
                          

การแก้ปัญหาการใช้ค ากริยาแสดงสภาวะ (Stative verbs) 

 ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้กิจกรรมการท าแผนผงัความคิด  

 

 

 

 

 

นางสาวบุษรา     วงศพ์งศเ์กษม 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 

 

 

โรงเรียนเซนตด์อมินิก 

ปีการศึกษา 2561 

 



ช่ือเร่ือง  การแกป้ญัหาการใชค้ ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) ของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  โดยใชก้จิกรรมการท าแผนผงัความคดิ 

ผูวิ้จยั   :  นางสาวบุษรา  วงศพ์งศเ์กษม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา  :  2561 

 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 การเขียน (Writing) เป็นทกัษะหนึ่งที่มีความส าคญัในการสื่อสาร เพราะเป็นการบนัทึกและ
ถ่ายทอดเรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนไดอ่้าน ฟงั ทบทวนความรู ้หรอืถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผูอ้ ื่น อย่างไรกต็าม พบว่า
นักเรยีนบางกลุ่มขาดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการเขยีน เนื่องจากการเขยีนประโยคให้ถูกต้องและ
สื่อสารได้อย่างชดัเจนนัน้ ผู้เขยีนต้องตดัสนิใจเลอืก และรวบรวมความคดิ ค าศพัท์ รวมทัง้ประโยคมา
เรยีบเรยีงเป็นขอ้ความทีส่ามารถสื่อความหมายไดต้รงตามความต้องการ ดงันัน้การเลอืกและท าความ
เข้าใจค าศัพท์จงึมคีวามส าคญั ทัง้นี้ ในการจดัการเรยีนการสอนนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ปญัหาหน่ึงที่ผู้ว ิจยัในฐานะที่เป็นผู้สอนรายวิชาภาษาองักฤษพบ คือ นักเรยีนไม่สามารถเข้าใจหรอื
ประยกุตใ์ชค้ ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึตระหนกัถงึความส าคญัในการคน้ควา้หาเทคนิควธิกีารจดัการ
เรยีนการสอนที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้พฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ เรื่อง ค ากรยิาแสดง
สภาวะ (Stative verbs) ทัง้นี้จากการศกึษาเอกสารและทบทวนงานวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน
ในชัน้เรยีนพบว่า เทคนิควธิกีารหนึ่งทีช่่วยใหน้ักเรยีนสามารถจดจ ารายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ
และถูกต้องแม่นย ามากขึน้ คอื การท าแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) ซึง่เป็นการสรา้งภาพใหเ้กดิขึน้
ภายในใจ และมีการแตกออกเป็นระดับต่างๆ ที่แสดงถึงความส าคัญที่สุดจากจุดศูนย์กลาง ไปสู่
ส่วนประกอบย่อยต่างๆ หรอืรายละเอียดส่วนที่เลก็ลงไป และสามารถอธบิายภาพรวมให้เขา้ใจได้ง่าย 
โดยมองภาพรายละเอยีดรวมของความหมายนัน้ๆ เป็นการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ 
และกระตุน้ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึคดิน าแนวคดิ การท าแผนผงัความคดิ มาประยกุตใ์ชใ้นการแก้ปญัหาการเรยีนการ
สอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเรือ่งค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ใจและเกดิการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ เรือ่ง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชเ้ทคนิคแผนผงัความคดิ 
 
 



ประโยชน์ของการวิจยั 
 

1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไดพ้ฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเรือ่ง ค ากรยิาแสดง 
สภาวะ (Stative verbs) 

2. เป็นแนวทางใหค้รผููส้อนหรอืผูท้ีส่นใจน ากจิกรรมการท าแผนผงัความคดิไปใชเ้ป็นเครื่องมอืใน

การพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเรื่อง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs)    ใหก้บันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 

 
ตวัแปรในการวิจยั 
 

ตวัแปรตน้ กจิกรรมการท าแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 
ตวัแปรตาม นกัเรยีนสามารถใชค้ ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) ไดถู้กตอ้ง 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 

