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The purposes of this research were to 1) compare the first grade
student’s reading word spelling abilities before and after taught by learning PWIM and
mind mapping. 2) compare the first grade student’s writing word spelling abilities
before and after taught by learning PWIM and mind mapping and 3) study the opinion
of the first grade student’s taught by learning PWIM and mind mapping. The samples
group consisted of 22 the first grade student’s at Wattepprasitkanawat School. The
research instruments included 1) Lesson plan to learning PWIM and mind mapping. 2)
The evaluation form the reading word spelling abilities. 3) The evaluation form the
writing word spelling abilities and 4) questionnaires to investigate the opinion of the
first grade student’s taught by learning PWIM and mind mapping. The statistical data
analysis were mean, standard deviation and t-test dependent sample.
The results revealed that 1) student’s learning achievement in the
reading word spelling abilities after taught by learning PWIM and mind mapping was
higher than the one before using it with a level of significance at 0.05. 2) student’s
learning achievement in the writhing word spelling abilities after taught by learning
PWIM and mind mapping was higher than the one before using it with a level of
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนของ
ประเทศโดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร และการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่กล่าวได้ว่าการอ่านและการรู้หนังสือ (Reading &
Literacy) เป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและ
การรู้หนังสือทาให้เกิดความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งหากผู้ใดมีความบกพร่องหรือขาดความสามารถในการ
อ่านการเขียนก็จะส่งผลให้เกิดความยากลาบากในการสื่อสารและการเรียนรู้และจะเป็นปัญหาในการ
ดารงชีวิตต่อไปได้ (สถาบันภาษาไทย, 2559)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทยจึงได้จัดทาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้การแก้ปัญหา และให้
ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนให้เกิดความเจริญงอกงาม ในการใช้ภาษาตามวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เป็นโลกข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทุกที่ ทุกเวลา(ผา
น้อยและคณะ, 2553) ทาให้เราต้องอ่านอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในชีวิตประจาวันสิ่งที่เราต้องพบ
เห็นไม่ว่าจะเป็นการอ่านป้ายโฆษณา สลากยา หนังสือพิมพ์ แผนที่ ป้ายชื่อถนนและตาราต่าง ๆ ล้วน
แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งอ่ า นในชี วิ ต ประจ าวั น การอ่ า นจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการเรี ย นรู้
ความสามารถในด้านการอ่านมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพส่วนตน การพัฒนาอาชีพ และ
พัฒนาสังคม การอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงส่งผลดีต่อมวลรวมของคนในชาติ (สถาบันภาษาไทย,
2559)การอ่านที่ดีต้องเริ่มจากการมีพื้นฐานในการอ่านที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเริ่มฝึกอ่านในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ครูต้องมีวิธีการสอนที่จะทาให้นักเรียนสามารถอ่านคาใหม่ได้ด้วยตนเอง จะต้อง
ใช้วิธีการสอนแบบแจกลูก การแจกลูกเป็นวิธีการอ่านเพื่อให้นักเรียนอ่านคาได้ค ล่องปาก และจาหลัก
ได้ด้วยการผันสระ พยัญชนะ หรือวรรณยุกต์ โดยกาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นหลักขึ้นหนึ่งตัวเสมือน
แม่ แล้วผันไล่ที่ต้องการทีละตัว (บุณย์สวัสดิ์, 2534) การแจกลูกจึงเป็นการฝึกให้นักเรียนเปล่งเสียง
ออกมาแล้วให้นักเรียนสามารถอ่านคาใหม่ได้มากขึ้น และจาคาได้แม่นยา การสอนวิธีแจกลูกเป็น
วิธีการสอนหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1

2

นอกจากการอ่านจะเป็นทักษะที่สาคัญในการดารงชีวิตแล้ว (โสมประยูร, 2553) การเขียนก็
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจที่สาคัญ เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่ช่วยให้คน
รุ่นหลั งทราบ ความเป็นมาของอดีตจนปัจจุบัน การเขียนจึงเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลก
เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้การเขียนยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทักษะการฟัง การพูดและการ
อ่านอีกด้วย ตามปกติคนที่ฟังมาก อ่านมาก และพูดดีย่อมเขียนได้ดี (มุสิกสาร, 2559)ดังนั้นการเขียน
ที่ดีต้องมีรากฐานที่ดีเริ่มจากการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง การเขียนสะกดคาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้
สามารถสื่อสารกันได้ถูกต้อง สาหรับวิธีการเขียนสะกดคานั้นจะต้องเรียนรู้หลักการเขียนสะกดคาใน
ภาษาไทย ซึ่งมีวิธีการจัดเรียงลาดับ พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ อีกทั้งตัวสะกดการันต์ของคาคานั้น
ไว้ (จันทร์เพ็ญ, 2557)การเขียนสะกดคาจึงนับว่าเป็นความสาคัญอย่างยิ่งในการใช้ภาษา เป็นรากฐาน
ของการเขียนถ้าเขียนสะกดคาผิด ความหมายก็จะแปรเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้
ด้วยเหตุนี้การเขียนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก แต่การเขียนให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญ ผู้เขียน
จะต้องให้ผู้อ่าน อ่านได้ถูกต้อง สื่อความหมายเข้าใจได้ตรงกันชัดเจน สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพ คือการเขียนสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิก ารเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาการอ่านและการเขียนว่าเป็น
พื้นฐานสาคัญในการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน จึงกาหนดนโยบายพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยมีมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้
ในระดั บ ต่ า ง ๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จากผลการประเมิ น การอ่ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ยังมีนักเรียนจานวนหนึ่งที่มีผลการ
ประเมิ น ในระดั บ อ่ า นไม่ ไ ด้ /อ่ า นไม่ ค ล่ อ ง (ร้ อ ยละ 7.37 , 4.30 , 3.30 , 2.33 , 2.51 และ 1.61
ตามล าดับ ) และระดับเขียนไม่ได้ /เขียนไม่คล่อง (ร้อยละ 15.51 , 7.24 , 7.00 , 4.06 , 3.60 และ
3.11ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 พบว่า มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 4.68 (สถาบันภาษาไทย,
2559) และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2559 - 2560 พบว่า มีนักเรียนบางส่วนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นว่าครูต้องเร่งพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มนี้
สามารถอ่านออกและเขียนได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้
ผู้ วิจัยในฐานะที่ สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้สังเกตนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง พบว่า นักเรียนไม่สามารถสะกดคาโดยใช้
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วิธีการแจกลูกสะกดคาในการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเปล่งเสียงคาได้
ถูกต้องเมื่อมีการสะกดคาโดยวิธีการแจกลูกสะกดคา จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนเหล่านี้ จึงได้สนใจที่จะศึกษาวิธีการอ่านและการสอนเขียนสะกดคาเพื่อนามาช่วยในการ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความประทับใจ จดจาสิ่งที่ได้
เรียนมารวดเร็วและสื่อความหมายได้ถูกต้อง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการใช้รูปภาพ
จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนสะกดคาสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะวิธีการสอนการ
อ่านเป็นคาด้วยกลวิธีการใช้รูปภาพมีขั้นตอนในการสอนจากง่ายไปยาก มีการนาเข้าสู่บทเรียน มีสื่อ
บัตรคา บัตรภาพ เกม แบบฝึกที่ช่วยให้นักเรียนได้พบเห็นคาและได้ฝึกฝนบ่อย ๆ เหมือนกับวิธีการ
สอนเด็กที่ (Ferlazzo, 2017)ได้ค้นคว้าและพบว่าเด็กสามารถเรียนรู้การอ่านได้ดีโดยผ่านการสัมผัส
ทั้ง 3 ด้านด้วยกัน คือ เด็กใช้ตาอ่านภาพที่สัมพันธ์กับคา เด็กใช้หูวิเคราะห์เสียงและผสมเสียงอ่านเป็น
คา ๆ การใช้ภาพประกอบมีผลในการจาตัวสะกด การจาคาศัพท์มีผลทาให้เรียนรู้ได้ดีกว่า (มหา
วินิจฉัย, 2517)รูปภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ประหยัดที่สุด เพราะหาได้ง่าย นามาใช้ได้สะดวก
ทาให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน (ปิ่นประชาสรร, 2557)รูปภาพก่อให้เกิดความสนใจบทเรียนและ
รูปภาพช่วยให้เข้าใจดีกว่าอธิบายเพียงอย่างเดียว สุภาษิตจีนยังกล่าวว่า “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่า
คาพูดพันคา” ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนารูปภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในการ
แก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากการศึ ก ษาต าราและงานวิ จั ย พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PWIM (Picture Word
Inductive Model) มีความน่าสนใจและเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM พัฒนามาจากฟังและการพูดคาศัพท์ของนักเรียนที่ช่วยให้นักเรี ยนสามารถเพิ่มคาศัพท์ในการ
อ่านและการเขียนเพื่อมุ่งไปสู่การสื่อสารได้ (Bruce, 2017)การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM จะนาเสนอ
ด้วยภาพของฉากที่คุ้นเคยหรือรูปถ่ายของของใช้ประจาวัน นักเรียนต้องค้นหาคาศัพท์โดยการระบุ
วัตถุ การกระทาหรือคุณศัพท์ที่นักเรียนรู้จักในรูปภาพ ขั้นตอนต่อไปครูวาดเส้นจากวัตถุไปยังกระดาษ
โดยรอบและเขียนคาหรือวลี ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาภาษา
ของเด็กและทาให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้โดยการใช้ภาษาร่วมกับรูปภาพ นักเรียนจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงจากปากเปล่าไปสู่การแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษร นักเรียนจะต้องฝึกอ่านสะกดคา
จากครู ซึ่งตอนนี้นักเรียนสามารถอ่านคาศัพท์นั้นได้แล้ว ไม่นานนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่านักเรียนจะ
สะกดคาด้วยวิธีเดียวกับที่นักเรียนระบุคาว่า “สุนัข” ในภาพเห็น “สุนัข” ที่เขียนได้จากสิ่งที่ได้ยินคา
ว่า “สุนัข” (Calhoun, 2017)การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นการพัฒนาในด้านภาษา และความรู้
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ของเด็กตามกลไลการทางานของสมอง (Bruce, 2017)เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็น
การสร้างคลังคาศัพท์ของเด็กจากคาพูดและความเข้าใจและรูปแบบประโยคในการเปลี่ยนแปลงการ
อ่านและการเขียน ซึ่งเด็กต้องสร้างคาศัพท์ที่เห็นได้ชัดเป็นคลังคาศัพท์ที่จาได้ทันทีโดยการสะกดคา
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทาให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เร็วที่สุด (Calhoun,
2017)ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (Altieri, 2013a)ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาเวร่าเอ็มเวลส์ เมืองแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดา ช่วงปี
2000 – 2001 ที่จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน พบว่าใน
การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาสอนเป็น
ระยะเวลา 50 นาที ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะใช้เวลานานถึง 22 ครั้ง ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถ
เรียนรู้คาศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์คาศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนรู้ 1,029 คา และ
สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การอ่ า นออกเขี ย นได้ ข องรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ที่
สนับสนุนให้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับการเรียนการ
สอนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ในเบื้องต้น ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมสาหรับนักเรียนที่มีอายุ
น้อยและเรียนเป็นภาษาที่สอง (Colon, 2013)
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจนาการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM มาใช้ในแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนสะกดคา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
ตามพัฒนาการและกลไกการทางานของสมอง ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านทางสายตาและการได้ยิน
ซึ่งนักเรียนจะได้ยินและเห็นตัวอักษรที่ระบุและเขียนอย่างถูกต้องหลายครั้งและแผนภูมิรูปภาพจะเป็น
ข้อมูลอ้างอิงทันทีที่นักเรียนและครูเพิ่มคาศัพท์ลงในแผนภูมิรูปภาพ ครูและนักเรียนสามารถเลือก
คาศัพท์ในการเรียนรู้ (Calhoun, 2017)
อนึ่ง ในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ในการพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียน
สะกดคา ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผัง
ความคิด (Mind- Mapping) มาช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านความคิด การจา โดยการ
นาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ เรื่องราวต่าง ๆ มาจัดเป็นระบบและเป็นเครื่ องมือให้ผู้สอนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้เรียน ได้ทางานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทาให้
ผู้เรียนรู้จักวางแผน การกาหนดงานที่ ต้องปฏิบัติทาให้ผู้เรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่นอี กด้ วย
(สุนทรโรจน์, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สิริธนดีพันธ์, 2559)ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
เขี ย นค ามาตราตั ว สะกด โดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการจั ด กลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
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ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การเขียนคามาตราตัวสะกด การเขียนแผนผังความคิด และมีทักษะการจัดกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยของ(สุพรรณ์, 2554) ได้ศึกษาเรื่องผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้แผนที่ความคิด พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ผลการวิจัยของ (นามเสริฐ, 2560)
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาโดยใช้แผนที่ความคิด นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว พบว่า มีทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.00 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยเกี่ยวกับแผนผังความคิดดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยพบว่า
แผนผังความคิดช่วยพัฒนาการจัดระบบความคิด โดยรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลไว้ด้วยกันเป็น
กลุ่มเนื้อหา ทาให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ รวมถึงเป็นการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณค่าอย่าง
ยิ่งสาหรับการไตร่ตรองการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถนามาใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับช่วงชั้ นและช่วย
กระตุ้นในการระดมสมองในเรื่องใหม่ ๆ การวางแผน การสรุป การทบทวน การจดบันทึก นับว่า
แผนผังความคิดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้นาแผนผังความคิดแบบใย
แมงมุมนามาใช้ในการเรียนการสอน เพราะแผนผังความคิดแบบใยแมงมุม สามารถเขียนได้ง่าย และ
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยดังกล่าว ทาให้ทราบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิดในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการ
เขียนสะกดคามากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับ
แผนผังความคิด โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยหวังให้นักเรียนเกิดความแม่นยา
และมีความคงทนในการจาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง อันจะนาไปสู่ทัก ษะการ
อ่านและการเขียนในระดับสูงต่อไป
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ผู้วิจัยได้
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ศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักการและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและการเขียนสะกดคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอ่านสะกดคา
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอ่านสะกดคาพบว่า ในปัจจุบันบุคคลใดที่ไม่สามารถอ่านได้
นับว่าเป็นข้อเสียเปรียบมหาศาลทั้งในธุรกิจและวงการสังคม เพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของการอ่าน
ซึ่งในทักษะการอ่านนั้นย่อมจะต้องมีการสะกดคา (Spelling) รวมอยู่ด้วย จึงทาให้การอ่านและการ
สะกดคามีความสัมพันธ์กันในแง่ของการใช้ทักษะทางภาษามากพอสมควร เด็กที่สะกดคาเก่งมักเป็น
เด็กที่อ่านเก่ง และเด็กที่อ่านไม่เก่งมักจะเป็นเด็กที่สะกดคาไม่เก่ง (โสมประยูร, 2553)การอ่านเป็นสิ่ง
สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา เพราะเราอาจหาได้ทั้งความรู้ และความบันเทิงได้ทุกเมื่อจากการ
อ่าน (นาครทรรพ, 2552) ดังนั้นการอ่านสะกดคา หมายถึง การเปล่งเสียงของคาให้มีความชัดเจนของ
เสียงพยัญชนะต้น สระ มาตราตัวสะกด และเสียงสูงต่าของวรรณยุกต์ ตามหลักการสะกดคา
2. การเขียนสะกดคา
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนสะกดคาพบว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันการเขียนสะกด
ค านั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการใช้ ภ าษา เป็ น รากฐานของการเขี ย นถ้ า เขี ย นสะกดค าผิ ด
ความหมายก็จะแปรเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้การเขียนจึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก แต่การเขียนให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสาคัญ ผู้เขียนจะต้องให้ผู้อ่ าน อ่านได้ถูกต้อง สื่อ
ความหมายเข้าใจได้ตรงกันชัดเจน สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ คือการเขียนสะกด
ค าให้ ถู ก ต้ อ งตามอั ก ขรวิ ธี ใ นภาษาไทย ดั ง นั้ น การเขี ย นสะกดค า หมายถึ ง การเขี ย นค าโดยน า
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์มาเรียบเรียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและตาม
หลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เพื่อสามารถเขียนสะกดคาและสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง
3. การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (Picture Word Inductive Model)
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM หรือ Picture Word Inductive Model เป็นวิธีการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้การอ่านคาศัพท์ วลี ประโยคและการเขียนคาศัพท์ วลี ประโยคและข้อความต่าง ๆ
โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการคิดเชิงอุปนัย โดยการ
สร้างกลุ่มหรือประเภทของคาศัพท์ที่มีลักษณะร่วมกับสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Bruce, 2017) ที่
ออกแบบขึ้นมาเพื่อนพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนคาศัพท์ วลี ประโยค ข้อความและ
เรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการคิด โดยใช้รูปภาพ นาไปสู่การรู้จักคา ข้อความ ความคิด รวบยอดที่มี
ความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นร่วมกับการใช้การคิดเชิงอุปนัย (Altieri, 2013a)
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จากการศึกษาค้นคว้าขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ของ (Calhoun, 2017)มี
ขั้นตอน ดังนี้ 1) เลื อกรูปภาพ 2) นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วระบุสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปภาพ 3)
นักเรียนและครูโยงภาพกับคาศัพท์ 4) นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ 5) นักเรียนช่วยกันจัด
กลุ่มคา 6) นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ 7) นักเรียนและครูร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการ
ตามการจัดประเภทคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ 8)นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพ 9) นักเรียนเขียนประโยค
หรือข้อความที่เกี่ยวกับคา และ 10) อ่านและทบทวนประโยค (Colon, 2013)กาหนดขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ดังนี้ 1) เลือกรูปภาพ 2) นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วระบุสิ่งที่นักเรียนเห็นใน
รูปภาพ 3) นักเรียนและครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและ
สะกดคาที่ได้จากภาพ 4) นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ 5) นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา 6)
นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ 7) นักเรียนและครูร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการ 8) นักเรียน
ตั้งชื่อภาพ 9)นักเรียนแต่งและเขียนประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับคาในภาพ 10) นักเรียนอ่านและ
ทบทวนประโยคและข้อความ 11) นักเรียนนาประโยคที่ช่วยกันแต่งนามาเขียนเป็นบทความหรือเนื้อ
เรื่องต่าง ๆ และ 12) นักเรียนอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองเขียน (เล่าเรียนดี, 2556)ระบุ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ดังนี้ 1) เริ่มต้นด้วยการใช้รูปภาพที่ (ที่นักเรียนรู้จักคุ้นเคย) 2)
ครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ 3) นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา 4) นักเรียนฝึกเขียนวลี
แต่งประโยคจากคาศัพท์ต่าง ๆ และ 5) นักเรียนฝึกเขียนข้อความ ย่อหน้า และเขียนเรื่องจากภาพ (ใช้
การฝึกอย่างน้อย 20 ครั้ง/เรื่อง) และ (พิพัฒน์มงคลพร, 2558)กาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ดังนี้ 1) เริ่มต้นด้วยการใช้แผนภูมิรูปภาพ 2) นักเรียนและครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่
นักเรียนเสนอ 3) นักเรียนอ่านและทบทวนคาศัพท์จากแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) 4)
นักเรียนช่วยกันจัดกลุม่ คา 5) นักเรียนฝึกเขียนวลี แต่งประโยคจากคาศัพท์ต่าง ๆ 6) นักเรียนฝึกเขียน
ข้อความ ย่อหน้า และเขียนเรื่องจากภาพ 7) เพิ่มคาศัพท์อื่น ๆ 8) นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพ
(Picture Word Chart) 9) นั ก เรี ย นเขี ย นประโยคหรื อ ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วกั บ ค าในแผนภู มิ รู ป ภาพ
(Picture Word Chart) และจัดประเภทของประโยค และ 10) นักเรียนอ่านและทบทวนประโยคและ
ข้อความที่นักเรียนสร้างขึ้นอีกครั้ง จากกการศึกษาแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการใน
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เตรียมเข้าสู่บทเรียน 2) สังเกตและระบุสิ่งที่เห็น
จากรูปภาพ 3) โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา 4) จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด 5) เพิ่มคา 6)
ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา และ7) อ่านและทบทวนประโยค
4. แผนผังความคิด (Mind Mapping)
แผนผังความคิด เป็นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอด เพื่อให้ความสัมพันธ์ของความคิดระหว่าง
ความคิดหลั กและความคิดรองลงไปโดยนาเสนอเป็ นภาพหรือ เป็นผั ง สามารถนาเสนอได้ ห ลาย
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ลักษณะ(แขมมณี, 2559)แผนผังความคิด เป็นแผนผังหรือแผนภาพที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจหรือ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักมโนทัศน์ย่อย หรือระหว่างแผนผัง
มโนทัศน์ด้วยกันหรือสาระสาคัญและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงอาจจะมีทิศทางเดียว 2
ทิศทางหรือมากกว่าอย่างเป็นระบบ มีลาดับขั้นตอนโดยมีคาเชื่อมหรือที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราว
สาระความรู้ ต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ได้ (เล่ า เรี ย นดี , 2556)จากการศึ กษาค้ นคว้ า รู ป แบบของแผนผัง
ความคิดมีหลายรูปแบบซึ่งในแต่ละแบบ จาเป็นต้องศึกษาความเข้าใจก่อนนาไปใช้เนื่องจากรูปแบบ
แต่ละลักษณะก็มีความเหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา และวัยของผู้เรียน รูปแบบแผนผังความคิดของ (มูล
คา, 2550)มี ดังนี้ 1) แผนผังแบบกิ่งไม้ (Branching Map) 2) แผนผังวงจร (A Circle Map) 3) แผนผัง
ใยแมงมุม (A Spider Map) 4) แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) 5) แผนผังตารางเปรียบเทียบ (A
Compare Table Map) และ 6) แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม (Overlapping Circles Map) รูปแบบ
แผนผังความคิดของ (ระงับทุกข์, 2545)มี ดังนี้ 1) ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตะวันทอแสง
(Sunburst) 2) ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตารางเมตริกซ์ (Matrix) 3) ผังความสัมพันธ์ทาง
ความหมายแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) และ 4) ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ
แผนภู มิ น าเสนอ (Flow Chart) และรู ป แบบแผนผั ง ความคิ ด ของ(เล่ า เรี ย นดี , 2556) มี ดั ง นี้ 1)
แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram) 2) แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider Diagram) 3) แผนภูมิแบบลูกโซ่
(Chain Diagram) 4)แผนภู มิ แ สดงเหตุ - ผล (Cause – Effect Diagram) และ 5) แผนภู มิ ต้ น ไม้
(Tree Diagram) จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดของแผนผังความคิดและรูปแบบของแผนผัง
ความคิด พบว่า แผนผังความคิดแบบใยแมงมุม มีลักษณะในการเขียนค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน สะดวก
จึงมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

9

การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
(Picture Word Inductive Model)
ควรเลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ในการอ่านและการ
เขียนได้อย่างรวดเร็ว (Calhoun, 2017)สอดคล้อง
กับ (Colon, 2013)การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ทาให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูดไปพร้อมกัน (เล่าเรียนดี, 2556)
สอดคล้องกับ (พิพัฒน์มงคลพร, 2558)
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
แผนผังความคิดช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ให้
เป็นระบบ (เล่าเรียนดี, 2556)สอดคล้องกับ (แขม
มณี, 2559) แผนผังความคิดรูปแบบไยแมงมุม ง่าย
และเหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (มูลคา, 2550) สอดคล้องกับ (เล่าเรียนดี,
2556)
การอ่านสะกดคา
นักเรียนที่สะกดคาเก่งมักเป็นเด็กที่อ่านเก่ง (รัก
สุทธี, 2553)สอดคล้องกับ
(นาครทรรพ, 2552)การอ่านสะกดคาเป็นการเปล่ง
เสียงของคาให้ชัดเจนตามเสียงพยัญชนะต้น สระ
มาตราตัวสะกด และวรรณยุกต์ (ปทุมสูติ, 2556)
การเขียนสะกดคา
นักเรียนที่เขียนสะกดคาได้ดีและถูกต้อง จะเขียน
ได้คล่องและถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ดี (ชีว
พันธ์, 2557) สอดคล้องกับ (โสมประยูร, 2553)

การจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิด
1. เตรียมเข้าสู่บทเรียน
2. สังเกตและระบุสิ่งที่เห็น
จากรูปภาพ
3. โยงภาพกับคาและออก
เสียงสะกดคา
4. จัดกลุ่มคาตามมาตรา
ตัวสะกด
5. เพิ่มคา
6. ฝึกแต่งประโยคและ
เขียนประโยคจากคา
7. อ่านและทบทวน
ประโยค
8. สรุปเป็นแผนผังความคิด

