
ผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนที่มีตอ 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

อรทยา ศิริโภคาพิพัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2552 



ผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนที่มีตอ 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

อรทยา ศิริโภคาพิพัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2552 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนที่มีตอ 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

อรทยา ศิริโภคาพิพัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา 

พฤษภาคม 2552 



อรทยา ศิริโภคาพิพัฒน. (2552).  ผลของการใชเทคนคิการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย 

แบบผังมโนทศันที่มีตอ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียน นรรัตนรังสฤษดิ ์เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ กศ.ม.  

 (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ: ผูชวยศาสตราจารย ดร. พาสนา จุลรัตน. 
 

 การวิจัยครั้งน้ีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศนที่ มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก นักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษนอย 
จํานวน 20 คน แลวสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 10 คน โดยกลุมทดลอง
ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน และ กลุมควบคุม
ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง คือแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และโปรแกรมการใชเทคนิคการสราง
ผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ การทดสอบคาที 
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 3. นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผัง

โยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 

 

 

 

 

 



THE  EFFECT  OF  CONCEPT  MAPPING  TECHNIQUE  ON  ENGLISH  WRITING  

ABILITY  OF  PRATHOMSUKSA  V  STUDENTS  AT  NORRARATRUNGSALIT   

SCHOOL  IN  SAPHANSOONG  DISTRICT,  BANGKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

ONTAYA SIRIPHOCAPHIPHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Education Degree in Educational Psychology 

at Srinakharinwirot University 

May 2009 



Ontaya Siriphocaphipat. (2009). The Effect  of Concept  Mapping Technique on English  

 Writing  Ability of  Prathomsuksa V Students at Norraratrungsalit School in 

 SaphanSoong  District,  Bangkok. Master’s Project, M.Ed. (Educational Psychology).  

 Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor: Asst. Prof.  

 Dr. Pasana Chularut. 

 

 The purpose of this experiment research was to study the effect of concept 

mapping technique on English writing ability of prathomsuksa V students at Norraratrungsalit 

school in SaphanSoong district, Bangkok in academic year of 2008. The 20 subjects were 

randomly sampling selected from population whose English writing abilities were low. Then 

they were randomly divided into experimental group and control group. Each group was 

consisted of 10 students. The experimental group was exposed to concept mapping technique 

and control group was not exposed to concept mapping technique. The instruments were the 

English writing ability test and concept mapping programs. The data was analyzed by using 

t-test. 

 

 The results were as follow: 

 1. The English writing abilities of students who were exposed to concept mapping 

technique were significantly increased than before the experiment at .01 level.  

 2. The English writing abilities of students who were not exposed to concept 

mapping technique were not significantly increased than before the experiment. 

 3. The English writing abilities of students who were exposed to concept mapping 

technique were significantly increased than those students who were not exposed to 

concept mapping technique at .01 level.  

 

 

 

 

 



อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ 
ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง ผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผัง 
มโนทัศนที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
นรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ของอรทยา ศิริโภคาพิพัฒน ฉบับน้ีแลว เห็นสมควร 
รับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูร ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา
การศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได 

 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 

......................................................................... 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน) 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

.......................................................................... 
  (รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง) 

 
คณะกรรมการสอบ 
 

..........................................................................         ประธาน 
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน) 
 

.......................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ 
  (รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง) 

 

..........................................................................         กรรมการสอบสารนิพนธ 
  (ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ) 

 
               อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบบัน้ีเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสตูรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
...........................................................................         คณบดีคณะศึกษาศาสตร   

(รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน) 
       วันที่    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย     
ดร.พาสนา จุลรัตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และรองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง และ        
ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา แสนคําเครือ กรรมการสอบปากเปลา  ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนวคิด 
และคําแนะนําที่มีคุณคา และเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาทํางานวิจัยคนควาครั้งน้ีดวยเมตตา
จนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น่ี 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน พลอยเลื่อมแสง 
ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พงษโสภา ศาสตราจารย ดร.ปยณัฐ สุคนมาณ อาจารยประจําภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารยนุชชิราลักษณ บุญเนตร หัวหนา
ฝายวิชาการโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทานที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางและเปนแมแบบที่ดีในการทํางานและการดําเนินชีวติ
ตลอด ทั้งใหความเมตตากรุณาตอผูวิจัยเสมอมา 
 ขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์คุณไพศาล เสวิกุล ทานอาจารย
ใหญอาจารย บุหงา ออนทวม และคณาจารยทุกทานของโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ ที่กรุณาให
คําแนะนํา ปรึกษา และใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลตางๆ เปนอยางดียิ่ง  
 ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ ทุกคนที่มีความตั้งใจ 
พรอมทั้งใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี 
 ขอบพระคุณพ่ีนองรวมรุนจิตวิทยาการศึกษา ป 2550 ทุกคนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่
ไดรวมเรียน รวมเลน รวมทุกข รวมสุข รวมแบงปนใหคําแนะนํากําลังใจ สรางความประทับใจที่งดงาม 
และใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกผูวิจัยเสมอ 
 สุดทายสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผูใหกําเนิดของผูวิจัย   
คุณพอสุรสีห ศิริโภคาพิพัฒน และคุณแมออยทิพย แจมโกมัย ผูที่ทุมเททั้งชีวิต ในการมอบความรัก 
ความเขาใจ ความเมตตาหวงใย การสนับสนุนสงเสริม ตลอดจนการดูแลอบรมสั่งสอน ปลูกฝงสิ่งดี
งามตางๆ ในการดําเนินชีวิต ใหการเอาใจใสยอมรับในความคิดและการตัดสินใจของลูกเสมอ พรอม
ทั้งเต็มใจเสมอที่จะใหอภัยในทุกสิ่งทุกอยางตอลูกอยางไมอาจที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได ลูกจัก
พึงรําลึกถึงพระคุณอันใหญหลวงของทานตลอดไป และขอบใจพี่ชายและนองสาวที่รักยิ่งที่เปนกําลังใจ 
คอยชวยเหลือดูแลเสมอมา 
 ขอใหสารนิพนธฉบับนี้เปนสิ่งที่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอการมีสวนรวมของผูมีพระคุณ
ทุกทาน โดยผูวิจัยจะทําการระลึกถึงสิ่งดีๆ เชนนี้ ที่ไดรับจากทุกทานตลอดไปสําหรับความสําเร็จในวันนี้ 
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บทที่1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงมีความจําเปนที่จะตองมี

การปรับหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ

ประเทศเพื่อสรางคนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพที่พรอมที่จะแขงขัน และรวมมือกัน

อยางสรางสรรคบนเวทีโลก   (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1) ซ่ึงสงผลใหการสื่อสารโดยการใช

ภาษาตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น และสงผลใหประชากรในชาติตองปรับตัวใหสอดคลองกับ

สภาวะการณในปจจุบัน    

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาตางประเทศที่เขามามี

ความสําคัญ และแพรหลายมากที่สุด ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 19-20) ไดตระหนักถึงความสําคัญ

และเห็นถึงความจําเปนของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยระบุใหภาษาอังกฤษอยูใน

กลุมสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิด การทํางาน

อยางสรางสรรค ซ่ึงมีการกําหนดใหผูเรียนตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 

ทั้งน้ีโดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถใหมีทักษะเบื้องตนในการ ฟง พูด อาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษสําหรับใชในการสื่อสารแสวงหาความรู และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาระดับสูงตอไป 

 สําหรับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมฉบับปรับปรุงใหม พุทธศักราช 2539 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ. 2539: 2-7) จัดเปนภาษาอังกฤษระดับตน(Beginner Level) แบงออกเปน 3 

ระดับ  ดังน้ีคือ  ระดับที่1 หลักสูตรระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 1 และ 2 เปนหลักสูตรเตรียมความพรอม  มุงเนนการฟง  การพูด  เพ่ือการใชภาษาอยางสนุกสนาน

ในเร่ืองใกลตัว  และสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษตอไป  ระดับที่ 2 หลักสูตรระดับอาน

ออกเขียนได (Literacy Level) ชั้นประถมศึกษาปที่  3-4  เปน การจัดกิจกรรมผสมผสานการอาน 

เขียน และสะกดคํา ตลอดจนชวยสงเสริมใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน  เห็นประโยชนและคุณคาของ

ภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ และระดับที่ 3 หลักสูตรระดับมาตรฐาน

พ้ืนฐานตอนตน(Beginner Fundamental Level) สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 เปนการ

เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหลัก 1 – 4  (Fundamental English 1-4) ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมใหมีความสามารถ
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ในการใชภาษาในระดับมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาได  กลาวคือ

ในระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับตน มุงเนนความสามารถในการสื่อสาร

ดวยการฟง พูด ในระยะเตรียมความพรอม และเริ่มผสมผสานความสามารถในการอาน เขียน และ

สะกดคําในระยะอานออกเขียนได เนนใหสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน ในการเรียน

ภาษาอังกฤษมาตรฐานพื้นฐานตอนตน อันจะนําไปสูการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐาน

พ้ืนฐานตอนกลางและมาตรฐานพื้นฐานตอนปลายในชั้นมัธยมศึกษาใหตอเน่ืองตลอดแนว ในระดับ

มัธยมศึกษาเปดโอกาสใหจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขม เพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 

2539: 8)    

 ในปจจุบันแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเนนการสื่อสาร 

และการกระตุนใหผูเรียนไดมีประสบการณ และเรียนรูฝกฝนความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงหัวใจสําคัญของความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษ ประกอบดวยความสามารถ 4 ประการ 

ไดแก ความสามารถในการฟง การพูด การอาน และการเขียน แตทวาการเรียนการสอน

ภาษาอั ง กฤษขอ งป ร ะ เทศ ไทยนั้ น  เ ป น ก า ร เ รี ย นก า ร สอนภาษาอั ง กฤษ ในฐ าน ะ

ภาษาตางประเทศ  เน่ืองจากไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการจึงทําใหโอกาสในการใชทักษะ

การฟง และพูดในสถานการณจริงสําหรับนักเรียนไทยสวนใหญจึงมีนอยกวาทักษะการอาน และการ

เขียนที่สามารถใชไดในการศึกษาคนควาไดตลอดเวลา (สุวรรณา ลิ้มอํานวยลาภ. 2551: online; 

อางอิงจาก สายสุนีย เติมสินสุข. 2549)  ซ่ึงสอดคลองกับที่ สมิธ (Smith. 1976: 17) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการเขียนไววา “เรามักจะใชการเขียนในการติดตอกับโลกภายนอกเทานั้น ในขณะที่

การพูดตองมีผูฟง แตผูอานนั้นพบไดทุกหนทุกแหงที่การไปรษณียไปถึง หนังสือ และนิตยสารก็หา

ไดสะดวกกวาแผนเสียง เทป และวิทยุ นอกจากนั้นประโยชนอีกอยางหนึ่งของการเขียน คือการชวย

พูด” ดังน้ันความสามารถทางดานการเขียนถือเปนทักษะพื้นฐานที่มีความสําคัญที่สามารถชวย

เสริมสรางใหผูเรียนมีความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษ 

 ความสามารถทางดานการเขียนเปนความสามารถที่มีความสําคัญ ทวาที่ผานมาในการสอน

เขียนภาษาอังกฤษนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก ดังที่ อีมิท (รุงเพชร ต.พานิช. 2550: บทนํา; อางอิงจาก 

Emig; et al. 1977) ไดกลาวไววา สําหรับครูผูสอนเขียนนั้น ทักษะการเขียนนับวาเปนทักษะที่สอน

ยากมากระดับหน่ึง เน่ืองจากการเขียนเปนทักษะสงสาร (Productive skill) และกระบวนการเขียน

เปนกระบวนการคิดที่มีความยุงยากสลับซับซอน และเกี่ยวของกับขั้นตอนหลายขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอง

กับ ศรีวิไล ดอกจันทร (รัตนา ดีศาลา. 2544: 1; อางอิงจาก ศรีวิไล ดอกจันทร. 2529) ที่กลาววา 
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การเขียนเปนทักษะที่สําคัญและคอนขางยากซับซอนกวาทักษะอื่นๆ การเขียนเปนทักษะขั้นสูง

จําเปนตองอาศัยทักษะอื่นๆ เปนพ้ืนฐาน จึงทําใหเราสามารถเขียนไดดี นอกจากนี้การเขียนยังเปน

ทักษะที่ตองอาศัยความสามารถ ความรอบรูหลายดานประกอบกัน เริ่มตั้งแตการใชทักษะพื้นฐานทาง

ภาษาดานการฟง การพูด การอาน รวมทั้งการใฝหาความรูเพ่ือนํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ คนที่ฟง

มาก อานมาก รูมาก เห็นมากจะชวยใหความสามารถในการเขียนพัฒนาดีขึ้นดวย ดังน้ันการที่จะให

นักเรียนเขียนเปน และเขียนไดดีน้ันตองมีการฝก และการฝกเขียนบอยๆ ซํ้าๆ จะชวยใหนักเรียนเกิด

ความกาวหนาในการใชภาษา และการเขียนดียิ่งขึ้น   

 จากการที่ผูวิจัยมีญาติเปนอาจารยผูสอน และเปนหัวหนาฝายวิชาการอยูที่โรงเรียน      

นรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และไดปรารภกับผูวิจัยวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2  

โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ สวนใหญมักจะมีปญหาดานการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  เชน นักเรียน

เขียนคําศัพทภาษาอังกฤษไมได และแตงประโยคภาษาอังกฤษผิดหลักไวยากรณ ดังน้ันผูวิจัยจึงทํา

การสํารวจปญหาเบื้องตนกับนักเรียนชวงชั้นเรียนที่2 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ จํานวนทั้งสิ้น 101 คน 

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 26 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 32 คน 

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 43 คน โดยใชแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ 

สอบถามนักเรียนดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 คําถามขอที่ 1 ถามวา “นักเรียนคิดวาขณะที่เรียนนี้ นักเรียนมีปญหาหรือไม ถามีคือ

ปญหาใด”  ผลการสํารวจเรียงลําดับปญหาที่พบมากที่สุดไปหานอยที่สุดดังน้ี  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 26 คน พบวาปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาการเรียน 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 80.77 ไดแก สะกดคําศัพทไมถูก เขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ

ไมได ทองคําศัพทไมได และเรียนไมเขาใจ รองลงมาเปนปญหาระเบียบวินัย จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 19.23ไดแก สงการบานไมทันเวลา และมาโรงเรียนสาย  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 32 คน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาการเรียน

จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 84.38 ไดแก เขียนสะกดคําศัพทไมได ฟงครูผูสอนไมทัน แตงประโยค

ภาษาอังกฤษไมได และ ทําการบานไมได  ปญหาความรับผิดชอบ จํานวน 3  คน คิดเปนรอยละ 9.37 

ไดแก สงการบานไมทันตามเวลาที่ครูกําหนด และไมเขาเรียน และปญหาการปรับตัวจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.25 ไดแก ทะเลาะกับเพ่ือน เพ่ือนไมคุยดวย และเพื่อนไมยอมรับเขาทํางานกลุม 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 43 คน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ  ปญหาการเรียน

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 79.07 ไดแก แตงประโยคภาษาอังกฤษไมได สะกดคําและเขียนคําศัพท

ไมได และไมเขาใจบทเรียน ปญหารองลงมาคือปญหาการปรับตัวจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 13.95 
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ไดแก ทะเลาะกับเพ่ือน และโดนเพื่อนแกลง และปญหาครอบครัว จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 6.98 

ไดแก ทะเลาะกับนอง และไมเชื่อฟงผูปกครอง 

 คําถามขอที่ 2 ถามวา “จากปญหาขอที่ 1 เม่ือนักเรียนมีปญหาดังกลาว นักเรียนทําอยางไร”  

ผลการสํารวจพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีปญหาการเรียนตอบวา อานทบทวนบทเรียน

เพ่ิมเติม ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น ปรึกษาครู และปรึกษาผูปกครอง นักเรียนที่มีปญหาระเบียบวินัย 

ตอบวา ปรับปรุงนิสัยที่ไมดี และใหครูลงโทษหักคะแนน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีปญหาการเรียนตอบวา ฝกทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ 

ถามครูเม่ือไมเขาใจ และเรียนพิเศษเพิ่มเติม นักเรียนที่มีปญหาความรับผิดชอบตอบวา พยายามทํา

การบานใหเสร็จทันเวลา และพยายามเขาเรียนทุกครั้ง และนักเรียนที่มีปญหาการปรับตัวตอบวา 

พยายามปรับปรุงตัวใหดีขึ้น และชวยเพื่อนทํางานกลุม 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีปญหาการเรียนตอบวา จัดตารางในการอานและ

