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 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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จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 
 

         ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  ที่ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
ไดแก อาจารยสายชล  เทียนงาม   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผูใหคําปรึกษาใน
ดานการวัดผลประเมินผล  คุณยุพดี  สุขกรม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผูใหคําปรึกษาในดานการสอน และอาจารยรัตนา ฉายะเจริญ   
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 ขอขอบพระคุณ  นายสํารวย  คลายสินธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
พรอมทั้งคณะครูโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตลอดจน  พี่  ๆ  เพื่อน ๆ  นอง  ๆ  รวมรุน  หลักสูตร
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สนับสนุนความรักความหวงใยคอยชวยเหลือทุกดาน   ตลอดจนกระทัง่ผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
           

         ทายสุดนี้ ขอขอบคุณ พี่เรจินา  จนัทรเพ็ญ  นองดวงรัตน  สบายยิ่ง นองมนัส จันทรพวง   
ที่เปนกําลังใจและสนับสนุนสงเสริมการศกึษาผูวจิยัตลอดมา หากคณุคาใดทีเ่กดิขึน้จากวทิยานพินธนี้
โดยมีผูไดรับผลประโยชน ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 บริบทโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคความรูใหม ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาอยางไร
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกทั้งดานเศรษฐกิจ   ดานสังคมและความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตาง ๆ มีอยางหลากหลาย  การที่มนุษยชาติจะสามารถอยูในโลกได
อยางมีความสุขนั้นจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมของตน  สรางแนวคิดใหมและมุงพัฒนา
ศักยภาพคนในทุก ๆ ดาน เพื่อจะไดสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงพรอม
ที่จะแขงขันและยืนอยูไดในเวทีโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงมุงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
แหงชาติ ฉบับที่ 8  ( พ.ศ. 2540 - 2544 )   ที่กลาววาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ   
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   2540 : 1 )  และแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 9  ( พ.ศ. 2545 - 2559 ) ไดเนนถึงความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพคนใหมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเพื่อใหคน
ไทยมีความสุข   พึ่งตนเองและกาวทันโลก ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 ค : 
3-5 ) ปจจัยสําคัญหรือเครื่องมือสําคัญที่ใชในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาคุณภาพของคนก็คือ
การศึกษา  การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานอันสําคัญของการ
พัฒนาและเปนเครื่องชี้นําสังคมผูไดรับการศึกษาจึงเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ   ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 1) 
 ในดานของนโยบายการศึกษาไดมุงเนนวา การที่จะพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
ความรูอันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจความรูนั้น  ตองทําใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาส 
เทาเทียมกันที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิตและยึดหลักการศึกษาสรางชาติสรางคนและสรางงาน เรงจัดให
มีระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรมในการ
บริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ  กระจายโอกาสทางการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดหลัก 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเองและหลักการเรียนรูตลอดชีวิตเนนพลังความคิด
สรางสรรคและจัดใหมีส่ือการเรียนรูประเภทตางๆ อยางทั่วถึง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วาดวยเรื่องแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 22 ที่กลาววา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
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ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   มาตรา 25  ที่กลาววา   รัฐตองดําเนินงานและการจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก   หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ   หอศิลป  สวนสัตว  
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มาตรา  29  ที่กลาววา  ให
สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรมมีการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ  การพัฒนาระหวางชุมชน    ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542  : 
12-16 )  และการจัดการศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากสื่อการเรียนรูและ
และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ินชุมชนและแหลงอ่ืน ๆ เนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนจัดทํา
และจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใช  ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  :  23 ) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา  มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ และไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาเปน 4 ชวงชั้น กําหนดสาระ 
การเรียนรูเปน 8 กลุมสระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ
ภาษาไทยเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสราง
พื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
กรมวิชาการ 2544  :  4-5 ) 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย   เปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบกิจธุระการงาน
และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อ
ที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน   โลกทัศนและสุนทรียภาพโดย
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บันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการ
เรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ   
2544 :1-2) 
 ส่ิงที่ประสานยึดเหนี่ยวใหคนไทยมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันชาติเดียวกัน คือ 
ภาษาไทย ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความตอนหนึ่งวา 
 “การรูภาษาและการอานเขียนไดนี้เปนประโยชนมากประการหนึ่ง ทําใหมีความสะดวก
ในการติดตอ เชนติดตอการงานกับทางราชการ หรือติดตอประสานกับผูที่มาปฏิบัติงานพัฒนาตางๆ
ซ่ึงถาติดตอพูดจากันไดไมติดขัด ก็จะมีความเขาอกเขาใจกัน และสามารถรวมมือกันทํางานสราง
ความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นได อีกประการหนึ่ง การอานเขียนหนังสือไดจะชวยใหมีโอกาสเรียนรู
วิทยาการและ เทคโนโลยีใหมๆ ตางๆ ไดมากมาย และความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้ สามาร
นํามาใชในทางสรางสรรค ใหเกิดประโยชนตามที่ตองการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ภาษายังเปน
ป จ จั ย สํ าคัญอย า งยิ่ ง ในการถ า ยทอด  ความรู  ความคิ ด  รวมทั้ ง คุณธรรมความดีทุ ก
อยาง”(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2540 : 73)  
 ภาษาไทยเปนวิชาทักษะจะตองฝกทักษะทั้ง 4  ดาน ไดแก  การฟง  การพูด  การอาน 
และการเขียน ใหเกิดความชํานาญจนสามารถใชส่ือสารใหเกิดประโยชนแกผูเรียนในดานการเรียน        
( ไพฑูรย  สินลารัตน  2545 : 1 )  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยไดกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูใน 5 สาระ  คือ การอาน การเขียน การฟง การดู
และการพูด  หลักการใชภาษา   วรรณคดีและวรรณกรรม  ( กระทรวงศึกษาธิการ ,  
กรมวิชาการ 2544  : 12)  
 ทักษะการพูดและการเขียนนั้นเปนทักษะที่ใชในการสงสาร  สวนทักษะการฟงและ 
การอานเปนทักษะที่ใชในการรับสาร ดังนั้นในการใชทักษะทางภาษาจึงจําเปนตองมีความสามารถ
ทั้ง 4 ทักษะหรือใชทักษะทางภาษาใหสัมพันธกัน ( กรรณิการ  พลยุทธ  2541 :  1 ) ในสวนของ
ทักษะการเขียนนั้น สุจริต เพียรชอบ ( 2539 : 69 ) ก็ไดกลาวถึงทักษะการเขียนไววาเปนทักษะที่มี
ความสลับซับซอนยากกวาทักษะการฟง การพูด และการอานเพราะผูเขียนจะตองมีความรูดี    รูจัก
คํามาก มีความสามารถในการสังเคราะห เรียบเรียงถอยคํา ผูกประโยคใหถูกตองและสื่อความหมาย
ไดชัดเจนตามที่ผูเขียนตองการ ซ่ึงสอดคลองกับที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2542  : 1 )  
กลาววา  ในบรรดาทักษะทางภาษาไทย ซ่ึงไดแก  การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะที่มี
ความสลับซับซอนและยากที่สุดสําหรับผูเรียนคือทักษะการเขียนเพราะในการสื่อสารดวยการเขียน
นั้นผูเรียนตองมีความรอบรู มีความคิดและสะสมประสบการณตาง ๆ ไวมาก  แลวจึงกล่ันกรอง
ความรูที่ไดมานั้นแสดงออกเปนลายลักษณอักษร  เพื่อส่ือความหมายใหประจักษ 
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 การเขียนมีหลายลักษณะแตละลักษณะมีเปาหมายการเขียนที่แตกตางกัน เชน การเขียน
ทั่วไปจะมุงแนะนําหลักการแนวกวางที่ควรรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน สวนการเขียนเพื่อ
จุดประสงค เฉพาะก็ เปนอี ก ลักษณะหนึ่ งที่ มุ ง เนนให เดนชัดให ลึกซึ้ ง เพื่ อการอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 :13 ) สําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสาระที่  2 :  
การเขียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตองการใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน ท 2.1  
คือ  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ 
เขี ยนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนคว าอย างมีประสิทธิภาพ  ( 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 12 )   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   
ฉบับปรับปรุง ไดกําหนดผลการเรียนรู ที่คาดหวัง ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ตองการใหผูเรียน 
สามารถเขียนเรื่องราว แสดงความรู ความคิด ความรูสึก ประสบการณและจินตนาการ ซ่ึงรวมถึง
การเขียนอยางสรางสรรคดวย (โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,  2548  :  11 )  นอกจากนี้  สุจริต  เพียร
ชอบ   และสายใจ    อินทรัมพรรย ( 2523 :  135 )และ  อรทัย วิมลโนช และคณะ  ( 2533 :  110 )  
ไดกลาวไวสอดคลองกันวา  การเขียนเชิงสรางสรรคมีรูปแบบในการเขียน 2 ประเภท คือ รอยแกว 
เชน เขียนคําขวัญ เขียนพรรณนาความรูสึก เรื่องสั้น เขียนบทความ นิทาน นวนิยาย  เขียนคําสดุดี 
สารคดี  บันเทิงคดี และรอยกรอง  คือ  คําประพันธชนิดตาง ๆ   ไดแก  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน 
ราย  ลิลิต  การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนที่ผูเขียนสรางคําและขอความจากจินตนาการของ
ตนเอง  โดยใชความรูประสบการณและจินตนาการในการเขียนที่แปลกใหมกวาเดิมไมซํ้าแบบใคร 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา พบวา การสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีปญหาดังนี้  
คือ นักเรียนไมมีความคิดสรางสรรคที่จะสรางสรรคทั้งเรื่องที่จะเขียนและการใชถอยคํามักจะเขียน
โดยวิธีเลียนแบบสิ่งที่ไดฟงหรือพบเห็น ไมมีจินตนาการที่จะเขียนบรรยาย  (รัชนี ศรีไพวรรณ  
2527 : 10 ) นักเรียนไมเห็นประโยชนของการเขียน  ขาดความคิดและฝกหัดการเขียนนอยเกินไป
โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนเชิงสรางสรรค  (บังอร  พุมสะอาด 2537 : 8 , อางถึงใน ดุสิต  หังเสวก   
2543  : 2 )   และจากผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ( 2541 : 4, อางถึงใน จุติมา นาควรรณ   
2544  : 2 ) พบวา นักเรียนมีปญหาดานการเขียนในเรื่องรูปแบบที่เขียนผิด แบงวรรคไมถูกตอง แบง
ขอความผิด เรียงคําผิดตําแหนง ขาดคําที่จําเปนในประโยคใชคําไมถูกตอง ใชคําไมตรงความหมาย
และไมส่ือความหมาย   รวมทั้งยังพบอีกวาการสอนเขียนเชิงสรางสรรคในปจจุบันนักเรียนเห็นวา
การเขียนเปนทักษะที่ยากนาเบื่อและไมทราบวาจะเขียนอะไร  อีกทั้งยังใชภาษาในการเขียนไม
ถูกตองไมสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิด หรือเขียนเรียบเรียงความคิดออกมาเปนขอความที่
ไพเราะและรัดกุมตรงกับวัตถุประสงคที่ตนเองตองการได  นอกจากนี้ กรรณิการ   พลยุทธ  
( 2541 : 4 ) ยังกลาวอีกวา  การสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้นมีปญหาสําคัญอยูที่ผูเรียนขาดความคิด  
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เพราะในการเขียนจะเขียนออกมาไดอยางเปนเรื่องราวจะตองผานขั้นตอนการคิดเสียกอน  สวน 
สุทิศา  อุทัยคุปต ( 2542 : 2 ) กลาววาการเขียนเชิงสรางสรรคเปนงานศิลปะที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคที่มีอยู ในตัวทุกคน   และสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน   แตการสอนเขียน 
เชิงสรางสรรคในปจจุบันยังประสบปญหา เนื่องจากครูสวนมากสอนเขียนแบบมีกฎเกณฑ ยึดหลัก
ภาษาเปนสวนใหญ รวมทั้งขาดกิจกรรมลักษณะตาง ๆ    ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของเด็ก 
และ วิภาฦดี  วิภาวิน ( 2543 : 2 )  กลาววาการสอนเขียนเชิงสรางสรรคยังมีปญหาตรงที่ขาด
กิจกรรมลักษณะตาง ๆ เพราะฉะนั้น จึงควรเปนหนาที่ของครูผูสอนในการหาเทคนิค กลวิธี  ส่ือการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมมาเปนสิ่งเราและกระตุนใหผูเรียนเกิดอารมณ ความรูสึก ความคิด  
จินตนาการและสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียนเชิงสรางสรรคได 
 จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปการศึกษา  2547  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีผลการ
เรียนรู กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยอยู  ในระดับที่ไมนาพอใจดังนี้ นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี รอยละ  18.75 นักเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑ 
พอใช  รอยละ 70.83  นักเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑปรับปรุง รอยละ  10.42    
( แบบบันทึกคะแนนการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ปการศึกษา  
2547 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี )  ปการศึกษา 2548 ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี 
รอยละ  19.05 นักเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑ พอใช  รอยละ 71.25  นักเรียนมี
ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูในเกณฑปรับปรุง รอยละ  9.70  ( แบบบันทึกคะแนนการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับชาติช้ันประถมศึกษาปที่ 3   ปการศึกษา  2548 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี )   
อีกทั้งจากการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระ  การเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรีช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา มีผลการเรียนรู ดานทักษะการเขียน  เมื่อคิดเปนคาเฉลี่ยรอย
ละ อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ ติดตอกันดังนี้  ปการศึกษา  2546 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 62.54  ป
การศึกษา  2547  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  61.89  ปการศึกษา  2548  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 65.45  
ซ่ึงต่ํากวาเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งเปาหมายไว   รอยละ   70  และเมื่อพิจารณาตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวังพบวา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอ   12  เลือกใชคําเขียนเปนประโยคตรงตาม
ความหมายและเรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น เขียนเปนยอหนา ที่แสดงความรู ความคิด ความรูสึก 
ความตองการ ประสบการณ จินตนาการและความคิดสรางสรรค  นักเรียนไมผานเกณฑมากที่สุด     
(งานวัดและประเมินผล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,  2548 : 27 )  เมื่อพิจารณาจากคะแนน 
เฉล่ียรอยละ  ดานทักษะการเขียนจะเห็นไดวา เปนปญหาที่สะทอนถึงความสามารถในการเขียน 
เชิงสรางสรรค ของนักเรียนที่ควรไดรับการแกไข ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป 
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 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาปญหาในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น
ปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน คือ นักเรียนขาดการฝกฝนในการเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 
ที่จะเขียน  เขียนเรื่องโดยไมมีการวางโครงเรื่อง  ทําใหเขียนเรื่องวกวน  ขาดการจูงใจ  ขาดทักษะ
ทางภาษาไมสามารถเลือกใชถอยคํา  สํานวนที่ใชในการเขียนเรื่อง  และสาเหตุสําคัญอีกประการ
หนึ่งเกิดจากครูผูสอนขาดการเอาใจใสในการนําเทคนิคการสอนมากระตุนความคิดและการ
นําเสนอความคิดในงานเขียน  ครูไมไดจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเขียนเรื่องจากความรูสึก  หรือ
การเขียนเรื่องจากจินตนาการอยางสม่ําเสมอ ไมมีส่ือการสอน  อันสงผลถึงนักเรียนในการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคเปนอยางมาก ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  ผูที่จะชวยแกปญหา
นักเรียนขาดทักษะในการเขียนเชิงสรางสรรค  คือครูผูสอนโดยสรางสรรคส่ือการเรียนการสอน  ใช
วิธีสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสําหรับความสามารถของ
นักเรียน   ในการแกปญหาการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นสามารถดําเนินการไดหลายวิธีเชน การใช
แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค ดังเชนงานวิจัยของ จิรฐา  ชิตประสงค( 2538 ) กรรณิการ  พลยุทธ  
(2541)  ประไพศรี  พุมจันทร  ( 2541)   ประทุมพร   เทพมาลัย  ( 2543) และสมใจ   กงเติม  (2543)  
รวมถึงการใชชุดการสอนดังเชนงานวิจัยของ   ณภัทร  สระประเทศ ( 2544 )  และนิตยา  สุดสวาท  
( 2544 )   หรือการใชเพลงกับบทรอยกรอง   ดังเชน งานวิจัยของดุสิต  หังเสวก  ( 2543)  การจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนดังแนวคิดของวิทูร  คมขํา (2546) พิมลพรรณ  ตัณฑวัฒน   
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 ก :  135 ) และชาตรี  สําราญ  ( สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 19 ) การทดลองใชการตูนของประชุมพร  ธนูทอง(2527) 
การใชดนตรีเปนสื่อ ของดรุณี  สาลิการิน (2535)และการใชแผนที่ความคิด หรือผังมโนทัศนในการ
พัฒนางานเขียน ของ  วีรนุช   โจมพรม(2542) นวลเพ็ญ    พุมรินทร (2546)  ประทุม   วิชาโคตร 
(2544)  การสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชแผนที่ความคิด  ซ่ึงเปนผังมโนทัศนรูปแบบหนึ่ง
สามารถใชฝกการวางโครงเรื่องในการเขียนได  ดังที่โทนี่  บูซาน (Buzan 1993)  ไดคิดริเร่ิมใชมาใช
ตั้งแตป พ.ศ.2514  เขาพยายามนําความรูเร่ืองสมองมาปรับใชในการเรียนรู  โดยพัฒนาการมาจาก
การจดบันทึกแบบเดิมที่บันทึกตัวอักษรเปนบรรทัดๆ  เปนแถวๆ  ใชปากกาหรือดินสอสีเดียว  มา
เปนการบันทึกดวยคํา  ภาพ  สัญลักษณ  แบบแผรัศมีออกรอบๆศูนยกลางเหมือนกับการแตกแขนง
ของกิ่งไมโดยใชสีสัน  ตอมาเขาก็นําเอาวิธีการนี้ไปใชกับกิจกรรมอื่นในชีวิตสวนตัวและการทาํงาน 
และไดนําเอามาใชในวงการศึกษา  เขาไดอธิบายถึงการวางแผนเขียนโดยแผนที่ความคิดวา   
การเขียนแผนที่ความคิดเปนการวางโครงเรื่องใหครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ  แลวจึงคอยลง
รายละเอียดทีละประเด็น   ชวยขจัดปญหาการเขียนซ้ํา  การเขียนวกวน  การลําดับเรื่อง  และยังชวย
แกปญหาการใชภาษาบกพรองอีกดวย  โดยมีวิธีการที่แสดงเปนภาพดวยการเขียนความคิดเปน
วงกลม  ตรงศูนยกลางแตกแขนงความคิดรองออกไปโดยรอบแลวแตกประเด็นรายยอยๆออกไป
โดยไมมีขอบเขตจํากัดมีกี่ระดับก็สามารถทําได นอกจากนี้การวางแผนการเขียนเชิงสรางสรรค  
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โดยใชแผนที่ความคิดยังเปนกระบวนการจัดระบบการจําและการจัดกระทําขอมูลจากการสรางภาพ
ในใจ  เพราะฉะนั้นจะใชขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชนมาเปนสื่อในการเขียนเชิงสรางสรรค   แนวคิดนี้
สอดคลองกับบรูเนอร (Bruner1960, อางถึงใน พรรณี  ช.เจนจิต 2538 : 206)  กลาววา  เด็กเริ่มตน
การเรียนรูจากการกระทํา  ตอไปจึงจะสามารถสรางจินตนาการ  หรือสรางภาพในใจ  แลวจึงพัฒนา
ถึงขั้นการคิดและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได  ครูจึงตองกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดและสรางภาพใน
ใจ  แลวจัดหมวดหมูความคิด  กําหนดและแสดงโครงเรื่องออกมาเปนแผนภาพ  หรือแผนที่ความคิด  
ดังที่เพียเจต (Piaget1960, อางถึงใน  นวลเพ็ญ   พุมรินทร  2546 : 4)  กลาวไววา  เด็กสามารถสราง
ภาพในใจตั้งแตอายุ 7 ปขึ้นไป  และในชวงอายุ 7 – 11 ป  สามารถสรางภาพความคิดในใจไดดี
ยิ่งขึ้น  เชน  สามารถบอกเสนทางเดินจากบานไปโรงเรียนได  เขียนแผนผังทางเดินได  เด็กวัยนี้จะมี
ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆไดดี   หากฝกทักษะการเขียนโดยใชเทคนิคการ
สอนใหนักเรียนรูจักสรางแผนที่ความคิดเพื่อเขียนเรียงความ   จะชวยพัฒนาผลงานการเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ  และเปนการแกไขขอบกพรองในการเขียนเชิงสรางสรรค  และจากงานวิจัยของ
สมาน  ถาวรรัตนวณิช (2541 : 109)ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังทางปญญาที่มีตอความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใช
เทคนิคแผนผังทางปญญามีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ
งานวิจัยของลออ  อางคนานนท (2542 : 105) เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิด
สรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคมของนักเรียนชั้น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ป ที่   5 ที่ ไ ด รั บ 
การสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุมทดลองมี
ความคิดสรางสรรคภายหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวถึงปญหาและความสําคัญในการจัด  กิจกรรม 
การเขียนเชิงสรางสรรค  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และจากผลงานการวิจัย  เกี่ยวกับการใช 
ผังมโนทัศนดังกลาวเบื้องตน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการเขียน 
เชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน    
ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการจัดระบบการจําและการจัดกระทําขอมูลจากการสรางภาพ 
ในใจ แลวจัดหมวดหมูความคิด  กําหนดและแสดงโครงเรื่องออกมาเปนแผนภาพ  สามารถใชฝก
การวางโครงเรื่องในการเขียน โดยใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาเปนส่ิงเราและกระตุนให
ผูเรียนเกิดอารมณ ความรูสึก ความคิด  จินตนาการและสามารถถายทอดออกมาเปนการเขียน 
เชิงสรางสรรคได 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดศึกษา   คนควา
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศน  เพื่อเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคดังนี้คือ  
ผังมโนทัศนจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีความหมายเพราะผังมโนทัศนจะเปนเครื่องมือในการ
เสนอกรอบความคิด  และความสัมพันธของมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  และมโนทัศนยอยให
เกิดภาพรวมอยางชัดเจน  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีนักวิชาการหลายทาน  
ไดกลาวถึงผังมโนทัศนหลายทาน  เชน  ออซูเบล (Ausubel 1968 : 37 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการ
สรางผังมโนทัศน  ดังนี้  1)  วิเคราะหและแยกแยะความแตกตางของสิ่งเรา  2)  สรางสมมติฐาน
เกี่ยวกับลักษณะรวมของสิ่งเรา  3)  ทดสอบสมมติฐานที่สรางขึ้นในสถานการณหนึ่ง  4)  เลือก
สมมติฐานที่สามารถครอบคลุมส่ิงเราที่มีลักษณะบางประการเหมือนกัน  5)  นําลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงเราที่คิดไวจากสมมติฐานสัมพันธกับโครงสรางที่มีอยูเดิมของตน  6)  แยกแยะความแตกตาง
ระหวางมโนทัศนที่ไดใหม  กับมโนทัศนที่มีอยูเดิมเพื่อหาความสัมพันธ  7) สรุปความหมายของ
มโนทัศนที่รับมาใหมใหครอบคลุมในกลุม  8)  คิดหาสัญลักษณที่เหมาะสมมาใชเปนตัวแทนของ
มโนทัศน  นอกจากนั้น โนแวค (Novax 1980 :46 )  ยังไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางมโนทัศน  ดังนี้  
1) คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือที่ไมยากเกินไป  ควรเปนเนื้อหาที่ส้ันๆ  2)วิเคราะหมโนทัศนที่มี
ความสําคัญ  เขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนในกระดาษ  3)  จัดลําดับหรือแยกแยะมโนทัศน   
4)  เรียงลําดับใหมโนทัศนที่กวาง  ครอบคลุมอยูบนสุด  ลดหล่ันลงมาดวยมโนทัศนรอง  จนกระทั่ง
ถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง  5)  เมื่อจัดมโนทัศนตามตําแหนงแลวหาความเชื่อมโยงระหวาง 
มโนทัศนตางๆ  6)  ตรวจสอบผังมโนทัศนที่สรางขึ้นใหถูกตองตามเนื้อหา  อัล (Ault,  อางถึงใน
พรรณี   อําไพวิทย 2537 : 21-22) ไดเสนอแนะวิธีสรางกรอบมโนทัศนไวดังนี้  คือ  1.ขั้นเลือก    
2.ขั้นจัดลําดับ  3.ขั้นจัดกลุม  4.ขั้นจัดระบบ  5.ขั้นเชื่อมมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน  และสุวิทย  
มูลคํา (2545: 193-195) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบจัดกรอบมโนทัศน  มีขั้นตอนการ
สอน  6 ขั้น คือ 1.ขั้นตรวจสอบมโนทัศนพื้นฐาน ผูสอนจะตองสอบมโนทัศนพื้นฐานของผูเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่จะใหผูเรียนเรียนรู  ซ่ึงอาจทําไดโดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ  หรือการตั้งคําถามให
ผูเรียนตอบ  2.ขั้นระบุมโนทัศนพื้นฐานที่ผูเรียนขาด ผูสอนจะตองระบุมโนทัศนพื้นฐานที่ผูเรียนยัง
ขาดใหชัดเจน  3.ขั้นเสริมมโนทัศนพื้นฐานใหผูเรียน ในกรณีที่ผูเรียนยังขาดมโนทัศนพื้นฐาน  
ผูสอนจะตองเสริมใหผูเรียนซึ่งจะใชวิธีการอธิบายโดยใชส่ือตางๆ  ประกอบก็ได  4.ขั้นเรียนรู
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เพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศน  การจัดการเรียนรูควรประกอบไปดวยข้ันตอนยอยๆ  ดังนี้  4.1)ให
ผูเรียนศึกษาเนื้อหาและระบุมโนทัศนที่สําคัญจากบทเรียนที่กําลังเรียน  โดยผูสอนชวยอธิบาย
ความหมายของแตละมโนทัศน  ใหผูเรียนเขาใจ  4.2)ใหผูเรียนจัดลําดับมโนทัศนที่ผูเรียนเลือกมา
จากมโนทัศนที่กวางไปยังมโนทัศนที่รองลงมาตามลําดับจนกระทั่งถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง  
4.3)ใหผูเรียนจัดมโนทัศนที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  4.4)  ใหผูเรียนหาคําเชื่อมและเชื่อมโยง
มโนทัศนตางๆเขาดวยกัน  โดยใหเสนโยงทุกเสนที่โยงมีคําเชื่อมบอกความหมายไว  5. ขั้นสรุป  
5.1)ผูสอนคัดเลือกตัวอยางกรอบมโนทัศนที่ผูเรียนสรางขึ้น  5.2)ใหผูเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
นําเสนอใหเพื่อนฟง  5.3)ผูเรียนชวยกันวิจารณใหขอเสนอแนะ  5.4)  ผูสอนและผูเรียนรวมกันให
คะแนนและสรุปเนื้อหาจากกรอบมโนทัศน  5.5)ผูสอนเสนอกรอบมโนทัศนที่ผูสอนเตรียมมา  5.6)
ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุป  6.ขั้นประเมินผล  ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน  เชน  พิจารณาใหคะแนนกรอบมโนทัศนที่ผูเรียนสรางขึ้น  การทดสอบ  การซักถาม  
เปนตน  นอกจากแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมาแลวนั้น  ยังมีผูไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผังมโนทัศน 
เชน กุสุมาลย   ตรีเนตร (2548 : 8) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน  มีขั้นตอนการสอน  ดังนี้ 1)  การทบทวนความรูเดิมโดยใชแผนผัง
มโนทัศนจากนั้นครูจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อเราความสนใจของนักเรียน  และนําเขาสูบทเรียน  โดยใช
เกม  เพลง  ภาพ  บัตรคํา  เปนตน 2)  ครูดําเนินการสอนเนื้อหาใหมโดยใชกิจกรรมและสื่อการสอน  
เชน  การอภิปราย  ระดมสมอง  การแสดงบทบาทสมมติ  ดูวีดิทัศน  ฯลฯ  แลวรวมกันสรุปความรู
จากกิจกรรม  โดยใชผังมโนทัศนจากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ  โดยใหนักเรียนฝกสรางผังมโน
ทัศน  3)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผังมโนทัศน    นวลเพ็ญ  พุมรินทร (2546 : 
80 )   ไดศึกษาเรื่องผลของการใชแผนที่ความคิดที่มีตอการพัฒนาการเขียนเรียงความของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา  มีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 1)ขั้นนํา ครูใหนักเรียน
ดูภาพ  2) ขั้นสอน 2.1) นักเรียนอานเรียงความ  2.2) ครูและนักเรียนชวยกันเขียนแผนที่ความคดิจาก
เรียงความที่อาน  2.3) นักเรียนแบงกลุม  เขียนชื่อเร่ืองตรงกลางหนากระดาษแลวใสกรอบลอมรอบ  
2.4) นักเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหเร่ืองที่อาน  นําขอความมาเขียนเชื่อมโยงเปนความคิดรอง  
2.5) นักเรียนเขียนขอความ  และประโยคจากเรียงความที่อานแลวโยงเสนตอจากความคิดรองเปน
ความคิดยอย  2.6) ชวยกันตกแตงแผนที่ความคิดใหสวยงาม  2.7)  นักเรียนสงตัวแทนเลาเรื่องจาก
แผนที่ความคิดโดยใชถอยคําภาษาของตนเอง  3)  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการใช
ภาษา  การเรียงประโยคและขอคิดที่ไดจากเรื่อง   
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 จากแนวคิด และงานวจิัย  การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน ดังกลาว ผูวิจยัไดนํา
แนวคดิการจดัการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรค  โดยเลือกที่จะนําแหลงเรยีนรูในชุมชนของจังหวดักาญจนบุรี  ไดแก 
สะพานขามแมน้ําแคว  แพลอง  สุสานสัมพันธมิตร มาใชประกอบการจัดการเรยีนรูดวย ทั้งนี ้
เนื่องจากการใชแหลงเรียนรูในชุมชนมาประกอบการเรียนรูนั้น เปนการสงเสริม และฝกใหนกัเรียน
มีความคิดใหม ๆ เกิดความคิดสรางสรรคจากสิ่งที่ใกลตัว  ทําใหสามารถบอกเรื่องราวตางๆจาก
ประสบการณของตนเองไดอยางหลากหลาย  รูจักทองถ่ินของตนเอง และสงผลใหผูเรียนเกดิความ
รักและความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคดังนี้  1) ขั้นนํา  1.1ครูจัดกิจกรรมเพื่อ
เราความสนใจโดยใช เกม เพลง 1.2    ทบทวนความรูเดมิ วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเช่ือมโยงเขา
สูความรูใหม 2) ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศน 2.1 นักเรียนดภูาพแหลงเรียนรูใน
ชุมชน เชน สะพานขามแมน้ําแคว  แพลอง  สุสานสัมพันธมิตร เพื่อสรางมโนทัศน และตอบคําถาม
2.2  ครูและนักเรียนชวยกันเขียนผังมโนทศัน  2.3  นักเรียนฝกเขยีนขอความหรือประโยคจากผงั
มโนทัศนเปนกลุม  2.4  นักเรียนสงตัวแทนอานขอความหรือประโยคที่เขียน  3) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล  3.1  ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายการใชภาษาในการเขียน  3.2 วัดและประเมนิผล
โดยใหนักเรียนเขียนเรื่องเปนรายบุคคล  จากแนวคิดตางๆ และงานวจิัยที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยได
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดังแผนภูมิที่ 1    
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การจัดการเรียนรูโดยใชผงัมโนทัศน 

 
1) ขั้นนํา   
     1.1   ครูจัดกิจกรรมเพื่อเราความสนใจโดยใช เกม 
เพลง  
     1.2   ทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหา
เพื่อเช่ือมโยงเขาสูความรูใหม     
2) ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศน 
   2.1   นักเรียนดูภาพแหลงเรียนรูในชุมชน  สราง
มโนทัศน และตอบคําถาม  
     2.2   ครูและนักเรยีนชวยกันเขียนผังมโนทัศน   
     2.3  นักเรียนฝกเขียนขอความหรือประโยคจาก 
ผังมโนทัศนเปนกลุม     
     2.4   นักเรยีนสงตัวแทนอานขอความหรือประโยค
ที่เขียน     
3) ขั้นสรุปและประเมินผล   
     3.1   ครูและนักเรยีนรวมกันอภิปรายการใชภาษา
ในการเขยีน   
     3.2 วัดและประเมินผลโดยใหนักเรยีนเขียนเรื่อง
เปนรายบุคคล  

 
แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 

1.ความสามารถในการเขียน 
   เชิงสรางสรรค 
 
2.ความเหน็ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู  
    ส
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3   กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 
 
ขอคําถามการวิจัย 

 1.  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันหรือไม 

 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียน รูโดยใชผังมโนทัศน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1.   ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน  6  หองเรียน   รวม  300  คน 
 2.   กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 
จํานวน 50  คน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  
จํานวน 1 หองเรียน   
 3.   ตัวแปรตน  ไดแก  การจดัการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 4.  ตัวแปรตาม  ไดแก ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค และความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 5.  เนื้อหา  เนื้อหาที่ใชในการทดลองคือ  การเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณซ่ึงเปน
เนื้อหาที่ผูวิจัยกําหนดโดยยึดสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่ 2 :  การเขียน ในหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 6.  ระยะเวลา ในการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น  
10 ช่ัวโมง  โดยใชเวลาเรียนใน วันจันทร  ถึง วันศุกร ระหวางเวลา  08.30 –  10.30 น.   
วันละ 2 ช่ัวโมง  ในภาคเรียนที่   2     ปการศึกษา   2549  ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2550 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัผูวิจยัไดใหความหมายคําศพัทเฉพาะสําหรับการวิจยัดังนี้ 
 1.  การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่
ประกอบดวยการสรางผัง มโนทัศนและ  การใชผังมโนทัศน  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการสอนคือ
1) ขั้นนํา  1.1ครูจัดกิจกรรมเพื่อเราความสนใจโดยใช เกม เพลง 1.2    ทบทวนความรูเดิม วิเคราะห
ขอบขายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรูใหม 2) ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศน 2.1 
นักเรียนดูภาพแหลงเรียนรูในชุมชน เกี่ยวกับ สะพานขามแมน้ําแคว  แพลอง  สุสานสัมพันธมิตร 
น้ําตก  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เพื่อสรางมโนทัศน และตอบคําถาม2.2  ครูและนักเรียนชวยกัน
เขียนผังมโนทัศน  2.3  นักเรียนฝกเขียนขอความหรือประโยคจากผังมโนทัศนเปนกลุม   
2.4  นักเรียนสงตัวแทนอานขอความหรือประโยคที่เขียน  3) ขั้นสรุปและประเมินผล  3.1  ครูและ
นักเรียนรวมกันอภิปรายการใชภาษาในการเขียน  3.2 วัดและประเมินผลโดยใหนักเรียนเขียนเรื่อง
เปนรายบุคคล 
 2.  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบการ
เขียนเรื่องจากภาพแหลงเรียนรูในชุมชน โดยใชความรูประสบการณ  จินตนาการ ในการเขียนเลา
เร่ือง เปนงานที่เขียนแปลกใหม  ไมซํ้าของใคร เปนประโยชน  และความสามารถในการเขียนผัง
มโนทัศน  วัดโดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  
 3.  ความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงออกทางความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน   เกี่ยวกับบรรยากาศการจัดการ
เรียนรู     กิจกรรมการเรียนรู    และประโยชนที่ไดรับวัดโดยแบบสอบถามความคิดเห็น 
 4.  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง   การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิด  
ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของตาง   ๆ  เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย   ดังนี้  คือ   
1)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  : สาระการเรียนรูภาษาไทย  เกี่ยวกับ  
หลักการ  จุดหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ภาษาไทย  2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระที่ 2 : การเขียน 3) วิธีสอนภาษาไทย  4) การเขียน 
เชิงสรางสรรค   5) การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน   6) งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการเขียน
เชิงสรางสรรคและการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ไดแก  งานวิจัยภายในประเทศ  งานวิจัย
ตางประเทศ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 : สาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางหรือ
หลักสูตรระดับชาติที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมี
ความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
 
หลักการ 
 หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศคือเปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปน
สากล  ซ่ึงจัดเปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง  เสมอภาพและ
เทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  อีกทั้งยังเปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานเนื้อหาสาระ  
เวลา  และการจัดการเรียนรู   จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
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จุดหมาย 
 จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหผู เ รียนเห็นคุณคาของตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนามี คุณธรรม  
จริยธรรมสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  มีความรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยากร  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ  มีทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด  และทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการ
ออกกําลังกายดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  
อีกทั้งยังมีความภูมิใจในความเปนไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย   ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี   กีฬาภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม  และ รัก
ประเทศชาติ และทองถ่ินมุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม ( กระทรวงศึกษาธิการ , 
กรมวิชาการ  2544 ก : 4 ) 
 
โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้ 
 1.  ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรออกเปนระดับชวงชั้นทั้งหมด 4 ชวงชั้น ตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน ชวงชั้นละ 3 ระดับชั้นเรียน 
 2.  สาระการเรียนรู แบงสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดใหกลุม
แรกเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางพื้นฐานการคิด 
และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ ประกอบดวย กลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่สองเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง            
พื้นฐานการเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและทํางานอยางสรางสรรค ประกอบดวย  
กลุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะการงานและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
 3.    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม แบงเปน
กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน 
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 4. มาตรฐานการเรียนรู   เปนขอกําหนดคณุภาพของผูเรียนดานความรู  ทักษะ  
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม แบงเปน 2 ลักษณะ คอื มาตรฐาน    
การเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระเมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น 
 5.  เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู  และ                
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ ชวงชั้นที่ 1 และ 2 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ช่ัวโมง เฉลี่ย
วันละ  4 – 5  ช่ัวโมง ชวงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200  ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ  
5 – 6 ช่ัวโมง ชวงชั้นที่ 4 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200  ช่ัวโมง เฉล่ียวันละไมนอยกวา   
6   ช่ัวโมง 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงอยูใน 
ชวงชั้นที่ 1 ของการศึกษาภาคบังคับ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สถานศึกษาตองจัดเวลาเรียน
เปนรายปในชวงชั้นที่ 1 มีเวลาเรียนปละ 800 – 1,000  ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ช่ัวโมง การจัด
เวลาเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหเวลาประมาณรอยละ  40  ช่ัวโมงของเวลาเรียนในแต
ละสัปดาห และตองมีการฝกฝนทบทวนอยูเปนประจําเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น 
(กรมวิชาการ, 2544 : 4 – 11)  
 
สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 หลักสูตรจะมีสาระการเรียนเปนกลุมเนื้อหาและทักษะที่จะตองสอน แตละสาระ 
การเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรูเปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาและในแตละ
มาตรฐานการเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนสมรรถฐานที่ผูเรียนเรียนจบการศึกษา
จะตองมีความรูความสามารถในการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  
(กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2545  ข : 6-16) 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประกอบดวย 
 สาระที่   1 :  การอาน  มาตรฐานที่  ท  1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 
 สาระที่   2 :   การเขียนมาตรฐาน  ท  2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร   
เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และ
รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สาระที่  3 :  การฟง  การดู  และการพูด  มาตรฐาน  ท  3.1  :  สามารถเลือกฟงและดู
อยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ
และสรางสรรค 
 สาระที่  4 :  หลักการใชภาษา  มาตรฐาน  ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญา 
 สาระที่  5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน  ท  5.1  :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชชีวิตจริง ดังแผนภูมิที่ 2 
ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  
2546 : 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
- การอานรอยแกวและรอยกรอง 
 - การอานทํานองเสนาะ 
- การทองบทอาขยาน 
 
 
  
 
- การเขาใจความหมายของคํา  ประโยค  ขอความ 
- การตั้งคําถาม  ตอบคําถาม 
- การอานจับใจความและคาดคะเนเหตุการณ 
 
 
 
 

 
 

การอานออกเสียง 

การอานในใจ 

- การอานคําพื้นฐานเพิ่มอีกประมาณ  ๑,๒๐๐  คํา และคําในกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
- การอานแจกลูกและสะกดคําที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดและคําที่สะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
- การอานคําที่มีตัวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา 
- การผันวรรณยุกตคําเปน  คําตาย - หลักเกณฑการฟง การดู และการพูด 

- การเลือกฟงและดูสิ่งที่เปนความรูความ 
    บันเทิง 
- การจับใจความจากการฟงและดู 
- การตั้งคําถาม  ตอบคําถาม   
- การสนทนา  เลาเรื่อง  การพูดปฏิเสธ 
  การพูดยอมรับ  การอภิปรายแสดงความ 
  คิดเห็น 

- สวนประกอบของคํา 
- ชนิดและหนาที่ของคํา  กลุมคํา  ประโยค 
- การเขียนประโยคและขอความตามลําดับความคิด 
   และการเวนวรรคตอน 
- การใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
- การแตงคําประพันธงายๆ 
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  พัฒนาการเรียนรูและการทํางาน 
- การใชพจนานุกรม 

- การเขียนสะกดคาํตามมาตราตัวสะกด 
- การเขียนตามคําบอก 
- การคัดลายมือ 
- การเขียนประโยคและขอความ 
- การเขียนเรื่องแสดงความรู  ความคดิ  ประสบการณ   
   ความรูสึก  ความตองการ  จินตนาการ   
- การใชเลขไทย 

การเขียน 

หลักการใชภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

ทักษะ 

หลักเกณฑ 
และทักษะ 

หลักเกณฑ
และทักษะ 

- มารยาทการฟง  การดู  การพูด 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นงายๆ 
- สารคดีและบทความสั้นๆ 
- บทรอยกรอง 
- ปริศนาคําทายและบทรองเลน 
- การแสดงความคิดจากการอาน 
  และนําไปใชประโยชน 

หลักการอาน 

การอาน การฟง  การดูและการพูด 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน 
- การเลือกอานหนังสือ 

คุณธรรม  จริยธรรม 
คานิยม 

 คุณธรรม จริยธรรม 
          คานิยม 

ภาษาไทย  ป.๓ 

- มารยาทและนิสัย 
  รักการเขียน 

 คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  (กรุงเทพมหานคร : 2546), 7. 
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การเขียนเชิงสรางสรรคเปนเนื้อหาที่ระบุไวในสาระที่  2 : การเขียน  มาตรฐาน  ท  2.1  ใช
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ   ยอความ   และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ  ตาง ๆ 
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพใน    มาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่  1 (ป.1-3)  กําหนดความรูความสามารถดานการเขียนไวดังนี้คือ  1)  สามารถ
เขียนคําไดถูกความหมายและสะกดการันตถูกตองและใชความรูและประสบการณเขียนประโยค
ขอความและเรื่องราวแสดงความคิด  ความรู สึก  ความตองการและจินตนาการ  รวมท้ังใช
กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน2)  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน และใชทักษะการ
เขียนจดบันทึกความรู  ประสบการณและเรื่องราวในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ , 
 กรมวิชาการ  2546 :  7-8) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 
 การวัดและประเมินการเรียนรูดานภาษา  ผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษา
จําเปนตองเขาใจหลักการของการเรียนรูภาษา  การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตอง
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  รวมทั้งตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและตองมีความ
เที่ยงตรงเชื่อถือไดและยุติธรรม  โดยใชวิธีการใหตอบแบบทดสอบทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือก
คําตอบและขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ  การดูจากผลงาน  และเกณฑในการประเมินผลงาน
ของผูเรียนตองมีการกําหนดเกณฑการประเมินรวมกันตองใชเวลาในการประเมินมาก  ดูการปฏิบัติ
โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชไดโดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง
ในกระบวนการประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการดําเนินการ คือ  แบบสํารวจรายการ  มาตราสวน
ประมาณคา  และเกณฑการใหระดับคะแนน  (Scoring Rubric) และดูกระบวนการคิดของผูเรียน
มากกวาที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติซ่ึงจะทําใหเขาใจกระบวนการคิดที่ผูเรียนใชวิธีการที่ครูผูสอน
ใชอยูประจําในกระบวนการเรียนการสอนคือการใหนักเรียนคิดดัง ๆ  การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ 
โดยครูจะเปนผูสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน วิธีการนี้เปนกระบวนการที่จะเปนขอมูลยอนกลับแก 
ผูเรียนโดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องซึ่งเหมาะสมกับการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม  
จริยธรรม  และลักษณะนิสัย  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  ข  :  19-22  ) 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
 
 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู
เลขที่  75  ถนนบูรณะโกศล  ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี     
จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ  ไดแก 1.ระดับกอนประถมศึกษา คือ ช้ันอนุบาล1 และ ช้ันอนุบาล 2      
2. ระดับประถมศึกษา  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6    มีครู  76   คน  นักเรียน  2,075  คน 
 
วิสัยทัศน   

มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  ใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณคาตอสังคม 
 

พันธกิจ   
 1.  จัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนใหสนองตอภาระงาน 
 3.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการใหทักษะ
กระบวนการ  สรุปความรูไดดวยตนเอง  และนําความรูไปใชประโยชนได 
 4.  จัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 5.  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  พัฒนาอาคารสถานที่  และจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 
 7.  พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.  จัดสวัสดิการ  และสรางขวัญ  กําลังใจ  แกบุคลากรของโรงเรียนตามโอกาสและ
สถานการณ 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 1.  มีระเบียบวินัย 
 2.  มีความรับผิดชอบ 
 3.  มีสุขภาพอนามัยดี 
 4.  อยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 
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คําขวัญ 
 ประพฤติดี  มีอนามัย  ใฝศึกษา พัฒนาสังคม 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน 2  ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้ 
 ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1 - 3 
 ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6 

กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ  หรือกระบวน 
การเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  ดังนี้   
1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร  3)  วิทยาศาสตร  4)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  5)  สุข
ศึกษาและ พลศึกษา  6)  ศิลปะ  7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8)  ภาษาตางประเทศ  และ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซ่ึงแบงออกเปน 1)  กิจกรรมแนะแนว  2)  กิจกรรมนักเรียน  แบงออกเปน
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาดและกิจกรรมตามความสนใจ   มาตรฐานการเรียนรูกําหนดไว 2 ลักษณะ 
คือ 1)  มาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น  คือ   
ช้ันประถมศึกษาปที่  3 และ 6   2)  เปนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  รายช้ันของแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละช้ัน  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่  1 – ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
 เวลาเรียน  ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3  ใชเวลาเรียน  1000  ช่ัวโมง   
ชวงชั้นที่ 2    ใชเวลาเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใชเวลาเรียน  1000  ช่ัวโมง   
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ตารางที่  1  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
 

ชวงชั้น ป.1-3 ชวงชั้น ป.4 - 6 

สาระการเรียนรู 
เวลา

เรียนทั้ง
ป 

เวลา
เรียน/     
สัปดาห 

เวลา
เรียน/     
ภาค
เรียน 

เวลา
เรียนทั้ง

ป 
เวลา
เรียน/     
สัปดาห 

เวลา
เรียน/     
ภาค
เรียน 

ภาษาไทย 240 6 120 160 4 80 
คณิตศาสตร 200 5 100 160 4 80 
วิทยาศาสตร 80 2 40 120 3 60 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 80 2 40 80 2 40 
สุขศึกษา  และพลศึกษา 80 2 40 80 2 40 
ศิลปศึกษา 80 2 40 80 2 40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 80 2 40 120 3 60 
ภาษาอังกฤษ 80 2 40 120 3 60 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 2 40 80 2 40 

รวม 1000 25 500 1000 25 500 
 
ที่มา : โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (กาญจนบุรี :  
ม.ป.ท., 2546 ), 8. 
 
