
ผลของการใชเทคนิคแผนผงัความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการเขยีนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

รุงเพชร   ต.ศิริวานิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

พฤษภาคม  2550 



  

ผลของการใชเทคนิคแผนผงัความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการเขยีนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

รุงเพชร   ต.ศิริวานิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

พฤษภาคม  2550 

 



  

รุงเพชร  ต.ศิริวานิช.  (2550). ผลของการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถ         
การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5. ปริญญานิพนธ ศศ.ม.   
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ : อาจารย ดร.วไลพร  ฉายา. 

 
งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา

ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเรียนวิชา อ 42101  
ภาษาอังกฤษหลัก กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน   
33 คน ซึ่งไดจากการเจาะจง โดยใชระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 16 คาบ คาบละ 50 นาที เปนการ
วิจัยกึ่งทดลอง แบบแผนการทดลองที่ใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอน
และหลังการทดลอง แผนการจัดการเรียนรูการเขียนโดยใชแผนผังความคิด และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลมีดังน้ี คะแนนจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง วิเคราะหโดยใชคาแบบ paired t-test   
เพ่ือวิเคราะหคาแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
สวนขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนวิเคราะหคาโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยมีดังนี้  
1. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5  กอนและหลังการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  หลังการทดลองพบวาคะแนนความสามารถดานการเขียนของนักเรียนมีคาสูงกวา
คะแนนกอนการทดลอง 

2.  หลังการทดลอง คะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาสูงกวาคะแนนกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดาน
องคประกอบการเขียนรายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการเรียบเรียง ดานคําศัพท ดานการ
ใชภาษา และดานกลไกทางภาษา   

3.  หลังการสอนพบวานักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผัง
ความคิดมีคาความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไดแกนักเรียนมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  และนักเรียนเห็นวาไดรับการสงเสริมใหกลาคิดกลาแสดงออกมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 3.88 

สรุปวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ที่ไดรับการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด มีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงขึ้น 
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The purpose of this study was to study the effects of using mind mapping on 

developing Matthayom Suksa 5 students’ writing ability. The participants of the study consisted 
of 33 students taking ENG 42101-Basic English in the second semester of 2006 academic year 
in Phuttirangsipibul School, Banpho District, Chachoengsao. They were selected by purposive 
sampling. This study is a quasi-experiment with One Group Pretest-Posttest Design. 

The instruments used in the study were pretest, posttest, lesson plans, and a set of 
questionnaire. The data, the scores from the pretest and post test before and after the 
experiment, were statistically analyzed using the paired t-test to determine the significant 
difference between the mean scores of the pretest and posttest. The data from the self-report 
questionnaire were also analyzed by using percentages, means and standard deviation. 

 
The results of the study are as follows: 
1. There is statistically significant difference between the mean scores on English 

writing ability of the Matthayom Suksa 5 students before and after teaching the mind mapping 
at the 0.5 level.  After the experiment, the scores on English writing ability of the students were 
significantly higher than before the experiment. 

2. After the experiment, the scores on English writing ability of Matthayom Suksa 5 
students were significantly higher than the scores before the experiment at the 0.5 level in five 
components of writing: content, vocabulary, language use and mechanics.  

3. After teaching, the students reported the high level of preference in the use of mind 
mapping, the mean score of highest level is on the group activity (M = 4.48) and the lowest is 
on supporting  the students to show out their abilities  (M= 3.88).  