ทบทวนบทเรียน  ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น และเรียนพิเศษเพิ่มเติม ปญหาการปรับตัวตอบวา ฟองครู 

รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และพยายามควบคุมอารมณตนเอง นักเรียนที่มีปญหาครอบครัวตอบ

วา พยายามปรับปรุงตัวใหดีขึ้น  และทํากิจกรรมรวมกับนอง 

 จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตนพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

นรรัตนรังสฤษดิ์ มีปญหาการเรียนมากที่สุด โดยเฉพาะดานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

เพราะนักเรียนสวนใหญสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษไมได แตงประโยคผิดหลักไวยากรณ และ    

ทองคําศัพทไมได ดังที่ ประพาศน พฤทธิประภา (จารุวรรณ ศรีทองชัย. 2545: 1; อางอิงจาก     

ประพาศน พฤทธิประภา. 2528) กลาววาทักษะทางดานภาษาทั้ง 4 ดาน น้ันลวนแลวแตมีความสําคัญ

เทาเทียมกัน แตทักษะที่เรามักพบวามีปญหามากที่สุด คือ ดานการเขียนซึ่งเปนทักษะที่ยากที่สุดใน

บรรดาทักษะทั้ง 4 ดาน นักเรียนสวนใหญสามารถพูด และฟงภาษาอังกฤษได แตทวาเขียนไมได

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสะกดคําศัพท และ การเขียนแตงประโยคไวยากรณขั้นพ้ืนฐานตางๆ สําหรับ

ในการสอนการเขียนนั้น วอลคเกอร (รัตนา ดีศาลา. 2544: 1; อางอิงจาก Walker. 1973) กลาววา 

ผูเรียนไมชอบการตรวจแกขอผิดพลาดทุกแหง นอกจากขอผิดพลาดที่สําคัญเทานั้น เพราะจะทําให

ผูเรียนไมม่ันใจในการเขียน ดังน้ันผูสอนจึงควรพิจารณาหาเทคนิคเพื่อจะชวยสงเสริมความสามารถ

ในการเขียน และสรางแรงจูงใจในการเขียนของผูเรียนดวย   

 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน (Concept mapping) การใชการ

สรางผังความสัมพันธแบบกางปลา(Cause & Effect Diagram map) การใชการเลนเกมส การใช
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สถานการณจําลอง การใหการเสริมแรง และการใชบทบาทสมมติ เปนตน ในที่น้ีผูวิจัยมีความสนใจ

ในการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เน่ืองจากเทคนิคนี้สามารถพัฒนาไดทั้ง

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ดังที่ สุวิทย มูลคํา (2547: 17-20) กลาววา ผังมโน

ทัศนเปนการเขียนที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลหรือใชในการอธิบายความคิดที่

ซับซอนใหออกมาเขาใจไดงายขึ้น ในรูปแบบของความคิดหลักและความคิดยอย ซ่ึงจะมีการ

เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความคิดหลักและความคิดยอยน้ันๆเขาดวยกัน และลดหลั่นจัดลําดับ

ออกมาใหเห็นชัดเจนในเนื้อหามากขึ้น  ทั้งยังสามารถกระตุนความเชื่อม่ันในตนเองใหแกผูเรียน 

และเสริมสรางใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงเหมาะกับทั้งผูเรียนและผูสอน ซ่ึงสอดคลอง

กับที่ สมศักดิ์ สินธุเวชญ (2542: 61) กลาววา ในการจัดลําดับทางความคิด กระบวนการคิดให

ออกมาเปนรูปธรรมเพ่ือพัฒนาความเขาใจทางดานภาษาใหชัดเจนเพ่ิมขึ้นผานการใชแผนที่ (Map) 

หรือการสรางผังความสัมพันธรูปแบบตางๆ จะชวยใหผูสอนและนักเรียนไดเห็นภาพรวมของเนื้อหา

ที่กําลังเรียน ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถจัดลําดับความคิดเพื่อจดจําขอมูลตางๆไดงายขึ้น  

 เทคนิคการสรางผังความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน เปนเทคนิคที่นํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ

ไดดีขึ้น ดังเชนงานวิจัยของ จุติมา นาควรรณ (2544: 109-104) ที่ไดศึกษาผลของการสอนเขียนโดย

ใชเทคนิคระดมสมองและแผนผังความคิดที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคระดมสมอง และแผนผัง

ความคิดมีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย

แบบผังมโนทัศนที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โรงเรียน 

นรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังที่

ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไมไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา  

 ผลของการศึกษาคนควานี้จะเปนประโยชนตอครูอาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

นักเรียนนําเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนน้ีไปใชในการเสริมสราง

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่มีความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษนอย 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถ

ในการเขียนภาษาอังกฤษนอย โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 

จํานวน 32 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

นรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 ที่มีความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษนอย จํานวน 20 คน แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เปนกลุมทดลอง 

และกลุมควบคุม กลุมละ 10 คน 

 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอสิระ คือ การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบ   

ผังมโนทัศน 

  3.2  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ  

 1.  เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน หมายถึง  

วิธีการสอนเขียนโดยใหนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนแสดงลําดับ

หมวดหมูของคําศัพท  ซ่ึงนักเรียนจะไดฝกเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษที่ถูกตองตามหลัก

ไวยากรณลงในผังมโนทัศน และนําผังมโนทัศนดังกลาวมาใชเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา เปนขั้นกอนการสอนเขียน โดยผูวิจัยบอกหัวขอเร่ืองที่จะใหนักเรียนเขียน

และสนทนาซักถามนักเรียน เพ่ือเปนการกระตุนความสนใจและเปนการเชื่อมโยงประสบการณเดิม

ของนักเรียนกับเนื้อหาที่จะเรียน 

  ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ เปนขั้นที่ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนแลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผัง

มโนทัศนตามหัวขอเรื่องที่ผูวิจัยกําหนด โดยยึดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากนั้นถานักเรียนสามารถ

เขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงและกําลังใจแก

นักเรียน ถาทําไมไดผูวิจัยใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเนื้อหาหรือสิ่งที่ไดเรียนจากการเขียนผัง

โยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนแลวผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

 2.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถเขียน

สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตอง และ เขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานไดถูกตองตาม

หลักไวยากรณภาษาอังกฤษตามหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 5 สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 บทที่ 9 ถึงบทที่ 11 รวม 

4 ชุดคําโดยผูวิจัยไดแบงรายละเอียดความสามารถการเขียนเปน 2 ดานดังน้ี 

  2.1  การเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ไดแก การที่นักเรียนสามารถเขียน

เรียงลําดับของพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษ ภายในคําหนึ่งๆไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ

ภาษาอังกฤษซึ่งนํามาจากคําศัพทตามที่ระบุไวในหนังสือภาษาอังกฤษ 5 สําหรับนักเรียนชวงชั้น   

ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีรายละเอียด

คําศัพทดังน้ี 
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  ชุดที่ 1 ไดแก barber, dentist, dressmaker, guide, hairdresser, movie star, 

musician, reporter, photographer, programmer, singer, sportsman, tailor, waiter, waitress 

และvet   

  ชุดที่ 2 ไดแก because, fall, flower, fly, jump, kite, leaf, plant, season, skating, 

skiing, spring, summer, throw, weather, why, winter และ wonderful 

  ชุดที่ 3 ไดแก about, bean, blood, body, bone, breakfast, butter, carbohydrate, 

chesses,  clean, contain, different, dinner, energy, everyday, fat, fiber, find, good luck และ 

grow up 

  ชุดที่ 4 ไดแก healthy, important, inside, lunch, must, mineral, noodles, nut, 

other, present, protein, should, skin, skin, story, things, type, vegetable, vitamin และ warm  

  2.2  การเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ ไดแก การที่นักเรียนสามารถเขียนแตง

ประโยคพื้นฐานไดถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษตามที่ระบุไวในหนังสอืภาษาอังกฤษ 5 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2544 ไดแก หลักไวยากรณดังน้ี  

   โครงสรางที่ 1 การเขียนแตงประโยค Present Simple Tense โดยใช is/ am/ are/ 

wants และ want ในประโยคบอกเลาไดถกูตอง 

   โครงสรางที่ 2 การเขียนแตงประโยค Present Simple Tense โดยใช is/ am/ are/ 

want/ wants/ do และ does ในประโยคปฎิเสธไดถูกตอง 

   โครงสรางที่ 3 การเขียนแตงประโยค Present Simple Tense ในประโยคคําถาม 

โดยใช is/ am/ are/ do/ does และ Question Word ไดถูกตอง 

 3.  กลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสอนการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนจํานวน 10 คน 

 4.  กลุมควบคุม หมายถึง นักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสอนการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนจํานวน 10 คน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

                         ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน สามารถพัฒนา

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได  ผูวิจัยจึงขอตั้งสมมติฐานดังน้ี 

 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไมไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 3. นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการ

สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

การไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

(กลุมทดลอง) 

 

การไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

(กลุมควบคุม) 

 

 

 

ความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

  1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบ

ผังมโนทัศน 

  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคนคิการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบ

ผังมโนทัศน 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

  2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 3.  เอกสารที่เก่ียวของกับโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพนัธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

 1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพนัธความหมาย

แบบผังมโนทัศน 

  1.1.1  ความหมายของมโนทัศน  

   คําวามโนทัศน มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา Concept ซึ่งคํานี้ใน

ภาษาไทย มีนักการศึกษาหลายทานได บัญญัติคํา ความหมายเดียวกันหลายคํา เชน สังกัป 

ความคิดรวบยอด มโนภาพ มโนทัศน ซ่ึงในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจะใชคําวามโนทัศน ซ่ึงมีนักการศึกษาให

ความหมายไวหลายทานดังน้ี 

   นันทิกานต สุขสําราญ (2545: 13) ไดใหความหมายวา หมายถึงภาพรวมของ

ความคิด ความเขาใจซึ่งมีตอเร่ืองใดเรื่องหน่ึงซ่ึงเปนผลมาจากการนําคุณลักษณะรวมของสิ่งน้ันหรือ

เรื่องนั้นมาประมวลเขาดวยกัน 
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   สุวิทย คํามูล (2547: 10) ไดใหความหมายมโนทัศนวา หมายถึงความคิดความ

เขาใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดจากการสังเกต หรือการ

ไดรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น แลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน จัดเขากลุมเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเขาใจสิ่งตางๆ ไดงายขึ้น 

   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 27) สรุปวามโนทัศน หมายถึง ความคิด ความ

เขาใจ ของแตละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยการนําความรูที่ไดมาสัมพันธ

กับประสบการณเดิม เพ่ือหาขอสรุป หรือคําจํากัดความของสิ่งน้ัน 

   จากความหมายของมโนทัศนดังกลาวสรุปไดวา มโนทัศน หมายถึง ความคิดที่

มีลักษณะเปนความคิดรวบยอดซึ่งเปนการสรุปความของสิ่งตางๆ เปนหมวดหมู เพ่ือนําไปใชในการ

ตีความและทําความเขาใจขอมูลในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนการจัดโดยอาศัยลักษณะรวมของสิ่งน้ันหรือ

เรื่องนั่นมาประมวลเขาดวยกันซ่ึงจะทําใหเกิดการเขาใจสิ่งตางๆ ไดงายขึ้น 

  1.1.2  ความหมายของแผนผังมโนทัศน 

   ประทีป ชูหมื่นไวย (2540: 12) ใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา 

แผนผังมโนทัศนหมายถึง แผนที่สรางขึ้นเพ่ือแสดงความสัมพันธกันอยางมีความหมายระหวาง   

มโนทัศนตั้งแต 2 มโนทัศน ขึ้นไปในลักษณะ 2 มิติ ดวยคําเชื่อมทําใหเกิดประโยคที่มีความหมาย

แสดงถึงความรูใหมเขาเชื่อม กับความรูเดิมในโครงสราง ทางสติปญญาของผูเรียน โดยมโนทัศนที่มี

ความหมายกวางและครอบคลุมอยูบนสุดของแผนผังแลวลดลําดับลงมาเปนมโนทัศนรอง ซ่ึงแสดง

ลักษณะเดิมขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดไดเปนมโนทัศนเฉพาะเจาะจง 

   สมาน ลอยฟา (2542: 3) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา แผนผัง

มโนทัศนเปนการนําเสนอโครงสรางรูปแบบความคิดในรูปแบบกราฟค แผนผังมโนทัศนน้ีจะประกอบดวย

กลุมมโนทัศนตั้งแต 2 มโนทัศนขึ้นไปไดแก มโนทัศนหลัก และมโนทัศนรอง ซ่ึงมโนทัศนน้ันจะแทน

ดวยคําสําคัญโดยมีคําหรือขอความเชื่อมโยงมโนทัศนน้ันๆ และแผนผังมโนทัศนจะมีการเชื่อมโยง

มโนทัศนตางๆ ดวยเสนและคํา ที่มีความหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ 

   โนแวค (Novak. 1984:15) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา แผนผัง

มโนทัศนเปนสิ่งที่ใชแทนความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตางๆ ในรูปแบบของ

ประพจนโดยใชคําเชื่อม 
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   โนแวค และโกวิน (จารุวรรณ โพธิ์ทองธรรม. 2541: 10; อางอิงจาก Novak; & 

Gowin) ไดกลาวไววา “ผังมโนทัศนเปนผังที่ใชแสดงความสัมพันธอันมีความหมายระหวางมโนทัศน

ตาง ๆ โดยทําใหอยูในรูปของประพจน” โดยนิยามความหมายของประพจน ดังน้ี “ประพจน คือมโน

ทัศนอยางนอย 2 ขอ ที่แสดงออกดวยภาษา และเชื่อมกันใหเปนหนวย ที่มีความหมายหนวยหนึ่ง” 

   คลิเบิรน (Cliburn. 1987: 426) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา 

แผนผังมโนทัศนเปนเครื่องมือที่ใชเสนอกรอบแนวความคิด และความสัมพันธของมโนทัศนที่เกี่ยวของ

กันอยางเปนระบบ 

   จากความหมายของแผนผังมโนทัศนที่กลาวมาสรุปไดวา แผนผังมโนทัศน 

หมายถึง แผนผังที่ใชแสดงความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองระหวางมโนทัศนระดับตางๆ อยางมีลําดับ

ขั้นตอน ซ่ึงทําใหทราบถึงความคิดความเขาใจของผูสราง และทราบถึงความสัมพันธของเนื้อหาทั้งระบบ  

  1.1.3  ทฤษฎีที่เก่ียวกับแผนผังมโนทัศน 

   สุนีย สอนตระกูล (2536: 77) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับแผนผังมโนทัศนวา

ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพ้ืนฐานของแผนผังมโนทัศน ก็คือ ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ

ออซูเบลซึ่งมีแนวคิดที่วาครูควรจะสอนสิ่งที่มีความสัมพันธกับความรูที่นักเรียนมีอยูเดิม ความรูที่มี

อยูเดิมน้ีจะอยูในโครงสรางของความรู  (cognitive structure) ซ่ึงเปนขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมี

การจัดระบบไวเปนอยางดี มีการเชื่อมโยงระหวางความรูเกากับความรูใหมอยางมีระดับขั้นตอน 

ดังน้ันโครงสรางของความรูจะใชเปนแผนผังมโนทัศนและใชบันทึกประสบการณตางๆ ที่ไดรับการ

เรียนรูอยางมีความหมาย (meaningful learning) จะเกิดขึ้นเม่ือความรูใหมเชื่อมโยงกับมโนทัศนที่

อยูในโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยูในสมองซึ่งออซูเบล (Ausubel) เรียกวา กระบวนการดูดซึม 

(Subsumption) หรือเรียกมโนทัศนที่เกิดจากการเชื่อมโยงนั้นวา (subsumer) แตถาไมไดนําความรู

ใหมเขาไปเชื่อมโยงระหวางเดิมที่มีอยูจะเปนการเรียนรูแบบทองจํา (rote learning) 

   ในการสรางมโนทัศนน้ันมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของออซูเบล 3 ประการ 

(สุนีย สอนตระกูล. 2535: 80) คือ 

   1.  โครงสรางของความรู (Cognitive structure) ซ่ึงเปนโครงสรางที่อยูในสมอง

จะมีการจัดลําดับมโนทัศน จากมโนทัศนที่มีความหมายกวางทั่วไปไปสูมโนทัศนที่แคบลงและมี

ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

   2. กระบวนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนา (Progressive differentiation) 

จากหลักการของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเม่ือมีการนําความรูไปหา

ความสัมพันธกับความรูที่มีอยูเดิม เกิดเปนความสัมพันธใหม ดังน้ันจึงเกิดการเรียนรูอยางไมมีสิ้นสุด 
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จะเปนการขยายความรูใหกวางขึ้นจนกลายเปนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนา โดยประกอบดวย

มโนทัศนที่มีความหมายกวางอยูดานบนของโครงสรางความรูและมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง

อยูถัดลงมา กระบวนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนาจะเพิ่มขึ้นถาผูเรียนมีโอกาสอภิปราย

รวมกัน และจะทําใหเห็นความเกี่ยวของและความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เรียนไดดีขึ้น 

   3. การประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ (Integrative reconciliation) จาก

หลักการเรียนรูของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดจากการเชื่อมโยงความรู

ใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยู ดังนั้นถาผูเรียนสามารถเชื่อมโยงมโนทัศนทําใหเกิดความสัมพันธใหม 

และเชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศนจะทําใหเกิดการประสานสัมพันธเชิงบูรณาการของมโนทัศน 

ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเพิ่มขึ้น 

   1.1.3.1 การสรางแผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) 

     แผนผังมโนทัศนที่ดีจะชวยทําใหนักเรียนและผูสอนเกิดความชัดเจน

ขึ้น ทําใหเห็นวิธีเชื่อมโยงความหมายของมโนทัศนและทําใหนักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรูได 

แผนผังมโนทัศนจะเรียงลําดับความซับซอนจากมโนทัศนที่มีความหมายกวางและซับซอนจะอยู

ดานบนและจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือซับซอนนอยลงมาในดานลาง (ลออ อางนานนท. 