สาระการเรียนรูรายป 

สาระที่  2  การเขียน 
 มาตรฐาน  ท  2.1  :ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2  สาระการเรียนรูรายป    ท 2.1  ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 

1. สามารถเขียนคําไดถูก
ความหมายและสะกดการันต
ถูกต องและใช ความรู และ
ประสบการณเขียนประโยค
ขอความและ  เ ร่ืองราวแสดง
ความคิด  ความรู สึก  ความ
ต อ ง ก า ร แ ล ะ จิ น ตน า ก า ร 
รวมทั้งใชกระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน 
2.  มีมารยาทการเขียนและนิสัย
รักการเขียน และใชทักษะการ
เ ขี ย น จ ด บั น ทึ ก ค ว า ม รู 
ประสบการณและเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวัน 

1.เขียนคํามาตราตัวสะกดตางๆ  
คําที่ใชในชีวิตประจําวัน  คําที่
สะกดไมตรงตามมาตรา  และ
คําที่มีตัวการันต 
2.คั ดล ายมื อตั วบรรจง เต็ ม
บรรทัด  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
และเขียนตามคําบอก 
3.เลือกใชคําเขียนเปนประโยค
ตรงตามความหมายและเรียบ
เรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น  เขียน
เปนยอหน าที่ แสดงความรู
ความคิด   ความรู สึก   ความ
ต อ ง ก า ร   ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  
จินตนาการ   และความคิด
สรางสรรค 
4.เขียนคําคลองจองและแตงคํา
ประพันธอยางงายๆ     
5.ใชกระบวนการเขียนพัฒนา
งานเขียนโดยการเตรียมการ
เขียน   กําหนดรูปแบบโครง
เร่ือง  เนื้อหา  องคประกอบการ
เขียน  ยกรางขอเขียน  ตรวจทาน  
ปรับปรุง  แกไข  เขียนเรื่องให
สมบูรณ  และใชตัวเลขไทย 

1. การเขียนคํามาตราตัวสะกด
ตางๆ  คําที่ใชในชีวิตประจําวัน  
คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา  
และคําที่มีตัวการันต 
2. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
และเขียนตามคําบอก 
3. การเลือกใชคําเขียนเปน
ประโยคตรงตามความหมาย
และเรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น  
เขียนเปนยอหนาที่แสดงความรู
ความคิด   ความรู สึก   ความ
ต อ ง ก า ร   ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  
จินตนาการ   
4. การเขียนคําคลองจอง  และ
แตงคําประพันธอยางงายๆ   
5. การใชกระบวนการเขียน
พั ฒน า ง า น เ ขี ย น โ ด ย ก า ร
เ ตรี ย มก าร เ ขี ยน   กํ าหนด
รูปแบบโครงเรื่ อง   เนื้ อหา  
องคประกอบการเขียน  ยกราง
ขอเขียน  ตรวจทาน  ปรับปรุง  
แกไข  เขียนเรื่องใหสมบูรณ   
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ตารางที่ 2 (ตอ)  
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
 6.แสดงม า ร ย าทก า ร เ ขี ยน

อางอิงแหลงความรูเขียนอยาง
เปนระเบียบ  สะอาด  สวยงาม  
อานงาย  เขียนโดยใชภาษาที่สุภาพ  
ไมขีดเขียนในที่ไมสมควร  ไมเขียน
ใหผูอ่ืนเสียหาย 
7.มีนิ สั ย รักการ เขี ยนแสดง
ความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ 

6.ใชตัวเลขไทย 
7.มารยาทการเขียน  การอางอิง
แหลงความรู  การเขียนอยาง
เปนระเบียบ  สะอาด  สวยงาม  
อานงาย  การเขียนโดยใชภาษา
ที่สุภาพ   ไมขีดเขียนในที่ไม
สมคว ร   ไม เ ขี ยน ให ผู อ่ื น
เสียหาย 

 
ที่มา   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (กาญจนบุรี : ม.
ป.ท., 2546 ), 9 
 
หนวยการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย   
 ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  ไดจัด
หนวยการเรียนรู  22  หนวยการเรียนรู  เวลาเรียนตลอดปการศึกษา  240 ช่ัวโมง สัปดาหละ  
6  ช่ัวโมง    ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3 หนวยการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 

หนวยที ่ ช่ือหนวย จํานวนชั่วโมง 
 
1 

หนังสือภาษาพาที 
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว 

 
13 

2 บึงใหญในปา 12 
3 พลังงานคือชีวิต 13 
4 ความฝนนั้นเปนจริงได 13 
5 ทายปญหากับคุณตา 12 
6 ภูมิใจภาษาของเรา 12 
7 คนดีมีสัจจะ 12 
8 คิดไปรูไป 10 

   ส
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ตารางที่  3 (ตอ) 
 

หนวยที่ ช่ือหนวย จํานวนชั่วโมง 
9 อาหารดีมีคุณภาพ 14 
10 นอกเมือง  ในกรุง 12 
11 สงขาว...เลาเรื่อง 12 
12 ประชาธิปไตยใบเล็ก 12 
13 ของดีในตําบล 10 
14 ธรรมชาติเจาเอย 10 
15 บันทึกความหลัง 10 
16 คุยกับคุณปู 10 
 
1 

หนังสือวรรณคดีลํานํา 
กระตายไมตื่นตูม 

 
8 

2 ลูกแกะของซาฟยะห 10 
3 แมไกอยูในตะกรา 9 
4 เด็กเอยเด็กนอย 9 
5 กาเหวาที่กลางกรุง 8 
6 ธนูดอกไมกับเจาชายนอย 9 

 
ที่มา   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (กาญจนบุรี : ม.
ป.ท., 2546 ), 28 
 
วิเคราะหเนื้อหา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชหนวยการเรียนรูที่ 13 เรื่องของดีในตําบล และหนวยการเรียนรูที่  14   
เร่ืองธรรมชาติเจาเอย  มาใชในการทดลองรวม  10 ช่ัวโมง เวลาที่เหลืออีก 10 ช่ัวโมงใชบูรณาการ
สอนฟง  พูด  อาน  และหลักเกณฑทางภาษา   โดยใชเวลาเรียนในหนวยที่ 13 เร่ืองของดีในตําบล 4 
ช่ัวโมง  หนวยที่ 14 เร่ืองธรรมชาติเจาเอย 6 ช่ัวโมง  ในสาระที่   2 :   การเขียนมาตรฐาน  ท  2.1  :  
ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ 
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยวิเคราะห
จุดประสงคการเรียนรู จากเนื้อหาสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง    ดังนี้ 

   ส
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ตารางที่ 4 วิเคราะหเนื้อหาสาระ 
 
เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูที่คาดวัง จุดประสงคการเรียนรู 
การเขียน 1.เขียนคํามาตราตัวสะกดตางๆ  คําที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน  คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา  
และคําที่มีตัวการันต 

1.สามารถเขียนคํามาตราตัวสะกด
ตางๆ  คําที่ใชในชีวิตประจําวัน  
คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา  และ
คําที่มีตัวการันต 

 2.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตัวบรรจง
คร่ึงบรรทัด  และเขียนตามคําบอก 

1.สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
2.สามารถเขียนตามคําบอกได
ถูกตอง 

 3.เ ลือกใชคํา เขียนเปนประโยคตรงตาม
ความหมายและเรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น  
เขียนเปนยอหนาที่แสดงความรูความคิด  
ความรูสึก  ความตองการ  ประสบการณ  
จินตนาการ  และความคิดสรางสรรค 

1.สามารถเลือกใชคําเขียนเปน
ประโยคตรงตามความหมาย 
2.สามารถเรียบเรียงเปนเรื่อง 
3.สามารถเขียนเปนยอหนา 
4.สามารถ เขี ยนแสดงความรู
ค ว ามคิ ด   ความรู สึ ก   ความ
ต อ ง ก า ร   ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  
จินตนาการ  อยางสรางสรรค 

 4.เขียนคําคลองจอง  และแตงคําประพันธ
อยางงายๆ   

1.สามารถเขียนคําคลองจอง   
2.สามารถแตงคําประพันธอยาง
งายๆ   

 5.ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนโดย
การเตรียมการเขียน  กําหนดรูปแบบโครง
เร่ือง  เนื้อหา  องคประกอบการเขียน  ยกราง
ขอเขียน  ตรวจทาน  ปรับปรุง  แกไข  เขียน
เร่ืองใหสมบูรณ  และใชตัวเลขไทย 

1.สามารถใชกระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน 
2.สามารถเขียนตัวเลขไทยได 

   ส
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
 
เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูที่คาดวัง จุดประสงคการเรียนรู 

 6.แสดงมารยาทการเขียนอางอิงแหลงความรู
เขียนอยางเปนระเบียบ  สะอาด  สวยงาม  
อานงาย  เขียนโดยใชภาษาที่สุภาพ  ไมขีด
เขี ยนในที่ ไมสมควร   ไม เขี ยนให ผู อ่ืน
เสียหาย 

1.สามารถเขียนอยางเปนระเบียบ  
สะอาด  สวยงาม  อานงาย  เขียน
โดยใชภาษาที่สุภาพ  ไมขีดเขียน
ในที่ไมสมควร  ไมเขียนใหผูอ่ืน
เสียหาย 

 7.มีนิสัยรักการเขียนแสดงความคิดเห็นอยาง
สม่ําเสมอ 

1.มีนิสัยรักการเขียน 

 
ที่มา   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (กาญจนบุรี : ม.ป.ท., 
2546 ),31 
 

วิธีสอนภาษาไทย 
 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นตองเลือกใชวิธีสอนหลาย  ๆ  วิธี  เพื่อให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  สําหรับวิธีสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยนั้น ไดมีนักการศึกษาเสนอไวหลายทาน ดังนี้ 
 ทัศนีย  ศุภเมธี  ( 2528  :  174-181 )  กลาวถึงวิธีสอนแบบตาง ๆ ไวดังนี้ 
 วิธีสอนแบบสาธิต  (  Demonstration  Method )  เปนการสอนที่ครูแสดงหรือทําให
นักเรียนดูเพื่อเปนแนวทาง  แลวใหนักเรียนหาขอสรุปจากการแสดงนั้น ๆ อาจเปนการทดลองให
นักเรียนดู  ในกรณีที่มีเครื่องมือหรืออุปกรณนอยหรืออาจเกิดเปนอันตรายได และเปนการแสดงให
นักเรียนไดเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น  โดยครูเร่ิมจากการเราความสนใจและการเขียนลําดับขั้นการ
แสดงไวบนกระดานกอนแลวจึงทําการสาธิตชา ๆ ตามลําดับขั้น ครูอธิบายประกอบการสาธิตให
นักเรียนมีสวนรวมในการสาธิตและใหออกมาสังเกตอยางใกลชิด  หลังจากนั้นครูซักถามนักเรียน
เพื่อสรุปความรูที่ไดและจดบันทึกไว 
 วิธีสอนแบบโครงการ  (  Project  Method )   เปนการสอนที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนได
วางโครงการ  และดําเนินงานรวมกันเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูความสามารถและทักษะที่
ไดรับจากการเรียนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได  อาจเปนการมอบหมายงานใหนักเรียนไปศึกษา
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เฉพาะเรื่องโดยทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  โดยนักเรียนตองเขียนโครงการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตามโครงการ  เปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนในการจัดการเรียน
การสอนมีลําดับขั้นดังนี้  1)  ขั้นเสนอแนะ  เปนการใหนักเรียนกําหนดจุดประสงคหรือตั้งปญหา 
ตั้งหัวขอ  โครงการโดยครูเปนผูชวยพิจารณา  2)  ขั้นวางโครงการ  เปนการวาง  เคาโครงเพื่อ 
การดําเนินงานตามที่ตั้งไว  3)  ขั้นดําเนินงาน  ปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดวางไวเปนระยะอยาง
จริงจังและใหบรรลุเปาหมาย  4)  ขั้นวัดผล  เปนการประเมินผลตามโครงการที่ไดดําเนินไปแลว 
ตั้งแตตนจนจบ  พิจารณาขอบกพรอง  แลวหาทางแกไขปญหาทั้งเปนขั้น ๆ และตลอดทั้งโครงการ 
 วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ  เปนวิธีการสอนที่ใหนักเรียนออกมาทําทาทาง
เลียนแบบของจริงตามที่ตนคิดวาควรเปน  เชน  ทํากิริยาอาการตางๆ เชน  ทาเดิน  ทาวิ่ง  ทานอน
หลับของเพื่อน  ๆ ในชั้น  หรือแสดงบทบาทสมมติ  เปนพี่เปนนอง  เปนคุณพอคุณแม  เปนตํารวจ
จับผูราย  เปนทหาร  เปนพอคาแมคา  หรืออ่ืน  ๆ โดยที่คิดทาแสดงเอาเองวาการเปนบุคคลนั้น ๆ  
จะตองทําทาทางอยางนั้น  ๆ เปนตน  การแสดงบทบาทสมมุตินี้อาจทํานําไปสอดแทรกไดในหลาย  
ๆบทเรียนบทบาทสมมุติที่ใชประกอบการเรียนการสอนแยกเปน  3  วิธี  คือ  1)  การแสดงแบบ
ละครวิธีนี้ผูที่จะแสดงตองฝกซอมทาทางตามบทที่กําหนดขั้นไวแลว 2 )  การแสดงทันทีทันใด   
วิธีนี้ผูแสดงไมตองฝกซอมมากอน  เรียนไปถึงเรื่องใดตอนใดก็ออกมาแสดงไดทันที  โดยแสดงไป
ตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง  3)  แสดงโดยครูหรือนักเรียนชวยกันกําหนดเรื่องราวใหผูแสดง
อาจตองแสดงตามบทบาทบางคิดบทบาทขึ้นเองตามความพอใจบาง  แตตองใหตรงกับเนื้อเร่ืองที่
กําหนดให 
 สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย   (  2536 : 36 )  ไดกลาวถึงการสอน
ภาษาไทยแบบศูนยการเรียนวา  เปนวิธีการที่นําเอานวัตกรรมทางการศึกษามาใชประกอบการสอน
โดยการใชการสอนที่ใชส่ือประสมและกระบวนการกลุมมาประสมประสานกัน  เปนการใชส่ือ 
การสอนและกิจกรรมกลุมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานมีชีวิตชีวา  ผูเรียนเกิดประสบการณ
ตรงจากการทํากิจกรรมหลาย ๆ ประเภท  เปนการฝกฝนความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน 
 พันธนีย  วิหคโต  ( 2537 :  57 )  ไดกลาวถึงวิธีสอนภาษาไทยแบบเรียนปนเลนวาเปน
การสอนจากงายไปหายาก  โดยใชกระบวนการกลุมสอดแทรกทุกครั้งเพื่อใหเด็กเกิดการตื่นตัว 
แขงขัน  สนุกสนาน  และรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง  และพยายามใหเด็กสอนกันเองแลวครูสรุป
และการสอนที่เนนการฝกทักษะทั้ง 4  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้  1)  ทักษะการฟง  วิธีการสอนใช
การบรรยาย  สัมภาษณ  ซักถาม  และฟงจากเทปบันทึกเสียง  สาระที่ฟงไดแก  เพลง  นิทาน  ขาว
การอภิปราย  การโตวาที   ฯลฯ  2)  ทักษะการพูด  ใชกิจกรรมตอไปนี้  กระบวนการ  กลุมฝกการ
อภิปราย  การโตวาที  เลานิทาน  ละคร  การแสดงบทบาทสมมติ  การสรางสถานการณจําลอง   
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การพูดรายงานหนาชั้น  แนะนําตนเอง  ทําหนาที่พิธีกร   3)  ทักษะการอาน  เนนการอาน   
2 ประเภท  คือ  อานออกเสียง  ไดแก  อานคํายาก  อานคําใหม  อานบทรอยกรอง  เทคนิควิธีที่ใชใน
การสอน  คือ  ใหอานตามครูหรืออานพรอมเทปบันทึกเสียงโดยอานเปนรายบุคคลหรือกลุมอานใน
ใจเนนการอานจับใจความและวิธีการอาน  เทคนิควีธีการสอน คือ  ใหฝกอานเร่ืองส้ัน  ๆ แลวตอบ
คําถามหรืออานบทเรียนแลวทําแบบฝกหัด 
 เพ็ญศรี   กันทา (2538 : 20 ) ไดกลาวถึงวิธีสอนภาษาไทยไวหลายวิธีดังนี้ 1)  เรียนปน
เลน   เปนการจัดกิจกรรมการเรียนใหสนุกสนาน  ใหนักเรียนไดเรียนและเลนนั่นเอง  นักเรียนจะได
เรียนภาษาไทยโดยไมรูตัว  2)  บทบาทสมมุติทําใหนักเรียนไดเรียนรูการใชภาษาจากการแสดง
บทบาทตาง ๆ  3)  การทํางานเปนกลุมนักเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน  เรียนรูการใชภาษา
สัมพันธกับความคิดและพัฒนาทักษะทางภาษาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน  4)  ศูนยการเรียนเปน
การจัดเนื้อหาแตละบทเรียนและกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรู   5)  การอภิปรายทําให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเปนการฝกทักษะทางดานภาษาดานตางๆ   6)  การแกปญหาให
นักเรียนไดเรียนรูและคนวิธีแกปญหา เชน  การอานเขียนคําใหมจากพื้นความรูเดิมของตน   
7)  การศึกษานอกสถานที่  เปนวิธีการที่สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดกวางขวาง  หากไดม ี
การวางแผนเตรียมการใหดี  8)  การถาม – ตอบ  เปนการฝกฝนความรูความเขาในเนื้อหาที่เรียน  
เปนตน  ซ่ึงครูจะใชวิธีสอนแบบใดก็ตามก็ตองยึดหลักการสอนโดยฝกทักษะทั้ง  4  ใหสัมพันธกับ
ความคิดและการใชภาษา  ตลอดจนฝกใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจและเรียนรูดวยตนเองให
มากที่สุด 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (  2539 :  30)  ไดเสนอวิธีสอนภาษาไทยไวอยาง
หลากหลาย  ดังนี้ 
 การสอนภาษาไทยโดยใชเพลง  เพลงเปนสื่อชนิดหนึ่งที่ชวยสรางความสนใจใหผูฟง
เกิดความรูสึกรื่นรมยกับบรรยากาศในการเรียนการสอน  นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  อยากจะ
เรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชเพลงนําเขาสูบทเรียน  ใชดําเนินการสอนหรืออาจจะใชสรุป  บทเรียนก็ได 
 การสอนภาษาไทยโดยใชนาฎการ  การใชนาฎการประกอบการสอนภาษาไทย  เปน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนทําใหเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
คลายเครียด  เสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาแสดงออกและเปนแนวทางใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของตนเองไดอีกดวย  เชน  การแสดงละคร  การแสดงหุนบทบาทสมมุติ  เปนตน 
 การสอนภาษาไทยใหสัมพันธทักษะ  การฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนนั้น   
เราสามารถใชทักษะรวม  ๆ กันในการติดตอส่ือสาร  ดังนั้นในการสอนภาษาไทย ครูตองคํานึงถึง
ความสัมพันธกับการใชภาษาไทย ครูตองคํานึงถึงความสัมพันธกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
ของเด็ก 
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 ธํารง  ชูทัพ  (  2546  :  14-15 )  ไดเสนอวิธีการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณ
ภาษา  ( CLE ) ไว  2  รูปแบบ  รูปแบบที่ 1  มี  5 ขั้นตอน  ดังนี้  1)  ครูอานเรื่องใหนักเรียน   
2)  นักเรียนเลาเรื่องยอนกลับ  3)  ครูและนักเรียนเขียนเรื่องรวมกัน  4)  นักเรียนชวยกันทําหนังสือ
เลมใหญ  5ป  กิจกรรมฝกทักษะทางภาษา  และรูแบบที่  2  มี  5  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  นักเรียนอาน
เร่ืองรวมกันและอภิปราย  สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อานแลวทําไดอะแกรมสรุปความ  2)  ครูโยงเรื่อง
ที่อานเขาสูเร่ืองราวของผูเรียนในชีวิต  3)  เขียนเรื่องรวมกันในกลุม  /  เขียนเรื่องของนักเรียนใน
กลุมใหญหรือกลุมยอย  4)  อภิปรายสนทนาและวิเคราะหอรรถลักษณะเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนใน
ขั้นตอนที่  3      5)  ทํากิจกรรมเพื่อทบทวนฝกความแมนยําและเสริมทักษะภาษา 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (  2545 ข :  106-122 )  ไดเสนอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไวดังนี้ 
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง  ใหรูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ  รูจักวิธี 
การวางแผนคิดวิเคราะห  ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเองและฝกการเปนผูนําผูตาม 
 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ   เปนวิ ธีการที่ จะชวยให 
การดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ  ไดผลงาน  ความรูสึกและความสัมพันธที่ดี
ระหวาง  ผูรวมงาน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด  ซ่ึงมีวิธีการที่หลากหลาย  โดยการใช
คําถาม  การตั้งคําถาม  โดยใชหมวกความคิด  6  ใบ 
 การสอนดวยโครงเรื่อง  (Story  Line)เปนวิธีการสอนบูรณาการความรูและ
ประสบการณของผูเรียนเขาดวยกันดวยการกําหนดเคาโครงเรื่องที่จะเรียน  และเปนการสอนโดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  จะเนนการใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเองและสรางความรูความคิดโดย
มีพื้นฐานความเชื่อที่วาความรูนั้นมีความซับซอนและจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาความรูจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนนําความรูเดิมหรือประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับความรูใหมดวยการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง 
 การสอนดวยแผนภาพโครงเรื่อง  เปนการแสดงความรูโดยใชแผนภาพเปนวิธีการนํา
ความรูหรือขอเท็จจริงมาจัดเปนระบบสรางเปนแผนภาพ  หรือจัดลําดับความคิดรวบยอดหรือนํา
หัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเปนหัวขอยอยและนํามาจัดลําดับเปนแผนภาพ  การใชแผนภาพ 
โครงเรื่องในการสอนนั้นผูสอนจะใหผูเรียนเปนผูสรางแผนภาพโครงเรื่อง  ผูเรียนจะอานอภิปราย
ฟงเรื่องราว  รวบรวมความคิด  บันทึกเรื่องจากการฟง  การดูส่ือโสตจักษุภาพ  แลวนําขอมูล
ขอเท็จจริง   ความรู  เร่ืองราวตาง ๆ  มาจัดทําเปนแผนภาพโครงเรื่อง  และนอกจากนี้ยังมีวิธี 
การสอนภาษาไทยอีกหลายวิธี  ซ่ึงเปนวิธีการสอนภาษาไทยของครูตนแบบ 
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วิธีสอนภาษาไทยของครูตนแบบ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ครูผูสอนควรนําวิธีสอน
ตาง ๆ มาใชจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความสุขสนุกสนาน  และเกิดการเรียนรูซ่ึงวิธีการสอน
ภาษาไทยมีหลากหลายวิธี  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอวิธีการสอนของ
ครูตนแบบไวดังนี้( สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  2542 : 1-31,39-45,63-74 ) 
  ชาตรี  สําราญ   อาจารยโรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  เสนอวิธีสอน
ใหสนุก  เปนสุขเมื่อไดสอน  มีหลักการเรียนการสอนดังนี้ 
 การสอนภาษาไทยโดยอาศัยส่ิงแวดลอมเปนสื่อประกอบดวย 7 ขั้นตอน  ดังนี้  1)  ขั้น
กําหนดบทเรียนสอนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนมากกวาสอนในสิ่งที่ครูอยางสอน  2) ขั้นจัด
ประสบการณเด็กไดสัมผัสกับสื่ออันเปนส่ิงแวดลอมของผูเรียน  3)  ขั้นสํารวจพื้นฐานความรูเดิม  
4) ขั้นสอนความรูใหม  5) ขั้นเสริมทักษะ  6) ขั้นแจกลูกผสมคํา  7) ขั้นขยายประสบการณการ
เรียนรู 
 บูรณาการสอน   คือ การนําเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไวมาผสมโขลกใหเขากันเพราะ
เนื้อหาเหลานั้นมี  3  อยาง คือ  1)  ธรรมชาติของสิ่งนั้น  2)  วงจรชีวิตของสิ่งนั้น  3)  การนําไปใช
ประโยชนหรือการอนุรักษ 
 บทเรียนเขียนโดยเด็ก  คือ 1)  เปดโอกาสใหเลือกเรื่องที่จะเรียนไดแตละคน  คนละเรื่อง  
เชนจะเรียนเรื่องไสเดือน  เรื่องดอกไม  2)  เมื่อไดเร่ืองที่จะเรียนแลวเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาวิธี
เรียนดวยตนเองได  เชน  เมื่อเลือกเรียนเร่ืองไสเดือน  ก็บอกวาจะเรียนอยางไร กับใคร  ที่ไหน  
เมื่อไร  และจะบอกใหรูไดอยางไรวาตนเองนั้นเรียนรูอะไร  3)  เมื่อรูวิธีเรียนรูแลวก็เตรียมตัวเรียนรู  
เชน  จะถามอยางไรตองตั้งคําถาม   บันทึกอะไรตองรางแบบบันทึก  4)  เมื่อไดอุปกรณหรือส่ือการ
เรียนครบแลวก็ออกปฏิบัติการจริง ถามีเร่ืองที่เรียนตรงกับหลายคนก็จะจับกลุมดําเนินการไดตั้งแต
ขอ  2  เปนตนมา  แตในขอ  4  ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปเรียนรูเปนรายบุคคลได  5)  บันทึกขอมูลความรู
ที่ไดมานําเสนอในกลุม  รวมกันอภิปรายเพิ่มเติม  6)  ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ 
ไดอีก  แลวนํามาเสนอกลุม  7)  เขียนเปนบทเรียนเขียนโดยเด็ก  นําขอมูลท่ีไดทั้งหมดเขียนรายงาน
ผลการเรียนรู  โดยจัดทําเปนหนังสือเลมเล็กเรียกวาบทเรียนเขียนโดยเด็กเปนผลงานหรือเม็ดงาน
ของผูเรียนที่สามารถเก็บเขาสูแฟมสะสมงาน (Portfolio)  ไดและผูสอนสามารถสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรูของผูเรียนอยูตลอดเวลาเรียกวาเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
 เขียนดวยหัวใจ  ขั้นตอนการสอนทักษะภาษาไทยแบบเขียนดวยหัวใจมี  6 ขั้นตอน   
ดังนี้  1)  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมปลุกเราความคิด  2)  ผูเรียนคิดเองอยางอิสระและมี
จินตนาการ  3)  ครูชวยเชื่อมโยงสายใยความคิดของผูเรียน  4)  ผูเรียนฝกเขียนคํารองเรียงเปน
เร่ืองราว  5)  สรางเกณฑการวัดและประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนรวมกัน  6)  รวบรวมผลงานเดน   
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 พงศศักดิ์  สิงหะนัด  อาจารยโรงเรียนบานหมี่วิทยา  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  
เสนอวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมศิลปะการแสดงและการละเลนพื้นบาน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน   
3  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมจัดหองเรียนในลักษณะศูนยการเรียนรู  คือ  
ภายในหองเรียนดานหนาจัดทําเปนเวทีสําหรับการจัดการแสดงมีเครื่องขยายเสียงสําหรับการฝก
ทักษะ  มีมุมเก็บสื่อและอุปกรณตางๆ เชน  เทปบันทึกเสียง  เทปโทรทัศน  สไลด  เครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ  อุปกรณประกอบการแสดง  แผนภาพ  เอกสารและอุปกรณตางๆ  ที่จําเปน  2)  การ
เตรียมวางแผนการสอน  ศึกษาหลักสูตร  จัดทําจุดประสงคการเรียนรู  ศึกษาทฤษฎีวิธีการสอนแบบ
ตางๆ   จัดทําแผนการสอน  จัดทําสื่อการเรียนการสอน  3)  ขั้นตอนและวิธีการสอน  สํารวจความ
สนใจทักษะและพื้นฐานเดิมและความสนใจของผูเรียน  ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อศึกษาจุดประสงค  
เนื้อหา  และกําหนด กิจกรรม  จัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ  ประกอบเนื้อหา  แสดงกิจกรรม  สรุปเนื้อหา  
ประเมินผล        4)  การประเมินผลผูเรียน  สรางเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล ที่หลากหลาย  
หาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่ออุปกรณและเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล  เพื่อใชเปนหลัก
ในการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป  การประเมินผลจากแฟมสะสมงาน  ประเมินผลจากการให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมและความสามารถในการแสดงออก   
 สมจิตร  เสารศรีจันทร   อาจารยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม  เสนอวิธีการสอนภาษาไทยแบบศูนยสัมพันธทักษะ  ( ศสษ.)  มีลักษณะการสอน  คือ   
การแบงผูเรียนออกเปนกลุม  โดยยึดเอาทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย  4  ทักษะ  คือ  การฟง  การ
พูด  การอานและการเขียน  เปนชื่อของศูนยการเรียน  ไดแก  ศูนยทักษะการฟง  ศูนยทักษะการพูด  
ศูนยทักษะการอาน  และศูนยทักษะการเขียน  ขณะที่เรียนหรือทํากิจกรรมอาจจะใหเรียน  4  ศูนย
ทักษะพรอมกัน  โดยใหผูเรียนเคลื่อนยายหมุนเวียนไปเรียนตามศูนยทักษะทั้ง  4  หรืออาจใหเรียน  
4 ศูนยทักษะพรอมกันแตไมเคล่ือนยายหมุนเวียนหรืออาจใหเรียนเพียง  2  ศูนยทักษะแลวสลับกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยคือเนื้อหาวิชา   กิจกรรมซึ่งครูเปนผูวางแผนการสอนใหสัมพันธสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูแตการ สอนหรือการใหผูเรียนทํากิจกรรมในศูนยทักษะการเรียนแตละครั้งจะ
จัดศูนยสํารองไวใหอีก 1 ศูนยเพื่อใหผูเรียนกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จกอนเขาเรียนในศูนยสํารอง  ใน
ศูนยสํารองจะมีกิจกรรมพิเศษใหทํา  เชน  การเลนเกม  การตอภาพ  (จิ๊กซอว)  หนังสือการตูน  
หนังสือนิทาน  หนังสือปริศนาคําทาย  หรือ  ถาม – ตอบ  เปนตน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะเนนการสนางกระบวนการกลุม  ดังนั้นในการแบงกลุมผูเรียนแตละคร้ังจะใหผูเรียนทํางาน
เปนกลุมโดยใหเลือกประธานกลุมและเลขากลุมกันเองบทบาทสําคัญของประธานกลุมคือเปนผูนํา
ในการทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในแฟมงาน  เลขานุการเปนผูจดบันทึกผลงานของกลุม  ในการ
แบงกลุมแตละครั้งสามารถใชวิธีการที่หลากหลาย  บางครั้งใชวิธีจับฉลาก  บางครั้งใชวิธีการนับ  
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เชนใหผูนับ  1-4  ใครนับ  1  ใหอยูในกลุมที่  1  ใครนับ  2 ใหอยูในกลุมที่  2  เปนตน  แตบางครั้ง
ใหผูเรียนเลือกเขากลุมโดยเสรี   สวนชื่อของกลุมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  โดยใหผูเรียนตั้งชื่อ
กลุมของตนเองตามจินตนาการหรือส่ิงแวดลอม  เชน  ดอกไม  ตนไม  สัตว  เปนตน   
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 ข :  7-9,17-18 ) ยังได
เสนอวิธีสอนของครูตนแบบที่นาสนใจไวดังนี้ 
 สมสนิท  นามราช  อาจารยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  
เสนอวิธีการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน  7  ขั้นตอน  ดังนี้  
1)  รักการอาน  จุดประกายใหรักการอาน  ใหความสําคัญของการอาน  2)  สานงานเขียน  ฝกทักษะ
การเขียนบอย  ๆ  เขียนในหองเรียน  เขียนที่บานเขียนเมื่อเกิดประสบการณ  เขียนนิทานมาเลาให
นอง  ๆ และเพื่อน  ๆฟง  3 )  เร่ืองที่สนุก   นักเรียนอานออกเขียนไดเกิดความพรอมที่จะเรียนในทุก
วิชาทําใหเรียนสนุกไมเบื่อหนาย  4)  สุขภาพจิตดีแจมใสรางกายที่แข็งแรงสมบูรณยอมมาจาก
สุขภาพจิตที่ดี  ไมมีความวิตกกังวลเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  เรียนภาษาไทยไปกับเสียงเพลง   
คํากลอน   5)  นําภาษาไทยไปใชในชีวิตประจําวันใชติดตอส่ือสารธุรกิจ ตาง ๆ  6) สรางสรรค
สงเสริมความมั่นใจในความคิดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพัฒนาใหเกิดความคิดตาม
ศักยภาพ  ความถนัด  7) เกิดผลผลิต  เกงดี  มีสุข  ไดส่ิงแปลงใหมวิธีการที่หลากหลายสงเสริมให
พัฒนาตนเองในดานความคิดที่ดี  มีความรับผิดชอบ รูจักเสียสละสรางประโยชนตอสังคม  มีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือคนอ่ืน   
 สุภาพร  สภาพร  อาจารยโรงเรียนวัดคูยาง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ใชวิธีสอน
แบบ  CIPPA  Model   ของทิศนา  แขมมณี  ซ่ึงมีรายละเอียดรูปแบบการสอน  ดังนี้   
1) ขั้นเตรียมการ  เตรียมตนเอง  เตรียมแหลงขอมูล  จัดทําแผนการสอน  2)  ขั้นดําเนินการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้   C =  Construct   คือ  การใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง  โดยการศึกษาคนควาขอมูล  ทําความเขาใจ  คิดวิเคราะห  แปลความ   
ตีความ  สรางความหมาย สังเคราะหขอมูลและสรุปเปนขอความรู  I  =  Interaction คือ  การให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธตอกัน  แลกเปลี่ยนและเรียนรูขอมูล  ความคิดประสบการณซ่ึงกันและกัน    
P  =  Participation  คือ  การใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งในดานรางกาย  อารมณ  ปญญา  และสังคมใน
การเรียนรูใหมากที่สุด  P  =  Process and  Product  คือ  การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการและมี
ผลงานการเรียนรู  A =  Application  คือ  การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตหรือใชใน
ชีวิตประจําวัน  3)  ช้ันประเมินผล  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง วิธีการหลากหลายจาก 
การปฏิบัติ  จากแฟมสะสมงาน    
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 จากวิธีสอนภาษาไทยของครูตนแบบหลากหลายวิธีดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาเปนวิธี
สอนภาษาไทยที่สงเสริมศักยภาพความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล  ซ่ึงการเรียนรูไมจําเปน
จะตองอยูแตภายในหองเรียนเทานั้น  ภายนอกหองเรียนก็สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูไดทัง้นี้
ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน 
การเขียนเชิงสรางสรรค 
 การเขียนเปนการถายทอดความคิด ความรูสึกนึกคิดออกมาเปนคํา ขอความเรื่องราวให    
ผูอ่ืนรับรู ความคิดเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการเขียน  ผูที่จะเขียนไดดีตองมีความคิด    ที่แปลก
ใหมมีคุณคาสรางสรรค  ความคิดสรางสรรคนั้นเปนความสามารถทางสมองของบุคคล  ในการคิด
ไดกวางไกล  คิดไดหลายทิศทาง  คิดเชื่อมโยง  คิดแปลกใหมไมซํ้าแบบใครและเปนประโยชน ซ่ึง
อารี  พันธุมณี  ( 2537 : 34-39 )  ไดกลาวถึงความคิดสรางสรรควาประกอบไปดวย 1) ความคิดริเร่ิม   
( Originality )  หมายถึง ลักษณะความคิด แปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา  2)  ความคิด
คลองแคลว  ( Fluency )  หมายถึง  ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน  3) ความคิดยืดหยุน 
 ( Flexibility ) หมายถึง  ความคิดที่เกิดขั้นทันทีคิดไดหลายทางคิดดังแปลง 4) ความคิดละเอียดลออ   
( Elaboration ) หมายถึง  คุณลักษณะที่จําเปนในการสรางผลงานที่มีความแปลกใหมเปนพิเศษให
สําเร็จ  ในการเขียนเชิงสรางสรรคนั้นผูเขียนตองมีความคิดสรางสรรคจินตนาการและประสบการณ
ในการเขียนโยงความคิดในการเขียน  จะเห็นไดวาการคิดและการเขียนมีความสัมพันธกันจึงควรฝก
ควบคูกันไป  เพราะความคิดสรางสรรคจะทําใหเกิดการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