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

1.ความสามารถการ
อ่านสะกดคาของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
2.ความสามารถการ
เขียนสะกดคาของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3.ความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับ
แผนผังความคิด
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คาถามการวิจยั
1. ความสามารถการอ่านสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่
2. ความสามารถการเขียนสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีตอ่ การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด อยู่ในระดับใด
จุดประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถการอ่านสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
2. ความสามารถการเขียนสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูส้ ูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนวัด
เทพประสิทธิ์คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 2 ห้อง รวม
นักเรียนทัง้ หมด 44 คน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1/2 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน
22 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยการใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถการอ่านสะกดคา
2.2.2 ความสามารถการเขียนสะกดคา
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
3. เนื้อหา
เนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนสะกดคา โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง
การดูและการพูดและสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
4. ระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกด
คา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด รวม 8 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมง โดยทดลองใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง (ไม่รวมการ
ประเมินก่อนและหลังเรียน) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้รูปภาพเป็นหลักสาคัญในการดาเนิน การสอนร่วมกับการเขียนแผนผังความคิดในการ
สรุปความคิดรวบยอด โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 เตรียมเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูจะต้องคัดเลือกรูปภาพที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอนก่อนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการทบทวน
ความรู้เดิมหรือการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงความรู้
เข้าสู่เรื่องที่จะสอน เช่น การใช้เกม เพลง นิทาน บทร้อยกรอง การบรรยาย การอภิปราย ฯลฯ ใน
ห้องเรียน
1.2 สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ นักเรียนสังเกตรูปภาพและระบุสง่ิ ทีเ่ ห็น
จากรูปภาพ
1.3 โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา นักเรียนและครูร่วมโยงภาพกับคา
หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้จากภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้
ออกเสียงให้ถูกต้อง
1.4 จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด นักเรียนช่วยกันจัดกลุม่ คา หรือจัดประเภทคา
หรือคาศัพท์ที่ระบุจากภาพตามมาตราตัวสะกด และอ่านทบทวนคาศัพท์
1.5 เพิ่มคา ครูและนักเรียนร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการตามมาตราตัวสะกดที่ระบุ
จากรูปภาพ
1.6 ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา นักเรียนฝึกแต่งประโยคและเขียน
ประโยคจากคาศัพท์ต่าง ๆ
1.7 อ่านและทบทวนประโยค นักเรียนอ่านและทบทวนประโยค
1.8 สรุปเป็นแผนผังความคิด นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดรูปแบบใยแมง
มุม
2. การอ่านสะกดคา หมายถึง การเปล่งเสียงของคาให้มีความชัดเจนของเสียงพยัญชนะต้น
สระ มาตราตัวสะกด และเสียงสูงต่าของวรรณยุกต์ ในการอ่านสะกดคา อ่านคา อ่านประโยคที่มีคาใน
มาตราตัวสะกดได้อ ย่า งถูก ต้ องตามหลักพจนานุกรมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ.2554 ใช้แบบ
ประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ในการประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
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3. การเขียนสะกดคา หมายถึง การเรียบเรียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมา
ประสมเป็นคาโดยร้อยเรียงกันให้ถูกต้อง การเลือกเติมคาและการแต่งประโยค ตามหลักเกณฑ์ทาง
ภาษาและตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ใช้แบบประเมินความสามารถการ
เขียนสะกดคา ในการประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคาที่ได้
จากการทาแบบสอบถามความคิดเห็นจานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ และ 3) ด้านความรู้ที่ได้รับ
5. นักเรียน หมายถึง ผูเ้ รียนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย นวั ด เทพประสิ ท ธิ์ ค ณาวาส ต าบลท่ า คา อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นแนวทางให้ครู และผู้ทสี่ นใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาเรื่องมาตราตัวสะกด ในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบหรือเทคนิคต่าง ๆ
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาเรื่องมาตราตัวสะกด
3. เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนในการอ่านและการ
เขียนสะกดคาเรื่องมาตราตัวสะกดให้แก่นักเรียน
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.การอ่านสะกดคา
2.1 ความหมายของการอ่านสะกดคา
2.2 ความสาคัญของการอ่านสะกดคา
2.3 วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคา
2.4 หลักการอ่านสะกดคา
3.การเขียนสะกดคา
3.1 ความหมายของการเขียนสะกดคา
3.2 ความสาคัญของการเขียนสะกดคา
3.3 วิธีการสอนและกิจกรรมการเขียนสะกดคา
3.4 หลักการเขียนสะกดคา
3.5 ปัญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคา
4.การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.2 วัตถุประสงค์การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.3 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.4 ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.6 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
4.7 การเลือกรูปภาพที่จะนามาใช้ในการเรียนการสอน
5.แผนผังความคิด
5.1 ความหมายของแผนผังความคิด
5.2 ประโยชน์ของแผนผังความคิด
5.3 แนวคิดเกี่ยวกับแผนผังความคิด
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5.4 รูปแบบของแผนผังความคิด
5.5 ข้อเสนอแนะในการสอนเขียนแผนผังความคิด
5.6 ข้อควรคานึงในการเขียนแผนผังความคิด
6.การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
7.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
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สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ ว เข้าใจความหมายของคาและข้อความที่อ่าน ตั้งคาถามเชิงเหตุผล ลาดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคาสั่ง คาอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภู มิ อ่านหนังสืออย่างสม่าเสมอ และมี
มารยาทในการอ่าน
2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจาวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระสาคัญ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนา หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
4. สะกดคาและเข้าใจความหมายของคา ความแตกต่างของคาและพยางค์ หน้าที่ของคา
ในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคา แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคา
คล้องจอง แต่งคาขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยตามมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
5. เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น แสดงความคิ ด เห็ นจากวรรณคดี ที่อ่ า น รู้ จั ก เพลงพื้ น บ้า น เพลงกล่ อ มเด็ ก ซึ่ งเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจาบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มี
คุณค่าตามความสนใจได้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา คา
ป.1
ข้อความสั้น ๆ
คล้องจองและข้อความที่ประกอบด้วย คาพื้นฐาน
2. บอกความหมายของคา และข้อความที่ คือ คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 600 คา
อ่าน
รวมทัง้ คาที่ใช้เรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ประกอบด้วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มรี ูปวรรณยุกต์
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
3. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรือ่ งที่อ่าน
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
4. เล่าเรื่องย่อจากเรือ่ งที่อ่าน
- นิทาน
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
- เรื่องสั้น ๆ
- บทร้องเล่นและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
6. อ่านหนังสือตามความสนใจ
การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่
- หนังสือที่นกั เรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
อ่าน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
7. บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ประกอบด้วย
สัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นใน
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย
8. มีมารยาท ในการอ่าน
มารยาทในการอ่าน เช่น
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
- ไม่ทาลายหนังสือ
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สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.1
1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
2. เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
การเขียนสื่อสาร
ง่าย ๆ
- คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- คาพื้นฐานในบทเรียน
- คาคล้องจอง
- ประโยคง่าย ๆ
3. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน เช่น
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
ป.1
วรรณยุกต์ และเลขไทย
- เลขไทย
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
2. เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
- การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็น
ของคา
คา
- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
- การผันคา
- ความหมายของคา
3. เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
- การแต่งประโยค
4. ต่อคาคล้องจองง่าย ๆ

- คาคล้องจอง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นากีฬา
พันธกิจ
1. จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
4. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผู้นา ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย
5. จัดการศึกษาโดยยึดแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทย และดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
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4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
5. เพื่อพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
8. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
9. เพื่อแสวงหาและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ไหว้แบบไทย ร่วมใจสร้างจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท 11101 ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 200 ชั่วโมง
ศึกษา เรียนรู้ การอ่านออกเสียงคาและบอกความหมายของคา คาคล้องจอง ข้อความที่
ประกอบด้วยคาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวันไม่น้อยกว่า 600 คา รวมทัง้ คาที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น
การอ่าน จับใจความจากสื่อต่าง ๆ จากหนังสือตามความสนใจเหมาะสมกับวัย และหนังสือทีค่ รูกับ
นักเรียนกาหนดร่วมกัน การอ่านเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย
และแสดงอันตราย
ศึกษา เรียนรู้ การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทย การเขียน
สื่อสาร ด้วยคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน คาพื้นฐานในบทเรียน คาคล้องจอง และประโยคง่าย ๆ
ศึกษา เรียนรู้ การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ การจับใจความและพูดแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การแนะนาตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวคาขอบคุณ การกล่าวคาขอโทษ
ศึกษา เรียนรู้ การใช้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย การสะกดคาและบอก
ความหมาย
ของคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่
ตรงตามมาตรา การผันคา การแต่งประโยคและการต่อคาคล้องจอง
ศึกษา เรียนรู้ การบอกข้อคิดจากวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสาหรับเด็ก บท
อาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
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โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การฟัง การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ บอก เขียน สะกดคา แจกลูก ผันคา แต่งประโยค ต่อคาคล้องจอง และท่องจา เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีนิสัยรักการอ่าน เหมาะสมกับ
ระดับชั้น
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8
ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4
ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2
รวม 22 ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา ท11101 ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา ท11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานการ
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
สาระสาคัญ
ที่
เรียนรู้
/ตัวชี้วัด
1

ก้าวแรกกับ
ท 1.1 ป.1/1
พยัญชนะ สระ ท 2.1 ป.1/2
วรรณยุกต์ไทย ท 2.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1

2

ฝึกอ่านเขียน ท 1.1 ป.1/1
สระ อา อี อื อู ท 1.1 ป.1/2
โอ เอ

รู้จักและออกเสียงพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และตัวเลขไทยได้
ถูกต้องตามหลักภาษาไทยซึ่งเป็น
พื้นฐานที่สาคัญในการเริ่มเรียน
วิชาภาษาไทย
อ่านและเขียนประสมคาที่มสี ระ
อา อี อื อู โอ เอ เช่น กา ปู มือ
ตาโต อีกา ปูนา และคัดลายมือตัว

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง)
คะแนน
20

10

20

10
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ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา ท11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐานการ
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
สาระสาคัญ
ที่
เรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ท 2.1 ป.1/2
ท 2.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/2
ท 1.1 ป.1/1
ท 1.1 ป.1/2
ท 1.1 ป.1/8
ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/5
ท 4.1 ป.1/2
ท 5.1 ป.1/1

3

ฝึกอ่านเขียน
สระ แอ อัว
เออ ออ เอือ
เอีย

4

ฝึกอ่านเขียน ท 1.1 ป.1/1
สระ อะ อิ อึ อุ ท 1.1 ป.1/2
เอะ แอะ
ท 1.1 ป.1/8
ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/4
ท 4.1 ป.1/2
ท 5.1 ป.1/1

5

ฝึกอ่านเขียน
สระ โอะ เอาะ
เอียะ เออะ
อัวะ

ท 1.1 ป.1/1
ท 1.1 ป.1/2
ท 1.1 ป.1/5
ท 1.1 ป.1/8
ท 4.1 ป.1/2

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง)
คะแนน

บรรจงเต็มบรรทัดตามแบบที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
อ่านและเขียนประสมคาที่มี สระ
แอ อัว เออ ออ เอือ เอีย เช่น แบ
ตัว เจอ เสือ เมีย ตัวแก เจอเสือ
ขอเมีย ในข้อความ บทร้อยกรอง
หรือประโยคอย่างง่าย และบอก
ความหมายของคาที่อ่านและ
เขียนได้จากการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ่านและเขียนประสมคาที่มี สระ
อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ เช่น กะ ติ คึ
เตะ แพะ กะทิ เกะกะ แวะอึ ใน
ข้อความ บทร้อยกรอง หรือ
ประโยคอย่างง่าย และบอก
ความหมายของคาที่อ่านและ
เขียนได้จากการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ่านและเขียนประสมคาที่มสี ระ
โอะ เอาะ เอียะ เออะ อัวะ เช่น
โต๊ะ เกาะ เพี๊ยะ เคาะโต๊ะ เกาะ
เอี๊ยะ ในข้อความ บทร้อยกรอง
หรือประโยคอย่างง่าย และบอก
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10

17

10

22

10

23

ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา ท11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐานการ
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
สาระสาคัญ
ที่
เรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ท 5.1 ป.1/1
ท 5.1 ป.1/2
6

7

8

ฝึกอ่านเขียน ท 1.1 ป.1/1
สระ อา ไอ ใอ ท 1.1 ป.1/2
เอา
ท 1.1 ป.1/3
ท 1.1 ป.1/8
ท 3.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/2
ท 5.1 ป.1/1
ท 5.1 ป.1/2
ฝึกอ่านเขียน ท 1.1 ป.1/1
คาที่มีตัวสะกด ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/2

ฝึกอ่านเขียน
คาที่มีตัวสะกด
และคาควบ
กล้า

ท 1.1 ป.1/1
ท 1.1 ป.1/4
ท 3.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/2

ความหมายของคาที่อ่านและ
เขียนได้จากการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ่านและเขียนประสมคาที่มี สระ
อา ไอ ใอ เอา เช่น คา ไส ใจ เขา
น้าใจ ไอน้า ใจดา ในข้อความ บท
ร้อยกรอง หรือประโยคอย่างง่าย
และบอกความหมายของคาที่อ่าน
และเขียนได้จากการอ่านหรือฟัง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ่านและเขียนคาที่ประสมด้วย
ตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่
ตรงตามมาตราในการอ่าน
ข้อความ หรือประโยคอย่างง่าย ๆ
มีทักษะในการฟังที่ดีและสามารถ
ตอบคาถามจากสิ่งที่ได้ฟังได้อย่าง
ถูกต้องและมีทักษะในการดู
สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อตอบ
คาถามได้อย่างถูกต้อง
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่อง
สั้น ๆ และเขียนสะกดคาที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา ไม่ตรง
ตามมาตรา และคาควบกล้า และ

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง)
คะแนน

20

10

16

10

21

10

24

ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา ท11101 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐานการ
ลาดับ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
สาระสาคัญ
ที่
เรียนรู้
/ตัวชี้วัด
ท 5.1 ป.1/1

9

อ่านเขียน
คล่องแคล่ว 1

ท 1.1 ป.1/1
ท 1.1 ป.1/6
ท 1.1 ป.1/7
ท 1.1 ป.1/8
ท 4.1 ป.1/2
ท 5.1 ป.1/1

10

อ่านเขียน
คล่องแคล่ว 2

ท 1.1 ป.1/1
ท 2.1 ป.1/2
ท 2.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/4
ท 5.1 ป.1/1

รวม

มีทักษะในการพูดเล่าเรื่องจากสิ่ง
ที่อ่านหรือฟังได้อย่างเหมาะสม
และบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่อง
สั้น ๆ และเขียนสะกดคาที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา ไม่ตรง
ตามมาตราในการสื่อความหมาย
ได้ เลือกอ่านหนังสือตามความ
สนใจได้อย่างเหมาะสม บอก
ความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์สาคัญที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน บอกข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือฟังวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่อง
สั้น ๆ แต่งประโยคเพื่อสื่อสาร
บอกลักษณะคาคล้องจองง่าย ๆ
และเขียนเรื่องจากภาพด้วยคา
และประโยคง่าย ๆ ได้อย่างมี
มารยาท บอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่านหรือฟังวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง)
คะแนน