2542: 10) ดังภาพประกอบ 1 

 

 
 

 

 

 

 

มโนทัศนรอง มโนทัศนรอง 

มโนทัศนยอย มโนทัศนยอย มโนทัศนยอย มโนทัศนยอย 

มโนทัศนหลัก 

ตัวอยางหรือมโนทัศนเฉพาะ ตัวอยาง 

คําเชื่อม คําเชื่อม คําเชื่อม คําเชื่อม 

คําเชื่อม คําเชื่อม คําเชื่อม คําเชื่อม 

คําเชื่อม 

ตัวอยาง ตัวอยาง 

ภาพประกอบ 1 แสดงการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบแผนผังมโนทัศน 
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    จากภาพประกอบ 1 เปนการสรางแผนผังมโนทัศนอยางงายที่แสดง

ความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ ที่เรียงลําดับจากมโนทัศนหลัก ซ่ึงเปนมโนทัศนที่มีความหมาย

กวางลงไปหามโนทัศนรอง มโนทัศนยอยไปจนถึงมโนทัศนเฉพาะซึ่งจะมีความหมายแคบที่สุดโดยมี

คําเชื่อมระหวางมโนทัศนซึ่งจะชวยใหผูอานแผนผังมโนทัศนไดเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น  

    ในการเตรียมสรางแผนผังมโนทัศน อัลท (Ault. 1985: 38-44) ไดเสนอแนะ

วิธีสรางแผนผังมโนทัศนโดยแบงเปน 5 ขั้น คือ 

     ขั้นที่ 1  ขั้นตอนการเลือก เปนการเลือกเรื่องที่จะสรางแผนผงัมโนทศัน

อาจนํามาจากตํารา สมุดจดคําบรรยายคําอธิบายกอนการปฏิบัติการ เร่ิมจากการอานขอความอยาง

นอย 1 ครั้ง แลวระบุมโนทัศนที่สําคัญโดยขีดเสนใตคําหรือประโยคที่สําคัญ ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุหรือ

เหตุการณ แลวลอกมโนทัศนเหลานั้นลงในแผนกระดาษเล็กๆ เพ่ือสะดวกในการจัดความสัมพันธ 

     ขั้นที่ 2  ขั้นตอนการจัดลําดับ คือการนํามโนทัศนที่สําคัญซ่ึงไดเขียน

ลงในแผนกระดาษเล็กๆ แลวมาจัดลําดับจากมโนทัศนที่มีความกวางไปสูมโนทัศนที่มีความ

เฉพาะเจาะจง 

     ขั้นที่ 3  ขั้นตอนการจัดกลุม เปนการนํามโนทัศนมาจัดกลุมเขา

ดวยกันโดยมีเกณฑในการจัด 2 ขอคือ   

     3.1 การจัดกลุมมโนทัศนที่อยูในระดับเดียวกัน 

     3.2 การจัดกลุมมโนทัศนที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด 

     ขั้นที่ 4  ขั้นตอนการจัดระบบ เม่ือจัดกลุมมโนทัศนแลวนํามโนทัศนที่

อยูในกลุมเดียวกันมาจัดระบบตามลําดับความเกี่ยวของซ่ึงในขั้นนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือ

อาจหามโนทัศนอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติมไดอีก 

     ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการเชื่อมโยงมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน เม่ือ

จัดระบบมโนทัศนที่สําคัญแลว นํามโนทัศนที่มีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงกัน โดยการลากเสน

เชื่อมโยงกัน และมีคําเชื่อมระบุความสัมพันธไวทุกเสนและหลังจากใสคําเชื่อมแลวจะสามารถอานได

เปนประโยค เสนที่เชื่อมโยงน้ีอาจเชื่อมระหวางมโนทัศนชุดเดียวกันหรือเชื่อมโยงระหวางชุดของ

มโนทัศนที่ตางกันก็ได 

    โนแวค และบอบ (Novak; & Bob. 1984) ไดเสนอแนะวิธีสรางแผนผัง  

มโนทัศนโดยแบงเปน 5 ขั้น คือ 
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    1. เร่ิมจากการใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติบทบาทของมโนทัศน และ

ความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่นักเรียนรับรูโครงสรางทางสติปญญากับมโนทัศนที่เปนสัญลักษณ 

เชน ภาษาพูด – เขียนหรือสิ่งที่สังเกตได 

    2. วิเคราะหมโนทัศนเฉพาะออกมาจากขอความรู หรือคําอธิบาย และ

จําแนกความสัมพันธระหวางมโนทัศน แยกมโนทัศนและขอความออกจากกัน เพราะทั้งมโนทัศนและ

ขอความเชื่อมมีบทบาทตางกันในการทําใหเกิดความหมาย แมวาทั้งมโนทัศนและขอความเชื่อมจะ

เปนสิ่งสําคัญ 

    3. การแสดงลําดับความสัมพันธของมโนทัศน โดยมีขอความเชื่อมเพ่ือให

มองเห็นความหมายดีขึ้นขอความเชื่อมไมจําเปนวาจะมีเพียงคําเดียว บางครั้งเราสามารถใชคําเชื่อม

ไดหลายคําในการเชื่อมโยงมโนทัศนแตวาขอความเชื่อมที่แตกตางกันอาจทําใหความหมาย

เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย เชนคําวา มอสและพืช ถามี ขอความเชื่อม เปน หรือ คือ จะทําให

ความหมายคลายกันและแตกตางกันเล็กนอย ดังน้ัน การใชขอความเชื่อมตองระวังใหเหมาะสมกับ

รายละเอียดของเนื้อหา  

    4. การสรางมโนทัศนจะมีเสนโยงระหวางมโนทัศนแสดงความสัมพันธ 

โดยปกติแลวไมนิยมใชลูกศรแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน อาจทําใหสับสนไดเพราะแผนผัง

มโนทัศนไดแสดงลําดับขั้นกอนหลังแลว  

    5. การสรางแผนผังมโนทัศนควรเขียนซ้ําอยางนอย 2 ครั้งเพ่ือปรับปรุง

แผนผังใหประณีตชัดเจน กะทัดรัด มีการปรับปรุงฝกฝนตนเองโดยการทําหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือหา

ขอบกพรองในการทําแผนผังมโนทัศน 

   1.1.3.2 ประเภทของแผนผังมโนทัศน 

     มนัส บุญประกอบ (2533: 27 – 29) ไดจําแนกประเภทของแผนผัง

มโนทัศนออกเปน 4 ชนิด ไดแก 

     ชนิดกระจายออก (Point Grouping) เปนแผนที่มโนทัศนที่เร่ิมจากคํา

ที่เปนมโนทัศนหลักจะเชื่อมโยงกระจายออกไปทุกทิศทางเพื่อเชื่อมตอกับมโนทัศนยอย ๆ  

     1. ชนิดปลายเปด (Open Grouping) เปนแผนผังมโนทัศนที่แสดง

การเชื่อมโยงกลุมมโนทัศนตาง ๆ ลดหลั่นกันลงไปตามลําดับความสําคัญของมโนทัศนที่ผูเขียน

กําหนดไว  

     2. ชนิดเชื่อมโยง (Linked Grouping) เปนแผนที่มโนทัศนที่มีลักษณะ

คลายกับชนิดปลายเปดแตมีการเชื่อมโยงขามชุดระหวางมโนทัศนไดดังแสดงในภาพประกอบ 5 
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     3. ชนิดปลายปดหรือลอมเปนวง (Closed Grouping)  เปนแผนที่

มโนทัศนที่คอนขางจะมีลักษณะจํากัดอยูในตัวเอง  

     จากการจําแนกประเภทของแผนที่มโนทัศน จะเห็นไดวาแตละ

ประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันหลายประการ ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอจํากัดที่ไมเหมือนกัน บางประเภท

ใชเขียนไดซับซอนกวางขวาง บางประเภทเขียนไดคอนขางจํากัด ซ่ึงจะใชประเภทใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ

เหตุผลของผูใชวาจะเลือกประเภทใด  

   1.1.3.3 การสอนใหนักเรียนสรางแผนผังมโนทัศน 

      โนแวค และบอบ (Novak; & Bob. 1984) ไดแนะนําแนวคิดและขั้นตอน

การสรางแผนผังมโนทัศนแกนักเรียนในระดับเกรด 3 – 7 โดยจัดกิจกรรมการเตรียมเพื่อเขียน

แผนผังมโนทัศน ดังน้ี 

     1. ใหนักเรียนแบงคําออก เปนสองจําพวกบนกระดานดําหรือบน

เครื่องฉายภาพขามศีรษะ โดยใชกลุมคําที่คุนเคย สําหรับ “วัตถุ” และ “เหตุการณ” 

     2. ใหนักเรียนอธิบายวานักเรียนจะคิดถึงอะไร เม่ือไดยินคําวา กา 

สุนัข ตนไม ฯลฯ โดยครูชวยนักเรียนจําแนกเพื่อสรางภาพในใจ แนะนําใหรูจักมโนทัศน 

     3. ใหนักเรียนทํากิจกรรมซ้ําในขั้นตอนที่ 2 โดยใชคําที่เปนเหตุการณ 

ชี้ใหเห็นความแตกตางในภาพในใจของเหตุการณหรือมโนทัศนอีกครั้งหน่ึง โดยครูอาจจะแสดงให

เห็นจริง เหตุผลอยางหนึ่ง คืออาจเกิดความยุงยากในการทําความเขาใจในบางสิ่งที่มโนทัศนของแต

ละคนตอสิ่งตาง ๆ อาจไมเหมือนกัน แมจะเปนคํา ๆ เดียวกัน 

     4. ใหนักเรียนจัดกลุมคํา เชน “ดังนี้ ที่ไหน เปน ดังนั้น ดวย อยู คือ” 

และถามนักเรียนวาคิดอยางไรเม่ือไรยินคําเหลานี้ ซ่ึงเรียกวา “คําเชื่อม” ซ่ึงเราใชการพูด การเขียน 

โดยอธิบายวาคําเชื่อมจะใชรวมกับคําที่เปนมโนทัศนในการสรางประโยคที่มีความหมาย 

     5. ครูชี้ใหนักเรียนเห็นความแตกตางระหวาง คําที่เปนเหตุการณ วัตถุ 

และวิสามานยนาม โดยคําวิสามานยนามไมเปนมโนทัศน แตเปนชื่อเฉพาะของบุคคล เหตุการณ 

สถานที่ หรือวัตถุ 

     6. ใชคําที่เปนมโนทัศน 2 คํา และคําเชื่อม สรางประโยคขอความสั้นๆ 

บนกระดานดําเพื่อแสดงใหนักเรียนเห็นวิธีการสรางมโนทัศนดวยคําเชื่อมเพ่ือแสดงความหมาย เชน 

สุนัขกําลังวิ่ง มีเมฆและทองฟา 

     7. ครูใหนักเรียนสรางประโยคสั้นๆ ดวยตนเอง ดวยมโนทัศนที่

คลายๆ กัน โดยใชคําที่เปนวัตถุหรือเหตุการณ และคําเชื่อมที่เหมือนกัน 
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     8. ครูแนะนําคําสั้นๆ และไมคุนเคยใหนักเรียนในหอง เชน รายกาจ 

รวบรัด หรือดาวสุนัข ซ่ึงมีบางคําที่เรารูมโนทัศนแลวบางสวน แตมีความหมายตางไป ครูควรชวยให

นักเรียนมองเห็นวิธีการใหความหมายวามักไมคงที่ แตจะเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเราเรียนรูมากขึ้น 

     9. ครูเลือกตอนใดตอนหนึ่งในตําราเรียน ใหนักเรียนบันทึกคําที่เปน

มโนทัศนและคําเชื่อม หลังจากนั้นจึงจัดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศนโดยไดเสนอตามลําดับ 

ดังตอไปน้ี 

      9.1   ใหนักเรียนจัดอันดับมโนทัศนที่คนพบ จากมโนทัศนที่เปน 

มโนทัศนหลัก มโนทัศนรองและมโนทัศนเฉพาะอยาง แลวชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนบนกระดานดํา 

      9.2 สําหรับการบานควรเลือกตอนอ่ืนจากตํารา และใหนักเรียน

สรางแผนผังมโนทัศนโดยแบงใหนักเรียน 2 – 3 คนรับผิดชอบเรื่องเดียวกัน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ

กัน ซ่ึงจะชวยใหการสรางแผนผังมีประสิทธิภาพและมีการอภิปรายเพื่อปรับปรุง 

      9.3 แสดงความสัมพันธของมโนทัศน โดยใชคําหรือขอความเชื่อม

ระหวางมโนทัศน 

      9.4 สรางแผนผังมโนทัศน ซํ้าเพื่อปรับปรุงแผนผังใหประณีต 

ชัดเจน และกะทัดรัด มีการปรับปรุงฝกฝนในการทําหลายๆ ครั้งเพ่ือหาขอบกพรอง 

      9.5 เม่ือนักเรียนทําแผนผังมโนทัศนเสร็จเรียบรอยแลว ครูลอง

แนะนําวิธีการใหคะแนนและใหนักเรียนลองใหคะแนนแผนผังมโนทัศนของตนเอง 

      9.6 ดําเนินการอภิปรายในหองเรียน ดังน้ี 

       9.6.1  พิจารณาความหมายของมโนทัศน วัตถุ เหตุการณ คํา

วิสามัญและคําเชื่อม 

       9.6.2  นึกถึงสิ่งที่เปนมโนทัศน เชน สเกตน้ําแข็ง ภูเขาไป

ระเบิด ความสามารถสูง ฯลฯ 

       9.6.3  อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง เราจะสามารถเรียนรู

อยางมีความหมายมากที่สุด เม่ือเราเชื่อมโยงมโนทัศนใหมที่ไดรับเขากับความรูเดิมที่มีอยู 

       9.6.4 ชี้แนะใหนักเรียนเห็นวา แผนผังมโนทัศนที่สราง

ตามลําดับความสําคัญจะชวยจําแนกมโนทัศนที่เฉพาะสูมโนทัศนที่กวางกวา 

       9.6.5 ชี้ใหเห็นความสัมพันธตามแนวขวาง และการเชื่อม

ตามแนวขวางบนแผนผังมโนทัศนทําใหความหมายไดรับการยอมรับ และทําใหเกิดมโนทัศน

ภายหลัง 
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       9.6.6  อภิปรายเรื่องเกณฑในการใหคะแนนแผนผังมโนทัศน 

      9.7  อภิปรายเก่ียวกับความรูสึกของนักเรียนที่ มีตอการเรียน

แผนผังมโนทัศน บทบาทหนาที่ในการเรียนและการเรียนรูอยางมีความหมาย 

   1.1.3.4 ประโยชนของแผนผังมโนทัศน 

     สมาน ลอยฟา (2542: 5) กลาวถึงประโยชนไวหลายประการพอสรุปได

ดังน้ี 

     1. แผนผังมโนทัศนที่ดีจะแสดงใหเห็นถึงเคาโครงของเนื้อหาของเร่ือง

น้ัน ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงขอมูลและแนวคิดที่ม่ีความสัมพันธกันในรูปของกราฟค 