The results showed that Matthayom Suksa 5 students who were taught to use mind 
mapping in their writing have improved their writing ability after the experiment. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
        การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีวิวัฒนาการตลอดมาอยางตอเน่ืองตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งน้ี ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาตางประเทศที่คนไทยเรียนมาก
ที่สุด โดยผูเรียนมีจุดมุงหมายที่จะใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารกับคนทั่วโลก ดังน้ันแนวการเรียน
การสอนสําคัญที่ใชพัฒนาผูเรียนคือแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ซ ึ่งเปนแนวการสอนที่มุงเนนพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน และ
เขียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณจริง และเพื่อการปฏิบัติอยางไดผล อยางไรก็
ตาม ในบรรดาทักษะทั้ง 4 ดานดังกลาว จะพบวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญเปน
อยางยิ่งสําหรับคนไทย  เพราะการเขียนเปนเคร่ืองมือสําคัญที่มนุษยใชในการติดตอสื่อสารและ
ถายทอดความคิดไปยังผูอ่ืนไดในหลายรูปแบบและในสถานการณตางๆ กันทั้งในชีวิตประจําวัน ใน
งานอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง  ในชีวิตประจําวันผูเขียนสามารถใชภาษาเขียนแบบไมเปน
ทางการ เชน การสงขอความทางอีเลคโทรนิค (E-mail Message) หรือสนทนาในหองสนทนาทาง
อินเตอรเน็ต (Internet Chatroom) และในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทยติดตอทําธุรกิจและ
การคากับชนชาติอ่ืนๆ โดยใชการเขียนสําหรับทําเอกสารทางธุรกรรมตางๆ นอกจากนี้ ทักษะการ
เขียนเปนทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนอยางยิ่งในการศึกษาระดับสูง นอกจากการอานหนังสือและ
บทความทางวิชาการจํานวนมากแลว ผูเรียนยังตองพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการตางๆ เชน 
การเขียนบันทึกยอ (Memo) การเขียนสรุปความ การเขียนอางอิง การเขียนเปรียบเทียบ การเขียน
บรรยายขั้นตอน การเขียนบรรยายตาราง แผนภูมิ การเขียนตอบคําถามแบบความเรียง การเขียน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นแบบความเรียง การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น และการเขียนรายงาน   
เปนตน (สุภาณี  ชินวงศ. 2542-2543 : 10-11; อางอิงจาก Jordan. 1997. 165) 
 ถึงแมวาทักษะการเขียนจะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนไทยและนักเรียนไทย แตจาก
การศึกษาที่ผานมาพบวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่พัฒนาไดชากวาทักษะอ่ืน ๆ กลาวคือสําหรับ
ครูผูสอนเขียนน้ัน ทักษะการเขียนนับวาเปนทักษะที่สอนยากมากระดับหน่ึง เน่ืองจากการเขียนเปน
ทักษะสงสาร (Productive skill) และการเขียนเปนกระบวนการคิดที่มีความยุงยากสลับซับซอน
และเกี่ยวของกับขั้นตอนหลายขั้นตอน (Emig; et al. 1977 : 366-367) กลาวคือ ในการเขียนผูเขียน
จะตองผานกระบวนการคิด โดยเริ่มตั้งแตกอนการเขียน (Pre-writing) ผูเขียนจะตองคิดกอนวา 
ตนตองการ เขียน หรือสื่อความหมายอะไรกอนที่จะนําแนวคิดเหลานั้นมาเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
ตอไปยังผูอาน จากนั้น ผูเขียนจะตองรวบรวมความคิดหรือนําขอมูลมาลําดับดวยการเรียบเรียงเปน
ตัวอักษร คํา และประโยค จากระดับประโยคตอเน่ืองเปนระดับขอความ หรือสูงกวาขอความในขั้น