20

10

23

10

200

100

25

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ในหน่วยการเรียนรู้
ที่ 7 อ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราในการอ่านข้อความ
หรือประโยคอย่างง่าย ๆ มีทกั ษะในการฟังที่ดีและสามารถตอบคาถามจากสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง
และมีทักษะในการดู สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน ท.1
ตัวชี้วัด ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ มาตรฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด ป.1/1 ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ
และปฏิบัติตาม ตัวชี้วัด ป.1/2 ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟัง และดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
และมาตรฐาน ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของคา
การอ่านสะกดคา
การอ่ า นสะกดค าเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการเรี ย นรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการอ่ า นภาษาไทยส าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ งการอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่แปลสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
สามารถมองเห็นให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการและสนองความ
ต้องการของผู้อ่านด้วย ดังนั้นการอ่านจะทาให้เกิดความคิดและนาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ดี ทาให้
การอ่านมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ความหมายของการอ่านสะกดคา
การอ่านสะกดคา เป็นการอ่านที่ใช้การผสมเสียงของตัวอักษรหรือสะกดตัวผสมคา เพื่อมุ่งให้
อ่านหนังสือได้ถูกต้องแตกฉาน ขยายประสบการณ์ในการอ่านคาโดยตรง (พฤกษะวัน, 2557) การอ่าน
สะกดคาในภาษาไทยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสอนการอ่านแบบแจกลูกหรือคาประสมนั่นเอง แต่ที่
แยกออกมาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (โสมประยูร, 2553)การอ่านสะกดคาจะต้องเปล่งคาแต่ละ
คาให้มีความชัดเจนของเสียงพยัญชนะต้น สระ เสียงสะกด และเสียงสูงต่าของวรรณยุกต์ด้วย (ปทุม
สูต,ิ 2556)
จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การอ่านสะกดคา หมายถึง การเปล่งเสียงของคา
ให้มีความชัดเจนของเสียงพยัญชนะต้น สระ มาตราตัวสะกด และเสียงสูงต่าของวรรณยุกต์ ตาม
หลักการสะกดคา
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ความสาคัญของการอ่านสะกดคา
ในปัจจุบันบุคคลใดที่ไม่สามารถอ่านได้ นับว่าเป็นข้อเสียเปรียบมหาศาลทั้งในธุรกิจและ
วงการสังคม เพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของการอ่าน (รักสุทธี, 2553)ซึ่งทักษะการอ่านนั้นย่อมจะต้อง
มีการสะกดคา (Spelling) รวมอยู่ด้วย จึงทาให้การอ่านและการสะกดคามีความสัมพันธ์กันในแง่ของ
การใช้ทักษะทางภาษามากพอสมควร เด็กที่สะกดคาเก่งมักเป็นเด็กที่อ่านเก่ง และเด็กที่อ่านไม่เก่ง
มักจะเป็นเด็กที่สะกดคาไม่เก่ง (นาครทรรพ, 2552)การอ่านเป็นสิ่งสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตของ
คนเรา เพราะเราอาจหาได้ทั้งความรู้และความบันเทิ งได้ทุกเมื่อจากการอ่าน(บุณยะกาญจน, 2557)
จากความสาคัญในการอ่านสะกดคา ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การอ่านสะกดคาเป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการอ่านเบื้องต้นเพื่อนาไปสู่ทักษะการอ่านที่สูงขึ้น และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
และความสุขในการใช้ชีวิต
วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคา
วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคามีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อบกพร่องแตกต่าง
กัน ครูจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในแต่ละวิธีเพื่อเลือกวิธีการอ่านให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการพัฒนาในตัวของผู้เรียน
วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคา (ชีวพันธ์, 2557) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. อ่านวรรณคดีตามระดับชั้นเรียนของตน แล้วเลือกตัวละครที่นักเรียนสนใจ เห็นว่ามีคุณค่ า
ต่อการพัฒนาโดยการยกเหตุผล และตัวอย่างเหตุการณ์จากเรื่องมาประกอบได้ชัดเจน
2. ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงโดยอาจจัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานการณ์จาลอง การอ่าน
ทางโทรทัศน์ การอ่านสารคดีทางวิทยุโรงเรียน การอ่านบทความที่น่าสนใจตามวันสาคัญต่าง ๆ หน้า
เสาธงหลังเคารพธงชาติ
3. การอ่านนิทานอีสป
4. อ่านข่าวเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์
5. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคา (พฤกษะวัน, 2557) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. เทียบแถบประโยค (สังเกตความสั้นยาว ตัวอักษรหัวประโยคท้ายประโยคโดยเร็ว)
2. เทียบบัตรคาอ่าน (สังเกตรายละเอียดของคา)
3. พินิจตัวอักษร (Word’s discrimination) นาคาที่ออกเสียงเหมือนกันมาเปรียบเทียบหา
ความเหมือน ความแตกต่าง หาส่วนที่เหมือนเป็นที่มาของการออกเสียงคาเหมือน
4. อาจส่งเสริมให้เล่นเกมเสียงเหมือน คือ นึกคาที่มีเสียงเหมือนกัน เช่น ฟัน จัน มัน ขัน คัน
ทัน
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5. ใช้ซองเลื่อนคา โดยทาให้พยัญชนะเข้าเปลี่ยนแทนกันในสระเหมือนกันในสระเสียงเหมือน
ช่วยให้อ่านได้เร็ว จารูปคาได้แม่นยา
6. ใช้สมุดผสมคาอ่าน โดยมีภาพปกบอกคาอ่านที่นาไปสู่การแจกลูก เช่น ภาพไก่ แจกคาไปสู่
ไข่ ไต่ ไร่ ไล่ ไม่ ภาพเทียน นาไปสู่ เขียน เตียน เรียน เลียน เวียน หรืออื่น ๆ
7. อ่านแบบสะกดตัวผสมคา ไล่สะกดคาโดยใช้เสียงพาไป
วิธีการสอนและกิจกรรมการอ่านสะกดคา (โสมประยูร, 2553) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. อ่านบัตรคา (อย่างเดียว)
2. อ่านบัตรคาประกอบภาพ
3. อ่านคาต่อเป็นประโยค
4. อ่านเรียงคาเป็นประโยค
5. ตกปลาบัตรคา โดยเขียนคาอ่านที่ตัวปลา
6. สะกดคาอักษรจากคาที่กาหนดให้
7. อ่านคาพ้องเสียง
8. อ่านคาพ้องรูป
9. อ่านคาคล้องจอง
10. อ่านคาตามเสียงวรรณยุกต์
11. อ่านคาจากตารางอักษร
12. อ่านคาจากตารางคา
13. อ่านคาบรรยายภาพ
14. อ่านแจกลูกผสมอักษรจากกล่อง
จากวิธีการสอนและกิจกรรมในการสอนอ่านสะกดคา ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า มีวิธีการสอน
และกิจกรรมในการสอนอ่านค่อนข้างหลากหลาย เช่น การอ่านจากบัตรคา การอ่านจากตารางอักษร
อ่านนิทานอีสป การอ่านข่าว การแข่งขันตอบปัญหา
หลักการอ่านสะกดคา
การแจกลูกเป็นกระบวนการฝึกภาษา เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาที่ดี มีประสิทธิภาพชั้นสูง
ต่อไป หากครูไม่สอนการแจกลูกสะกดคาในระยะเริ่มแรก นักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสม
คา ทาให้เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้นจะสับสน จนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือผิดตลอดไป การแจก
ลูก มี 2 ชนิด คือ การแจกลูกตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ และการเทียบเสียงโดย (พรหมศร, 2556)ได้
กล่าวถึงวิธีการฝึกแจกรูปสะกดคาตามมาตราตัวสะกด ดังนี้
1. วิธีการฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาตามมาตราตัวสะกด
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1.1 เริ่มต้นจากการจาและออกเสียงพยัญชนะ สระให้ได้
1.2 ต่อจากนั้น ฝึกเริ่มแจกลูกในมาตราแม่ ก กา (ไม่มีเสียงสะกด) จะใช้สะกดคาไปทีละคาไล่
ไปตามลาดับของสระ (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) เช่น
- กะ สะกดว่า กอ – อะ – กะ
- กา สะกดว่า กอ – อา – กา
1.3 แล้วจึงอ่านโดยไม่สะกดคา เช่น กะ กา กิ กี กุ กู เก โก เป็นต้น
1.4 เมื่ออ่านได้จึงอ่านตามตัวสะกดมาตราอื่นๆต่อไป
2.วิธีการฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา แบบเทียบเสียง
2.1 เมื่อนักเรียนอ่านคา จาคาได้แล้ว ให้ครูนารูปคามาแจกลูกโดยการเปลี่ยนพยัญชนะต้น
หรือพยัญชนะท้าย เช่น เมื่อจาคาว่า บ้านได้แล้ว ก็ให้ลองหาพยัญชนะอื่นมาเปลี่ยน "บ" บ้าง
เช่น ก้าน ป้าน ร้าน ล้าน ค้าน เป็นต้น
2.2 การแจกลูกสะกดคาแบบนี้ ครูต้องฝึก ดังนี้
2.2.1 อ่านสระเสียงยาวก่อนสระเสียงสั้น
2.2.2 นาคาที่มีความหมายมาฝึกเท่านั้น
2.2.3 เปลี่ยนเฉพาะพยัญชนะต้นหรือท้ายเท่านั้น
2.2.4 นาคาที่อ่านแล้วมาจัดทาเป็นแผนภูมิการอ่าน ให้เด็ก เห็นชัดเจนด้วย
3. วิธีฝึกสะกดคาตามรูปคา และเสียง
3.1 วิธีฝึกสะกดคาตาม "รูปคา"
- กา สะกดว่า กอ – อา - กา
- คาง สะกดว่า คอ – อา – งอ - คาง
3.2 วิธีฝึกสะกดคา "ตามเสียง" โดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดตามมาตราอื่นๆ
- คาง สะกดว่า คอ – อา – คา – คา – งอ - คาง
- ค้าง สะกดว่า คอ – อา – คา – คา – งอ - คาง - คาง – โท – ค้าง
(แต่จะเห็นชัดเจน ตอนฝึกสะกดคาตามเสียงอักษรนา หรืออักษรควบ)
การเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคา มีความสาคัญยิ่งในการเขียนสะกดคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา
และตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เพื่อแสดงถึงความสามารถด้านภาษาของ
ผู้เขียน และการถ่ายทอดด้านภาษาการเขียนไปให้ผู้อ่านให้ได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
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ความหมายของการเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคา มีความสาคัญยิ่งในการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นแสดงออก
ทางด้านภาษาของผู้เขียน แต่ยังหมายถึงการแสดงความสามารถทางด้านการเขียนรวมถึงการแสดง
ความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจของผู้เขียนที่ถ่ายทอดไปให้ผู้อ่านให้ได้รับรู้ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของการเขียนสะกดคาไว้ดังนี้
การเขียนสะกดคาหมายถึง ความสามารถในการเขียนสะกดคาต่าง ๆ โดยเรียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง (Cerberich, 1962)ในการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง ต้องมีความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับ การเขียนสะกดคา หมายถึง การสอนให้เด็กรู้จักกฎเกณฑ์ของการเรียงลาดับ
อักษรภายในคาหนึ่ง ๆ เพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจน (พฤกษะวัน, 2557)
จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัย จึงสรุปได้ว่า การเขียนสะกดคา หมายถึง การนาพยัญชนะต้น
สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคาโดยร้อยเรียงกันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา
และตามหลั กพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554 เพื่อสามารถเขีย นสะกดคาและสื่ อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
ความสาคัญของการเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคาให้ถูกต้องมีความสาคัญในการสื่อความหมาย เพราะถ้าเขียนสะกดคาผิดจะ
ทาให้ความหมายผิดไป การสื่อสารก็จะไม่ประสบผลสาเร็จ มีผู้กล่าวถึงความสาคัญของการเขียน
สะกดคาไว้ ดังนี้
การเขียนสะกดคาเป็นทักษะที่จาเป็นที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยครู
ต้องหากิจกรรมในการเรียนการสอนให้นักเรียนจดจาคาในการเขียนสะกดคาได้อย่างแม่นยาและมี
ข้ อ ผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด และการเขี ย นสะกดค าต้ อ งถู ก ต้ อ งตามหลั ก ภาษา (ชี ว พั น ธ์ , 2557)ผู้ ที่ มี
ความสามารถในการเขียนสะกดคาได้ดีและถูกต้อง จะเขียนได้คล่อง ถ่ายทอดความคิดของตนได้ดี ไม่
หยุดชะงักขาดตอน ตรงกันข้ามผู้ที่มีความสามารถเขียนสะกดคาไม่ได้ จะเขียนช้า ติดขัดไม่คล่อง จึง
เขียนถ่ายทอดถ้อยคาออกมาได้ไม่เท่าทันความคิด การเขียนจึงหยุดชะงักไป (ประวัติสมบูรณ์, 2539)
ดังนั้นการเขียนสะกดคาให้ถูกต้องจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสาคัญมากในการเขียนติดต่อสื่อสาร
และการศึกษา เพื่อให้เกิดความชานาญและไม่ได้เกิดความผิดพลาดในการสื่อความหมาย ควรต้องเอา
ใจใส่ฝึกฝนให้มาก จึงจะสามารถเขียนสะกดคาได้ดี (ทองหล่อ, 2554)นอกจากนี้ การสะกดคาเป็น
พื้นฐานที่จาเป็นของการเขียนอย่างหนึ่ง เพราะเด็กต้องรู้จักสะกดคาได้ถูกต้องก่อนจึงสามารถเขียน
ประโยคหรือเรื่องราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดคาไม่ได้เด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องจากผู้อื่น และแสดงให้
ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ (โสมประยูร, 2553)
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จากความสาคัญของการเขียนสะกดคาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ข้อบกพร่องที่พบเห็นในการ
เขียนสะกดคามีความสาคัญต่อการสะกดคาเป็นอันมาก เพราะถ้าเขียนผิดทาให้เกิดการเข้าใจผิดใน
การสื่อความหมาย งานเขียนของบุคคลนั้นก็จะด้อยค่าไปอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
วิธีการสอนและกิจกรรมการเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของนักเรียนในการเริ่มต้นฝึกหัดการเขียน จึง
จาเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้แก่นกั เรียนอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา มีนักการ
ศึกษาได้เสนอแนะวิธีสอน และกิจกรรมการสอนเขียนสะกดคา ซึ่งสามารถนามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคาได้ โดย (นาครทรรพ, 2552)วิธีการสอนเขียนสะกดคาไว้ในทานอง
เดียวกัน ดังนี้
1. ก่อนสอนครูควรพูดจูงใจให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการเขียนหนังสือให้ถูกต้องชัดเจน
ว่า การเขียนหนังสือที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นการแสดงว่า ผู้เขียนเป็นผู้มีการศึกษาดีใครอ่านข้อความนั้น
ๆ ก็เข้าใจง่าย ไม่มีการเข้าใจผิด และควรอธิบายให้เข้าใจประโยชน์ที่จะได้จากการเขียนแต่ละประเภท
ด้วย
2. พยายามสอนให้การเขียนสัมพันธ์กับการฟัง การพูด และการอ่าน คือก่อนที่จะเขียนสิ่งใด
ควรเริ่มต้นด้วยการฝึกให้รู้จกั การฟังเสียก่อนแล้วจึงเขียน เช่น ฟังคาถามแล้วเขียนตอบให้ตรงคาถาม
เก็บสิ่งที่ได้จากการฟังไปเขียน ให้นักเรียนอ่านหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดมาเขียน
3. ในกรณีที่นักเรียนสะกดผิดพลาด ควรหาวิธีแก้โดยรวบรวมคาที่นักเรียนมักสะกดผิดเสมอ
ๆ เขียนบนกระดานดา หรือบัตรคา มีการแข่งขันสะกดคา และทดสอบเป็นระยะ เป็นการช่วยให้
นักเรียนรู้จกั ระวังตัวมิให้เขียนผิด
4. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ให้ทาหนังสือเขียนสาหรับชั้นหรือประกวดเขียนนิทาน
ประกวดเขียนเรื่องที่ได้ประสบมาด้วยตนเอง ก็เป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนของนักเรียน
5. ในการสอนวิชาต่าง ๆ ควรมีการบูรณาการเพื่อช่วยกันหรือร่วมมือกันสอนให้ทุกวิชา
สัมพันธ์กัน โดยใช้เนื้อหาวิชาอื่นสาหรับฝึกทักษะการเขียน การฝึกให้มีความสามารถในการเขียน
สะกดคา ซึ่งมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบ (Examine) ได้แก่ การตรวจสอบคาที่ให้นักเรียน
สะกดอย่างระมัดระวัง เช่น คาที่มีอุปสรรค (Prefix) และคาที่มีปัจจัย(Suffix) แล้วบันทึกไว้ 2) การ
ออกเสียง (Pronounce) ได้แก่ การออกเสียงคาที่จะเขียนให้ถูกต้อง 3) การสะกดคา (Spell) ได้แก่
การฝึกหัดสะกดคาที่จะเขียนด้วยปากเปล่าโดย ออกเสียงดัง ๆ ทาเช่นนี้หลาย ๆ ครั้ง 4) การเขียน
(Write) ได้แก่ การฝึกเขียนคาที่สะกดนั้น ๆ 8 - 10 ครั้ง แล้วตรวจ 5) ใช้(Use) นาคาทีเขียนสะกดคา
มาแต่งประโยค 6) ทบทวน (Review) ทบทวนคาที่เขียนสะกดคาแต่ละคาในโอกาสต่อไป
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วิธีการจัดกิจกรรมในการสอน(สีหอาไพ, 2531) และ (วิเศษสมบัติ, 2528) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมในการสอนเขี ย นว่ า “การจั ด กิ จ กรรมการเขี ย นสะกดค า ครู ค วรใช้ เ อกสาร
ประกอบการสอนโดยเลือกคาที่ถูกต้อง นาเกณฑ์เขียนสะกดคามาจัดเป็นเกม หรือแต่งเป็นบทเพลง
แบ่งกลุ่มแข่งขันสะกดคา ค้นหาคามาแลกเปลี่ยนรวบรวมคาจากเอกสารและหนังสือต่าง ๆ มาแต่ง
เป็นประโยค นาคาที่มักเขียนผิดมาเขียนประโยค หรือ เรื่องราว หรือเขียนตามคาบอก แล้วตรวจโดย
พจนานุกรมและบัตรคาประกอบการสอน นอกจากนั้นควรให้นักเรียนทาบัญชีคายากในแต่ละสัปดาห์
เพื่อดูพัฒนาการของตนเองก็ได้
จากข้อเสนอแนะการฝึกทักษะในการเขียนสะกดคาดังกล่าวพบว่า การที่จะให้นักเรียน
สามารถเขียนสะกดคาได้ถูกต้องนั้น ครูผู้สอนต้องใช้กลวิธีการสอนหลายวิธี เพื่อเร้าความสนใจให้
นักเรียนเขียนสะกดคาอย่างสนุกสนาน มีความตั้งใจที่จะฝึกทักษะการเขียนสะกดคาและให้นักเรียน
ทราบถึงความสาคัญในการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนเขียนคายากเหล่านั้นบ่อย
ๆ จึงจะทาให้นักเรียนจดจาคาเหล่านั้นได้และเขียนถูกต้อง
หลักการเขียนสะกดคา
หลักการสอนเขียนสะกดคา ในสมัยก่อนใช้การสอนแบบแจกลูกและผันอักษรแก่เด็กเริ่มเรียน
โดยให้นักเรียนให้รู้จักพยัญชนะและสระต่าง ๆ เสียก่อน แล้วจึงให้แจกลูกและผันอักษรต่อมาระยะ
หลังได้มีการสอนเป็นคาและเป็นประโยค ซึ่งเป็นวิธีสอนแบบเดียวกับวิธีสอนภาษาต่างประเทศ โดย
คิดว่าวิธีสอนแบบใหม่นี้จะแทนการสอนแบบแจกลูกและผันอักษรได้ แต่เนื่องจากภาษาไทยมีลักษณะ
ที่แตกต่างจากภาษาต่างประเทศ ในแง่ที่ภาษาไทยเป็นคาโดด มีการผันเสียงตามวรรณยุกต์ การสอน
เป็นคาและเป็นประโยคจึงไม่ได้ผล (อยุธยา, 2516) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนเขียนสะกดคาไว้ ดังนี้
1. สอนคาที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและสิ่งที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตประจาวัน
2. สอนคาที่เด็กสนใจและเข้าใจความหมาย
3. ช่วยเด็กที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษ เด็กบางคนยังจาสระและพยัญชนะไม่ได้ ย่อมจะเขียนสะกด
คาไม่ได้ ดังนั้นครูจาเป็นต้องเอาใจใส่ให้เด็กจาสระ และพยัญชนะให้ได้เสียก่อน
4. ทุกครั้งที่จะสอนคาใหม่ต้องมีการทบทวนคาเก่าที่เรียนมาแล้ว
5. การทดสอบต้องทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะทราบว่าเด็กมีความสามารถในการเขียนสะกด
คามากน้อยเพียงใด
6. มีการบันทึกผลงานของเด็กแต่ละคนว่าตั้งแต่เริ่มแรกเด็กสะกดคาได้มากน้อยเพียงใด เด็ก
พัฒนาขึ้นหรือไม่
7. ดาเนินการสอนที่ถูกต้องให้แก่เด็ก โดยช่วยเหลือเด็กเป็นขั้น ๆ ดังนี้
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7.1 ให้เด็กได้ยินคาที่สะกดคาอย่างชัดเจน
7.2 ให้เด็กเขียนสะกดคาอย่างระมัดระวัง
7.3 ให้เด็กอ่านคาที่สะกด
7.4 ทบทวนคาที่สะกดนัน้ ว่าถูกต้องหรือไม่
8. เรียงคาใหม่ลงบนกระดานดาแล้วให้นักเรียนลอกตาม ครูต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อ
ป้องกันไม่ได้ลอกผิดเมื่อสอนสะกดคาไปแล้ว เด็กคนใดสะกดคาผิดครูต้องแก้บนกระดานดาอย่าง
ชัดเจน หรือเรียกเด็กนั้นออกแก้เป็นรายบุคคลก็ได้
การสอนสะกดคาตามหลักภาษาไทย(นามเสริฐ, 2560) ได้กล่าวถึงการสะกดคามีวิธีการ
สะกดคาหลายวิธี ถ้าสะกดคาเพื่ออ่านจะสะกดคาตามเสียง ถ้าสะกดคาเพื่อเขียนจะสะกดคาตามรูป
และการสะกดคาจะสะกดคาเฉพาะคาที่เป็นคาไทย ตัวสะกดตรงตามรูปคา คือ แม่กง ใช้ ง สะกด
แม่กน ใช้ น สะกด มีวิธีการสะกดคา ดังนี้
1. วิธีการสะกดคาตามรูปคา
กา
สะกดว่า
กอ - อา - กา
ขา
สะกดว่า
ขอ - อา - ขา
คาง สะกดว่า
คอ - อา - งอ - คาง
ค้าง สะกดว่า
คอ - อา - งอ - คาง - ไม้โท - ค้าง
2. วิธีการสะกดคาโดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด
คาง สะกดว่า
คอ - อา - คา - คา - งอ - คาง
ค้าง สะกดว่า
คอ - อา - คา - คา - งอ - คาง - คาง - โท - ค้าง
3. วิธีสะกดคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มักจะเป็นคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
เช่น บาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ เป็นต้น วิธีการสอนอ่านและเขียน มีดังนี้
3.1 เห็นรูปคาและอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
3.2 จารูปคาและรู้ความหมายของคา
3.3 รู้หลักการสะกดคา เช่น
แม่กง ใช้ ง สะกด
แม่กน ใช้ น ร ล ฬ ญ ณ สะกด
แม่กบ ใช้ บ ภ พ ป ฟ สะกด
คาที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดจะไม่สะกดคา แต่ใช้หลักการสังเกตรูปคา จาคาให้ได้
โดยอ่านและเขียนคานั้นอยู่เสมอ รู้ความหมายของคาและรู้หลักการสะกดคา เช่น เหตุ ให้รู้ว่า ตุ
ออกเสียง ด เป็นเสียงท้าย
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4. วิธีการสะกดคาอักษรควบ มีวิธีการสะกดคา 2 วิธีคือ สะกดคาเพื่ออ่านจะมุ่งที่เสียงของ
คาด้วยการอ่านอักษรควบก่อน เช่น กร ออกเสียง กรอ ปล ออกเสียง ปลอ แล้วนาเสียง กรอ
ปลอ สะกดคา กรอ-ออ-งอ-กรอง ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงกล้าก่อน วิธีนี้นักเรียนจะออก
เสียงกล้าชัดเจน อีกวิธีหนึ่งเป็นการสะกดคาแบบเรียงพยัญชนะต้น วิธีนี้จะใช้ในการสะกดคาเพื่อ
เขียน เช่น กอ-รอ-อา-บอ-กราบ ถ้าสะกดคาแบบเรียงพยัญชนะต้น นักเรียนจะออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตัวแรก และทิ้งเสียงพยัญชนะตัวที่สอง ทาให้ออกเสียงควบไม่ชัด
5. วิธีการสะกดคาอักษรนา มีดังนี้
5.1 ห นา ย ร ล ว ให้ออกเสียงพยัญชนะนาก่อน หน ออกเสียง หนอ
หย
ออกเสียง หยอ เป็นต้น แล้วจึงสะกดคา เช่น หยา สะกดคา หยอ-อา-หยา หนู สะกดว่า หนออู-หนู ให้เห็นว่าอักษรตัวแรกมีอิทธิพลต่ออักษรตัวที่สอง บางคนจะให้อ่านแบบเทียบเสียง เช่น ลาหลา มา-หมา เพื่อสังเกตเสียงอ่าน ส่วนการสะกดคาเพื่อมุ่งเขียนสะกดคาถูกต้องจะสะกดแบบเรียง
พยัญชนะก็ได้ มุ่งการจารูปคา เช่น หอ-ยอ-อา-หยา หอ-นอ-อู-หนู ก็ได้
5.2 อ นา ย ให้ออกเสียง อย เป็นเสียง ย แล้วสะกดคา อย่า สะกดว่า ยออา-ยา-ยา-เอก-หย่า (ออกเสียง อย่า เพราะอิทธิพลของเสียง อ ที่เป็นอักษรนา) หรือ ออ-ยอ-อา-ยาไม้เอก-หย่า อีกวิธีหนึ่งไม่สะกดคาให้จารูปคา ทั้ง 4 คา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
5.3 การสะกดคาที่อักษรสูงนาอักษรต่าเดี่ยว หรืออักษรกลางนาอักษรต่าเดี่ยว เช่น
สง สน สม ผล กล ถง ตล เป็นต้น ให้ออกเสียงนาก่อน เช่น สน ออกเสียง สะ-หนอ สม ออกเสียง สะ
หมอ ผล ออกเสียง ผะหลอ ตล ออกเสียง ตะลอ แล้วจึงสะกดคาเพื่อออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น เสมอ
สะกดว่า สะหมอ-เออ-สะ-เหมอ สนอง สะกดว่า สะหนอ-ออ-งอ-สะหนอง (วิธีนี้ครูมักจะไม่คุ้น) หรือ
จะสะกดคาแบบเรียงตัวพยัญชนะก็ได้ แต่มุ่งเขียนคาให้ถูก เช่น สนอง สะกดว่า สอ-นอ-ออ-งอ-สะ
หนอง เสมอ สะกดว่า สอ-มอ-เออ-สะเหมอ นักเรียนจะไม่ได้หลักการออกเสียง แต่ถ้าอ่านบ่อยและ
อ่านมาก จะทาให้อ่านได้ถูกต้อง การสอนอ่านอักษรนาควรให้นักเรียนทราบว่าคาใดเป็นอักษรนาเสียง
จะตามตัวหน้า
6. วิธีการสะกดคาที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีสระบางสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปคา
เช่น
สระโอะ มีตัวสะกด จะลดรูป
ลด สะกดว่า
ลอ-โอะ-ดอ-ลด
สระอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ
วัน สะกดว่า
วอ-อะ-นอ-วัน
สระเอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปโดยใช้ไม้ไต่คู้
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เป็ด สะกดว่า
ปอ-เอะ-ดอ-เป็ด
สระเออ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
เดิน สะกดว่า
ดอ-เออ-นอ-เดิน
สระแอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
แข็ง สะกดว่า
ขอ-แอะ-งอ-แข็ง
การสอนคาที่สระเปลี่ยนรูปให้นักเรียนสังเกตรูปคาและเข้าใจว่า ใช้สระใดเป็นสระประสมคา
และรู้ความหมายของคา รูปคามีวิธีเขียนอย่างไร การอ่านและเขียนอยู่เสมอจะทาให้นักเรียนจาคาได้ดี
7. วิธีสะกดคาที่มีตัวการันต์ที่เป็นคามาจากภาษาอื่น คาที่มาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลี
ภาษา สันสกฤต จะมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด การสะกดคาที่มีตัวการันต์จะให้อ่านเป็นคา
สังเกต
รูปคา แล้วรู้กฎเกณฑ์ตามหลักภาษา คาที่มีตัวการันต์ พยัญชนะการันต์จะไม่ออกเสียง
หลักการสอนเขียนสะกดคา ต้องสอนให้ตรงกับหลักภาษาไทยที่ถูกต้องและควรฝึกเขียน
สะกดคาจากคาที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจาวันและต้องฝึกเขียนสะกดคาที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถในการเขียนสะกดคาที่ถูกต้อง
ปัญหาและสาเหตุในการเขียนสะกดคา
การเขียนสะกดคาของนักเรียนในปัจจุบันมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถการฝึกฝนในการใช้ภาษาของนักเรียน มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
สาเหตุของการเขียนสะกดคาผิด(โสมประยูร, 2553) ได้กล่าวถึง มีดังนี้
1. นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับคาผิดโดยเห็นแบบอย่างทีส่ ะกดผิด
2. นักเรียนไม่รจู้ ักหลักภาษา เช่น ไม่รู้จักมาตราตัวสะกด หลักสะกดการันต์ หลักการผัน
วรรณยุกต์ หลักมาตราตัวสะกดอื่น ๆ
3. นักเรียนไม่ทราบความหมายเพราะคาไทยมีคาพ้องเสียง ทาให้ความหมายสับสน
4. นักเรียนฟังไม่ชดั เพราะคาไทยมีคาควบกล้า
5. นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดคาตามเสียง คาที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนแตกต่างจาก
เสียงได้
6. นักเรียนใช้คาทีม่ ี ร ล ไม่ถูกต้อง
สาเหตุของการที่นักเรียนเขียนสะกดผิด (ทั่งแดง, 2534) เกิดจากความไม่พร้อมหรือบกพร่อง
ในด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ มีดังนี้
1. การออกเสียงและการฟังเสียงไม่ถูกต้องชัดเจน
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2. การจาคาไปใช้อย่างผิด ๆ
3. จาการเรียงอักษรไม่ได้
4. ได้รับการฝึกอย่างไม่ถูกต้อง
ส่วนผลเสียของการเขียนสะกดคาผิดนั้น เป็นโทษทั้งผู้อ่านและผู้เขียน ถ้าผู้อ่านจาคาที่เขียน
สะกดผิดไปใช้ ส่วนผู้ที่รู้หลักเกณฑ์การเขียนสะกดคาดีแล้วจะขาดความศรัทธาต่อผู้เขียน แม้ว่า
หลักเกณฑ์ในการเขียนสะกดคามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช้า ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบตามให้ทัน และ
มีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นบรรทัด ฐาน(พงศ์ไพบูลย์, 2531) ซึ่งคาที่เขียนผิดอาจทาให้
ความหมายในการสื่อสารผิดไป เสียความไปหรืออย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าความอ่อนด้อยสติปัญญา
ของผู้ใช้ภาษา (คล้ายสุบรรณ์, 2537)
จากความคิดเห็นของนักวิชาการ สรุปได้ว่า สาเหตุการเขียนสะกดคาผิด เกิดจากการที่
นักเรียนมีพื้นฐานไม่แม่นยา ขาดความสังเกต ความเอาใจใส่ การฝึกฝน ขาดหลักการที่ถูกต้อง ออก
เสียงบกพร่อง ไม่เห็นความสาคัญของการเขียน จนกลายเป็นความเคยชิน ตลอดจนการสอนของครู
ไม่ได้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบแปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สุขภาพ อารมณ์ ความคิด เจตคติ เพศ วัยของผู้เรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ผลเสียทาให้การสื่อสารบกพร่องไม่ชัดเจน ทาลายความศรัทธาของผู้อ่าน จึงเป็น สิ่งสาคัญที่ควรได้รับ
การแก้ไข เพื่อให้การเขียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาเหตุที่ทาให้การเขียนสะกดคาผิดเป็นเพราะไม่ทราบความหมายของคา ใช้แนวเทียบที่ผิด
ออกเสียงผิด การรับฟังไม่ถูกต้อง รูปวรรณยุกต์ผิด จึงทาให้เขียนผิด เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษา
อิทธิพลของภาษาถิ่น ขาดการสังเกต ขาดความระมัดระวัง ขาดประสบการณ์ทางภาษา ขาดความ
แม่นยาและขาดการฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
PWIM หรือ Picture Word Inductive Model เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การอ่านคาศัพท์ วลี ประโยคและการเขียนคาศัพท์ วลี ประโยคและข้อความต่าง ๆ โดยใช้รูปภาพเป็น
สื่อในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการคิดเชิงอุปนัย โดยการสร้างกลุ่มหรือ
ประเภทของคาศัพท์ที่มีลักษณะร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
PWIM หรือ Picture Word Inductive Model เป็นวิธีสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่ง
ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนคาศัพท์ วลี ประโยค ข้อความและ
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เรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการคิด โดยใช้รูปภาพ นาไปสู่การรู้จักคา ข้อความ ความคิด รวบยอดที่มี
ความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นร่วมกับการใช้การคิดเชิงอุปนัย (Calhoun, 2017) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM สามารถใช้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มขนาดเล็ก หรือทั้งชั้น ซึ่ง การจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM สามารถช่วยให้นักเรียนสังเกตหลักการในการออกเสียงของคา และนักเรียนสามารถเพิ่ม
คาศัพท์ได้มากยิ่งขึ้นจากรูปภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นผ่านทางสายตา ซึ่งปกติตามธรรมชาตินักเรียนจะ
เรียนรู้คาศัพท์ผ่านการพูดและการฟัง การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเรียนรู้
คาศัพท์ในการพัฒนาการเขียนและการอ่านคาศัพท์โดยอาศัยการสังเกตรูปภาพผ่านทางสายตา การ
พู ด และการฟั ง และวิ ธี ก ารสอน PWIM สามารถประยุก ต์ ใช้ ได้ กั บทุ กเนื้ อหาได้ อ ย่า งง่ า ย (Altieri,
2013b)การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นการสอนการอ่านและการเขียนที่ใช้รูปภาพที่นักเรียนรู้จัก
และคุ้นเคยเป็นสื่อในการเรียนรู้ รูปภาพที่ใช้มักเป็นรูปภาพเกี่ยวกับวัตถุของการแสดงอาการหรือ
กิริยา รูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน (เล่าเรียนดี, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
(พิพัฒน์มงคลพร, 2558)ที่กล่าวว่ารูปภาพเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงบรรดาคาศัพท์ที่ได้จาก
ประสบการณ์เดิมของเด็ก ที่เคยพูด เคยได้ยินจากการดาเนินชีวิตประจาวันและการปฏิสัมพันธ์กับคน
รอบข้ า ง มี ค วามเชื่ อ ในค ากล่ า วที่ ว่ า “A Picture is Worth a Thousand Words” ซึ่ ง หมายถึ ง
“ภาพ 1 ภาพมีค่ามากกว่าคาพันคา” (Calhoun, 2017)
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปภาพเป็นหัวใจ
สาคัญในการเรียนรู้ในการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง โดยอาศัยการทางานของสมองที่เรียนรู้ผ่านทาง
สายตา และการฟังในการแปลงข้อมูลจากรูปภาพเป็นตัวอักษร ทาให้นักเรียนเกิดความคงทนในการ
เรียนรู้มากขึ้น
วัตถุประสงค์การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
วัตถุประสงค์การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์
ความคิดรวบยอด การสร้างประโยค หลักไวยากรณ์ ฝึกการเขียนย่อหน้า และเขียนเรื่องโดยใช้รูปภาพ
ที่เหมาะสมเป็นสื่อการเรียนรู้ (เล่าเรียนดี, 2556)
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปภาพเป็นหัวใจสาคัญในการสอน
ในการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนและอาศัยกลไกการทางานของสมองในการเรียนรู้คาศัพท์ต่าง ๆ
จากรูปภาพ โดยเรียนรู้ผ่านทางสายตา ทางหู แล้วเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินจากข้อความรูปภาพ
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เป็นข้อความอักษร ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ไว้
ดังนี้
การจั ด การเรีย นรู้ แ บบ PWIM มี ลั ก ษณะที่สาคัญ ในการพัฒ นาในด้ านภาษาและความรู้
เนื่องจากเป็นการสร้างคลังคาศัพท์ของเด็กจากคาพูดและความเข้าใจและรูปแบบประโยคและอานวย
ความสะดวก ในการเปลี่ยนแปลงการเขียนและการอ่านเด็กส่วนใหญ่ต้องการทาความเข้าใจกับภาษา
ที่อยู่รอบตัวของพวกเขาและเด็กส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะปลดล็อกความลึกลับของภาษาใน
การอ่านและการเขียน (Calhoun, 2017)ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ความสาคัญกับพัฒนาการทางภาษาของ
เด็ก ๆ ซึ่งคาพูดของเด็ก ๆ เป็นหัวใจสาคัญที่ถูกนามาใช้เป็นสิ่งเชื่อมต่อของกระบวนการเรียนรู้และ
รูปแบบในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นทักษะการอ่านและการเขียนตามพัฒนาการตามธรรมชาติ
ของเด็กในการอ่านและการเขียน (Bruce, 2017)เด็กต้องสร้างคาศัพท์ที่เห็นได้ชัดจึงกลายเป็นคลังคา
ที่จาได้ทันทีโดยการสะกดคา (Ferlazzo, 2017)
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM หรือ Picture Word Inductive Model มีลักษณะสาคัญ คือ
ใช้รูปภาพที่สอดคล้องกับสาระวัตถุประสงค์และวัยของผู้เรียน เป็นสื่อที่นาไปสู่การรู้คาศัพท์ วลี
ประโยค ย่อความ จนถึงการอ่าน และการอ่านและเขียนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น มีการฝึกซ้า ๆ เป็นปริมาณ
มาก ๆ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดและหลักการด้วยตนเอง ด้วยวิธีคิดแบบอุปนัย
และที่สาคัญการเรียนรู้เริ่มจากตัวผู้เรียน (เล่าเรียนดี, 2556) การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (พิพัฒน์
มงคลพร, 2558) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 1) การสอนแบบนี้เป็นการสอนภาษาที่อาศัยกลยุทธ์ทางด้านการ
สืบเสาะความรู้ โดยใช้รูปภาพของวัตถุ ท่าทาง ที่คุ้นเคยดึงเอาคาศัพท์ต่าง ๆ จากการที่ผู้เรียนเคยมี
ประสบการณ์ได้ยินหรือได้ออกเสียงนั้นมาก่อน เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการออกเสียงกับ
สัญลักษณ์ 2) การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นศิลปะการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการคิดอุปนัย
โดยการสร้างกลุ่มหรือประเภทของคาศัพท์ที่มีลักษณะร่วมกัน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 3) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้กับผู้เรียนทุกระดับ และสามารถใช้สอนผู้เรียนทั้งกลุ่มเล็ กกลุ่มใหญ่หรือใช้
สอนรายบุคคล และเป็นวิธีที่ให้ความสาคัญต่อความสามารถในการคิดแบบอุปนัยของนักเรียน 4) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สอนจากสิ่งที่นักเรียนรู้มาแล้วโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) เป็น
เครื่องมือสาคัญในการกระตุ้นเชื่อมโยงประสบการณ์ที่มีอยู่โดยใช้ภาพทาให้เกิดภาษา เป็นวิธีการที่
เน้นการอ่านออกเสียง มีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างภาพ คาศัพท์และการอ่านออกเสียง นักเรียนทา
กิจกรรมตามขั้นตอนการสอนโดยใช้ภาพ (Picture Word Chart) ซึ่งมีรายละเอียดเป็นเรื่องราวที่
นักเรียนคุ้นเคย นักเรียนดูภาพ สร้างคาอ่านจากคาศั พท์ นาไปสู่โครงสร้างหลักทางภาษาอื่น ๆ ช่วย
พัฒนามโนคติ พัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการอ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการอ่ าน
กิจกรรมพัฒนาทางภาษาเกิดจากการสร้างคาของนักเรียน เช่น นาคาศัพท์ไปสู่การสร้างพจนานุกรม
คาหรือธนาคารคาศัพท์ คาศัพท์นาไปสู่การแต่งประโยค คาศัพท์ นาไปสู่การจาแนกกลุ่มคุณลักษณะ
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ตามหลักภาษา คาศัพท์นาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างของคา คาศัพท์นาไปสู่การเขียนการเขียน
ข้อความต่อเนื่อง เรื่องสั้น ๆ และการแต่งเรียงความ และ 5) หลักการสาคัญของวิธีการสอนแบบนี้ คือ
นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการวางหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้ นักเรียนเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องรูปแบบทาง
ภาษาได้ต่อไป
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM มีลักษณะเด่นในการพัฒนาการอ่านและการเขียน โดยเน้นให้
นักเรียนฝึกสะกดอ่านและสะกดเขียนอย่างถูกต้องหลายครั้งจากตัวครูและเพื่อน และนักเรียนรู้สึก
สนุกสนานในการเรียนรู้จากการค้นหาคาศัพท์จากการมองรูปภาพและการคิดต่อยอดจากรูปภาพ ซึ่งมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ไว้ดังนี้
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (Calhoun, 2017) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. นักเรียนจะได้ยินคาพูดที่ออกเสียงอย่างถูกต้องหลายครั้งและแผนภูมิรูปภาพจะเป็นข้อมูล
อ้างอิงทันทีที่นักเรียนและครูเพิ่มคาศัพท์ลงในแผนภูมิรูปภาพ ครูสามารถเลือกคาศัพท์ในการเรียนรู้
2. นักเรียนได้ยนิ และเห็นตัวอักษรทีร่ ะบุและเขียนอย่างถูกต้องหลายครัง้
3. นักเรียนจะได้ยินคาที่สะกดถูกต้องหลายครั้งและมีส่วนร่วมในการสะกดคาอย่างถูกต้อง
4. ในการเขียนประโยคครูใช้ตามหลักภาษา (เปลี่ยนประโยคของนักเรียนหากจาเป็นและใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและกลไกที่ถูกต้อง (เช่นเครื่องหมายจุลภาค, หลักไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน)
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (พิพัฒน์มงคลพร, 2558)ได้กล่าวถึง ดังนี้
1 .เป็นการจัดการเรียนรูท้ ี่สามารถใช้สอนนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนภาษาได้ทุกกลุ่มอายุ
2. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่รู้แล้ว (รูปภาพ) ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ (คาศัพท์)
3. ช่วยให้นักเรียนฟังการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง และได้เห็นรูปแบบคาศัพท์ ทาให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่าง รูปภาพ การอ่านออกเสียงและสัญลักษณ์ (คาศัพท์)
4. ช่วยให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว
5. ช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการอ่านและการเขียนคาศัพท์ที่ชัดเจนขึ้น
6. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจาแนกประเภทคาและประโยคได้
7. เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดแบบอุปนัย คือ การสร้างกฎและหลักการจากตัวอย่าง
หลาย ๆ ตัวอย่าง
8. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดตั้งชื่อเรื่อง ประโยคและข้อความสั้น ๆ
9. ช่วยสร้างความเข้าใจในความหมายของคาให้แก่นักเรียน
10. เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมโยงจากรูปภาพไปสู่สัญลักษณ์และ
สามารถทบทวนความรู้จาการใช้สัญลักษณ์มาเชื่อมโยงกับรูปภาพได้
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ลั กษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็น การจัดการเรียนรู้ ที่สามารถใช้ได้กับ
นักเรียนทุกวัย ทุกเนื้อหา ทุกขนาดกลุ่มของนักเรียน และนักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านและการ
เขียนได้อย่างประสบความสาเร็จและสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM จะประสบความสาเร็จได้นั้น ต้องรู้จักการ
เลือกรูปภาพ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา วัยของผู้เรียน และรูปภาพต้องมีความชัดจน ขนาดที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอน PWIM เน้นขั้นตอนในการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึ กการอ่านและการเขียนอย่างถ่องแท้ มีนักวิชาการได้กล่ า วถึ ง
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ไว้ดังนี้
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM (Calhoun, 2017) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. เลือกรูปภาพ
2. นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วระบุสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปภาพ
3. ครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้
จากภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
4. นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ทอ่ี ยูบ่ นกระดานดา
5. นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา หรือจัดประเภทคาหรือ คาศัพท์ที่ระบุจากภาพ (ความคิดรวบ
ยอด, มีการจาแนก, จัดกลุ่มขึ้นอยู่กับวัย และระดับประสบการณ์ของนักเรียน)
6. นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการตามการจัดประเภทคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ
8. ให้นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) ให้นักเรียนพิจารณารายละเอียด
ในแผนภูมิรูปภาพและให้นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในแผนภูมิรูปภาพนั้น
9. ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับคาในแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word
Chart) และจัดประเภทของประโยค
10. อ่านและทบทวนประโยคและข้อความที่นักเรียนสร้างขึ้นอีกครั้ง
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแ้ บบPWIM (Colon, 2013) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. เลือกรูปภาพจากหนังสือเล่มใหญ่ นิตยสาร หรือจากกูเกิ้ลรูปภาพ
2. นักเรียนสังเกตรูปภาพแล้วระบุสง่ิ ทีน่ กั เรียนเห็นในรูปภาพ
3. ครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้
จากภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
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4. นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์ทอ่ี ยูบ่ นกระดานดา
5. นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา หรือจัดประเภทคาหรือคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ (ความคิดรวบ
ยอด, มีการจาแนก, จัดกลุ่มขึ้นอยู่กับวัย และระดับประสบการณ์ของนักเรียน)
6. นักเรียนอ่านและสะกดทบทวนคาศัพท์
7. ครูและนักเรียนร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการตามการจัดประเภทคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ
8. ให้นักเรียนตั้งชื่อภาพ
9. ให้นักเรียนแต่งและเขียนประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับคาในภาพ
10. อ่านและทบทวนประโยคและข้อความที่นักเรียนสร้างขึ้นอีกครั้ง
11. นักเรียนนาประโยคที่ชว่ ยกันแต่งนามาเขียนเป็นบทความหรือเนือ้ เรื่องต่าง ๆ
12. นักเรียนอ่านบทความหรือเนือ้ เรือ่ งต่าง ๆ ทีต่ นเองเขียน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (เล่าเรียนดี, 2556) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. เริ่มต้นด้วยการใช้รูปภาพที่ประกอบด้วย วัตถุ สิ่งของ ฉาก เหตุการณ์ สถานการณ์ที่
เป็นไป (ที่นักเรียนรู้จักคุ้นเคย) ให้นักเรียนสังเกต ช่วยกันระบุคาต่าง ๆ เหตุการณ์ การปฏิบัติที่ปรากฏ
ในรูปภาพ (Words and Action)
2. ครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรี ยนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้
จากภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
3. นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา หรือจัดประเภทคาหรือคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ (ความคิดรวบ
ยอด, มีการจาแนก, จัดกลุ่มขึ้นอยู่กับวัย และระดับประสบการณ์ของนักเรียน)
4. นักเรียนฝึกเขียนวลี แต่งประโยคจากคาศัพท์ต่าง ๆ
5. นักเรียนฝึกเขียนข้อความ ย่อหน้า และเขียนเรื่องจากภาพ (ใช้การฝึกอย่างน้อย 20 ครั้ง/
เรื่อง)
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน PWIM (พิพัฒน์มงคลพร, 2558) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. เริ่มต้นด้วยการใช้แผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) ที่ประกอบด้วยภาพวัตถุ สิ่งของ
ฉากเหตุการณ์ สถานการณ์ที่ นักเรียนรู้จักคุ้นเคย ให้นักเรียนสังเกต ช่วยกันระบุคาต่าง ๆ หรือ
เหตุการณ์ หรือการปฏิบัติที่ปรากฏในรูปภาพ (Words and Action)
2. ครูโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ (วาดเส้นจากวัตถุที่นักเรียนระบุ) แล้วให้
นักเรียนพูดออกเสียงคาศัพท์ และสะกดคาศัพท์น้ันโดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออกเสียงให้ถกู ต้อง
3. อ่านและทบทวนคาศัพท์จากแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart)
4. ให้นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคา หรือจัดประเภทคา (เช่น พยัญชนะต้นคานาม คากริยา คา
คล้องจอง) หรือคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ (ความคิดรวบยอด การจาแนก การจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับวัย และ
ระดับประสบการณ์ของนักเรียน) ขั้นนี้เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้วิธีการของการอุปนัย
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5. ให้นักเรียนฝึกเขียนวลี แต่งประโยคจากคาศัพท์ต่าง ๆ
6. ให้นักเรียนฝึกเขียนข้อความ ย่อหน้า และเขียนเรื่องจากภาพ
7. เพิ่มคาศัพท์อื่น ๆ (ถ้าต้องการ) ลงในแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) และจัดทา
ธนาคารคาศัพท์
8. ให้นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word Chart) ให้นักเรียนพิจารณารายละเอียด
ในแผนภูมิรูปภาพและให้นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในแผนภูมิรูปภาพนั้น
9. ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับคาในแผนภูมิรูปภาพ (Picture Word
Chart) และจัดประเภทของประโยค
10. อ่านและทบทวนประโยคและข้อความที่นักเรียนสร้างขึน้ อีกครั้ง
ผู้วิจัยสังเคราะห์มาเป็นขั้นตอนในการวิจัยครั้งนี้เป็น 7 ขั้น ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูจะต้องคัดเลือกรูปภาพที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอนก่อนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการ
ทบทวนความรู้เดิม หรือการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เข้าสู่เรื่องที่จะสอน เช่น การใช้เกม เพลง นิทาน บทร้อยกรอง การบรรยาย การ
อภิปราย ฯลฯ ในห้องเรียน
2. สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ นักเรียนสังเกตรูปภาพและระบุสง่ิ ทีเ่ ห็นจากภาพ
3. โยงภาพกับคาศัพท์และออกเสียงสะกดคา นักเรียนและครูร่วมโยงภาพกับคาศัพท์หรือคา
ที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้จากภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออก
เสียงให้ถูกต้อง
4. จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคาหรือจัดประเภทคาหรือคาศัพท์ที่
ระบุจากภาพตามมาตราตัวสะกด และอ่านทบทวนคาศัพท์
5. เพิ่มคา นักเรียนและครูร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการตามมาตราตัวสะกดที่ระบุจากภาพ
6. ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา นักเรียนฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจาก
คาศัพท์ต่าง ๆ
7. อ่านและทบทวนประโยคนักเรียนอ่านและทบทวนประโยค
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
Emily Calhoun
(1999 : 23)

