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                       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน และ   
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 50 คน   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน สถิติที่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test  แบบ Dependent   และการวิเคราะหเนื้อหา 
 
                       ผลการวิจัยพบวา 
                       1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียน 
การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสามารถใน 
การเขียนเชิงสรางสรรคหลังการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจดัการเรียนรู  
              2. ความคิดเห็นโดยภาพรวม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
ผังมโนทัศน  อยู ในระดับเห็นดวยมาก   โดยนักเรียนเห็นดวยมาก  เปนอันดับที่  1 คือ  ดานบรรยากาศ  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ตามลําดับ และจากขอเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียนมี
ความตองการใหครูจัดกิจกรรมโดยใชผังมโนทัศน ในการเขียนเรื่องตอไป คือ  สวนสัตวซาฟารีปารค  
ปราสาทเมืองสิงห และดอนเจดีย เปนตน 
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KEY WORD : THE CREATIVE WRITING ABILITIES / CONCEPT MAPPING APPROACH 

          UNCHALEE BOTHONG : THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 
WRITING ABILITIES OF THE  THIRD  GRADE STUDENTS TAUGHT BY CONCEPT 
MAPPING APPROACH. THESIS ADVISORS:ASST.PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., AND 
ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE. Ph.D. 219pp. 
 

 The purposes of this research were : 1) to compare the  third grade students’  
creative writing abilities before and after being taught by concept mapping approach, and  
2) to study the students’ opinions toward concept mapping approach, The sample consisted 
of 50 third grade students in Kanchanaburi Kindergarten school, under the jurisdiction of the 
Kanchanaburi Educational Service Area Office 1, Kanchanaburi province. The research was 
conducted during the second semester of the academic year 2006. The instruments 
employed to collect data were 5 lesson plans, a test of creative writing abilities and   
a questionnaire inquiring students’ opinions about the concept mapping approach.  
The collected data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content 
analysis. 
 
       The findings were as follow :  
 

 1) The third grade students’ creative writing abilities before and after being taught 
by concept mapping approach were statistically significant different at the level of 0.05 
whereas after the instruction the students’ creative writing abilities mean score were found 
higher than before the instruction.  
 

 2) The students’ opinions toward the instruction with concept mapping approach 
overall were at a high agreement level. On the aspects of learning environment, learning 
activities and learning usefulness were perceived at a high agreement level respectively.  
However, the students’ suggested that teacher should employed concept mapping activities 
toward Safari Zoo, Muang Shing Historical  Park and Donjadee Monument for writing 
practice. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
         วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความอนุเคราะห และใหคําปรึกษาตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตางๆ จากผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  
เล า เรียนดี  อาจารย  ดร .สุ รินทร  ชุมสาย  ณ  อยุธยา  เปนผูพิจารณาชวยตรวจสอบขอมูล  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร .สุเทพ  อวมเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  และ  
ผูชวยศาสตราจารยสมพร รวมสุข ผูทรงคุณวุฒิ ที่ชวยช้ีแนะดวยความเมตตาและเอาใจใสตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองวิทยานิพนธฉบับนี้จนสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทาน  
จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 
 

         ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ที่ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
ไดแก อาจารยสายชล  เทียนงาม   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผูใหคําปรึกษาใน
ดานการวัดผลประเมินผล  คุณยุพดี  สุขกรม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูใหคําปรึกษาในดานการสอน และอาจารยรัตนา ฉายะเจริญ   
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผูใหคําปรึกษาในดานการสอนวิชาการสอน 
วิชาภาษาไทย  ใหเครื่องมือในการวิจัยมีความสมบูรณ   
 ขอขอบพระคุณ  นายสํารวย  คลายสินธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
พรอมทั้งคณะครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตลอดจน  พี่  ๆ  เพื่อน ๆ  นอง  ๆ  รวมรุน  หลักสูตร
และการนิเทศ  47  ทั้ง  4  โครงการ  ที่คอยเปนกําลังใจและใหความรวมมือในการทําวิจัยในครั้งนี้     
 

         ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซ่ึงเปนผูเล้ียงดแูละเปนผูวางรากฐานในการศกึษา   
ขอขอบพระคุณ  คณุประทีป  บอทอง  สามี  รวมท้ังญาติพี่นองที่ใกลชิดทุกทาน ที่ใหความ
สนับสนุนความรักความหวงใยคอยชวยเหลือทุกดาน   ตลอดจนกระทัง่ผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
           

         ทายสุดนี้ ขอขอบคุณ พี่เรจินา  จนัทรเพ็ญ  นองดวงรัตน  สบายยิ่ง นองมนัส จันทรพวง   
ที่เปนกําลังใจและสนับสนุนสงเสริมการศกึษาผูวจิยัตลอดมา หากคณุคาใดทีเ่กดิขึน้จากวทิยานพินธนี้
โดยมีผูไดรับผลประโยชน ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน
ตลอดกาล 
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