     2. แผนผังมโนทัศนชวยทําใหโครงสรางของการจดบันทึกในรูป

แบบเดิมเปลี่ยนไปอยูในรูปของโครงสราง แบบ 2 มิติ 

     3. แผนผังมโนทัศนคือการบันทึกดวยรูปแบบน้ีมีความกระชับ และ

กะทัดรัดกวาการบันทึกในรูปแบบเดิม ผูเรียนจะเห็นขอมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ันทั้งหมดบนกระดาษแผน

เดียว เพราะปกติจะใชกระดาษเพียงหนาเดียวตอการบันทึกหนึ่งเรื่อง 

     4. แผนผังมโนทัศนเปนการบันทึกในรูปของบูรณาการ และขอมูลไม

กระจัดกระจาย 

     5. แผนผังมโนทัศนเปนการนําเสนอขอมูลและโครงสรางของเนื้อหาใน

เรื่องนั้น ๆ ใหเห็นไดในภาพรวมทั้งหมดซึ่งนอกจากจะชวยในการพัฒนาความเขาใจในภาพรวมแลว 

ยังชวยใหสามารถคิดหรือมองปญหาที่ซับซอนไดอยางทะลุปรุโปรง 

     6. แผนผังมโนทัศนสามารถทบทวนเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และงายตอ

การฟนฟูความรูใหม เน่ืองจากใชถอยคํานอยโดยเปนการใชคําหรือวลีที่แทนแนวคิด 

     7. แผนผังมโนทัศนชวยใหจดจําไดงายและรวดเร็ว เน่ืองจากเปนการ

บันทึกดวยสัญลักษณเชิงรูปภาพและมีรูปแบบที่แตกตางกัน สําหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับความจําการ

บันทึกดวยรูปแบบน้ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพดานความจําดวย เน่ืองจากมีการเพิ่มเติม เสน สี และ

สัญลักษณที่มีความหมายลงไปในการเขียนแผนที่มโนทัศนดวย 

     8. แผนผังมโนทัศนสามารถเพิ่มเติมขอมูลใหมไดโดยไมตองลบขอมูล

เติมออก 

     9. แผนผังมโนทัศนเปน เกี่ยวของกับการใชสติปญญามากกวาการจด

บันทึกในรูปแบบเติมในแงของกระบวนการรับรู การจดจํา และการเชื่อมโยงขอเท็จจริงตางๆ 
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   โนแวค (Novak. 1984: 41-54) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนได 

ดังตอไปน้ี 

   1. แผนผังมโนทัศนใชในการสํารวจความรูพ้ืนฐานของนักเรียน โดยใชสํารวจ

ความรูที่นักเรียนมีมากอนเพ่ือนําไปใชในการเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน 

   2. แผนผังมโนทัศนใชเพ่ือแสดงความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ ที่อยูใน

ความคิดของนักเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบวานักเรียนกําลังคิดอะไร และกําลังจะคิดทําอะไรเพื่อใหบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไว คลายกับการเดินทางโดยใชแผนที่ 

   3. แผนผังมโนทัศนใชในการสรปุความหมาย ซ่ึงจะทําใหประหยัดเวลาในการ

อานครั้งตอไป และไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน 

   4. แผนผังมโนทัศนใชในการสรุปความหมาย จากการทําปฏิบัติการใน

หองปฏิบัติการหรือในการปฏิบัติภาคสนาม แผนผังมโนทัศนจะเปนแนวทางใหแกนักเรียนวาควรจะ

ทําอยางไรบาง สังเกตสิ่งใดบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

   5. แผนผังมโนทัศนใชเปนเคร่ืองมือในการจดบันทึกตาง ๆ ในการวงกลมรอบ

มโนทัศนหลักหรือขอความสําคัญ แลวนํามาสรางเปนกรอบมโนทัศนจะทําใหจดจําไดงาย และกรอบ

มโนทัศนจะทําใหจับใจความสําคัญไดทั้งๆ ที่เปนขอความหรือเรื่องที่ไมคุนเคยมากอน 

   6. แผนผังมโนทัศนใชในการวางแผน การเขียนรายงาน หรือการบรรยาย 

   จากเอกสารดังกลาวขางตนสามารถสรุป ประโยชนของการใชแผนผังมโนทัศน 

ได 3 ประการ ดังน้ี 

   1. แผนผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการเตรียมการสอนของครู โดยใชกรอบ

มโนทัศนสํารวจความรูพ้ืนฐานของนักเรียนที่มีมากอน และนําไปวางแผนการสอนใหเหมาะสมกับ

นักเรียน และใชในการจัดลําดับเน้ือหาที่จะสอน 

   2. แผนผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

โดยการใหนักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนเปนกรอบมโนทัศน หรือตอบขอสอบโดยใชกรอบมโนทัศนเพ่ือ

แสดงความเขาใจในการเขียนตอบ 

   3. แผนผังมโนทัศนเปนเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับนักเรียนเพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีความหมาย โดยการใชกรอบมโนทัศนในการสรุปความหมายจากสิ่งที่เรียน จะทําให

นักเรียนจดจําไปไดนานและมีความคงทนเพราะทําใหเห็นความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไปทั้งหมด 

   ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการนําเอาการสอนการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังวาจะมีผลตอการพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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 1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนผังมโนทัศน 

  1.2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

   ลออ อางนานนท (2542: 105) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิด

สรางสรรค กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกับนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน

กลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคภายหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ศิริพร ทุเครือ (2544: 67) ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโน

ทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใช

แผนผังมโนทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนมีความคงทนใน

การเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  1.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   โนแวค โกวิน และโจฮันเซน (Novak, Giowin; & Johansen. 1983: 18) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การใชผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัววี กับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร โดยศึกษา

ความสามารถ ในการใชผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัววีของนักเรียนเกรด 7 และ เกรด 8 ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนเกรด 7 และ เกรด 8 ใชผังมโนทัศนและแผนผังรูปตัววีในการเรียนวิทยาศาสตรน้ัน

นักเรียนเกรด 7 สามารถใชไดดีกวา เกรด 8 แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชาและระยะเวลา

ที่ใชในการทดลอง 

   แมคแคลน (McClian.1986: 150-164) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนผังทาง

ปญญามาใชในการอธิบายโครงสรางของเนื้อหาวิชา กอนการทําการสอน ซ่ึงการทําการศึกษากับ

นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดังกลาว พบวาเทคนิคแผนผังทางปญญา ชวยใหนักเรียนเกิดมโนทัศน

ที่ดีขึ้น รวมทั้งพบวา มีสวนชวยในการจดบรรยาย พัฒนาคุณภาพในการระดมสมองของนักศึกษาทํา

ใหมีการจดบันทึกชัดเจน มีความคิดเปนอิสระมากขึ้น รวมทั้งชวยเพ่ิมความเขาใจดวย ซ่ึงถือวาเปน

การพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคลไดดี 
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   เลหแมน คารเตอร และคารเล (Lehman, Carter; & Kahle. 1985: 39) ทําการ
วิจัยผลการใชแผนผังมโนทัศน รูปตัววี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาของนักเรียนผิวดําระดับมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ ผลการ วิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 
   ลอนคาริค (Loncaric. 1986: 2006 - A) ไดศึกษาผลการใชแผนผังมโนทัศนมา
เปนวิธีในการเรียนวิชาสังคมศึกษา จุดประสงคในการศึกษาคนควาเพื่อศึกษาการใชแผนผังมโนทัศน
ที่มีตอมโนทัศนทางสังคมโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม และในแตละกลุมได
มีการแบงนักเรียนออกเปนผูที่มีความสามารถในการอานระดับสูงและต่ํา โดยใชแบบทดสอบ “Gates 
– Mac Genetics Reading test” ซ่ึงกลุมทดลองจะไดรับการสอนใหสรางแผนผังมโนทัศนกอนเรียน
วิชาสังคม สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนสังคมเทานั้น ผลการวิจัยพบวาคะแนนจากแบบทดสอบ
วิชาสังคมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนักเรียน
ที่มีความสามารถในการอานระดับสูงและระดับต่ําซึ่งสรุปไดวา การสรางแผนผังมโนทัศนชวยให
นักเรียนเกิดมโนทัศนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา และเปนประโยชนตอนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอานสูงและต่ํา และแผนผังมโนทัศนสามารถนําไปในวิชาตาง ๆ ทุกระดับ 
  จากเอกสารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับการสอนโดยใช
แผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแผนผังมโนทัศนสามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดดีขึ้น จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนมาพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 2.1  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

  2.1.1 ความสามารถในการเขียน 

   ไวท (White. 1980: 6) กลาววา ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถ
ในการเรียงประโยคใหเชื่อมกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณอยางสมเหตุสมผล เขียนไดเหมาะสม
กับวัตถุประสงคของผูเขียน สื่อความหมายใหผูอานเขาใจได การเขียนตองชัดเจน ไมคลุมเครือ
ความสามารถในการเขียนตองประกอบดวยความถูกตองของภาษาและเอกภาพของเรื่อง 
   แพตตี้ โดโรธี และเมเจอรี (Patty, Dorothyว & Majorie. 1985: 182-226) และ 
จอหนสัน (Johnson. 1986: 93) กลาวถึงความหมายของความสามารถในการเขียนไปในแนวทาง
เดียวกันวา เปนความสามารถในการถายทอดเรื่องราวความคิดออกมาเปนเนื้อหาสาระรายละเอียด
ตางๆ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยค ขอความสั้นๆ และเปน
เรื่องราว ที่ถูกตองกับหลักไวยากรณเพ่ือสื่อความหมาย 
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   จากเอกสารดังกลาวสรุปไดว า  ความสามารถในการเขียน  หมายถึง
ความสามารถในการใชกระบวนการคิดของผูเขียนในการถายทอดความรูเปนความคิดที่มีการเรียบ
เรียง ลําดับความเหมาะสม โดยใชความรูดานเน้ือหา การเรียบเรียงเร่ืองราว คําศัพท และการใช
ภาษาในการสื่อสารความหมายที่ผูอานเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของผูเขียนที่ตองการจะถายทอด
เพ่ือสื่อความเขาใจระหวางผูรับสารกับผูสงสารใหออกมาถูกตองตรงกัน 
 

  2.1.2 องคประกอบของการเขียน 

   แฮริส (Harris. 1988: 68-69) ไดกลาววาองคประกอบของงานเขียนที่ดีน้ัน
ประกอบดวย องคประกอบ 5 ดานดังตอไปน้ี  
   1. เน้ือหา (Content) ไดแก เน้ือหาสาระที่จะใชในการเขียน 
   2. รูปแบบ (From) ไดแก การเรียบเรียงการจัดลําดับเน้ือหา ใหมีความตอเน่ืองกัน 
   3. ไวยากรณ (Grammar) ไดแกการรูปแบบโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตอง
และสื่อความหมายไดเน้ือหาครอบคลุม ชัดเจน 
   4. ลีลาการเขียน (Style) ไดแก การเลือก โครงสรางทางไวยากรณ เลือกคํา 
และสํานวนตางๆ ของภาษาที่ใชในการเขียนเพ่ือใหผูอานเกิดอารมณ และอรรถรสในการอานจาก
ขอความที่เขียน 
   5. กลวิธีการเขียน (Mechanics) ไดแก การใชสัญลักษณๆ ของภาษาที่ใชใน
การเขียน เชนการใชตัวอักษรใหญและเครื่องหมายวรรคตอน 
   โดนัลล (Temple; et al. 1993: 235; citing Donald. 1980) ไดกําหนดคุณภาพ
งานเขียนที่ดีไว 6 ประการ ดังน้ี 
   1. ความหมาย (Meaning) งานเขียนที่ดีน้ันตองสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งทีสําคัญที่สุดของงานเขียน 
   2. ความเชื่อถือได (Authority) ขอมูลที่นํามาใชเขียนตองมีความถูกตองและ
เชื่อถือได ทําใหผูอานรูสึกวาผูเขียนมีความรูในเรื่องที่เขียนอยางแทจริง 
   3. นํ้าเสียง (Voice) งานเขียนที่ดีตองแสดงถึงความเปนตัวเอง 
   4. การดําเนินเรื่อง (Development) ผูเขียนตองสามารถดําเนินเรื่องใหผูอาน
รูสึกอยากติดตามงานเขียนมากขึ้น 
   5. รูปแบบ (Design) งานเขียนที่ดีตองมีรูปแบบโครงสรางงานเขียน การ
ลําดับขอความ และการเชื่อมโยงขอมูลที่ดี 
   6. ความชัดเจน (Clarity) เน้ือหาของงานเขียนตองมีความชัดเจนเหมาะสม 
และสอดคลองกับหัวเรื่องที่กําหนดไว ใชคําที่ถูกตอง เหมาะสมทําใหผูอานเขาใจเรื่องไดเปนอยางดี 
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   จากเอกสารดังกลาวพอสรุปไดวา การที่ผูเขียนจะมีความสามารถเขียนไดน้ัน
ตองประกอบดวยปจจัยหลักสําคัญคือ เน้ือหา รูปแบบ ไวยากรณ ลีลา และกลไกตางๆ ถาผูเขียนมี
ความรูในเรื่ององคประกอบเหลานี้มาบูรณาการทักษะตางๆทางภาษาเขาดวยกันจะชวยใหเกิดทักษะ
ความชํานาญทางการเขียนที่ดีขึ้น 
 

  2.1.3  ความหมายของการเขียนสะกดคํา 

   เวบสเตอร (Webster. 1981: 2190) ใหความหมายของการเขียนสะกดคําวา 
“การเขียนสะกดคําเปนศิลปะหรือกลวิธีในการจัดเรียงอักษรใหเปนคําตามแบบที่คนยอมรับ” ซ่ึง
สอดคลองกับความเห็นของบันลือ พฤกษะวัน (2522: 30) ที่กลาววา การสะกดคําเปนการสอนให
เด็กนักเรียนรูจักหลักเกณฑของการเรียงลําดับตัวอักษรภายในคําหนึ่งๆ เพ่ือจะไดออกเสียงชัดเจน
และเขียนคําไดอยางถูกตอง ลักษณะการเขียนคําที่ถูกตองตามแบบ 
   2.1.3.1  ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 
     วรรณี โสมประยูร (2542: 156) การเขียนสะกดคําเปนพ้ืนฐานที่จําเปน
ของการเขียนอยางหน่ึงเพราะเด็กตองรูจักสะกดคําไดถูกตองกอน จึงสามารถเขียนเปนประโยคและ
เรื่องราวได ถาเด็กเขียนสะกดคําไมได เด็กจะไมสามารถเขาใจเรื่องจากผูอ่ืนและแสดงใหผูอ่ืนเขาใจ
ความคิดของตนเองไมได 
 