Aileen Colon and
Sara Martinez (2013)

1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน
2.สังเกตและระบุสิ่งที่เห็น
จากรูปภาพ
3.โยงภาพกับคาศัพท์และ
ฝึกพูดออกเสียงคาและ
สะกดคาที่ได้จากภาพ

1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน
2.สังเกตและระบุสิ่งที่เห็น
จากรูปภาพ
3.โยงภาพกับคาศัพท์และ
ฝึกพูดออกเสียงคาและ
สะกดคาที่ได้จากภาพ

4.นักเรียนอ่านและสะกด
ทบทวนคาศัพท์ที่อยู่บน
กระดานดา
5.จัดกลุ่มคา
6.อ่านทบทวนคาศัพท์
7.เพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการ

4.นักเรียนอ่านและสะกด
ทบทวนคาศัพท์ที่อยู่บน
กระดานดา
5.จัดกลุ่มคา
6.อ่านทบทวนคาศัพท์
7.เพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการ

8.ให้นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิ
รูปภาพ
9.ฝึกแต่งและเขียนประโยค

8.ให้นักเรียนตั้งชื่อภาพ
9.ฝึกแต่งและเขียน
ประโยค
10.อ่านและทบทวน
ประโยค
11.นักเรียนนาประโยคที่
ช่วยกันแต่งนามาเขียน
เป็นบทความหรือเนื้อ
เรื่องต่าง ๆ
12.อ่านและทบทวน
ประโยค

10.อ่านและทบทวน
ประโยค

วัชรา เล่าเรียนดี
(2556 : 68)
1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน

2.โยงภาพกับคาศัพท์และฝึก
พูดออกเสียงคาและสะกดคา
ที่ได้จากภาพ

อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
และวิไล พิพัฒน์มงคลพร
(2558)
1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน

ผลการสังเคราะห์ของผู้วิจัย

1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน
2.สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจาก
รูปภาพ
2.โยงภาพกับคาศัพท์และฝึก 3.โยงภาพกับคาและออก
พูดออกเสียงคาและสะกดคา เสียงสะกดคา
ที่ได้จากภาพ
3.อ่านและทบทวนคาศัพท์
จากแผนภูมิรูปภาพ

3.จัดกลุ่มคา และอ่านทบทวน 4.จัดกลุ่มคา และอ่าน
คาศัพท์
ทบทวนคาศัพท์
5.ให้นักเรียนฝึกเขียนวลี
แต่งประโยคจากคาศัพท์ต่าง
ๆ
6.ให้นักเรียนฝึกเขียน
ข้อความ ย่อหน้า และเขียน
เรื่องจากภาพ
7.เพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการ
4.ฝึกแต่งและเขียนประโยค
8.ให้นักเรียนตั้งชื่อแผนภูมิ
5. นักเรียนฝึกเขียนข้อความ รูปภาพ
ย่อหน้า และเขียนเรื่องจาก
9.ฝึกเขียนประโยค
ภาพ (ใช้การฝึกอย่างน้อย 20
ครั้ง/เรื่อง)

4.จัดกลุ่มคาตามมาตรา
ตัวสะกด
5.เพิ่มคา

6.ฝึกแต่งประโยคและเขียน
ประโยคจากคา

10.อ่านและทบทวนประโยค 7.อ่านและทบทวนประโยค
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ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM เป็นวิธีการสอนที่สามารถนาไปปรับใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น เช่น บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
โดยที่ให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ ระบุประเด็นสาคัญ แสดงความคิดเห็นจากรูปภาพ และค่อยศึกษาหา
ความรู้หรือคาตอบในรายละเอียดแต่ละเรื่องต่อไป
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (เล่าเรียนดี, 2556) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านภาษา การอ่านคาศัพท์ การเขียน
2. ช่วยให้นักเรียนจาและรู้จักคาศัพท์ได้มากขึ้น
3. ช่วยให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจความคิดรวบยอด หลักการอย่างแท้จริงด้วยตัวเองที่สามารถ
นาไปใช้ได้ต่อไป
4. ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากผู้เรียนโดยตรง
5. นักเรียนมีสว่ นร่วมการเรียนรูม้ ากขึน้ จากการร่วมกันสืบเสาะหาคาหรือสาระความรู้
6. การจัดการเรียนรู้แ บบ PWIM สามารถนาไปใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้นใช้ได้ห ลาย
ลักษณะ เช่น รายบุคคล จับคู่ กลุ่มเล็กและใช้ทั้งชั้น
7. ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบอุปนัย
8. ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะความรู้สาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา
9. การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PWIM น าไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์และการจินตนาการต่อไปได้
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (พิพัฒน์มงคลพร, 2558) ได้กล่าวถึง ดังนี้
1. ช่วยในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านภาษา การอ่าน และการเขียนคาศัพท์ได้ดี
2. ช่วยให้นักเรียนจดจา และรู้ความหมายของคาศัพท์ได้มากขึ้นจากการที่นักเรียนได้ฟัง ได้
อ่านออกเสียงสะกดคาซ้า ๆ หลายครั้ง
3. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจความคิดรวบยอดของคาศัพท์ รวมถึงหลักการทางด้าน
ภาษาอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป
4. ทาให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนโดยตรง นักเรียนได้เห็นคา ได้ออกเสียง ได้เขียนคาศัพท์
อย่างถูกต้องหลาย ๆ ครั้ง
5. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูม้ ากขึน้ จากการร่วมกันสืบเสาะหาคาศัพท์ดว้ ยตนเอง
6. สามารถนาไปใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ใช้ทากิจกรรมได้หลายลักษณะ อาทิ การจัด
กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กหรือใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียน
7. สามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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8. นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการ
ได้
9. ในการสอนเขียนประโยค ครูสามารถสอนการเขียนภาษาเขียนที่ถูกต้อง โดยปรับปรุงจาก
ประโยคที่นักเรียนเขียนมา รวมทั้งสามารถแก้ไขการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมาย
จุลภาค (,) การใช้ตัวอักษรใหญ่-เล็ก ของนักเรียนให้ถูกต้องด้วย
จากข้อความข้างต้น สรุป ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ได้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ช่วยพัฒนาในด้านการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักเรียนจดจาคาศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถนามาประยุกต์กับเนื้อหาการสอนและวัยของผู้เรียนได้ทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์
การเลือกรูปภาพที่จะนามาใช้ในการเรียนการสอน
รูปภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ประหยัดที่สุด เพราะหาได้ง่าย นามาใช้ได้สะดวก ทาให้
เด็กมีความสุขสนุกสนานกับรูปภาพก่อให้เกิดความสนใจกับบทเรียนและรูปภาพช่วยให้เข้าใจดีกว่า
อธิบายเพียงอย่างเดียว สุภาษิตจีนยังกล่าวว่า “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าคาพูดพันคา” (ปิ่นประชา
สรร, 2557)ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ PWIM นั้น การเลือกรูปภาพเป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะ
ภาพที่สื่อถึงการออกเสียงที่เป็นเสียงเฉพาะที่นักเรียนทุกคนเห็นแล้ว จะออกเสียงเหมือนกัน จึงเป็น
เรื่องที่ซับซ้อนต่อการเลือกภาพที่จะต้องนามาใช้ในกระบวนการเรื่องการสอน (พิพัฒน์มงคลพร,
2558)ได้นาเสนอการเลือกภาพควรมีวิธีการ ดังนี้
1. เลือกภาพ และรูปถ่ายที่มีเรื่องราวที่นักเรียนคุ้นเคย
2. ภาพนั้นต้องมีความชัดเจน คมชัดเห็นเป็นรูปธรรม
3. เป็นภาพที่น่าสนใจสามารถดึงดูดให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้ดี
4. สาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายควรเลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอื่น ๆ ด้วย
5. รูปภาพสามารถเปิดประเด็นการเรียนรู้หรือหัวข้อในการอภิปรายได้
การเลือกรูปภาพในการสอนภาษาไทย (ปิน่ ประชาสรร, 2557) มีวิธีการ ดังนี้
1. รูปภาพที่ใช้สอนหน้าชั้นเรียน ควรเป็นภาพที่ใหญ่พอสมควรเพื่อให้เห็นเด่นชัดทั่วถึงกันทุก
คน
2. รูปภาพที่ใช้สอนควรมีสีสันสวยงามชัดเจน
3. รูปภาพที่ใช้สอนควรจะตรงกับเนื้อหาที่สอน
4. รูปภาพที่ใช้สอนควรเป็นภาพที่เข้าใจง่าย
5. รูปภาพที่ใช้สอนขั้นพื้นฐานควรจะเป็นภาพง่าย ๆ
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6. รูปภาพที่ใช้สอน ควรจัดเรียงลาดับขั้นตอนของการสอน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้สอนและไม่
สับสน และทาให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
7. รูปภาพที่ใช้สอนควรจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสอน เช่น ผลไม้ ดอกไม้ อาหาร
โดยจัดเป็นชุด
8. รูปภาพที่ใช้สอนเมื่อจัดเป็นหมู่หมวดแล้ว ควรมีซองใส่เป็นชุด ๆ ให้เรียบร้อย
9. รูปภาพที่ใช้สอนเมื่อจัดใส่ซอง หน้าซองควรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในซอง เพื่อ
สะดวกในการใช้สอน
แผนผังความคิด
ความหมายของแผนผังความคิด
ความหมายของการสร้างแผนผังความคิด มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป ได้แก่ แผนผังความคิด
(Mind Mapping) แผนที่ความคิด แผนผังการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Web) หรือผัง
มโนคติ หรือแผนที่ความคิด(Mind Mapping) หรือแผนภูมิเนื้อหา (Graphic Representation) ซึ่งได้
มีผู้กล่าวถึงการสร้างแผนผังความคิด ไว้ ดังนี้
การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิดเป็นการฝึกให้ผู้เรียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตน
เพื่อให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็น ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเก็บไว้ใน
หน่วยความจาได้ง่ าย (ระงับทุกข์, 2545) แผนผังความคิด หมายถึง การจัดกลุ่มความคิดรวบยอด
เพื่อให้ความสัมพันธ์ของความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไปโดยนาเสนอเป็นภาพ
หรือเป็นผัง สามารถนาเสนอได้หลายลักษณะ (มูลคา, 2550) และ (แขมมณี, 2559)การสร้างแผนผัง
ความคิ ด เป็ นแผนผั ง หรื อแผนภาพที่สร้า งขึ้น จากความเข้ าใจหรื อความสามารถในการเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมโนทั ศ น์ ห ลั ก กั บ มโนทั ศ น์ ย่ อ ย หรื อ ระหว่ า งแผนผั ง มโนทั ศ น์ ด้ ว ยกั น หรื อ
สาระสาคัญและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงอาจจะมีทิศทางเดียว 2 ทิศทางหรือมากกว่า
อย่างเป็นระบบ มีลาดับขั้นตอนโดยมีคาเชื่อมหรือที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวสาระความรู้ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันได้ (เล่าเรียนดี, 2556)
สรุป การสร้างแผนผังความคิด หมายถึง การบันทึกข้อมูล โดยใช้ความคิดอย่างมีวิจารญาณที่
มีรูปแบบหลักการอ่านเพื่อสร้างเป็นแผนภูมิโครงสร้าง แผนภูมิโครงเรื่องและพิจารณาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเรื่องได้ครบถ้วน
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ประโยชน์ของแผนผังความคิด
แผนผังความคิดเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
จดจา การทบทวนความรู้เดิมและสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างดี มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้
ประโยชน์ของแผนผังความคิด (Mind Mapping) กับการใช้งานด้านการจัดการเรียนรู้ ใน
ด้านผู้เรียน คือ ใช้สาหรับจดบันทึกความรู้ การสรุป ทบทวนความรู้เดิมจัดระบบข้อมูลที่กระจัด
กระจายให้เป็นระเบียบ ด้านผู้สอน คือ ครูสามารถนามาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการสร้าง
หลักสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนและให้ผู้เรียนสรุป
ความเข้าใจจากบทเรียน (สินธุระเวชญ์, 2544)
สรุปได้ว่า แผนผังความคิด (Mind Mapping) สามารถนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมต่อครูและนักเรียน กล่าวคือ ครูนาแผนผังความคิดมาใช้สาหรับการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน สาหรับนักเรียนนั้น แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการจดจา การทบทวนความรู้เดิมและสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างดี
แนวคิดเกี่ยวกับแผนผังความคิด
แผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นกระบวนการกระตุ้นความคิด เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนแผนผังความคิดไว้ ดังนี้
แผนภาพโครงเรื่องมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่นแผนภาพ แผนภาพความคิด แผนผังความคิด แผน
ที่ความคิด ส่วนคาภาษาอังกฤษก็มีใช้หลายคา เช่น Semantic Map, Structured Overview Web,
Mind Mapping, Semantic Organizer, Stor Map, Graphic Organizer เป็นต้น แผนผังความคิด
เป็นการแสดงความรู้โดยใช้ภาพเป็นวิธีนาความรู้หรือข้อเท็จจริ งมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นแผนภาพ
หรือจัดความคิดรวบยอดหรือนาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อย และนามาจัดลาดับเป็น
แผนภาพ การใช้แผนผังความคิด ในการสอนนั้นผู้สอนจะให้ผู้เรียนสร้างแผนผังความคิด ผู้เรียนจะ
อ่านอภิปรายฟังเรื่องราวรวบรวมความคิด บันทึกเรื่องจากการฟัง การดูสื่อโสตจักษุภาพ แล้วนาข้อมูล
ข้อเท็จจริง ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ มาจัดทาเป็นแผนผังความคิด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้สอนกับผู้เรียน
หรือผู้เรียนกับผู้เรียนร่วมกันทางาน แผนผังความคิด อาจจะใช้ในการเตรียมการอ่านหลังเตรียมการ
เขียน ใช้พัฒนาความรู้ให้เหตุผล อภิปรายใช้แสดงพื้นความรู้ของผู้เรียนหรือใช้จัดขอบเขตสิ่งที่ต้อง
เรียนหรือใช้รวบรวมความรู้ที่ต้องการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากขึ้น ช่วยในการจา ช่วยให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดโดยสร้างแผนผังเชื่อมโยง และการคิดที่ชัดเจน สามารถใช้ในการเรียนรู้
ทุกสาระวิชา ถ้าฝึกการใช้แผนผังความคิดอย่างสม่าเสมอจะสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ ผลการ
ปฏิบัติงานได้ และสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น การใช้แผนผังความคิด เป็นการใช้สายตาและสมองในเวลา
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เดียวกัน ช่วยทาให้มองเห็นการทางานของสมองของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมองเห็นความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ของคาข้อความ สาระต่าง ๆ ได้ชัดเจน (กรมวิชาการ 2546)
สรุปได้ว่า แผนผังความคิด หมายถึง แผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลัก
กับความคิดรอง ซึ่งเป็นสาระของข้อความ
รูปแบบของแผนผังความคิด
รูปแบบของแผนผังความคิดมีหลายรูปแบบซึ่งในแต่ละแบบ จาเป็นต้องศึกษาความเข้าใจ
ก่อนนาไปใช้เนื่องจากรูปแบบแต่ละลักษณะก็มีความเหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา และวัยของผู้เรียนมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึง รูปแบบของแผนผังความคิดที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษาไว้ ดังนี้
รูปแบบของผังความคิด(มูลคา, 2550) ได้กล่าวถึงไว้ ดังนี้
1. แผนผั ง แบบกิ่ ง ไม้ (Branching Map) น าเสนอโดยการเขี ย นความคิ ด รวบยอดหลั ก ไว้
ข้างบนหรือตรงกลาง แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่สาคัญรองลงไป ตามลาดับ
ดัง ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แผนผังแบบกิ่งไม้
2. แผนผังวงจร (A Circle Map) นาเสนอโดยเขียนเป็นแผนผังเพื่อเสนอความสัมพันธ์เป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันเรียงลาดับเป็นวงกลม ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แผนผังวงจร
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3. แผนผังใยแมงมุม (A Spider Map) นาเสนอโดยเขียนความคิดรอบยอดหลักที่สาคัญไว้ตรง
กึ่งกลางหน้ากระดาษแล้วเขียนคาอธิบายหรือบอกลักษณะของความคิดรองลงไปไว้ในลักษณะใยแมง
มุม ดังภาพประกอบ3

ภาพประกอบ 3 แผนผังใยแมงมุม
4. แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) นาเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเรื่องหลักแล้วเสนอ
สาเหตุและผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 แผนผังก้างปลา
5. แผนผังตารางเปรียบเทียบ (A Compare Table Map) เสนอโดยการเขียนเป็นตารางเพื่อ
เปรียบเทียบสองสิ่งหรือสองเรื่องในประเด็นที่กาหนด ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 แผนผังตารางเปรียบเทียบ
6. แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม (Overlapping Circles Map) เสนอเปรียบเทียบสองสิ่งหรือ
สองเรื่องมีลักษณะเหมือนกันและต่างกัน ดังภาพประกอบ 6
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ลักษณะที่ต่างกัน

ลักษณะที่ต่างกัน

ลักษณะที่เหมือนกัน
ภาพประกอบ 6 แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม
รูปแบบของผังความสัมพันธ์ของ (ระงับทุกข์, 2545) มี 4 รูปแบบ คือ
1. ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตะวันทอแสง (Sunburst) มีลักษณะเป็นวงกลมอยู่
ตรงกลางแล้วมีเส้นขีดจากเส้นรอบวงออกไปรอบทิศ ผังชนิดนี้ใช้แสดงความสัมพันธ์ของใจความรอง
กับใจความสาคัญ ผังรูปแบบตะวันทอแสงนี้ยังแสดงว่าทุกคนมีความสัมพันธ์กันมีความเท่าเทียมหรือ
ความเสมอภาคกันอีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมายชนิดนี้แสดง
ความสัมพันธ์ของใจความในบทอ่านที่โครงสร้างของเนื้อหาประเภทการจัดหมวดหมู่ของการบรรยาย
(Collection of Description) ได้อีกด้วย ดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบตะวันทอแสง
2. ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตารางเมตริกซ์ (Matrix) ซึ่งอาจไม่สะท้อนให้เห็น
โครงสร้างของเรื่อง (Text Structure) ผังนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อเน้นถึงชนิดและความสัมพันธ์ที่สาคัญซึ่ง
ได้แก่ เปรียบเทียบความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลหรือลาดับเวลา
เป็นต้น โดยทั่วไปความสัมพันธ์เหล่านี้มักอยู่ในประเภทจับคู่ ตัวต่อตัว จุดเด่นของผังชนิดนี้อยู่ที่ข้อมูล
ที่จาเป็นทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม ทาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในการเขียนผังแบบนี้
ผู้เรียนต้องตัดสินใจเพื่อระบุส่วนสาคัญที่ต้องการเน้นและชนิดของความสัมพันธ์ที่ต้องการจะแสดง
ออกมาให้ชัดเจน ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบตารางเมตริกซ์
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3. ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) ผังรูปแบบนี้แสดง
ความสัมพันธ์ที่มีความสาคัญลดหลั่นกันเป็นขั้น ๆ มีรูปร่างคล้ายแผนภูมิบริหารองค์กร ผังแบบรูป
ต้ น ไม้ นี้ ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบต่ า งกั น ของ เนื้ อ เรื่ อ ง เช่ น
องค์ประกอบเฉพาะโครงสร้างแบบต้นไม้สามารถนามาใช้แสดงความสัมพันธ์แบบลดหลั่นกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องได้ดีดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบโครงสร้างต้นไม้
4. ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบแผนภูมินาเสนอ (Flow Chart) ผังรูปแบบนี้ใช้แสดง
การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเรียงตามลาดับเวลา แสดงสาเหตุ และผลและกระบวนการในการคิด
แผนภูมินาเสนอนี้สามารถใช้แสดงกระบวนการและการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 ผังความสัมพันธ์ของความหมายแบบแผนภูมินาเสนอ
รูปแบบแผนภูมิ (รูปภาพ) หรือแผนผังความคิดแบบต่าง ๆ (เล่าเรียนดี, 2556)ได้กล่าวถึงไว้
ดังนี้
1. แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram) จัดเป็นแผนผังประเภทใยแมงมุมอย่างหนึ่ง แผนภูมิรูป
ดาวสามารถแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของหัวเรื่องหลักกับองค์ประกอบอื่น ๆ ดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram)
2. แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider Diagram) ใช้สาหรับแจกแจงเรื่องย่อยจากเรื่องหลักต่อไป
ได้เรื่อย ๆ ดังภาพประกอบ 12