การเขียนเชิงสรางสรรค 
 

ความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรค 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้ 
 ประภาศรี   สีหอําไพ ( 2531 : 1 ) บันลือ  พฤกษะวัน  ( 2533: 7 )  จิรฐา  ชิตประสงค       
( 2538 : 37) พัชรา  อภิชาติมานนท  ( 2543 : 12 )  นิตยา  สุดสวาท  ( 2544 : 15 ) และ    ปทมา  สุวรรณนอย  
( 2546 : 1) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันวา  เปน 
การเขียนที่ผูเขียนสรางคําและขอความจากจินตนาการของตนเอง  มีอิสระท่ีจะเลือกรูปแบบ 
การเขียนโดยไมอยูในกรอบของลักษณะคําประพันธ  ผลงานมีคุณคา 
 สวน  ฐะปะนีย    นาครทรรพ  ( 2524 : 1 ) ประไพศรี  พุมจันทร  ( 2541 : 10 )    จุติมา  นาควรรณ  
( 2544 :  25) และพิมพประไพ  ธวัชวงศ  ( 2542 : 18 )  ไดกลาวถึงความหมายของการเขียน 
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เชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันวา  เปนการแสดงออกทางความคิดสรางสรรคของผูเขียนโดยใช
ภาษาที่สละสลวย  ถูกตองตามประเภทหรือเนื้อหาที่แสดงออก 
 รวมทั้งอุทัยวรรณ  ปนประชาสรร  ( 2538 : 12 )  กรรณิการ  พลยุทธ ( 2541 : 26 )    ดุสิต   
หังเสวก ( 2543 : 17 )  ณภัทร  สระประเทศ ( 2544 : 21 ) ประทุม  วิชาโคตร  ( 2544 : 29 )  วิภาฤดี  
วิภาวิน    ( 2543 : 8 )   สุทิศา  อุทัยคุปต  ( 2542 : 13 )  และ   พิมพประไพ  ธวัชวงศ ( 2542 : 18  )  
ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันวา  เปนการเขียนที่มี
ลักษณะแปลกใหม ไมซํ้าแบบใคร  และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   ( 2545 ข : 187 )   กลาว
วา  การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรูประสบการณและจินตนาการในการเขียน
เรียงความ  นิทาน  เรื่องสั้น  นวนิยาย  และบทรอยกรอง  การเขียนเชิงสรางสรรคผูเขียนจะตองมี
ความคิดดี  มีจินตนาการดี  มีประมวลคําหลากหลายสามารถนําคํามาใชในการเขียน  มีเทคนิค 
การเขียนและใชสํานวนสละสลวย 
 นอกจากนี้  ทอแรนซ  ( Torrance  1964 , อางถึงใน ประทุม  วิชาโคตร  2544 : 28)  
กลาววา  การเขียนเชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการเขียนแสดงความคิดที่เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของคน  สัตว  และสิ่งแวดลอมที่ผิดแผกแตกตางไปจากธรรมชาติได 
 ประทุม  สอสะอาด   (2547  : บทคัดยอ  ,  24) กลาววา   การเขียนเชิงสรางสรรคเปน
การใชความรู  ประสบการณ  และจินตนาการ  ในการเขียนถายทอดเรื่องราวเปนงานเขียนที่แปลก
ใหม  ไมซํ้าของใคร  และเปนประโยชน 
 จากความหมายของการเขียนเชิงสรางสรรคที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  การเขียน 
เชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการเขียนแสดงความคิดถายทอดเรื่องราวโดยการใชความรู  
ประสบการณ  และจินตนาการในการเขียน  เปนงานเขียนที่แปลกใหม  ไมซํ้าของใคร  และเปน
ประโยชน 
 
ความมุงหมายของการสอนการเขียนเชิงสรางสรรค 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรค       
ไวดังนี้ 
 กรรณิการ  พวงเกษม  ( 2533 : 34 ) กาญจนา   อูตรวิเชียร   (  2538 : 43 )   จิรฐา   ชิตประสงค     
( 2538 : 19 )  และ พิณเพชร  บูรณภิญโญ  ( 2545 : 28 )  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอน 
การเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันวา  เพื่อใหผูเรียนไดสามารถเขียนถายทอดความรูสึก
นึกคิด  จินตนาการ  และประสบการณของตนไดอยาง อิสระ  สวนสุทิศา  อุทัยคุปต  ( 2542 : 14 )   
ไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไววา  เปนวิธีที่พัฒนาความสามารถทาง
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ภาษาของเด็กไดดีกวาวิธีอ่ืน  รวมทั้ง  สมใจ  กงเติม (  2543 : 14 ) และประทุม  วิชาโคตร ( 2544 : 
10 )  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันวา  เพื่อเปน
การสงเสริมความสามารถทางภาษาและวรรณคดีที่อยูในตัวนักเรียน   และ จิติมา  นาควรรณ ( 2544 
: 26 )  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรควาเพื่อเปนการพัฒนากระบวน 
การคิดใหแกผูเรียน  ชัศวารี  จารุสวัสดิ์ (2546 : 5)  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการสอนเขียน 
เชิงสรางสรรควา  เปนการเขียนที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของผูเขียนเอง  ไมลอกผูอ่ืนและมี
คุณคาในทางสรางสรรค 
 จากความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา
ความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนถายทอดความรูสึก
นึกคิด  จินตนาการและประสบการณของตนไดอยางอิสระ  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสามารถ
ทางภาษา  การใชภาษา  ทางวรรณคดี  และเปนการพัฒนากระบวนการคิดแกผูเรียน 
  
หลักการสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
 นักการศึกษาไดกลาวถึง  หลักในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค  ไวดังนี้ 
 อัจฉรา  ชีวพันธุ  (  2533 : 5 )  ไดกลาววา  ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียน 
เชิงสรางสรรคนั้นครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง  ดังนั้นครูควรได
คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้  1) กําหนดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคใหมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนโดย
จะตองคํานึงถึงหลักสูตรในระดับชั้นตาง ๆ วามีจุดมุงหมายทําเพื่ออะไร  กิจกรรมตาง ๆ นั้นสนอง
วัตถุประสงคใดในหลักสูตร  2) การจัดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคควรไดมีการสัมพันธกับกลุม
ประสบการณตาง ๆ ดวย  3)  จัดลําดับความยากงายของกิจกรรมใหเหมาะกับผูเรียน     4) ใชส่ือที่ 
จูงใจเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานใหมและรักในการเขียน  5) ใหผูเรียนสามารถใช
จินตนาการในการแสดงความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ  สวน  ณภัทร  สระประเทศ        (  2544  : 23 )   
จุติมา  นาควรรณ  ( 2544 :  30 )  พิณเพชร  บูรณภิญโญ  ( 2545  : 35 ) ไดกลาวไวในทํานองเดียวกัน
วาในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  ผูสอนจะมีบทบาทสําคัญจึงตองคํานึงถึงการกระตุนผูเรียน
ใหมีความสนใจ  สรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเองจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสนุกสนาน   
สรางสื่อการสอนเราความสนใจ  และตองตัวครูผูสอนตองสนใจและเอาใจใสในการฝกใหผูเรียน
เกิดความคิดและเขียนอยางสรางสรรค   ใหอิสระในการคิดและการกระทําแกเด็กยอกรับนับถือใน
ความแตกตางระหวางบุคคลและมีการแลกเปลี่ยนงานกันอานเพื่อรวมประเมินและปรับปรุงผลงาน   
และ   สมิธ  (   Smith  1973 ,  อางถึงใน  กาญจนา  อูตรวิเชียร   2538 : 52 )  ไดกลาวถึงหลักการ
สอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้  คือ  1)  จะตองมีส่ิงใหม ๆ  แตกตางกันออกไปหรือมีลักษณะ
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เฉพาะตัวส่ิงแรกที่ตองคํานึงคือผลผลิตและกระบวนการที่ใชนั้นตองใหม ๆ เชน  การสอนแบบ
สรางสรรคเร่ืองโคลงกลอน  นักเรียนตองผลิตโคลงกลอนใหม ๆ 2) เนนความคิดแบบอเนกมัย   
( Divergent Tninking ) และคิดแบบอเนกมัยนี้มิไดหมายถึงคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
การคิดแบบนี้ผูเรียนจะตองนําความรู  ความเขาใจ  ความคิดรอบยอดตาง ๆ มาใชในลักษณะใหม ๆ 
ซ่ึงกอใหเกิดคําตอบใหม ๆ หลายคําตอบ  3) การสอนเขียงเชิงสรางสรรคตองการแรงจูงใจเปนอยาง
มากที่จะกอใหเกิดกระบวนการคิด  เชน  บรรยากาศที่ไมเครงเครียด  การชมเชย  การกระตุนให
นักเรียนคิดใหนักเรียนไดทํางานตามสบาย  4) กระบวนการในการทํางานที่มีความสําคัญเทากับ
ผลงานของนักเรียน  5) ควรใชคําถามหรือสรางสถานการณที่กอใหเกิดคําตอบหลาย ๆ ประการเพื่อ
เปนสิ่งกระตุนใหเด็กคิดไปไดหลาย  ๆ ประการเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหเด็กคิดไปไดหลาย ๆ แนว   
6) กระบวนการสอนควรเปนประชาธิปไตยสรางกฎเกณฑในการเรียนรวมกัน  รวมทั้ง   
พิมพประไพ  ธวัชวงศ  (  2542 : 19 ) และ  สุทิศา  อุทัยคุปต  ( 2542 : 15 )  ไดกลาวถึงหลักการสอน
เขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันดังนี้ คือ  ครูควรสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลาแสดงออกและ
จะตองเอาใจใสในการปลูกฝงนิสัยความเปนคนชางสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอมรอบ  ๆ ตัว 
 จากแนวคิดในเรื่องของหลักการสอนเขียนเชิงสรางสรรคดังกลาว  สรุปไดวาหลัก 
ในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีดังนี้  คือ  ครูผูสอนควรกําหนดกิจกรรมใหชัดเจนสัมพันธกับกลุม
ประสบการณตาง ๆ จัดลําดับความยากงายใหเหมาะสมผูเรียน   ตองเนนกระบวนการและการสราง
ผลงานใหม  ๆ  รวมทั้งจัดบรรยากาศ  ส่ือส่ิงเราตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนอยางสนุกสนานได
แสดงออกในการคิดและเขียนไดอยางอิสระ  มีการรวมกันประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายและ
ปรับปรุงผลงาน 
 
กิจกรรมสําหรับใชสอนเขียนเชิงสรางสรรค 
 กิจกรรมสําหรับใชในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้นมีหลากหลาย  ดังที่นักการศึกษา
ไดเสนอไวดังนี้ 
 บันลือ  พฤกษะวัน  ( 2533 :  49-55 )  และ กรรณิการ  พวงเกษม  ( 2533 :  39 ) ไดเสนอ
กิจกรรมเพื่อใชฝกการเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกันดังนี้  1)  สงเสริมการเขียนบอกชื่อ
ภาพ  เขียนอธิบายภาพ  โดยฝกวาดภาพตามที่ตนตองการและใหบอกชื่อภาพนั้น  ๆ ฝกพัฒนาทกัษะ
ทางภาษาหลาย  ๆดานควบคูกันไป  เขียนบอกรายละเอียดและเขียนบรรยายภาพ   2) สงเสริม 
การเขียนเลาประสบการณและนิทานที่ฟงเขียนเลากิจวัตรประจําวันเขียนเลาประสบการณหรือ
เหตุการณ  เขียนนิทานที่เคยพังมา  3)  สงเสริมการเขียนเพื่อแสดงความตองการของตน  4) สงเสริม
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การเขียนเพื่อแสดงความรูสึกนึกคิดในสถานการณตาง ๆ โดยครูอาจเปน     ผูกําหนดสถานการณ
ใหแลวผูเรียนเขียนบอกความรูสึกนึกคิดของตน 
 กาญจนา  อูตรวิเชียร  ( 2538 :  51-52 ) ไดกลาวถึงกิจกรรมที่ใชฝกการเขียน 
เชิงสรางสรรคไวดังนี้  1)  แนะนําใหสังเกตธรรมชาติและเลือกเฟนคําที่จะพรรณาธรรมชาติให
ใกลเคียงกับความจริง  2)  ยั่วยุใหเด็กสนใจแตงคําประพันธหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ขึ้นจากของงาย
ไปหายาก     3)    นําไปศึกษานอกสถานที่  เชน  วัดวาอารามที่สําคัญและโบราณสถานอื่น  ๆ 
 สมิธ  (Smith , อางถึงใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ  2545 : 37 )  ไดเสนอกิจกรรมการสอน
เขียนเชิงสรางสรรค  ดังนี้  1)  เขียนบันทึกประจําวัน  2) เขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง   
3) เขียนจดหมายถึงเพื่อน   4 ) เขียนเรื่องชวนขําขัน   5)  เขียนประกาศตาง ๆ  6)  แตงโคลงกลอน
หรือเร่ืองจากประสบการณ 
 คาสติลโลและฮิลแมน  ( Castillo  and  Hillman 1995 : 30 )  ไดกลาวถึงกิจกรรมที่จะใช 
ในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้  1) เขียนบันทึกประจําวัน   ( Journal  ) โดยใหผูเรียนเขียน
บันทึกประจําวันในหองเรียนทุกวัน  วันละ  10  นาที  แลวแลกเปลี่ยนกันอาน   2) เขียนสิ่งที่เปนไป
ไมได  10  ประการ  ( Ten   Impossible  Things )  โดยใหผูเรียนเขียนถึงสิ่งที่ตนคิดวาไมอาจเปน
จริงได  ซ่ึงเปนการฝกใชจินตนาการในการเขียน  3) เขียนเกี่ยวกับความฝน  ( Dreams )  โดยให 
ผูเรียนเขียนในสิ่งที่ตนอยากไดหรืออยากเปน  4)  เขียนเกี่ยวกับความทรงจํา  ( Memories )  โดยให
ผูเรียนนึกถึงเหตุการณในอดีตที่ทําใหรูสึกเจ็บปวด  กลัว  หรือรัก  แลวเขียนบรรยายความรูสึกนั้น
ออกมา  5)  เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต  ( Future  Writing ) โดยสมมุติสถานการณหรือเหตุการณ
ตาง ๆ  ขึ้น  เชน  ใหผูเรียนจินตนาการวาตนหลับไปเปนเวลา  100  ป  แลวตื่นขึ้นมาในโลกแหง
อนาคตแลวเขียนบรรยายเหตุการณในขณะนั้น 6) บทกวี  ( Poetry )  โดยเริ่มตนจากสิ่งงาย ๆ เชน 
อานหรือฟงแลวบอกหรือเขียนความรูสึกชอบไมชอบบทกวีนั้น  ๆ อยางไร 
 สตอทเดคเชอร  ( Staudacher , อางถึงใน  กรรณิการ  พลยุทธ  2541 : 28-30 )  ได
กลาวถึงกิจกรรมที่ใชในการเขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้   1) ภาพที่ใชควรเปนภาพที่ไมจบในตัว
เพื่อใหนักเรียนฝกจินตนาการ  2)  การตั้งชื่อเร่ืองเรื่องที่ยังไมจบ  ครูอาจใชวิธีเลาหรือเขียนใหจบ   
3 ) นิทานพื้นเมือง  ครูอาจนํานิทานพื้นเมืองมาเลาใหนักเรียนฟง  เพื่อเราความสนใจใหนักเรียน
อยากเขียน  4) ใชกิจกรรมในวิชาอื่นมาสงเสริมการเขียนเปนวิชาสังคม  ครูอาจใชกิจกรรมในวิชา
เหลานั้นมาใหนักเรียนเขาโฆษณา  เรียงความหรือบันทึก  5)  ใชลักษณะตัวละครใหนักเรียน
บรรยายลักษณะตัวละครที่นักเรียนชอบ  6)  การเลาเรื่องใหนักเรียนเขียน  7)  ของจริงอาจจะเปน
พืช  สัตว  คน  ส่ิงของ  ที่ เปนรูปธรรมเปนสิ่งเราใหเด็กอยากเขียนบรรยายถึงส่ิงเหลานั้น  
9)  สัญลักษณไดแก  เครื่องหมายจราจร  ครูอาจใชเปนสิ่งเราใหเด็กเขียนบรรยาย  เลาเรื่องประวัติ
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ความเปนมา  ความคิดเห็น  คุณโทษ ประโยชนของสิ่งตาง   ๆ  10)  เหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน ครูอาจใหนักเรียนเขียนขาวในโรงเรียนขาวในหมูบาน 11)  หนังสือประเภทตาง ๆ  
12)  เศษวัสดุที่ไมใช เชน  ปฏิทิน  เศษผา  เศษหิน  เปลือกหอย   เปลือกไข  เกล็ดปลา  ถุงกระดาษ 
 สตัฟเฟอร  ( Stauffer , อางถึงใน  ประทุม  วิชาโคตร  2544 : 32  )  ไดกลาววา  เร่ืองที่
ควรใหเด็กเขียน  ควรเปนเรื่องใกลตัวเด็ก  เชน สัตวเล้ียง  บาน  ตุกตา   เพื่อนบาน  พอ  แม    วันปใหม 
 จากแนวคิดจากนักการศึกษาดังกลาว   สรุปไดวา   การจัดกิจกรรมการสอนเขียน 
เชิงสรางสรรคควรใหเด็กไดเขียนบรรยายภาพ  เขียนแสดงความรูสึกนึกคิด  เขียนจากจินตนาการ
โดยใชประสบการณ  สถานการณตาง  ๆ  ธรรมชาติ  สถานที่ที่เปนรูปธรรมเปนสื่อใหเด็กเขียน 
 
ประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรค 
 การเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนอยางมากตอผูเรียนและครูผูสอนดังที่นักการศึกษา
ไดกลาวไว  ดังนี้ 
 กาญจนา  อูตรวิเชียร  (  2538 : 53-54 )  จิรฐา   ชิตประสงค  (  2538  :  47 )   อุทัยวรรณ   
ปนประชาสรร  (  2538 :  26 )  สุทิศา  อุทัยคุปต  (  2542 : 14 )  ดุสิต  หังเสวก  (  2543 :  19 )  
ณภัทร  สระประเทศ  (  2544 :  26-27 )  พัชรา  อภิชาตมานนท  (  2544 :  20 )  และ  พิณเพชร  
บูรณภิณโญ  (  2545 :  31-32 )  กลาวถึงประโยชนของการเขียนเชิงสรางสรรคไวในทํานองเดียวกัน
วา  การเขียนเชิงสรางสรรคมีประโยชนทั้งตอตัวผูเรียนและตอครูผูสอน  ดังนี้  1)  ตอผูเรียน  คือ  
ชวยพัฒนาทักษะทางภาษา  พัฒนาดานอารมณ  สังคม  สติปญญา  ทําใหนักเรียนรักการเขียน  
ซาบซึ้งในผลงานวรรณคดี  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  สนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง   2) ตอครูผูสอน  คือ  สามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กซึ่งสะทอนออกมาจาก
งานเขียนของเด็ก  ทําใหทราบนิสัย  เจตคติ ความรู  ความคิด  ประสบการณ  อีกทั้งยังทําใหเขาใจ 
ผูเรียนเปนรายบุคคลและเปนแนวทางในการหาทางชวยเหลือแกไขขอบกพรอง      สงเสริมเด็กใน
โอกาสตอไป 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเขียนเชิงสรางสรรคมี
ประโยชนทั้งตอตัวนักเรียนและครูผูสอน  โดยที่นักเรียนไดแสดงความรูสึกนึกคิด  จินตนาการ
ออกมาจากงานเขียน  ไดรับการสงเสริมความสามารถทางดานการใชภาษา  สวนครูก็ไดรูจัก       
ผูเรียนและสามารถชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผูเรียนได 
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เกณฑในการประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรค 
 การประเมินผลการเขียนเชิงสรางสรรคมีการกําหนดเกณฑการประเมินไวหลากหลาย
ดังนี้ 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (  2523 : 7)  ไดใหหลักเกณฑในการประเมินผลงาน
เขียนเชิงสรางสรรคไวดังนี้  1)  ใหความคิดแปลกใหม  หมายถึง  ความคิดที่ไมซํ้าหรือไมได 
ลอกเลียนผูอ่ืน  เปนความคิดที่ผูเขียนคิดขั้นเองหรือดัดแปลงมาอยางแยบคายดวยภูมิปญญาของตน  
2)  การใชภาษาคมคาย  กะทัดรัด  ทั้งนี้เปนการใชภาษาไมผิดแปลกไปจากระเบียบของภาษาซึ่งเปน
ที่ยอมรับกัน  3) สามารถเราความรูสึกของผูรับสารอาจเปนความขบขัน  ความเศราความปติยินดี  
ความพิศวง  ความสวยงาม  ความซาบซึ้ง  ความอาลัย  ความมั่นใจ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันก็ได   4) เปนประโยชนไมทางตรงก็ทางออม  เชน  ใหขอคิดเปนคติในการคํารงชีวิต   
ช้ีใหเห็นคุณโทษ  แนะนําใหรูจักสังเกตพิจารณาสิ่งตาง ๆ โดยแยบคายกอใหเกิดจินตนาการในทาง
ที่ดีงาม  หรือใหความเพลิดเพลินแกจิตใจในลักษณะของนันทนาการ  เปนตน 
 พเยาว  ทักษิณ  (2523  :41-42 )เสนอเกณฑการประเมินผลการเขียนอยางสรางสรรคไว
วาควรพิจารณา  การแสดงออก  5  สวน  การเชื่อมโยงความคิด  2 สวน  การเสนอเรื่อง            
1  สวน  การใชภาษา  1  สวน  เนื้อหาสาระ  1  สวน  และนํามากําหนดคะแนนตามคุณภาพโดยให
คะแนน  5  ระดับ  คือ  5  หมายถึง  ดีมาก  4  หมายถึง  ดี  3  หมายถึง  พอใช  2  หมายถึง  เกือบ
พอใช  1  หมายถึง  ไมดี 
 กรรณิการ  พวงเกษม  ( 2534 : 160 ) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการเขียนเรื่อง
เชิงสรางสรรค  ไวดังนี้  คือ  1)  ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา  2) การเรียบเรียงความคิด   3 ) 
ความถูกตองเหมาะสมในการใชภาษาโดยในแตละขอจะกําหนดเกณฑคะแนนออกเปน   3   ระดับ    
ดีมาก  =  3  ดี  =  2   พอใช  =  1 
  พิศวาส  ลัดดากุล  (  2523 :    25,  อางถึงใน  พิณเพชร   บูรณภิญโญ  2545  : 39  )        
ไดใหเกณฑการวัดผลงานเขียนเชิงสรางสรรคไวโดยแบงการตรวจงานออกเปน  2  ขั้นดังนี้ 
 ขั้นที่  1  :   อานงานเขียนแลวแบงเปน  5  กลุมความสามารถ คือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  
พอใช  และตองปรับปรุง 
 ขั้นที่ 2 :  ตรวจใหคะแนนแบบพิจารณาเปนสวน  ๆดังนี้  คือ  ความคิด  10  คะแนน     
วิธีการเขียน  5  คะแนน  การใชภาษา  5  คะแนน  กลไกประกอบการเขียน    5   คะแนน  รวม   
25     คะแนน 
 
 ชาตรี สําราญ (2544 : 36 ) ไดสรางเกณฑการประเมินผลการเขียนไวดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

41 

1) เขียนไดถูกตองรวดเร็วเปนระเบียบสวยงาม 
 -  เขียนคําไมถูกตองมากกวา 5 คําเขียนชาไมระเบียบ 

ไมสวยงาม       1  คะแนน 
  -  เขียนคําไมถูกตอง 3 คําเขียนชาความเปนระเบียบดีขึน้ 

แตยังไมสวยงาม      2  คะแนน 
 - เขียนคําไมถูกตอง 2 คําเขียนรวดเรว็ขึ้นเปนระเบียบ 

สวยงามขึ้น       3  คะแนน 
 - เขียนคําถูกตอง เขียนรวดเร็วขึ้นเปนระเบียบสวยงาม 4  คะแนน 

2)   เขียนสื่อความได เขียนอยางมีรูปแบบ 
 - เขียนสื่อความไมได ตองใหเจาของผลงานอานใหฟง 

ใชคําซํ้ากันมาก ไมมีรูปแบบ     1  คะแนน 
 - เขียนสื่อความอานพอเขาใจงายไมตองเรยีกเจาของผลงาน 

มาซักถาม ใชคําซํ้านอย มีรูปแบบเปนของตนเอง   2  คะแนน 
 - เขียนสื่อความอานเขาใจงายแตยังมีคําซํ้าอยูบาง 

มีรูปแบบเปนของตนเอง     3  คะแนน 
 - เขียนสื่อความอานเขาใจงายไมมีคําซํ้า มีรูปแบบ 

เปนของตนเอง      4  คะแนน 
3) สามารถคิดลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องที่เขียน 
 - ไมสามารถลําดับเหตกุารณ เขียนตามที่นกึจะเขยีน 

อานวกวน       1  คะแนน 
 - เขียนลําดับเหตุการณไดแตไมตลอดเรื่องยังอานวกวน 

อยูในบางตอน      2  คะแนน 
 - เขียนลําดับเหตุการณได อานไมวกวน   3  คะแนน 
 - เขียนลําดับเหตุการณได อานไมวกวนมขีั้นตอนตอเนือ่ง 

ตลอดเรื่อง มีเหตุผลสอดรับ     4  คะแนน 
4) เขียนแสดงความนึกคิดอยางเสรี 
 - เขียนเรื่องโดยเขียนตามเพือ่นหรือครูส่ัง   1  คะแนน 
 - เขียนตามเพือ่นแตใชความคิดของตนเองมากกวา 

ลอกแบบเพื่อน      2  คะแนน 
 - เขียนเพราะตนเองตองการจะเขียนแตยังอาศัยกรอบ 

ความคิดของเพื่อนหรือของครู ยังไมเปนอสิระที่แทจริง   3  คะแนน 
       - เขียนอยางอิสระใชความคิดของตนเองมั่นใจในตนเอง 4  คะแนน 
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ประทุม  สอสะอาด   (2547  : บทคัดยอ  ,  77 )    ไดสรางเกณฑการประเมินผลการเขียน
ไวดังนี ้ 

เกณฑการใหคะแนนการเขยีนเร่ืองของนักเรียน 
1) ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง กระชับ นาสนใจ 

3  หมายถึง  ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง กระชบั นาสนใจ 
2  หมายถึง  ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ 
1  หมายถึง  ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่องและไมกระชับ ไมนาสนใจ 

2)    เนื้อหามสีาระถูกตอง ชัดเจน มีประเด็นครบถวน 
   3  หมายถึง  เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจน มีประเดน็ครบถวน 
 2  หมายถึง  เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน 

 1  หมายถึง  เนื้อหามีสาระไมถูกตองแตชัดเจนและประเด็นไมครบถวน 
3)   เรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง สอดคลองกันตลอดเรื่อง 
 1  หมายถึง  เขยีนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่อง สอดคลองกันตลอดเรื่อง 
 2  หมายถึง  เขยีนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
 1  หมายถึง  เขยีนลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง วกวน 

4)   ใชคําถูกตองสื่อความไดชัดเจนเห็นภาพ เกิดความรูสึกคลอยตาม 
 3  หมายถึง  ใชคําถูกตองสื่อความไดชัดเจนทําใหเห็นภาพ เกิดความรูสึกคลอยตาม 
 2  หมายถึง  ใชคําถูกตองส่ือความไดชัดเจนแตไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึก

คลอยตาม                       
 1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองส่ือความไดไมชัดเจนไมเห็นภาพและไมเกิด  

ความรูสึกคลอยตาม 
                ในการประเมนิชิ้นงาน : การเขียนเรื่องของนักเรียนกําหนดระดับคณุภาพจากคะแนน ดังนี้ 
 10 – 12  คะแนน  หมายถงึ  ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง กระชับ  นาสนใจ 
เนื้อหามีสาระถูกตอง ชัดเจน มีประเดน็ครบถวน  เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลอง
กันตลอดเรื่อง ใชคําถูกตองสื่อความไดชัดเจนทําใหเหน็ภาพและเกิดความรูสึกคลอยตาม  อยูใน
ระดับดีมาก 
 8 – 9  คะแนน  หมายถึง ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับไมนาสนใจ 
เนื้อหามีสาระถูกตองชัดเจนแตประเดน็ไมครบถวน  เขียนเรียงลําดบัเหตุการณไดตอเนื่องแตบาง
ชวงไมสอดคลองกัน  ใชคําถูกตองสื่อความไดชัดเจนแตไมเห็นภาพและไมเกดิความรูสึกคลอยตาม 
อยูในระดับด ี
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 6 – 7  คะแนน   หมายถึง  ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับ ไมนาสนใจ 
เนื้อหาไมถูกตองแตชัดเจนและประเด็นไมครบถวน เขียนลําดับเหตุการณไมตอเนื่องสับสนวกวน
ใชคําไมถูกตองส่ือความไดไมชัดเจนไมเห็นภาพไมเกิดความรูสึกคลอยตามอยูในระดับ 
พอใชต่ํากวา  6  คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุง 

ชาตรี    สําราญ  (  2544 : 164-165 )  ไดกลาวถึงการประเมินผลงานการเขียนของ       
นักเรียนไววาดูจากประเด็นตอไปนี้ในเรื่องการพัฒนาการเขียน  การเลือกสรรคํานํามาเขียน คําที่
นํามาใชเปนคํางาย ๆ ที่นักเรียนทุกคนใชอยูในชีวิตประจําวันทุกวันพูดไดวานําภาษาจากชีวิตจริงมา
เขียนเรื่อง  โดยไมมีคําศัพทยาก ๆ คําทุกคําอานเขาใจงาย  ไมตองตีความหรือแปลความคําที่นํามาใช  
สามารถเปนสื่อสรางความเขาใจใหแกผูอานอานแลวมองเห็นภาพไดชัดเจนการเขียนอยางมี
สุนทรียภาพทางภาษา  นักเรียนสามารถเลือกสรรคําที่เราใจ  ผูอานเกิดความรูสึกโดยการเรียงคําใน
ประโยค  การเนนคําในประโยค  การสรางภาพในภาษาสํานวนภาษากระชับเรียบงาย  ใชคํา
ธรรมดาแตมีผลตอความรูสึกของผูอาน ความกระชับของภาษา  ใชคํานอยแตอานเขาใจ  ใจความ
ชัดเจนความแปลกใหมของเรื่อง  กลวิธีการเขียน  กลวิธีในการนําเสนอ  การศึกษาคนควาขอมูล
ประกอบการเขียน  เขียนอยางมีเปาหมายการพัฒนาลักษณะนิสัย  สงงานตรงตอเวลา  ความสะอาด
เรียบรอยของงานความรับผิดชอบตอผลงานที่ปรากฏ  การศึกษาคนควาหาขอมูลนํามาประกอบการเขียน 
 โจเซฟ  เจ  ฟอรเลย  (  Joseph J. Forlay  1977 : 843 )  ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรจะวัดในการ
เขียนคือ  1) ความคิด  ( Ideals ) ไดแก  เนื้อหาตรงประเด็น  มีเหตุผล  และน้ําเสียง  (  Tone )      
2)  การเรียบเรียงเนื้อหา  ( Organization ) ไดแก  เนนส่ิงที่ควรเนน  มีเคาโครงความคิดที่เปน
ระเบียบ  3)  กลไกในการเขียน  (  Mechanics )  ไดแก  การสะกดการันต  วรรคตอนและไวยากรณ  
4) ลีลาการเขียน  ( Style ) แสดงความเปนตนคิด  มีทวงทํานองเฉพาะตน  5) การเลือกใชคํา  
( Choice of  Word )  ไดแก  ความชัดเจน  เลือกคําไดตรงความหมาย  ใชคํามีความหมายตรงหรือ
ความหมายโดยนัย  และการเลือกใชคําตามระดับภาษา 
 จากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ในการประเมินผลงาน
การเขียนเชิงสรางสรรคนั้นตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน  และกําหนดเกณฑในการประเมินให 
ชัดเจนครอบคลุมในทุก ๆ ดาน เพื่อประโยชนของทั้งผูเรียนและผูสอนเอง 
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การจัดการเรียนรูโดยใชผงัมโนทัศน 
 

 ผังมโนทัศน มาจากคําภาษาอังกฤษวา Concept Map, Diagrams, Mind Mapping, Story 
Mapping เปนตน ในปจจุบันมีผูใหคําแปลภาษาไทยมีอยูหลายคํา เชน ความคิดรวบยอด สังกัป 
แนวความคิด มโนมติ มโนทัศน แผนที่ความคิด แผนที่ปญญา สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใช 
คําวา“ผังมโนทัศน” ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมายของคําวาผังมโนทัศนไวดังนี้ 
 
ความหมายของผังมโนทัศน 
 จํานง   พรายแยมแข   (2534 :  52)   ทวีป   บรรจงเปลี่ยน  (2540 :  37)  และ
ยุวดี   เยี่ ยมแสง  (2542 :  31)  ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไวในทํานอง
เดียวกันวา  หมายถึง  ความคิด  ความเขาใจของบุคคลที่สรุป เกี่ ยวกับสิ่งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
เกิดจากการสัง เกตหรือเกิดจากสิ่ งที่เคยเรียนรูมา แลวนํา มาประมวลเขาดวยกันใหเปนขอสรุป 
หรือคําจํากัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองนั้น ๆ 
 วราภรณ  ภูปาทา(2545 :10) กลาวถึงความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา หมายถึง 
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอาจเกิดมาจากการสังเกต ประสบการณ แลวจัด
กลุมเหตุการณ หรือส่ิงของที่มีสมบัติคลายกันเขาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น หรือส่ิงนั้น 
 กูด (Good  1973 : 170) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไว 3 ลักษณะ คือ (1) ความคิดหรือ
สัญลักษณของสวนประกอบที่สามารถจําแนกหรือแยกแยะออกเปนกลุมได  (2) สัญลักษณเชิงความคิด
ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณหรือวัตถุ  และ (3) ความคิดเห็นหรือภาพของความคิดโดยรวม 
 คอลเลตต (Collette 1973 : 169-170)  ไพน (Pines  1985 : 108)  และฟลดแมน 
(Fieldman  1987 : 112) ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา แผนผังมโนทัศน หมายถึง การจัด
ประเภทของวัตถุ หรือเหตุการณตาง ๆ มารวมเขาไวดวยกัน โดยใชความเหมือน หรือความแตกตาง
เปนเกณฑในการจัดหรือกําหนดประเภทของวัตถุหรือเหตุการณนั้น ๆ 
 เจมส  และโรเวลล (Jame and Rowell  1979 : 171-175) กลาวถึงความหมายของแผนผัง
มโนทัศนวา หมายถึง เปนการแสดงโครงสรางของรายวิชาในรูปสองมิติระหวางมโนทัศนที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ซ่ึงโดยทั่วไปจะแสดงความสัมพันธอยางตอเนื่องจากมโนทัศนที่มี
ความหมายทั่วไป (General Concept) และเขียนไวที่สวนบนสุดของผังมโนทัศน มโนทัศนรองจะ
ลดหล่ันลงมาเรื่อง ๆ จนถึงมโนทัศนเฉพาะ (Specific Concept) หรือตัวอยางมโนทัศน 
 มอรเรียรา (Moreira  1979 : 283-286) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา 
หมายถึง แผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนอยางมีลําดับขั้น เพื่อแสดงใหเห็นการจัด
มโนทัศนของวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งของวิชานั้น ซ่ึงอาจจะมีทิศทางเดียวกันหรือ
สองทิศทาง หรือมากกวา 
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 ปเตอร (Peter  1980 : 158) กลาววา แผนผังมโนทัศน หมายถึง การแสดงถึงความรูใหม
ที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญา จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมายผังมโนทัศนจะประกอบไปดวยมโนทัศนอยางนอยสองมโนทัศน จะมีกิริยาเชื่อมที่
เรียกวา ขอความเชื่อม แสดงความสัมพันธ และแสดงความแตกตางของ มโนทัศนอยางมีลําดับขั้น 
เร่ิมจากมโนทัศนที่มีความหมายครอบคลุมมากไปยังมโนทัศนที่จําเพาะเจาะจงอยูดานลาง 
 จากความหมายของผังมโนทัศนดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา ผังมโนทัศน หมายถึง
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอาจเกิดมาจากการสังเกต ประสบการณ แลวจัด
กลุมเหตุการณ หรือส่ิงของที่มีสมบัติคลายกันเขาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น โดยจัด
ประเภทของวัตถุหรือเหตุการณที่เหมือนหรือแตกตางไวในกลุมหรือประเภทเดียวกันโดยอาศัย
คุณลักษณะรวมกันเปนเกณฑ 
 
กระบวนการเกิดมโนทัศน 
 มโนทัศนเกิดขึ้นจากประสบการณการรับรูของแตละบุคคลนับตั้งแตในวัยเด็ก เมื่อ
ประสาทสัมผัสรับรูขอมูลบางสิ่งบางอยางเขามา  ขอมูลดังกลาวจะเขาสูการแปลความหมายของ
สมองโดยอัตโนมัติ  สมองจะเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับกับกรอบมโนทัศนตนแบบ (prototype) 
หรือหมวดหมูใกลเคียงที่เก็บไวในความทรงจําระยะยาว (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์ 2544:1) 
 นักจิตวิทยาพบวา  คนเราสรางมโนทัศนและจัดหมวดหมูส่ิงของหรือ สถานการณตางๆ  
ไดโดยพิจารณาจากตนแบบ  หรือตัวแทนที่ดีที่สุดของหมวดหมูนั้นที่เก็บไวในความทรงจํา  
(Huttenlocher and Hedges 1944,  อางถึงใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2545:13)  โดยช้ีใหเห็นวา  
เมื่อคนเราเรียนรูในเรื่องใด เขาจะถอดความเปนนามธรรมจากสิ่งนั้น โดยดูจากลักษณะทั่วไป  และ
เก็บเคาโครงที่มีลักษณะทั่วไปเหลานั้นไวในความทรงจํา และคัดเลือก “ตัวแทนที่ดีที่สุด  ของ
หมวดหมูเปนตัวแบบ ทําหนาที่เปนตัวเปรียบเทียบชวยจัดหมวดหมูของขอมูลใหมๆที่เขามาเมื่อ
สมองรับรูขอมูลเขามาจะนําไปเปรียบเทียบกับ  “ตนแบบ”  ใกลเคียงที่มีอยู  ถาตนแบบใกลเคียงนั้น
มีอยูแลวก็จะตอบสนองไดทันที  แตถายังไมมีมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูในใจ  เราก็อาจไมเขาใจ
ขอมูลที่ไดรับและจะเกิดความพยายามทําความเขาใจกับแนวคิดใหมที่ไดรีบเมื่อเขาใจแลวก็จะนําไปบันทึก
จัดแยกประเภทเก็บไวในหมวด หมูอยางมีระบบ  เพื่อในอนาคตเมื่อตองคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะสามารถ ดึง
ล้ินชักนั้นมาใชไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ในการเก็บภาพตนแบบ  สมองจะคัดเลือก “ตัวรวม
ทั่วไป”ของลักษณะที่บงบอกวาเปนสิ่งนั้น เขามาไวในกลุมเดียวกัน  เปนตนแบบที่มีลักษณะเชิง
นามธรรม ยกตัวอยางเชน เด็กที่รูจักแลววาสุนัขเปนอยางไร ไมวาเขาจะดูสัตวประเภทใดหรือสุนัข
ตัวใดเขายอมจะสามารถแยกแยะไดวาสัตวตัวใดคือสุนัข  ตัวใดไมใช  เด็กจะไมไดจดจําเฉพาะสุนัข
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ตัวใดตัวหนึ่งอยางเจาะจง เพราะถาเด็กๆมีเพียงมโนทัศนของสุนัขบางตัวเชน  สุนัขของเขาเอง  เด็ก
จะไมสามารถพัฒนามโนทัศนของสุนัขไดเพราะกรอบตัวแบบแคบมาก เด็กจะตองเรียนรูที่จะ
บันทึกมโนทัศนของสิ่งนั้นในลักษณะเชิงนามธรรมไมใชสุนัขตัวใดตัวหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง 
 เราจะรูวาเด็กเรียนรูมโนทัศนของสิ่งเหลานั้นแลวตอเมื่อ เขาสามารถประยุกตใชคําศัพท 
“สุนัข” นั้นกับส่ิงอื่นที่มีลักษณะคลาย “สุนัข” ไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล และสามารถแยกแยะ
จากสัตวประเภทอื่นๆ  เชน  แมว  กระตาย หรือสัตวอ่ืนๆ ไดอยางถูกตองแมจะมีลักษณะบางอยาง
ใกลเคียงกัน 
 สมองสามารถเรียนรูในการแยกแยะและการจัดหมวดหมูส่ิงของ  การกระทํา  หรือความคิด  
ออกเปนประเภทตางๆ ยกตัวอยาง เชน  แยกแยะความแตกตางระหวางปากกากับดินสอ  สุนัขกับ
แมวและมีความสามารถในการจัดประเภทหมวดหมูของส่ิงที่มีลักษณะคลายกัน  เขามาอยูใน
ประเภทเดียวกัน  เชน จัดใหปากกา  ดินสอ ไมบรรทัด  ยางลบ  อยูในหมวดเครื่องเขียน เปนตน   
ยิ่งสมองจัดระเบียบส่ิงตางๆไดดีเทาไร  ยิ่งชวยใหเรารับรูเรื่องราวตางๆไดเขาใจชัดเจนมากขึ้น    
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ,2544:1)  
 สมองจัดหมวดหมูมโนทัศนอยางเปนลําดับขั้น  (Hierarchy)  โดยมีการจัดแบง
รายละเอียดภายในมโนทัศนหนึ่งอีกมากมายเชื่อมโยงกันอยางเปนลําดับขั้น  มโนทัศนในแตละเรือ่ง
สามารถจัดแบงไดเปนหลายขั้น   เชน  ส่ิงมีชีวิต  เปนมโนทัศนหนึ่งภายใตหมวดหมูนี้จะมีมโน
ทัศนของ  คน  สัตว  และพืช  เปนองคประกอบอยู  และภายใตมโนทัศนยอยของพืชจะมีมโนทัศน
ของตนไมและยอยลงไปกวานั้นไดแก  ตนไมที่มีใบสีเขียวตลอดป  ยอยลงกวานั้น อาจเปน ตนไมที่
ออก ผล และสามารถยอยลงไปไดอีกเรื่อยๆจนถึงตนไมตนหนึ่งหนาบานเราซึ่งมีมโนทัศนเฉพาะ
ของมันเอง 
 การแบงหมวดหมูมโนทัศนอยางเปนระดับขั้นอาจแบงอยางกวางๆ เปน หมวดหมูใน
ระดับสูงและหมวดหมูในระดับรองๆลงมา  หมวดหมูระดับสูง (Superordinate Level)  จะมีลักษณะ
เปนนามธรรม เปนมโนทัศนหมวดหมูที่มีลักษณะเหมือนกันนอย  เชน  ส่ิงมีชีวิต จัดเปนหมวดหมู
ในขั้นสูงเพราะมีลักษณะรวมที่เหมือนกันคือ สามารถหายใจไดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงภายใต
หมวดหมูนี้จะมี มโนทัศนยอย ๆ ในระดับรองๆลงมาอยูภายใตเปนจํานวนมากหมวดหมูในขั้นนี้
เหมือนการมองภาพในระยะไกล จะเห็นองคประกอบตางๆมากมาย แตจําแนกรายละเอียดไดเพียง
คราวๆ เทานั้นหมวดหมูในระดับรองๆลงมา(Subordinate Level) จะมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวา 
เปนมโนทัศนหมวดหมูที่มีลักษณะเหมือนกันมากขึ้นเห็นลักษณะตางๆที่เฉพาะเจาะจงไดมากกวา เพื่อใหมี
ความละเอียดและเฉพาะเจาะจง ทําใหมีความแจมชัดในมโนทัศนของสิ่งนั้นมาก  ยิ่งขึ้นไปอีก  เหมือนกับ 
การมองในระยะใกล  แมวาจะไมเห็นภาพกวางทั้งหมด  แตสามารถเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนของ 
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ส่ิงยอยๆนั้นการจัดหมวดหมูของส่ิงตางๆจะถูกจัดระเบียบอยางเปนลําดับขั้นและมีความเชื่อมโยง
กัน   จากหมวดหมูในขั้นสูงจนถึงหมวดหมูในระดับที่ยอยที่สุด  เชนสิ่งมีชีวิต  ในขั้นนี้กวางมาก  มโนทัศน
จะครอบคลุมทุกๆสิ่งที่มีชีวิต ส่ิงใดที่มีชีวิตยอมอยูในหมวดหมูนี้แลวไมวาจะเปนคน  พืช  หรือสัตว  
ภายใตหมวดหมูนี้สามารถแยกหมวดหมูยอยๆ ลงไปไดอีกมากมาย  คนประเภทใด  พืชประเภทใด  
สัตวประเภทใด  และในแตละหมวดหมูจะสามารถมีหมวดหมูยอยลงไปไดอีก เชนจากหมวดหมูคน
อาจแยกยอยเปนหมวดหมูคนไทย  หมวดหมูผูชาย  หมวดหมูวัยกลางคน  หมวดหมูนักวิชาการ  ซ่ึง
เปนมโนทัศนยอยลงมาภายใตหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง  หมวดหมูเหลานี้จะมีความเชื่อมโยง
กันอยางอยางมีเหตุผลในแตละระดับขั้นสมองสรางมโนทัศนใหกับสิ่งตางทั้งส่ิงที่เปนวัตถุส่ิงของ 
คน สัตว  พืช  กฎเกณฑ  หลักการและแนวคิดของเรื่องตางๆตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ  คาดวานาจะถึง
จํานวนลาน    มโนทัศน  เก็บไวในความทรงจําระยะยาว  และโดยธรรมชาติแลว  สมองจะทําการ
คัดเลือกหมวดหมูที่เหมาะสมมาใชใหเหมาะสมกับบริบทนั้น หมวดหมูที่เหมาะสมของสิ่งตางๆ เรา
เรียกวา  ระดับพื้นฐาน (Basic  Level)    ซ่ึงเปนระดับที่บงบอกลักษณะทั่วไปของสิ่งนั้นที่แตกตาง
จากสิ่งอื่นไดมากกวา (Rosch1978, อางถึงใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2546:21)   อาจเปนระดับ
ใดก็ไดภายใตลําดับขั้นของมโนทัศนที่ทําใหเราเขาใจบริบทนั้นไดเร็วที่สุด สมองแยกแตละมโน
ทัศนกอนเชื่อมโยง เปนความเขาใจ เร่ืองเดียวกัน   เมื่อสมองรับรูขอมูลเขามาชุดหนึ่ง  จะทําความ
เขาใจ  เร่ืองเดียวกันวาเรื่องนั้นหมายถึงอะไร  ดังนั้นถาเราเขาใจทุกคําในประโยคเราจะเขาใจและ
เห็นภาพทั้งหมดมโนทัศนของสิ่งหนึ่ง จึงเทากับมโนทัศนของสิ่งอ่ืนยอย  ๆ มาประกอบกันในลักษณะ 
มโนทัศนกลุมยอยในกลุมใหญ  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2545:26)  
 
หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับผังมโนทัศน 
 การสรางผังมโนทัศนเปนความสามารถทางสมองอยางหนึ่งของมนุษย การสราง 
ผังมโนทัศนมีลักษณะที่ตรงกันขามกับการเรียนรูแบบทองจํา (Role Learning) ความรูที่เกิดจาก 
การรับรูจะเกิดเปนมโนทัศนมีความสอดคลองสัมพันธกันในลักษณะที่เปนลําดับขั้นลดหลั่นกันลงมา 
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับผังมโนทัศนมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง  ดังนี้ทฤษฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) 
 ออซูเบล (Ausubel 1985 : 74, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ไดให
ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) วาเปนการผสมผสานสิ่งที่
เรียนใหมหรือมโนทัศนใหมเขากับความรูหรือมโนทัศนที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญา 
(Cognitive Structure) จนเกิดความรูใหมอยางเขาใจและเกิดความคงทนในการเรียนรูจากทฤษฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausuble)  กิ่งฟา  สินธุวงษ (2525 : 17) ไดกลาวถึง  
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การเรียนรูอยางมีความหมายตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) วาเปนการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
ความรูหรือประสบการณเดิมที่ตางจากความรูโดยการทองจําดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 การเรียนรูอยางมีความหมาย 
ที่มา  :  กิ่งฟา  สินธุวงษ,  ประมวลสาระชุดสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,  2537 ),  22. 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  การเรียนรูแบบทองจํา 
ที่มา  :  กิ่งฟา  สินธุวงษ,  ประมวลสาระชุดสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,  2537 ),  22. 
 
 โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 12) กลาว
วา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถเลือกและเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนทัศน หรือ
ขอความรูเดิมที่มีอยูแลวอยางสัมพันธกันในขณะที่การเรียนรูแบบทองจําผูเรียนจะใชวิธีการจดจํา
ทุกสิ่งที่เรียนอยางปราศจากเหตุผล โดยไมมีการผสมผสานเขากับโครงสรางทางสติปญญาที่มีอยูเดิม 
 พิทักษ  เจริญวานิช (2531 : 17) และนิภา  ดําเนตร (2533 : 14)   ไดใหความหมายของการเรียนรูอยางมี
ความหมายไวในทํานองเดียวกันวา   หมายถึง   การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถรูไดอยางเขาใจจากการเชื่อมโยง
ความรูใหมเขากับมโนทัศน หรือความรูเดิมไดอยางมีเหตุผลสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่อง จน
สามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญาและมีความคงทนใน 
การเรียนรู 
 การเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายนั้น ออซูเบล (Ausubel, อางถึงใน  
กิ่งฟา  สินธุวงษ 2535 : 24) กลาววาในวิชาหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยมโนทัศนที่สามารถนํามาจัดใหมี

สิ่งที่เรียน มีพฤติกรรมการเรียนรู 
แบบทองจําได 

เปนช้ินเล็กช้ินนอย 
แยกออกจากกันได 

ตัวผูเรียน 

สิ่งที่เรียน มีพฤติกรรมการเรียนรู 
ที่แสดงถึงความเขาใจ 

เช่ือมโยง ความรู 
ประสบการณ 

ตัวผูเรียน 
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ความตอเนื่องกันโดยมีมโนทัศนหลักอยูบนยอดของฐานจะครอบคลุมและรวมไวซ่ึงความเขาใจ
ของมโนทัศนที่อยูรองลงไป ดังนั้น ผูสอนควรจะเริ่มสอนดวยมโนทัศนที่ครอบคลุมซ่ึงเปน 
มโนทัศนมีในลักษณะนามธรรมแลวคอย ๆ ลึกลงไปจนถึงมโนทัศนยอย ๆ ที่เกี่ยวของเหลานั้นและ
ยังไดเนนวาในการนสําเสนอบทเรียนนั้นผูสอนควรจะจัดประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอน
ในแตละวิชาในลักษณะเปนมโนทัศน  ขอคิด     และขอมูลควรมีลักษณะ ดังนี้ คือ 
 1. มีความสัมพันธกับโครงสรางของการรับรูเขาใจของนักเรียน 
 2. ปลูกฝงใหผูเรียนไดรับรูเขาใจและคงไวซ่ึงความรูในเรื่องที่สอน 
 อยางไรก็ตาม โนแวค (Novak  1980, อางถึงใน นิภา  ดําเนตร  2533 : 19) กลาววา  
การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับลักษณะ 3 ประการดังนี้ 
 1. ลักษณะของการจัดเนื้อหา 
 2. ระดับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศนของผูเรียนแตละคน 
 3. ความพยายามในการเชื่อมโยงเนื้อหาใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว 
 จากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) ที่กลาวมาขางตน พอจะ
สรุปไดวาการเรียนรูอยางมีความหมายเปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรูใหมใหเขากับความรูเดิม
หรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ มีความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่องจน
สามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญาทําใหเกิดความ
คงทนในการเรียนรู ซ่ึงแตกตางไปจากการเรียนแบบทองจําไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหมใหเขากันได 
 
องคประกอบของผังมโนทัศน 
 บรูเนอร (Bruner, อางถึงใน พันตรี  แสงเพชร  2540 : 29-30) กลาววา แผนผังมโนทัศน
ประกอบดวยองคประกอบ 5 อยาง ดังนี้ 
 1. ช่ือ (Name) เปนคําหรือขอความที่ใชเรียกกลุมหรือหมวดหมูของประสบการณ โดย
ใชลักษณะเฉพาะรวมเปนเกณฑในการจําแนก ตัวอยางชื่อมโนทัศน ไดแก ผลไม รัฐบาล ที่อยูอาศัย 
เปนตน จะเห็นวาสิ่งที่จัดอยูในกลุมเดียวกันก็อาจตางกันในรายละเอียดปลีกยอย เชน ผลไมมี 
หลายชนิด บอยครั้งที่ผูเรียนเจาใจมโนทัศน โดยไมรูช่ือมโนทัศน เชน เด็กเล็ก ๆ มักจัดรูปผลไมตาง 
ๆ อยูในประเภทเดียวกัน โดยมีเหตุผลวาสิ่งเหลานี้สามารถรับประทานได ซ่ึงลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวอธิบายมโนทัศนแทนที่จะระบุช่ือมโนมติ อยางไรก็ตาม ถาผูเรียนรูมโนทัศนแลวก็ไมยากที่
เขาจะเรียนรูช่ือของมโนทัศนนั้น ๆ  
 2. ตัวอยางแผนผังมโนทัศน (Example) หมายถึง ตัวอยางของมโนทัศน ซ่ึงมีทั้งตัวอยาง
ของมโนทัศนเชิงบวกและเชิงลบ ตัวอยางของมโนทัศนเชิงบวก คือ ตัวอยางของมโนทัศนที่
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สอดคลองกับตัวอยางของมโนทัศนที่เราจัดให สวนตัวอยางของมโนทัศนเชิงลบนั้นเปนตัวอยาง
ของมโนทัศนไมสอดคลองกับตัวอยางของมโนทัศนที่เราจัดให 
 3. คุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญที่เราใชเปน
ลักษณะรวมหรือเปนเกณฑในการจัดส่ิงตาง ๆ (ตัวอยาง) ใหเปนหมวดหมูเดียวกัน แตตองระวัง 
อยาใหลักษณะที่ไมสําคัญเปนเกณฑในการพิจารณาตัวอยาง เชน เรามักเห็นปายบอกราคาติดอยูที่
ผลไมแตละชนิด แตเราทราบวาปายราคานี้ไมใชลักษณะเฉพาะที่สําคัญที่ทําใหเราแยกผลไม 
ออกจากอาหารหรือสินคาอื่น ๆ ได เราจึงเรียกปายติดราคาผลไมวาเปนลักษณะที่ไมสําคัญของ
ผลไมที่เราพบในตลาด มโนทัศนสวนมากมีลักษณะบางอยางที่มักเกี่ยวของดวยแตไมใชเปน
ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ เชน ถุงเทาเทนนิสของสตรีมักมีลายดอกไม แตลายดอกไมไมใชลักษณะ
เฉพาะที่สําคัญ คนจะเรียนรูมโนทัศนไดในระดับใดขึ้นอยูกับการพัฒนาการทางสติปญญา 
 4. คุณคาของคุณลักษณะเฉพาะ (Attribute Value) ในการจําแนกสิ่งตาง ๆ โดยใช
คุณลักษณะนั้นเราจะพบวาคุณลักษณะบางอยางมีคุณคาหลายระดับ  ฉะนั้นเราจึงตองพิจารณา
ระดับคุณคาของคุณคาของคุณลักษณะในการจัดหมวดหมู ตัวอยางเชน มโนทัศนเกี่ยวกับความสูง  
ความเตี้ย ความเย็น ความรอน และความเปนมิตร ความเปนศัตรู ลวนแตเปนมโนทัศนที่ใชระดับ
ของคุณลักษณะเปนเกณฑในการพิจารณา Bruner เรียก ระดับ (Degree) ความมากนอยของคุณคา
ของมโนทัศนวาคุณคาของคุณลักษณะ 
 5. กฎเกณฑ หรือ คําจํากัดความ (Rule) คือ การใหคํานิยามหรือขอความที่รูปลักษณะที่
สําคัญ หรือจําเปนของมโนทัศน เชน นิยามของรูปสามเหลี่ยม คือ รูปที่มีดาน 3 ดาน นิยามของ 
การปรุงอาหาร คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบโดยใชความรอนหรือความเย็น เปนตน การใหนิยาม
ของมโนทัศนมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการการเกิดมโนทัศน ซ่ึงผูสอนใชเปน
เครื่องมือใหผูเรียนสรุปลักษณะเฉพาะที่สําคัญของมโนทัศนที่ผูเรียนไดคนพบ การใหคํานิยามของ
มโนทัศนไดถูกตองจะสะทอนใหเห็นวา ผูเรียนมีความเขาใจองคประกอบอื่น ๆ ของมโนทัศนได
เปนอยางดี จึงกลาวไดวา การที่ผูเรียนเกิด        มโนทัศนนั้นหมายความวา ผูเรียนสามารถระบุ
องคประกอบทั้งหมดของมโนทัศนได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

51 

ประเภทของแผนผังมโนทัศน 
 ประเภทของแผนผังมโนทัศนสามารถจําแนกไดหลายลักษณะ โดยข้ึนอยูกับวาจะใช
เกณฑหรือหลักอะไรในการแบงประเภท ซ่ึงเกณฑในการแบงประเภทแผนผังมโนทัศนตางๆ นั้นมี
หลายประเภท นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประเภทของแผนผังมโนทัศนไวดังนี้ 
 กาเย (Gagne  1971 : 128, อางถึงใน สุวัฒน  นิยมคา  2531 : 29) ไดแบงประเภทของ
แผนผังมโนทัศนออกเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ 
 1. มโนทัศนเปนชื่อเรียก (Concrete Concept) หรือเรียกอีกอยางวา “มโนทัศนช่ือเรียก” 
หมายถึง ประเภทของวัตถุ ประเภทของเหตุการณ และประเภทของคุณลักษณะของวัตถุ ตัวอยาง
มโนทัศนที่เปนวัตถุ เชน โตะ ตนไม หมา แมว ไวรัส แมลง มโนทัศนที่เปนประเภทของเหตุการณ 
เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา การสังเคราะหแสง แผนดินไหว      มโนทัศนที่เปนประเภทของ
คุณลักษณะของวัตถุ เชน สี (แดง เหลือง ขาว ดํา) กลม เกลี้ยง แหลม คม 
 2. มโนทัศนที่เปนคําจํากัดความ (Defined concept) หรือเรียกอีกอยางวา “มโนทัศนเชิง
นิยาม” หมายถึง การใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของมโนทัศนช่ือเรียกแตละประเภท  
    พอลา (Pella 1968 : 115-117,  อางถึงใน พันตรี  แสงเพชร  2540 : 31) ไดแบงประเภท
ของ    มโนทัศนออกเปน 3 ประเภทดังนี้ คือ 
 1. มโนทัศนเชิงจําแนก (Classificational Concepts) เปนมโนทัศนที่เกิดจากขอสรุปที่
ไดมาจากการมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ แลวนําประสบการณเหลานี้มาจัดประเภทเพื่อ
ประโยชนในการพรรณนาปรากฏการณธรรมชาติ มโนทัศนแบบนี้แสดงใหเห็นถึงการพรรณนา
ประสบการณของมนุษย  
 2. มโนทัศนเชิงความสัมพันธ (Correlational Concepts) เปนมโนทัศนที่เกิดจากขอสรุป
ที่ไดจากการมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ แลวนําคุณลักษณะตาง ๆ มาสรางความสัมพันธ
รวมกันเพื่อประโยชนในการพยากรณ มโนมติชนิดนี้แสดงใหเห็นถึงการพรรณนาประสบการณ
ของมนุษย  
 3. มโนทัศนเชิงทฤษฎี (Theoretical Concepts) เปนมโนทัศนที่ไมไดเกิดจากขอสรุปที่
ไดจากการมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ แตอาศัยการสรุปจากแนวความคิดที่สรางขึ้นซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการอธิบายประสบการณของมนุษยเพื่อประโยชนในการอธิบายปรากฏการณในรูปทฤษฎี ซ่ึงอาจจะอยู
ในขอความหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ   
 ออซูเบล (Ausubel  1985 : 52,  อางถึงใน ไพฑูรย  สุขศรีงาม 2533 : 58-59) ไดแบง 
มโนมติออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
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 1. มโนมติปฐมภูมิ (Primary Concept) เปนมโนมติที่นักเรียนสรางขึ้นหลังจากไดรับ
ประสบการณรูปธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุนอย ๆ ต่ํากวา 11-12 ป ถานําตัวอยางสิ่งของที่มี
คุณลักษณะสําคัญคลายคลึงกันจํานวนหนึ่งมาใหเด็กดูเด็กสามารถสรุปคุณลักษณะที่สําคัญรวมกัน
ของวัตถุดังกลาวได 
 2. มโนมติทุติยภูมิ (Secondary Concept) เปนมโนมติที่เกิดจากการไดรับประสบการณ
แบบนามธรรม เชน จากการอานบทความ อานหนังสือ หรือผูอ่ืนบอก ซ่ึงเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุ 
ตั้งแต   11-12 ปขึ้นไป 
 จากประเภทของแผนผังมโนทัศนที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา แผนผังมโนทัศน
แตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป แผนผังมโนทัศนจะมีความชัดเจน และเรียนรูไดงาย 
ดังนั้นเมื่อผูเรียนเกิดมโนทัศนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสวนประกอบ
ของมโนทัศนนั้นดวย 
 
การสรางผังมโนทัศน 
 การสรางแผนผังมโนทัศนไดมีการนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหลัก มโนทัศน
รอง และมโนทัศนยอยได โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) 
เกี่ยวกับการจัดโครงสรางทางสติปญญาในสมอง  แผนผังมโนทัศนจะแสดงลําดับขั้นตอน
ความสัมพันธของมโนทัศนตั้งแตสองมโนทัศนขึ้นไป ระหวางมโนทัศนจะเชื่อมโยงดวยเสนและคาํ
สําคัญซ่ึงทําใหไดขอมูลที่มีความตรง และชัดเจนมากขึ้น นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอน
การสรางและพัฒนาผังมโนทัศนไวดังนี้ 
 ออซูเบล (Ausubel  1963 : 37) ไดกลาวถึงลําดับขั้นในการสรางมโนทัศนไวดังนี้ 
 1. วิเคราะหและแยกแยะความแตกตางของสิ่งเรา 
 2. สรางสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะรวมของสิ่งเรา 
 3. ทดสอบสมมติฐานที่สรางขึ้นในสถานการณหนึ่ง 
 4. เลือกสมมติฐานที่สามารถครอบคลุมส่ิงเราที่มีลักษณะบางประการเหมือนกัน 
 5. นําลักษณะเฉพาะของสิ่งเราที่คิดไวจากสมมติฐานสัมพันธกับโครงสรางความคิดที่มี
อยูเดิมของตน 
 6. แยกแยะความแตกตางระหวางมโนทัศนที่ไดใหมกับมโนทัศนที่มีอยูเดิมเพื่อหาความสัมพันธ 
 7. สรุปความหมายของมโนทัศนที่รับมาใหมใหครอบคลุมไปยังสมาชิกทุก ๆ  หนวยในกลุม 
 8. คิดหาสัญลักาณทางภาษาที่เหมาะสมมาใชเปนตัวแทนของมโนทัศนที่รับมาใหม 
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 โนแวค (Novak 1980, อางถึงใน  ประทีป  ชูหมื่นไวย 2540 : 14) ไดเสนอแนะวิธีการ
สรางผังมโนทัศนวา มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือท่ีไมยากเกินไป ควรเปนเนื้อหาส้ัน ๆ และประกอบดวย
มโนทัศนที่ไมยากเกินไป 
 2. วิเคราะหมโนทัศนที่มีความสําคัญตองการเขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนลงบน
กระดาษ 
 3. จัดลําดับ หรือ แยกแยะมโนทัศน โดยดูวามโนทัศนใดเปนมโนทัศนที่กวาง
ครอบคลุมมโนทัศนรองจนกระทั่งถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง 
 4. เรียงลําดับใหมโนทัศนที่กวาง ครอบคลุมอยูบนสุด และลดหล่ันลงมาดวยมโนทัศน
รองจนกระทั่งมโนทัศนเฉพาะเจาะจง 
 5. เมื่อมโนทัศนจัดวางตําแหนงแลว ใหลงเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตาง ๆ จากนั้น
หาคําเชื่อมระหวางมโนทัศนเพื่อใหมโนทัศนที่เชื่อมมีความสัมพันธกัน 
 6. ตรวจผังมโนทัศนที่สรางเสร็จแลวใหถูกตองเนื้อหา 
 อัลท (Ault, อางถึงใน พิทักษ  เจริญวานิช 2531 : 28) ไดเสนอแนวทางสําหรับการสราง 
ผังมโนทัศน 5 ขั้นดังนี้ 
 1. กําหนดหัวขอในการสรางแผนผังมโนทัศนหรือระบุมโนทัศนหลัก แลวขีดเสนใต 
มโนทัศนที่สําคัญจากนั้นเขียนแตละมโนทัศนลงลนกระดาษแข็งขนาดเล็กๆ  สําหรับแตละมโนทัศน 
 2.   จัดลําดับความสําคัญของมโนทัศนจากมโนทัศนซ่ึงรวบรวมไวในขอ 1 
 3.   อภิปรายเพื่อทําความสัมพันธของมโนทัศนแลวจัดลําดับของมโนทัศนอีกครั้ง 
 4. แกไขแผนผังมโนทัศน เพื่อใหตรงกับเนื้อหาหรือบทความที่ตองการศึกษา อาจเพิ่ม
มโนทัศนอ่ืน ๆ ลงในผังมโนทัศน 
 5. ลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการสรางผังมโนทัศนดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 1. อานเนื้อหาใหเขาใจโดยแบงออกเปนตอนสั้น ๆ จากตําราหรือทบทวนใหเขาใจ 
 2. ระบุมโนทัศนหลัก (Major Concepts) ดวยการจดบันทึกหรือขีดเสนใต 
 3. เขียนรายชื่อมโนทัศนที่เกี่ยวของแลวเรียงลําดับมโนทัศนจากมโนทัศนหลักมาจนถึง
มโนทัศนเฉพาะ 
 4. เขียนแผนผังมโนทัศนโดยใหมโนทัศนหลักอยูดานบนมโนทัศนรองลดหล่ันลง
มาแลวลากเสนระหวางมโนทัศนโดยมีคําหรือขอความแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน 
 5. พยายามแยกมโนทัศนเปนมโนทัศนยอย 
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มโนทัศน 
เฉพาะเจาะจง 
หรือตัวอยาง 

มโนทัศนที่กวางรองลงมา 

มโนทัศนที่กวางที่สุด 

มโนทัศนที่กวางรองลงมา 

มโนทัศน 
เฉพาะเจาะจง 
หรือตัวอยาง 

มโนทัศน 
เฉพาะเจาะจง 
หรือตัวอยาง 

มโนทัศน 
เฉพาะเจาะจง 
หรือตัวอยาง 

 6. หาความสัมพันธตามขวาง (Cross Links) ของมโนทัศนที่อยูในแผนผังมโนทัศน 
ความสัมพันธตามขวางคือ ความสัมพันธของมโนทัศนที่อยูดานขางคนละแถวกัน 
 7. ตรวจสอบความถูกตองของแผนผังมโนทัศนโดยใหตรงกับเนื้อหาในการสราง
แผนผังมโนทัศนเพื่อใหไดแผนผังที่สมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ 
 
ชนิดของผังมโนทัศน 
 ผังมโนทัศนที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมีจํานวนมาก  ทิศนา  แขมมณี    (2545 : 387-398)  
ไดเสนอตัวอยางชนิดของผังมโนทัศนซ่ึงสามารถนําไปใชในงานลักษณะตาง ๆ กันไดดังนี้ 

1.  ผังมโนทัศน (A Concept Map)    ผังมโนทัศนเปนผังที่แสดงมโนทัศนหรือความคิด
รวบยอดใหญไวตรงกลางและแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศน ยอย ๆ เปน
ลําดับขั้นดวยเสนเชื่อมโยง  

 
 
 

 
 
         

 
 
 
 
แผนภูมิที่    5  ผังมโนทัศนแบบที่  1 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  387. 
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                        ( reptile )                ( mammal )         ( insect ) 
                  สัตวเล้ือยคลาน           สัตวเล้ียงลูกดวยนม                        แมลง 
 
                     สุนัข                                                หมี                                               ปลาวาฬ                                       
                    ( dog )                                           ( bear )                                            ( whale ) 
  
                  

                  หมีดํา                                             หมีโพลา                                          หมกีริชล่ี 
                ( bear )                                        ( polar  bear )                                  ( grizzly  bear ) 
 
แผนภูมิที่      6  ผังมโนทัศนแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  387. 
 

 2. ผังมโนทัศนแบบแมงมุม  ( A  Spider  Map )ผังแมงมุม  เปนผังแสดงมโนทัศนอีก
แบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะคลายใยแมงมุม   
 

                       ความยาว 
     ปริมาตร                การชั่ง 
 
        เงิน             การวัด   การตวง 
 
       ทิศ  แผนผัง    รูปทรง 
       และเวลา             
                                                                                         พื้นที่ 
 
แผนภูมิที่      7  ผังมโนทัศนแมงมุม 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  388. 

สัตว 
(animal ) 
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3. ผังมโนทัศนลําดับขั้นตอน  ( A  Sequential  Map ) ผังลําดับขั้นตอนเปนผังที่แสดงลําดับ
ขั้นตอนของสิ่งตาง ๆ  หรือกระบวนการตาง ๆ   ตัวอยางเชน  

    
            เตรียม   สอน                     ดูภาพ                    วิจารณ           เตรียมใหม 
             Plan  Teach                      View                   Critique                Plan 
                1                       2                              3                          4                           5 
 
แผนภูมิที่    8  ผังมโนทัศนลําดับขั้นตอน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  389. 
 
 4.   ผังมโนทัศนลําดับชั้น  ( Hierarchy  Concept  Map ) 
 ผังมโนทัศนลําดับชั้นเปนการเสนอขอมูลตามลําดับชั้นลงมา  ซ่ึงขอสําคัญที่สุดจะอยู
สวนบนเปนการเนนความแตกตางในการกําหนดการวางขอมูลในแตละชั้นผัง    มโนทัศนชนิดลําดับ
ช้ันมีหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่    9  ผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่  1 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  390. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  10  ผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  390. 

แมกด 

ตรงมาตรา ไมตรงมาตรา 

กาด กาซ บาท บาด 

คําที่พบใน

แมกก 
แมกน แมกด 

มาก ลาก รบ จบ วน จน 
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5. ผังมโนทัศนระบบ  ( Systems  Concept  Map ) กรอบมโนทัศนระบบเปนการจัดระบบ
ขอมูลในรูปแบบ  ซ่ึงคลายกับมโนทัศนแบบสายงาน  แตเพิ่มสวนที่เปน  Inputs  และ  Outputs 
                               Input 
                                          
 
 
 
 
 
                              Output 
 
แผนภูมิที่    11  ผังมโนทัศนระบบ 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  393. 
 

6. ผังมโนทัศนแบบกางปลา  ( A  Fishbone  Map ) ผังกางปลาเปนแผนผังที่แสดง
สาเหตุของปญหาซึ่งมีความซับซอนผังกางปลาจะชวยทําใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน 
 
         ยากจน                                                                                       ระเบียบมากเกินไป 
                                     ตามใจลูก                               หยุมหยิม 
สอนลูกไมได                                                                                                   ระเบียบลาสมัย 
                                                ไมมีเวลาดแูล                                                  นักเรียน                                                    
       ถูกเพื่อนย ุ                                  อยูกับคนอื่น     ไมลงโทษจริง ๆ            ประพฤติผิด                       
                                                                                                                                                                       
             ตามเพื่อน                ธรรมชาติของเด็กยามเขาวยัรุน                        ตักเตือนไมสม่ําเสมอ 
                                            บางคนเขมงวด                                          
                                            บางคนละเลย 
                                        มีความสุขที่ทําผิด                                   ไมเขมงวด 
 
แผนภูมิที่    12 ผังมโนทัศนแบบกางปลา 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  394. 
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7. ผังมโนทัศนแบบวัฏจักร  ( A  Circle  or  Cyclical  Map )ผังวัฏจักร   เปนแผนผังที่แสดง
ลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องกันเปนวงกลม  หรือ  เปนวัฏจักรที่ไมแสดงจุดสิ้นสุด  หรือจุดเริ่มตน  ที่
แนนอน   
                                  ประสบการณ 
                                                                    รูปธรรม 
 
 ความคิด / หลักการ                      การสังเกต   
     ที่จะนําไป                        การสะทอน                        
                                                        
                                                            การสรางแนวคิด 
 
แผนภูมิที ่   13  ผังมโนทัศนวัฏจักรแบบที่  1 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  395. 
 
 
                                                                                 ภูมิหลัง 
                                                                           ( Background ) 
 
 
                               ประเมินผล              เนื้อหา                   จุดประสงค 
                              ( Evaluation )                               ( Content )                           ( Objective ) 
 
 
                                                                      ประสบการณเรียนรู 
                                                                          ( Learning  Experiences ) 
 
แผนภูมิที่    14 ผังมโนทัศนวัฏจักรแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  395. 
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8. ผังตารางเปรียบเทียบ  ( a  compare  table  map )  เปนการเขียนตารางเพื่อ 
เปรียบเทียบสองสิ่งในประเด็นที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่    15  ผังตารางเปรียบเทียบ 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  396. 
 

9. ผังวงกลมเหลื่อมซอน ( Overlapping  Circles  map)แผนที่นี้ใชในการนําเสนอสิ่งที่
เหมือนกันและตางกัน 
 
 
 
               ส่ิงที่ตางกัน----------------                                           ---------------ส่ิงที่ตางกัน 
                      
 
 
                                                                   ส่ิงที่เหมือนกัน 
 
แผนภูมิที่   16  ลักษณะผังกลมเหลื่อมซอน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,     2545 ) ,  397. 
 
 
 

 
 
             สระอะ                                             สระอา 
             สระเอะ                                            สระเอ 
              สระแอะ                                           สระแอ 

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว 
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10. ผังมโนทัศนรูปทิวทัศน  ( Picture  Landscape  Concept  Map ) ผังมโนทัศนรูปภาพ
ทิวทัศนเสนอขอมูลในรูปแบบของภาพทิวทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่    17  ผังมโนทัศนรูปภาพทิวทัศน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  397. 
 

11. ผังมโนทัศนหลายมิติ  ( Multidimensional / 3 – D  Concept  Map ) แผนผังมโน
ทัศนหลายมิติ  เปนการอธิบายขอมูลหรือแหลงขอมูลที่ซับซอนหลายมิติ 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่    18  ผังมโนทัศนหลายมิติ 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพฯ  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  398. 
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12. ผังวีไดอะแกรม  ( Vee  Diagram ) แผนผังรูปตัววีเปนเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
ธรรมชาติความรูและผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร  แผนผังรูปตัววีเปนแบบที่แสดง
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการความคิดกับการสังเกต  และวิธีการเชื่อมโยงความเขาใจ
ระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตําราเรียน  ลักษณะของแผนผังเปนดังนี้( Novak  and  
Gowin  1984 : 3 ) 

 
           ความคิด                                วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู 
                                                                   
 
         ทฤษฎี                             ขอความรูที่ได 
                        ( Theory )     ( Knowledge  Claims ) 
 
                         หลักการ                                           การแปลงขอมูลหรือการจัดการทาํขอมูล 
     ( Principle )                                     ( Transformation ) 
                         
                        มโนทัศน                                                         การบันทึกขอมูล 
    ( Concepts )                                                             ( Records ) 
                                                         เหตุการณ  และ / หรือวัตถุ 
                                                               ( Events / Objects ) 
 
แผนภูมิที่    19  ผังมโนทัศนรูปตัววี  ของโกวิน 
ที่มา: Novak and Gowin, Learning  How to Learn( Cambridge : Massachusets  University  Press, 
1984 ) ,  3. 
           ชนิดของผังมโนทัศนนั้นมีอยูหลายชนิด  ผูสอนจะตองเลือกชนิดของผังมโนทัศนที่มี
ความเหมาะกับเนื้อหา โดยจะตองทําการจัดลําดับผังมโนทัศนวามโนทัศนใดเปนมโนทัศนหลัก  
เรียงลําดับที่กวางที่สุด  ครอบคลุมไปทุก ๆ มโนทัศนและขยายไปสูมโนทัศนยอย ๆ ทุก มโนทัศน
แลวเชื่อมโยงความสัมพันธเปนขั้นตอน 

คําถามสําคัญ 
( Focus  Questions ) 
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การสอนสรางแผนผังมโนทัศน 
           จอหน  ดี  เดอ  เชคโค  ( De  Cecco  1968 : 31 )  ไดเสนอแนะวิธีและเทคนิคการสอน
เพื่อสรางแผนผังมโนทัศนไว  9 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหมีความชัดเจนวาหลังจากเรียนแผนผังมโนทัศนแลว 
ผูเรียนสามารถที่จะทําอะไรไดบาง 
 2.วิเคราะหแผนผังมโนทัศนวาจะประกอบไปดวยอะไรบาง  แลวครูควรเลือกเนนเฉพาะ
คําที่สําคัญและจําเปนที่จะใชในการสรางแผนผังมโนทัศนนั้น ๆ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ    
มโนทัศนไดงายมากขึ้น 
 3.ภาษาที่ใชในการสอน  ครูควรใชภาษาที่ทําใหผูเรียนเขาใจงาย  ชัดเจน  และเขาใจ
ความหมายไดอยางลึกซึ้ง  และถูกตอง 
 4. ครูควรจะมีการแสดงตัวอยางทั้งทางบวกและทางลบของแผนผังมโนทัศนที่ตองการ
จะสอนใหผูเรียนไดลองสังเกตและทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในแผนผังมโนทัศนนั้นโดย
การยกตัวอยางของครูจะตองมีมากเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนสามารถสรุปลักษณะรวมหรือความสัมพันธ
ของมโนทัศนนั้น ๆ และสามารถจําแนกลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนนั้นออกไปได 
 5. การแสดงตัวอยางทั้งทางบวกและทางลบ ควรจะแสดงตัวอยางทางลบทันทีหลังจาก
แสดงตัวอยางทางบวกแลว  หรือครูอาจจะแสดงไปพรอม ๆ กัน 
 6. ครูนําเสนอตัวอยางทางบวกใหมของแผนผังมโนทัศน  ที่ตองการสอนใหผูเรียนได
พิจารณาเพื่อใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดทั่วไป  และตอบสนองสิ่งเราใหม 
 7. ครูนําตัวอยางใหมทั้งทางบวกและทางลบหลาย ๆ ตัวอยางมาใหนักเรียนพิจารณาเพื่อ
ทดสอบใหผูเรียนบอกมโนทัศนที่ถูกตอง  ซ่ึงเปนการประเมินผลของนักเรียน 
 8. ครูใหผูเรียนบอกความหมาย  หรือ  คําจํากัดความเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน  เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน 
 9. ครูควรใหโอกาสนักเรียนไดทดลองใชแผนผังมโนทัศนที่เรียนผานมาแลว  แลวเสริม
กําลังใจในการที่จะใหผูเรียนใชแผนผังมโนทัศนนั้น ๆ 
           พนัส  หันนาคินทร  ( 2526 : 30 )  ไดกลาวถึงการสอนมโนทัศนไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 
 1.จัดหาประสบการณที่เปนจริง  การอธิบายมโนทัศนจะชัดเจนหากวาการอธิบายนั้น
สัมพันธกับสิ่งที่เขาใจอยูกอน  โดยเฉพาะหากเปนสิ่งที่มีลักษณะเปนของจริง  หรือประสบการณ
จริง  ในกรณีเชนนี้การหาอุปกรณการสอนที่ตรงกับเรื่อง  จะชวยใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองไดดีขึ้น 
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 2. แถลงกฎตาง ๆ ใหชัดเจน  ประสบการณที่เปนจริง  ส่ิงที่จําเปนในการสรางมโนทัศน
ใหมแกนักเรียน  ประสบการณที่แถลงออกมาอยางชัดเจนนั้น  ยอมจะสรางมโนทัศนที่ถูกตองและ
ชัดเจน  ส่ิงหนึ่งที่จะชวยไดมากคือพยายามใหนักเรียนแถลงมโนทัศนออกมาดวยตนเอง 
 3. การใหคําอธิบายอยางแจมแจงในการอธิบายของครูจะตองพยายามใหหลักการที่
ไดผลในการคิดเชน  ใชคําพูดที่นักเรียนคุนเคย  ใชประโยคที่งาย ๆ เนนจุดสําคัญดวยการอธิบายซ้ํา   
ช้ีใหเห็นความสัมพันธของเรื่องยอยที่มีอยูในเรื่องใหญ  และใชคําถามในเรื่องที่เปนหัวใจของเรื่อง 
           จํานง   พรายแยมแข  ( 2534 : 54 )  กลาววาในการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้นควรจะ
คํานึงถึงหลักการ  และวิธีการดังนี้ 
 1. การที่เด็กจะเกิดมโนทัศน หรือใชมโนทัศนไดดีขึ้น  จะเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ ตองอาศัย
เวลานานพอสมควร  ไมใชจะเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงอาทิตย  เดือน  หรือป  หมายความวาตองมี
การฝกฝนกันเรื่อย ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ  โดยหากําหนดที่แนนอนไมไดดังนั้นครูจึงตองเริ่มจากสิ่ง
งาย ๆ ที่อยูใกลตัวกอน  แลวจึงคอย ๆ ขยายวงกวางใหไกลตัวออกไป 
 2. ตองคํานึงถึงความพรอมของเด็ก  ทั้งทางกาย  จิตใจและสติปญญาเปนสําคัญ  ถาเด็ก
ขาดความพรอม  ผลสําเร็จจะไมเกิดขึ้นเลย 
 3.ตองระลึกไวเสมอวา  มโนทัศนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีประสบการณในเรื่องนั้นมา
กอนดวยปริมาณที่มากพอ คือตองไดเคยเรียนรูมาแลวอยางละเอียดถี่ถวนทุกแงทุกมุม 
 4.ในการสอนสิ่งใดก็ตาม  ตองมีตัวอยางประกอบใหมาก  รวมทั้งการใชอุปกรณ
ประกอบการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ 
 5. พยายามใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  ใหมากที่สุดเทาที่โอกาสจะอํานวย  เชน  
พาเด็กไปศึกษานอกหองเรียนกับสิ่งที่ตองการจะเรียนรูโดยตรงจริง ๆ กับตนพืช  สัตว  หรือเร่ืองดนิ  
หินแร  เปนตน 
 6. ขณะเดียวกันสืบเนื่องจากขอ 5. บางครั้งก็จําเปนตองใชประสบการณรอง           
มาใชในการสอนบาง  เพื่อใหเด็กเกิดประสบการณกับสิ่งที่ทดแทนของจริงบาง  เชนหุนจําลอง   
รูปภาพหรือสัญลักษณแทนสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับชีวิตจริง ๆ ที่คนเราไมสามารถจะ
สัมผัสกับของจริงไดตลอดเวลา  อาจจะพบแตรูปภาพหรือหุนจําลอง  ก็สามารถที่จะเรียนรูไดดวย
วิธีทําใหเกิดความสัมพันธทางความคิดขึ้นเอง 
 7. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม  หรือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองใหมากที่สุด 
 8. สงเสริมใหเด็กรูจักใชความคิดหาเหตุผลอยูเสมอ  โดยรูจักสังเกตและแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ออกมาใหเห็นอยางเดนชัดได   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