  2.1.4  การสอนเขียนระดับประถมศึกษา 

   ไรเชก, ลิสต และเลอเนอร (อรัญญา ฤาชัย. 2541: 41; อางอิงจาก Richek, 
List; & Learner. 1989) ไดอธิบายถึงกระบวนการสําคัญของการสอนเขียนสําหรับครูไวดังน้ี 
   1. กระบวนการสอนเขียนอยางอิสระของนักเรียนเนนกลไกของการเขียน 
ผูเขียนจะตองอาศัยหลักไวยากรณ และการสะกดคําเปนสิ่งแรกถามีขอผิดพลาดก็ตองหาทางแกไข 
ซ่ึงนักเรียนสามารถยอนกลับไปดูเพ่ือทบทวนเนื้อหา และความชัดเจนของการเขียน 
   2. กระบวนการเขียนชวยใหนักเรียนทบทวนงาน เม่ือพบขอบกพรองใหทํา
เครื่องหมายไวและใหนักเรียนกลับไปทบทวนการเขียนของตนอีกครั้ง ซ่ึงอาจแบงเปนกลุมยอยเพ่ือ
ตรวจสอบงานเขียนของแตคนในละกลุม 
   3. กระบวนการเขียนเนนความสําคัญที่ขั้นตอน กอนการเขียนผูเขียนที่ดี
จะตองสํารวจตนเองและพัฒนาความคิด ซ่ึงตองอาศัยการอานเพื่อชวยใหเกิดแรงบันดาลใจในการ
เขียน ความคิดที่กอใหเกิดการเขียนอาจเกิดจากประสบการณของผูเขียนเอง หรือไดจากเรื่องที่อาน
เปนตน 
   โครล (อัมพร พุยศิริ. 2540: 28-29; อางอิงจาก Kroll. 1984) ไดเนนหลักการ
สอนเขียนไว 5 ประการดังน้ี 
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   1. ใหความสําคัญตอกระบวนการในการพัฒนาความคิด (Cognitive Development)  
ซ่ึงมีการสอนเขียน 3 ขั้นตอนดังน้ี  
    1.1 ขั้นกอนการเขยีน เปนขั้นตอนในการใชกจิกรรมในการคนควาขอมูลที่
จะเขียน 
    1.2 ขั้นรวบรวมขอมูล เปนขั้นเลือกขอมูลที่ตองการจะเขียน และลงมือเขียน
งานรางกอนงานเขียนจริง 
    1.3  ขั้นตรวจทานแกไข และประเมินการเขียน 
    ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นนี้ ดําเนินไปอยางสัมพันธกัน การทบทวนแกไขสามารถทํา
ไดตลอดกระบวนการ การวางแผนการเขียนจะมีลักษณะยืดหยุน และเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมของเนื้อความ 
   2. เนนการสรางปฎิสัมพันธในสังคม (Social Interaction) โดยการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน แนวคิด ประสบการณ ตลอดจนการอานและการประเมินงานเขียนของ
เพ่ือนนักเรียนในหองเรียน ซ่ึงนําไปสูกระบวนการการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิด และ ประสบการณ 
   3. ใหความสําคัญตอการเสริมสรางทัศนคติที่ถูกตองในการเขียน โดยเนนการ
เรียนรูมากกวาการสอน โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานตามทฤษฎี การพัฒนาความคิดที่วาเม่ือนักเรียนเต็ม
ใจที่จะเขียนก็จะสามารถเขียนไดดีกวาที่ครูกําหนดใหเขียน เพราะนักเรียนสามารถนําความรู และ
ประสบการณที่มีอยูมาประยุกตใชไดตามตองการซึ่งจะพัฒนาไปสูความคิด ความจําใหมมาใชในการ
เขียนครั้งตอไป 
   4. ใหความสําคัญตอวัตถุประสงคในการอํานวยความสะดวกในการใชขอมูล
เกี่ยวกับการใชภาษา (Language Facility) เพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถใชประโยคสื่อความหมายได
อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ แทนการสอนเพื่อเนนความถูกตองในการใชภาษา 
   5. ใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอผิดวาเปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได โดยไม
ถือวาสิ่งที่นักเรียนเขียนผิดถือเปนเรื่องตองหามปรากฏในงานเขียน แตใหนักเรียนสามารถเขียน
ถายทอด หรือ สื่อความหมายไดอยางคลองแคลว มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการลดความกังวลในการ
เขียนทําใหไมมีอุปสรรคตอการพัฒนากระบวนการในการสรางความคิด (Thinking Process) 
   จากเอกสารดังกลาวขางตนสรุปวาในการสอนเขียนนั้นครูผูสอนควร ตระหนัก
และเขาใจถึงกระบวนการในการพัฒนาความคิด เนนการเปดโอกาส ชวยอํานวยความสะดวก และ
การสรางทัศนคติที่ถูกตองตอการเขียนใหแกนักเรียน โดยไมถือวาสิ่งที่นักเรียนทําผิดพลาดเปนเรื่อง
ไมควร แตหากถาพบก็ควรชวยแกไขเสริมสรางความมั่นใจใหนักเรียนไดพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อสาร 
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 2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

  2.2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

   จารุวรรณ ศรีทองชัย (2545: 40-43) ไดศึกษาการเปรียบเทียบการใชเกมสะกด
คําควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับแบบวิพากษ และการใชเกมสะกดคําควบคูกับการใหขอมูล
ยอนกลับแบบใหคะแนนที่มีผลตอความสามารถของการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมป
ที่ 4 โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่ไดรับการใชเกมสะกดคําควบคูกับ
การใหขอมูลยอนกลับแบบวิพากษ มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 และ นักเรียนที่ไดรับการใชเกมสะกดคําควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับแบบให
คะแนนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แตนักเรียนที่
ไดรับการใชเกมสะกดคําควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับแบบวิพากษ กับนักเรียนที่ไดรับการใชเกม
สะกดคําควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับแบบใหคะแนนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ฉันทนา หงสวนัสรัญญา (2548: 37-41) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการ
เขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเซนตโยเซฟบางนา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไดผลวา ความสามารถทางการ
เขียนของผูเรียนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   พรรณทิพย มานะชนม (2540: 36-38) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการให
ขอมูลยอนกลับแบบทันทีกับการใหขอมูลยอนกลับแบบลาชาที่มีผลตอความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ กรุงเทพมหานคร พบวา 
นักเรียนที่ได รับการเรียนแบบการใหขอมูลยอนกลับแบบทันทีมีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบการใหขอมูล
ยอนกลับแบบลาชามีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
แตนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบการใหขอมูลยอนกลับแบบทันทีกับนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบ
การใหขอมูลยอนกลับแบบลาชามีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   รุงเพชร ต.ศิริวานิช (2550: 45-46) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังทาง
ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 5 
โรงเรียนพุทธิพิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนโดยใช
แผนผังความคิดผูเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานสูงขึ้นกวากอน
การทดลอง โดยในดานองคประกอบการเขียนรายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา ดานการเรียบ
เรียง ดานคําศัพท ดานการใชภาษา และดานกลไกภาษาสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตตืที่ระดับ .05  
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   รัตนา ดีศาลา (2544: 54-55) ไดศึกษาผลของการใชแบบฝกเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดสระ
บัว สํานักงานเขตปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทั้ง 3 ดาน คือดาน การเขียนศัพท การเขียนบทสนาทนา และดานการเขียนประโยคบรรยาย
ภาพสูงขึ้นหลังไดรับการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุภาวดี ยุวโสภีร (2545: 1) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยการฝกสอนเขียนเชิง
สรางสรรค กับการสอนเขียนแบบปกติ พบวาผลสัมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการฝกสอนเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนเขียน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุกัญญา ศรีณะพรม (2541: 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดคําภาษาอังกฤษ ระหวางการสอนโดยการใชเกมปกติกับเกมคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2541 โรงเรีนคํามวงจรัส อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
จํานวน 40 คน ผลปรากฎวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชเกมปกติกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชเกมคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

  2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   เกลดีน (Gladene. 1980: 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอรการ
สะกดคําระหวางขอความที่มีเน้ือหาตอเน่ืองกับขอความที่มีเน้ือหาไมตอเน่ือง โดยทดลองกับนักเรียน
ระดับ 3 ของโรงเรียนซาสคาทูน (Saskatoon) ประเทศแคนาดา จํานวน 36 คน ที่ออนในการสะกด
คําแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรการสะกดคําที่มีความหมาย 
กลุมที่ 2 สะกดคําที่ไมมีความหมาย กลุมที่ 3 ใชโปรแกรมตัวเลข ผลปรากฏวานักเรียนทั้ง 3 กลุม
สะกดคําไดถูกตองไมแตกตางกัน 
   ไกเซอร (Kyser. 1991: 3688-A) ศึกษาผลของการเขียนเร่ืองรวมกันที่มีตอการ
พัฒนาการอานของนักเรียนเกรด 1 ผลปรากฎวานักเรียนที่มีการเขียนเร่ืองรวมกันมีผลตอการพัฒนา
ความเขาใจในการอานแตกตางอีกกลุมหน่ึงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาการเขียนและการ
อานมีความสัมพันธกัน 
   คอส และมาสโลวสกี (Kos; & Maslowski. 2001: 567-584) ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับการสิ่งสําคัญในงานเขียนของผูเรียนเกรด 2 จํานวน 15 คน และจากการสัมภาษณผูเรียน
ผูสอนหลังจากการจัดกิจกรรมการเขียน พบวาผูเรียนชื่นชอบ และใหความสําคัญกับงานเขียนที่ใช
จินตนาการ และความคิดสรางสรรคมากที่สุด นอกจากนี้ยังไดพัฒนาทักษะการเขียนใหมากขึ้น 
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   แมนจิร่ี และบาลดวิน (อรทัย นุตรดิษฐ. 2540: 34; อางอิงจาก mamgieri; & 
Bladwin.  1979) ไดศึกษาเรื่องราวการเขียนสะกดคํา เพ่ือจะตัดสินใจวาการเขาใจความหมายของ
คําจะสัมพันธกับการสะกดคํามากนอยเพียงใด กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4,5,6 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ในรัฐ แคโรไลนา (Carolina) จํานวน 180 คน โดยใชคํา 180 คํา ที่
ประมวลมาจากหนังสือคําศัพทคูมือครูจํานวน 3000 คํา พบวาถานักเรียนทราบความหมายของคําที่
จะเขียนนักเรียนจะสามารถเขียนคําสะกดคํานั้นไดถูกตอง แมวาคํานั้นจะประกอบดวยคําหลาย
พยางคก็ตาม แสดงวาการทราบความหมายของคํามีความสัมพันธกับการเขียนสะกดคําในระดับสูง 
   จากเอกสารงานวิ จัยทั้ งภายในประเทศและต างประเทศที่ เกี่ ยวกับ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ และการเขียนสะกดคํานั้นสามารถที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไดดวยวิธีการ
หลายวิธีเชน การใชแบบฝกหัด การใชแผนผังความคิด การใหขอมูลยอนกลับทันที การใหขอมูล
ยอนกลับแบบวิพากษ เปนตน ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน
มาพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3.  เอกสารที่เก่ียวของกับโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ ์เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 

 3.1  ประวตัิโรงเรยีน 

  โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เปนโรงเรียนเอกชนที่เปดการเรียนการสอนครั้งแรกใน
ระดับอนุบาลเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2520 ใชชื่อวา “อนุบาลธิดารัตน” ใชชื่อยอวา “ธ.ร.” ในป 2531 
ไดรับอนุญาตขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นประถศึกษาปที่ 6 และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนนรรัตน
รังสฤษดิ์” เพ่ือใหเหมาะสมกับเปนโรงเรียนสหศึกษา ใชชื่อยอวา “น.ร.ส.” 
  ปจจุบันโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ ตั้งอยูที่เลขที่ 99/2516 หมูบานนักกีฬาแหลมทอง 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10250 มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 2 ไร 3 
งาน 18 ตาราวา เชาจากการเคหะแหงชาติ อาคารเปนตึก 2 ชั้น มีหองเรียนทั้งสิ้นจํานวน 12 
หองเรียน แยกเปนระดับอนุบาล 6 หองเรียน ระดับประถม 6 หองเรียน ไดรับอนุญาตความจุจํานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 660 คน แยกเปนระดับอนุบาล 330 คน และระดับประถม 330 คน มีหองประกอบ 6 
หอง แยกเปนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองปฎิบัติธรรม หองผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ หองธุรการ 
และหองพยาบาล 
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 3.2 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

ประเภทโรงเรียน สามัญศึกษา 

สังกัด    สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กอตั้ง    เม่ือป พ.ศ. 2520 

ตราประจําโรงเรียน เปนรูป โล และอักษรยอ น.ร.ส. อักษรยอโรงเรียน น.ร.ส 

สีประจําโรงเรียน  ชมพู-เทา  

ปรัชญาโรงเรียน  “สังคมดี การเรียนเดน เนนคุณธรรม” 

คําขวัญ    “สามัคคี คอื พลัง” 

วิสัยทัศน    โรงเรียนมุงเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารใน 

    สถานการณตางๆ การแสวงหาความรูที่เหมาะสมกับวัยพรอมที่จะประกอบ 

    อาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีความเปนไทยควบคูสากล มีคุณธรรม  

    จริยธรรม มุงเนนทําประโยชนและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามในสังคม 

 

 3.3 นโยบายและเปาหมายของโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ 

  1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีการพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ 

  2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู

ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 

  3. ครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  4. ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ 

  5. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียน ภายในอาคารเรียน และหองเรียนใหมี

ความรมร่ืน สะอาด สามารถใชประโยชนไดคุมคา สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย และ

จิตใจ แกนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และผูที่มาติดตอกับโรงเรียน 

  6. จัดบริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายหนาที่มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน และใช

เทคโนโลยีทันสมัยชวยในการทํางาน 

  7. บุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกและมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาโรงเรียนประสาน

ความคิดและการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
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  8. โรงเรียนนําเสนอผลงานตอผูปกครอง และสาธารณชนดวยความภาคภูมิใจ 

  9. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

  10. โรงเรียนมีสวนรวมในการใหการบริการแกผูปกครองและชุมชน 

 

 3.4  ขอมูลเก่ียวกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนนรรัตนรังสฤษฏ 

  ในระดับชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 108 คน โดย

แบงเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คนเปนนักเรียน ชาย จํานวน 17 คนและ

นักเรียนหญิงจํานวน 14 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 32 คนเปนนักเรียน ชาย จํานวน 

19 คนและนักเรียนหญิงจํานวน 13 คน และ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 45 คนเปน

นักเรียน ชาย จํานวน 24 คนและนักเรียนหญิงจํานวน 21 คน  

 

 3.5  ขอมูลเก่ียวกบัการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของ

โรงเรียนนรรตันรังสฤษฏ 

  3.5.1  คุณภาพ และความสามารถในการเรียนสาระกลุมวิชาภาษาตางประเทศ

ของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาชวงชั้นที่ 2  

        คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษาชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

ผูเรียนควรมีความสามารถในการเรียนสาระกลุมวิชาภาษาตางประเทศดังน้ี 

    1.  เขาใจภาษาตางประเทศแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูลขาวสาร สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

    2.  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ ฟง พูด อาน และเขียน ตามหัวเรื่อง

เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลา

วางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อการขาย ลมฟาอากาศ ภายในวงคําศัพทประมาณ 

1,050-1,200 คํา (คําศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 

    3.  ใชประโยคเดี่ยว ประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทตางๆ 

    4.  เขาใจขอความที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ในบริบทที่หลากหลาย 

    5.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของ

เจาองภาษาตามบริบทของขอความที่พบตามระดับชั้น 
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    6.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอ และสืบคนขอมูล

ความรูในวิชาอ่ืนที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น 

    7.  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และใน

โรงเรียนในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพื่อความเพลิดเพลิน     

 

  3.5.2 คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ 

    เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง คําแนะนํา ประโยค ขอความสั้นๆ โดยการ

ถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ ตีความเรื่องที่ฟงและอาน เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกตางระหวางเจาของภาษาและวัฒนธรรมเจาของภาษากับไทย และนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความงายๆ ไดถูกตองตามหลักการออกเสียง ใชถอยคํา ภาษา 

สํานวน งายๆ ในโรงเรียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล บอกเหตุ ความตองการและ

ความรูสึกของตน เสนอความชวยเหลือผูอ่ืนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและสื่อ 

การขอและการใหขอมูลอธิบายและแนะนําบุคคลในชั้นเรียน สิ่งตางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ใช

สื่อสารเกี่ยวกับอาชีพตางๆ และสรางองคความรู โดยใชประโยชนจากสื่อนวัตกรรมงายๆ และสื่อการ

เรียนทางภาษา ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

เจาของภาษา ใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอมและสังคมใกลตัว ถายทอดภาษาอังกฤษที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และถายทอดเนื้อหาสาระงายๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นๆ

เปนภาษาอังกฤษ นําเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตางๆ ที่ใกลตัว บทเพลงที่เปน

ที่รูจัก ขอมูลสื่อประเภทตางๆ ตามความสนใจ เห็นถึงประโยชนของการเรียนรูของภาษาอังกฤษ ใน

การแสวงหาความรู ความบันเทิง และการเขาสูสังคม สนใจเขารวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษนอย โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 จํานวน 32 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
นรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 ที่มีความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษนอย จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก
ประชากรโดยมีขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

1. ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 จํานวน 32 คน ทําแบบทดสอบความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษ และผูวิจัยบันทึกผลคะแนน 

2. ผูวิจัยนําคะแนนของนักเรียนทุกคนมาเรียงจากสูงมาต่ํา และคัดเลือกนักเรียนเฉพาะผูที่
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษนอย ไดนักเรียนที่มีความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ
นอยจํานวน 27 คน  

3. ผูวิจัยสอบถามความสมัครใจของนักเรียนในขอ 2.2 ในการเขารวมการทดลองถา
นักเรียนสมัครใจทุกคนผูวิจัยจะใชการสุมอยางงายมา 20 คนและหลังจากนั้นจึงสุมอยางงายอีกครั้ง
หน่ึงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 10 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 1.  โปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 1.  โปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
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  1.1  ผูวิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย
แบบผังมโนทัศนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการเขียนโปรแกรมการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช เทคนิคแผนผังมโนทัศนเ พ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
  1.2  ผูวิจัยสรางโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 
  1.3  ผูวิจัยนําโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศน ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ไดแก รองศาสตราจารยเวธนี กรีทอง ผูชวย
ศาสตราจารยพรรณรัตน พลอยเลื่อมแสง ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พงษโสภา ศาสตราจารย 
ดร.ปยณัฐ สุคนมาณ และอาจารยนุชชิราลักษณ บุญเนตร ตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมให
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
  1.4  ผูวิจัยนําโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศน ที่สรางขึ้นไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ 
เขตสะพานสูง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน 
  1.5  ผูวิจัยนําโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนที่นําไปทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใชในการวิจัยตอไป 
  สําหรับโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ใช
กับกลุมทดลอง ใชเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รวม 12 ครั้ง 
ครั้งละ 50 นาที คือ เวลา 14.30 -15.20 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
 2.  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ผูวิ จัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางนิยามศัพทเฉพาะ 
  2.2  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
นิยามศัพทเฉพาะ 
  2.3  ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม ตรวจสอบรายละเอียดของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะและผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
  2.4  ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 10 คน เพ่ือวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของขอสอบ 

 2.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ไดจากขอ 2.4 มาหา
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาคา KR-20 คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson – 20 ) 
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ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

1.  การเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพที่ถูกตองและเขียนเติมลงใน

ชองวาง  

 

 

 

_________________ ( E N R S G I ) 

 

 

 

 

 

_________________ ( T I E D S N T ) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ( R G R R O E A P M M ) 

 
 
 
 
 
2.  การเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ  
คําชี้แจง ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปนประโยคที่ถูกตองที่สุด. 
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1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ตอบถูกจากเฉลยใหคะแนน 1 คะแนน 
ตอบผิดจากเฉลยใหคะแนน 0 คะแนน 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-
Posttest Design ดังแสดงในตาราง 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
 

PHOTOGRAPHER IAM  A.