51

ภาพประกอบ 12 แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider Diagram)
3. แผนภู มิ แ บบลู ก โซ่ (Chain Diagram) จั ด เป็ น แผนผั ง มโนทั ศ น์ ป ระเภท Flowchat
Concept Map แผนภูมิลูกโซ่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยให้การลาดับความต่อเนื่องของเรื่องราว
หรือสาเหตุสู่ผลที่เกิดขึ้น ดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 แผนภูมแิ บบลูกโซ่ (Chain Diagram)
4. แผนภู มิ แ สดงเหตุ - ผล (Cause – Effect Diagram) จั ด เป็ น แผนผั ง ประเภท System
Concept Map แผนภูมิแสดงเหตุและผลช่วยทาให้เข้าใจหรือระบุสาเหตุและคิดหาเหตุผลได้มาก
ยิ่งขึ้น แทนคาพูดการอธิบาย ซึ่งการใช้แผนภูมิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความรู้ความ
เข้าใจในสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น ของเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นแผนภูมิที่ใช้สรุป เหตุผลให้เห็น
ชัดเจนยิ่ง ขึ้น ดังภาพประกอบ 14
เหตุ

ผล

ภาพประกอบ 14 แผนภูมแิ สดงเหตุ - ผล (Cause – Effect Diagram)
5. แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) เป็นแผนผังที่ใช้เพื่อแสดงความต่อเนื่องเชื่อมโยงของเรื่อง
หลักความคิดรวบยอดหลักกับองค์ประกอบอื่น ๆ หรือความคิดรวบยอดอื่น ๆ ดังภาพประกอบ 15

ดังภาพประกอบ 15 แผนภูมติ ้นไม้ (Tree Diagram)
จากการศึ ก ษาตั ว อย่ า งการสร้ า งแผนผั ง ความคิ ด (Mind Mapping) สรุ ป ได้ ว่ า แผนผั ง
ความคิดมีหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนผังแบบกิ่งไม้ (Branching Map) แผนผังวงจร (A
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Circle Map) แผนผังใยแมงมุม (A Spider Map) แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) แผนผังตาราง
เปรียบเทียบ (A Compare Table Map) แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม (Overlapping Circles Map)
ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบตะวันทอแสง (Sunburst) ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบ
ตารางเมตริกซ์ (Matrix) ผังความสัมพันธ์ทางความหมายแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) ผัง
ความสัมพันธ์ทางความหมายแบบแผนภูมินาเสนอ (Flow Chart) เป็นต้น แผนผังความคิด (Mind
Mapping) เป็นการนาเสนอที่ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนของความคิดหลักและความคิด
รองหรือเป็นความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องที่มีการโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ซึ่งทาให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจในการศึกษา และเพิ่มความคงทนในการเรียนรู้ และยังช่วยในการพัฒนาความคิดแบบ
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เพิ่มการมีเหตุผล และช่วยพัฒนาในด้านการจาอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้
ว่า แผนผังความคิด (Mind Mapping) นี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการคิด การวางแผน
การนาเสนอ ตลอดจนการช่วยในด้านความจา การทาความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ
การสรุปบทเรียน ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ การนาวิธีการแนวคิดนี้ไปปรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับเรื่องเนื้อหาวิชา หรือ สาระ
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาความคิด การจา และ การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยผู้วิจัย
ได้นา การใช้แผนผังความคิดนามาสรุปความรู้ในขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดย
เลือกแผนผังความคิดแบบใยแมงมุม ซึ่งมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากแผนผังความคิดแบบใยแมงมุม นั้นเขียนง่ายและมีความเหมาะสม
สาหรับใช้ในกิจกรรมสรุปเนื้อหาสาหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ แผนผัง
ความคิดแบบใยแมงมุม ในการสรุปความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกด เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้
และยกตัวอย่างคาในมาตราตัวสะกดได้อย่างแม่นยามากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด
ข้อเสนอแนะในการสอนเขียนแผนผังความคิด
เทคนิคการสร้างแผนผังความคิด เป็นรูปแบบการสอนอ่านและเขียน เพื่อจับใจความและ
สอนคาศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความคิด เหตุผล และการทางานที่เป็นระบบ มีขั้นตอนช่วยให้
ผู้อ่านและผู้เขียนประสบผลสาเร็จในการอ่านและการเขียน ทาให้สามารถจดจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึ่ง
ได้แก่ ความสาคัญรายละเอียดของเรื่องและลาดับเหตุการณ์ สามารถจับประเด็นจากเรื่องที่อ่านและ
เรื่องที่เขียนได้อย่างดี มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิดไว้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิด (รักสุทธี, 2553)ไว้กล่าวไว้ ดังนี้
1. การสร้างภาพศูนย์กลาง การทาภาพให้น่าสนใจ ดังนี้
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1.1 ภาพควรมีสีไม่น้อยกว่า 3 สี
1.2 ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว
1.3 ภาพไม่จาเป็นต้องมีภาพเดียว อาจมีหลาย ๆ ภาพหรือหลาย ๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นัน้
1.4 ถ้าเป็นภาพมีลักษณะเคลื่อนไหวก็จะดี
1.5 ไม่ควรจะใส่กรอบภาพศูนย์กลาง เพราะกรอบอาจจะเป็นสิ่งที่ สกัดกั้นการไหลของ
ความคิด
2. การหาคาสาคัญ (Key Word) คาสาคัญควรมีลักษณะดังนี้
2.1 ควรเป็นคาเดียว วลี หรือข้อความสั้น ๆ
2.2 ควรเป็นคาที่สื่อความหมายได้ดี แสดงถึงจุดเน้นกระตุ้นความสนใจง่ายแก่การจา
3. การหาความคิดรองหรือการแตกกิ่ง ควรทาดังนี้
3.1 เป็นคาสาคัญที่รองลงไป หรือเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับคาสาคัญเพื่อเป็นการลง
รายละเอียด
3.2 ควรเขียนบนเส้นที่ต่อออกไป แต่เส้นจะเรียงลงไปเรื่อย ๆ
3.3 ถ้าต้องการเน้นอาจทาให้เด่น เช่น การล้อมกรอบใส่กล่องหรือขีดเส้น
3.4 คา ภาพ เส้น บนสาขาเดียวกันควรใช้สเี ดียวกัน
3.5 การแตกกิ่งไม่ควรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ควรแตกกิ่งเพื่อให้ได้ภาพที่สมดุล
3.6 การแตกกิ่งควรแตกทิศเฉียงมากกว่าแตกบน แตกล่าง
สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิด ต้องเป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรอง ซึ่งเป็นสาระของข้อความหรือคานั้น ๆ
ข้อควรคานึงในการสอนเขียนแผนผังความคิด
การสอนเขียนแผนผังความคิด ควรมีข้อควรคานึงถึงในการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียน มีทักษะการคิดที่เชื่อมโยงกัน มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงข้อควรคานึงในการสอนเขียนไว้ ดังนี้
ข้อควรคานึงในการสอนอ่านและเขียนโดยใช้แผนผังความคิดโยงความหมาย (สุนทรโรจน์,
2545) ได้กล่าวไว้มี ดังนี้
1. ความยากง่ายของคาศัพท์ในการใช้ภาษา
2. ตัวผู้เรียน เช่น วุฒิภาวะและประสบการณ์
3. วิธีสอนควรคานึงถึงขั้นตอนที่ชัดเจน เสนอตัวอย่างด้วยความระมัดระวังตามลาดับจากง่าย
ไปสู่ยาก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
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4. การสอนอ่านและเขียน เพื่อความเข้าใจโดยการสร้างแผนผังความคิดโยงความสัมพันธ์
ความหมายนั้น มีความสาคัญและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ช่วยให้ผู้เขียนมีความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้
เป็นอย่างดี
สรุปได้ว่า ข้อควรคานึงในการสอนเขียนแผนผังความคิดแต่ละชนิดจะต้องคานึงถึงโครงสร้าง
ความแตกต่ า งกั น ไปของแต่ ล ะเนื้ อ หา ที่ ส าคั ญ คื อ ต้ อ งมี จุ ด เริ่ ม ต้ น และมี สิ้ น สุ ด มี โ ครงสร้ า งและ
จุดประสงค์ของเรื่องที่สัมพันธ์กัน
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
สะกดคาให้ดีขึ้นได้ และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและเนื้อหาการสอนสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และแผนผังความคิดแบบใยแมงมุม มีความง่ายในการเขียน เนื่องจากไม่ซับซ้อน
มากและมีการกาหนดความคิดหลักไว้ตรงกลางการแผนผังความคิดแล้วลากเส้นตรงเชื่อมโยงความรู้
แตกออกเหมือนขาแมงมุมทาให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจ
ในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและเป็นการฝึก อ่านและการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคา โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดโดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.
เตรียมเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนที่ครูจะต้องคัดเลือกรูปภาพที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้สอนก่อนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการทบทวนความรู้
เดิมหรือการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่
เรื่องที่จะสอน เช่น การใช้เกม เพลง นิทาน บทร้อยกรอง การบรรยาย การอภิปราย ฯลฯ ในห้องเรียน
2. สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ นักเรียนสังเกตรูปภาพและระบุสง่ิ ทีเ่ ห็นจาก
รูปภาพ
3. โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา นักเรียนและครูร่วมโยงออกเสียงสะกดคา นักเรียน
และ
ครูร่วมกันโยงภาพกับคาศัพท์หรือคาที่นักเรียนเสนอ นักเรียนพูดออกเสียงคาและสะกดคาที่ได้จาก
ภาพ โดยครูคอยแนะนาแก้ไขให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
4. จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด นักเรียนช่วยกันจัดกลุม่ คา หรือจัดประเภทคาหรือ
คาศัพท์ที่ระบุจากภาพตามมาตราตัวสะกด และอ่านทบทวนคาศัพท์ หรือคาศัพท์ที่ระบุจากภาพ และ
อ่านทบทวนคาศัพท์
5. เพิ่มคา ครูและนักเรียนร่วมกันเพิ่มคาศัพท์ที่ต้องการตามมาตราตัวสะกดที่ระบุ
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จากภาพ
6. ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา นักเรียนฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจาก
คาศัพท์ต่าง ๆ
7. อ่านและทบทวนประโยค นักเรียนอ่านและทบทวนประโยค
8. สรุปเป็นแผนผังความคิด นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดแบบใยแมงมุม
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
แผนผังความคิดแบบ
สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ใยแมงมุม
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิด
1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน
1.เตรียมเข้าสู่บทเรียน
2.สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจาก
2.สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจาก
รูปภาพ
รูปภาพ
3.โยงภาพกับคาและออกเสียง
3.โยงภาพกับคาและออกเสียง
สะกดคา
สะกดคา
4.จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด
4.จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด
5.เพิ่มคา
5.เพิ่มคา
6.ฝึกแต่งประโยคและเขียน
6.ฝึกแต่งประโยคและเขียน
ประโยคจากคา
ประโยคจากคา
7.อ่านและทบทวนประโยค
7.อ่านและทบทวนประโยค
1.ชื่อมาตราตัวสะกดอยู่
ตรงกลางกึ่งหน้ากระดาษ
2.คาในมาตราตัวสะกด
3.ลากเส้นเชื่อมโยง

8. สรุปเป็นแผนผังความคิด
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
(นามเสริฐ, 2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาโดยใช้แผนผัง
ความคิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ2)เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 ให้สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว อาเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2552 จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทย
เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคาโดยใช้แผนผังความคิด จานวน 20 แผน 2) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านและเขียนสะกดคา จานวน 20 แบบฝึก และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ จากการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการโดยใช้แผนผังความคิดเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคา มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.18/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้านทักษะการ
อ่านและเขียนสะกดคาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
(สุพรรณ์, 2554) ได้ศึกษาเรือ่ ง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียน
สะกดคา สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด วัตถุประสงค์การ
วิจัย คือ 1) เพือ่ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิภาพผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการ
เขียนสะกดคาโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ½ โรงเรียน
อนุบาลไพรบึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2553 จานวน
22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนสะกด
คาด้วยแผนผังความคิด จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
และเขียนสะกดคาจานวน 30 ข้อ จากการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาไทยเรื่อง
การอ่านและการเขียนสะกดคาโดยใช้แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/83.48 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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(วันชัย, 2555) ได้ศึกษาเรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านและเขียนคาที่สะกดตรง
ตามมาตราตัวสะกด โดยใช้แผนผังความคิด วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการ
เขียนคาที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิด 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคาที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 2 จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องการอ่านและการเขียนคาที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผัง
ความคิด จานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบการอ่านและแบบทดสอบการเขียน 3) แบบวัดการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท1ี่ เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ จาก
การศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.38/86.33 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเท่ากับ 0.76
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 76.02 และนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
(แก้วกัลยา, 2556) ทีศ่ ึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด โดยให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ 70
ขึ้นไป และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และ 2)ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค
แผนผังความคิด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านคาหญ้าแดง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด จานวน 6
แผนการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด
ผลการวิจัยพบว่ามีนักเรียนมีคะแนนการวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ เฉลี่ยร้อยละ
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81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด
(พึ่งพงษ์, 2556) ได้ศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคาที่มี
สระประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนที่ความคิดและแบบฝึก
เสริมทักษะ วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนสะกดคาที่มีสระ
ประสม และ2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ห้องลีลาวดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและ
การเขียนสะกดคาที่สระประสมโดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ 2)
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาที่มีสระประสม 3) แบบฝึกอ่านสะกดคาที่มีสระประสม 4)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคาทีม่ ีสระประสม และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริม
ทักษะ จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคาที่มีสระประสมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนที่ความคิดและ
แบบฝึกเสริมทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
(อ่าหนองโพธิ์, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่องมาตรา
ตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิดสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่องมาตราตัวสะกด
โดยใช้แผนผังความคิด 2) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผัง
ความคิด ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 3) ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่อง
มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด และ 4) ประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา
เรื่องมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้าน
โป่ง จังหวัดราชบุรี จานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคา เรื่อง
มาตราตัวสะกด จานวน 4 แบบฝึก ประกอบด้วย มาตราแม่กง มาตราแม่เกอว มาตราเกยและมาตรา
กม 2 )แผนการสอน จานวน 4 แผน 3)แบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคา เรื่องมาตราตัวสะกด
จานวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 5) แบบสัมภาษณ์เป็นการถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 6)แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัย พบว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาเรื่องมาตราตัวสะกดมีค่าเท่ากับ 93.32/93.67 ซึ่ง
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สูงกว่าเกณฑ์ 90/90 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดทักษะการเขียนสะกดคาก่อน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(ฉันวิจิตร, 2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ วิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive
model) วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบ PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา
คาร จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM จานวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM ได้คะแนนเฉลี่ย 21.60 คิดเป็น
ร้อยละ 72.02 และจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 มีจานวน 24 คน ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจหลัง
จัดการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM อยู่ในระดับมาก
(สิริธนดีพันธ์, 2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเขียนคามาตราตัวสะกด โดยใช้
แผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบการเขียนคามาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผัง
ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกลุ่มก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จานวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตรา
ตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด 2) แบบฝึกการเขียนแผนผังความคิดกับมาตราตัวสะกด 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนคามาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด และ 4) แบบประเมิน
และเกณฑ์การเขียนคามาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด(Rubric Score) จากการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคามาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิดและมีทักษะการจัดกลุ่ม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(คาดวง, 2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PWIM โดยมีวัตถุประสงค์ 1)พัฒนาด้าน
ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PWIM
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โดยมีนักเรียนร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน 70 ขึ้นไป 70 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ และ 2)ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PWIM 2)แบบทดสอบความสามารถ
ในการเขียน และ3)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
PWIM จากการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีคะแนนเฉลี่ย 28.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.1 และจานวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 70 จานวน 16 คน คิดเป็นนักเรียนจานวนร้อยละ 64 ของนักเรียนทัง้ หมด ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
งานวิจัยในต่างประเทศ
(Ferlazzo, 2017) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการสอนคาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยใช้วิธีการสอน PWIM วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ
พัฒนาการสอนคาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโดยใช้
วิธีการสอน PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา ประเทศฝรั่งเศส พบว่า ครูที่ใช้วิธีการสอน PWIM ในการ
พัฒนาการสอนคาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพในการสอนคาศัพท์มากขึน้
(Perkins, 2013) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างวิธีการสอน PWIM กับวิธีปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของประเทศสวีเดน พบว่า
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอน PWIM มีผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษมากกว่าวิธีการสอนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Marsika Sepyanda 2013) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาเซรามิคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอน PWIM วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาเซรามิคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการ
สอน PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซุงกี ลากี
เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 27 คน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษในรายวิชาเซรามิคโดยวิธีการสอน PWIM สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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(Indah, 2015) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเขียนของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
2 โดยใช้การสอนแบบ PWIM วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 โดยใช้การสอนแบบ PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทารุซาน เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย ปีการศึกษา 2015 จานวน
35 คน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย
76.91 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 65.05 ของนักเรียนที่เขียนในชั้นเรียนการควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
(Loh., 2010) ที่ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเชิง
บรรยายและการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
เขียนโดยการสอนเชิงบรรยายกับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอน PWIM มี
พัฒนาทักษะการเขียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนเชิงบรรยาย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นและเขี ย นสะกดค าของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
และศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตาบาล
ท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย
1.แบบแผนการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย
แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) (มาเรียม
นิลพันธุ์, 2558 : 144) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้
T1
เมื่อ

X

T2

T1
X

คือ การประเมินก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
คือ การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด

T2

คือ การประเมินหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัด
เทพประสิทธิ์คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 2 ห้อง รวม
นักเรียนทัง้ หมด 44 คน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1/2 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน
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22 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยการใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3.ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ความสามารถการอ่านสะกดคา
3.2.2 ความสามารถการเขียนสะกดคา
3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
4.ระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนสะกด
คา เรื่องมาตราตัวสะกดโดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด รวม 8 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมง โดยทดลองใช้เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง (ไม่รวมการ
ประเมินก่อนและหลังเรียน) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. แผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด จานวน 8
แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง
2. แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 25 ข้อแบ่งเป็น 3
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา ตอนที่ 2 อ่านคา และตอนที่ 3 อ่านประโยค
3. แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น
3 ตอน ได้แก่ ได้แก่ ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก ตอนที่ 2 เลือกเติมคา และตอนที่ 3 แต่งประโยค
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบPWIM ร่วมกับแผนผังความคิด โดยใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 3) ด้านความรู้ที่ได้รับ
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ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด จานวน
8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเทพประเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 การ
อ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูดและสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก
บัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการรู้
1.3 ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์รูปแบบของแผนการจัดเรียนรู้ แล้วกาหนด
รูปแบบของแผนการจัดเรียนรู้โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบดังนี้ 1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระสาคัญ 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5) ชิ้นงาน / ภาระงาน 6)
กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล และ 9) การบันทึกหลังสอน
1.4 เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นหน่ ว ยที่ 7 เรื่ อ งฝึ ก อ่ า นเขี ย นค าที่ มี ตั ว สะกด
จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง ไม่รวมการประเมินก่อนและหลังเรียนโดยมี
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ดังนี้
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ตารางที่ 5โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แผนที่
เรื่อง
ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง
1 มาตรา กง ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียง 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
คา คาคล้องจอง และข้อความ ด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
สั้น ๆ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสาร
ด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
ด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา
สะกดด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น ตรงตามมาตราตัวสะกด
ความรู้และความบันเทิง
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคา จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
และบอกความหมาย ของคา
2 มาตรา กม ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียง 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
คา คาคล้องจอง และข้อความ ด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
สั้น ๆ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสาร
ด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
ด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา
สะกดด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น ตรงตามมาตราตัวสะกด
ความรู้และความบันเทิง
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคา จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
และบอกความหมาย ของคา
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ตารางที่ 5 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
(ต่อ)
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แผนที่
เรื่อง
ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง
3 มาตรา เกย ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียง 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
คา คาคล้องจอง และข้อความ ด้วยมาตรา เกย ได้ถูกต้อง
สั้น ๆ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสาร
ด้วยมาตรา เกย ได้ถูกต้อง
ด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา
สะกดด้วยมาตรา เกย ได้ถูกต้อง
คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น ตรงตามมาตราตัวสะกด
ความรู้และความบันเทิง
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคา จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
และบอกความหมาย ของคา
4 มาตรา
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียง 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
เกอว
คา คาคล้องจอง และข้อความ ด้วยมาตรา เกอว ได้ถูกต้อง
สั้น ๆ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสาร
ด้วยมาตรา เกอว ได้ถูกต้อง
ด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา
สะกดด้วยมาตรา เกอว ได้ถูกต้อง
คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น ตรงตามมาตราตัวสะกด
ความรู้และความบันเทิง
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคา จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
และบอกความหมาย ของคา
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ตารางที่ 5 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
(ต่อ)
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แผนที่ เรื่อง
ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง
5 มาตรา
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
กบ
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ด้วยมาตรา กบ ได้ถูกต้อง
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วย 2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
คาและประโยคง่าย ๆ
ด้วยมาตรา กบ ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา คาสั่ง 3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม
สะกดด้วยมาตรา กบ ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ 4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
ความรู้และความบันเทิง
ตรงตามมาตราตัวสะกด
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและ 5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
บอกความหมาย ของคา
จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
6 มาตรา
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
กก
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ด้วยมาตรา กก ได้ถูกต้อง
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วย 2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
คาและประโยคง่าย ๆ
ด้วยมาตรา กก ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา คาสั่ง 3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม
สะกดด้วยมาตรา กก ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ 4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
ความรู้และความบันเทิง
ตรงตามมาตราตัวสะกด
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและ 5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
บอกความหมาย ของคา
จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
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ตารางที่ 5 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
(ต่อ)
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แผนที่ เรื่อง
ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง
7 มาตรา
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
กน
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ด้วยมาตรา กน ได้ถูกต้อง
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วย 2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
คาและประโยคง่าย ๆ
ด้วยมาตรา กน ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา คาสั่ง 3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม
สะกดด้วยมาตรา กน ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ 4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
ความรู้และความบันเทิง
ตรงตามมาตราตัวสะกด
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและ 5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
บอกความหมาย ของคา
จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
8 มาตรา
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา 1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกด
2
กด
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ด้วยมาตรา กด ได้ถูกต้อง
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วย 2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกด
คาและประโยคง่าย ๆ
ด้วยมาตรา กด ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/1ฟังคาแนะนา คาสั่ง 3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม
สะกดด้วยมาตรา กด ได้ถูกต้อง
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและ 4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่าน
เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
และการเขียนสะกดคาได้ถูกต้อง
ความรู้และความบันเทิง
ตรงตามมาตราตัวสะกด
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและ 5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
บอกความหมาย ของคา
จากการฟังได้อย่างถูกต้อง
รวม
16
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1.5 นาแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
เสนออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.6 นาแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิดที่ แก้ไขปรับปรุง ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านเทคนิคการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) แล้ ว น าความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ (นิลพันธุ์, 2558)
+1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่ า องค์ ป ระกอบของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีทีี่ 1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
0 หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า องค์ ป ระกอบของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
- 1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่ า องค์ ป ระกอบของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC )
∑R

IOC =
N
เมื่อ IOC
หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
ΣR
หมายถึง ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
นาผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
1.7 น าแผนการจั ด เรี ย นรู้ โ ดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PWIM ร่ ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งกาลังเรียนอยู่ภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นวั ด เทพประสิ ท ธิ์ ค ณาวาส ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 22 คน จานวน 2 แผน (เรื่องมาตรากงและเรื่องมาตรากม) พบว่า
ในขั้นตอนการสังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ รูปภาพ PWIM ในบางรูปมีความไม่ชัดเจน ทาให้
นักเรียนตอบคาศัพท์ผิด เช่น รูปภาพผึ้ง นักเรียนตอบเป็น รูปผีเสื้อ รูปภาพชาม นักเรียนตอบเป็นรูป
กางเกงใน ขั้นตอนที่ 4 จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด ครูต้องคอยชี้แนะให้นักเรียนเห็นความคล้ายกัน
ของมาตราตัวสะกดที่ครูต้องการในการจัดกลุ่มคาศัพท์ เนื่องจากนักเรียนตอบคาศัพท์ที่ได้จากการ
สังเกตรูปภาพได้เยอะกว่าที่ครูคาดการณ์ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนาสิ่งบกพร่องนามา
ปรับแก้ไขในแผนการจัดการเรียนรู้
1.8 นาแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดไปใช้
จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิดสามารถสรุปได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์
ขั้นที่ 3 ศึกษารูปแบบการเขียนแผนการจัดเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ขั้นที่ 4 เขียนแผนการจัดเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ขั้นที่ 5 นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ขั้นที่ 6 นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ขั้นที่ 7 นาไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ จานวน 2 แผน
ขั้นที่ 8 นาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
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2. แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 25 ข้อแบ่งเป็น 3
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา ตอนที่ 2 อ่านคา และตอนที่ 3 อ่านประโยค
ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก
บัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.3 สร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบ
อัตนัย จานวน 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน ตอนที่ 2 อ่านคา จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และตอนที่ 3 อ่านประโยค จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน
2.4 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาและนามาปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ที่แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้าน
เทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (นิลพันธุ์, 2558)
+1 หมายถึง
แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
0
หมายถึง
ไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
-1
หมายถึง
แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
โดยคานวณจากสูตร
∑R

IOC =
N
เมื่อ IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์
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ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขั้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
นาผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
2.6 น าแบบประเมิ น ความสามารถการอ่ า นสะกดค ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ แล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ซึ่งกาลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณา
วาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ผ่านการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด
มาแล้ว จานวน 40 คน
2.7 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก
แล้วนามาคัดเลือกข้อที่ใช้ในการประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาที่มีค่าความยากง่าย 0.52 –
0.90 และค่าอานาจจาแนก 0.31 – 1.00
2.8 นาผลการทดลองมาคานวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (ไพวิทยศิริธรรม, 2557)ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89
2.9 น าแบบประเมิ น ความสามารถการอ่ า นสะกดค าที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม า
คัดเลือกจึงได้แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา จานวน 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ตอนที่ 2 อ่านคา จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน และตอนที่ 3 อ่านประโยค จานวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
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จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา สรุปได้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์
ขั้นที่ 3 สร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาซึ่งเป็นแบบประเมินแบบอัตนัย จานวน 50 ข้อ