64 

 9. พยายามขจัดวิธีการบอกหรือบรรยายดวยปากเปลาออกไปใหมากที่สุด  เพราะอาจจะ
ทําใหเด็กเกิดมโนภาพ  เพื่อสรางมโนทัศนอยางผิด ๆ ไดงาย  ซ่ึงเราจะพบเห็นอยูเสมอวาผูฟง
ปาฐกถามักจะสรุปหัวขอสําคัญ  ( Concept )  ไดไมคอยจะตรงกัน  ในกรณีของการสอนก็เชนกัน 
  การสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้น  ผูสอนจะตองระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหชัดเจนวา
ตองการจะใหผูเรียนทําอะไรไดบาง  จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน  เลือกใชอุปกรณใหมีความ
เหมาะสมกับบทเรียน  และวุฒิภาวะของนักเรียน  ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ จะ
นําไปสูการสรางผังมโนทัศน 
ประโยชนของแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน 
           ผังมโนทัศนเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  หรือความคิดตาง ๆ 
ใหมองเห็นถึงโครงสรางในภาพรวม  โดยใชสัญลักษณเชื่อมโยงความคิดหรือสาระนั้น ๆ แผนผัง
มโนทัศนมีความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของผังมโน
ทัศนไวหลายทานดังนี้ 
           อะนาดิน  ( Arnaudin , อางถึงใน  พิทักษ  เจริญวานิช  2531 : 27 )  กลาวถึงประโยชน
ของแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 1. ผังมโนทัศน  ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายแสดงความรูที่ไดรับ 
อยางแทจริง  ไมใชการเรียนรู  และทองจํา 
 2. ผังมโนทัศนจะชวยใหนักเรียนสามารถแยกความแตกตางระหวางความเคยชินของ 
นักเรียนกับความเขาใจที่แทจริงตอมโนทัศนที่ศึกษาอยางแทจริง 
 3. ผังมโนทัศนชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายงายขึ้น 
 4. ผังมโนทัศนเปนวิธีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพบไดจากนักเรียนที่ใชวิธีการเรียนรู 
โดยใชผังมโนทัศนจะไดรับคะแนนสูงกวานักเรียนที่ไมไดใชผังมโนทัศน 
 5. ผังมโนทัศน  สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล  สามารถเปรียบเทียบ 
 6. ผังมโนทัศนกอนกับหลังเรียน  เพื่อแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของ
นักเรียน 
 7. ผังมโนทัศน  ใชเปนเครื่องมือในการเตรียมการสอนชวยในการพิจารณาหัวขอใน 
การสอนใชผังมโนทัศนในการสอนใชทบทวนเนื้อหากอนที่จะเรียนและใชผังมโนทัศนในการเรียน
ในระหวางครูกําลังบรรยาย 
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           มาโลน  และเดกเคอร  ( Malone  and  Dekker , อางถึงใน  ประทีป  ชูหมื่นไวย  2540 : 18 )  ได
กลาวถึงประโยชนของผังมโนทัศนชวยในการสอนไวดังนี้ 
 1.ชวยผสมผสานความรูใหมใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลวทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย
และมีความคงทนในการจํา 
 2.ชวยใหเกิดแรงจูงใจและทาทายเมื่อนํามาใชตอนเริ่มตนเรียนเรื่องใหม  และทําให 
ผูเรียนรูอะไรบาง 
 3.ชวยแสดงโครงสรางของเรื่องที่เรียนวามีความซับซอนและแสดงความสัมพันธกับ     
มโนทัศนอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 จากประโยชนของผังมโนทัศนที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาผังมโนทัศนจะเปนสิ่งที่ชวย
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายงายขึ้น  โดยมีการผสมผสานความรูใหมกับความรูเดิม 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเขียนเชิงสรางสรรค 
 จิรฐา  ชิตประสงค  (  2538  :   บทคัดยอ  , 31-32 )    ศึกษาเรื่องการหาประสิทธิภาพ
แบบฝกการเขียนแบบสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  เปนงานวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงการเขียนแบบสรางสรรค  
ประกอบไปดวย  1)  การตั้งคําถามจากภาพที่กําหนดให  2)  ใหเขียนสาเหตุเกี่ยวกับ    เหตกุารณจาก
ภาพ  3)  ใหเขียนผลที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณในภาพที่กําหนดให   4)  ใหดัดแปลง
ส่ิงที่กําหนดใหมากที่สุด  5)  ใหบอกประโยชนของสิ่งของมาใหมากที่สุด         6)  ตั้งคําถามแปลก 
ๆ  จากสิ่งของที่กําหนดให  7)  การสมมุติอยางมีเหตุผล  ใหคิดหรือเดาวาจะเกิดอะไรขึ้นจาก
สถานการณที่กําหนดใหที่ไมนาเปนไปได ผลการวิจัยพบวาแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรคมี
ประสิทธิภาพอยางมีนิสัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  แสดงวาแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรคมี
ประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได 
 สุทิศา  อุทัยคุปต  (  2542  :   บทคัดยอ ,  104 – 111  )  ศึกษาเรื่อง  ผลของการใช
หนังสือพิมพเปนสื่อในการสอนเขียนเชิงสรางสรรค ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  เปนการวิจัยเชิง
ทดลองซึ่งการเขียนเชิงสรางสรรคประกอบไปดวย  การสรางคํา  การสรางวลีและประโยค   
การเขียนขอความการเขียนความเรียง  การเขียนบทรอยกรอง  การเขียนคําขวัญ  จากผลการวิจัยพบวา   
นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชหนังสือพิมพเปนสื่อการสอน   มีความสามารถ
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ทางการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลังการสอนแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  
โดยคะแนนเฉลี่ยที่ไดรับจากการทดสอบหลังการสอนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดรับการทดสอบกอน
การสอนแสดงวานักเรียนมีความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้น 
 วิภาฤดี  วิภาวิน  (  2543  :   บทคัดยอ  , 5  )  ศึกษาเรื่องการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยใชส่ือประสม  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  การเขียน 
เชิงสรางสรรคประกอบไปดวย  การสรางคํา   การเขียนประโยค  การเขียนขอความ  และการเขียน
ความเรียง  จากผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชส่ือประสมมี
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชส่ือประสบพบวา  นักเรียนรอยละ  96.35  
มีความคิดเห็นที่ดีโดยนักเรียนมีความรูสึกชอบและตองการใหนํากลับมาใชเปนสื่อการสอนอีก
นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนการสอน  นักเรียนสนใจและอยากเรียนรูตอไปมากขึ้นและ 
นักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น 
 ณภัทร  สระประเทศ  (  2544  :   บทคัดยอ  , 5-6  )  ศึกษาเรื่อง  การสรางชุดการสอน
ทักษะการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
เทศบาลบานสามเหลี่ยมเทศบาลนครขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  เปนการวิจัยเชิงทดลองและชุด
การสอนเขียนเชิงสรางสรรคประกอบไปดวยการเขียนคํา  การประยุกตใชประโยชนของคําหรือส่ิง
ที่กําหนดให  การเขียนประโยค  การเขียนความเรียง  การเขียนคําคม  คําขวัญ  สํานวน การเขียนเลา  
ประสบการณ  การเขียนนิทานจากภาพ  และการเขียนเรื่องจากจินตนาการจากผลการวิจัยพบวา  ชุด
การสอนทักษะการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาที่  6  มีประสิทธิภาพ  90.45 / 
93.82  สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  และนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนเชิง
สรางสรรค  มีคะแนนเฉลี่ยการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 ประทุม  วิชาโคตร  (  2544  :   บทคัดยอ  , 43  )    ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิง
สรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด
เปนงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง  ซ่ึงการเขียนเชิงสรางสรรค ประกอบไปดวย  การเขียนคํา  การเขียน
ประโยค  การเขียนขอความ  และการเขียนเรื่อง  จากผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิในการเขียน 
เชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด  กอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และสําหรับความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์
ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความสามารถการเรียน      สูง  ปานกลาง
และต่ํา  ที่ไดรับการฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิดนั้นไมแตกตางกัน 
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 พิณเพชร  บูรณภิณโญ  (  2545  :   บทคัดยอ  , 70  )   ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่เรียนโดยใชแบบฝก
ภาพถายและแบบฝกภาพการตูน เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ในการเขียนเชิงสรางสรรคประกอบไป
ดวย  การเขียนคําการเขียนประโยค  การเขียนขอความ  และการเขียนเรียงความ  จากผลการวิจัย
พบวานักเรียนที่ เรียนโดยใชแบบฝกภาพถายแบบฝกภาพถายการตูนและไมใชแบบฝก  มี
ความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ      
นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกภาพการตูนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
ภาพถายและไมใชแบบฝก 
 ประทุม  สอสะอาด  (2547 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรางสรรคดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน  สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1)  ผูเรียนวิเคราะหความตองการเรื่องราวใน
ชุมชนที่จะเรียน 2) ผูเรียนและครูลงพื้นที่สํารวจชุมชนศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูในชุมชน3)เลือก
เร่ืองที่จะเขียนโดยผูเรียนคิดเองอยางอิสระและมีจินตนาการ 4) ครูชวยเชื่อมโยงความคิดของผูเรียน
ในการเขียนคํารอยเรียงเปนเรื่องราว 5)  ผูเรียนและครูรวมกันสรางเกณฑการวัดและการประเมินผล
การเขียน 6) ผูเรียนจัดทําชิ้นงาน   ผลการวิจัยพบวา  1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิง
สรางสรรคดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 81.14 / 85.15 2) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคกอนและหลัง
การจัดการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน  สูงกวา
กอนจัดการเรียนรู  และนักเรียนมีความสามารถในการเขียนนิทานสูงกวาการเขียนเรื่อง 3) ผูเรียนมี
ความคิดเห็นวาการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนประโยชน  ทําใหไดรับความรูเพิ่มขึ้นและ
มีความสนุกสนานในการเขียน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
 ประทีป  ชูหมื่นไวย  ( 2540 : บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เร่ืองทรัพยในดิน  ( ดิน , หิน , แร )  ระหวาง
การสอนโดยใชแผนผังมโนมติกับการสอนปกติ  โดยใชแผนผังมโนมติแบบลําดับชั้น  แบงกลุม
เปนกลุมทดลอง  จํานวน 41 คน  กลุมควบคุม  จํานวน  40 คน  วิธีการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ  
มีขั้นตอนการสรางแผนผังมโนมติ  ดังนี้  ( 1 )  แบงเนื้อหาในบทเรียนเปนตอนสั้น ๆ  ( 2 )  
วิเคราะหมโนมติที่สําคัญของเนื้อหา  และมโนมติที่เกี่ยวของทั้งหมด  แลวเขียนลงบนกระดาษ   
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( 3 )  จัดลําดับมโนมติที่ไดวิเคราะห  ( 4 )  เรียงลําดับมโนมติ  ( 5 )  หาคํา  หรือขอความเชื่อมเพื่อ
แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติใหมีความหมาย  แลวลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนมติ   
( 6 )  ตรวจสอบความ ถูกตองของแผนผังมโนมติ  โดยใหตรงกับเนื้อหาในการสรางแผนผังมโนมติ  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางไปจากกลุมควบคุม  อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยแผนผังมโนมติ  
นักเรียนใหมีการเรียนการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ 
 สมาน  ถาวรรัตนวณิช (2541 : 53)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชเทคนิคผังความคิดที่
มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยในระยะการทดลอง  กลุมทดลอง
ไดรับการฝกใชเทคนิคผังความคิด  สวนกลุมควบคุม  ทํากิจกรรมตามปกติ  วัดความคิดสรางสรรค
ของกลุมตัวอยางกอน  และหลังการทดลองดวยแบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ  และ 
วัดความคิดสรางสรรคจากงานประดิษฐของกลุมตัวอยางจากผลการวิจัยพบวา  คะแนนความคิด
สรางสรรคหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรค  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คะแนนความคิดสรางสรรคของกลุม
ทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คะแนนความคิดสรางสรรคจากงาน
ประดิษฐหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
           ลออ  อางนานนท  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ความคิดสรางสรรค  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนแบบลําดับขั้น   
มีขั้นตอนการสรางแผนผังมโนมติ  ดังนี้ (1 )  ใหนักเรียนระบุมโนมติที่สําคัญจากบทเรียน  และ
เขียนใสแผนกระดาษสี่เหล่ียม  ( 2 )  จัดเรียงลําดับมโนมติ  และจัดกลุมมโนมติที่มีความสัมพันธกัน  
โดยการเคลื่อนยายแผนกระดาษสี่เหล่ียม ( 3 )  หาคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแตละมโนมติเขา
ดวยกัน  (4 )  เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสนเชื่อม  คํานึงถึงลําดับมโนมติ   
ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนพระปฐมเจดีย  ( มหินทรศึกษาคาร )  
จํานวน  60 คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  30 คน  กลุมทดลองไดรับการสอน
โดยใชแผนผังมโนทัศน  กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  กลุม
ละ  12 คาบ  คาบละ  20 นาที  โดยใชเนื้อหาเดียวกัน  ผลการวิจัยพบวา  ( 1 )  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
( 2 )  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ( 3 )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ( 4 )  ความคิดสรางสรรคของกลุมทดลอง
ภายหลังการทดลองมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           อนุพันธ  ราศี  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  สารรอบตัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางการสอนโดยใชแผนผังมโนมติกับการสอน  โดยใชแผนผัง
มโนมติแบบลําดับขั้น  และแผนผังมโนมติแบบแมงมุม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  จํานวน  93 คนแบงเปนกลุมทดลองจํานวน  46 คน  กลุมควบคุมจํานวน  47 คน  มีขั้นตอนการ
สรางแผนผังมโนมติ  ดังนี้  ( 1 )  ใหนักเรียนระบุมโนมติที่สําคัญจากบทเรียน  และเขียนใส
แผนกระดาษสี่เหล่ียม  ( 2 )  จัดเรียงลําดับมโนมติ  และจัดกลุมมโนมติที่มีความสัมพันธกัน  โดย
การเคลื่อนยายแผนกระดาษสี่เหล่ียม  ( 3 )  หาคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแตละมโนมติเขาดวยกัน   
( 4 )  เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสนเชื่อม  คํานึงถึงลําดับมโนมติ  ผลการวิจัย
พบวา  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร   
เร่ืองสารรอบตัว  แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีไมนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           มงคล  เสนามนตรี  ( 2542 : บทคัดยอ )  ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกสีเขียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ระหวางการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับการสอนปกติ  มี
ขั้นตอนการสรางผังมโนมติรูปตัววี  ดังนี้  ( 1 )  ใหนักเรียนทําความเขาใจกับความหมาย  ลักษณะ
ของมโนมติ  เหตุการณ  และวัตถุส่ิงของ  ( 2 )  แนะนําการบันทึกขอมูล  และการตั้งคําถามนํา โดย
ช้ีใหเห็นวาลักษณะของการบันทึกขอมูลนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของคําถาม  ( 3 )  อธิบายใหนักเรียน
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูล  ( 4 )  อธิบายใหนักเรียนเขาใจความหมายของหลักการ  และ
ทฤษฎี  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกสีเขียว  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีสูงกวานักเรียนที่สอนปกติตามคูมือ
ครูของ  สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีสูงกวานักเรียนที่สอนปกติตามคูมือครูของ  
สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
           ลําดวน  โสตา  ( 2545 : บทคัดยอ )  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน  วิชาวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรูกับการใช
แผนผังมโนทัศนแบบลําดับขั้น  มีขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศน  ดังนี้  ( 1 )  ศึกษาชุดบัตรคําที่
กําหนด  ( 2 )  จัดเรียนมโนมติ  โดยใหมโนมติที่กวางสุดอยูดานบน  แลวจัดเรียงมโนมติที่สําคัญ
ลดหล่ันกันลงมา  จนถึงมโนมติที่เฉพาะเจาะจง  ( 3 )  หาคําเชื่อมความสัมพันธแตละมโนมติเขา
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ดวยกัน   ( 4 )  เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสนเชื่อมตามลําดับขั้น  มโนมติที่มี
ความหมายครอบคลุมไปจนถึงมโนมติเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัยพบวา  กอนเรียนนักเรียนมคีะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  15.73  คิดเปนรอยละ  38.33  หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย  27.80 คะแนน  คิดเปนรอยละ  65.60  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผังมโนมติ  ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ดานการเรียนรู  และดานทักษะทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 สัมฤทธิ์  บุญนิยม  ( 2548 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การเปรียบเทียบทางการเรียน เร่ือง
พืชและสัตว  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธี
สอนตามคูมือ เปนงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด มีขั้นตอนการสอน  ดังนี้ 
(1)  ขั้นนํา โดยใชแผนที่ความคิดทบทวนความรูเดิม  และเชื่อมโยงความรูใหม (2) ขั้นสอน เขียน
สรุปความรูใหไดความคิดหลัก  ความคิดรอง และความคิดยอยๆ ตามลําดับ (3) ขั้นสรุป ใชแผนที่
ความคิดสรุปประเด็นหลัก  (4) ขั้นวัดผลและประเมินผล ใชแบบทดสอบยอยทุกแผนและตรวจให
คะแนนแผนที่ความคิด  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01  
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดยวิธีสอน โดยใชแผนที่ความคิดทําให  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาโดยวิธีสอนตามคูมือ 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 คีนเนย   (Keeney 1976 ,อางถึงใน  จริฐา  ชิตประสงค  2538 :  60 ) ศึกษาเรื่อง    
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  และ  6  ของโรงเรียนประถมศึกษา  3  แหง  
จํานวนนักเรียน  276  คน  เกี่ยวกับการเขียนแบบสรางสรรค  ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  ชอบเลือกเรื่องดวยตนเอง  67.40  %   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   
ชอบเลือกเรื่องดวยตนเอง  80.4%  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และ  6  ใชเวลาในการเขียนเรื่อง
ตอเนื่องกันคิดเปน  57.20%  และ 43.40 %  ตามลําดับความยากในการเขียนเรื่องสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  คือ  การรวบรวมความคิด  เวลานอย  ขาดเครื่องมือที่จะชวยในการเขียน
คําศัพทและไมมีสมาธิเนื่องจากเสียงรบกวน  สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีปญหา
เชนเดียวกันและมีปญหาเพิ่มขั้นมาบางคือการกําหนดเหตุการณและอุปนิสัยของตัวละคร 
 เซนต  โรเมน  ( St. Romain  1975 . อางถึงใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ   2545 : 41 )  
ศึกษาเรื่องความแตกตางของการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับสิ่งเราตางกัน   การวิจัยนี้
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ไดศึกษาถึงการใชภาพยนตรและภาพนิ่งเปนส่ิงเราในการเขียนเชิงสรางสรรคและพบวาเรา 
ทั้ง 2 อยางมีประสิทธิภาพแตกตางกัน 

 เกอรเลย  ( Gurley  1982 : Abstract )  ไดทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสอนระหวาง
การใชมโนมติรูปตัววีและผังมโนมติกับการสอนแบบมีเงื่อนไข  โดยใชคําถามจากตําราเรียนและ
คูมือปฏิบัติการ ทําการทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาชีววิทยา  ผลการวิจัยพบวา  
ความสามารถในการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
แตพบวาลักษณะของการตอบคําถามของกลุมทดลองจะดีกวากลุมควบคุม  เจตคติตอวิชาชีววิทยา
ของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกัน  กลาวคือ  กลุมทดลองจะมีความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา
เปนอยางดี  โดยนักเรียนมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการระหวางความคิดกับ 
การกระทํา  และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการทดลองเขากับเนื้อหาในตําราเรียนไดอยางเขาใจ  แต
จากการสัมภาษณรายบุคคลพบวาการสอนโดยการใชแผนผังมโนมติกับมโนมติรูปตัววีเปนเรื่อง
ยากสําหรับผูเรียน  ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะไววาการสอนโดยใชมโนมติรูปตัววีและแผนผงัมโนมติ
ควรใชระยะเวลาพอสมควรจึงทําใหไดผลที่นาเชื่อถือได 
           โนแวค , โกวิน  และจอนหเชน  ( Novak , Gowin  and  Johansen  1983 : 625 – 645 
อางถึงในประทุม สอสะอาด 2547:48 )  ทําการวิจัยโดยใชแผนผังมโนมติและมโนมติรูปตัววีกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสามารถในการสรางแผนผังมโนมติและมโนมติรูปตัววี  ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร  
เกรด 4  และ เกรด 8  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการสอนโดยใชแผนผังมโนมติและมโน
มติรูปตัววี  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนเกรด 7  และเกรด 8  มีความสามารถในการสรางมโนมติรูปตวั
วีและผังมโนมติไดแตยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  และพบวานักเรียนเกรด 7 มี
ความสามารถในการสรางมโนมติรูปตัววีสูงกวานักเรียนเกรด 8  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะระยะเวลาที่
ใชแตกตางกันธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอนแตกตางกัน  นอกจากนี้ยังพบวา  
นักเรียนที่เรียนรูโดยใชแผนผังมโนมติและมโนมติทรูปตัววีมีความสามารถในการแกปญหาได
ดีกวากลุมควบคุม 
           จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับการเขยีนเชิงสรางสรรคและแผนผังมโนทัศนทั้งใน
และตางประเทศ สรุปไดวาผังมโนทัศนจะทําใหนกัเรยีนมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
มากขึ้น  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  และมเีจตคติที่ดีตอการเรียนดวย 
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สรุป 
  
 การศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  เกี่ยวกับ  หลักการ  จุดหมาย  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทย   
การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
โครงสรางหลักสูตรคําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง       
วิธีสอนภาษาไทยของครูตนแบบ   การเขียนเชิงสรางสรรค  วิธีสอนโดยใชผังมโนทัศน  และจาก
งานวิจัยที่  เกี่ยวของทั้งงานวิจัยภายในประเทศ  และตางประเทศ สรุปไดวาการเขียนเชิงสรางสรรค
เปนการใชความรู  ประสบการณ  และจินตนาการ  ในการเขียนถายทอดเรื่องราวเปนงานเขียนที่
แปลกใหม  ไมซํ้าของใคร  และเปนประโยชน ความมุงหมายของการสอนเขียนเชิงสรางสรรคนั้น  
เพื่อใหนักเรียนสามารถเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิด  จินตนาการและประสบการณของตนได
อยางอิสระ  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสามารถทางภาษา  การใชภาษา  ทางวรรณคดี  และเปน
การพัฒนากระบวนการคิดแกผูเรียน หลักในการสอนเขียนเชิงสรางสรรคมีดังนี้  คือ  ครูผูสอนควร
กําหนดกิจกรรมใหชัดเจนสัมพันธกับกลุมประสบการณตาง ๆ จัดลําดับความยากงายใหเหมาะสม
ผูเรียน   ตองเนนกระบวนการและการสรางผลงานใหม  ๆ  รวมทั้งจัดบรรยากาศ  ส่ือส่ิงเราตาง ๆ 
ใหผูเรียนไดเรียนอยางสนุกสนานไดแสดงออกในการคิดและเขียนไดอยาอิสระ  มีการรวมกัน
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายและปรับปรุงผลงาน การจัดกิจกรรมการสอนเขียนเชิงสรางสรรค
ควรใหเด็กไดเขียนบรรยายภาพ  เขียนแสดงความรูสึกนึกคิด  เขียนจากจินตนาการโดยใช
ประสบการณ  สถานการณตาง  ๆ  ธรรมชาติ  สถานที่ที่เปนรูปธรรมเปนส่ือใหเด็กเขียน การเขียน
เชิงสรางสรรคมีประโยชนทั้งตอตัวนักเรียนและครูผูสอน  โดยที่นักเรียนไดแสดงความรูสึกนึกคิด  
จินตนาการออกมาจากงานเขียน  ไดรับการสงเสริมความสามารถทางดานการใชภาษา  สวนครูก็ได
รูจัก  ผูเรียนและสามารถชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผูเรียนได ในการประเมินผลงานการเขียน
เชิงสรางสรรคนั้นตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน  และกําหนดเกณฑในการประเมินใหชัดเจน
ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน เพื่อประโยชนของทั้งผูเรียนและผูสอนเอง การสอนโดยใชผังมโนทัศน
ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายงายขึ้นความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอาจ
เกิดมาจากการสังเกต ประสบการณ แลวจัดกลุมเหตุการณ หรือส่ิงของที่มีสมบัติคลายกันเขาดวยกนั 
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นการเรียนรูอยางมีความหมายเปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรูใหมให
เขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ มีความสอดคลองสัมพันธกันอยาง
ตอเนื่องจนสามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญาทํา
ใหเกิดความคงทนในการเรียนรู ซ่ึงแตกตางไปจากการเรียนแบบทองจําไมสามารถเชื่อมโยงความรู
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เดิมกับความรูใหมใหเขากันไดแผนผังมโนทัศนแตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
แผนผังมโนทัศนจะมีความชัดเจน และเรียนรูไดงาย ดังนั้นเมื่อผูเรียนเกิดมโนทัศนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจะตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสวนประกอบของมโนทัศนนั้นดวย  ชนิดของผังมโนทัศน
นั้นมีอยูหลายชนิด  ผูสอนจะตองเลือกชนิดของผังมโนทัศนที่มีความเหมาะกับเนื้อหา โดยจะตอง
ทําการจัดลําดับผังมโนทัศนวามโนทัศนใดเปนมโนทัศนหลัก  เรียงลําดับที่กวางที่สุด  ครอบคลุม
ไปทุก ๆ มโนทัศนและขยายไปสูมโนทัศนยอย ๆ ทุก มโนทัศนแลวเชื่อมโยงความสัมพันธเปน
ขั้นตอน  การสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้น  ผูสอนจะตองระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหชัดเจนวาตองการ
จะใหผูเรียนทําอะไรไดบาง  จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน  เลือกใชอุปกรณใหมีความเหมาะสม
กับบทเรียน  และวุฒิภาวะของนักเรียน  ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ จะนําไปสูการ
สรางผังมโนทัศน  ผังมโนทัศนจะเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายงายขึ้น  โดยมี
การผสมผสานความรูใหมกับความรูเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง   “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน            

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental  Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design  โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย    ดังตอไปนี้ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียด 
ของการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา    วรรณกรรม  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การพัฒนาเครื่องมือ  และปรับปรุงเครื่องมือ   และเสนอขอความคิด
เห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่  2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาจากขั้นตอนที่  1  นําไปทดลองใชจัดกิจกรรมการเรียนรูและรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
นํามาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการเสนอรายงาน  ผลการวิจัย 
ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  และสงรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ  ตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  เพื่อขอจบการศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียน  300  คน 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2549 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทุกหองเรียน จัดโดย
การคละความสามารถ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 50  คน  
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2     
ปการศึกษา 2549  ไดมาจากการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย(Simple  Random  Sampling)
โดยวิธีจับสลาก  

 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลอง 
รวมทั้งสิ้น 10 ช่ัวโมง  โดยใชเวลาเรียนใน วันจันทร  ถึง วันศุกร ระหวางเวลา  08.30 –  10.30 น.  
วันละ 2 ช่ัวโมง   
 เนื้อหาที่ใชในการทดลองคือ  การเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณ  ซ่ึงเปนเนื้อหาที่ 
ผูวิจัยกําหนดโดยยึดสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่ 2 :  การเขียน ในหลักสูตร การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

 ตัวแปรที่ศึกษา  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการวิจัย  ดังนี้ 
 1.   ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน      
 2.   ตัวแปรตาม   ไดแก     

        2.1  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 
             2.2  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู  

 
แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research) ผูวิจัยไดดําเนนิ 
การทดลองตามแบบแผนการวิจัย  Pre – Experimental  Design  แบบหนึ่งกลุม  ทดสอบกอน
ทดสอบหลัง  (One  Group  Pretest  Posttest  Design)  ซ่ึงมีแบบแผน  มาเรียม   นิลพันธุ   (2547 : 144)  
ดังนี้ 
 
  T1   X  T2 
 
 
 เมื่อ    T1 คือ ทดสอบกอนจัดการเรียนรู 
 X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน        

T2 คือ ทดสอบหลังจัดการเรียนรู 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรค    ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
ผังมโนทัศน จํานวน  5   แผน แผนละ 2  ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง  ไดแก  แผนที่ 1สะพานขามแมน้ํา
แคว  แผนที่ 2  แพลอง   แผนที่ 3  สุสานสัมพันธมิตร  แผนที่ 4 น้ําตก  แผนที่ 5 วัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม  ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคจากภาพ  

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ใชเปน
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  (Pretest  ,  Posttest)  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 1  ฉบับ เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  แบบอัตนัย  จํานวน  2  ขอ  
ใชเวลา  1  ช่ัวโมง     

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
แบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ   จํานวน 9 ขอ และแบบสอบถามปลายเปด 2 ขอ 
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  การสรางเครื่องมือ  แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรค  ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชผังมโนทัศนแบบแมงมุม  จํานวน 5 แผน   ซ่ึงเปนแผนการจัดการเรียนรูจากสาระที่  2  
การเขียน  หนวยการเรียนรูที่ 13 เร่ืองของดีในตําบล หนวยการเรียนรูที่ 14  เร่ือง ธรรมชาติเจาเอย  
เปนการเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณ  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
เกี่ยวกับ คําอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
  1.2  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนเชิงสรางสรรค  และ
การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
  1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรู  
       1.4  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ดานภาษาไทย ดานการวัดผล
ประเมินผล ดานการสอน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content   Validity) ของแผนการ 
จัดการเรียนรู  แลวนําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  
Congruence  : IOC)  คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่
ยอมรับได  โดยมีการกําหนดคะแนนในการประเมิน  ดังนี้ 
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   + 1 หมายถึง    แนใจวาสอดคลอง 
      0      หมายถึง    ไมแนใจวาสอดคลอง 

   - 1 หมายถึง    แนใจวาไมความสอดคลอง 
   นําแผนการจัดการเรียนรู  ไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและคา
ดัชนีความสอดคลอง  เพื่อตรวจสอบความถูกตองแลวนําแผนการจัดการเรียนรูปรับปรุงใหมี 
ประสิทธิภาพกอนนําไปทดลองใช  โดยมีสูตร  ดังนี้ 
 

IOC = ∑R 
                     N 

IOC  คือ ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค หรือกับ 
    ลักษณะพฤติกรรม 

R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
         ∑R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    
  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษา  ปรับกิจกรรมในใบงาน  รูปที่
ใชประกอบใบงาน  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  (ดังภาคผนวก ง หนา 145 )  และนําขอมูลความ
คิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  
Congruence  : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูระหวาง 0.67  ถึง 1.00 ซ่ึงแสดงวามีความสอดคลอง 
(ดังภาคผนวก  ค  หนา 134-139   )  
   1.5  นําแผนการจัดการเรียนรู 2 แผนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3/3  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จํานวน 50 คน ซ่ึง
เปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู  (รายละเอียดดังภาคผนวก ง  หนา 145) 
   1.6   นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย    
 ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่  20                    
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นําแผนการจดัการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน   
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content   Validity) แลวนําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความ

สอดคลอง(IOC) และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการเขียนเชิงสรางสรรค   
และการจดัการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 
ศึกษารายละเอยีดของหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544   

และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จดุประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูภาษาไทย 
  

 
 
 
 

สรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  20 สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 2.  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน  (Pretest  ,  Posttest)  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใชวัด
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  จํานวน 1  ฉบับ เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน  2  ขอ  ขอ 1  
วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน  6 คะแนน ขอ 2  วัดความสามารถในการเขียนเรื่องเชิง
สรางสรรค  18 คะแนน โดยมีการดําเนินการ   ดังนี้ 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3   
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จํานวน 50 คน 

ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง   

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย   ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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 2.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เกี่ยวกับคําอธิบาย
รายวิชา  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงค  เนื้อหา  พบวาสาระที่ 2 : การเขียน  
มาตรฐาน  ท  2.1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  กําหนดความรูความสามารถดาน 
การเขียนไวดังนี้คือ สามารถเขียนคําไดถูกความหมายและสะกดการันตถูกตองและใชความรูและ
ประสบการณเขียนประโยคขอความและเรื่องราวแสดงความคิด ความรูสึก ความตองการและ
จินตนาการ  ผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรูกําหนดใหนักเรียนสามารถเลือกใช
คําเขียนเปนประโยคตรงตามความหมายและเรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้น  เขียนเลาเรื่องราวจาก
ประสบการณแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  ความตองการ  ประสบการณ  จินตนาการ  อยาง
สรางสรรค  ในสวนของเนื้อหานั้นก็กําหนดใหมีการเขียนลักษณะตางๆ ดังนี้คือ การเลือกใชคํา
เขียนเปนประโยคตรงตามความหมายและเรียบเรียงเปนเรื่องที่ยาวขึ้นเขียนเปนยอหนา  เขียนเลา
เร่ืองราวจากประสบการณแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  ความตองการ  ประสบการณ  
จินตนาการอยางสรางสรรค 
 2.2  ศึกษาหลักและวิธีสรางแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3    จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัย 
 2.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  แบบพรรณนา
ความ  จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน  และ
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค   
  2.4  นําแบบทดสอบที่ได  จากขอ 2.3  ไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  3  คน
แนะนํา และปรับแกไขตามคําแนะนํา 
  2.5  นําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  (Content   Validity) วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  แลวเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปซึ่งถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได  ไดคา
ดัชนีความสอดคลองแบบทดสอบการเขียนเชิงสรางสรรค ระหวาง 0.67 – 1.00 ซ่ึงแสดงวามีความ
สอดคลอง  (ดังภาคผนวก ค  หนา 141 ) 
   2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3  โรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จํานวน 50 คน ซ่ึงเปนกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น  ได คาความเชื่อมั่น  0.71  (ดังภาคผนวก ค 
หนา 143)   
 2.7 นําแบบทดสอบที่อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญทั้ง  3 คน  
ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข  เกี่ยวกับเกณฑการประเมินจากเดิมมีเกณฑการประเมิน 4 ขอ  
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหเพิ่มเปน 6 ขอ โดยขอท่ีเพิ่มคือ การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค และการ
สะกดคํา (ดังภาคผนวก ง หนา 145  )  
 2.8  นําแบบทดสอบที่ไดไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  
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 เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  
 ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นเองในตอนที่ 1 ซ่ึงวัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน  และ
ตอนที่  2  ไดปรับมาจากเกณฑการตรวจจากงานวิจัยของ ประทุม  สอสะอาด (2547: 124) และเพิ่ม
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 
 ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน  (6 คะแนน) 
 1)   จํานวนคํา  
   3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา  10  คํา/ประโยค 
   2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
   1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา  5   คํา/ประโยค 
 2)   จินตนาการในการเขียนคํา/ประโยค   
   3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
   2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
   1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค  (18 คะแนน) 
 1)   การตั้งชื่อเร่ือง 
 3  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับภาพ  กระชับ  นาสนใจ 
 2  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับภาพ  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ 
 1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับภาพ  ไมกระชับและไมนาสนใจ 

2)  เนื้อหา 
 3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนสอดคลองกับภาพ และมีประเด็น
ครบถวน 
 2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนสอดคลองกับภาพ แตประเด็นไม
ครบถวน 
 1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน 

3)  เรียงลําดับเหตุการณ 
 3  หมายถึง   เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
 2  หมายถึง   เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
 1  หมายถึง   เขียนเรียงลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 

4)  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 

   ส
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 3  หมายถึง   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  แตส่ือความไดไมคอยชัดเจน 
ไมเห็นภาพ  ไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน 
ไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 

5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
 3  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธ
ตอเนื่อง 
 2  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
 1  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลวไมสัมพันธ
ตอเนื่อง 

6)  การสะกดคํา 
 3  หมายถึง   เขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 
 2  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
 1  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตองมากกวา 5 คํา 
 
ตารางที่   5  เกณฑการแปลความหมายของระดับความสามารถการเขียนผังมโนทัศน และ 
                     เขียนเชิงสรางสรรค 
 

คาเฉล่ีย ระดับความสามารถ 
ระหวาง 1.00 – 1.49 นอย 
ระหวาง 1.50 – 2.49 ปานกลาง 
ระหวาง 2.50 – 3.00 มาก 

 
สําหรับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  มีขั้นตอน 

ดังแสดงในแผนภูมิที่  21 
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ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา   
สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จดุประสงค  เนือ้หา   

 
 

ศึกษาหลักและวิธีสรางแบบทดสอบ และตวัอยางแบบทดสอบ 
วัดความสามารถการเขียนเชงิสรางสรรค  จากเอกสารและงานวิจัย 

 
 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  แบบอัตนัย  จํานวน 2 ขอ  
ขอ 1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน  (6 คะแนน)  

ขอ  2 วัดความสามารถในการเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค  (18 คะแนน) 
 
 

นําแบบทดสอบ ไปใหอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกตอง 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

  
 

นําแบบสอบถามความคิดเหน็ไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3/3 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

 
 

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 
 
 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 
 

แผนภูมิที่  21 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค       
   3.  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   3.1  ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดและประเมินผล 
   3.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน เกี่ยวกับ  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  ประโยชนที่ไดรับ  เปน
แบบสํารวจรายการ (Check   List)  โดยแบงออกเปน 2 ตอน 
           ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชผังมโนทัศน แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale) มี 3 ระดับ โดยใช  ☺    
ประกอบดวย  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ดาน 1) บรรยากาศในการจัดการ
เรียนรู  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู   3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโน
ทัศน โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้    
           ☺ เห็นดวยมาก 3 คะแนน 
               เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
            เห็นดวยนอย 1 คะแนน 
 
ตารางที่   6 เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
 

ชวงคะแนน เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
ระหวาง  1.00-1.49 เห็นดวยนอย 
ระหวาง  1.50-2.49 เห็นดวยปานกลาง 
ระหวาง  2.50-3.00 เห็นดวยมาก 

 
          ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด  เกี่ยวกับขอเสนอแนะใน           
การจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
          3.3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
3 คน  ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content   Validity)  และนํามาวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)  คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  ได คาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 100  
(ดังภาคผนวก ค  หนา 140) คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันใน
เกณฑยอมรับได  
     3.4  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา  ของอาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน  เกี่ยวกับ ภาษาที่ใชในแบบสอบถามปลายเปด  (ดังภาคผนวก 
ง  หนา 145 )   

   ส
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   3.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3/3  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จํานวน 50 คน 
ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาคาความเชื่อมั่น  ได คาความเชื่อมั่น  0.98   
(ดังภาคผนวก ค หนา 142)   
   3.6  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  รายละเอียด 
ขัน้ตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   ดังแผนภูมิที่  22 
 

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวดัและประเมินผล 
 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหสอดคลองกับวัตถุประสงคซ่ึงแบงเปน 2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ดาน บรรยากาศในการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมจัดการเรียนรู 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด   
 

นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข และหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC)   

 
ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา  ของอาจารยผูควบคุม 

วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน  เกี่ยวกับ ภาษาที่ใชในแบบสอบถามปลายเปด   
 

 
 
 
 

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจยั 
 

 

แผนภูมิที่  22   สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

นําแบบสอบถามความคิดเหน็ไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3/3 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

   ส
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  กอนการทดลอง  เปนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 1.  สรางเครื่องมือในการวิจัย  และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 2.  ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 ขั้นตอนที่  2  การทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่สรางไวดวยตนเอง  
โดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว  ดังนี้ 
 1.  ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง
ทั้งส้ิน 10 ช่ัวโมง  โดยใชเวลาเรียนใน วันจันทร  ถึง วันศุกร ระหวางเวลา 08.30 –  10.30 น. 
วันละ 2 ช่ัวโมง  ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา   2549 
 2.  เนื้อหาที่ใชในการทดลองคือ  การเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณ  ซ่ึงเปนเนื้อหา
ที่ผูวิจัยกําหนดโดยยึดสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่ 2 :  การเขียน ในหลักสูตร การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จากหนวยการเรียนรูที่ 13 เร่ืองของดีในตําบล 4 ช่ัวโมง  หนวย         
การเรียนรูที่ 14  เร่ือง ธรรมชาติเจาเอย  6 ช่ัวโมง รวมใชเวลาในการทดลอง 10 ช่ัวโมง สวนเวลาที่
เหลืออีก 10 ช่ัวโมงใชบูรณาการสอนฟง  พูด  อาน  และหลักเกณฑทางภาษา   ซ่ึงมีรายละเอียดของ
แผนการสอน  ดังตารางที่  7 
 

ตารางที่  7  เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 

หนวยการเรยีน แผนการ
สอนที่ เนื้อหา จุดประสงค จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
หนวยการ
เรียนรูที่ 13 
เร่ือง ของดีใน

ตําบล 
(4 ช่ัวโมง) 

1 การอาน  การเขียน  
เรียนรูคํายาก 

1.สามารถอานคํายากได 
2.สามารถเขียนคํายากได 

2 

 2 การอานออกเสียง 
เร่ืองธรรมชาติเจาเอย 

1.สามารถอานออกเสียงบทเรียน
ได 

2 

 3 การอานในใจและ
ตอบคําถาม 

1.สามารถอานในใจไดถูกตอง
ตามหลักการอาน 
2.สามารถตอบคําถามจากเรื่องที่ 
อานได 

1 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
หนวยการเรยีน แผนการ

สอนที่ 
เนื้อหา จุดประสงค จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
 4-5 การเขียนเลาเรือ่งราว

จากประสบการณ 
1.สามารถ  เขียนเลาเรื่องราวจาก
ประสบการณอยางสรางสรรค 

4 

  6 บทรอยกรองทํานอง
เสนาะ 

1.สามารถอานทํานองเสนาะได 
2.สามารถแตงคําสัมผัสคลอง
จองงายได 

1 

หนวยการ
เรียนรูที่ 14  

เร่ือง ธรรมชาติ
เจาเอย  

(6 ช่ัวโมง)  

1 การอาน  การเขียน  
เรียนรูคํายาก 

1.สามารถอานคํายากได 
2.สามารถเขียนคํายากได 

1 

 2 การอานออกเสียง 
เร่ืองธรรมชาติเจาเอย 

1.สามารถอานออกเสียงบทเรียน
ได 

1 

 3 การอานในใจและ
ตอบคําถาม 

1.สามารถอานในใจไดถูกตอง
ตามหลักการอาน 
2.สามารถตอบคําถามจากเรื่องที่
อานได 

1 

 4-6 การเขียนเลาเรือ่งราว
จากประสบการณ 

1.สามารถ  เขียนเลาเรื่องราวจาก
ประสบการณอยางสรางสรรค 
 

6 

 7 บทรอยกรองทํานอง
เสนาะ 

1.สามารถอานทํานองเสนาะได 
2.สามารถแตงคําสัมผัสคลอง
จองงายได 

1 
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 3.  การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการดําเนินการวิจัย  เพื่อพัฒนาความสามารถ
การ เขี ยน เชิ งสร า งสรรค    ด วยการจั ดการ เ รี ยนรู โดยใช ผั งมโนทัศน  ผู วิ จั ยดํ า เนิน 
การสอนตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.   ขั้นนํา   
 1.1   ครูจัดกิจกรรมเพื่อเราความสนใจ โดยใหนักเรียนดูภาพแหลงเรียนรู
ทองถ่ิน  รองเพลง  ดูวีดิทัศน  เลนเกม  เลาประวัติแหลงเรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณ  วาดภาพ 
 1.2   ทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรู
ใหม    โดยการพูดคุยสนทนา  แลกเปลี่ยนประสบการณ  สนทนาเนื้อหาของเพลง  จากเรื่องราวของ
วีดิทัศน  ครูเลาประวัติศาสตรความเปนมาของแหลงเรียนรู 
 2.   ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศนแบบแมงมุมเพื่อการเขยีน    
 2.1   นักเรียนดูภาพแหลงเรียนรูในชุมชน เกี่ยวกับ สะพานขามแมน้ําแคว    
แพลอง  สุสานสัมพันธมิตร น้ําตก  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เพื่อสรางมโนทัศน  นักเรียนตอบ
คําถามของครู  
 2.2 นักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศน แบบแมงมุม   
 2.3  นักเรียนแบงกลุมปรึกษา  สนทนา  แลกเปลี่ยนประสบการณและฝกเขียน
ประโยคหรือขอความจากผังมโนทัศน   
 2.4  นักเรียนสงตัวแทนนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจาก ผังมโนทัศน
หนาชั้นเรียน 
 3.   ขั้นสรุปและประเมินผล   
 3.1   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลงานตามเกณฑที่กําหนด  รวมพิจารณา
คํา  หรือขอความที่นักเรียนแสดงความคิดวาเกี่ยวของกัน หรือไมอยางไร และรวมกันสรุปบทเรียน 
 3.2 วัดและประเมินผลโดยใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพเปนรายบุคคล  

ขั้นตอนที่  3  หลังทดลอง  ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองสอน  ผูวิจัยนําแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest)  ไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน  
และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ไป
สอบถามกับนักเรียน    สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนดังแผนภูมิที่  23 
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แผนภูมิที่  23  สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
 

ขั้นนํา 
1.1   ครูจัดกิจกรรมเพื่อเราความสนใจ โดยใหนักเรียนดูภาพแหลงเรียนรู
ทองถิ่น  รองเพลง  ดูวีดีทัศน  เลนเกม  เลาประวัติแหลงเรียนรู  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ  วาดภาพ 
1.2   ทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเช่ือมโยงเขาสูความรู
ใหม    โดยการพูดคุยสนทนา  แลกเปลี่ยนประสบการณ  สนทนาเนื้อหา
ของเพลง  จากเรื่องราวของวีดีทัศน  ครูเลาประวัติศาสตรความเปนมาของ
แหลงเรียนรู 
 

2 ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศน 
2.1   นักเรียนดูภาพแหลงเรียนรูในชุมชน เพื่อสรางมโนทัศน  นักเรียน
ตอบคําถามของครู  
2.2 นักเรียนรวมกันเขียนผังมโนทัศน แบบแมงมุม   
2.3  นักเรียนแบงกลุมปรึกษา  สนทนา  แลกเปลี่ยนประสบการณและฝก
เขียนประโยคหรือขอความจากผังมโนทัศน   
2.4  นักเรียนสงตัวแทนนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจาก 
ผงัมโนทัศนหนาช้ันเรียน    

3 ขั้นสรุปและประเมินผล 
3.1   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลงานตามเกณฑที่กําหนด  รวม
พิจารณาคํา  หรือขอความที่นักเรียนแสดงความคิดวาเกี่ยวของกัน หรือไม
อยางไร และรวมกันสรุปบทเรียน 
3.2 วัดและประเมินผลโดยใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องจากภาพเปนรายบุคคล  
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย  โดยใชสถิติวิเคราะหที่ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  และใชโปรแกรมสําเร็จรูปจาก SPSS  ในการวิเคราะห  ดังนี้ 
 1.   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  แบบทดสอบ
วัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค     และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  
 1.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง  ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน   
แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 1.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อหา 
คาความเชื่อมั่น  
 2.   การวิเคราะหขอมูล  จากการเปรียบเทียบความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค   
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคา ที  
(t-test)  dependent   
   3.   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู   ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู    แบบมาตราสวน

ประมาณคา  (Rating  scale) มี 3 ระดับ  วิเคราะหขอมูล  โดยใชคาเฉลี่ย   ( x  )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   (S.D.)    
  3.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด   
ใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) 
          และผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย  ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่  8    สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห

ขอมูล 
1)เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถการเขียน
เชิงสรางสรรค  ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน  

ทดสอบความสามารถการ
เขียนเชิงสรางสรรค กอน
และหลังการจัดการเรียนรู  

-แบบทดสอบ
ความสามารถการเขียน
เชิงสรางสรรค  วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคา คาเฉลี่ย  

( x )   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) และ t – test แบบ 
dependent 

2)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน  

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน  

-นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 50 คน
โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 
 

-แบบสอบถามความ
คิดเห็นวิเคราะหขอมูล

โดย คา คาเฉลี่ย  ( x )   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดความสามารถ
การเขียนเชิงสรางสรรค  และแบบสอบถามความคิดเห็น  นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3/3  จํานวน 50  คน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองฯ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนเรียน   จัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  ทดสอบหลังเรียน  และสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอ
คําถามในการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียงเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 ตอนที่  2   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชผังมโนทัศนรู  
 
ตอนที่  1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
                        ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  1  ความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชผังมโนทัศน แตกตางกันหรือไม (ดังภาคผนวก  ช  หนา  214-218)  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 - 11 
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ตารางที่  9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
                          ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
                           ผังมโนทัศน  โดยภาพรวม 
 

ความสามารถ 
ในการเขยีนเชงิสรางสรรค 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D.  t -  test Sig. 
 