การรางงานเขียน (Writing/Drafting) ตอจากนั้น ผูเขียนจะตองปรับปรุงงานเขียน ในขั้นแกไขราง
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งานเขียน (Rewriting) จนถึงขั้นสุดทาย ที่งานเขียนสามารถเผยแพรสูผูอานได (Publishing) 
หลังจากผานการตรวจอยางละเอียด (Proofreading/Editing)  
 จะเห็นไดวา  นอกจากกระบวนที่ซับซอนแลว ในการเขียนผูเขียนจะตองมีความรอบรู มี
ความคิดและสะสมประสบการณตาง ๆ ทั้งความรูดานภาษา (Linguistic knowledge) และ
ประสบการณดานอ่ืนๆ ที่สะสมเปนความรูเดิม (Background knowledge)  สําหรับความรูทางดาน
ภาษา ผูเขียนใชความรูเกี่ยวกับกลไกการเขียน การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑ 
โครงสรางประโยคและโครงสรางขอเขียนรูปแบบตางๆ (Organizational pattern) ดานประสบการณ
เดิม ผูเขียนตองมีความรูในเร่ืองราวที่จะเขียน สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชนการเขียนรายงานในวิชา
วิทยาศาสตร ผูเขียนจะตองสามารถอธิบายขั้นตอนการทดลอง (Steps of processes) ได ในการ
เขียนแสดงความคิดเห็น ผูเขียนจะตองอธิบายเหตุและผล (Cause & Effect) เพ่ือใหผูอานมี
ความเห็นคลอยตามไปดวย หรือแมแตในการบรรยายภาพ ผูเขียนจะตองสามารถเขียนโดยใช
วิธีการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตาง (Comparison & Contrast) เพื่อใหผูอาน
มองเห็นภาพไดอยางชัดเจน (สุภาณี  ชินวงศ. 2542-2543 :10-11; อางอิงจาก Cumming. 1989 : 
120)  
 จากผลการวิจัยที่ผานมาทั้งที่ศึกษากับผูเรียนภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษา (Native 
English speakers) และไมใชเจาของภาษา (Non-native English speakers) พบวาความแตกตาง
ของภาษาทั้งเนื้อหา (Content) และรูปแบบของภาษา (Form) เปนปญหาสําหรับผูเรียนที่ไมใช
เจาของภาษาทั้งในการอานละการเขียน และมีผลทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการอานและ
เขียน ตลอดจนทําใหไมสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Reid. 1993: 60-61; อางอิงจาก 
Ferris; & Hedgecock. Teaching ESL Composition Purpose, Process and Practice.1998: 11) 
ทั้งน้ีเพราะวาผูเรียนที่ไมใชเจาของภาษาขาดความรูและประสบการณเดิม (Schemata) ที่เกี่ยวกับ
ความรูทางภาษา เฟอรริส; และเฮดจคอก (1998 :11) เสนอวิธีสอนทักษะการเขียนไว ดังน้ี “ การ
สอนเขียนภาษาอังกฤษซึ่งมีลักษณะตางจากภาษาแมของผูเรียนควรเนนการสอนเนื้อหาภาษาและ
โครงสรางของการเขียน” (Rhetorical pattern หรือ Logical organization) 
 จากการศึกษาของแคบแลน (Kaplan.1966; อางอิงจาก Ferris; & Hedgecock. 1998: 12) 
โดยการวิเคราะหงานเขียนของนักศึกษานานาชาติจํานวนมากกวา 600 ชิ้น พบวารูปแบบของการ
เรียบเรียงความคิดในการเขียนระดับยอหนาของผูเขียนแตกตางกัน และการเขียนสะทอนถึงรูปแบบ
การเขียนที่ไดเรียนมา แคบแลนอธิบายวา ผูเรียนภาษาในกลุม Anglo-European มีรูปแบบการเรยีบ
เรียงความคิดเปนแนวตั้ง (Linear development) ขณะที่ผูเขียนกลุมประเทศเอเชียมีรูปแบบการ
เขียนเปนวงกลม มีขอมูลรายละเอียดที่พัฒนาโดยรอบหัวขอเร่ืองที่กําหนดใหเขียน  ผูเขียนกลุมที่
พูดภาษาฮีบรูและอารบิคมีวิธีการเขียนที่ชอบขยายความออกไป และผูเขียนกลุมที่พูดภาษาฝรั่งเศส
และสเปนมีรูปแบบการเขียนที่วกวนและนอกประเด็น ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงความแตกตางในการเรียบเรียงความคิดของผูเรียนชาติตางๆ           