ขั้นที่ 4 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาที่ปรับปรุงไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ขั้นที่ 6 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
ขั้นที่ 7 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนก และคัดเลือกข้อสอบ
ขั้นที่ 8 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
ขั้นที่ 9 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
จานวน 25 ข้อ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
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3. แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น
3 ตอน ได้แก่ ได้แก่ ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก ตอนที่ 2 เลือกเติมคา และตอนที่ 3 แต่งประโยค ซึ่ง
ผู้วิจัยดาเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก
บัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.3 สร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบ
อัตนัย จานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก จานวน 20 ข้อ ข้อละ
1 คะแนน ตอนที่ 2 เลือกเติมคา จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และตอนที่ 3 แต่งประโยค จานวน
10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน
3.4 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาและนามาปรับปรุงแก้ไข
3.5 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา ที่แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้าน
เทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แล้วนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (นิลพันธุ์, 2558)
+1 หมายถึง
แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
0
หมายถึง
ไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
-1
หมายถึง
แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
โดยคานวณจากสูตร
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N
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ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขั้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
นาผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
3.6 น าแบบประเมิ น ความสามารถการเขี ย นสะกดค ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ แล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ซึ่งกาลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณา
วาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ผ่านการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด
มาแล้ว จานวน 40 คน
3.7 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก
แล้วนามาคัดเลือกข้อที่ใช้ในการประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาที่มีค่าความยากง่าย 0.37 –
0.85 และค่าอานาจจาแนก 0.40 – 1.00
3.8 นาผลการทดลองคานวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (ไพวิทยศิริธรรม, 2557)ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85
3.9 น าแบบประเมิ น ความสามารถการเขี ย นสะกดค าที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม า
คัดเลือกจึงได้แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา จานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ตอนที่ 2 เลือกเติมคา จานวน 5
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และตอนที่ 3 แต่งประโยค จานวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
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จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา สรุปได้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกด
คา
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์คาในวงศ์คาศัพท์
ขั้นที่ 3 สร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาซึ่งเป็นแบบประเมินแบบอัตนัย จานวน 40 ข้อ
ขั้นที่ 4 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาทีป่ รับปรุงไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ขั้นที่ 6 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
ขั้นที่ 7 นาผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ หาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก

ขั้นที่ 8 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา

ขั้นที่ 9 นาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
จานวน 20 ข้อ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยน้ อย
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และด้าน
ความรู้ที่ได้รับ จานวน 1 ฉบับ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยต่าง ๆ
4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 3
ระดับ คือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยน้อย ตามแนวคิดของ Likert จานวน 10 ข้อ
โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้และด้านความรู้ที่ได้รับ (นิลแก้ว, 2541)
โดยกาหนดเกณฑ์ ไว้ดังนี้
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ตารางที่ 6 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
2.50 – 3.00
เห็นด้วยมาก
1.50 – 2.49
เห็นด้วยปานกลาง
1.00 – 1.49
เห็นด้วยน้อย
4.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
4.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาไทย ด้านเทคนิคการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
แล้วนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (นิลพันธุ์, 2558)
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+1

หมายถึง

แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ

0

หมายถึง

ไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ

-1

หมายถึง

แน่ ใ จว่ า ข้ อ ค าถามไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ

จุดประสงค์
จุดประสงค์
จุดประสงค์
โดยคานวณจากสูตร
∑𝑅

IOC =
𝑁
เมื่อ IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม
∑R =
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
=
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขั้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
นาผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
4.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย
จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดสามารถสรุปได้ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดนาไปใช้ในวิจัย
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนการทดลองการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินความสามารถการ
อ่านสะกดคาและแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
2.ดาเนินการทดลอง โดยผู้วดิ าเนินวิจัยเป็นผู้สอนเอง ซึ่งจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
รวมเวลา 16 ชั่วโมง เริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3.เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามกาหนดให้ผู้เรียนทาแบบประเมินความสามารถการอ่าน
สะกดคาและแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
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4.นาคะแนนทีไ่ ด้จากการทาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาและแบบประเมิน
ความสามารถการเขียนสะกดคา ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
5.หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ให้
ผู้เรียนทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
จากขั้นตอนการดาเนินการทดลอง สามารถสรุปได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาและ
แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาก่อนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จานวน 8 แผน
ขั้นที่ 3 ทาแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาและ
แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาหลังการจัดการเรียนรู้
(Post-test)
ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคาก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ขั้นที่ 5 ทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ภาพที่ 6 ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน
1.วิเคราะห์ความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ
ทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T- Test Dependent)
2.วิเคราะห์ความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ
ทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T- Test Dependent)
3.วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน
1.2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 ก าร ห าค่ าดั ช นี ค วาม ส อ ดคล้ อ งข อ งเ ครื่ อ งมื อ (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
2.2 การหาค่ายากง่าย (Difficulty)
2.3 กาหาค่าอานาจจาแนก (Power of Discrimination)
2.4 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach Alpha method )
3.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T- Test Dependent)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด จุดประสงค์ของการ
วิจัย1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียน
สะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับ
แผนผังความคิด และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดเรียนรู้โดยวิธีการสอน PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด 2) แบบประเมิน
ความสามารถการอ่ า นสะกดค า 3) แบบประเมิ น ความสามารถการเขี ย นสะกดค า และ 4)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบPWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์
คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 22 คน โดยประเมิน
ความสามารถการอ่านสะกดคาและความสามารถการเขียนสะกดคา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้แผนการจัดเรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 1 ความสามารถการอ่านสะกดคา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่
ความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังตารางที่
7
ตารางที่ 7การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
การประเมิน จานวน คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน t-test sig
นักเรียน
(คะแนน)
มาตรฐาน
(X )
(n)
(S.D.)
ก่อนเรียน
22
30
20.05
8.22
- 8.007 0.00*
หลังเรียน
22
30
25.32
5.83
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถการอ่ า นสะกดค าของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการอ่านสะกดคา
หลังการจัดการเรียนรู้ ( X = 25.32, S.D. = 5.83) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการอ่านสะกด
คาก่อนการจัดการเรียนรู้ ( X = 20.05, S.D. = 8.22)
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 2 ความสามารถการเขียนสะกดคา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่
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ความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังตารางที่
8
ตารางที่ 8การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
การประเมิน จานวน คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน t-test sig
นักเรียน
(คะแนน)
มาตรฐาน
(X )
(n)
(S.D.)
ก่อนเรียน
22
30
19.41
8.43
- 6.569 .00*
หลังเรียน
22
30
27.73
3.38
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบว่ า ผลการประเมิน ความสามารถการเขีย นสะกดคาของนั ก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการเขียนสะกดคา
หลังการจัดการเรียนรู้ ( X =27.73, S.D. = 3.38) สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการเขียนสะกด
คาก่อนการจัดการเรียนรู้ ( X =19.41, S.D. = 8.43)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคาและการเขียน
สะกดคาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 22 คน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด
ลาดับ
ข้อคาถาม
S.D.
ระดับความ ลาดับ
X
คิดเห็น
ที่
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.77
0.38
มาก
3
1. รูปภาพทาให้นักเรียนจดจาคาได้ง่าย
2.91
0.29
มาก
2. รูปภาพทาให้นักเรียนอ่านคาได้รวดเร็ว 2.73
0.46
มาก
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ลาดับ
3.
4.

ข้อคาถาม

X

S.D.

ระดับความ ลาดับ
คิดเห็น
ที่
มาก
มาก

รูปภาพทาให้นักเรียนเขียนคาได้รวดเร็ว 2.91
0.29
รูปภาพมีขนาดเหมาะสมในการจัดการ 2.73
0.46
เรียนรู้
5. รูปภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาใน
2.91
0.29
มาก
การจัดการเรียนรู้
6. แผนผังความคิดทาให้นักเรียนมีความ
2.45
0.51
มาก
แม่นยาในการเขียนคา
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
2.82
0.37
มาก
2
7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
2.73
0.46
มาก
เรียน
8. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
2.91
0.29
มาก
ด้านความรู้ที่ได้รับ
2.86
0.35
มาก
1
9. นักเรียนสามารถอ่านคาในมาตรา
2.86
0.35
มาก
ตัวสะกดได้ถูกต้อง
10. นักเรียนสามารถเขียนคาในมาตรา
2.86
0.35
มาก
ตัวสะกดได้ถูกต้อง
ความคิดเห็นโดยรวม
2.80
0.38
มาก
จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดอยู่ในระดับมาก ( X = 2.80, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านความรู้ที่ได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =
2.86, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (
X

= 2.82, S.D. = 0.37) และ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

( X = 2.77, S.D. = 0.38) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาข้อคาถามในแต่ละข้อของด้านความรู้ที่ได้รับ พบว่า นักเรียนสามารถอ่านคาใน
มาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.86, S.D. = 0.35) และ
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นักเรียนสามารถเขียนคาในมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( X =
2.86, S.D. = 0.35)
เมื่อพิจารณาข้อคาถามในแต่ละข้อของด้านบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ
นักเรียนมีความสุขในการเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.91, S.D. = 0.29) และ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.73, S.D. =
0.46) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาข้อคาถามในแต่ละข้อของด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ
รูปภาพทาให้นักเรียนจดจาคาได้ง่ายนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.91, S.D. = 0.29)
รูปภาพทาให้นักเรียนเขียนคาได้ รวดเร็วนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.91, S.D. =
0.29) และรูปภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก
( X = 2.91, S.D. = 0.29) รองลงมา คือ รูปภาพทาให้นักเรียนอ่านคาได้รวดเร็วนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 2.73, S.D. = 0.46) และรูปภาพมีขนาดเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
( X = 2.73, S.D. = 0.46) และแผนผังความคิดทาให้นักเรียนมีความแม่นยาในการเขียนคา ( X =
2.45, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PWIM ร่ ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการอ่านสะกดคาและการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกข้อคาถาม
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด มีจุดประสงค์เพื่อ 1)
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกด
คา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิด
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
จานวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีการจับสลากโดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการสอน PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16
ชั่วโมง 2) แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 3
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา ตอนที่ 2 อ่านคา และตอนที่ 3 อ่านประโยค 3) แบบประเมิน
ความสามารถการเขียนสะกดคา ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ได้แก่ ตอน
ที่ 1 เขียนตามคาบอก ตอนที่ 2 เลือกเติมคา และตอนที่ 3 แต่งประโยค และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบPWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แบบมาตรวัดประเมินค่าความคิดเห็น 3 ระดับ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยมี แ บบแผนการวิ จั ย แบบหนึ่ ง กลุ่ ม ทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น (One Group
Pretest Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (T- Test Dependent)
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
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1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้ แ ผนการจั ด การเรีย นรู้ แ บบ PWIM ร่ ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด ผู้วิจัยได้อภิปรายผล
ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เนื่องจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด มีขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ความสามารถในการอ่านสะกดคาหลายครั้ง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสะกดคาที่
ดีขึ้นจากขั้นตอน ที่ 3 การโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา ซึ่งในขั้นตอนนี้นอกจากนักเรียนบอก
คาศัพท์ที่สังเกตได้จากรูปภาพ PWIM แล้วนักเรียนยังได้ฝึกทักษะในการฟังเสียงที่ออกเสียงของคาที่
ถูกต้องจากครูหลังจากนั้นนักเรียนจึงฝึกสะกดคาตามครูทีละคาตามคาที่ครูเขียนไว้บนกระดานดาจาก
การบอกคาของนักเรียนที่ได้จากการสังเกตรูปภาพ และขั้นตอนที่ 7 อ่านและทบทวนประโยค เป็นอีก
หนึ่งขั้นตอนที่นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการอ่านสะกดคา อ่านคาและอ่านประโยคในหน้าชั้น
เรียนทีละคน จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านที่ดีขึ้น (Calhoun, 2017)การจัดการ
เรียนรู้แบบ PWIM เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทาให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เร็วที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (สุพรรณ์, 2554)พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เนื่องจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด มีขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ความสามารถในการเขียนสะกดคาหลายครั้ง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคา
ที่ดีขึ้นจากขั้นตอน ที่ 6 ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ความสามารถในการเขียนคา เขียนประโยคด้วยตนเอง และขั้นตอนที่ 8 สรุปเป็นแผนผังความคิด
นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการเขียนอีกครั้ง ซึ่งส่งผลทาให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ (สุนทรโรจน์ , 2545) ผลการวิจัยของ (สิริธนดีพันธ์ , 2559)พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนคามาตราตัวสะกด การเขียนแผนที่ความคิด และมีทักษะการจัด
กลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดโดยภาพ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนเห็นด้วยมาก
เรียงลาดับ คือ อันดับที่ 1 ด้านความรู้ที่ได้รับ รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้และและด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงตามลาดับ
ด้านความรู้ที่ได้รับในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด มีขั้นตอนในการ
สอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการอ่ านสะกดคาและฝึกความสามารถในการเขียนสะกด
คาในหลายขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 3 โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะ
ได้ฝึกพูดและอ่านคาที่เชื่อมโยงมาจากรูปภาพ ขั้นตอนที่ 4 จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด ในขั้นตอน
นี้นักเรียนจะได้ฝึกอ่านคาที่เชื่อมโยงจากรู ปภาพอีกครั้งเพื่อจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดให้ครู
ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มคาในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องพูดเพิ่มคาที่อยู่ในมาตราตัวสะกดนั้น ๆ ให้กับครู แล้ว
ฝึกอ่านซึ่งนักเรียนจะเกิดทักษะในการสังเกตรูปของคาจึงทาให้นักเรียนเขียนสะกดคาได้คล่องขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา และขั้นตอนที่ 7 อ่านและทบทวนประโยค การ
ฝึกอ่านและเขียนสะกดคาหลายครั้งจึงทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านและเขียนสะกดคามาก
ขึ้นและในขั้นตอนที่ 8 สรุปเป็นแผนผังความคิด นักเรียนได้ทบทวนความรูแ้ ละฝึกความสามารถในการ
อ่านและเขียนสะกดคาอีกครั้ง
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ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดทาให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเนื่องจากตั้งแต่ใน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเข้าสู่บทเรียน นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงประกอบจังหวะที่หลากหลาย เช่น
เพลง สวัสดี เพลง แก้ว และเพลง ลิงน้อย หรือ เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อที่สอน ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
เปิดใจและมีความสุขในการเรียน และในขั้นตอนที่ 2 สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นขากรูปภาพ เป็นขั้นตอน
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกตคาในรูปภาพ PWIM แล้วบอกคาที่เกี่ยวกับรูปภาพ PWIM ที่นักเรียน
สังเกตได้จึงทาให้นักเรียนกลุ่มอ่อนเกิดความมั่นใจในการตอบเพราะขั้นตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องอ่าน
หรื อ เขี ย น และนั ก เรียนที่ อ ยู่ ใ นกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มี ความมั่น ใจในการตอบมากขึ้นและ
นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ทพ่ี บเห็นในชีวติ ประจาวันมาประยุกต์ใช้ในการตอบได้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM
ร่วมกับแผนผังความคิด ในการใช้รูปภาพในการฝึกการอ่านและการเขียนสะกดคา ซึ่งจะต้องเลือก
รูปภาพให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ในการเลือกรูปภาพ PWIM ในครั้งนี้เป็นการวาด
รูปภาพที่นักเรียนคุ้นเคยจากหนังสือเรียนภาษา พาที เช่น รูปช้าง มาจาก ตัวละครใบโบกและใบบัว
และรูปตัวละครหลักในการดาเนินเรื่องเป็นรูปลิง เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีลักษณะ
พฤติกรรมที่ซุกซนเหมือนลิงน้อย ไม่อยู่นิ่ง ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของนักเรียนจึงทาให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกที่ดีและมีความสุขในการสังเกตรูปภาพ และส่วนประกอบของรูปภาพเป็นสิ่งของที่นักเรียน
พบเห็นได้ในชีวิตประจาวันจึงทาให้นักเรียนอาศัยประสบการณ์เดิ มในการเรียนรู้ โดยรูปภาพทาให้
นักเรียนจดจาคาได้งา่ ย อ่านคาได้รวดเร็ว เขียนคาได้รวดเร็ว (ปิ่นประชาสรร, 2557)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คิดว่านาจะเป็นประโยชน์จ่อการจัดการเรียนรู้และ
การศึกษาครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด เป็นเครื่องมือทางการเรียนที่มุ่งเน้น
ในการใช้รูปภาพในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นก่อนการจัดการเรียนรู้ครูจะต้องคัดเลือกรูปภาพให้ตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ครูต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียนก่อนเพื่อให้การจัดการ
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เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนในแต่ละขัน้ ตอนให้มคี วามชัดเจน
2.ข้อสังเกตจากการวิจัยพบว่า นักเรียนบางกลุ่มขาดความเข้าใจในการเขียนแผนผังความคิด
ที่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนการสอนเกี่ยวกับแผนผังความคิดครูจะต้องอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียน
แผนผังความคิดที่ถูกต้องให้นักเรียนเข้าใจก่อน และให้นักเรียนฝึกเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
เนื้อหาอื่นก่อน
3. การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลา
2 ชั่วโมง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดจะต้องเป็น 2 ชั่วโมงติดต่อกัน
เพื่อให้ขั้นตอนในการสอนดาเนินอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผ่านไป 1 ชั่วในการจัดการเรียนการสอนควร
ปล่อยให้นักเรียนเข้าห้องน้า ดื่มน้า และร้องเพลงประกอบจังหวะเพื่อดึงสมาธิของนักเรียนให้อยู่กับ
การเรียนมากที่สุดเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคาได้ดีขึ้น
4. ชาร์จมาตราตัวสะกดเป็นส่วนหนึ่งของสื่อในการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผัง
ความคิดในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาได้ดี
ขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถฝึกอ่านสะกดคาแบบแจกลูกสะกดคาทีละคาได้ตลอดเวลาและนักเรียน
เห็นรูปของคาตลอดเวลาจึงทาให้นักเรียนเขียนคาได้ถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เทคนิค
อื่น ๆ เช่น เทคนิค CIRC เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะความรู้
2.ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดโดยใช้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3.ควรมี การศึกษาวิจัยที่ ใ ช้ก ารจั ดการเรี ยนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิ ดโดยใช้
เนื้อหาสาระอื่น ๆ เช่น อักษร ห. นา อักษรควบกล้า
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ตารางที่ 10ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มาตรา กง
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2

101
ตารางที่ 10 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มาตรา กง (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 11ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มาตรา กม
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มาตรา กม (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มาตรา เกย
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มาตรา เกย (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มาตรา เกอว
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มาตรา เกอว (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 14ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรา กบ
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรา กบ (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มาตรา กก
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มาตรา กก (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มาตรา กน
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มาตรา กน (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มาตรา กด
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1
0
2
0.67
1
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
1
0

1
1
1

1
1
1

3
3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

3

2.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
2.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผล
3.สาระสาคัญ
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา

1
0

1
1

1
1
1

3
2

1.00
1.00
0.67

1

1

1

3

1.00

0

1

2

0.67

4.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
5.ชิ้นงาน / ภาระงาน
5.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1

1

1
1

3

1.00

1

1

3

5.2 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
6.กิจกรรมการเรียนรู้
6.1 ขั้นเตรียมเข้าสู่บทเรียนมีความเหมาะสม

0

1

1
1

1.00
0.67

1

1

3

6.2 ขั้นสังเกตและระบุสิ่งทีเ่ ห็นจากรูปภาพมีความ
เหมาะสม
6.3 ขั้นโยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคามีความ
เหมาะสม

1

1

1
1

3

1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

4.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้

2
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดแผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง มาตรา กด (ต่อ)
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
1
2
3
6.4 ขั้นจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกดมีความเหมาะสม 1
1
1
3
1.00
6.5 ขั้นเพิ่มคามีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.6 ขั้นฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคามีความ
เหมาะสม
1
1
3
1
1.00
6.7 ขั้นอ่านและทบทวนประโยคมีความเหมาะสม
1
1
1
3
1.00
6.8 ขั้นสรุปเป็นแผนผังความคิดมีความเหมาะสม
0
1
1
2
0.67
7.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
7.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
0
1
2
0.67
1
7.2 รูปภาพมีความน่าสนใจในการเรียนรู้
7.3 รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
8.การวัดและการประเมินผล
8.1 สอดคล้องและเหมะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้

0
0

1
1

1
1

2
2

0.67
0.67

0

1

2

8.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
8.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

0
0

1
1

1
1
1

0.67
0.67
0.67

2
2
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
ตัวชี้วัด ความสามารถการ รายละเอียดการประเมิน ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
อ่านสะกดคา
1 2 3
ท1.1
1. อ่านสะกดคา ให้นักเรียนอ่านสะกดคาที่
ป.1/1
กาหนดให้
อ่านออก
1. แขนขา
1 1 1
3
1.00
เสียงคา
2. หีบผ้า
1 1 1
3
1.00
คาคล้อง
3. ตะวัน
1 1 1
3
1.00
จอง
4. แตงโม
1 1 1
3
1.00
และ
5. ชิงช้า
1 1 1
3
1.00
ข้อความ
6. กระดุม
1 0 1
2
0.67
สั้น ๆ
7. กระโดด
1 0 1
2
0.67
8. นิยาย
1 1 1
3
1.00
9. อาหาร
1 0 1
2
0.67
10. รสหวาน
1 0 1
2
0.67
11. กะละมัง
1 1 1
3
1.00
12. ปลาดาว
1 1 1
3
1.00
13. ค่าคืน
1 1 1
3
1.00
14. หัวหิน
1 1 1
3
1.00
15. สีแดง
1 1 1
3
1.00
16. ปากกา
1 1 1
3
1.00
17. มดดา
1 1 1
3
1.00
18. ตุ่มน้า
1 1 1
3
1.00
19. ถือดาบ
1 1 1
3
1.00
20. ผู้ชาย
1 1 1
3
1.00
ท1.1
2.อ่านคา
ให้นักเรียนอ่านคาที่
ป.1/1
กาหนดให้
อ่าน
21. กระป๋อง
1 1 1
3
1.00

117
ตารางที่ 18 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
(ต่อ)
ตัวชี้วัด ความสามารถการ รายละเอียดการประเมิน ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
อ่านสะกดคา
1 2 3
ออก
22. กระเทียม
1 1 1
3
1.00
เสียงคา
23. ปากกา
1 1 1
3
1.00
คาคล้อง
24. กบนา
1 1 1
3
1.00
จอง
25. ใต้ถุน
1 1 1
3
1.00
และ
26. ข้าวปลา
1 1 1
3
1.00
ข้อความ
27. ค้าขาย
1 1 1
3
1.00
สั้น ๆ
28. พูดคุย
1 1 1
3
1.00
29. สวนสัตว์
1 1 1
3
1.00
30. รูปภาพ
1 0 1
2
0.67
31. ชิงช้า
1 1 1
3
1.00
32. สีเขียว
1 1 1
3
1.00
33. ผ้าห่ม
1 1 1
3
1.00
34. ฝักบัว
1 1 1
3
1.00
35. ลูกลิง
1 1 1
3
1.00
36. ยีราฟ
1 0 1
2
0.67
37. หายไป
1 1 1
3
1.00
38. คนดี
1 1 1
3
1.00
39. จิตใจ
1 1 1
3
1.00
40. ยาดม
1 1 1
3
1.00
ท1.1
ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นออกเสี ย ง
ป.1/1
ประโยคที่กาหนดให้
อ่านออก
41. แม่ไก่คุ้ยเขี่ยอาหาร
1 1 1
3
1.00
เสียงคา
3. ประโยค
42. พ่อกินข้าวต้ม
1 1 1
3
1.00
คาคล้อง
43. แม่เลี้ยงหมาสีขาว
1 1 1
3
1.00
และ
44. ฝนตกกบจึงกระโดด
1 1 1
3
1.00
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
(ต่อ)
ตัวชี้วัด ความสามารถการ รายละเอียดการประเมิน ผู้เชีย่ วชาญ
∑R
IOC
อ่านสะกดคา
1 2 3
ข้อความ
45. เสือหิวจึงดุร้าย
1 1 1
3
1.00
สั้น ๆ
46. ฉันวาดรูปต้นไม้
1 1 1
3
1.00
47. พี่ดื่มนมรสหวาน
1 1 1
3
1.00
48. ตาทาชิงช้า
1 1 1
3
1.00
49. ย่าไปเที่ยวหัวหิน
1 1 1
3
1.00
50. พ่อขับรถสีเขียว
1 0 1
2
0.67
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ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถการ
อ่านสะกดคา
ข้อสอบ ค่าความ
แปลผล
ค่าอานาจ
แปลผล
แปลผล
ยาก(p)
จาแนก
คุณภาพของ
(r)
ข้อสอบ
1
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
2
0.67
ค่อนข้างง่าย
0.85
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
3
0.75
ค่อนข้างง่าย
0.70
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
4
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
5
0.97
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
6
0.85
ง่ายมาก
0.47
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
7
0.87
ง่ายมาก
0.39
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
8
0.67
ค่อนข้างง่าย
0.77
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
9
0.62
ค่อนข้างง่าย
0.85
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
10
0.52
ปานกลาง
1.00
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
11
0.97
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
12
0.97
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
13
0.95
ง่ายมาก
0.16
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
14
0.87
ง่ายมาก
0.39
อานาจจาแนกได้ดี
ใช้ได้
15
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
16
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
17
0.92
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
18
0.75
ค่อนข้างง่าย
0.70
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
19
0.72
ค่อนข้างง่าย
0.77
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
20
0.90
ง่ายมาก
0.31
อานาจจาแนกดี
ใช้ได้
21
0.72
ค่อนข้างง่าย
0.62
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
22
0.57
ปานกลาง
0.93
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
23
0.92
ง่ายมาก
0.24
อานาจจาแนกพอใช้
ตัดทิ้ง
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ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถการ
อ่านสะกดคา (ต่อ)
ข้อสอบ ค่าความยาก
แปลผล
ค่าอานาจ
แปลผล
แปลผล
(p)
จาแนก
คุณภาพของ
(r)
ข้อสอบ
24
0.97
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
25
0.57
ปานกลาง
0.85
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
26
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
27
0.92
ง่ายมาก
0.24
อานาจจาแนกพอใช้
ตัดทิ้ง
28
0.90
ง่ายมาก
0.31
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
29
0.85
ง่ายมาก
0.47
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
30
0.82
ง่ายมาก
0.54
อานาจจาแนกดีมาก
ตัดทิ้ง
31
0.97
ง่ายมาก
0.08
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
32
0.72
ค่อนข้างง่าย
0.77
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
33
0.60
ค่อนข้างง่าย
0.77
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
34
0.67
ค่อนข้างง่าย
0.93
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
35
1.00
ง่ายมาก
0.00
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
36
0.57
ปานกลาง
0.93
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
37
0.95
ง่ายมาก
0.16
อานาจจาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
38
0.90
ง่ายมาก
0.31
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
39
0.75
ค่อนข้างง่าย
0.77
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
40
0.67
ค่อนข้างง่าย
0.93
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
41
0.87
ง่ายมาก
0.32
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
42
0.87
ง่ายมาก
0.28
อานาจจาแนกพอใช้
ตัดทิ้ง
43
0.86
ง่ายมาก
0.30
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
44
0.81
ง่ายมาก
0.43
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
45
0.81
ง่ายมาก
0.43
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
46
0.80
ง่ายมาก
0.43
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
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ตารางที่ 19 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถการ
อ่านสะกดคา (ต่อ)
ข้อสอบ ค่าความยาก
แปลผล
ค่าอานาจ
แปลผล
แปลผล
(p)
จาแนก
คุณภาพของ
(r)
ข้อสอบ
47
0.81
ง่ายมาก
0.40
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
48
0.83
ง่ายมาก
0.36
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
49
0.84
ง่ายมาก
0.35
อานาจจาแนกดี
ตัดทิ้ง
50
0.82
ง่ายมาก
0.40
อานาจจาแนกดีมาก
ใช้ได้
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
ตัวชี้วัด ความสามารถการ
รายละเอียดการ ผู้เชีย่ วชาญ ∑R
IOC
เขียนสะกดคา
ประเมิน
1 2 3
ท4.1
1. เขียนตามคาบอก ให้นักเรียนเขียนตาม
ป.1/2
คาบอกตามคาที่
เขียนสะกด
กาหนดให้ถูกต้อง
คาและ
1. มะขาม
1 1 1 3
1.00
บอก
2. สีแดง
1 1 1 3
1.00
ความหมาย
3. ขาแตก
1 1 1 3
1.00
ของคา
4. กระโดด
1 1 1 3
1.00
5. จับมือ
1 1 1 3
1.00
6. ฝนตก
1 1 1 3
1.00
7. ตู้อบ
1 1 1 3
1.00
8. กระต่าย
1 1 1 3
1.00
9. รูปว่าว
1 0 1 2
0.67
10. วิตามิน
1 1 1 3
1.00
11. ปากกา
1 1 1 3
1.00
12. ดินสอ
1 1 1 3
1.00
13. นักเรียน
1 1 1 3
1.00
14. ยางลบ
1 1 1 3
1.00
15. ตะขาบ
1 1 1 3
1.00
16. ต้นจาก
1 1 1 3
1.00
17. มดดา
1 1 1 3
1.00
18. ทุ่งนา
1 1 1 3
1.00
19. วาดรูป
1 0 1 2
0.67
20. ใต้ถุน
1 1 1 3
1.00
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
(ต่อ)
ตัวชี้วัด ความสามารถการ
รายละเอียดการ ผู้เชีย่ วชาญ ∑R
IOC
เขียนสะกดคา
ประเมิน
1 2 3
ท2.1
2. เลือกเติมคาตอบ ให้นักเรียนอ่านคาใน
ป.1/2
กล่องสีเหลี่ยม แล้ว
เขียน
เลือกเติมคาลงใน
สื่อสารด้วย
ประโยคให้ถูกต้อง
คาและ
หอย แตงโม
ประโยค
น้าตก โรงเรียน
ง่าย ๆ
ยีราฟ จิงโจ้
น้าหอม จบ มด
21.ฉันดื่มน้า............
น้าตาล
(แตงโม)
1 1 1 3
1.00
22. พ่อกับแม่พาฉัน
ไปเที่ยว................
(น้าตก)
23. คุณตาชอบกิน
....... แครง(หอย)
24. ฉันไปสวนสัตว์
เจอ........... อยู่ในกรง
หลายตัว (ยีราฟ)
25. เด็ก ๆ ต้องไป
.............. ทุกวัน
(โรงเรียน)
26. ฉันระบายสี
................. (น้าตาล)
27. ............... ชอบ
กระโดดไปมา (จิงโจ้)