กอนเรียน   50 24 10.86 2.55 
หลังเรียน   50 24 15.64 2.48 

17.33 .000 

 
      จากตารางที่  9    โดยภาพรวมพบวา  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดย
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังการจัดการเรียนรู( x  =  15.64, S.D. =2.48) สูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู( x   =10.86, S.D. =2.55) เมื่อพิจารณาความสามารถเปนรายดานดังตารางที่ 10    
 
ตารางที่  10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
                            ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
                             ผังมโนทัศน ดานความสามารถการเขียนผังมโนทัศน 
 

ความสามารถ 
การเขียนผังมโนทัศน 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D. t - test Sig. 
 

กอนเรียน   50 6 2.56 1.09 
หลังเรียน   50 6 4.44 0.86 

10.45 .000 

 
    จากตารางที่ 10   พบวา  ความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดย
ความสามารถในการเขียนผังมโนทัศนหลังการจัดการเรียนรู ( x  =  4.44, S.D. =0.86) สูงกวากอน
การจัดการเรียนรู( x   =2.56, S.D. =1.09)    
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ตารางที่  11 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียน 
                            ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใช 
                             ผังมโนทัศน ดานความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

ความสามารถ 
การเขียนเชิงสรางสรรค 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D.  t- test Sig. 
 

กอนเรียน   50 18 8.30 2.12 
หลังเรียน   50 18 11.20 1.97 9.22 .000 

 
     จากตารางที่ 11    พบวา  ความสามารถในการในการเขียนเชิงสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดย
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังการจัดการเรียนรู ( x  =  11.20, S.D. = 1.97) สูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู( x   =8.30 , S.D. = 2.12)    
  
 2. ความสามารถในการเขียนผังมโนทัศนเปนรายดาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  3  กอนเรยีนและหลังเรยีนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน มีรายละเอยีดดังตารางที่  
12 - 13

   ส
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ตารางที่ 12 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 3  กอนเรียน 
      และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน จําแนกเปนรายดาน 

  
    จากตารางที่ 12    พบวา  โดยภาพรวม นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิง

สรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 กอนเรียน และหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดย
ใชผังมโนทัศน อยูในระดับปานกลาง ( x = 1.92, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา   

    ความสามารถการเขียนผังมโนทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( x = 1.97, 
S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา การเขียนจํานวนคํา อยูในระดับมาก ( x = 2.75,  
S.D. = 0.34) และต่ําสุดคือ การเขียนจินตนาการในการเขียนคํา/ประโยคอยูระดับนอย ( x = 1.19, 
S.D. = 0.41)  

    ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ( x = 1.86, 
S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง คือ นักเรียนมีความสามารถ
เปนลําดับที่ 1 คือ การตั้งชื่อเรื่อง ( x = 2.05, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ เรียงลําดับเหตุการณ   
( x = 1.88, S.D. = 0.71) เนื้อหา ( x = 1.86, S.D. = 0.52)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  
( x = 1.86, S.D. = 0.67) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ( x = 1.80, S.D. = 0.54)   และ การสะกดคํา  
( x = 1.72, S.D. = 0.54)   ตามลําดับ 

ความสามารถของนักเรียน จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม x  S.D. ระดับ ลําดับ 

การเขียนผังมโนทัศน 
1. จํานวนคํา 

 
50 

 
3 

 
2.75 

 
0.34 

 
มาก 

 
1 

2. จินตนาการในการเขียนคํา/ประโยค 50 3 1.19 0.41 นอย 2 
รวม 50 3 1.97 0.38 ปานกลาง - 

การเขียนเชิงสรางสรรค 
1. การตั้งช่ือเรื่อง 

 
50 

 
3 

 
2.05 

 
0.61 

 
ปานกลาง 

 
1 

2. เนื้อหา 50 3 1.86 0.52 ปานกลาง 3 
3. เรียงลําดับเหตุการณ 50 3 1.88 0.71 ปานกลาง 2 
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 50 3 1.80 0.54 ปานกลาง 5 
5. การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค 50 3 1.86 0.67 ปานกลาง 3 
6. การสะกดคํา 50 3 1.72 0.54 ปานกลาง 6 

รวม 50 3 1.86 0.60 ปานกลาง - 
โดยภาพรวม 50 3 1.92 0.98 ปานกลาง - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 13  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน จําแนกเปนรายแผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 
ความสามารถของนักเรียน 

x  S.D. ระดับ ลําดับ x  S.D. ระดับ ลําดับ x  S.D. ระดับ ลําดับ x  S.D. ระดับ ลําดับ x  
S.D

. 
ระดับ 

ลําดั
บ 

การเขียนผังมโนทัศน 
1. จํานวนคํา 

 
2.12 

 
0.59 

 
ปานกลาง 

 
1 

 
2.70 

 
0.65 

 
มาก 

 
1 

 
2.96 

 
0.20 

 
มาก 

 
1 

 
2.96 

 
0.28 

 
มาก 

 
1 

 
3.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
1 

2. จินตนาการในการเขียนคํา/
ประโยค 

 
1.08 

 
0.34 

 
นอย 

 
2 

 
1.08 

 
0.27 

 
นอย 

 
2 

 
1.00 

 
0.00 

 
นอย 

 
2 

 
1.36 

 
0.72 

 
นอย 

 
2 

 
1.14 

 
0.70 

 
นอย 

 
2 

รวม 1.60 0.47 ปานกลาง - 1.89 0.46 ปานกลาง - 1.98 0.10 ปานกลาง - 2.16 0.50 ปานกลาง - 2.22 0.35 ปานกลาง - 
การเขียนเชิงสรางสรรค 
1. การตั้งชื่อเรื่อง 

 
1.84 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

 
1 

 
1.94 

 
0.65 

 
ปานกลาง 

 
1 

 
2.14 

 
0.64 

 
ปานกลาง 

 
2 

 
1.96 

 
0.67 

 
ปานกลาง

 
2 

 
2.38 

 
0.49 

 
ปานกลาง 

 
2 

2. เนื้อหา 1.58 0.50 ปานกลาง 3 1.42 0.57 นอย 6 2.02 0.51 ปานกลาง 4 2.00 0.35 ปานกลาง 1 2.28 0.64 ปานกลาง 3 
3. เรียงลําดับเหตุการณ 1.40 0.67 นอย 4 1.46 0.68 นอย 5 2.22 0.74 ปานกลาง 1 1.94 0.74 ปานกลาง 3 2.40 0.73 ปานกลาง 1 
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 1.34 0.52 นอย 5 1.60 0.57 ปานกลาง 3 2.04 0.45 ปานกลาง 3 1.94 0.59 ปานกลาง 3 2.10 0.58 ปานกลาง 4 
5. การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค 1.72 0.64 ปานกลาง 2 1.78 0.68 ปานกลาง 2 1.92 0.72 ปานกลาง 5 1.94 0.62 ปานกลาง 3 1.94 0.68 ปานกลาง 6 
6. การสะกดคํา 1.34 0.59 นอย 5 1.48 0.54 นอย 4 1.88 0.48 ปานกลาง 6 1.86 0.50 ปานกลาง 6 2.06 0.59 ปานกลาง 5 

รวม 1.54 0.58 ปานกลาง - 1.61 0.62 ปานกลาง - 2.04 0.59 ปานกลาง - 1.94 0.58 ปานกลาง - 2.19 0.62 ปานกลาง - 
โดยรวม 1.57 0.53 ปานกลาง 5 1.75 0.54 ปานกลาง 4 2.01 0.35 ปานกลาง 3 2.05 0.54 ปานกลาง 2 2.21 0.49 ปานกลาง 1 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน โดยภาพรวมและ
รายดาน  การเขียนผังมโนทัศน  และการเขียนเชิงสรางสรรค ทุกแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลางโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คือลําดับที่1 ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( x = 2.21, S.D. = 0.49) ลําดับที่ 2 ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ( x = 2.05, S.D. = 0.54) ลําดับที่3 ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( x = 
2.01, S.D. = 0.35) ลําดับที่4 ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ( x = 1.75, S.D. = 0.54)  และลําดับที่ 5ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ( x = 1.57, S.D. = 0.53) ตามลําดับ  

95 
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 บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สะพานขามแมน้าํแคว 

 ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนสนใจและตั้งใจดูภาพที่ครูนํามาแสดง  พรอมทั้งรวมกัน
สนทนาถึงความสําคัญของสะพานขามแมน้ําแคว  โดยครูถามนําเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู  และ
ใหนักเรียนรองเพลงไปเที่ยว  เพื่อกระตุนความสนใจและเชื่อมโยงการเรียนรูในการทาํกจิกรรมกลุม  
นักเรียนใหความรวมมือภายในกลุมดี  แตมีนักเรียนบางคนยังไมเขาใจ  จึงนั่งดูและฟงเพื่อนเฉยๆ  
เมื่อประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคลจากใบงานผลปรากฏวา มีนักเรียนจํานวน 1 คน คิดเปน 
รอยละ 2  มีผลการประเมินอยูในระดับดี  มีนักเรียนจํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ 44  มีผล 
การประเมินอยูในระดับพอใช  มีนักเรียนจํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 54  มีผลการประเมินอยูใน
ระดับตองปรับปรุง  และผลการทํางานกลุม ผลการประเมินอยูในระดับดี  1 กลุม  คิดเปนรอยละ 10   
ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 9 กลุม  คิดเปนรอยละ 90    
 ปญหาที่เกิดขึ้น  ในขณะจัดการเรียนรูในชั้นเรียนนักเรียนแยงกันเลาเรื่องประสบการณ  
เสียงดังมาก  ทําใหฟงแลวสับสน  นักเรียนบางคนนั่งฟงเฉยๆ  และมีนักเรียนยายตามผูปกครองมา
จากจังหวัดอื่น  ทําใหไมรูจักสะพานขามแมน้ําแคว  นักเรียนเขียนลอกเรียนแบบกัน 
 แนวทางการแกไขปญหา  สรางขอตกลงมารยาทในการเลาเรื่อง  การเขียนเรื่อง  และ ครู
ควรเรียกถามนักเรียนใหทั่วถึง 
 ขอเสนอแนะ  บอกนักเรียนที่ไมเคยไปแนะนําใหผูปกครองพาไปเที่ยวในวันหยุดเรียน 

แผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  แพลอง 
 ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนตื่นเตน และสนุกในการเลนเกมตอจิ๊กซอร  ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นการสอนนักเรียนสามารถปฏิบัติไดในเวลาที่กําหนด  เมื่อประเมินผลการเรียนรูเปน
รายบุคคลจากใบงานผลปรากฏวา มีนักเรียนจํานวน  8 คน คิดเปนรอยละ 16   มีผลการประเมินอยู
ในระดับดี  มีนักเรียนจํานวน  41 คน คิดเปนรอยละ 42 ผลการประเมินอยูในระดับพอใช   
มีนักเรียนจํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 2 ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง  และผลการ
ทํางานกลุม มีผลการประเมินอยูในระดับดี  10 กลุม คิดเปนรอยละ 100 
 ปญหาที่เกิดขึ้น  นักเรียนเสียงดังในขณะเลนเกม  ทําลายสมาธิเพื่อนที่ยังตอภาพไมเสร็จ 
 แนวทางการแกไขปญหา  ควรสรางขอตกลง  กฎ  กติกากอนการเลนเกม 
 ขอเสนอแนะ  - 

แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง  สุสานทหารสัมพันธมิตร 
 ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนไมทราบเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเรื่องสุสาน
ทหารสัมพันธมิตร  นักเรียนกังวลเกี่ยวกับการที่จะจดจําชื่อประเทศตางๆเพื่อจะใชในการเขียน    

   ส
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เมื่อประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคลจากใบงานผลปรากฏวา มีนักเรียนจํานวน  1 คน คิดเปน
รอยละ 2  มีผลการประเมินอยูในระดับดี  มีนักเรียนจํานวน  31 คน คิดเปนรอยละ 62 ผลการ
ประเมินอยูในระดับพอใช  มีนักเรียนจํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 36 ผลการประเมินอยูในระดับ
ตองปรับปรุง  และผลการทํางานกลุม มีผลการประเมินอยูในระดับดี  9 กลุม คิดเปนรอยละ 90  
ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 1 กลุม คิดเปนรอยละ 10  
 ปญหาที่เกิดขึ้น  นักเรียนเขียนคําซํ้ากันมากในการเขียนผังมโนทัศน 
 แนวทางการแกไขปญหา  ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดเลาประสบการณและแสดง
ความคิดเห็น 
 ขอเสนอแนะ ควรศึกษาเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม  หรือหนังสืออานเพิ่มเติมใน
หองสมุด 

แผนการเรียนรูที่ 4 เรื่อง  น้ําตก 
 ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนมีความสนใจในการวาดภาพ  นักเรียนนึกคํา/ขอความได
ถูกตอง  หลากหลายมากขึ้น  เมื่อประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคลจากใบงานผลปรากฏวา มี 
นักเรียนจํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 8  มีผลการประเมินอยูในระดับดี  มีนักเรียนจํานวน  43 คน 
คิดเปนรอยละ 86  ผลการประเมินอยูในระดับพอใช  มีนักเรียนจํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 6 ผล
การประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง  และผลการทํางานกลุม มีผลการประเมินอยูในระดับดี   
10 กลุม คิดเปนรอยละ 100  
 ปญหาที่เกิดขึ้น  นักเรียนเขียนคําซํ้ากันมากในการเขียนผังมโนทัศน  แตดีขึ้น 
 แนวทางการแกไขปญหา  ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดพูดคุยเกี่ยวกับ
ประสบการณของแตละคนใหมากเพื่อชวยใหนักเรียนคิดคําไดเพิ่มขึ้น 
 ขอเสนอแนะ  หาภาพน้ําตกตางๆที่มีในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอยูมากมาย  ใหนักเรียนดู
เพิ่มใหมากขึ้น  เชน น้ําตกเอราวัณ  น้ําตกเกริงกาเวีย  น้ําตกไทรโยคใหญ  น้ําตกผาตาด  เปนตน 
 แผนการเรียนรูที่ 5 เรื่อง  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 ผลการจัดกิจกรรม  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเลนเกม และรวมกิจกรรมกลุมดี
เพราะทุกคนชวยกันตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม  นักเรียนสามารถคิดคําไดมากขึ้น  และนําคํามา
ชวยกันสรางผลงานตามจินตนาการไดอยางหลากหลาย  เมื่อประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคล
จากใบงานผลปรากฏวา มีนักเรียนจํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 36   มีผลการประเมินอยูในระดับด ี 
มีนักเรียนจํานวน  31 คน คิดเปนรอยละ 62  ผลการประเมินอยูในระดับพอใช  มีนักเรียน 
จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ 2 ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง  และผลการทํางานกลุม  
มีผลการประเมินอยูในระดับดี  10 กลุม คิดเปนรอยละ 100  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

98

 ปญหาที่เกิดขึ้น  เขียนสะกดคําผิดมาก 
 แนวทางการแกไขปญหา  ครูช้ีแจงขอบกพรองในการเขียนใหนักเรียนทราบ   
 ขอเสนอแนะ  หาเวลาวางในชวงพักกลางวันแกไขคําที่เขียนผิด  สอนซอมเสริม  ทําวิจัย
ในชั้นเรียนโดยใชแบบฝกมากๆ 
 
ตอนที่  2    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ของ 

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี  2   คือ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

การจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  อยูในระดับใด  จากการ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    
 1.  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช              
ผังมโนทัศน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  มีรายละเอียดดังตารางที่  14 

 
ตารางที่  14   ระดับความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ของ 
                       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
 

ความคิดเหน็ x  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู   2.99 0.05 เห็นดวยมาก 1 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   2.92 0.20 เห็นดวยมาก 2 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู 

2.91 0.21 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.94 0.13 เห็นดวยมาก - 
  
 จากตารางที่  14 พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู โดยใช
ผังมโนทัศน เห็นดวยอยูในระดับมาก  ( x   =  2.94 , S.D. = 0.13  )  เมื่อพิจารณาแตละดาน   พบวา  
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู  ( x   = 2.99 ,  S.D. = 0.05  )  
รองลงมาไดแก  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( x   =  2.92 , S.D. = 0.20  )  และลําดับสุดทาย 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x   = 2.91 , S.D. = 0.21 )   
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 2.  ระดับความคิดเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ดานบรรยากาศ 
ในการจัดการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    ดานประโยชนที่ได รับจากการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  เมื่อพิจารณาความคิดเห็น แตละดาน  
รายละเอียดแสดงไดดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15      ระดับความคิดเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ดานบรรยากาศใน 
                         การจัดการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    ดานประโยชนที่ไดรับจากการ 
                        จัดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
 

ความคิดเหน็ x  S.D. ความหมาย ลําดับที่ 
ดานบรรยากาศในการจัดการเรยีนรู   
1. ภาพที่จัดใหนักเรียนดูนาสนใจ และมีขนาดที่เหมาะสม 
2. การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถิ่นทําให
นักเรียนมีความรูและความเขาใจในทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 
3. ครูมีสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูจัดให  รูสึก
มีความสุข และสนุกทําใหอยากเรียนวิชาภาษาไทย 
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เห็นดวยมาก 

 
เห็นดวยมาก 

 
เห็นดวยมาก 
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รวม 2.99 0.05 เห็นดวยมาก 1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
4. บทเรียน  กิจกรรม  สื่อการสอน  ทําใหนักเรียนคิดคํา  
ประโยค และเรื่องราวที่เขียนได 
5. การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนมีความคิดไดกวางขึ้น 
6. นักเรียนมีความพอใจ  ในการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให 
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0.14 

 
เห็นดวยมาก 

 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมาก 
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รวม 2.92 0.20 เห็นดวยมาก 2 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
7. เมื่อนักเรียนดูภาพ  ทําใหนักเรียนนึกถึงคํา  หรือ
ขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนไดมากขึ้น 
8. เมื่อนักเรียนเขียนผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนสามารถ
เขียนเรื่องราวไดมากขึ้น 
9. การเรียนโดยใชผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนรูจักและ
ภูมิใจในทองถิ่นของตนมากขึ้น 
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รวม 2.91 0.21 เห็นดวยมาก 3 
โดยรวม 2.94 0.13 เห็นดวยมาก - 
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 จากตารางที่  15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  
โดยใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยภาพรวม  พบวา เห็นดวยอยูในระดับ
มาก  ( x = 2.94 , S.D. = 0.13  )  และ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นดานบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( x  = 2.99 , S.D. = 0.05  )   เมื่อพิจารณาแตละ
รายประเด็น   นักเรียนเห็นดวยมาก  เรียงตามลําดับ  ดังนี้  ภาพที่จัดใหนักเรียนดูนาสนใจ และมี
ขนาดที่เหมาะสม และ การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถ่ินทําใหนักเรียนมีความรู
และความเขาใจในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น เทากัน ( x  = 3.00  ,  S.D. = 0.00 )  และครูมีส่ือ 
การเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูจัดให  รูสึกมีความสุข และสนุกทําใหอยากเรียนวิชาภาษาไทย
( x  = 2.98 ,S.D. =  0.14)  ตามลําดับ ความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก  ( x  = 2.92 , S.D. = 0.20)  เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น   พบวา   นักเรียนเห็นดวย
มาก  เรียงตามลําดับ  ดังนี้  นักเรียนมีความพอใจ  ในการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให( x   = 2.98 ,  
S.D. = 0.14 )  การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนมีความคิดไดกวางขึ้น  ( x  = 2.92 , S.D. = 0..27)  
และ บทเรียน  กิจกรรม  ส่ือการสอน  ทําใหนักเรียนคิดคํา  ประโยค และเรื่องราวที่เขียนได   
( x   = 2.86 , S.D. = 0.35 )  ตามลําดับ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  ( x  = 2.91 , S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น   พบวา    
นักเรียนเห็นดวยมาก  เรียงตามลําดับ  ดังนี้ การเรียนโดยใชผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนรูจักและ
ภูมิใจในทองถ่ินของตนมากขึ้น ( x   =  2.98 ,  S.D. = 0.14 )  เมื่อนักเรียนเขียนผังมโนทัศน  ทําให 
นักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวไดมากขึ้น  ( x   = 2.90  , S.D. = 0.30 )  และ เมื่อนักเรียนดูภาพ  ทํา
ใหนักเรียนนึกถึงคํา  หรือขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนไดมากขึ้น ( x   = 2.86 ,  S.D. =  0.35 )  
ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด  สถานที่ในทองถ่ินที่นักเรียน
ตองการเขียนเรื่องราว  ไดแก  สวนสัตวซาฟารีปารครอยละ16 ปราสาทเมืองสิงหรอยละ12  
ดอนเจดียรอยละ 10 ดานเจดียสามองค รอยละ8   เจียไต  รอยละ6 สะพานสมเด็จพระสังฆราชฯ  รอยละ6 
วัดถาวรวรารามรอยละ 6 และ เขาชนไก รอยละ 4และปญหาที่เกิดขึ้นที่นักเรียนพบในการเขียน
เร่ืองราว คือ นักเรียนไมเคยมีประสบการณ   หรือรูจักประวัติศาสตรในสถานที่ที่ครูจัดให รอยละ18 
นักเรียนคิดคําเพื่อนํามาเรียบเรียงใหเปนเรื่องราวไดนอย รอยละ12 สะกดคําไมได รอยละ10 ทําไม
ทันเวลา รอยละ 8 และเพื่อนรบกวนสมาธิในการเขียน  รอยละ4 
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บทท่ี  5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเร่ือง   การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental  Research)  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้1)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผัง
มโนทัศน   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2549  
จํานวน 6  หองเรียน  รวมนักเรียนทั้งหมด 300 คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก   นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 /2 จํานวน 50 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2549โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 1 ใชเวลาในการทดลองสอน  จํานวน 10 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการเขียนเชิงสรางสรรค    ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
จํานวน  5 แผน  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง  ระหวาง 0.67  ถึง 1.00   แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน  
(Posttest)  จํานวน 1  ฉบับ เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  แบบ
อัตนัย  จํานวน 2  ขอที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง  ระหวาง 0.67 ถึง 1.00มีคาความ
เชื่อมั่น 0.71 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
แบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ   จํานวน 9 ขอ และแบบสอบถามปลายเปด 2  ขอ  มีคาความ
เที่ยงตรง ระหวาง  0.67 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่น 0.98  แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุม  ทดสอบ
กอนทดสอบหลัง  (One  Group  Pretest  Posttest  Design)    การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย   
(X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t–test)  แบบ  Dependent  และการวิเคราะห
เนื้อหา  (Content  Analysis)    สรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอน
เรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว  โดยความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณา
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค เปนรายดาน ความสามารถในการในการเขียนผังมโนทัศน 
และความสามารถในการในการเขียนเชิงสรางสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยความสามารถในการในการเขียนผังมโนทัศน และความสามารถในการในการเขียนเชิง
สรางสรรค หลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ความสามารถการเขียนผังมโนทัศนดานจํานวนคําสูงกวาดานจินตนาการในการเขียนคํา / ประโยค
ความสามารถการเขียนเชิงสรางสรรค ดานการตั้งชื่อเร่ืองสูงกวาดานอื่น  ๆสวนดานต่ําคือ ดานการสะกดคํา  
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช          
ผังมโนทัศน เห็นดวยอยูในระดับมาก    เมื่อพิจารณาแตละดาน   พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากเปน
ลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู  โดยมีความคิดเห็นวาภาพที่ครูจัดใหนักเรียนดู
นาสนใจ และมีขนาดที่เหมาะสม  การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถ่ินทําใหนักเรียน
มีความรูและความเขาใจในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น และครูมีส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
ครูจัดให  รูสึกมีความสุข และสนุกทําใหอยากเรียนวิชาภาษาไทย  รองลงมาไดแก  ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  โดยมีความคิดเห็นวา  นักเรียนมีความพอใจในการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให  การ
ทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนมีความคิดไดกวางขึ้น  และ บทเรียน  กิจกรรม  ส่ือการสอน  ทําให
นักเรียนคิดคํา  ประโยค และเรื่องราวที่เขียนได  และลําดับสุดทายดานประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยมีความคิดเห็นวา  การเรียนโดยใชผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนรูจักและ
ภูมิใจในทองถ่ินของตนมากขึ้น เมื่อนักเรียนเขียนผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนสามารถเขียนเรื่องราว
ไดมากขึ้น  และ เมื่อนักเรียนดูภาพ  ทําใหนักเรียนนึกถึงคํา  หรือขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียน
ไดมากขึ้น 
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อภิปรายผล 
 

 การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอ
คนพบในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   
กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05     ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดยความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคหลังการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนในขั้นนํา  ครูจัดกิจกรรมเพื่อเราความสนใจ
โดยใช เกม เพลง    ทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรูใหม   
ขั้นสรางความคิดรวบยอดเพื่อสรางมโนทัศน ครูใหนักเรียนดูภาพแหลงเรียนรูในชุมชน เกี่ยวกับ 
สะพานขามแมน้ําแคว  แพลอง  สุสานสัมพันธมิตร น้ําตก  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  เพื่อสราง
มโนทัศน และตอบคําถามโดย ครูและนักเรียนชวยกันเขียนผังมโนทัศน  และนักเรียนฝกเขียน 
ขอความหรือประโยคจาก      ผังมโนทัศนเปนกลุม  แลวใหนักเรียนสงตัวแทนอานขอความหรือ
ประโยคที่เขียน  ขั้นสรุปและประเมินผล  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการใชภาษาในการเขียน  
และใหนักเรียนเขียนเรื่องเปนรายบุคคล  ทําใหนักเรียนไดฝกสรางผังมโนทัศน   มโนทัศนรอง  
ชวยใหสามารถโยงขอมูลระหวางมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง และมโนทัศนยอย  เปนการ
เช่ือมโยงความรูใหมใหเขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ มีความ
สอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่องจนสามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนใน 
โครงสรางทางสติปญญา   เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู อีกทั้งยัง
ไดพัฒนากระบวนการคิดใหนักเรียน ไดสรางคําและขอความจากจินตนาการของตนเอง  ทําให
สามารถเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิด  จินตนาการ  และประสบการณของตนไดอยาง อิสระ  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของปเตอร (Peter  1980 : 158 , อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) 
กลาววา       ผังมโนทัศน แสดงถึงความรูใหมที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทาง
สติปญญา จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของออซูเบล (Ausubel 1985 : 74, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ไดกลาวไว
วาการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) เปนการเรียนรูที่เด็กมองเห็นความสัมพันธ
ของมโนทัศนเดิมที่มีอยูในโครงสรางความคิดกับภาพมโนทัศนใหม  เพื่อสรางสัมพันธชุดใหม  ทํา
ใหโครงสรางทางความคิดขยายขอบขายไดอยางกวางขวาง และสอดคลองกับแนวคิดของ มาโลน
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และเดกเกอร (Malon  and  Deker  n.d.)  และ ฟรีแมน (Freeman 2002  , อางถึงใน นภาพร   
แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ไดกลาวถึงประโยชนของผังมโนทัศนที่ชวยในการสอนวา  ผังมโนทัศน
จะชวยผสมผสานความรูจนสามารถสรุปความรูใหมและขอมูลใหมได  แลวแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลที่เกิดขึ้นทําใหจําไดงายขึ้น  และมีความคงทนในการจํา  ชวยใหเกิดแรงจูงใจในความทาทาย  
เมื่อนํามาใชสอนเริ่มตนการเขียนเร่ืองใหม  ทําใหผูเรียนรูวาเรื่องใหมประกอบดวยความรูอะไรบาง  
นอกจากนี้ยังชวยแสดงโครงสรางของเรื่องที่เรียนวามีความซับซอน  และยังสามารถแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธกับมโนทัศน อ่ืนๆ อีกมากมาย   จนเขียนเชื่อมโยงออกมาเปนประโยคที่มี
ความหมายได  โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 12) 
กลาววา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถเลือกและเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนทัศน 
หรือขอความรูเดิมที่มีอยูแลวอยางสัมพันธกันในขณะที่การเรียนรูแบบทองจําผูเรียนจะใชวิธีการจดจําทุกสิ่งที่
เรียนอยางปราศจากเหตุผล โดยไมมีการผสมผสานเขากับโครงสรางทางสติปญญาที่มีอยูเดิม  ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ   ประทุม  วิชาโคตร  ( 2544  :  บทคัดยอ , 43 )   ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
เชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่
ความคิดพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ฝกโดยวิธีการ
เขียนแผนที่ความคิด  กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สมาน  
ถาวรรัตนวนิช (2541 : บทคัดยอ) ที่ทดลองใชเทคนิคแผนผังทางปญญา (Mind  Mapping) ที่มีตอ
ความคิดสรางสรรค  พบวา  คะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุม  ในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01 
  เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ดานความสามารถการเขียน               
ผังมโนทัศน  ความสามารถในการในการเขียนผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดยความสามารถในการเขียน 
ผังมโนทัศนหลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ภาพที่ครูได
จัดใหนักเรียนดูหนาชั้นเรียนชวยใหนักเรียนสามารถคิดคําตามภาพที่เห็น  จินตนาการคําตามที่
ตนเองมีประสบการณที่เกี่ยวของกับภาพ  สอดคลองกับแนวคิดของปเตอร (Peter  1980 : 158) 
กลาววา ผังมโนทัศน แสดงถึงความรูใหมที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทาง
สติปญญา จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของออซูเบล (Ausubel 1985 : 74 , อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ได
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กลาวไววาการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) เปนการเรียนรูที่เด็กมองเห็น
ความสัมพันธของมโนทัศนเดิมที่มีอยูในโครงสรางความคิดกับภาพมโนทัศนใหม  เพื่อสราง
สัมพันธชุดใหม  ทําใหโครงสรางทางความคิดขยายขอบขายไดอยางกวางขวาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมาน  ถาวรรัตนวนิช (2541 : บทคัดยอ) ที่ทดลองใชเทคนิคแผนผังทางปญญา (Mind  
Mapping)  ที่มีตอความคิดสรางสรรค  พบวา  คะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  ในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน ดานความสามารถการเขียนเชิง
สรางสรรค ความสามารถในการในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05     ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดยความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคหลังการจัดการเรียนรู สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัด 
กิจกรรมการเรียนรูดวยใชผังมโนทัศน  นักเรียนไดฝกสรางผังมโนทัศนหลัก    มโนทัศนรอง  ชวย
ใหสามารถโยงขอมูลระหวางมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง และมโนทัศนยอย  เปนการเชื่อมโยง
ความรูใหมใหเขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ มีความสอดคลอง
สัมพันธกันอยางตอเนื่องจนสามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสราง
ทางสติปญญา   เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู อีกทั้งยังไดพัฒนา
กระบวนการคิดใหนักเรียน ไดสรางคําและขอความจากจินตนาการของตนเอง  ทําใหสามารถเขียน
ถายทอดความรูสึกนึกคิด  จินตนาการ  และประสบการณของตนไดอยาง อิสระ  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของปเตอร (Peter  1980 : 158) กลาววา  ผังมโนทัศน แสดงถึงความรูใหมที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญา จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ       ออซูเบล (Ausubel 1985 : 74, อางถึงใน      
นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ไดกลาวไววาการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful 
Learning) เปนการเรียนรูที่เด็กมองเห็นความสัมพันธของมโนทัศนเดิมที่มีอยูในโครงสรางความคิด
กับภาพมโนทัศนใหม  เพื่อสรางสัมพันธชุดใหม  ทําใหโครงสรางทางความคิดขยายขอบขายได
อยางกวางขวางเดิม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประทุม  วิชาโคตร  (2544  :   บทคัดยอ )    ศึกษา
เร่ืองผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ฝก
โดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิดพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของ
นักเรียนที่ฝกโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด  กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  สมาน  ถาวรรัตนวนิช (2541 : บทคัดยอ) ที่ทดลองใชเทคนิคแผนผัง 
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ทางปญญา (Mind  Mapping)  ที่มีตอความคิดสรางสรรค  พบวา  คะแนนความคิดสรางสรรคหลัง 
การทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  ในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มี 
ความคิดสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน โดยภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ไดการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งส้ิน  
10 ช่ัวโมง โดยใชเวลาเรียน ในวันจันทร ถึง วันศุกร ระหวางเวลา 08.30 – 10.30 น. วันละ 2 ช่ัวโมง 
ซ่ึงเปนระยะเวลาเพียงสั้น ๆ  เพียงแค 1 สัปดาห  ทําใหนักเรียนไมไดฝกฝนตนเองใหมีทักษะมาก
ยิ่งขึ้นเกิดความคลองและชํานาญ เกี่ยวกับเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค ในแตละแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู   สอดคลองกับ พรรณี  ชูทัย (2528 : 167 - 168) ที่กลาววา การที่ผูเรียนไดทํา 
กิจกรรมซ้ํา ๆ  จะสรางความรู ความเขาใจที่แมนยําได นอกจากนี้ผลการวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน กลุมทักษะภาษาไทย ดานการพัฒนาวิธีสอน และเปรียบเทียบการสอนระดับ
ประถมศึกษา ระหวางป พ.ศ. 2525 – 2536 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 89)  
พบวา แบบฝกเสริมทักษะสามารถชวยระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยใหสูงขึ้นได    
 ดานความสามารถการเขียนผังมโนทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะวา  มีนักเรียนในชั้นเรียนจํานวนหนึ่งเปนนักเรียนที่ไมใชนักเรียนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบรี เนื่องจากยายตามผูปกครองมา  ทําใหไมมีความรูเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงเปนเนือ้หา
ในการจัดกิจกรมการเรียนรู ซ่ึงนักเรียนในกลุมนี้จะไมมีแรงจูงใจ และ ไมมีขอมูลนํามาเขียน 
ผังมโนทัศนไดตามที่กําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2534 : 55) กลาวไววา  
ถาเกิดแรงจูงใจ ยอมนําไปสูการเรียนรู ถาเกิดแรงจูงใจ จะทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือการเรียนรู
หยุดชะงักไป  เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา จํานวนคํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากเปนลําดับที่ 1  ทัง้นี้
อาจเปนเพราะวา  นักเรียนสามารถเขียนคําตามภาพที่ปรากฏได  เนื่องจากการเขียนคําเปนการเขียน
ส้ันๆ  เปนพื้นฐานการเขียนซึ่งไดมีทักษะการเขียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในเรื่องคําศัพท  อีก
ทั้งครูไดจัดสื่อการเรียนที่ใชภาพขนาดใหญนาสนใจ  ภาพที่เห็นเปนรูปธรรมนักเรียนสามารถเขียน
ไดเลยตามสิ่งที่นักเรียนเห็น นักเรียนรูจักสังเกตเห็นสิ่งตางๆที่เปนรายละเอียดภายในภาพไดชัดเจน 
และมีทักษะในการอานมากขึ้นทําใหสามารถเขียนคําจากประสบการณไดมากขึ้น  สอดคลองกับ
แนวคิดของเพียเจต (Piajet  1964 , อางถึงใน  อัจฉรา  ชีวพันธุ 2547 : 56-58 )  กลาววา เด็กคนใดได
ฝกทักษะการอานบอยๆ  ก็จะมีสวนชวยใหเขาจดจําคําศัพทตางๆไดมาก  นํามาใชในการเขียน
ไดมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา  สุดสวาท (2544 : บทคัดยอ)  เร่ืองการพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  พบวา การใช
กระบวนการสอนที่ประกอบดวยส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย  จะสงผลใหความคิดสรางสรรคในการ
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เขียนของนักเรียนพัฒนาสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของบุปผา  สาคร (2546 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรที่ฝกดวยแบบฝกความคิดอเนกนัยดานสัญลักษณใน
แตละผลผลิตของกิลฟอรด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการ
ฝกการพัฒนาความคิดสรางสรรคในแตละดานตามลําดับดังนี้ คือ ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน  
และความคิดริเร่ิมเปนลําดับสุดทาย   และจินตนาการในการเขียนคํา/ประโยค เปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  การคิดคําที่แปลกใหมจากเพื่อนๆ  เปนสิ่งที่เกิดมาจากประสบการณที่พบเห็นได
แตกตางกันนักเรียนที่มีประสบการณมากก็จะสามารถเขียนคําไดมาก  แตนักเรียนสวนมากเขียนคํา
จากสิ่งที่เห็นเหมือนๆกัน  ไมแตกตางจากเพื่อนมากนักจึงทําใหคะแนนจินตนาการในเขียนคํา/
ประโยคนอย  สอดคลองกับทฤษฎีสติปญญาของกิลฟอรด  ไดอธิบายความสามารถทางสติปญญา
ในมิติดานผลผลิตวา ความคิดริเริ่ม (Originalty)  หมายถึงความคิดที่แปลกใหม  แตกตางจาก
ความคิดธรรมดา  หรือความคิดแตกตางจากบุคคลอื่น  โดยนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและ
ประยุกตเปนสิ่งใหมขึ้น  ตองอาศัยลักษณะความกลาคิด  กลาลองเพื่อทดลองความคิดของตน  และ
ตองอาศัยความคิดจินตนาการ คือไมใชคิดอยางเดียว แตจําเปนตองคิดสราง  และหาทางทําให
เกิดผลงานดวย  ทํานองเดียวกับ   เลดฟรองซัว (Lefrancios  1979  ,อางถึงในนิตยา  สุดสวาท   : 85)  
กลาววา  ความคิดสรางสรรคเปรียบเหมือนยาง (Elastic)  ทุกคนเกิดมาพรอมกับเสนยางนี้  แตความ
ยาวของเสนยางในแตละคนไมเทากัน   เสนยางนี้สามารถยืดออกไดยาวกวาเดิมหลายเทา  
ส่ิงแวดลอมเปนตัวชวยยืดเสนยางนี้ออก  ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 6) ยังไดกลาวถึงทักษะการคิดของ
บุคคลไวอีกวา  การที่คนจะคิดไดมากหรือนอย  ขึ้นอยูกับวาคนมีทักษะยอยๆที่เปนทักษะของการ
คิดอยางไร และ สมปต  ตัญตรัยรัตน (2545 : 4)  กลาววาทักษะการเขียนเปนทักษะการสงสาร  ซ่ึง
เปนผลมาจากการรูและการคิด  และการรู  การคิดก็เปนกระบวนการทํางานของสมอง  การคิดของ
คนเรานั้นแตกตางกันขึ้นอยูกับการเรียนรู  และประสบการณของแตละคน  จากสิ่งที่รูส่ิงเดียวกันแต
คิดแตกตางกัน  สอดคลองกับ  อัจฉรา  ชีวพันธุ (2535 : 2) ที่กลาววา  การเขียนผูเรียนตองมีอิสระใน
การแสดงความรูสึกนึกคิด  และจินตนาการออกมาไมซํ้ากับของใคร  เปนลักษณะเฉพาะบุคคลโดย
อาศัยประสบการณและจินตนาการของผูเขียนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์  นุมฤทธ์ิ 
(2536 : 130)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการเลานิทานที่มีรูปแบบตางๆกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ที่ไดรับการฟงนิทานแตละรูปแบบ  และ มีความคิดสรางสรรคดานความคิดยืดหยุนสูงกวานักเรียน
ที่ไมไดรับการฟงนิทาน  และ กาญจนา  นิรัติสัย (2547 : 93-96)  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถ
ดานความคิดสรางสรรคในการเขียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01  เมื่อพิจารณาตามองคประกอบความคิดเรียงตามลําดับ  ความคิดคลองมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  และ 
ความคิดริเร่ิมมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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 ดานความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ซ่ึงเปน 
นักเรียน ชวงชั้นที่ 1 ที่ยังมีความสามารถการเขียนสะกดคํายังไมดีมากนัก ทําใหนักเรียนไมกลา
เขียนขอความที่เปนคําที่ยากๆ จึงทําใหการเขียนเรื่องจากประสบการณไดนอย   ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ สุรพล  พยอมแยม (2540 : 72 , 81 ) ที่กลาววา  ความพรอมของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถาผูเรียนมีความพรอมจะสามารถสะทอนความสามารถออกมา
ไดอยางเต็มตามศักยภาพ ที่เมื่อผานการทํากิจกรรมในการสงเสริมความสามารถไมวาจะเปนดานใด
ก็ตาม    เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา  นักเรียนมีความสามารถเปนลําดับที่ 1 การตั้งชื่อเร่ือง  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  นักเรียนไดอานนิทาน  เร่ืองสั้น  หรือหนังสือตางๆแมแตหนังสือเรียน  ก็จะมีการ
ตั้งชื่อเรื่อง  ซ่ึงเปนส่ิงที่นักเรียนมีความคุนเคย  เกิดความระลึกได สอดคลองกับแนวคิดของ สุเทพ      
อวมเจริญ  (2548 : 35) ไดกลาววา  ความรูความสามารถทางสมองในอันที่จะคงไว  หรือรักษาไวซ่ึง
เร่ืองราวตางๆที่บุคคลที่รับรูเขาไวในสมอง  การวัดวาบุคคลที่มีความสามารถในการจําเรื่องราว
ตางๆไดมากนอยเพียงใดนั้น  วัดไดจากความสามารถในการระลึกไดของบุคคลนั้นและนอกจากนั้น
การที่ครูไดนําสื่อจากภาพใหนักเรียนไดดูเพื่อที่จะเขียน  ทําใหนักเรียนเกิดการสรางความรูดวย
ตนเองจากการประมวล  เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมแลวนํามาประยุกตใช  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ สุนีย  เหมประสิทธิ์ 2542  : 333 , อางถึงใน  จิรนันท   บุญเรือน  2544 : 35) และเซลลี 
(Selley  1999 : 86 , อางถึงใน  จิรนันท      บุญเรือน  2544 : 36-37)  ซ่ึงกลาวไววา  รูปแบบแนวคิด
การสรางองคความรูดวยตนเองกลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (Radical  Constructivism)  
มีความเชื่อวามนุษยแตละคนมีความรู  ความเขาใจ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และความสนใจอยูแลว  เมื่อ
ไดเริ่มเรียนรูหรือมีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณทางกายภาพในชีวิตประจําวันก็จะเกิดการสราง
ความรูดวยตนเอง  และทฤษฎีการถายโยงการเรียนรู  ของธอรนไดค (Thorndike)  ไดอธิบาย
เกี่ยวกับทฤษฎีความคลายคลึงวา  ความคลายคลึงกันทั้งในดานเนื้อหา (Content) วิธีการ(Technique) 
และเจตคติ (Attitude) ของผูเรียนตอสถานการณ  ทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูในทางบวก  
กลาวคือ ถาการเรียนรูในสถานการณหนึ่งมีองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับอีก
สถานการณหนึ่ง  ก็จะทําใหเกิดการถายโยงในทางบวก  ถาองคประกอบในสถานการณการเรียนรู
ทั้ง 2 สถานการณขัดแยงกัน  ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความสับสนเกิดการถายโยงทางลบ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประทุม  สอสะอาด (2547 : 90) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูโดยชุมชน  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการเขียนเรื่อง และ
การเขียนนิทานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน  นักเรียนมี
ความสามารถในการตั้งชื่อเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ เปนลําดับที่ 1  และ
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ดานการสะกดคํา  เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนยังมีทักษะในการเขียนสะกดคํา
ไมเพียงพอ  ครูผูสอนไมไดมีการฝกฝนในการเขียนตามคําบอกบอยๆ  หรือการเขียนผิดแลวไมได
รับการแกไขโดยทันที  ทําใหนักเรียนก็ไมไดจําในคําที่เขียนถูกตอง  ในครั้งตอไปก็จะเขียนผิดอีก 
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  2540 : 99)  ซ่ึงประกอบไปดวยกฎแหงการฝกหัด (Law  of  Exercise)  กฎนี้กลาวถึงการ
เช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง  โดยการฝกหัดกระทําซํ้าบอยๆ  ยอมทําใหเกิด
การเรียนรูไดนานและคงทนถาวร  ทํานองเดียวกับวินัย  คําสุวรรณ  (2548 :  54) กลาววา การเขียน
หนังสือใหถูกตอง และมีความสามารถในการเขียนจําเปนตองฝกฝนอยางมากและตอเนื่อง  
สอดคลองกับงานวิจัยของเกสร  รองเดช (2542 : 36-37)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการสรางแบบฝกเพื่อ
ซอมเสริมการออกเสียงพยัญชนะ ง ฟ ฝ คว และ ขว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสรุปผลการวิจัยวา การฝกเด็กในการเขียนสะกดคําควรฝกดวยลักษณะ
ตางๆ เชน เกม เพลงประกอบ  จะทําใหนักเรียนสามารถจดจําคําตางๆได 
 ผลจากการใชแผนการจัดการเรียนรูพบวา  ผลการประเมินการรวมกิจกรรมกลุมของ 
นักเรียนโดยภาพรวม  พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทํางานเปน
กลุมยอยฝกใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบการทํางาน  นักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ทําใหนักเรียนสามารถคิดคําที่จะเขียน ส่ือความหมายออกมา
ไดดีมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ  วราวุฒิ    พลเพชร (2544 :  27) ไดกลาววา  การทํางานกลุมยอยทํา
ใหนักเรียนชวยเหลือกัน  เรียนรูรวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา  เพื่อความสําเร็จของกลุม  สงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรู  จากการปฏิบัติงานรวมกัน  และสอดคลองกับ สุวิทย  มูลคํา และอรทัย   
มูลคํา  (2547 : 111)  ที่กลาววา  การระดมสมองเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน  ไดแสดง
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะอยางเสรี  ทําใหมีความสบายใจ  สวนปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนรูมีนักเรียนบางกลุมยังเขียนผังมโนทัศนไดไมถูกตอง  ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากไมคุนเคยเกี่ยวกับการเขียนผังมโนทัศนตามขั้นตอน  และวิธีการเขียนผังมโนทัศนหลัก  
มโนทัศนรอง  และมโนทัศนยอย   
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช          
ผังมโนทัศน เห็นดวยอยูในระดับมาก    เมื่อพิจารณาแตละดาน   พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากเปน
ลําดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ภาพที่จัดใหนักเรียนดูนาสนใจ และมีขนาดที่
เหมาะสม และ การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถ่ินทําใหนักเรียนมีความรูและความ
เขาใจในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเปนลําดับที่ 1 เทากัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ภาพที่ครู
ติดไวหนาชั้นเรียนเปนภาพขนาดใหญ  สีสวยงาม ชัดเจน กระตุนเราความสนใจของนักเรียนและ
เปนส่ิงที่แปลกใหมของนักเรียน  สังเกตไดจากนักเรียนรูสึกตื่นเตนกับภาพที่เห็น  ช้ีชวนกันดูและ
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พูดคุยกันถึงประสบการณของตนเอง  มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับครู และเพื่อน  นักเรียนไดรับรู
ประวัติในทองถ่ินตางๆจากสิ่งที่ครูเลาเรื่องราวทําใหนักเรียนสนใจที่จะคนควาหาหนังสืออาน
เพิ่มเติม  หรือไดกลับไปคุยกับผูปกครอง สอดคลองกับกรมวิชาการ (2540 : 12 ,อางถึงใน นิตยา 
บุญศรี 2542  : 3) กลาววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการเนนใหผูเรียนรูจักทองถ่ิน  
เกิดความภาคถูมิใจในทองถ่ินของตน และสอดคลองกับงานวิจัยของสัทธา  สืบดา (2544 : 15 , อาง
ถึงใน วงเดือน  แสงผึ้ง 2548 : 6 ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร  โดยใชขอมูลทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา  นักเรียนมีความสนใจ
เรียน  ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคการเรียนรูในชุดการสอน  ทําใหนักเรียนได
เรียนรูเรื่องราวที่ใกลตัวสูเรื่องไกลตัว  ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชนที่หลากหลาย  ทําให
นักเรียนกระตือรือรน  และสนใจในการแสวงหาความรู  รวมทั้งทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นรวมทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของภิญโญ  ตันพิทยคุปต (2515 : บทคัดยอ , อางถึงใน 
ประทุม  สอสะอาด 2547 : 100)ศึกษาเรื่องการใชแหลงความรูในชุมชนในการสอนประวัติศาสตร
ไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  เมื่อครู
นําแหลงเรียนรูในชุมชนมาชวยในการเรียนการสอน  รวมทั้งสอดคลองของผลการวิจัยของ ผุสสดี   
ธุวังควัฒน (2530 : 28-29 , อางถึงใน ประทุม  สอสะอาด 2547 : 100)  ที่ศึกษาความคิดเห็นของ
หัวหนาหมวดภาษาไทยและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการใชแหลงวิทยาการชุมชนในกรุงเทพมหานคร  
ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  การที่
โรงเรียนใชแหลงวิทยาการชุมชนใหเปนประโยชนตอการศึกษานั้นเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาภาษาไทยเพราะภาษาไทยเปนวิชาที่ตองฝกฝนที่ดานทักษะ  และตอง
นําไปใชในชีวิตความเปนอยูที่แทจริง  การที่จะใหผูเรียนไดสัมผัสอยูแตบรรยากาศในหองเรียนจึง
ไมพอ     และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายครูมีส่ือการเรียน     การสอนและกิจกรรมที่ครูจัดให  
รูสึกมีความสุข และสนุกทําใหอยากเรียนวิชาภาษาไทย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  กิจกรรมบางอยาง
จํากัดเวลาในการปฏิบัติ  ทําใหนักเรียนทําไมทันเวลา  และกิจกรรม  การเขียนเรื่องราวเปนสิ่งที่เด็ก
ตองใชความคิด  แตนักเรียนสวนใหญไมคอยชอบคิด  ไมไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นไมวาจะเปนในครอบครัว  หรือในชั้นเรียน  นอกจากนั้นเด็กอาจไมไดรับคํา
ชมเชย  การใหกําลังใจ  หรือการเห็นคุณคาจากความพยายามของตน  รวมตลอดถึงไมไดรับการ
ไววางใจใหทําส่ิงตางๆ  นักเรียนไมชอบเขียน  ทําใหบางครั้งรูสึกเบื่อหนายไมอยากเขียน  ไมรูจะเขยีน
อะไร  สะกดไมถูก     
 ลําดับที่ 2  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยนักเรียนมีความพอใจ  ในการรวม 
กิจกรรมที่ครูจัดใหเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูไดจัดกิจกรรม  ส่ือการเรียนรูที่
หลากหลาย  เชน  ใหนักเรียนไดดูวิดิทัศน  รองเพลง  การฟงเรื่องราวในอดีต ประวัติศาสตร ก็
เหมือนกับการฟงนิทาน  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่อยูในความสนใจของนักเรียน  สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ ยุพิน   วิลัย (2544 : 49)  ในงานวิจัยพบวา ในชวงอายุไมกี่ขวบของเด็ก  เปนชวงอายุที่มากดวย
จินตนาการ  และโลกจินตนาการของเด็กกวางไกลเกินกวาผูใหญจะเขาใจ  เด็กทุกคนชอบฟงนิทาน  
แมวาเด็กตางเพศตางวัยจะสนใจนิทานตางประเภทกัน  แตนิทานก็เปนสิ่งที่เด็กพอใจฟงเปนที่สุด    
และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทายบทเรียน  กิจกรรม  ส่ือการสอน  ทําใหนักเรียนคิดคํา  ประโยค 
และเรื่องราวที่เขียนได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนไมชอบใชความคิด   ไมไดรับการสงเสริม
ใหมีสวนรวมในครอบครัว  หรือในชั้นเรียน  นอกจากนั้นเด็กอาจไมไดรับคําชมเชย  การใหกําลังใจ  
หรือการเห็นคุณคาจากความพยายามของตน  และนักเรียนไมมีประสบการณในสถานที่นั้นๆ  ทําให
นักเรียนนึกภาพไมออก  นึกคําตางๆไมได  และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาฤดี  วิภาวิน (2543 : 
บทคัดยอ ,5) ไดศึกษาเรื่องการสอนเขียน      เชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยใชส่ือประสม  จากผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชส่ือ
ประสม  มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชส่ือประสม  พบวา นักเรียน
รอยละ 96.35  มีความคิดเห็นที่ดี  โดยนักเรียนมีความรูสึกชอบ  และตองการใหนํากลับมาใชเปน
ส่ือการสอนอีก  นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนการสอน  นักเรียนสนใจและอยากเรียนรูตอไป
มากขึ้น  และนักเรียนเขาใจในบทเรียนมากขึ้นลําดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยนักเรียนเห็นวาการเรียนโดยใชผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนรูจักและภูมิใจในทองถ่ิน
ของตนมากขึ้น เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  พูดคุยเรื่องราวตางๆ กัน   ทําใหนักเรียนไดรับ
รูประวัติในทองถ่ิน  เชนเรื่องสะพานขามแมน้ําแคว  นักเรียนรูถึงความยากลําบากในการกอสราง  มี
การลมตายจากผูคนมากมาย  ชวงสงครามโลก  มีชนชาติตางๆทั่วโลกมาดู  มาทองเที่ยว  ทําใหรูสึก
หวงแหนและรักทองถ่ินตนเองมากขึ้น  รูสึกวาสถานที่ตางๆในทองถ่ินมีคุณคา  จากการเขียน
เร่ืองราวของนักเรียนไดแสดงความรูสึกผูกพัน  และเปนสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว  หลายคนทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติตางก็อยากมาสัมผัสกับของจริง  ควรแกการชวยกันดูแลรักษา  และอนุรักษ
ไว  สอดคลองกับกรมวิชาการ (2540 : 12 ,อางถึงใน นิตยา  บุญศรี 2542  : 3) กลาววาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองการเนนใหผูเรียนรูจักทองถ่ิน  เกิดความภาคถูมิใจในทองถ่ินของ
ตนและสอดคลองกับงานวิจัยของพิทยา  คําตาเทพ (2542 : 68 , อางถึงใน วงเดือน  แสงผึ้ง 2548 : 6 
) ไดพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานใหมสามัคคี  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง  พบวา การเรียนจากการปฏิบัติจริงโดยใช
เนื้อหาในทองถ่ินเปนบทเรียนที่มีความหมายตอนักเรียน และทําใหนักเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษไดดี
ขึ้น ในทํานองเดียวกัน ภาสินีย  เปยมพงศสานต (2536: 38 , อางถึงใน ประทุม    สอสะอาด 2547 : 
100)  
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ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวาการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนการกระตุนใหเด็กเกิด
ความสนใจ  อยากรูอยากเห็น  อยากคนควา  เปนการสงเสริมใหเด็กเปนคนชางสังเกต  และเปนการ
ฝกใหเด็กเกิดความคิดใหมๆ  และความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น  และเห็นดวยมากเปนลําดับ
สุดทาย เมื่อนักเรียนดูภาพ  ทําใหนักเรียนนึกถึงคํา  หรือขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนไดมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนไมชอบใชความคิด  ไมอยากคิด  กลัวคิดผิด  และไมไดรับการ
ฝกการใชความคิดตั้งแตเร่ิมแรก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ไมฝกใหนักเรียนไดคิด 
หรือแสดงความคิดเห็น  นักเรียนไมเห็นถึงประโยชนในการคิด  และมีอุปสรรคตางๆที่รบกวน
สมาธิ นั ก เ รี ยนในการคิ ด   เ ช น เสี ย งของ เพื่ อนสอดคล อ งกั บแนวคิ ดของ  ฟช เชอร    
(นภเนตร  ธรรมบวร 2549 : 199)  กลาววามีองคประกอบตางๆมากมายที่อาจเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก  ไดแก ความกลัวตอความลมเหลว  ความกดดันในรูปแบบตางๆ  
ความสับสนเกี่ยวกับงานที่ถูกกําหนดให  ฯลฯ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะทีเ่ห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรู
และการศึกษาครั้งตอไป  ซ่ึงประกอบดวย  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจยัคร้ังตอไป  ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  
 1. จากผลการวิจัยพบวา  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
ผังมโนทัศน   หลังการจัดการเรียนรู  มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค สูงกวา กอนการ
จัดการเรียนรู   ดังนั้นสถานศึกษา  และหนวยงานที่เกีย่วของ ควรใหการสนับสนุนใหใชการจัดการ
เรียนรูโดยใชผังมโนทัศน จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
เพื่อจัดฝกอบรมใหกับครู  หรือจัดทําเอกสารเผยแพร เพราะ  เปนวิธีการจัดการเรียนรูหนึ่งที่มี 
ประสิทธิภาพในการฝกใหผูเรียนเกดิจนิตนาการในการเขียนเรื่องราวตางๆไดเปนอยางดี  
 2.  จากผลการวิจัยพบวา  การเขียนจินตนาการณในการเขียนคํา/ประโยคมีความสามารถ
อยูในระดับนอย  ดังนั้น ครูควรจัดบรรยากาศการเรียน ส่ือการสอน  รวมทั้งการปรับวิธีการสอน 
การใชคําถามในระหวางการเรียนการสอน  เพื่อใหเดก็นักเรยีนไดฝกคิดอยางสม่ําเสมอ  และ 
ตอเนื่อง  จะทาํใหนกัเรียนมคีวามสามารถในการคิดไดมากขึ้น 
                 3.  จากผลการวิจัยพบวาการเขียนสะกดคําต่ํา ดังนั้น ครูผูสอนควรใชส่ือเพื่อกระตุน
ความสนใจในการเรียน โดยอาจมกีารรองเพลง เลานิทานประกอบการเรียนการสอนหรือครูหา 
แบบฝกการเขยีนสะกดคําใหนักเรยีนไดฝกนอกเวลา 
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 4. สําหรับการนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนไปใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศนอยูในระดับมาก  โดยภาพที่ 
จัดใหนักเรียนดูนาสนใจ และการนําภาพของทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทํา
ใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น  ดังนั้นครูควรจัดหาภาพตางๆของ
ทองถ่ินที่มีลักษณะสีสันสวยงาม  ขนาดใหญที่เราความสนใจของนักเรียน  มาเปนตัวกระตุนให 
นักเรียนเกิดการเรียนรู  และเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือบทเรียน  กิจกรรม  ส่ือการสอน  ทํา
ใหนักเรียนคิดคํา  ประโยค และเรื่องราวที่เขียนได  และเมื่อนักเรียนดูภาพ  ทําใหนักเรียนนึกถึงคํา  
หรือขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนไดมากขึ้น  ครูควรกระตุนใหแรงเสริมในการแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนกลาคิด  กลาแสดงความคิดเห็น  และยกตัวอยางคํา  จัดหาเกม   
กิจกรรมตางๆที่เพิ่มทักษะการคิดสรางสรรคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูคําตางๆไดมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป   
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  โดยใช 
ผังมโนทัศนกับวิธีสอนแบบอื่นๆ  เชนวิธีสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบโครงเรื่อง (Story  Line)  
การสอนภาษาไทยโดยใชนาฏการ  เปนตน 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน  
เชน บรรยากาศในหองเรียน  แหลงเรียนรูในชุมชน  ส่ือ  ภูมิลําเนาของผูเรียน  ผลการเรียนรูสาระ
ภาษาไทย    เปนตน 
 3.  ควรมีการพัฒนาความสามารถในการเขียน ในการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน 
ในการเขียนสรุปความ  การเขียนเรียงความ  การเขียนยอความ  การเขียนแสดงความรูความคิด  
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รายชื่อผูตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. นางสายชล  เทียนงาม  (ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล) 
    อาจารยคณะครุศาสตร 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
2.  นางยุพดี  สุขกรม (ผูเชี่ยวชาญดานการสอน) 
      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 
 
3. นางรัตนา  ฉายะเจริญ  (ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาไทย)                 
     ครูเชี่ยวชาญ วิชาภาษาไทย 
     โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 
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(สําเนา) 
  
ที่  ศธ 0520.107(นฐ)/ 0169                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

10  มกราคม  2550 
 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  นางสายชล  เทียนงาน 
 
  ดวย นางอัญชลี  บอทอง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน” มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จึงขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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(สําเนา) 
  
ที่  ศธ 0520.107(นฐ)/ 0170                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

10  มกราคม  2550 
 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  นางยุพดี  สุขกรม 
 
  ดวย นางอัญชลี  บอทอง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน” มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จึงขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(สําเนา) 

  
ที่  ศธ 0520.107(นฐ)/ 0171                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

10  มกราคม  2550 
 
เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน  นางรัตนา  ฉายะเจริญ 
 
  ดวย นางอัญชลี  บอทอง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน” มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จึงขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขออนญุาตทดลองเครื่องมือวิจัย และ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(สําเนา) 
 

  
ที่  ศธ 0520.107(นฐ)/ 0172                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                  พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

6 กุมภาพันธ 2550 
 
เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย และ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
 
  ดวย นางอัญชลี  บอทอง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ “การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน” มีความประสงคจะขอ
ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ใน
การนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  16   คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความความสอดคลองของ    
                      องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู  จากผูเชี่ยวชาญ  3 คน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
1.   สาระสําคัญ 
      1.1  ความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1 

 
 

สอดคลอง 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา 
      2.2  ความเหมาะสมและความสอดคลองของการเรียนรู
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

3.   เนื้อหา 
      3.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
      3.2  ความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.1  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
     4.2  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
เนื้อหา 
     4.3  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ
ประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

5.   การประเมินผล 
     5.1  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     5.2  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

6.   สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1  ความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
-1 
 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  16 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
1.   สาระสําคัญ 
      1.1  ความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1 

 
 

สอดคลอง 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา 
      2.2  ความสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการประเมินผล 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

3.   เนื้อหา 
      3.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
      3.2  ความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.1  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
     4.2   ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
เนื้อหา 
     4.3  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ
ประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

5.   การประเมินผล 
     5.1  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     5.2  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

6.   สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1  ความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
1 

 
สอดคลอง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  16 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
1.   สาระสําคัญ 
      1.1  ความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1 

 
 

สอดคลอง 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา 
      2.2  ความสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการประเมินผล 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

3.   เนื้อหา 
      3.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
      3.2  ความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.1  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
     4.2  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
เนื้อหา 
     4.3  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ
ประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

5.   การประเมินผล 
     5.1  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     5.2  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

6.   สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1  ความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
-1 
 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

137

ตารางที่  16(ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
1.   สาระสําคัญ 
      1.1  ความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1 

 
 

สอดคลอง 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา 
      2.2  ความสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการประเมินผล 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

3.   เนื้อหา 
      3.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
      3.2  ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.1  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
     4.2  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
เนื้อหา 
     4.3  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับการ
ประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

5.   การประเมินผล 
     5.1  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     5.2  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

6.   สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1  ความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 

 
+1 

 
1 

 
สอดคลอง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  16 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
1.   สาระสําคัญ 
      1.1  ความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค 
การเรียนรูและเนื้อหา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1 

 
สอดคลอง 

2.   จุดประสงคการเรียนรู 
      2.1  ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหา 
      2.2  ความสอดคลองของการเรียนรูกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูและการประเมินผล 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

3.   เนื้อหา 
      3.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรู 
      3.2  ความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1 
1 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     4.1  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
     4.2  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับเนื้อหา 
     4.3  ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ 
การประเมินผล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

5.   การประเมินผล 
     5.1  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     5.2  ความสอดคลองของการประเมนิผลกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 

6.   สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1  ความสอดคลองของสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
+1 

 
-1 
 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  ผลรวมคาดัชนคีวามสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของ 
                    องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  จากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน 
 

แผนการจัดการเรียนรู คาดัชนีความสอดคลอง 
แผนการจัดการเรียนรู 1 ระหวาง  0.67  ถึง  1 
แผนการจัดการเรียนรู 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู 3 ระหวาง  0.67  ถึง  1 
แผนการจัดการเรียนรู 4 1 
แผนการจัดการเรียนรู 5 ระหวาง  0.67  ถึง  1 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความสอดคลองของแบบสอบถาม 
                    ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู   
1. ภาพที่จัดใหนักเรียนดูนาสนใจ และมีขนาดที่เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
สอดคลอง 

2. การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถิ่นทําให
นักเรียนมีความรูและความเขาใจในทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 

 
-1  

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

3. ครูมีสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูจัดให  รูสึกมี
ความสุข และสนุกทําใหอยากเรียนวิชาภาษาไทย 

+1 
 

+1 
 

-1 
 

0.67  
สอดคลอง 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
4. บทเรียน  กิจกรรม  สื่อการสอน  ทําใหนักเรียนคิดคํา  
ประโยค และเรื่องราวที่เขียนได 

 
+1 

 

 
+1 

 

 
+1 

 
1 

 
สอดคลอง 

5. การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนมีความคิดไดกวางขึ้น +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
6. นักเรียนมีความพอใจ  ในการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
7. เมื่อนักเรียนดูภาพ  ทําใหนักเรียนนึกถึงคํา  หรือขอความที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนไดมากขึ้น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
สอดคลอง 

8. เมื่อนักเรียนเขียนผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนสามารถเขียน
เร่ืองราวไดมากขึ้น 

+1 +1 +1 1 สอดคลอง 

9. การเรียนโดยใชผังมโนทัศน  ทําใหนักเรียนรูจักและภูมิใจ
ในทองถิ่นของตนมากขึ้น 

+1 +1 +1 1 สอดคลอง 

แบบสอบถามปลายเปด 
1.นัก เ รี ยนอยาก เขี ยน เ รื่ อ งสถานที่ ใด ในท อ งถิ่ นอี ก
นอกเหนือจากที่ครูจัดกิจกรรมให 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

2.ปญหาที่เกิดขึ้นที่นักเรียนพบในการเขียนเร่ืองราว +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมนิความสอดคลองของแบบทดสอบ 
                   จากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 1 2 3 IOC ความหมาย 

1.สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
2.ความเหมาะสมของภาพ +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
3.จํานวนขอมีความเหมาะสมกับเวลาทีก่ําหนดให 
นักเรียนเขียน +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

4.เกณฑการประเมินการเขียนผังมโนทัศนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคลอง 
5.เกณฑการประเมินการเขียนเร่ืองมีความเหมาะสม -1 +1 +1 0.67 สอดคลอง 
6.คําชี้แจงในแบบทดสอบมีความเหมาะสมกับระดับของ
ผูเรียน +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

7.รูปแบบของแบบทดสอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคลอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที่ 20  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรู                       
                    โดยใชผังมโนทศัน  
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                2.9000          .4165        50.0 
  2.     A2                2.9000          .4165        50.0 
  3.     A3                2.8800          .4352        50.0 
  4.     B4                2.7800          .5067        50.0 
  5.     B5                2.8200          .4819        50.0 
  6.     B6                2.8800          .4352        50.0 
  7.     C7                2.7600          .5175        50.0 
  8.     C8                2.8000          .4949        50.0 
  9.     C9                2.8800          .4352        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       25.6000    14.5714     3.8173          9 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            22.7000        11.7245        .9373           .9729 
A2            22.7000        11.7245        .9373           .9729 
A3            22.7200        11.5935        .9410           .9726 
B4            22.8200        11.4159        .8466           .9767 
B5            22.7800        11.3996        .9033           .9740 
B6            22.7200        11.6343        .9256           .9732 
C7            22.8400        11.4024        .8302           .9776 
C8            22.8000        11.3469        .8937           .9745 
C9            22.7200        11.6751        .9102           .9738 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  9 
 
Alpha =    .9770 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชิงสรางสรรค 
 
Reliability 
******Method 1 (space saver) will be used for this analysis****** 
RELIABILITY  ANALYSIS- SCALE  (ALPHA) 
  Mean  Std Dev  Cases 
1.  A1  3.4074  2.3900  50.0 
2.  A2  9.9630  7.823  50.0 
 
    N of 
Statistics Mean  Variance Std Dev  Variales 
SCALE  13.3704  103.7806 10.1873       2 
 
Item- total  Statistics 
 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance Item  Alpha 
  if  Item  if  Item  Total  if  Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
 A 1 9.9630  61.3447  .9809  .7079 
 A 2 3.4074  5.7123  .9809  .7065 
 
 Reliability  Coefficients 
 
 N of Cases = 50.0 N of Item=2 
 
 Alpha = .7077 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายการปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  21  รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน  ตามคําแนะนํา 
                       ของผูเชี่ยวชาญ 
 
แผนการสอนที่ ขอความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 

1-5 ประเด็นการประเมินใบงานเดี่ยว 6 
เกณฑ 

เพิ่มประเด็นการประเมินอีก 2 เกณฑ 
คือ คําเชื่อมประโยค และ การสะกดคํา 

1-5 
จุดประสงคการ
เรียนรูขอ 2 

 นักเรียนสามารถเขียนประโยค หรือ
ขอความประกอบภาพตามผังมโน
ทัศนแบบแมงมุมได อยางนอย 5 คํา 

นักเรียนสามารถเขียนคํา  ประโยค 
หรือขอความ   จากภาพ  เปน ผั ง  
มโนทัศนแบบแมงมุมได อยางนอย 5 
คํา /ประโยค/ขอความ 

1  เ พิ่ ม สื่ อ ใ บค ว า ม รู ก า ร เ ขี ย น ผั ง  
มโนทัศน 

1-5  ทํารูปแบบใบงานใหมโดยเพิ่มตัว
การตูนลงในใบงาน 

 
ตารางที่ 22  รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบกอน - หลังเรียน  ตามคําแนะนําของ ผูเชี่ยวชาญ 
 

ประเด็น รายการเดิม รายการปรับปรุงแกไข 
เกณฑการประเมิน เกณฑการประเมิน  6 เกณฑ เพิ่มประเดน็การประเมินอีก 2 

เกณฑ คือ คําเชื่อมประโยค และ 
การสะกดคํา 

 
ตารางที่  23  รายการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผัง 
                        มโนทัศน  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการเดิม รายการปรับปรุง 
นักเรียนอยากเขียนเรื่องสถานที่ใดในทองถ่ิน
อีก  นอกเหนือจากที่ครูจัดกิจกรรมให 

ในครั้งตอไป  นักเรียนตองการเขียนเรื่องราว
สถานที่ใดในทองถ่ิน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24    รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู โดยใชผังมโนทัศน ดานความเหมาะสม 
                       ของเนื้อหา  และกิจกรรมแตละขั้น  หลังนําไปทดลองใชกับกลุมประชากร 
 

ความเหมาะสมของเนื้อหา  และกิจกรรม แผน 
การจัดการเรยีนรูที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

1 ใชเวลาในการรายงานผลงานกลุมมาก
เกินไป 

ลดเวลาในการรางานผลงาน
กลุมใหกระชบั 

2 การใชเวลาในการสนทนาประสบการณ
มากเกินไป  เนื่องจากนกัเรยีนพยายาม
เสนอประสบการณและความคิดเห็น
ของตนเอง 

ควบคุมเวลา  ตัดประเดน็การ
สนทนา 

3 ครูใชเวลาเลาประวัติของสสุานทหาร
สัมพันธมิตรมากเกินไป  นักเรียนกังวล
ในการจําชื่อ  และเนื้อหาใน
ประวัติศาสตร 

ลดรายละเอียดที่เปนเนื้อหาของ
การจํา เชนตวัเลขของประเทศ  
ช่ือประเทศทหารในประเทศ
ตางๆ 

4 กิจกรรมขั้นนาํใหนกัเรียนวาดภาพน้ําตก  
นักเรียนเพลิดเพลินไปกับการวาดภาพ
ระบายสีมากเกินไป 

เปลี่ยนกจิกรรมใหนกัเรียนใช
ลายเสน  โดยเปดเพลงเขมร
ไทรโยคใหนกัเรียนฟง  เมื่อจบ
เพลงใหนกัเรียนหยดุวาด  และ
เสนอผลงานโดยการสุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ภาคผนวก  จ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                         ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่  13  การเขียนเลาเรื่องราว  
 เร่ือง สะพานขามแมน้ําแคว                                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
.............................................................................................................................................................
สาระ 
 สาระที่  2     การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ท  2.1:   ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ ยอความ  และเขยีน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ  
 การเขียนบรรยายประกอบหรือเขียนเรียงความหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ถือเปนทักษะ
ทางภาษาที่ตองใชทักษะการเขียน และทักษะการคิด  จนิตนาการ  เพือ่ถายทอดความรู  ความคิดให
คนอื่นไดรับรูผานตัวอักษร นักเรียนควรไดรับการฝกฝนเปนประจําและตอเนือ่งจึงจะทําใหการ
เขียนเปนไปดวยด ี
จุดประสงคการเรียนรู   
 1 . นักเรียนสามารถ เขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุมจากภาพโดยมีมโนทศันหลัก   
มโนทัศนรองไดถูกตอง 
 2.  นักเรียนสามารถ เขียนประโยคหรือขอความประกอบภาพตามผังมโนทัศนแบบ 
แมงมุมไดอยางนอย  5 คํา 
 3.  นักเรยีนสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณจากผังมโนทัศนแบบแมงมุมได
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา                               
      1.1  นักเรียนดูภาพสะพานขามแมน้ําแคว  ที่ครูนํามาติดไวหนาชั้นเรียนแลวรวมกัน
สนทนาถึงความสําคัญ  ครูถามนําเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู เชน นักเรียนคิดวาตนเองสามารถ
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เขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําแควใหเพื่อนอานหรืออานใหเพื่อนฟงไดหรือไม  โดย
นักเรียนรวมกันตอบปากเปลาตามความเขาใจ 
        1.2    เพื่อกระตุนความสนใจและเชื่อมโยงการเรยีนรู  นักเรยีนรองเพลงตาม
แผนภูมิเพลง “ไปเที่ยว” 
 2.   ขั้นสรางผังมโนทัศนแบบแมงมุมเพื่อการเขียน 
        2.1   ครูนําภาพสะพานขามแมน้ําแคว ติดไวหนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนรวมกนั
สนทนา  ความคิดหลัก ความคิดรอง  คํา  หรือใจความที่เกี่ยวกับภาพสะพานขามแมน้ําแคว  แลว
รวมกันเขยีนผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
                           2.2   ครูและนักเรยีนชวยกันเขียนผังมโนทัศน 
       2.3  แบงนักเรียนเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  แตละกลุมชวยกนัฝกเขียนประโยค  
หรือขอความจากผังมโนทัศนแบบแมงมุม  ในแบบฝกกจิกรรมกลุม 
       2.4  ตัวแทนกลุมนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจากผังมโนทัศน 
แบบแมงมุม 
 
 3.  ขัน้สรุปและประเมินผล 
      3.1  ครูและนักเรยีน  รวมกันอภิปราย ผังมโนทัศนที่กลุมนําเสนอ ตามเกณฑที่
กําหนด 
      3.2  ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องสะพานขามแมน้ําแควจาก
ภาพเปนรายบคุคล  ในแบบฝกหัดที่  1 
 ส่ือ  /  นวัตกรรม  /  แหลงเรยีนรู 
 1.   ภาพสะพานขามแมน้ําแคว 
 2.   แผนภูมิเพลงไปเที่ยว 
                   3.   ใบความรู 
 4.   แบบฝกกิจกรรมกลุม 
 5.   แบบฝกหดัที่ 1    
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการประเมนิ 
 1. สังเกตการณทํากิจกรรมกลุม  และ การเสนอผลงาน 
 2.  ตรวจผลงาน 
 เครื่องมือที่ใช 
 1.  แบบสังเกต 
 2.  แบบประเมินผลงานรายบุคคล 
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 เกณฑทีใ่ชในการประเมิน 
 1.  การทํางานกิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน                    
                          -  การเขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
       -   การเขียนเชิงสรางสรรค 
 2.  แบบประเมินผลงานรายบุคคล 
       -   การเขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
       -   การเขียนเชิงสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

151

บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู 
 
           ผลการจัดกิจกรรม 
           .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            ปญหาที่เกิดขึ้น 
            ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
            แนวทางแกไขปญหา 
            ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
             ขอเสนอแนะ 
              ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
    ลงชื่อ.................................. 
            (นางอัญชลี  บอทอง) 
                                                                    วันที.่........../................/2550 
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ใบความรู 
การเขียนผงัมโนทัศนแบบแมงมุม 

  ผังความคิดรูปนี้ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคดิหลัก  
ความคิดรอง  และความคิดยอยที่เกีย่วของสัมพันธกัน 
ขั้นตอนการสราง 
 1.  เขียนมโนทัศนหลักหรือหัวขอเร่ืองใหญไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ  
 2.  เขียนมโนทัศนที่มีความสัมพันธรองลงมาเปนลําดับขั้นจากใหญไปยอย 
 3.  เชื่อมโยงมโนทัศนตางๆโดยใชเสน 
 

ตัวอยางการสรางผงัมโนทัศนแบบแมงมุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระแทนดงรัง 

จังหวัดกาญจนบุร ี

บุคคลสําคัญ สถานที่ทองเที่ยว 

เพลงพื้นบาน โบราณสถาน 

ถ้ํา 

น้ําตก สะพานขาม
แมน้ําแคว 

หลวงพออุตมะ 

ดร.พนม   
พงษไพบูลย 

เนาวรัตน    
พงษไพบูลย 

สมเด็จพระญาณ
สังวรฯ 

รําเหยย 

สุสาน 
สัมพันธมิตร 

วัดญาณสังวรฯ 

ประตูเมือง 

เจดียสามองค 

ปราสาทเมืองสิงห 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

153

ชื่อ.......................................................................................ชั้น....................เลขที.่............... 

แบบฝกหัดที่ 1 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  สะพานขามแมน้ําแคว 

 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนดูภาพ  เขียนผังมโนทัศน แลวเขียนเลาเรื่องราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะพานขามแมน้ําแคว 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ช่ือเร่ือง…........................................................................................ 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชงิสรางสรรค 
 
ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน   
 1) จํานวนคํา  
      3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา  10  คํา/ประโยค 
      2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
      1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา  5   คํา/ประโยค 
 2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค   
       3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของ
ใคร  ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
                           2  หมายถงึ  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของ
ใคร  ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
                           1  หมายถงึ  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของ
ใคร  ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค        
 1) การตั้งชื่อเร่ือง         
      3  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ                                          
        2  หมายถึง   ช่ือเรื่องสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ                                           
      1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับและไมนาสนใจ                      
 2) เนื้อหา                       
      3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนสอดคลองกับภาพและมีประเด็นครบถวน  
     2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน  
     1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมปีระเด็นไมครบถวน 
 3) เรียงลําดับเหตุการณ 
      3  หมายถึง  เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
         2 หมายถึง   เขียนเรยีงลําดบัเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
     1  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 
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 4) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 
     3  หมายถงึ   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  แตส่ือความไดไมคอยชัดเจน
ไมเห็นภาพ  ไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน
ไมเห็นภาพและไมเกดิความรูสึกคลอยตาม 
 5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนือ่ง 
       3  หมายถงึ   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพนัธ
ตอเนื่อง 
          2  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
       1 หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลวไมสัมพนัธ
ตอเนื่อง 
 6)  การสะกดคํา 
       3  หมายถงึ   เขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 
       2  หมายถงึ   เขียนสะกดคําไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
      1  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตองมากกวา 5 คํา 

แบบประเมินการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค 
รายการประเมนิ 

ผังมโน
ทัศน 

การเขียนเรื่อง 
 
ลําดับ 
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

1 2 1 2 3 4 5 6 

 
รวม 
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แบบฝกกิจกรรมกลุม 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  สะพานขามแมน้ําแคว 
ผูรวมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนเขยีนประโยค  หรือขอความจากผังมโนทัศนบนกระดานดํา  แลวเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑการประเมินการทํากจิกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.ความรวมมือภายในกลุม ทุกคนภายในกลุม
ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

มีนักเรียนบางคนไม
ช ว ย ทํ า ง านตามที่
ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนทํางานตาม 
ที่ได รับมอบหมาย 
เพียง  
1 – 2  คน 

2.การ เสนอความคิด เห็น
ภายในกลุม 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

นักเรียนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ม ห ล า ก 
หลาย 

นัก เ รี ยนไม แสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ช
คว ามคิ ด เห็นของ
คนๆเดียว 

3.ความกระตือรือรน มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให ตลอดเวลา 

มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให แต คุ ยบ า ง เป น
บางครั้ง 

คุ ย เลน   ไมสนใจ
กิจกรรม ที่ครูจัดให 

4.การพูดนําเสนอผลงาน พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ได ยิ นทั่ ว ห อ ง   มี
ความมั่นใจในการ
ตอบ 

พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ไดยินทั่วหอง 

พู ด เ สี ย ง เ บ า   ไม
ชัดเจน 

5.ประโยคหรือขอความที่
นําเสนอ 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 10 คํา/
ประโยค  

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 5-9 คํา/
ประโยค 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดนอยกวา 5 คํา/
ประโยค 
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แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
วันที.่.............................................................................................................................. 