ของ Kaplan 
 

ที่มา : Kaplan. (1966) (อางอิงจาก Ferris; & Hedgecock. Teaching ESL Composition 
Purpose, Process and Practice (1998). pp.12.) 

 
 ดังน้ันปญหาในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ไมใชเจาของภาษา อีกประการ
หน่ึงคือ รูปแบบของการเรียบเรียงความคิดในงานเขียนแตกตางกัน ซึ่งผูเขียนที่ไมใชเจาของภาษา
จะตองศึกษารูปแบบการเรียบเรียงความคิดดังกลาวเพื่อใหสามารถเขียนสื่อความหมายออกมาใหได
ใกลเคียงกับเจาของภาษามากที่สุด 

สําหรับนักเรียนไทยซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ความสามารถในการเขียน
นั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับการพัฒนาองคประกอบทั้งสองดานคือ ดานความรูทางภาษาและ
ประสบการณเดิมแลว ผูสอนเขียนตองตระหนักอยูเสมอวาการเขียนเปนกระบวนการคิด (Cognitive 
process) และสอนเขียนตามแนวการสอนที่เนนกระบวนการ (Process-based Approach) มากกวา
เนนผลของการเขียน (Product) จากผลของการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถและปญหา
ดานการเขียนของนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษา พบวาความสามารถในการเขียนของนักเรียนอยู
ในระดับต่ํา ปญหาในการเขียนมีหลากหลาย เชน โครงสรางประโยค (Sentence structure) การ
เรียบเรียงความ (Organization)  การลําดับความคิด (Development of Ideas) การเลือกใชคําศัพท 
(Word choices) และการใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuations) นอกจากนี้ ปญหาสําคัญอีก
ประการหนึ่งของนักเรียนไทยคือ การรวบรวมความคิด ซึ่งอยูในขั้นตอนกอนการเขียน(ศศิภา จาง
ภากร. 2537: 32 ; และ ลัดดา หวังภาษิต. 2546 : 2)    

จากงานวิจัยของศศิภา จางภากร (2537 : 32) สรุปวาในการสอนเขียนครูคํานึงถึงความ
ถูกตองของโครงสรางประโยค คําศัพท การสะกดคํา และเครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไป จนเปน
สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเกิดความวิตกกังวล ผลงานที่ออกมาจึงไมคอยมีคุณภาพ กลาวคือนักเรียนไม
สามารถถายทอดความรูและประสบการณของตนผานงานเขียน  ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ
โบเวน และมารก (Bowen; & Mark. 1994 : 162) ที่กลาววาผูเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
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ไวยากรณจนไมสามารถนําเสนอความคิด  ขอมูลที่ตองการสื่อสารไดตามวัตถุประสงค ในขณะที่  
ลัดดา หวังภาษิต (2546 : 2) สรุปวาการสอนทักษะการเขียนที่ไมประสบความสําเร็จเนื่องมาจากครู
ยังขาดความรู ความเขาใจเทคนิคการสอนเขียนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดกระบวนการทางความคิด 
(Thinking process) อยางแทจริง และ ฟลาวเวอร (Flower. 1989 : 238-289 ) ไดกลาวไวในทํานอง
เดียวกันวาในการสอนทักษะการเขียนน้ัน มีความสําคัญอยางยิ่งที่ครูควรจะเนนกระบวนการเขียน 
(Writing Process) หรือกระบวนการใชความคิด (Cognitive Process) เพ่ือสรางขอมูลในการเขียน 
และการสอนเขียนที่เนนกระบวนทางความคิดจะเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะการ
เขียนเรียงความในระดับสูง ในขณะที่ เฮยส (Hayes. 1987: 162-167)  และ ราฟาเอลและคณะ 
(Raphael and others. 1986: 1–39) กลาววา การที่นักเรียนไดรับการฝกใหระดมความคิด วาง
กรอบแนวคิดกอนที่จะเขียน และการไดอานงานเขียนเพื่อแกไขและปรับปรุงงานเขียนหลายครั้ง 
(Multiple Drafts) จะทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถดานการเขียนสูงขึ้น 

จากประสบการณของผู วิจัยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักแกนักเรียนระดับชั ้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสวนของการเขียน
พบวานักเรียนมีปญหาหลากหลายในการเขียนเรียงความ ไดแก การเลือกใชคําศัพทยังอยูใน
วงจํากัด การนําเสนอเนื้อหายังขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขาดรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย 
การเรียบเรียงเน้ือหายังสับสน การเขียนประโยคที่ไมสมบูรณ อีกทั้งครูสวนมากไมคอยใหนักเรียน
ฝกเขียนอยางหลากหลายรูปแบบ ขาดเทคนิคในการสอนการรวบรวมเคาโครงนําไปสูการเขียน เม่ือ
ศึกษาสาเหตุสําคัญพบวานักเรียนไมไดรับการฝกฝนใหระดมความคิดเกี่ยวกับหัวขอเรื่องและวาง 
เคาโครงเรื่อง (Outline) ในขั้นกอนลงมือเขียนและขาดการฝกลักษณะงานเขียนที่หลากหลาย
รูปแบบ อีกทั้งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดวาสถานศึกษามีภารกิจ
ที่ตองประเมินความสามารถของผูเรียนดานการอานคิดวิเคราะห และการเขียนสื่อความ โดยมี
เปาหมายเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของเกณฑในการตัดสินการผานชวงชั้นของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาความสามารถงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เน่ืองจากความสามารถ
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน สามารถแสดงออกดวยงานเขียน (กลุมสงเสริมการเรียนการสอน
และการประเมินผล. 2545 : 31) อีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากลุมตัวอยางนี้เนื่องจาก
นักเรียนกลุมดังกลาวจะตองลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียนที่ผูวิจัยทําการสอนในป
การศึกษาตอไป ประการที่สองนักเรียนกลุมนี้มีเปาหมายที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปน
สวนมาก ดังนั้นการไดมีโอกาสทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการสอนเขียนที่สงเสริมและแกไข
ขอบกพรองของนักเรียน จะชวยทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสเตรียมแผนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการ
เขียนใหแกกลุมดังกลาว เมื่อนักเรียนไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีจะไดมีพ้ืนฐานที่
มากเพียงพอที่จะพัฒนางานเขียนของตนใหสูงขึ้นในระดับอุดมศึกษา 
 จากการศึกษาแนวความคิดและผลของการวิจัยของผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย ที่กลาวมาแลว 
จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยาก มีความสลับซับซอน ผูเขียนตองใชความสามารถใน
การเขียนเปนอยางมากทั้งในดานภาษาและความสามารถที่จะถายทอดความคิดออกมาในรูปแบบ
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ของการเขียนที่เปนมาตรฐานที่ผูใชภาษาอังกฤษหรือเจาของภาษาใชและเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้
ผูวิจัยสวนใหญไดใหความสําคัญตอขั้นตอนการเรียบเรียงความคิดซึ่งเปนขั้นตอนกอนการเขียน 
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเขียนสามารถระดมและเรียบเรียงความคิดที่จะใชเขียนอยางเปนระบบเปนไป
ตามลําดับขั้นตอน  ถายทอดความคิดไดมากขึ้น มีการใชคําศัพทมากขึ้น มีรูปแบบการเขียนที่
ชัดเจนและหลากหลาย  โดยยังไมตองคํานึงถึงโครงสรางและไวยากรณของการเขียนมากเกินไป 
กลาวคือ  สิ่งสําคัญ 2 ประการที่ผูสอนเขียนตองพัฒนาใหเกิดในตัวนักเรียนคือ ประการแรก ในการ
สอนเขียนผูสอนจําเปนที่จะตองสอนความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดและฝกใหผูเรียนเขียนตาม
ขั้นตอนยอย (Sub-processes) ของการเขียนโดยเริ่มจากขั้นกอนการเขียน (Pre-writing) จนผูเขียน
เกิดความชํานาญ ประการที่สอง เน่ืองจากความรูเกี่ยวกับรูปแบบการเรียบเรียงความคิดมี
ความสําคัญตอการเขียน ผูสอนตองสอนรูปแบบของการเรียบเรียงความคิดตามแบบการเขียน
ภาษาอังกฤษ ประเภทตางๆ (Organizational pattern) กลาวโดยสรุปคือ สอนประสบการณความรู
เดิมที่ผูเรียนภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษามี (Schemata) จนผูเรียนสามารถนํามาใชในการเขียน
ไดอยางอัตโนมัติเฉกเชนเจาของภาษา 
 เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนเขียนที่สอนโดยเนนกระบวนการคิด ในขั้นตอนตางๆ 
ของการเขียน และการสอนรูปแบบของการเรียบเรียงความคิด ในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ยังมีนอย  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการสอนเขียนในขั้นตอนกอนการเขียน (Pre-writing) โดยใช
วิธีการระดมความคิดจากแผนผังความคิด (Mind Mapping) และพัฒนาทักษะการเขียนที่มีรูปแบบ
การเรียบเรียงความคิด 3 ประเภท คือการเขียนบรรยาย การเลาเรื่อง การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกตางจากแผนผังความคิด โดยศึกษากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก  