1 1 1

3

1.00

1 1 1

3

1.00

0 0 1

1

0.33

1 1 1

3

1.00

1 0 1

2

0.67

1 1 1

3

1.00
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
(ต่อ)
ตัวชี้วัด ความสามารถการ
รายละเอียดการ ผู้เชีย่ วชาญ ∑R
IOC
เขียนสะกดคา
ประเมิน
1 2 3
28. แม่ใช้.............
ทาที่ตัว (น้าหอม)
1 0 1 2
0.67
29. แม่อ่านนิทานให้
ฉันฟังจน.................
เรื่อง (จบ)
1 1 1 3
1.00
30. ฉันถูก............
กัด (มด)
1 1 1 3
1.00
ท2.1
3. ประโยค
ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ ขี ย น
ป.1/2
ป ร ะ โ ย ค จ า ก ค า ที่
เขียน
กาหนดให้
สื่อสารด้วย
31. กิน
1 1 1 3
1.00
คาและ
32. ดื่ม
1 1 1 3
1.00
ประโยค
33. เลี้ยง
1 1 1 3
1.00
ง่าย ๆ
34. เที่ยว
1 0 1 2
0.67
35. ตลาด
1 0 1 2
0.67
36. มาก
1 1 1 3
1.00
37. จาน
1 1 1 3
1.00
38. กบ
1 1 1 3
1.00
39. อาหาร
1 0 1 2
0.67
40. รถยนต์
1 0 1 2
0.67
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ตารางที่ 21 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถการ
เขียนสะกดคา
ข้อสอบ ค่าความยาก แปลผล
ค่าอานาจ
แปลผล
แปลผลคุณภาพ
(p)
จาแนก
ของข้อสอบ
(r)
1
0.95
ง่ายมาก
0.16
จาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
2
0.97
ง่ายมาก
0.00
จาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
3
0.87
ง่ายมาก
0.31
จาแนกได้ดี
ตัดทิ้ง
4
0.95
ง่ายมาก
0.16
จาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
5
0.82
ง่ายมาก
0.23
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
6
0.90
ง่ายมาก
0.24
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
7
0.77
ค่อนข้างง่าย
0.62
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
8
0.85
ง่ายมาก
0.47
จาแนกได้ดีมาก
ตัดทิ้ง
9
0.20
ค่อนข้างยาก
0.38
จาแนกได้ดี
ตัดทิ้ง
10
0.62
ค่อนข้างง่าย
0.85
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
11
0.80
ค่อนข้างง่าย
0.62
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
12
0.85
ง่ายมาก
0.47
จาแนกได้ดีมาก
ตัดทิ้ง
13
0.82
ง่ายมาก
0.54
จาแนกได้ดีมาก
ตัดทิ้ง
14
0.80
ค่อนข้างง่าย
0.46
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
15
0.62
ค่อนข้างง่าย
0.85
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
16
0.72
ค่อนข้างง่าย
0.77
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
17
0.77
ค่อนข้างง่าย
0.70
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
18
0.40
ปานกลาง
0.84
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
19
0.70
ค่อนข้างง่าย
0.93
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
20
0.37
ค่อนข้างยาก
0.76
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
21
0.85
ง่ายมาก
0.47
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
22
1.00
ง่ายมาก
0.00
จาแนกไม่ดี
ตัดทิ้ง
23
0.87
ง่ายมาก
0.39
จาแนกได้ดี
ตัดทิ้ง
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ตารางที่ 21 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบประเมินความสามารถการ
เขียนสะกดคา (ต่อ)
ข้อสอบ ค่าความ
แปลผล
ค่าอานาจ
แปลผล
แปลผลคุณภาพ
ยาก(p)
จาแนก(r)
ของข้อสอบ
24
0.92
ง่ายมาก
0.24
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
25
0.80
ค่อนข้างง่าย
0.62
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
26
0.77
ค่อนข้างง่าย
0.70
จาแนกได้ดีมาก
ตัดทิ้ง
27
0.80
ค่อนข้างง่าย
0.62
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
28
0.70
ค่อนข้างง่าย
0.93
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
29
0.70
ค่อนข้างง่าย
0.93
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
30
0.67
ค่อนข้างง่าย
1.00
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
31
0.92
ง่ายมาก
0.24
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
32
0.90
ง่ายมาก
0.25
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
33
0.91
ง่ายมาก
0.20
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
34
0.89
ง่ายมาก
0.27
จาแนกได้พอใช้
ตัดทิ้ง
35
0.78
ค่อนข้างง่าย
0.50
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
36
0.84
ง่ายมาก
0.34
จาแนกได้ดี
ตัดทิ้ง
37
0.83
ง่ายมาก
0.40
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
38
0.78
ค่อนข้างง่าย
0.48
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
39
0.75
ค่อนข้างง่าย
0.50
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
40
0.75
ค่อนข้างง่าย
0.50
จาแนกได้ดีมาก
ใช้ได้
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
รายการ
ผู้เชีย่ วชาญ
∑R IOC
1 2 3
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1 1 1 3 1.00
1. รูปภาพทาให้นักเรียนจดจาคาได้ง่าย
2. รูปภาพทาให้นักเรียนอ่านคาได้รวดเร็ว
3. รูปภาพทาให้นักเรียนเขียนคาได้รวดเร็ว
4. รูปภาพมีขนาดเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
5. รูปภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้
6. แผนผังความคิดทาให้นักเรียนมีความแม่นยาในการเขียนคา
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
8. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
ด้านความรู้ที่ได้รับ
9. นักเรียนสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดได้ถกู ต้อง
10. นักเรียนสามารถเขียนคาในมาตราตัวสะกดได้ถกู ต้อง

1
1
0
0
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
2
2
3

1.00
1.00
0.67
0.67
1.00

0

1

2

0.67

0

1

1
1

2

0.67

0

1

2

0.67

0

1

1
1

2

0.67
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
คนที่
ก่อนเรียน ( 30 คะแนน )
หลังเรียน ( 30 คะแนน )
1
24
30
2
4
16
3
19
26
4
27
30
5
27
29
6
10
16
7
13
21
8
29
29
9
12
16
10
28
30
11
13
20
12
26
30
13
29
30
14
26
30
15
21
26
16
4
14
17
27
30
18
22
30
19
9
19
20
23
29
21
21
26
22
27
30

129
ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
คนที่
ก่อนเรียน ( 30 คะแนน )
หลังเรียน ( 30 คะแนน )
1
18
26
2
10
22
3
27
30
4
30
30
5
26
30
6
0
20
7
12
29
8
22
30
9
6
27
10
29
29
11
17
28
12
28
30
13
24
30
14
26
30
15
21
30
16
6
20
17
28
30
18
26
30
19
14
23
20
17
27
21
20
30
22
20
29
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
-

แผนการจัดเรียนรู้โดยวิธีการสอน PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบPWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
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โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มาตรา กง
เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้สอน : นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา
......................................................................................................................................................
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/1 ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของคา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกดด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกดด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่สะกดด้วยมาตรา กง ได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่านและการเขียนสะกดคาได้ถูกต้องตรงตามมาตราตัวสะกด
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังได้อย่างถูกต้อง
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3. สาระสาคัญ
มาตรา กง หรือ แม่กง คือ คาทุกคาที่มี ง เป็นตัวสะกด เช่น ยิง ยุง แย่ง เหลือง โยง ฯลฯ
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน
-ใบงานเรื่อง “มาตรา กง”
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1) เตรียมเข้าสู่บทเรียน นักเรียนและครูร่วมกันทากิจกรรม “กิจกรรมเข้าจังหวะ” โดยให้
นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง “หู จมูก ปาก ตา” แล้วให้นักเรียนจับอวัยวะบนใบหน้าของตนเอง
ตามเพลงที่ร้อง จานวน 3 รอบ
2) สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ ครูติดรูปภาพ มาตรา กง ลงบนกระดานดา
ดังนี้

แล้วนักเรียนร่วมกันสังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ
3) โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา นักเรียนและครูร่วมกัน โยงภาพกับคาศัพท์ บน
กระดานดาตามที่นักเรียนบอก (คานาม คากริยา คาสรรพนาม) เช่น

สายรุ้ง

ผึ้ง

กระโปรง

ลูกโป่ง

กางเกง
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รังนก
ต้นไม้

โอ่
หญ้า
ลิง

รองเท้า
ถุงเท้า

ชิงช้า

หมวก

บึง
กุง้

ช้า

แตงโม

ดอกบัว

แล้วนักเรียนฝึกพูดออกเสียงคาศัพท์ตามครู โดยครูคอยฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้อง
4) จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด นักเรียนและครูร่วมกันจัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด
โดยครูให้นักเรียนสังเกตคาบนกระดานดาที่มีมาตราตัวสะกดที่เหมือนกันให้วงกลมด้วยปากกาสี
เดียวกัน เช่น
วงกลมด้วยสีแดง
คือ คาที่มี ง สะกด ได้แก่ ผึ้ง บึง กุ้ง รัง กางเกง โปรง โป่ง
ช้าง
วงกลมด้วยสีเขียว
คือ คาที่มี ก สะกด ได้แก่ ดอก ลูก หมวก
วงกลมด้วยสีเหลือง
คือ คาที่ไม่มีตัวสะกด ได้แก่ กระ หญ้า เท้า บัว ช้า โม ไม้

สายรุ้ง

ผึ้ง

กระโปรง

กางเกง

ลูกโป่ง
รัง
ต้นไม้

โอ่
หญ้
า รองเท้า

ลิง

ถุง
เท้า

หม
บึง
กุง้

ดอกบัว

แตงโม

ช้าง

ชิงช้า
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จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสังเกตคาที่ถูกวงกลมด้วยสีแดง จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
คาที่ถูกวงกลมด้วยสีแดง มีสิ่งใดที่เหมือนกัน (คาที่มี ง สะกด เหมือนกัน)
คาที่มี ง สะกด เราเรียกว่า มาตราอะไร (มาตรา กง หรือ แม่กง)
จากนั้นครูอธิบายความหมายของ มาตรา กง (มาตรา กง หรือ แม่กง คือ คาทุกคาที่มี ง เป็นตัวสะกด
เช่น ยิง ยุง แย่ง เหลือง โยง ฯลฯ)
5) เพิ่มคา นักเรียนและครูรว่ มกันเพิ่มคา ในมาตรา กง ลงบนกระดานดา หลังจากนั้น
นักเรียนฝึกอ่านทบทวนคามาตรา กง บนกระดานดา แล้วนักเรียนฝึกอ่านคาในมาตรา กง บน
กระดาษชาร์จ มาตรา กง และนักเรียนลงมือปฏิบัติทาใบงานเรื่อง “มาตรา กง” ตอนที่ 1
6) ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา นักเรียนและครูรว่ มกันฝึกแต่งประโยคคาใน
มาตรา กง และฝึกเขียนประโยคคาในมาตรา กง ลงในใบงานเรื่อง “มาตรา กง” ตอนที่ 2
7) อ่า นและทบทวนประโยค นักเรียนและครูร่วมกัน อ่านและทบทวนประโยคที่มีคาใน
มาตรา กง โดยให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างประโยคที่มีคาในมาตรา กง คนละ 1 ประโยค หน้าชั้น
เรียน
8) สรุปเป็นแผนผังความคิด นักเรียนและครูร่วมกันเขียนแผนผังความคิด เรื่อง “มาตรา
กง” ลงบนกระดานดา แล้วนักเรียนฝึกเขียนแผนผังความคิด เรื่อง “มาตรา กง” ลงในใบงานเรื่อง
“มาตรา กง” ตอนที่ 3
7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. รูปภาพมาตรา กง
2. แผ่นชาร์จมาตรา กง
8. การวัดและประเมินผล
1.การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.ความร่วมมือในการทากิจกรรม
3.การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน
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ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลในการวัดและประเมินผล
พฤติกรรม
การตอบคาถามใน ความร่วมมือใน
ทางานตามที่ได้รับ
ชื่อ – สกุล
ชั้นเรียน
การทากิจกรรม
มอบหมาย
มีส่วน ไม่มี มีส่วน ไม่มีส่วน เสร็จ
ไม่เสร็จ
ร่วม
ส่วน
ร่วม
ร่วม เรียบร้อย เรียบร้อย
ร่วม
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9. การบันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน
ผลการจัดการเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านสะกดคาทีม่ มี าตราตัวสะกด มาตรา กง และอ่านออกเสียงเป็นคาทีม่ ี
มาตราตัวสะกดคา มาตรา กง ได้จากขั้นตอนที่ 3 โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา ขั้นตอนที่ 4 `
จัดกลุ่มคาตามาตราตัวสะกด ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มคาและขั้นตอนที่ 7 อ่านและทบทวนประโยค ซึ่งใน
ขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝกึ การอ่านสะกดคา อ่านคา นักเรียนสามารถเขียนคาที่มีมาตราตัวสะกด
มาตรา กง ได้จากการดูรูปภาพ การแต่งประโยค และการเขียนแผงผังความคิดได้อย่างถูกต้อง ใน
ขั้นตอนที่ 6 ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคาและขั้นตอนที่ 8 สรุปเป็นแผนผังความคิด ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนคา การแต่งประโยค และการดูรูปภาพจะทาให้นักเรียน
สามารถออกเสียงและเขียนคาได้เร็วขึ้นและถูกต้อง
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากในขั้นตอนที่ 2 สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพจึงทาให้
นักเรียนระบุคาได้มากเกินกว่าทีค่ รูได้กาหนดในแผนจึงทาให้สง่ ผลในขัน้ ตอนที่ 4 จัดกลุ่มคาตาม
มาตราตัวสะกด ครูจะต้องมีเทคนิคในการตีกรอบนักเรียนให้เข้าถึงจุดประสงค์ที่ครูได้กาหนดได้ และ
รูปภาพบางรูปไม่ชัดเจน นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจในการเขียนแผนผังความคิด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการเตรียมสื่อรูปภาพ PWIM ครูจะต้องวาดรูปให้มีความชัดเจน ครูจะต้องสอนให้นักเรียน
เข้าใจถึงหลักและวิธีการเขียนแผนผังความคิดก่อนจะสอนเรื่องมาตราตัวสะกด
ลงชื่อ................................................. ผูส้ อน
(นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา)
.........../.........../...........
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ชื่อ.............................................................................................ชั้น.............เลขที่...............
ใบงาน เรื่อง “มาตรา กง”

ตอนที่ 1
คาสั่ง ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วหาคาในมาตรา กง แล้วเขียนเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้
………………………………
ถูกต้อง พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
………………..……………
………………………………
………………..……………

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

…………………………
……………………..……

…………………………
……………………..…

…………………………
……………………..…

ตอนที่ 2
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคาในมาตรา กง จานวน 3 คา พร้อมนามาแต่งประโยคให้ถูกต้อง
เช่น กุ้ง = ตาชอบกินกุ้ง , ฉันไปตกกุ้งกับพ่อ , แม่เลี้ยงกุ้ง
คา
ประโยค
…………………………….
1……….………..………..
………………………………
2……….…………………..
……………………………...
3……….……....…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
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ตอนที่ 3
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง “มาตรา กง” โดยให้นักเรียนเขียนคาใน
มาตรา กง อย่างน้อย 5 คา ในแผนผังความคิด

…………………………
……………………..…
…………….

…………………………
……………………..…
…………….

…………………………
……………………..…
…………….

คาในมาตรา กง

…………………………
……………………..…
…………….

…………………………
……………………..…
…………….

…………………………
……………………..…
…………….
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โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มาตรา กม
เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้สอน : นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา
......................................................................................................................................................
1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/1 ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของคา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอ่านคาที่สะกดด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคาที่สะกดด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างคาที่สะกดด้วยมาตรา กม ได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนตระหนักถึงการอ่านและการเขียนสะกดคาได้ถูกต้องตรงตามมาตราตัวสะกด
5. ผู้เรียนสามารถตอบคาถามจากการฟังได้อย่างถูกต้อง
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3. สาระสาคัญ
มาตรา กม หรือ แม่กม คือ คาทุกคาที่มี ม เป็นตัวสะกด เช่น ยิ้ม แยม ย่าม ยอม ส้ม สาม
ฯลฯ
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
5. ชิ้นงาน / ภาระงาน
-ใบงานเรื่อง “มาตรา กม”
6. กิจกรรมการเรียนรู้
1) เตรียมเข้าสู่บทเรียน นักเรียนและครูร่วมกันทากิจกรรม “กิจกรรมเข้าจังหวะ” โดยให้
นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง “หู จมูก ปาก ตา” แล้วให้นักเรียนจับอวัยวะบนใบหน้าของตนเอง
ตามเพลงที่ร้อง จานวน 3 รอบ
2) สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ ครูติดรูปภาพ มาตรา กม ลงบนกระดานดา
ดังนี้

แล้วนักเรียนร่วมกันสังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพ
3) โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา นักเรียนและครูรว่ มกันโยงภาพกับคาศัพท์บน
กระดานดาตามที่นักเรียนบอก (คานาม คากริยา คาสรรพนาม) เช่น
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หน้าต่าง
บ้าน

หลังคา

ยิ้มแย้ม

ลิง
ชาม

เรือ

พระอาทิตย์
ไม้พาย

น้าท่วม
ย่าม
ร่ม

ชมพู่

กล่อง

เสื้อ
ส้อม

กระดุม

แก้วน้า

ช้อน
พัดลม

ด้าย

ส้ม

กล้วยหอม

เข็ม
แล้วนักเรียนฝึกพูดออกเสียงคาศัพท์ตามครู โดยครูคอยฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้อง
4) จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด นักเรียนและครูร่วมกัน จัดกลุ่มคาตามมาตราตัวสะกด
โดยครูให้นักเรียนสังเกตคาบนกระดานดาที่มีมาตราตัวสะกดที่เหมือนกันให้วงกลมด้วยปากกาสี
เดียวกัน เช่น
วงกลมด้วยสีแดง
คือ คาที่มี ม สะกด ได้แก่ ชาม ท่วม ลม ส้ม หอม ชม
วงกลมด้วยสีเขียว
คือ คาที่มี ง สะกด ได้แก่ ลิง ต่าง หลัง กล่อง
วงกลมด้วยสีเหลือง
คือ คาที่ไม่มีตัวสะกด ได้แก่ หน้า คา เรือ ไม้ เสื้อ พู่
วงกลมด้วยสีฟ้า
คือ คาที่มี ย สะกด ได้แก่ พาย ด้าย กล้วย
วงกลมด้วยสีส้ม
คือ คาที่มี น สะกด ได้แก่ บ้าน ช้อน
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หน้าต่าง
บ้าน

หลังคา

ยิ้มแย้ม

ลิง
ชาม

เรือ

พระ
ไม้พาย

น้าท่วม

ชมพู่

ย่าม
กล่อง
ร่ม

เสื้อ
กระดุม

ส้อม
แก้วน้า

ช้อน
พัดลม

ด้าย

ส้ม

กล้วยหอม

เข็ม
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสังเกตคาที่ถูกวงกลมด้วยสีแดง จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้
คาที่ถูกวงกลมด้วยสีแดง มีสิ่งใดที่เหมือนกัน (คาที่มี ม สะกด เหมือนกัน)
คาที่มี ม สะกด เราเรียกว่า มาตราอะไร (มาตรา กม หรือ แม่กม)
จากนั้นครูอธิบายความหมายของ มาตรา กม (มาตรา กม หรือ แม่กม คือ คาทุกคาที่มี ม เป็น
ตัวสะกด เช่น ยิ้ม แยม ย่าม ยอม ส้ม สาม ฯลฯ)
5) เพิ่มคา นักเรียนและครูรว่ มกันเพิ่มคา ในมาตรา กม ลงบนกระดานดา หลังจากนั้น
นักเรียนฝึกอ่านทบทวนคามาตรา กม บนกระดานดา แล้วนักเรียนฝึกอ่านคาในมาตรา กม บน
กระดาษชาร์จ มาตรา กม และนักเรียนลงมือปฏิบัติทาใบงานเรื่อง “มาตรา กม” ตอนที่ 1
6) ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคา นักเรียนและครูรว่ มกันฝึกแต่งประโยคคาใน
มาตรา กม และฝึกเขียนประโยคคาในมาตรา กม ลงในใบงานเรื่อง “มาตรา กม” ตอนที่ 2
7) อ่า นและทบทวนประโยค นักเรียนและครูร่วมกัน อ่านและทบทวนประโยคที่มีคาใน
มาตรา กม โดยให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างประโยคที่มีคาในมาตรา กม คนละ 1 ประโยค หน้าชั้น
เรียน
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8) สรุปเป็นแผนผังความคิด นักเรียนและครูรว่ มกันเขียนแผนผังความคิด เรือ่ ง “มาตรา กม”
ลงบนกระดานดา แล้วนักเรียนฝึกเขียนแผนผังความคิด เรื่อง “มาตรา กม” ลงในใบงานเรื่อง “มาตรา
กม” ตอนที่ 3
7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. รูปภาพมาตรา กม
2. แผ่นชาร์ตมาตรา กม
8. การวัดและประเมินผล
1.การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.ความร่วมมือในการทากิจกรรม
3.การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน
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9. การบันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน
ผลการจัดการเรียนรู้
นักเรียนสามารถอ่านสะกดคาทีม่ มี าตราตัวสะกด มาตรา กม และอ่านออกเสียงเป็นคาทีม่ ี
มาตราตัวสะกดคา มาตรา กม ได้จากขั้นตอนที่ 3 โยงภาพกับคาและออกเสียงสะกดคา ขั้นตอนที่ 4 `
จัดกลุ่มคาตามาตราตัวสะกด ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มคาและขั้นตอนที่ 7 อ่านและทบทวนประโยค ซึ่งใน
ขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝกึ การอ่านสะกดคา อ่านคา นักเรียนสามารถเขียนคาที่มีมาตราตัวสะกด
มาตรา กม ได้จากการดูรูปภาพ การแต่งประโยค และการเขียนแผงผังความคิดได้อย่างถูกต้อง ใน
ขั้นตอนที่ 6 ฝึกแต่งประโยคและเขียนประโยคจากคาและขั้นตอนที่ 8 สรุปเป็นแผนผังความคิด ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนคา การแต่งประโยค และการดูรูปภาพจะทาให้นักเรียน
สามารถออกเสียงและเขียนคาได้เร็วขึ้นและถูกต้อง
ปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากในขัน้ ตอนที่ 2 สังเกตและระบุสิ่งที่เห็นจากรูปภาพจึงทาให้
นักเรียนระบุคาได้มากเกินกว่าที่ครูได้กาหนดในแผนจึงทาให้ส่งผลในขั้นตอนที่ 4 จัดกลุ่มคาตาม
มาตราตัวสะกด ครูจะต้องมีเทคนิคในการตีกรอบนักเรียนให้เข้าถึงจุดประสงค์ที่ครูได้กาหนดได้ และ
รูปภาพบางรูปไม่ชัดเจน นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจในการเขียนแผนผังความคิด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการเตรียมสื่อรูปภาพ PWIM ครูจะต้องวาดรูปให้มีความชัดเจน ครูจะต้องสอนให้นักเรียน
เข้าใจถึงหลักและวิธีการเขียนแผนผังความคิดก่อนจะสอนเรื่องมาตราตัวสะกด

ลงชื่อ................................................. ผูส้ อน
(นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา)
.........../.........../............
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ชื่อ................................................................................ชั้น.............เลขที่...............

ใบงาน เรื่อง “มาตรา กม”
ตอนที่ 1
คาสั่ง ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วหาคาในมาตรา กม แล้วเขียนเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้
ถูกต้อง พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
……………………………………………
…..……………….

………………………………………
………..……………….

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

……………………………………………
…..……………….

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

ตอนที่ 2
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคาในมาตรา กม จานวน 3 คา พร้อมนามาแต่งประโยคให้ถูกต้อง
เช่น ร่ม = ฉันมีร่ม , พ่อกางร่ม , แม่ซอ้ื ร่ม
คา
ประโยค
…………………………….
1……….………..………..
………………………………
2……….…………………..
……………………………...
3……….……....………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….……………………………………………..…………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………..…
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ตอนที่ 3
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง “มาตรา กม” โดยให้นักเรียนเขียนคาใน
มาตรา กม อย่างน้อย 5 คา ในแผนผังความคิด

………………………
………………………..
……………….

………………………
………………………..
……………….

………………………
………………………..
……………….

คาในมาตรา กม

………………………
………………………..
……………….

………………………
………………………..
……………….