ผูประเมิน   นางอัญชลี   บอทอง 
รายการประเมนิ 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 
 

ช่ือกลุม 
1.ค

วาม
รว
มม

อืภ
ายใ

นก
ลุม

 

2.ก
ารเ

สน
อค

วาม
คิด

เห็น
ภา
ยใน

กล
ุม 

3.ค
วาม

กร
ะต

อืรื
อร
น 

4.ก
ารพ

ูดน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

5.ป
ระ
โย
คห

รอื
ขอ

คว
าม
ที่น

ําเส
นอ

 

 
 
 

รวม 

 
 
 

สรุป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการประเมิน  ไดคะแนนระหวาง   12 -15  คะแนน  หมายถึง  ด ี
   ไดคะแนนระหวาง    8 -11  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   ไดคะแนนระหวาง     0 - 6  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                         ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่  13  การเขียนเลาเรื่องราว  
 เร่ือง  แพลอง                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
สาระ     
 สาระที่  2     การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ท  2.1:   ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ ยอความ  และเขยีน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ         
 การเขียนบรรยายประกอบหรือเขียนเรียงความหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ถือเปนทักษะ
ทางภาษาที่ตองใชทักษะการเขียน และทักษะการคิด  จนิตนาการ  เพือ่ถายทอดความรู  ความคิดให
คนอื่นไดรับรูผานตัวอักษร นักเรียนควรไดรับการฝกฝนเปนประจําและตอเนือ่งจึงจะทําใหการ
เขียนเปนไปดวยด ี
จุดประสงคการเรียนรู   
 1 . นักเรียนสามารถ เขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุมจากภาพโดยมีมโนทัศนหลัก  มโน
ทัศนรองไดถูกตอง 
 2.  นักเรียนสามารถ เขียนประโยคหรือขอความประกอบภาพตามผังมโนทัศนแบบ 
แมงมุมไดอยางนอย  5 คํา         
 3.  นักเรียนสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณจากผังมโนทัศนแบบแมงมุมได 
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมการเรยีนรู          
 1.  ขั้นนํา 
      1.1    นักเรยีนดวูีดิทัศน  เกี่ยวกับเรื่อง แพ           
      1.2  ใหนักเรียนแขงขันการเลนเกม การตอภาพของแพลอง เมื่อตอภาพเสร็จแลวให
นักเรียนบอกวาเปนภาพอะไร         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.   ขั้นสรางผังมโนทัศนแบบแมงมุมเพื่อการเขียน                
       2.1   ครูนําภาพแพลองติดไวหนาชั้นเรียน  ครูและนกัเรียนรวมกัน 
สนทนา  ความคิดหลัก ความคิดรอง  คํา  หรือใจความที่เกี่ยวกับภาพแพลอง  แลวรวมกันเขยีนผัง
มโนทัศนแบบแมงมุม        
                         2.2   ครูและนักเรียนชวยกนัเขียนผังมโนทัศน 
      2.3 แบงนักเรียนเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  แตละกลุมชวยกันฝกเขยีน 
ประโยค  หรือขอความจากผงัมโนทัศนแบบแมงมุม  ในแบบฝกกิจกรรมกลุม                
     2.4  ตัวแทนกลุมนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจากผังมโนทัศน 
แบบแมงมุม          
 3.  ขั้นสรุปและประเมินผล                
      3.1  ครูและนักเรยีน  รวมกันอภิปราย ผังมโนทัศนที่กลุมนําเสนอตาม 
เกณฑทีก่ําหนด                
    3.2  ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องแพลองจากภาพเปน
รายบุคคลในแบบฝกหัดที่ 2 
 ส่ือ  /  นวัตกรรม  /  แหลงเรยีนรู            
 1.   ภาพตวัตอแพลอง            
 2.    ภาพแพลอง            
 3.   แผนวีดิทัศนเกี่ยวกบัเรื่อง แพลอง           
 4.   ใบความรู            
 5.   แบบฝกหดัที่  2 
การวัดผลและประเมินผล     
 วิธีการประเมนิ            
  1.   วิธีการวัดผลและประเมนิผล            
  2.   เครื่องมือวัดและประเมินผล           
  3.   เกณฑการใหคะแนนการทํากิจกรรม 
    เครื่องมือที่ใช              
  1.  แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุม           
  2.  แบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน            
  3.  แบบประเมินผลรายบุคคล 
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 เกณฑทีใ่ชในการประเมิน           
  1.  นักเรียนหรือกลุมปฏิบัติไดสมบูรณถูกตองรอยละ 60 ถือวาผาน           
  2.   เกณฑความถูกตองของการเขียนผังมโนทัศนและการเขยีนเชิงสรางสรรค 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู 
 
           ผลการจัดกิจกรรม 
           .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            ปญหาที่เกิดขึ้น 
            ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
            แนวทางแกไขปญหา 
            ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
             ขอเสนอแนะ 
              ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
                 ลงชื่อ.................................. 
                                  (นางอัญชลี  บอทอง) 
                                             วันที่.........../................/2550 
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ชื่อ.......................................................................................ชั้น....................เลขที.่............... 

แบบฝกหัดที่ 2 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  แพลอง 

 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนดูภาพ  เขียนผังมโนทัศน แลวเขียนเลาเรื่องราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพลอง 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ช่ือเร่ือง…........................................................................................ 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชงิสรางสรรค 
 
ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน 
 1) จํานวนคํา  
         3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา  10  คํา/ประโยค 
       2  หมายถงึ  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกีย่วของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
         1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา  5   คํา/ประโยค 
 2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค   
      3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
      2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
     1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค   
 1) การตั้งชื่อเร่ือง 
      3  หมายถึง   ชื่อเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ 
      2  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไม 
นาสนใจ 
     1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับและไม 
นาสนใจ 
 2) เนื้อหา 
     3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน 
     2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน 
     1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมปีระเด็นไมครบถวน 
 3) เรียงลําดับเหตุการณ 
      3  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
        2  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดบัเหตกุารณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกนั 
      1  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 
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 4) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 
     3  หมายถึง   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  แตส่ือความไดไมคอยชัดเจน
ไมเห็นภาพ  ไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน
ไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนือ่ง 
       3  หมายถงึ   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลว 
สัมพันธตอเนือ่ง 
        2  หมายถึง   ใชคําเชือ่มโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
      1  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลวไม 
สัมพันธตอเนือ่ง 
 6)  การสะกดคํา 
       3  หมายถงึ   เขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 
       2  หมายถงึ   เขียนสะกดคําไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
      1  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตองมากกวา 5 คํา 
 

แบบประเมินการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค 
รายการประเมนิ 

ผังมโนทัศน การเขียนเรื่อง 
 
ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

1 2 1 2 3 4 5 6 

 
รวม 
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การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  แพลอง 

ผูรวมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนเขยีนประโยค  หรือขอความจากผังมโนทัศนบนกระดานดํา  แลวเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
เกณฑการประเมินการทํากจิกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 

 
เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 

3 2 1 
1.ความรวมมือภายในกลุม ทุกคนภายในกลุม

ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

มีนักเรียนบางคนไม
ช ว ย ทํ า ง านตามที่
ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนทํางานตาม 
ที่ได รับมอบหมาย 
เพียง 1 – 2  คน 

2.การ เสนอความคิด เห็น
ภายในกลุม 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

นักเรียนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ม ห ล า ก 
หลาย 

นัก เ รี ยนไม แสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ช
คว ามคิ ด เห็นของ
คนๆเดียว 

3.ความกระตือรือรน มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให ตลอดเวลา 

มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให แต คุ ยบ า ง เป น
บางครั้ง 

คุ ย เลน   ไมสนใจ
กิจกรรม ที่ครูจัดให 

4.การพูดนําเสนอผลงาน พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ได ยิ นทั่ ว ห อ ง   มี
ความมั่นใจในการ
ตอบ 

พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ไดยินทั่วหอง 

พู ด เ สี ย ง เ บ า   ไม
ชัดเจน 

5.ประโยคหรือขอความที่
นําเสนอ 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 10 คํา/
ประโยค  

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 5-9 คํา/
ประโยค 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดนอยกวา 5 คํา/
ประโยค 
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แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 

วันที.่.............................................................................................................................. 
ผูประเมิน   นางอัญชลี   บอทอง 

รายการประเมนิ  
 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือกลุม 

1.ค
วาม

รว
มม

อืภ
ายใ

นก
ลุม

 

2.ก
ารเ

สน
อค

วาม
คิด

เห็น
ภา
ยใน

กล
ุม 

3.ค
วาม

กร
ะต

อืรื
อร
น 

4.ก
ารพ

ูดน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

5.ป
ระ
โย
คห

รอื
ขอ

คว
าม
ที่น

ําเส
นอ

 

 
 
 

รวม 

 
 
 

สรุป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการประเมิน  ไดคะแนนระหวาง   12 -15  คะแนน  หมายถึง  ด ี
   ไดคะแนนระหวาง    8 -11  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   ไดคะแนนระหวาง     0 - 6  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 

การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                         ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่  13  การเขียนเลาเรื่องราว  
 เร่ือง สุสานทหารสัมพันธมิตร                                                                      เวลา  2  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
สาระ       
 สาระที่  2     การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู       
 ท 2.1 :ใชกระบวนการเขยีน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรยีงความ ยอความ  และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศกึษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ  
  การเขียนบรรยายประกอบหรือเขียนเรียงความหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ถือเปนทักษะ
ทางภาษาที่ตองใชทักษะการเขียน และทักษะการคิด  จนิตนาการ  เพือ่ถายทอดความรู  ความคิดให
คนอื่นไดรับรูผานตัวอักษร นักเรียนควรไดรับการฝกฝนเปนประจําและตอเนือ่งจึงจะทําใหการ
เขียนเปนไปดวยด ี
จุดประสงคการเรียนรู          
 1 . นักเรียนสามารถ เขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุมจากภาพโดยมีมโนทศันหลัก   
มโนทัศนรองไดถูกตอง         
 2.  นักเรียนสามารถ เขียนประโยคหรือขอความประกอบภาพตามผังมโนทัศนแบบ 
แมงมุมไดอยางนอย  5 คํา 
         3.  นักเรียนสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณจากผังมโนทัศนแบบแมงมุมได 
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมการเรยีนรู 
 1.  ขั้นนํา             
      1.1  ใหนักเรียนเลนเกมจบัคูประเทศ  โดยใหนักเรียนทุกคน  จับฉลากชื่อประเทศ  
และเขาชื่อประเทศที่เหมือนกัน   กลุมไหนเขากลุมหมดกอนชนะ               
      1.2   ครูเลาเรื่องสุสานสัมพันธมิตร     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

172

         
 2.   ขั้นสรางผังมโนทัศนแบบแมงมุมเพื่อการเขียน                
       2.1   ครูนําภาพสุสานสัมพันธมิตรติดไวหนาชัน้เรียน  ครูและนักเรยีน 
รวมกันสนทนา  ความคิดหลัก ความคิดรอง  คํา  หรือใจความที่เกีย่วกบัภาพสุสานทหาร 
สัมพันธมิตร  แลวรวมกันเขยีนผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
           2.2   ครูและนักเรยีนชวยกันเขียนผังมโนทัศน 
       2.3  แบงนกัเรียนเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  แตละกลุมชวยกันฝกเขยีน 
ประโยค  หรือขอความจากผงัมโนทัศนแบบแมงมุม  ในแบบฝกกิจกรรมกลุม                
      2.4  ตัวแทนกลุมนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจากผังมโนทัศน 
แบบแมงมุม          
 3.  ขั้นสรุปและประเมินผล                
     3.1  ครูและนักเรียน  รวมกันอภิปราย ผังมโนทัศนที่กลุมนําเสนอ ตาม 
เกณฑทีก่ําหนด                
     3.2  ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรยีนเขียนเลาเรือ่งสุสาน 
สัมพันธมิตรจากภาพเปนรายบุคคล  ในแบบฝกหัดที่  3 
 ส่ือ  /  นวัตกรรม  /  แหลงเรยีนรู            
 1.   ภาพสุสานสัมพันธมิตร            
 2.   ฉลากชื่อประเทศ            
 3.   ใบความรู            
 4.   แบบฝกกิจกรรมกลุม 
 5.   แบบฝกหดัที่ 3 
การวัดผลและประเมินผล 
  วิธีการประเมนิ             
   1.   วิธีการวัดผลและประเมนิผล            
   2.   เครื่องมือวัดและประเมนิผล            
   3.   เกณฑการใหคะแนนการทํากิจกรรม 
    เครื่องมือที่ใช           
   1.  แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุม         
   2.  แบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
   3.  แบบประเมินผลรายบุคคล 
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 เกณฑทีใ่ชในการประเมิน 
            1.  นักเรียนหรือกลุมปฏิบัติไดสมบูรณถูกตองรอยละ 60 ถือวาผาน       
  2.   เกณฑความถูกตองของการเขียนผังมโนทัศนและการเขยีนเชิงสรางสรรค 
บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู 
 
           ผลการจัดกิจกรรม 
           .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            ปญหาที่เกิดขึ้น 
            ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
            แนวทางแกไขปญหา 
            ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
             ขอเสนอแนะ 
              ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
                ลงช่ือ.................................. 
                         (นางอัญชลี  บอทอง) 
                        วันที่.........../................/2550 
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ชื่อ.......................................................................................ชั้น....................เลขที.่............... 

 
แบบฝกหัดที่ 3 

การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  สุสานทหารสัมพันธมิตร 
 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนดูภาพ  เขียนผังมโนทัศน แลวเขียนเลาเรื่องราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุสานทหารสัมพันธมิตร 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ช่ือเร่ือง…........................................................................................ 
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............................................................................................................................................................. 
เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชงิสรางสรรค 

ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน   
 1) จํานวนคํา  
      3  หมายถึง เขียนคํา/ประโยค ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา 10  คํา/ประโยค 
      2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
      1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา   5   คํา/ประโยค 
 2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค   
     3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลก 
ไมซํ้าของใคร  ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
    2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลก 
ไมซํ้าของใคร  ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
    1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคิดอยางอิสระ แปลก 
ไมซํ้าของใคร  ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค   
 1) การตั้งชื่อเร่ือง 
     3  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ 
     2  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ 
    1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับและไมนาสนใจ 
 2) เนื้อหา 
     3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน 
     2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน 
     1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมปีระเด็นไมครบถวน 
 3) เรียงลําดับเหตุการณ 
     3  หมายถึง   เขียนเรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
     2  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
     1  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 
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4) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 
      3  หมายถึง   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค   
ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  แตส่ือความไดไม 
คอยชัดเจนไมเห็นภาพ  ไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
      1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน
ไมเห็นภาพและไมเกดิความรูสึกคลอยตาม                                        
 5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนือ่ง 
       3  หมายถงึ   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลว 
สัมพันธตอเนือ่ง 
       2  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
     1  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลว 
ไมสัมพันธตอเนื่อง 
 6)  การสะกดคํา 
       3  หมายถงึ   เขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 
       2  หมายถงึ   เขียนสะกดคําไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
       1  หมายถงึ   เขียนสะกดคําไมถูกตองมากกวา 5 คํา 
 

แบบประเมินการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค 
รายการประเมนิ 

ผังมโนทัศน การเขียนเรื่อง 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

1 2 1 2 3 4 5 6 

 
รวม 
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แบบฝกกิจกรรมกลุม 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  สุสานทหารสัมพันธมิตร 
ผูรวมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนเขยีนประโยค  หรือขอความจากผังมโนทัศนบนกระดานดํา  แลวเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑการประเมินการทํากจิกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.ความรวมมือภายในกลุม ทุกคนภายในกลุม
ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

มีนักเรียนบางคนไม
ช ว ย ทํ า ง านตามที่
ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนทํางานตาม 
ที่ได รับมอบหมาย 
เพียง 1 – 2  คน 

2.การ เสนอความคิด เห็น
ภายในกลุม 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

นักเรียนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ม ห ล า ก 
หลาย 

นัก เ รี ยนไม แสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ช
คว ามคิ ด เห็นของ
คนๆเดียว 

3.ความกระตือรือรน มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให ตลอดเวลา 

มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให แต คุ ยบ า ง เป น
บางครั้ง 

คุ ย เลน   ไมสนใจ
กิจกรรม ที่ครูจัดให 

4.การพูดนําเสนอผลงาน พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ได ยิ นทั่ ว ห อ ง   มี
ความมั่นใจในการ
ตอบ 

พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ไดยินทั่วหอง 

พู ด เ สี ย ง เ บ า   ไม
ชัดเจน 

5.ประโยคหรือขอความที่
นําเสนอ 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 10 คํา/
ประโยค  

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 5-9 คํา/
ประโยค 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดนอยกวา 5 คํา/
ประโยค 
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แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
วันที.่.............................................................................................................................. 
ผูประเมิน   นางอัญชลี   บอทอง 

รายการประเมนิ 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 
 

ช่ือกลุม 

1.ค
วาม

รว
มม

อืภ
ายใ

นก
ลุม

 

2.ก
ารเ

สน
อค

วาม
คิด

เห็น
ภา
ยใน

กล
ุม 

3.ค
วาม

กร
ะต

อืรื
อร
น 

4.ก
ารพ

ูดน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

5.ป
ระ
โย
คห

รอื
ขอ

คว
าม
ที่น

ําเส
นอ

 

 
 
 

รวม 

 
 
 

สรุป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการประเมิน  ไดคะแนนระหวาง   12 -15  คะแนน  หมายถึง  ด ี
   ไดคะแนนระหวาง    8 -11  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   ไดคะแนนระหวาง     0 - 6  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                         ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่  13  การเขียนเลาเรื่องราว  
 เร่ือง น้ําตก                                                                      เวลา  2  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
สาระ 
       สาระที่  2     การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู 
       ท  2.1:   ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ ยอความ  และเขยีน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ  
        การเขียนบรรยายประกอบหรือเขียนเรียงความหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ถือเปนทักษะ
ทางภาษาที่ตองใชทักษะการเขียน และทักษะการคิด  จนิตนาการ  เพือ่ถายทอดความรู  ความคิดให
คนอื่นไดรับรูผานตัวอักษร นักเรียนควรไดรับการฝกฝนเปนประจําและตอเนือ่งจึงจะทําใหการ
เขียนเปนไปดวยด ี
จุดประสงคการเรียนรู   
         1 . นักเรียนสามารถ เขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุมจากภาพโดยมีมโนทัศนหลัก  มโน
ทัศนรองไดถูกตอง 
         2.  นักเรียนสามารถ เขียนประโยคหรอืขอความประกอบภาพตามผังมโนทัศนแบบ
แมงมุมไดอยางนอย  5 คํา 
         3.  นักเรยีนสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณจากผังมโนทัศนแบบแมงมุมได
อยางสรางสรรค 
กิจกรรมการเรยีนรู 
          1.  ขั้นนํา 
                      1.1  ใหนักเรียนแบงกลุม ๆละ  5  คน   วาดภาพน้ําตกเอราวณัจากประสบการณ
ลงบนผืนผาดิบสีขาวพรอมกับระบายสีใหสวยงาม   
                            1.2    นําผลงานของแตละกลุมรวมกนัอภิปรายเพื่อนาํสูเขาเรื่องน้ําตก 
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          2.   ขั้นสรางผังมโนทัศนแบบแมงมุมเพือ่การเขียน 
                             2.1 ครูนําภาพน้ําตกเอราวัณ ติดไวหนาชั้นเรียน  ครูและนักเรยีนรวมกนัสนทนา  
ความคิดหลัก ความคิดรอง  คํา หรือใจความที่เกีย่วกับภาพน้ําตก   แลวรวมกันเขยีนผังมโนทัศน
แบบแมงมุม 
                           2.2  ครูและนักเรียนชวยกนัเขียนผังมโนทัศน 
                           2.3  แบงนกัเรียนเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  แตละกลุมชวยกนัฝกเขียนประโยค  
หรือขอความจากผังมโนทัศนแบบแมงมุม  ในแบบฝกกจิกรรมกลุม 
                          2.4  ตัวแทนกลุมนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจากผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
          3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
                         3.1  ครูและนกัเรียน  รวมกนัอภิปราย ผังมโนทัศนที่กลุมนําเสนอ ตามเกณฑที่กําหนด 
                         3.2  ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรยีนเขียนเลาเรือ่งน้ําตกเอราวณั จากภาพเปน
รายบุคคล  ในแบบฝกหัดที่  4 
 ส่ือ  /  นวัตกรรม  /  แหลงเรยีนรู 
            1.   ภาพน้ําตก 
            2.   ผืนผาดิบสีขาว  สีชอลค 
            3.   ใบความรู 
            4.   แบบฝกกจิกรรมกลุม 
            5.   แบบฝกหดัที่ 4 
การวัดผลและประเมินผล 
     วิธีการประเมนิ 
            1.   วิธีการวดัผลและประเมินผล 
              2.   เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
               3.   เกณฑการใหคะแนนการทํากิจกรรม 
    เครื่องมือที่ใช 
                       1.  แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุม 
                      2.  แบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
                      3.  แบบประเมินผลรายบุคคล 
 เกณฑทีใ่ชในการประเมิน 
                      1.  นักเรียนหรือกลุมปฏิบัติไดสมบูรณถูกตองรอยละ 60 ถือวาผาน 
                      2.   เกณฑความถูกตองของการเขียนผังมโนทัศนและการเขียนเชิงสรางสรรค 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู 
 
           ผลการจัดกิจกรรม 
           .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            ปญหาที่เกิดขึ้น 
            ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
            แนวทางแกไขปญหา 
            ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
             ขอเสนอแนะ 
              ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
                ลงชื่อ.................................. 
                                  (นางอญัชลี  บอทอง) 
                               วันที.่........../................/2550 
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แบบฝกหัดที่ 4 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  น้ําตก 

 
 
 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนดูภาพ  เขียนผังมโนทัศน แลวเขียนเลาเรื่องราว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.......................................................................................ชั้น....................เลขที.่............... 

น้ําตก 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชงิสรางสรรค 
 
ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน   
 1) จํานวนคํา  
      3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา  10  คํา/ประโยค 
     2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
     1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา  5   คํา/ประโยค 
 2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค   
     3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
     2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
     1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค   
 1) การตั้งชื่อเร่ือง 
     3  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ 
     2  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ 
    1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับและไมนาสนใจ 
 2) เนื้อหา 
     3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน 
     2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน 
    1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน 
 3) เรียงลําดับเหตุการณ 
     3  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
     2  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
    1  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดบัเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 
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 4) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 
     3  หมายถงึ   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
     2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  แตส่ือความไดไมคอยชัดเจน 
                                        ไมเห็นภาพ  ไมเกดิความรูสึกคลอยตาม 
    1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน 
                                       ไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนือ่ง 
      3  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธ
ตอเนื่อง 
    2  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
    1  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลวไมสัมพนัธ
ตอเนื่อง 
 6)  การสะกดคํา 
     3  หมายถึง   เขียนสะกดคาํถูกตองทุกคํา 
     2  หมายถึง   เขียนสะกดคาํไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
    1  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตองมากกวา 5 คํา 
 

แบบประเมินการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค 
รายการประเมนิ 

ผังมโนทัศน การเขียนเรื่อง 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

1 2 1 2 3 4 5 6 

 
รวม 
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แบบฝกกิจกรรมกลุม 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  น้ําตก 
ผูรวมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนเขยีนประโยค  หรือขอความจากผังมโนทัศนบนกระดานดํา  แลวเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เกณฑการประเมินการทํากจิกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.ความรวมมือภายในกลุม ทุกคนภายในกลุม
ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

มีนักเรียนบางคนไม
ช ว ย ทํ า ง านตามที่
ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนทํางานตาม 
ที่ได รับมอบหมาย 
เพียง 1 – 2  คน 

2.การ เสนอความคิด เห็น
ภายในกลุม 

นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย 

นักเรียนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ม ห ล า ก 
หลาย 

นัก เ รี ยนไม แสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ช
คว ามคิ ด เห็นของ
คนๆเดียว 

3.ความกระตือรือรน มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให ตลอดเวลา 

มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให แต คุ ยบ า ง เป น
บางครั้ง 

คุ ย เลน   ไมสนใจ
กิจกรรม ที่ครูจัดให 

4.การพูดนําเสนอผลงาน พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ได ยิ นทั่ ว ห อ ง   มี
ความมั่นใจในการ
ตอบ 

พูดเสียงดัง   ฟงชัด
ไดยินทั่วหอง 

พู ด เ สี ย ง เ บ า   ไม
ชัดเจน 

5.ประโยคหรือขอความที่
นําเสนอ 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 10 คํา/
ประโยค  

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 5-9 คํา/
ประโยค 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดนอยกวา 5 คํา/
ประโยค 
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แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
วันที.่.............................................................................................................................. 
ผูประเมิน   นางอัญชลี   บอทอง 

รายการประเมนิ 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 
 

ช่ือกลุม 
1.ค

วาม
รว
มม

อืภ
ายใ

นก
ลุม

 

2.ก
ารเ

สน
อค

วาม
คิด

เห็น
ภา
ยใน

กล
ุม 

3.ค
วาม

กร
ะต

อืรื
อร
น 

4.ก
ารพ

ูดน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

5.ป
ระ
โย
คห

รอื
ขอ

คว
าม
ที่น

ําเส
นอ

 

 
 
 
รวม 

 
 
 

สรุป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการประเมิน  ไดคะแนนระหวาง   12 -15  คะแนน  หมายถึง  ด ี
   ไดคะแนนระหวาง    8 -11  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   ไดคะแนนระหวาง     0 - 6  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                         ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่  13  การเขียนเรื่องราว  
 เร่ือง    วัดไชยชุมพลชนะสงคราม                                                                            เวลา  2  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 
สาระ 
       สาระที่  2     การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู 
       ท  2.1:   ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร   เขียนเรียงความ ยอความ  และเขยีน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
สาระสําคัญ  
        การเขียนบรรยายประกอบหรือเขียนเรียงความหรือแตงเรื่องราวตาง ๆ ถือเปนทักษะ
ทางภาษาที่ตองใชทักษะการเขียน และทักษะการคิด  จนิตนาการ  เพือ่ถายทอดความรู  ความคิดให
คนอื่นไดรับรูผานตัวอักษร นักเรียนควรไดรับการฝกฝนเปนประจําและตอเนือ่งจึงจะทําใหการ
เขียนเปนไปดวยด ี
จุดประสงคการเรียนรู   
         1 . นักเรียนสามารถ เขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุมจากภาพโดยมีมโนทัศนหลัก  มโน
ทัศนรองไดถูกตอง 
         2.  นักเรียนสามารถ เขียนประโยคหรือขอความประกอบภาพตามผังมโนทัศนแบบ
แมงมุมไดอยางนอย  5 คํา 
         3.  นักเรียนสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากประสบการณจากผังมโนทัศนไดอยาง
สรางสรรค 
กิจกรรมการเรยีนรู 
          1.  ขั้นนํา 
                 1.1  ใหนักเรียนเลนเกม “คิดไดเขียนได”  โดยครูแจกกระดาษสีช้ินเล็กๆกลุมละ 20  
ช้ินใหนักเรยีนทุกคนแขงขันเขียนคําจากประสบการณที่เกีย่วกับวดัไชยชมุพลชนะสงคราม 
(วัดใต) ช้ินละ 1  คํา ใครเขียนคําไดมากจะเปนผูชนะ 

   ส
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                    1.2    แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ  5  คน  ใหสมาชิกในกลุมนําคําที่เขียนมารวมกัน
ปะติดลงในกระดาษวาดเขยีนเปนรูปจําลองตามจินตนาการ        
           2.   ขั้นสรางผังมโนทัศนแบบแมงมุมเพื่อการเขียน 
                        2.1   ครูนําภาพวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต)ติดไวหนาชั้นเรียน  ครูและ
นักเรียนรวมกนัสนทนา  ความคิดหลัก ความคิดรอง  คํา  หรือใจความที่เกี่ยวกับภาพวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม (วัดใต)แลวรวมกันเขียนผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
                       2.2   ครูและนักเรยีนชวยกันเขยีนผังมโนทัศน 
                       2.3  แบงนักเรียนเปนกลุม  กลุมละ  5  คน  แตละกลุมชวยกันฝกเขียนประโยค  
หรือขอความจากผังมโนทัศนแบบแมงมุม  ในแบบฝกกจิกรรมกลุม 
                       2.4  ตัวแทนกลุมนําเสนอประโยคหรือขอความที่เขียนจากผังมโนทัศนแบบแมงมุม 
  3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
                          3.1  ครูและนักเรยีน  รวมกันอภิปราย ผังมโนทัศนที่กลุมนําเสนอ ตามเกณฑที่
กําหนด 
                          3.2  ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรยีนเขียนเลาเรือ่งวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
(วัดใต)  จากภาพเปนรายบุคคล  ในแบบฝกหัดที่  5 
 ส่ือ  /  นวัตกรรม  /  แหลงเรยีนรู 
            1.   ภาพวดัไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต)   
            2.   กระดาษส ี  กระดาษวาดเขียน 
            3.  ใบความรู 
            4.   แบบฝกกจิกรรมกลุม 
            5.   แบบฝกหดัที่  5 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู 
 
           ผลการจัดกิจกรรม 
           .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
            ปญหาที่เกิดขึ้น 
            ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
            แนวทางแกไขปญหา 
            ............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
             ขอเสนอแนะ 
              ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
                ลงชื่อ.................................. 
                             (นางอัญชลี  บอทอง) 
                        วนัที่.........../................/2550 
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แบบฝกหัดที่ 5 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

 
 
คําชี้แจง 
 ใหนกัเรียนดูภาพ  เขียนผังมโนทัศน แลวเขียนเลาเรื่องราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.......................................................................................ชั้น....................เลขที.่............... 

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ช่ือเร่ือง…........................................................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

196

เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนเชงิสรางสรรค 
 
ตอนที่  1 วัดความสามารถในการเขียนผังมโนทัศน   
 1) จํานวนคํา  
     3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดมากกวา  10  คํา/ประโยค 
     2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพได  5 - 9  คํา/ประโยค 
     1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยค  ที่เกี่ยวของกับภาพไดนอยกวา  5   คํา/ประโยค 
 2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค   
      3  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดมากกวา  3  คํา/ประโยค 
      2  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ได  2  -  3 คํา/ประโยค 
     1  หมายถึง  เขียนคํา/ประโยคที่แสดงออกในการคดิอยางอิสระ แปลกไมซํ้าของใคร  
ไดนอยกวา  2  คํา/ประโยค 
 
ตอนที่  2 วัดความสามารถในการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค   
 1) การตั้งชื่อเร่ือง 
     3  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  กระชับ  นาสนใจ 
     2  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไดเหมาะสมกับเรื่อง  แตไมกระชับ  ไมนาสนใจ 
    1  หมายถึง   ช่ือเร่ืองสื่อความไมเหมาะสมกับเรื่อง  ไมกระชับและไมนาสนใจ 
 2) เนื้อหา 
     3  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนและมีประเด็นครบถวน 
     2  หมายถึง   เนื้อหามีสาระถูกตอง  ชัดเจนแตประเด็นไมครบถวน 
    1  หมายถึง   เนื้อหามีสาระไมถูกตอง  ไมชัดเจนและมีประเด็นไมครบถวน 
 3) เรียงลําดับเหตุการณ 
     3  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
     2  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชวงไมสอดคลองกัน 
    1  หมายถึง   เขียนเรยีงลําดบัเหตุการณไมตอเนื่อง  วกวน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

197

 4) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม 
     3  หมายถงึ   ใชคําถูกตอง หลากหลาย มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ส่ือความได
ชัดเจนเห็นภาพเกิดความรูสึกคลอยตาม 
    2  หมายถึง   ใชคําถูกตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  แตส่ือความไดไมคอยชัดเจน 
                                        ไมเห็นภาพ  ไมเกดิความรูสึกคลอยตาม 
    1  หมายถึง   ใชคําไมถูกตองไมมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค    ส่ือความไดไมชัดเจน 
                                       ไมเห็นภาพและไมเกิดความรูสึกคลอยตาม 
 5)  การเขียนคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธตอเนือ่ง 
      3  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม  สละสลวย  อานแลวสัมพันธ
ตอเนื่อง 
     2  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  เหมาะสม    อานแลวสัมพันธตอเนื่อง 
     1  หมายถึง   ใชคําเชื่อมโยงของประโยค  ไมคอยเหมาะสม  อานแลวไมสัมพนัธ
ตอเนื่อง 
 6)  การสะกดคํา 
      3  หมายถึง   เขียนสะกดคําถูกตองทุกคํา 
      2  หมายถึง   เขียนสะกดคําไมถูกตอง 1 – 5 คํา 
     1  หมายถึง   เขียนสะกดคาํไมถูกตองมากกวา 5 คํา 
 

แบบประเมินการเขียนเร่ืองเชิงสรางสรรค 
รายการประเมนิ 

ผังมโนทัศน การเขียนเรื่อง 
 

ลําดับ
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

1 2 1 2 3 4 5 6 

 
รวม 

           
           
           
           
           
           
           
           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝกกิจกรรมกลุม 
การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

ผูรวมงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
คําชี้แจง 
ใหนกัเรียนเขยีนประโยค  หรือขอความจากผังมโนทัศนบนกระดานดํา  แลวเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการประเมินการทํากจิกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 
3 2 1 

1.ความรวมมอืภายในกลุม ทุกคนภายในกลุม
ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

มีนักเรียนบางคนไม
ชวยทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนทํางานตาม 
ที่ไดรับมอบหมาย 
เพียง 
 1 – 2  คน 

2.การเสนอความคิดเห็น
ภายในกลุม 

นักเรียนทุกคน
ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นทีห่ลากหลาย 

นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นไมหลาก 
หลาย 

นักเรียนไมแสดง
ความคิดเหน็ใช
ความคิดเหน็ของ
คนๆเดียว 

3.ความกระตอืรือรน มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ให ตลอดเวลา 

มีความสนใจในภาพ 
หรือกิจกรรมที่ครูจัด
ใหแตคยุบางเปน
บางครั้ง 

คุยเลน  ไมสนใจ
กิจกรรม ที่ครูจัดให 

4.การพูดนําเสนอผลงาน พูดเสียงดัง  ฟงชัด
ไดยินทัว่หอง  มี
ความมั่นใจในการ
ตอบ 

พูดเสียงดัง  ฟงชัด
ไดยินทัว่หอง 

พูดเสียงเบา  ไม
ชัดเจน 

5.ประโยคหรอืขอความที่
นําเสนอ 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 10 คํา/
ประโยค  

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดมากกวา 5-9 คํา/
ประโยค 

เสนอประโยคหรือ
ขอความชัดเจน  ตรง
ประเด็น หลากหลาย
ไดนอยกวา 5 คํา/
ประโยค 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุมและการเสนอผลงาน 
วันที.่.............................................................................................................................. 
ผูประเมิน   นางอัญชลี   บอทอง 

รายการประเมนิ 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 
 

ช่ือกลุม 
1.ค

วาม
รว
มม

อืภ
ายใ

นก
ลุม

 
 2.ก

ารเ
สน

อค
วาม

คิด
เห็น

ภา
ยใน

กล
ุม 

3.ค
วาม

กร
ะต

อืรื
อร
น 

4.ก
ารพ

ูดน
ําเส

นอ
ผล

งาน
 

5.ป
ระ
โย
คห

รอื
ขอ

คว
าม
ที่น

ําเส
นอ

 

 
 
 
รวม 

 
 
 

สรุป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
เกณฑการประเมิน  ไดคะแนนระหวาง   12 -15  คะแนน  หมายถึง  ด ี
   ไดคะแนนระหวาง    8 -11  คะแนน  หมายถึง  พอใช 
   ไดคะแนนระหวาง     0 - 6  คะแนน  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบกอน – หลัง เรียน 
กลุมสาระภาษาไทย 

เร่ือง  การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
 
 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโน
ทัศน 

2. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน  2  ขอ  โดยขอที่ 1 เปนการวัดความสามารถการเขียนผัง
มโนทัศน  ขอที่ 2  วัดการเขียนเรื่องราว  ใชเวลา 1 ช่ัวโมง  ใหนักเรยีนอานคําส่ังทกุ
คร้ังใหเขาใจ  หากสงสัยใหถามครูผูควบคุมการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช่ือ............................................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
 
คําชี้แจง 
ตอนที่ 1  ใหนกัเรียนเขยีนผังมโนทัศนจากภาพที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่  2  ใหนักเรียนเขียนเลาเรื่องราวงตามประสบการณ  หรือจนิตนาการของนักเรยีน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

รายการประเมนิ คะแนน 
การเขียนผังมโนทัศน 
1) จํานวนคํา 

 

2) จินตนาการในการเขยีนคาํ/ประโยค    
การเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค   
1)  การตั้งชื่อเรื่อง 

 

2)  เนื้อหา  
3) เรียงลําดับเหตุการณ  
4)  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ส่ือความไดชัดเจนเห็นภาพ  
เกิดความรูสึกคลอยตาม 

 

5) คําเชื่อมโยงของประโยค    
6) การสะกดคํา  
รวม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  3 
เร่ือง  การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค  ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชผงัมโนทัศน 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จดัทําขึ้นเพื่อ  นําผลการตอบคําถามของนักเรียน
ไปใชประโยชนในการวิจยัเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องเชงิสรางสรรค การตอบคําถาม
ของนักเรียนจะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด  และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอนักเรียนใดใดทั้งส้ิน  ขอให
นักเรียนพิจารณาตอบและตดัสินใจดวยตัวเอง 
 2.   แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  2  ตอน 
       ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
ผังมโนทัศน  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale) มี 3 ระดับ โดยใช   ☺             
ประกอบดวย  ความคิดเหน็  3   ดาน  คือ 
      1)  ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู   
      2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู        
      3)  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจดักจิกรรมจัดการเรียนรู 
 โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้    
        ☺  เห็นดวยมาก   3 คะแนน 
         เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
         เห็นดวยนอย  1 คะแนน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ปลายเปด เพือ่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะการจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ตอนที่  1  ใหนักเรยีนทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางทางขวามอืชองใดชองหนึ่งเพียงชองเดยีว  
ตามความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทศัน   ดังนี้   
  ☺ เห็นดวยมาก  3 คะแนน 
   เห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน 
   เห็นดวยนอย 1 คะแนน 

ระดับความคิดเห็น 
ขอที่ รายการ 

☺   
ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู    

1 ภาพที่จดัใหนกัเรียนดูนาสนใจ และมีขนาดที่เหมาะสม    
2 การเรียนดวยผังมโนทัศน  โดยใชภาพของทองถ่ินทําใหนักเรียน

มีความรูและความเขาใจในทองถ่ินของตนเองมากขึ้น 
   

3 ครูมีส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมทีค่รูจัดใหรูสึกมีความสุข 
และสนุกทําใหอยากเรียนวชิาภาษาไทย 

   

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
4 บทเรียน  กจิกรรม  ส่ือการสอน  ทําใหนกัเรียนคดิคํา  ประโยค 

และเรื่องราวทีเ่ขียนได 
   

5 การทํางานเปนกลุมทําใหนกัเรียนมีความคิดไดกวางขึ้น    
6 นักเรียนมีความพอใจ  ในการรวมกิจกรรมที่ครูจัดให    

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม    
7 เมื่อนักเรียนดภูาพทําใหนกัเรียนนึกถึงคําหรือขอความที่

เกี่ยวของกับเรือ่งที่เขียนไดมากขึ้น 
   

8 เมื่อนักเรียนเขยีนผังมโนทัศนทําใหนักเรยีนสามารถเขียน
เร่ืองราวไดมากขึ้น 

   

9 การเรียนโดยใชผังมโนทัศนทําใหนกัเรียนรูจักและภูมิใจใน
ทองถ่ินของตนมากขึ้น 

   

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

206

ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
1.  ในครั้งตอไป  นักเรียนตองการเขียนเรื่องราวสถานที่ใดในทองถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.ปญหาที่นักเรียนพบในการเขียนเรื่องราว 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ผลงานของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แบบฝกหัดที ่4 
เรื่อง น้ําตก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบฝกหัดที ่5 
เรื่อง วัดไชยชุมพล ชนะสงคราม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดการเรยีนการสอน การเขียนเชิงสรางสรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดการเรยีนรูโดยใชผังมโนทัศน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การตรวจสอบสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  25  คาความตางของคะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรู 
                      

คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน คาความตาง 
1 8 19 11 
2 11 18 7 
3 11 19 8 
4 14 22 8 
5 10 18 8 
6 10 17 7 
7 11 17 6 
8 10 16 6 
9 8 16 8 
10 9 16 7 
11 9 16 7 
12 9 16 7 
13 10 18 8 
14 9 20 11 
15 10 14 4 
16 9 17 8 
17 9 16 7 
18 10 14 4 
19 10 16 6 
20 8 19 11 
21 11 20 9 
22 9 15 6 
23 9 15 6 
24 8 17 9 
25 13 21 8 
26 16 20 4 
27 16 19 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  25  (ตอ)  
 

คนที่ ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน คาความตาง 
28 12 19 7 
29 15 19 4 
30 10 15 5 
31 14 17 3 
32 15 19 4 
33 13 22 9 
34 15 20 5 
35 11 16 5 
36 13 22 9 
37 8 12 4 
38 9 18 9 
39 12 22 10 
40 9 16 7 
41 15 20 5 
42 16 20 4 
43 11 16 5 
44 13 15 2 
45 15 20 5 
46 11 17 6 
47 9 17 8 
48 15 23 8 
49 14 17 3 
50 14 15 1 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  26  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้น 
                     ประถมศึกษาปที่  3  กอนเรยีนและหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
                     โดยใชสถิติ  t-test  Dependent 
 
t-test โดยรวม 
 

Paired   Samples  Statistics 
 

 Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean 
Pair 1  หลังเรยีน 
           กอนเรยีน 
 

15.64 
10.86 

 

50 
50 
 

2.4375 
2.5495 

 

.3447 

.3606 
 

 
Paired   Samples  Correlations 

 
 N Correlation Sig. 

Pair 1  หลังเรยีน &กอนเรียน 50 .442 .001 
 

Paired   Samples  Test 
 

Paired  Differences 
95% Confidence 
Interval  of  the 

Difference 

 
 

Mean 
 

Std.Deviation 
 

Std.Error 
Mean 

Lower Upper 

 
 
t 

 
 

df 

 
 

Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1  หลังเรียน -  
           กอนเรียน 
 

 
6.4600 

 
2.6358 

 
.3728 

 
5.7109 

 
7.2091 

 
17.330 

 
49 

 
.000 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

217

ตารางที่  27  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนผังมโนทัศนของนักเรียนชัน้ 
                    ประถมศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
                   โดยใชสถิติ  t-test  แบบ dependent 
 
 t-test – การเขียนผังมโนทัศน 
 

Paired   Samples  Statistics 
 

 Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean 
Pair 1  หลังเรยีน 
           กอนเรยีน 

4.4400 
    2.5600  

50 
50 

.8609 
1.0910  

.1218 
     .1543  

 
Paired   Samples  Correlations 

 
 N Correlation Sig. 

Pair 1  หลังเรยีน &กอนเรียน 50 .167 .24 
 

Paired   Samples  Test 
 

Paired  Differences 
95% Confidence 
Interval  of  the 

Difference 

 
 

Mean 
 

Std.Deviation 
 

Std.Error 
Mean 

Lower Upper 

 
 
t 

 
 

df 

 
 

Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1  หลังเรียน - 
กอนเรียน 

1.8800 1.2720 .1799 1.5185 2.2415 10.451 49 .000 
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ตารางที่  28 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม 
                          ศึกษาปที่  3  กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน  
                         โดยใชสถิติ  t-test  แบบ Dependent  
 
 
t-test  การเขียนเชิงสรางสรรค 
 

Paired   Samples  Statistics 
 

 Mean N Std.Deviation Std.Error.Mean 
Pair 1  หลังเรยีน 
           กอนเรยีน 

11.2000 
     8.3000  

50 
50 

1.9795 
     2.1213  

.2799 
     .3000  

 
Paired   Samples  Correlations 

 
 N Correlation Sig. 

Pair 1  หลังเรยีน &กอนเรียน 50 .413 .003 
 

Paired   Samples  Test 
 

Paired  Differences 
95% Confidence 
Interval  of  the 

Difference 

 
 

Mean 
 

Std.Deviation 
 

Std.Error 
Mean 

Lower Upper 

 
 
t 

 
 

df 

 
 

Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1  หลังเรียน - 
       กอนเรียน 

2.9000 2.2246 .3146 2.2678 3.5322 9.218 49 .000 
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