SEASONSARETHERE FOUR  IN AMERICA.

.HEIS  SURFING THE  INTERNET
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กลุม ทดสอบกอน การทดลอง ทดสอบหลัง 
RE T1E X T2E 
RC T1C ~ T2C 

 

ความหมายของสัญลักษณ 
R  แทน การสุมตัวอยาง 
E แทน กลุมทดลอง 
C แทน กลุมควบคุม 
X  แทน การไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
~  แทน การไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศน 
T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Designโดย
มี 3 ระยะดังน้ี  

 ระยะที่ 1 ระยะกอนการทดลอง 
  ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมาทดสอบกับกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมแลวบันทึกไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 
 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง 

  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตัวเอง โดยใหกลุมทดลองไดรับการทดลองตามโปรแกรม
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 
ครั้งในวันพุธ และวันศุกร รวม 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ตั้งแตวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง
วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 สําหรับกลุมควบคุมไมไดใชโปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 ระยะที่ 3 ระยะหลังทดลอง 
  ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง โดยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทํา

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใหนักเรียนทํา
กอนการทดลองแลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) หลังจากนั้นผูวิจัยนํา
คะแนนการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิตติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 
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 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังที่ไมได
รับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไมไดรับ
การใชเทคนิคการสรางการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  คาเฉลี่ย (Mean) 
  1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
  2.1  สถิติสําหรับการหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบทดสอบ

โดยใชเทคนิค 27% กลุมสูง-กลุมต่ํา 
  2.2  วิ เคราะหหาคาความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช KR-20 (Kuder-Richardson 20) 
 3. สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน โดยใช t-test แบบไม
เปนอิสระตอกัน ( t-test for Dependent Samples) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  

  3.2  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนโดยใช t-test แบบ
ไมเปนอิสระตอกัน ( t-test for  Dependent Samples) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  

  3.3 เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ไดรับและไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน โดยใช   
t-test แบบเปนอิสระตอกัน (t-test for Independent Samples) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย เพ่ือความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใช

สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

N แทน จํานวนนักเรียน 
X แทน คะแนนเฉลี่ย 
X dif แทน ผลตางคะแนนเฉลี่ย 
S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S dif แทน ผลตางของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
∑D แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษ ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
∑D2 แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษ ระหวางกอนและหลังการทดลองยกกําลังสอง 
df แทน ขั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
t แทน คาสถิติใชพิจารณา t-distribution 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห ในการทดลองครั้งน้ีผูวิจัย

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน โดยใช t-test แบบไม
เปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples)  
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน โดยใช t-test แบบ
ไมเปนอิสระตอกัน (t-test for  Dependent Samples)  
 3. เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ
และไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน โดยใช t-test 
แบบเปนอิสระตอกัน (t-test for Independent Samples)  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลดังแสดงในตาราง 2-4 ดังน้ี 

 1.  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ดังแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลในตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง

การไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

กลุมทดลอง   N     X       S   ∑D      ∑D2       t 

กอนการทดลอง 10 8.4 6.851 
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     232 

 

4.33** 

หลังการทดลอง 10 12.3 5.334    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

หลังจากไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบ

ผังมโนทัศนทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นได ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว (ดังแสดงในตาราง 5 ในภาคผนวก) 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนดังแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลในตาราง 3 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการไมไดรับ

การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

กลุมควบคุม   N     X      S    ∑D     ∑D2       t 

กอนการทดลอง 10 6.5 5.276 
 

    13 

 

      69 

 

1.708 

หลังการทดลอง 10 7.8 5.594    

 

 จากตาราง 3  พบวานักเรียนในกลุมควบคุมมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

เพ่ิมขึ้น หลังจากไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา การไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน ไมทําใหนักเรียนกลุมควบคุมมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

สูงขึ้นได ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 2 (ดังแสดงในตาราง 6 ในภาคผนวก) 

 

3. เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ

และไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 4 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับและ 

ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

กลุมตัวอยาง N     Xdiff     Sdiff        t 

กลุมทดลอง 10 3.9 2.846 
 

3.40** 

กลุมควบคุม 10 1.3 2.406  

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนและกลุมควบคุมที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอที่ 3 แสดงวา การไดรับ

การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน สามารถทําใหนักเรียนมี

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน (ดังแสดงในตาราง 7 ในภาคผนวก) 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังที่

ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไมไดรับการใช
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไมไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 3. นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการ
สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษนอย โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 จํานวน 32 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2551 ที่มีความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษนอย จํานวน 20 คน แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เปน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 10 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 1.  โปรแกรมเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 2.  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

การดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 

โดยมี 3 ระยะดังน้ี  

 ระยะที่ 1 ระยะกอนการทดลอง 

 ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษในวันศุกรที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 แลวนํามาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนนไว

เปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 

 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตัวเอง โดยใหกลุมทดลองไดรับการทดลองตามโปรแกรม

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 

ครั้งในวันพุธ และวันศุกร รวม 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที คือ วันพุธ เวลา 14.30 -15.20 น. และ วัน

ศุกร เวลา 14.30 -15.20 น. ตั้งแตวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2552  

 ระยะที่ 3 ระยะหลังทดลอง 

 ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง โดยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทํา

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใหนักเรียนทํา

กอนการทดลองแลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest)  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ

ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนโดยใช t-test แบบไม

เปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples) 
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 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังที่ไมได

รับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนโดยใช t-test แบบไมเปน

อิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples) 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่

ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไมไดรับ

การใชเทคนิคการสรางการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนโดยใช t-test แบบ

เปนอิสระตอกัน (t-test for Independent Samples) 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 ผลการศึกษาคนความีดังน้ี 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไมไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสมัพันธความหมายแบบผังมโนทัศนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการ

สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนที่ มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนรรัตนรังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคนควา

อภิปรายไดดังน้ี 

 1.  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  แสดงใหเห็นวาการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนสามารถพัฒนาใหนักเรียนมี ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

สูงขึ้น ดังที่กรมวิชาการ (สํานักกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน; อางอิงจาก กรมวิชาการ. 2546) ระบุ
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วาการเขียนนั้นเปนทักษะการแสดงความรู ความคิดเห็น และประสบการณ โดยการจัดระเบียบ

ความคิดจากเรื่องราวความรู  ดังน้ันการเรียนรูโดยการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนเปนวิธีแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเนื้อหา ความสัมพันธขอเท็จจริง

และแนวคิดของเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดซึ่งเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนมีความชัดเจน มีการจัดระบบ

ความคิดที่ดีซ่ึงจะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนระบบทําใหเขาใจไดงายและสามารถระลึกและ

ทบทวนบทเรียนที่เรียนไปไดงายมีการเชื่อมโยงทางความคิด ซ่ึงวิธีการนี้ยังชวยเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนรูไดดียิ่งขึ้นอีกดวย การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน มีความเหมาะสมกับการสะกดคําศัพท และ การเขียนแตงประโยคไวยากรณขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคลองกับที่ สมศักดิ์ สินธุเวชญ (2542: 61) กลาววา ในการจัดลําดับทางความคิด กระบวนการ

คิดใหออกมาเปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาความเขาใจทางดานภาษาใหชัดเจนเพิ่มขึ้นผานการใชแผนที่ 

(Map) หรือการสรางผังความสัมพันธรูปแบบตางๆ จะชวยใหผูสอนและนักเรียนไดเห็นภาพรวมของ

เน้ือหาที่กําลังเรียน ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถจัดลําดับความคิดเพื่อจดจําขอมูลตางๆ ไดงาย

ขึ้น  

 ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมีผูทําการศึกษาวิจัยนอยมาก ดังน้ันในการศึกษา

คนควาครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนองานวิจัยที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ดังงานวิจัยของ จุติมา นาควรรณ 

(2544: online) ที่ไดศึกษาผลของการสอนเขียนโดยใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิดที่มีตอ

ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทายาง ป

การศึกษา 2544 โดยกลุมทดลองไดรับการสอนใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิด กลุมควบคุม

ไดรับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิดสูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทดลอง และทํา

การสอนเทคนิคสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนน้ัน ผูวิจัยพบวานักเรียนใน

กลุมทดลองนั้นมีความกระตือรือรนที่จะเขาเรียน มาตรงตอเวลาสม่ําเสมอ มีความตั้งใจในขณะที่มี

การเรียนการสอน และมีพฤติกรรมในหองเรียนที่เปนระเบียบเรียบรอย มีความกลาในการซักถาม 

และตอบคําถาม ทั้งยังมีความตั้งใจพยายามฝกฝน และพัฒนาการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนใหมีรูปแบบเฉพาะตัว เพ่ืออธิบายโครงสรางประโยคตาม

หลักไวยกรณ และ การเขียนสะกดคําศัพทตามความเขาใจของตนเอง มีความกลาในขณะออกมา
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นําเสนอหนาชั้นเรียน  ทั้งยังมีความเต็มใจที่จะนํางานกลับไปปรับปรุงแกไขสวนที่ตนบกพรอง และ

ทําการบานเสริมทบทวนเพิ่มเติมนอกจากนั้นในการทดลองที่ผูวิจัยทําการเสริมแรงในขณะทําการ

สอน ซ่ึงในที่น้ีคือการชมเชยนักเรียนในขณะ นักเรียนกําลังฝกฝนการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน และการนําเสนอแผนผังของตนเองหนาชั้นเรียน ยังมี

สวนชวยเสริมใหนักเรียนตั้งใจ และกลาแสดงออกในการทํางานเพิ่มขึ้น  

 จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศนสามารถทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

ได 

 2.  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการไมไดรับการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 แสดงวานักเรียนกลุมที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน มีคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

ใกลเคียงกันทั้งกอนและหลังการทดลอง ทั้งน้ีเพราะนักเรียนกลุมที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผัง

โยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนมีพฤติกรรมการเรียน คือ มีความตั้งใจเรียน ตรงตอ

เวลา กระตือรือรนที่จะมาเรียน กลาซักถาม ตามสภาวะเดิมที่นักเรียนเปนอยูตามปกติ ถึงแมจะเห็น

ถึงประโยชนที่ไดรับจากการเรียนภาษาอังกฤษก็ตาม แตเม่ือไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนก็ทําใหนักเรียนดังกลาวมีความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษสูงขึ้นไมแตกตางกัน  

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยสังเกตวานักเรียนที่ไมไดรับการสอนการใชเทคนิคการ

สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนน้ัน จะไมแสดงความกระตือรือรน และตั้งใจใน

การเรียนรูมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนมีสวน

รวมในกิจกรรมคอนขางนอย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นโดยสวนใหญไมไดเนนที่

กระบวนการคิด การทํากิจกรรมกลุมหรือเด่ียวอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง การสอนที่ใชอยูโดยตามปกติ

น้ันจะเนนเปนการสอนที่เนนครูผูสอนเปนผูสรุปบทเรียน ทําใหนักเรียนขาดความกระตือรือรนขณะ

เรียน ทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดดวยตนเอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการที่นักเรียนกลุมควบคุมซ่ึงไมได

รับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน มีความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นไมแตกตางกัน 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการใชเทคนิคการ
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สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาการใช

เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนสามารถพัฒนาความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นกวาการไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน ทั้งน้ีเพราะนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเปนการ ทบทวนความรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึง

โครงสรางของเนื้อหา ความสัมพันธขอเท็จจริงและแนวคิดของเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดซึ่งเปนวิธีการที่

ชวยใหผูเรียนมีความชัดเจน มีการจัดระบบความคิดที่ดีซ่ึงจะชวยทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนระบบทํา

ใหเขาใจเนื้อหาไดงายและสามารถระลึกและทบทวนบทเรียนที่เรียนไปไดงาย 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุม

ควบคุมกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ ในชวงกอนทดลอง 

นักเรียนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการตอบ

แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษใกลเคียงกัน แตในชวงหลังการทดลองพบวา

นักเรียนในกลุมทดลองจะมีความกระตือรือรนและความเร็วในการตอบแบบทดสอบความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และจากการสัมภาษณนักเรียนพบวานักเรียนในกลุมทดลองมี

ความมั่นใจเพิ่มขึ้นกวากลุมควบคุม นอกจากนี้นักเรียนในกลุมทดลองยังรูสึกสนุกสนานกับการเรียน

เขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะไดรับการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเรียน

เขียนประโยคภาษาอังกฤษ และการสะกดทองจําคําศัพทตางๆ ในบทเรียนดวยตนเอง  และยังไดรับ

การเสริมแรงทางสังคมอีกดวย ในขณะที่นักเรียนในกลุมควบคุมไมไดรับการเรียนรูอยางเปนระบบ 

และยังไมไดรับการเสริมแรงเลย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรโรม ถาวรรุงรัตน (2551: online) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเพื่อเสริมสรางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช แผนผังความคิด กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ป

การศึกษา 2551 โรงเรียนบานหนองหัวควาย จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวย แบบฝกเพื่อเสริมสราง

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอแบบฝกเพื่อ

เสริมสร างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด  กลุมสาระการเรียนรู
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ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด  

 จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศน สามารถทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
มากกวาการไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการศึกษาพบวา การใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศน สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นได ดังน้ัน ควรมีการขยาย
ผลการศึกษาใหแกครู-อาจารยที่มีความสนใจในวิธีการดังกลาวเพ่ือพัฒนาการสอนของตนเอง เพ่ือ
เปนประโยชนในการเรียนการสอนตอไป โดยผูที่จะนําเทคนิคไปใชควรตองมีการฝกฝนการใช
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใช
เทคนิคดังกลาว กอนนําไปใชในการสอน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการนําวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนควบคูกับการเสริมแรงประเภทอ่ืนๆ เชน การใชเบี้ยอรรถกร และการใชหลกัพรีแมค เปนตน  
  2.2  ควรมีการนําวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายรูปแบอ่ืนๆ 
เชน แบบกางปลา แบบไดอะแกรม และแบบใยแมงมุม เปนตน มาใชในการพัฒนาความสามารถ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
  2.3  ควรมีการศึกษาผลของวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย
แบบผังมโนทัศน ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการอาน และ ทักษะ
การพูด เปนตน 

  2.3 ควรมีการนําวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนไปใชในวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาภาษาไทย หรือวิชาวิทยาศาสตร เปนตน 
  2.4  ควรมีการนําวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนไปใชพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอ่ืนๆ เชน ระดับชวงชั้นที่ 1 
(ประถมศึกษาที่ 1-3) และชวงชั้นที่3 (มัธยมศึกษาปที่ 1-3) เปนตน  
  2.5 ควรมีการติดตามผลวิธีการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย
แบบผังมโนทัศน เชน ควรมีการติดตามผลเปนระยะ โดยเริ่มในระยะ 1 เดือนหลังจากทดลองเสร็จ
สิ้น หลังจากนั้นก็ติดตามผล ทุก 3 เดือน 6 เดือน เพ่ือสังเกตความคงทนของความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอไป 
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 ปตตาน:ี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร. 
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ภาคผนวก ก 