………………………
………………………..
……………….
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ชื่อ..............................................................................ชั้น.............เลขที่...............
แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
ฉบับนักเรียน
ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
1.ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดคา คาว่า “ลิง” (ลอ – อิ – งอ = ลิง) ให้นักเรียน
ทราบ
2.ให้นักเรียนอ่านสะกดคาที่กาหนดให้ จานวน 10 คา
คาที่กาหนดให้
1.
หีบผ้า
6.
อาหาร
2.
ตะวัน
7.
รสหวาน
3.
แตงโม
8.
หัวหิน
4.
กระดุม
9.
ถือดาบ
5.
นิยาย
10. ผู้ชาย
ตอนที่ 2 อ่านคา
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
1.ครูยกตัวอย่างการอ่านคา คาว่า “คิงคอง” (คิง – คอง = คิงคอง)
ให้นักเรียนทราบ
2.ให้นักเรียนอ่านคาที่กาหนดให้ จานวน 10 คา
คาที่กาหนดให้
1.
กระป๋อง
6.
ผ้าห่ม
2.
กระเทียม
7.
ฝักบัว
3.
ใต้ถุน
8.
ยีราฟ
4.
สวนสัตว์
9.
จิตใจ
5.
สีเขียว
10.
ยาดม
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ตอนที่ 3 อ่านประโยค
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคที่กาหนดให้ .
ประโยคที่กาหนดให้
1.
ฝนตกกบจึงกระโดด
2.
เสือหิวจึงดุร้าย
3.
ฉันวาดรูปต้นไม้
4.
พี่ดื่มนมรสจืด
5.
พ่อขับรถสีเขียว
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แบบประเมินความสามารถการอ่านสะกดคา
ฉบับครู
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการอ่านสะกดคาในเรื่องมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น
คาในการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคา และคัดคุณภาพของแบบประเมินที่มีคุณภาพใน
แต่ละตอนเหลือจานวนข้อครึ่งหนึ่งตามตารางในการวิเคราะห์แบบประเมินความสามารถการอ่าน
สะกดคา เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มทดลอง
2. เครื่องมือในการวัดและเมินผลฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา เป็นการประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคา
ตอนที่ 2 อ่านคา เป็นการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคา
ตอนที่ 3 อ่านประโยค เป็นการประเมินความสามารถในการอ่านประโยค
3. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา
1) ลักษณะเครื่องมือ กาหนดคา จานวน 10 คา ให้นักเรียนอ่านสะกดคา
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
1. ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดคา คาว่า “ลิง” ให้นักเรียนทราบ เมื่อนักเรียนพร้อม ให้
เริ่มอ่าน
2. ให้นักเรียนอ่านสะกดคาที่กาหนดให้ จานวน 10 คา
ตัวอย่าง การอ่านสะกดคา คาว่า “ลิง”
ลิง
อ่านสะกดคาว่า
ลอ - อิ – งอ
คาที่กาหนดให้
1.
หีบผ้า
6.
อาหาร
2.
ตะวัน
7.
รสหวาน
3.
แตงโม
8.
หัวหิน
4.
กระดุม
9.
ถือดาบ
5.
นิยาย
10. ผู้ชาย
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เฉลยคาตอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คา
หีบผ้า
ตะวัน
แตงโม
กระดุม
นิยาย
อาหาร
รสหวาน
หัวหิน
ถือดาบ
ผู้ชาย

อ่านสะกดคา
หอ – อี – บอ – หีบ – ผอ – อา – ผา – ไม้โท – ผ้า
ตอ – อะ – ตะ – วอ – อะ – นอ – วัน
ตอ – แอ – งอ – แตง – มอ – โอ – โอ
กอ – รอ – อะ – กระ – ดอ – อุ – มอ – ดุม
นอ – อิ – นิ – ยอ – อา – ยอ – ยาย
ออ – อา – อา – หอ – อา – รอ – หาน
รอ – โอะ – สอ – รด หอ – วอ – อา – นอ – หวาน
หอ – อัว – หัว – หอ – อิ – นอ – หิน
ถอ – อือ – ถือ – ดอ – อา – บอ – ดาบ
ผอ – อู – ผู – ไม้โท – ผู้ – ชอ – อา – ยอ – ชาย

อ่านว่า หีบผ้า
อ่านว่า ตะวัน
อ่านว่า แตงโม
อ่านว่า กระดุม
อ่านว่า นิยาย
อ่านว่า อาหาน
อ่านว่า รดหวาน
อ่านว่า หัวหิน
อ่านว่า ถือดาบ
อ่านว่า ผู้ชาย

2) การให้คะแนน
อ่านสะกดคาถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน อ่านสะกดคาผิด ได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10

9.ถือดาบ
10.ผู้ชาย

7.รสหวาน

6.อาหาร

5.นิยาย

4.กระดุม

3.แตงโม

2.ตะวัน

1.หีบผ้า

3) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 1 อ่านสะกดคา
ข้อที่
ที่ ชื่อ – สกุล

8.หัวหิน

คะแนน)

รวม
10
คะแนน

1.
2.
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกคะแนนการอ่านสะกดคาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้วา่ นักเรียนอ่านสะกด
คาใดไม่ได้ สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน
2. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านสะกดคาถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านสะกดผิดให้ใส่เครื่องหมาย
 (เครื่องหมาย  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน)
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4) บทบาท
บทบาทครู

ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 1 อ่านสะกดคา ให้นักเรียนฟังและบันทึกคะแนน
การอ่านสะกดคาของนักเรียนทีละข้อ
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูแล้วนักเรียนอ่านสะกดคาตามคาทีก่ าหนดในตอน
ที่ 1
อ่านสะกดคา
ตอนที่ 2 อ่านคา
1) ลักษณะเครื่องมือ กาหนดคา จานวน 10 คา ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคา
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
1. ครูยกตัวอย่างการอ่านออกเสียงคา คาว่า “คิงคอง” ให้นักเรียนทราบ เมื่อนักเรียนพร้อม
ให้เริ่มอ่าน
2. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาที่กาหนดให้ จานวน 10 คา
ตัวอย่าง
การอ่านออกเสียงคา คาว่า “คิงคอง”
คิงคอง อ่านว่า คิง – คอง
คาที่กาหนดให้
1. กระป๋อง
6. ผ้าห่ม
2. กระเทียม
7. ฝักบัว
3. ใต้ถุน
8. ยีราฟ
4. สวนสัตว์
9. จิตใจ
5. สีเขียว
10. ยาดม
เฉลยคาตอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.

คา
กระป๋อง
กระเทียม
ใต้ถุน
สวนสัตว์

อ่านว่า
กระ – ป๋อง
กระ – เทียม
ใต้ – ถุน
สวน – สัด

ข้อ
6.
7.
8.
9.

คา
ผ้าห่ม
ฝักบัว
ยีราฟ
จิตใจ

อ่านว่า
ผ้า – ห่ม
ฝัก – บัว
ยี – ราบ
จิด – ใจ
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5.

สี – เขียว

10.

ยาดม

ยา – ดม

10.ยาดม

9.จิตใจ

8.ยีราฟ

7.ฝักบัว

6.ผ้าห่ม

5.สีเขียว

4.สวนสัตว์

3.ใต้ถุน

2.กระเทียม

2) การให้คะแนน
อ่านคาถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน อ่านคาผิด ได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
3) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 2 อ่านคา
ข้อที่
รวม
ชื่อ – สกุล
10
คะแนน

1.กระป๋อง

ที่

สีเขียว

1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกคะแนนการอ่านคาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้ว่านักเรียนอ่านคาใดไม่ได้
สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน
2. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านคาถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านคาผิดให้ใส่เครื่องหมาย 
(เครื่องหมาย  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน)
4) บทบาท
บทบาทครู
ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 2 อ่านคา ให้นักเรียนฟังและบันทึกคะแนนการอ่าน
คาของนักเรียนทีละข้อ
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูแล้วนักเรียนอ่านคาตามคาทีก่ าหนดในตอนที่ 2
อ่านคา
ตอนที่ 3 อ่านประโยค
1) ลักษณะเครื่องมือ เป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้นกั เรียนอ่านออกเสียงประโยค
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคที่กาหนดให้
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2) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน
ประโยคตามระดับคะแนน (Rubric Scores) ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
2
1
0
การอ่านถูกต้องตาม อ่านออกเสียงถูกต้อง อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
อักขรวิธี
ตามอักขรวิธีทุกคา
ตามอักขรวิธี 1 - 3 คา ตามอักขรวิธมี ากกว่า
3 คา
3) แบบบันทึกคะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคให้ถูกต้อง และให้ครูใส่เครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียน
อ่านถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนอ่านผิด ในช่องรวมคะแนนคา ถ้าอ่านถูกต้องทุก
คา
ให้ 2 คะแนน อ่านผิด 1 - 3 คา ให้ 1 คะแนน และ อ่านผิดมากกว่า 3 คา ให้ 0 คะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 3 อ่านประโยค
ชื่อ........................................................................................................เลข........................
ข้อที่
คา
ข้อละ
(2 คะแนน)
1
ฝน
ตก
กบ
จึง
กระ
โดด
2

เสือ

หิว

จึง

ดุ

ร้าย

3

ฉัน

วาด

รูป

ต้น

ไม้

4

พี่

ดืม่

นม

รส

จืด

5

พ่อ

ขับ

รถ

สี

เขียว

รวม (10 คะแนน)
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4) บทบาท
บทบาทครู

ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 3 อ่านประโยค ให้นักเรียนฟังและบันทึกคะแนน
การอ่านประโยคของนักเรียนทีละข้อ
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูแล้วนักเรียนอ่านประโยคตามทีก่ าหนดในตอนที่ 3
อ่านประโยค
แบบบันทึกสรุปคะแนนแบบประเมินการอ่านสะกดคา
แบบประเมินการอ่านสะกดคา

ที่

ชื่อ - สกุล

ตอนที่ 1
อ่านสะกดคา
(10 คะแนน)

ตอนที่ 2
อ่านคา
(10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

ตอนที่ 3
อ่านประโยค
(10 คะแนน)

คะแนนรวม
(30คะแนน)
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ชื่อ...................................................................................ชั้น.............เลขที่...............
แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
ฉบับนักเรียน
ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
1.ให้นักเรียนเขียนตามคาบอก จานวน 10 คา
2.ครูอ่านคาให้นักเรียนฟัง คาละ 2 ครั้ง ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.

คาที่เขียน
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………

ข้อที่
6.
7.
8.
9.
10.

คาที่เขียน
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………
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ตอนที่ 2 เลือกเติมคา
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนอ่านคาในกล่องสีเหลี่ยม แล้วเลือกเติมคาลงในประโยคให้ถูกต้อง จานวน 5 ข้อ
หอย

แตงโม

จิงโจ้

จบ

โรงเรียน

มด

จิงโจ้

…………………………………
1. ฉันดื่มน้า.......................................
…………………………...
2. เด็ก ๆ ต้องไป............................... ทุกวัน
…………………………
3. ...............................ชอบกระโดดไปมา
…………………………..
4. แม่อ่านนิทานให้ฉันฟังจน...............................เรื่อง
……………………….
5. ฉันถูก...............................กัด
ตอนที่ 3 แต่งประโยค
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนเขียนประโยคจากคาที่กาหนดให้ จานวน 5 ข้อ ข้อละ 1 ประโยค โดยเขียนตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
1. ตลาด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. กบ
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. อาหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. รถยนต์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

158
แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคา
ฉบับครู
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนสะกดคาในเรื่องมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น
คาในการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคา
2. เครื่องมือในการวัดและเมินผลฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก เป็นการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคา
ตอนที่ 2 เลือกเติมคา เป็นการประเมินความสามารถในการเลือกเติมคาในประโยค
ตอนที่ 3 แต่งประโยค เป็นการประเมินความสามารถในการเขียนประโยค
3. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก
1) ลักษณะเครื่องมือ กาหนดคาเขียนตามคาบอก จานวน 10 คา ให้นักเรียนเขียนคาตาม
คาบอกที่กาหนดให้
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
1.ให้นักเรียนเขียนตามคาบอก จานวน 10 คา
2.ครูอ่านคาให้นักเรียนฟัง คาละ 2 ครั้ง ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป
คาที่กาหนดให้
1.
ตู้อบ
6.
ต้นจาก
2.
วิตามิน
7.
มดดา
3.
ปากกา
8.
ทุ่งนา
4.
ยางลบ
9.
วาดรูป
5.
ตะขาบ
10. ใต้ถุน
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เฉลยคาตอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

เขียนสะกดคา
ตู้อบ
วิตามิน
ปากกา
ยางลบ
ตะขาบ

ข้อ
6.
7.
8.
9.
10.

เขียนสะกดคา
ต้นจาก
มดดา
ทุ่งนา
วาดรูป
ใต้ถุน

2) การให้คะแนน
เขียนสะกดคาถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน เขียนสะกดคาผิดได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10
คะแนน)

10.ใต้ถุน

9.วาดรูป

8.ทุ่งนา

7.มดดา

6.ต้นจาก

5.ตะขาบ

4.ยางลบ

3.ปากกา

2.วิตามิน

1.ตู้อบ

ที่

3) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก
ข้อที่
ชื่อ – สกุล

รวม
10
คะแนน

1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ
1. ให้บันทึกคะแนนการเขียนตามคาบอกของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้ว่านักเรียนเขียน
สะกดคาใดไม่ได้ สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน
2. วิธีการบันทึก ถ้าเขียนสะกดคาถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าเขียนสะกดผิดให้ใส่เครือ่ งหมาย
 (เครื่องหมาย  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน)

160
4) บทบาท
บทบาทครู
ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 1 เขียนตามคาบอก ให้นักเรียนฟังและครูอ่านคาให้
นักเรียนฟัง คาละ 2 ครั้งในแต่ละข้อในการเขียนตามคาบอก
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูและนักเรียนตัง้ ใจฟังคาที่ครูเปล่งเสียงแล้วเขียนคา
ที่ได้ยินลงทีละข้อในการเขียนตามคาบอก
ตอนที่ 2 เลือกเติมคา
1) ลักษณะเครื่องมือ กาหนดคามาให้ จานวน 5 คา แล้วให้นักเรียนเลือกคาเติมลงช่องว่างใน
แต่ละประโยคเพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนอ่านคาในกล่องสีเหลี่ยม แล้วเลือกเติมคาลงในประโยคให้ถูกต้อง จานวน 5 ข้อ
หอย

แตงโม

จิงโจ้

…………………………………
ฉันดื่มน้า.......................................
…………………………...
เด็ก ๆ ต้องไป............................... ทุกวัน
…………………………
...............................ชอบกระโดดไปมา
…………………………..
แม่อ่านนิทานให้ฉันฟังจน...............................เรื่อง
……………………….
ฉันถูก...............................กัด

1.
2.
3.
4.
5.

จบ

โรงเรียน

มด

จิงโจ้
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เฉลยคาตอบ
1. ฉันดื่มน้า.......แตงโม.......................
2. เด็ก ๆ ต้องไป...........โรงเรียน.................... ทุกวัน
3. ..........จิง้ โจ้.....................ชอบกระโดดไปมา
4. แม่อ่านนิทานให้ฉันฟังจน..........จบ.....................เรื่อง
5. ฉันถูก.............มด..................กัด
2) การให้คะแนน
เลือกเติมคาลงในประโยคถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน เลือกเติมผิดได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5
คะแนน)
3) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 2 เลือกเติมคา
ที่
ชื่อ – สกุล
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

5.

รวม
5 คะแนน

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกคะแนนการเลือกเติมคาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้วา่ นักเรียนเลือกเติมคา
ไม่ได้ สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน
2. วิธีการบันทึก ถ้าเลือกเติมคาถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าเลือกเติมคาผิดให้ใส่เครื่องหมาย
 (เครื่องหมาย  เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน)
4) บทบาท
บทบาทครู
ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 2 เลือกเติมคา ให้นักเรียนฟัง
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูและนักเรียนลงมือทาตอนที่ 2 เลือกเติมคา
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ตอนที่ 3 แต่งประโยค
1) ลักษณะเครื่องมือ กาหนดคามาให้ จานวน 5 คา แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคจากคาที่
กาหนดให้
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจ้งให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนเขียนประโยคจากคาที่กาหนดให้ จานวน 5 ข้อ ข้อละ 1 ประโยค โดย
เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
1. ตลาด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. กบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. อาหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. รถยนต์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

163
2) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแต่ง
ประโยคตามระดับคะแนน (Rubric Scores) ดังนี้
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
2
เขียนถูกต้อง

เขียนถูกต้องทุกคา

การใช้ภาษา

1

0

เขียนไม่ถูกต้อง 1 - 2 เขียนไม่ถูกต้อง
คา
มากกว่า 2 คา
เขียนประโยคได้
เขียนประโยคไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์หลัก ถูกต้องตามเกณฑ์หลัก
ภาษา
ภาษา

3) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน ตอนที่ 3 แต่งประโยค
ข้อที่

ชื่อ.......................................................................................................... เลขที่............................
รายการประเมิน
ข้อละ
เขียนถูกต้อง
เนื้อความ
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
รวม (15 คะแนน)

4) บทบาท
บทบาทครู
ครูอ่านคาชี้แจ้งในตอนที่ 3 แต่งประโยค ให้นักเรียนฟัง
บทบาทนักเรียน นักเรียนฟังคาชีแ้ จ้งจากครูและนักเรียนลงมือทาตอนที่ 3 แต่งประโยค
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แบบบันทึกสรุปคะแนนแบบประเมินการเขียนสะกดคา
แบบประเมินการเขียนสะกดคา
ที่

ชื่อ - สกุล

ตอนที่ 1
เขียนตามคาบอก
(10 คะแนน)

ตอนที่ 2
เลือกเติมคา
(5 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

ตอนที่ 3
แต่งประโยค
(15 คะแนน)

คะแนนรวม
(30คะแนน)
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

คา
กระดิ่ง
กระเบื้อง
กระป๋อง
กระโปรง
กะละมัง
กาง
กางเกง
กาลัง
กุง้
เก่ง
แกง
ของ
ขัง
ข้าง
เขียง
คาง
แข็ง
แข่ง
จังหวะ
จ้าง
จิ้งจอก
จิงโจ้
จึง
ชั่ง
ช่าง
ช้าง

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กง
ที่
คา
ที่
คา
ที่
27. ชิงช้า
53. บัง
79.
28. ดัง
54. บาง
80.
29. ดึง
55. บ้าง
81.
30. แดง
56. บุ้ง
82.
31. ต้อง
57. ปิ้ง
83.
32. ตั้ง
58. แป้ง
84.
33. ต่าง
59. แปรง
85.
34. เตียง
60. ฝัง
86.
35. แตงกวา
61. พุง
87.
36. แตงโม
62. ฟัง
88.
37. แต่ง
63. ฟุ้ง
89.
38. ถัง
64. มอง
90.
39. ถาง
65. มะม่วง
91.
40. ถึง
66. มังคุด
92.
41. ถุง
67. มึง
93.
42. ทอง
68. มุง
94.
43. ท้อง
69. มุ่ง
95.
44. ทั้ง
70. มุ้ง
96.
45. ทาง
71. เมือง
97.
46. ทิ้ง
72. แมง
98.
47. เที่ยง
73. โมง
99.
48. น้อง
74. ยัง
100.
49. นัง่
75. ยาง (น)
101.
50. นาง
76. ย่าง
102.
51. นึง่
77. ยิง
103.
52. นุง่
78. ยุง
104.

คา
ยุง่
แย่ง
รอง
ร้อง
ระวัง
เรียง
เรื่อง
ลง
ลอง
ลาง
ล้าง
ลางสาด
ลิง
ลุก
เลี้ยง
แล้ง
วาง
ว่าง
วิ่ง
ส่ง
สั่ง
สังกะสี
เสียง
ห้อง
หาง
หุง
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บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กง
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
105. แห่ง
106. เอง
107. โอ่ง
บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กม
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
1. กระดุม
12. ซ่อม
23. นิม่
34.
2. กระเทียม
13. ดม
24. ผม
35.
3. เกม
14. ดื่ม
25. มะขาม
36.
4. ข้าม
15. ต้ม
26. มะยม
37.
5. เข็ม
16. ตาม
27. ย่อม
38.
6. เค็ม
17. ตุ่ม
28. ยาม
39.
7. งาม
18. เต็ม
29. ยิม้
40.
8. จม
19. เติม
30. รวม
41.
9. ชมพู่
20. ถม
31. ลม
42.
10 ชะอม
21. ถาม
32. ล้ม
11. ชาม
22. นม
33. ลืม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตราเกย
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
กระจุย
9. ช่วย
17. ไทย
26.
กระต่าย
10. ชาย
18. น้อย
27.
กาย
11. ซอย
19. นาย
28.
ขาย
12. ด้วย
20. นิยาย
29.
คอย
13. โดย
21. นิสัย
30.
ค่อย
14. ต่อย
22. บ่อย
31.
คุย
15. ตาย
23. บ่าย
32.
เคย
16. ถ้วย
24. ป่วย
33.

คา

คา
เล่ม
ส้ม
สวม
ส้อม
ห่ม
หอม (ข)
หาม
อิ่ม
ท่วม

คา
ฝ่าย
พาย
ยาย
ย้าย
ร้าย
เรื่อย
โรย
ลาย
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บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตราเกย
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
34. ง่าย
37. ถอย
40. กล้วย
43.
35. เลื่อย
38. สาย
41. หอย
36. สวย
39. ปุ๋ย
42. เลย

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา เกอว
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
ก้าว
8. คิ้ว
15. แถว
22.
เกี่ยว
9. เคียว
16. เที่ยว (ก)
23.
แก้ว
10 ชาว
17. นิว้
24.
ขาว
11. ดาว
18. มะนาว
25.
ข่าว
12. เดียว
19. แมว
ข้าว
13. เดี่ยว
20. ยาว
เขียว
14. เดี๋ยว
21. เร็ว

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กบ
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
กบ
10. เจ็บ
19. พับ
28.
กับ
11. ชอบ
20. เย็บ
29.
เก็บ
12. ตอบ
21. รอบ
30.
ขับ
13. ตับ
22. รับ
31.
คบ
14. ถีบ
23. รีบ
32.
คานับ
15. ทับ
24. ลบ
33.
จบ
16. นับ
25. ลับ
จอบ
17. แบบ
26. ลาบ
จับ
18. พบ
27. เล็บ

คา
หาย

คา
เลี้ยว
แล้ว
สาว
หิว

คา
สอบ
สับ
สับปะรด
เสียบ
อาบ
แอบ
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บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กก
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
1. กระจก
14. ตอก
27. ปาก
40.
2. กระรอก
15. ตัก
28. เปียก
41.
3. คุก
16. ตาก
29. ผัก
42.
4. เงือก
17. ตึก
30. ผูก
43.
5. จาก
18. ถูก
31. พวก
44.
6. จิ้งจอก
19. ทุก
32. พัก
45.
7. แจก
20. นก
33. ฟูก
46.
8. จอก (น้า)
21. นอก
34. มะกอก
47.
9. ชก
22. นัก
35. มาก
48.
10 เชือก
23. นึก
36. ยก
49.
11. ดอก
24. บวก
37. ยัก
50.
12. เด็ก
25. บอก
38. ยาก
51.
13. ตก
26. ปอก
39. รัก
52.
บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กน
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
1. กระถิน
11. ค้น
21. ช้อน
31.
2. ก่อน
12. คืน
22. ชิ้น
32.
3. กัน
13. งาน
23. ซน
33.
4. กิน
14. เงิน
24. ซ่อน
34.
5. ขน
15. จน
25. ซ้อน
35.
6. ขัน
16. จาน
26. ดิน
36.
7. ขึ้น
17. แจกัน
27. ดินสอ
37.
8. เขียน
18. ฉัน (ส)
28. เดิน
38.
9. แขน
19. ชน
29. โดน
39.
10. คน (น)
20. ชวน
30. ตน
40.

คา
รักษา
เรียก
แรก
ลัก
ลาก
ลุก
ลูก
เล็ก
เลข
สุก
สุข
หัก (ก)
ออก

คา
ต้น
ตอน
ตะวัน
ตีน
ตื่น
เต้น
ใต้ถุน
ถอน
ถ่าน
ทะนาน
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บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กน
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
41. ทัน
57. บันได
73. แม้น
89.
42. ทาน (กิน)
58. บ้าน
74. ยืน
90.
43. ท่าน
59. บิน
75. เย็น
91.
44. ทุเรียน
60. ปั้น
76. โยน
92.
45. เทียน
61. ปีน
77. ร้อน
93.
46. แทน
62. ปืน
78. ร้าน
94.
47. นอน
63. ปูน
79. เรียน
95.
48. นัน่
64. เป็น
80. เรือน
96.
49. นัน้
65. ผ่าน
81. ลื่น
97.
50. นาน
66. ฝน
82. เล่น
98.
51. นิทาน
67. พื้น
83. วัน
99.
52. โน้น
68. เพื่อน
84. ว่าน
100.
53. บน
69. ฟัน (น)
85. วิตามิน
101.
54. บ้วน
70. ฟืน
86. เวียน
102.
55. บอน
71. ฟื้น
87. สวน
56. บ่อน
72. มัน (ส)
88. สอน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กด
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
กระโดด
8. คด (ข้าว)
15. เชิด
22.
กอด
9. คัด
16. แดด
23.
กัด
10. คิด
17. โดด
24.
กาเนิด
11. จอด
18. ตัด
25.
เกิด
12. จัด
19. ติด
26.
ขวด
13. จืด
20. ถอด
27.
ขาด
14. ฉีด
21. ถาด
28.

คา
สะพาน
สั้น
เส้น
หัน่
หิน
หุน่
เห็น
แหน
อ่อน
อัน
อ่าน
อื่น
อุ่น
โอน

คา
บอด
ปวด
ปิด
เป็ด
เปิด
ผัด
ผิด
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บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาในมาตรา กด
ที่
คา
ที่
คา
ที่
คา
ที่
29. ขีด
36. ชุด
43. ทอด
50.
30. ขุด
37. เช็ด
44. นิด
51.
31. มังคุด
38. ยอด
45. ละมุด
52.
32. มัด
39. รด
46. ลางสาด
53.
33. มีด
40. รัด
47. เลือด
54.
34. มืด
41. ราด
48. วัด
55.
35. เม็ด
42. ลด
49. วาด
56.

คา
พัด
พูด
สวด
สะอาด
สับปะรด
สาด
อาละวาด
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อความสมบูรณ์ขอให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ในแต่
ละข้อตามความคิดเห็นของนักเรียน
ความหมายของระดับความคิดเห็น
3 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
รายการ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. รูปภาพทาให้นักเรียนจดจาคาได้ง่าย
2. รูปภาพทาให้นักเรียนอ่านคาได้รวดเร็ว
3. รูปภาพทาให้นักเรียนเขียนคาได้รวดเร็ว
4. รูปภาพมีขนาดเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้
5. รูปภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้
6. แผนผังความคิดทาให้นักเรียนมีความแม่นยาในการเขียนคา
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
8. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
ด้านความรู้ที่ได้รับ
9. นักเรียนสามารถอ่านคาในมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง
10. นักเรียนสามารถเขียนคาในมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

ระดับความคิดเห็น
3
2
1
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
การศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาไทย
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชสู กุล
การศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอน
3.รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
การศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัดและประเมินผล
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ประวัตผิ ้เู ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ

นางสาวสุพัตรา ศรีธรรมมา
13 มีนาคม 2535
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
พ.ศ. 2558 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา
ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 สาเร็จการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
89/5 หมู่ 7 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
พ.ศ.2558 ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา
พ.ศ.2560 ตาแหน่ง คศ.1 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่าบุญรอดชนู
ทิศ)