โทนี่ บูซาน (Tony Buzan. 1991 : 106-107) ไดใหคํานิยามวา “แผนผังความคิด” (Mind 
Mapping) เปนเทคนิคที่ใชในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความคิดตางๆ 
เขาดวยกัน การจัดลําดับความสําคัญ การใหน้ําหนัก  การผูก การตอความคิดหรือขอมูลตางๆ ให
เขากันอยางมีระเบียบ กอนที่จะสื่อออกมาใหผูอ่ืนเขาใจตามจุดมุงหมายของผูเขียน โดยใชคําสําคัญ
ในการนําเสนอความคิดตางๆเหลานั้นเปนความคิดหลัก(Main Ideas) และจะใหความสําคัญกับการ
แตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดยอย  โดยใชสี สัญลักษณ  
การสรางภาพ มิติ ชวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปนระบบระเบียบ มีเสนลากให
เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน  การนําแผนผังความคิดมาใชในการวางแผน ระดม
สมองและใชกระบวนการกลุมในการกระตุนและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวางแผน ศึกษาคนควา 
รวบรวมขอมูล และการสรางองคความรู  ทําใหนักเรียนพบแนวทางการเรียนรูในการพัฒนาทักษะ
การเขียนและการศึกษาวิชาความรูตางๆ ตอไป   

สินาทรา; สตาหล; และเกเมค (Sinatra. ; Stahl.; & Gemake. 1986 : 4-6) กลาวถึง การสราง
ผังหรือแผนผังความคิดเปนการทําผังโยงความสัมพันธความหมายแสดงความสัมพันธของใจความ
หลัก (Major Ideas) และใจความรอง (Minor Ideas) ซึ่งอาจแทนแตละหนวยดวย รูปวงกลมหรือ
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สี่เหลี่ยมภายในจะมีอักษรเขียนเปนคําหรือวลีหรือประโยคกํากับอยูความสัมพันธ แตละหนวยจะ
เชื่อมโยงดวยเครื่องหมายลูกศร  โดยเชื่อมโยงความคิดใหมเขากับความรูเดิมในรูปของความคิดรวบ
ยอด  มีเสนเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหรือใจความหลัก และใจความรองลดหลั่น
ลงมาจะชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดของเนื้อเรื่อง เสนโยงจะแสดงความสัมพันธของทุก
สวนเขาดวยกัน รูปแบบของแผนผังความคิดมีหลายรูปแบบดวยกัน เชน แผนผังใยแมงมุม แผนผัง
แบบรูปขั้นบันได   แผนผังความคิดรวบยอด   แผนผังแบบเปรียบเทียบ เปนตน ซึ่งรูปแบบแผนผัง
ตางๆ  นี้จะชวยใหผูเรียนไดวางแผนในการจัดความคิดและลําดับขอความ การใชคําศัพท ผูกโยง
เรื่องราวและไดฝกเขียนเรื่องไดหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น   