 1. โปรแกรมการใชเทคนคิการสรางผังโยงความสมัพันธความหมายแบบผงัมโนทัศน 

 2. รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 
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โปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพนัธ 
ความหมายแบบผังมโนทัศน 

สําหรับกลุมทดลอง 
 

ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

1 ปฐมนิเทศ 1 . เ พื่ อ ส ร า ง สั มพั น ธภาพ
ระหวางผูวิจัยกับนักเรียน และ
ระหวางนักเรียนดวยกัน 
2 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น ท ร า บ
วัตถุประสงคของการพัฒนา
ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น ท ร า บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง ก า ร ใ ช
เ ท ค นิ ค ก า ร ส ร า ง ผั ง โ ย ง
ความสัมพันธความหมายแบบ
ผังมโนทัศน 
 

1.ผูวิจัยแนะนําตนเองใหนักเรียนรูจัก 
2.ผู วิจัยใหนักเรียนรวมกิจกรรมสราง
ความคุนเคยระหวางกัน โดยผูวิจัยให
นักเรียนหยิบบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษ
รูปหัวใจครึ่งดวงที่ผูวิจัยเตรียมมาคนละ 
1 ชิ้น 
3.ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนชวยกันนํา
บัตรคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดของแตละ
ค น ม า จั บ คู ใ ห เ ป น คู คํ า ศั พ ท ที่ มี
ความหมายสอดคลองกัน ถาคูใดพบคู
แลวใหนักเรียนนําหัวใจมาตอกันและนั่ง
ลง 
 4.ผู วิ จั ย ใหนั ก เ รี ยนแตละคู ออกมา
แนะนําตนเองและอานคําศัพทในคูหัวใจ
ใหเพื่อนๆฟง จากนั้นผูวิจัยสนทนากับ
นักเรียนเพื่อสรางความคุนเคยมากขึ้น 
5.ผูวิจัยกลาวถึงการเขียนภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองวามีความสําคัญตอการ
สื่อสารในปจจุบันเปนอันมาก ซึ่งผูที่
สามารถเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตองก็
จะบรรลุความมุงหมายในการสื่อสารกับ
ผูอื่น 

1.ตัวอยางแผนผัง
มโนทัศน 
2 . บั ต ร คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ 
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

 
 

 
 

 ไดอยางรวดเร็วและในการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคที่จะพัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน 
6.ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ 
และขั้นตอนการใชเทคนิคการสรางผัง
โยงความสัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ 
7.ผูวิจัยใหนักเรียนซักถาม สรุป และนัด
หมาย วัน เวลา และ สถานที่ที่จะพบกัน
ในวันทดลอง 

 

2 ความสามารถ
ในการ เขี ยน
ภาษาอังกฤษ
ในการ เขี ยน
สะกดคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรยีนฝกการเขียน
สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1 เกี่ยวกบัอาชีพ ไดแก 
barber, dentist, 
dressmaker, guide, 
hairdresser, movie star, 
musician, reporter, 
photographer, programmer, 
singer, sportsman, tailor, 
waiter, waitress และ vet  ได
อยางถูกตอง 

ต้ังแตครั้ งที่  2-11 ผู วิจัยดําเนินการ
ทดลองเชนเดียวกันทุกครั้งดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา เปนขั้นที่ผูวิจัยสนทนา
ซักถามนักเรียน เพื่อเปนการกระตุน
ความสนใจและ เปนการ เชื่ อมโยง
ประสบการณเดิมของนักเรียนกับเนื้อหา
ที่จะเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ เปนขั้นที่ผูวิจัย
ดําเนินการสอนใหนักเรียนเขียนผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศน  ดังนี้ 
2.1 ผูวิจัยใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนตามหัวขอเรื่องที่ผูวิจัย 

1 . เ อ ก ส า ร
เกี่ยวกับคําศัพท 
2 .สื่ อการสอน
เกี่ยวกับคําศัพท 
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

 
 

 
 
 

2 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ
ไวยากรณ และความหมาย
ของคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
นําไปเขียนลงในผังโยงความ 
สัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ยน เ รี ยน รู
คําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
อาชีพ 
4. เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 
 

กําหนด โดยยึดเนื้อหาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เ รี ยนรู ภ าษาต า งปร ะ เทศ  สํ าหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
2.2 ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโน
ทัศนไดผู วิจัยจะใหการเสริมแรงทาง
สังคมแกนักเรียน แตถาทําไมไดผูวิจัยจะ
ใหกําลังใจนักเรียน  แลวมอบหมายให
นักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 
ขั้ นที่  3 ขั้ นสรุป  เปนขั้ นที่ ผู วิ จั ย ให
นักเรียนสรุปเนื้อหาหรือสิ่งที่ไดเรียนจาก
ก า ร เ ขี ย น ผั ง โ ย ง ค ว า ม สั ม พั น ธ
ความหมายแบบผังมโนทัศนแลวผูวิจัย
สรุปเพิ่มเติม 
การประเมินผล 
จากการสังเกตการตอบคําถามและการ
รวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 
 

3 ความสามารถ
ใ น ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
การ เขียนแต ง
ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ 
 

1 .  เพื่ อ ใหนัก เรียนฝกการ
เ ขี ย น แ ต ง ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 1 
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง ป ร ะ โ ย ค 
Present Simple Tense โดย
ใช is / am / are / wants และ 
want  ใน  
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

  ประโยคบอกเลา ไดถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ
ไ ว ย า ก ร ณ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ และนําไปเขียน
ลงในผั ง โยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศน
ไดอยางถูกตอง 
3 .  เพื่ อ ให นั ก เ รี ยน เ รี ยนรู
ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษที่
เกี่ยวของกับอาชีพ 
4. เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

4 ความสามารถใน
การเขียน
ภาษาอังกฤษใน
การเขียนสะกด
คําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรยีนฝกการเขียน
สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 2 เกี่ยวกบัฤดูกาล  
ไดแก because, fall,flower, 
fly,jump, kite, leaf, 
plant,season, skating, 
skiing,spring,summer, 
throw,why,weather, winter
และwonderful ไดอยางถูก 
ตอง 
2.เพื่อใหนักเรยีนเขาใจ 
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  ไวยากรณ และความหมาย
ของคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
นํ า ไ ป เ ขี ย น ล ง ใ น ผั ง โ ย ง
ความสัมพันธความหมแบบผัง
มโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
คําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ฤดูกาล 
4 . เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

5 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง
ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรียนฝกการเขียน
แตงประโยคภาษาอังกฤษใน
โครงสรางที่ 2. การเขียนแตง
ประโยค Present Simple 
Tense โดยใช  is / am / are / 
want / wants / do และ does 
ในประโยคปฎิเสธไดถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรยีนเขาใจรูปแบบ
ไวยากรณของประโยค
ภาษาอังกฤษ และนําไปเขียน
ลงในผังโยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศนได
อยางถกูตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษที่
เกี่ยวของกับฤดูกาล 
4.เพื่อใหนักเรยีนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  



 
 

60 
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6 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
การ เขี ยนสะกด
คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรยีนฝกการเขียน
สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 3 เกี่ยวกบัสารอาหาร 
ไดแก about, bean ,blood, 
body, breakfast, butter, 
carbohydrate, chesses,  
bone, clean, contain, 
different, dinner, energy, 
everyday, at, fiber, find, 
good luck และgrow up ได
อยางถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรยีนเขาใจ
ไวยากรณ และความหมาย
ของคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
นําไปเขียนลงในผังโยงความ 
สัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3.เพื่อใหนักเรยีนเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยว กับ
สารอาหาร 
4.เพื่อใหนักเรยีนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 
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7 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง
ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ 
 

1. เพื่อใหนักเรียนฝกการเขียน
แตงประโยคภาษาอังกฤษใน
โครงสรางที่ 3 การเขียนแตง
ประโยค Present Simple 
Tense ในประโยคคําถาม โดย
ใช  is / am / are /do / does 
และ Question Word ได
ถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ
ไ ว ย า ก ร ณ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ และนําไปเขียน
ลงในผั ง โยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศน
ไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษที่
เกี่ยวของกับสารอาหาร 
4 . เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

8 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
การ เขี ยนสะกด
คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ 
 

1. เพื่อใหนักเรียนฝกการเขียน
สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 4 เกี่ยวกับสารอาหาร 
ไดแก healthy, important, 
inside, lunch, must, mineral, 
noodles, nut, other,  
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

  present, protein, should, 
skin, story, things, type, 
vegetable, vitamin และ 
warm ไดอยางถูกตอง 
2 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ
ไวยากรณ และความหมาย
ของคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
นําไปเขียนลงในผังโยงความ 
สัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
คําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
สารอาหาร 
4 . เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

9 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง
ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรียนฝกการเขียน
แตงประโยคภาษาอังกฤษใน 
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง ป ร ะ โ ย ค 
Present Simple Tense 
โครงสรางที่ 1-3 การใช is / 
am / are want / wants /do / 
does และ Question Word ใน
ปร ะ โ ยคบอก เล า  ป ฎิ เ สธ 
คําถาม ไดถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ
ไวยากรณของ 
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

  ประโยคภาษาอังกฤษ และ
นํ า ไ ป เ ขี ย น ล ง ใ น ผั ง โ ย ง
ความสัมพันธความหมายแบบ
ผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษที่
เกี่ยวของกับสารอาหาร 
4 . เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

10 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
การ เขี ยนสะกด
คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรียนฝกการเขียน
สะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 
ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชุดที่  1 -4  เกี่ ยวกับ  อาชีพ 
ฤดูกาล และ สารอาหาร  ได
อยางถูกตอง 
2 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ
ไวยากรณ และความหมาย
ของคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
นําไปเขียนลงในผังโยงความ 
สัมพันธความหมายแบบผัง
มโนทัศนไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
คําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
อาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร 
ไดอยางถูกตอง 
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ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

  4. เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 

  

11 ความสามารถใน
ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษใน
ก า ร เ ขี ย น แ ต ง
ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อใหนักเรยีนฝกการเขียน
แตงประโยคภาษาอังกฤษ  
Present Simple Tense 
โครงสรางที่ 1-3 การใช is / 
am / are want / wants /do / 
does และ Question Word ใน
ประโยคบอกเลา ปฎิเสธ 
คําถาม ไดถูกตอง 
2.เพื่อใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ
ไ ว ย า ก ร ณ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษ และนําไปเขียน
ลงในผั ง โยงความสัมพันธ
ความหมายแบบผังมโนทัศน
ไดอยางถูกตอง 
3 . เ พื่ อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู
ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษที่
เกี่ยวของกับอาชีพ ฤดูกาล 
และ  สารอาหาร  ได อย า ง
ถูกตอง 
4 . เพื่อใหนักเรียนฝกแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน 
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หมายเหตุ : ในการทดลองแตละครั้งใชเวลา 50 นาที โดยแบงดังน้ี 

1. ขั้นนํา  ใชเวลา 5 นาที 

2. ขั้นดําเนินการ ใชเวลา 35 นาที 

3. ขั้นสรุป  ใชเวลา 10 นาที 

 

 

 

 

ครั้งที ่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

12 ปจฉิมนิเทศ 1.เพื่อใหนักเรียนไดสรุปผลท่ี

ได จ ากการทดลอง โดยใช

เทคนิคการสอนโดยการสราง

ผั ง โ ย ง ค ว า ม สั ม พั น ธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน

เพื่อพัฒนาความสามารถใน

ก า ร เ ขี ย น ส ะ ก ด คํ า ศั พ ท

ภาษาอังกฤษ 

2.เพื่อใหนักเรียนไดสรุปผลท่ี

ไดจาการทดลองโดยใชเทคนิค

การสอนโดยการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบ

ผั ง ม โ น ทั ศ น เ พื่ อ พั ฒ น า

ความสามารถในการเขียนแตง

ประโยคภาษาอังกฤษ 

1. ผู วิจัยใหนักเรียนชวยกันสรุปถึงผลที่

ไดรับจากการทดลองหลังจากนั้นผูวิจัยกลาว

สรุปเพิ่มเติม 

2.ผูวิจัยแจงความกาวหนาใหกับนักเรียน

ทราบถึงผลการเรียนของแตละคน 

3.ผู วิจัยกลาวขอบใจนักเรียนทุกคนและ

กลาวปดการทดลอง 

1 . ตั ว อ ย า ง

แผนผังมโนทัศน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 1  

เร่ือง ปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสรางสัมพันธภาพระหวางผูวิจัยกับนักเรียน และระหวางนักเรียนดวยกัน 

2. เพ่ือใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคของการพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

3. เพ่ือใหนักเรียนทราบวัตถุประสงคของการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  ตัวอยางแผนผังมโนทัศน และ บัตรคําศัพทภาษาอังกฤษ 

วิธีดําเนินการ 

1. ผูวิจัยแนะนําตนเองใหนักเรียนรูจัก 

2. ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกิจกรรมสรางความคุนเคยระหวางกัน โดยผูวิจัยใหนักเรียนหยิบ

บัตรคําศัพทภาษาอังกฤษรูปหัวใจครึ่งดวงที่เตรียมมาคนละ 1 ชิ้น 

3. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนชวยกันนําบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดของแตละคนมาจับคู

ใหเปนคูคําศัพทที่มีความหมายสอดคลองกัน ถาคูใดพบคูแลวใหนักเรียนนําหัวใจมาตอ

กันและนั่งลง 

4. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคูออกมาแนะนําตนเอง และอานคําศัพทในคูหัวใจใหเพ่ือนๆฟง 

จากนั้นผูวิจัยสนทนากับนักเรียนเพ่ือสรางความคุนเคยมากขึ้น 

5. ผูวิจัยกลาวถึงการเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองวามีความสําคัญตอการสื่อสารใน

ปจจุบันเปนอันมาก ซ่ึงผูที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตองก็จะบรรลุความมุง

หมายในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วและในการวิจัย ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคที่จะ

พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน 
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6. ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ และขั้นตอนการใชเทคนิคการสรางผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

7. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถาม สรุป และนัดหมาย วัน เวลา และ สถานที่ที่จะพบกันในวัน

ทดลอง 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 2  

เร่ือง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษในชุดที่ 

1 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1 เกี่ยวกับอาชีพ ไดแก barber, dentist, dressmaker, guide, hairdresser, 

movie star, musician, reporter, photographer, programmer, singer, sportsman, 

tailor, waiter, waitress และ vet  ไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไวยากรณ และความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ และนําไป

เขียนลงในผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และ สื่อการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในชุดที่ 1 

วิธีดําเนินการ        ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิจัย สนทนาซักถามนักเรียนในเร่ืองราวที่เกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 1 

เกี่ยวกับอาชีพ เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนที่มีกับชุด

คําศัพทดังกลาววา นักเรียนแตละคนมีประสบการณอยางไร ใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

                   2.1  ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผัง

มโนทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนตามคําศัพท

ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 เกี่ยวกับอาชีพโดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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     2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศนไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสริมทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะให

กําลังใจนักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

        ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 1 เกี่ยวกับอาชีพ ที่ไดเรียนจาก

การเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเรื่องไวยากรณ และความหมายของ

คําศัพท หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่  3 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 1 

วัตถุประสงค  

1.  เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 1 การเขียน

แตงประโยค Present Simple Tense โดยใช is / am / are / wants และ want  ใน

ประโยคบอกเลา ไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจรูปแบบไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลง

ในผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอาชีพ 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และสื่อการสอนเกี่ยวกับการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 

1 

วิธีดําเนินการ      ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี      

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิจัยสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพตางๆ เพ่ือใหนักเรียน

ไดทบทวนประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพทดังกลาวแลวใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

             2.1 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โครงสราง 

Present Simple Tense ที่ใช is/am/are ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ และคําถาม โดยใชผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ 

โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                             2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

           เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปโครงสรางของประโยค Present Simple 

Tense และวิธีการใช is/am/are ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ และคําถาม ที่ไดเรียนจากการเขียน

ผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเรื่องไวยากรณ และความหมายของประโยค

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอาชีพ หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 4 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษในชุดที่ 

2 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 2 เกี่ยวกับฤดูกาล  ไดแก because, fall,flower, fly,jump, kite, leaf, 

plant,season, skating, skiing,spring,summer, throw,why,weather, winter และ

wonderful  ไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไวยากรณ และความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ และนําไป

เขียนลงในผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฤดูกาล 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และ สื่อการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในชุดที่ 2 

วิธีดําเนินการ        ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

          ผูวิจัย สนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุดคําศัพท เพ่ือใหนักเรียนได

รวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนที่มีกับคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 2 เกี่ยวกับ

ฤดูกาลดังกลาววา นักเรียนแตละคนมีประสบการณอยางไร ใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