   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
       ประชากร 
  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5   โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก  ภาคเรยีนที ่ 1   ปีการศกึษา  2561  
       กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ไดจ้ากมาจากการคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 10 คน ทีม่คีะแนนการทดสอบเรือ่ง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative 
verbs) ต ่ากว่า  10  คะแนน จากคะแนนเตม็  20  คะแนน      
ตวัแปรท่ีศึกษา 
   ตวัแปรต้น     กจิกรรมการท าแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 
   ตวัแปรตาม     การใชค้ ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
       ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท าแผนผงัความคิด 

(Mind Mapping) 

การใช้ค ากริยาแสดงสภาวะ 

(Stative verbs) 



วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนการพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ  
เรือ่ง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) เพื่อเกบ็เป็นคะแนนก่อนเรยีน ( Pre-test ) 

2. ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งตามเนื้อหาและระยะเวลาทีก่ าหนด  
โดยเนื้อหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นเนื้อหา เรื่อง ค ากรยิาแสดงสภาวะ 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
senses and appearances 2) emotions and feelings 3) having and being และ 4) thinking and 
perception) จ านวน 3 แผน แผนละ 50 นาท ีในแต่ละแผนการสอนให้นักเรยีนท าแบบฝึกหดัท้าย
บทเรยีน และน าค าศพัทต่์างๆ ในแบบฝึกหดัมาจดัเรยีงในแผนผงัความคดิ  

3. ผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนแต่ละแผนการสอน  
4. หลงัด าเนินการสอนครบทัง้ 3 แผน ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบหลงัการ 

ทดลอง 
5. ผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบ และน าผลการสอบทัง้ก่อนและหลงัมาวเิคราะห์ 

ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ใบความรูเ้สรมิทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเรือ่ง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) 
2.   ใบงานเรือ่งค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) 

 3.   แบบทดสอบก่อนและหลงัการพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเรือ่ง ค ากรยิาแสดง
สภาวะ (Stative verbs) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเรื่อง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative verbs) 
ของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ภายหลงัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้กจิกรรมแผนผงัความคดิ แสดงดงั
ตาราง  
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 1 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนการเขยีนภาษาองักฤษเรือ่ง ค ากรยิาแสดงสภาวะ (Stative 
verbs) ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง ดว้ยสถติทิดสอบท ี(Dependent – Sample  
t – test) 
 

กลุ่มตัวอย่าง n X                   S.D. t p 
หลงัการทดลอง 10      15.65                1.75 .89 .00 
ก่อนการทดลอง 10         10.18                2.32   

  

จากตารางที ่1 ผลการทดสอบปรากฏว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเรื่อง 
“ค ากรยิาแสดงสภาวะ” ของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าภายหลงัการทดลอง นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ของคะแนนการเขยีน
ภาษาองักฤษเรือ่ง “ค ากรยิาแสดงสภาวะ” สงูกว่าก่อนการทดลอง 
 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัสรปุไดว้่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการท าแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) เป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหน้ักเรยีน

มองเหน็ภาพรวมของสิง่ทีเ่รยีน และสามารถจดจ าขอ้มลูเกี่ยวกบัค าศพัท์ไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย ามากขึน้ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ Tony Buzan ผู้รเิริม่แนวคดิการท าแผนผงัความคดิและงานวจิยัก่อนหน้า

เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนที่พบว่า แผนผงัความคดิช่วยให้เกดิความเขา้ใจหวัขอ้หลกั หวัขอ้รอง 

และรายละเอยีดปลกียอ่ยของสิง่ทีเ่รยีนไดอ้ยา่งเป็นหมวดหมู ่อกีทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ 

เพราะในแผนผงัความคดิมกีารใชส้สีนัและภาพถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดความคดิ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ครผููส้อนสามารถน าวธิกีารจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคนิคการท าแผนผงัความคดิ  
(Mind Mapping) ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาอื่นต่อไป  
 2. ครผููส้อนควรมกีารคน้หาและพฒันาเทคนิคการสอนทกัษะการเขยีนในรายวชิาภาษาองักฤษ
อยา่งต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธผิลในการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 