                          2.1  ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนตามคําศัพท

ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 เกี่ยวกับฤดูกาล โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                            2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผงัโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียนแลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

           เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 2 เกี่ยวกับฤดูกาล ที่ได

เรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเรื่องไวยากรณ และ

ความหมายของคําศัพท หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่  5 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 2 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 2 การเขียนแตงประโยค 

Present Simple Tense โดยใช  is / am / are / want / wants / do และ does ในประโยค

ปฎิเสธไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจรูปแบบไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลงในผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับฤดูกาล 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และสื่อการสอนเกี่ยวกับการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 

2 

วิธีดําเนินการ      ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี      

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

          ผูวิจัยสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับฤดูกาลตางๆ เพ่ือใหนักเรียน

ไดทบทวนประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศพัทดังกลาวแลวใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

            2.1 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โครงสราง 

Present Simple Tens ที่ใช want/ wants และ do/does ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ และคําถาม โดย

ใชผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยค

ภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                             2.2  ถานักเรียนสามารถเขียนผงัโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียนแลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

                   เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปโครงสรางของประโยค Present Simple Tense 

โดยใช want/ wants และ do/does ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ และคําถาม ที่ไดเรียนจากการเขียน

ผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเร่ืองไวยากรณ และความหมายของประโยค

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับฤดูกาล หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 6 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษในชุดที่ 

3 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 3 เกี่ยวกับสารอาหาร ไดแก about, bean, blood, body, breakfast, butter, 

carbohydrate, chesses,  bone, clean, contain, different, dinner, energy, 

everyday, at, fiber, find, good luck และgrow up ไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไวยากรณ และความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ และนําไป

เขียนลงในผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสารอาหาร 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และ สื่อการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในชุดที่ 3 

วิธีดําเนินการ        ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิจัย สนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุดคําศัพทชุดที่ 3 เกี่ยวกับ

สารอาหาร เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพท

ดังกลาววา นักเรียนแตละคนมีประสบการณอยางไร ใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

                           2.1  ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนตามคําศัพท

ภาษาอังกฤษชุดที่ 3 เกี่ยวกับสารอาหาร โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                              2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

           เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 3 เกี่ยวกับสารอาหาร 

ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเรื่องไวยากรณ และ

ความหมายของคําศัพท หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่  7 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 3 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 3 การเขียนแตงประโยค 

Present Simple Tense ในประโยคคําถาม โดยใช  is / am / are /do / does และ Question 

Word ไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจรูปแบบไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลงในผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสารอาหาร 

4.เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และสื่อการสอนเกี่ยวกับการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษในโครงสรางที่ 

3 

วิธีดําเนินการ      ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี      

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิจัยสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสารอาหาร ตางๆ 

เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวนประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพทดังกลาวแลวใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

             2.1 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โครงสราง 

Present Simple Tense โดยใช Question Word โดยใชผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถ

ปรึกษาเพื่อนได   
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                             2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน  แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

                   เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปโครงสรางของประโยค Present Simple Tense 

โดยใช Question Word ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ใน

เรื่องไวยากรณ และความหมายของประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับสารอาหาร หลังจาก

น้ันผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 8 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษในชุดที่ 

4 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษชุด

ที่ 4 เกี่ยวกับสารอาหาร ไดแก ไดแก healthy, important, inside, lunch, must, 

mineral, noodles, nut, other, present, protein, should, skin, story, things, type, 

vegetable, vitamin และwarm ไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไวยากรณ และความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ และนําไป

เขียนลงในผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสารอาหาร 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และ สื่อการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในชุดที่ 4 

วิธีดําเนินการ        ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

          ผูวิจัย สนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับชุดคําศัพทชุดที่ 4 เกี่ยวกับ

สารอาหาร เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพท

ดังกลาววา นักเรียนแตละคนมีประสบการณอยางไร ใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ขั้นดําเนินการ  

                       2.1  ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนตามคําศัพท

ภาษาอังกฤษชุดที่ 4 เกี่ยวกับสารอาหาร โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                            2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผงัโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

           เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 4 เกี่ยวกับสารอาหาร 

ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ในเรื่องไวยากรณ และ

ความหมายของคําศัพท หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่  9 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ การเขียนแตงประโยค Present 

Simple Tense โครงสรางที่ 1-3 การใช is / am / are want / wants /do / does และ 

Question Word ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ คําถาม ไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจรูปแบบไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลงในผัง

โยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสารอาหาร 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และสื่อการสอนเกี่ยวกับการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ 

วิธีดําเนินการ      ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี      

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

          ผูวิจัยสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสารอาหารตางๆ เพ่ือให

นักเรียนไดทบทวนประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพทดังกลาวแลวใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

             2.1 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โครงสราง 

Present Simple Tense โครงสรางที่ 1-3 การใช is/am/are want/ wants และ do/does ในประโยค

บอกเลา ปฎิเสธ คําถามและ Question Word โดยใชผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถ

ปรึกษาเพื่อนได   
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                             2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน  แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมทีบ่าน 

 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

                   เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปโครงสรางของประโยค Present Simple Tense 

โครงสรางที่ 1-3 การใช is/am/are want/ wants และ do/does ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ คําถาม

และ Question Word ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ใน

เรื่องไวยากรณ และความหมายของประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสารอาหาร หลังจากนั้นผูวิจัย

สรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 10 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 1-

4 เกี่ยวกับ อาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร ไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจไวยากรณ และความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลง

ในผังโยงความ สัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร ไดอยาง

ถูกตอง 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และ สื่อการสอนเกี่ยวกับคําศัพทในชุดที่ 1-4 

วิธีดําเนินการ        ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิ จัย สนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่ เกี่ยวกับชุดคําศัพทชุดที่ 1-4 

เกี่ยวกับ อาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร ที่ไดทําการฝกเขียนดังกลาว เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันแสดง

ความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพทดังกลาววา นักเรียนแตละคนมีประสบการณ

อยางไร ใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

                         2.1  ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนตามคําศัพท

ภาษาอังกฤษชุดที่ 1- 4 เกี่ยวกับ อาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร ดังกลาว โดยผูวิจัยอนุญาตให

นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนได   
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                            2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผงัโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

           เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปคําศัพทภาษาอังกฤษชุดที่ 1-4เกี่ยวกับ อาชีพ 

ฤดูกาล และ สารอาหาร  ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ใน

เรื่องไวยากรณ และความหมายของคําศัพท หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 

ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่  11 

เร่ือง ความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ Present Simple Tense โครงสรางที่ 

1-3 การใช is / am / are want / wants /do / does และ Question Word ในประโยคบอก

เลา ปฎิเสธ คําถาม ไดถูกตอง 

2. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจรูปแบบไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ และนําไปเขียนลงในผังโยง

ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร 

สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตอง 

4. เพ่ือใหนักเรียนฝกแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

เวลา 50 นาที 

อุปกรณการเรียนการสอน 

  เอกสาร และสื่อการสอนเกี่ยวกับการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ 

วิธีดําเนินการ      ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น ดังน้ี      

ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 

           ผูวิจัยสนทนาซักถามนักเรียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชีพ ฤดูกาล และ สารอาหาร 

เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวนประสบการณของตนที่มีกับชุดคําศัพทดังกลาวแลวใหรวมกันอภิปราย 

ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินการ  

             2.1 ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โครงสราง 

Present Simple Tense โครงสรางที่ 1-3 การใช is/am/are want/ wants และ do/does ในประโยค

บอกเลา ปฎิเสธ คําถามและ Question Word โดยใชผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน แลวใหนักเรียนฝกการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยอนุญาตใหนักเรียนสามารถ

ปรึกษาเพื่อนได   
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                             2.2   ถานักเรียนสามารถเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน

ไดผูวิจัยจะใหการเสริมแรงโดยใชแรงเสรมิทางสังคมแกนักเรียน   แตถาทําไมไดผูวิจัยจะใหกําลังใจ

นักเรียน แลวมอบหมายใหนักเรียนไปฝกเพิ่มเติมที่บาน 

ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  

                   เปนขั้นที่ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปโครงสรางของประโยค Present Simple Tense 

โครงสรางที่ 1-3 การใช is/am/are want/ wants และ do/does ในประโยคบอกเลา ปฎิเสธ คําถาม

และ Question Word ที่ไดเรียนจากการเขียนผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน ใน

เรื่องไวยากรณ และความหมายของประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับอาชีพ ฤดูกาล และ 

สารอาหาร สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตองหลังจากนั้นผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 

2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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รายละเอียดโปรแกรมการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ 
ความหมายแบบผังมโนทัศน 

การทดลองครั้งที่ 12 
เร่ือง ปจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดสรุปผลที่ไดจาการทดลองโดยใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนแตง
ประโยคภาษาอังกฤษ  

เวลา 50 นาที 
อุปกรณการเรียนการสอน 
  ตัวอยางแผนผังมโนทัศน  
วิธีดําเนินการ 

3.  ผูวิจัยสรุปชี้แจง และทบทวน จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ และขั้นตอนการใชเทคนิคการ
สรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

4. ผูวิจัยกลาวสรุปกับนักเรียนวา การเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองวามีความสําคัญตอ
การสื่อสารในปจจุบันเปนอันมาก ซ่ึงผูที่สามารถเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตองก็จะบรรลุ
ความมุงหมายในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว 

5. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนทุกคนและกลาวปดการทดลอง 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการซักถามของนักเรียน 
2. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมของนักเรียน 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดสรุปผลที่ไดจาการทดลองโดยใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยง
ความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคําศพัท
ภาษาอังกฤษ 

1. ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกันสรุปถึงผลที่ไดรับจากการทดลองหลังจากนั้นผูวิจัยกลาวสรุปเพ่ิมเติม 
2. ผูวิจัยแจงความกาวหนาใหกับนักเรียนทราบถึงผลการเรียนของแตละคน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

1. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษอังกฤษ 

2. ตารางแสดงผลวิเคราะหทางสถิต ิ
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แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 1  

คําชี้แจง ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพที่ถูกตองและเขียนเติมลงในชองวาง  

 

 

 

 

_________________ ( E N R S G I ) 

 

 

 

 

 

 

_________________ ( T I E D S N T ) 

 

 

 

 

 

 

_________________ ( R G R R O E A P M M ) 
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ตอนที่ 2  

คําชี้แจง ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทเกี่ยวกับฤดูกาลที่ถูกตองและเขียนเติมลงในชองวาง  

 

 

 

 

________________ ( I R P N S G ) 

 

 

 

 

 

 

________________ ( R E M U S M ) 

 

 

 

 

 

 

     _________________ ( L A F L ) 
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     _________________ ( N R I E W T ) 

 

 

 

 

 

 

_________________ ( K G I S I N ) 
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ตอนที่ 3 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทเกี่ยวกับสารอาหารที่ถูกตองและเขียนเติมลงในชองวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _________________________ ( T F A ) 

2. _________________________ ( M T N V  I I A ) 

3. _________________________ ( D A B R H A Y C T R A O E) 

4. _________________________ ( N T P I R O E )  
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2.  แบบทดสอบความสามารถในการเขียนแตงประโยคภาษาอังกฤษ  

คําชี้แจง ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปนประโยคที่ถูกตองที่สุด. 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.   

 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

 

. HE IS SURFING THE INTERNET 

LEAVES SHE DOES LIKE NOT ON TO . JUMPING 

PHOTOGRAPHER I AM A . 

SEASONS ARE THERE FOUR IN AMERICA . 

HE SURFING WEBSITES IS . FOOD ABOUT NOT 

SHE SURFING WEBSITES IS ? FOOD ABOUT 

STARS WE MOVIE ARE NOT . 
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8. 

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? YOU WANT DO SINGER TO A BE 

LIKE KITE SHE FLYING DOES ?

DOES SHE WANT WHAT TO BE ?

REPORTERS THEY ? ARE 

DOING THEY WHAT ARE ?
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 ตาราง 5  ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม

ทดลองกอนและหลังการไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโน

ทัศน 

 

 

 

คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนกลุมทดลอง 
ผลตางของคะแนน 

คนที ่

กอนการทดลอง หลังการทดลอง D D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

22 

2 

13 

6 

3 

12 

7 

2 

15 

2 

24 

6 

16 

13 

7 

12 

12 

7 

15 

11 

2 

4 

3 

7 

4 

0 

5 

5 

0 

9 

4 

16 

9 

49 

16 

0 

25 

25 

0 

81 

รวม 

 

84 

X  =  8.4 

S = 6.851 

123 

X = 12.3 

S  = 5.334 

 

∑D = 39 

 

 

∑D2 = 225 
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 ตาราง 6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุม

กอนและหลังการไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

 

 

คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนกลุมควบคุม 
ผลตางของคะแนน 

คนที ่

กอนการทดลอง หลังการทดลอง D D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

4 

15 

1 

4 

11 

2 

15 

2 

6 

6 

4 

16 

2 

8 

14 

1 

13 

2 

12 

1 

0 

1 

1 

4 

3 

-1 

-2 

0 

6 

1 

0 

1 

1 

16 

9 

1 

4 

0 

36 

รวม 
 

65 

X = 6.5 

S = 5.276 

78 

X  = 7.8 

S = 5.594 

 

∑D = 13 

 

 

∑D2 = 69 
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 ตาราง 7 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลตางของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม

ทดลองที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน และกลุม

ควบคุมที่ไมไดรับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายแบบผังมโนทัศน 

 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

คนที ่ กอนการ

ทดลอง 

หลังการ

ทดลอง 
ผลตาง 

คนที ่ กอนการ

ทดลอง 

หลังการ

ทดลอง 
ผลตาง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

22 

2 

13 

6 

3 

12 

7 

2 

15 

2 

24 

6 

16 

13 

7 

12 

12 

7 

15 

11 

2 

4 

3 

7 

4 

0 

5 

5 

0 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

4 

15 

1 

4 

11 

2 

15 

2 

6 

6 

4 

16 

2 

8 

14 

1 

13 

2 

12 

1 

0 

1 

1 

4 

3 

-1 

-2 

0 

6 

 

                                       X diff  = 3.9    

Sdiff = 2.846  

 

X diff  = 1.3 

Sdiff = 2.406 
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 ตาราง 8 ตารางแสดงคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษจํานวน 18 ขอ 

คาความเชื่อม่ันเทากับ .975 

การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสูตร KR-20 

      rtt  =      n          1 -   ∑pq   

                                                             n-1                 St
2 

 
    =      24           1   –  5.26   

                                                            24 - 1                81.329 
                                                      
                                                       =    1.043 [0.935] 
                     ดังน้ัน คาความเชื่อม่ัน      =    .975 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก
(r) 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก
(r) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

.44 

.50 

.38 

.44 

.50 

.44 

.50 

.38 

.88 

.31 

.38 

.44 
 

.88 

.75 

.75 

.88 
1.00 
.63 
1.00 
.75 
.25 
.63 
.75 
.88 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

.38 

.75 

.56 

.31 

.50 

.19 

.25 

.25 

.44 

.25 

.25 

.31 

.50 

.50 

.88 

.63 
1.00 
.38 
.50 
.25 
.88 
.50 
.50 
.63 
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ตาราง 9 ตารางแสดงวันและเวลาในการทดลองของกลุมทดลอง 

สัปดาหที่ ครั้งที่ วัน เดือน ป เวลา 

1 
1 

2 

วันอังคารที่       21  มกราคม  2552 

วันพฤหัสบดีที่   23  มกราคม  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 

2 
3 

4 

วันอังคารที่       28  มกราคม  2552 

วันพฤหัสบดีที่   30  มกราคม  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 

3 
5 

6 

วันอังคารที่       3   กุมภาพันธ  2552 

วันพฤหัสบดีที่   5   กุมภาพันธ  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 

4 
7 

8 

วันอังคารที่       10   กุมภาพันธ  2552 

วันพฤหัสบดีที่   12   กุมภาพันธ  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 

5 
9 

10 

วันอังคารที่       17   กุมภาพันธ  2552 

วันพฤหัสบดีที่   19   กุมภาพันธ  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 

6 
11 

12 

วันอังคารที่       24   กุมภาพันธ  2552 

วันพฤหัสบดีที่   26   กุมภาพันธ  2552 

14.30 -15.20 

14.30 -15.20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

1. จดหมายขอเชิญเปนผูเชีย่วชาญ 

2. จดหมายขอความรวมมือเพ่ือทํางานวิจัย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล อรทยา ศิริโภคาพิพัฒน 

วันเดือนปเกิด 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525  
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