จากการศึกษาเพิ่มเติมงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีการนําเอาเทคนิคแผนผัง
ความคิดไปใชในการสอนอานและการสอนเขียน ไดมีนักวิจัยอภิปรายผลการทดลองและใหขอเสนอ
ไวดังนี้ พรเพ็ญ พุมสะอาด (2542 : 66-68) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความสามารถ
ในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานโดยการสรางผังโยงความสัมพันธ
ความหมาย (Semantic mapping) พบวาการที่นักเรียนไดรับการสอนดวยเทคนิคดังกลาวทําให
นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะการเขียนไดบอยขึ้น เน่ืองจากเทคนิคนี้ชวยใหนักเรียนไดเชื่อมโยง
ประสบการณการอานสูการเขียนไดจากโครงสรางระดับยอด ที่นํามาใหนักเรียนอานทําใหนักเรียน
เห็นกลวิธีการเขียน จุดมุงหมายในการเขียน การลําดับความ การใชคําศัพท สํานวนโครงสรางทาง
ไวยากรณ ตอจากนั้นนักเรียนนําผังโยงความสัมพันธไปชวยในการเขียนสรุปเร่ืองที่อานไดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น สวนตะวัน วงศสัจจา (2545 : 49-50) ไดใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) ไปใชใน
การกําหนดกลวิธีอภิปญญาในขั้นการเตรียมการและการกําหนดความสนใจในการเขียนของนักเรียน
ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบวา กลุมตัวอยางไดนําเทคนิคดังกลาวไป
ใชในการหาขอมูลเพิ่มเติม การจัดระบบการเรียนรู การตั้งเปาหมาย การฝกฝนการเขียน การ
วางแผนการเขียนมากที่สุด 

  อนึ่ง การที่นักเรียนจะไดแนวความคิดในการเขียนนอกจากการใชประสบการณเดิมของตน
แลว  ผูสอนยังสามารถชวยใหนักเรียนหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน 
วีดิทัศน สไลด รูปภาพ การแสดงความคิดเห็นแบบระดมพลังสมอง การใชแผนภาพ กราฟ เปนตน  
เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 :194 ) กลาวถึงแนวทางการกระตุนผูเรียนใหเกิดแนวความคิดในการ
เขียนดวยการเลือกศัพทและโครงสรางของภาษาที่เหมาะสม สามารถทําไดจากการระดมพลังสมอง
จากกลุมผูเรียน การอภิปรายรวมกัน การสัมภาษณ การแสดงละครลอเลียนสั้นๆ และการอานเพื่อ
หาแนวคิด เปนตน และจากงานคนควาของจุติมา นาควรรณ (2544 : 109-114) ที่ศึกษาถึงผลการ
ใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิดที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวาคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองที่
ไดรับการฝกการใชเทคนิคผังความคิดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ และพบวาเทคนิค
แผนผังความคิดจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเขียนใหสูงขึ้นได เพราะผูเรียนไดฝกคิด
อยางมีความหลากหลาย และอิสระ ตามหลักการระดมสมองและนําความคิดนั้นมาจัดระบบ ระเบียบ
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สรางความเชื่อมโยงสัมพันธกันตามหลักการของแผนผังความคิด กอนที่จะนําความคิดเหลานั้นมา
เขียนเพ่ือสื่อความหมาย 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยตางๆ ที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงคนควาหาวิธีที่จะ
พัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังพิบูล 
ใหสูงขึ้น และพบวาการใชแผนผังความคิดเปนแนวทางใหผูเรียนไดฝกคิดอยางหลากหลายอิสระแลว
นําความคิดนั้นๆ มาจัดระบบ ระเบียบ สรางความเชื่อมโยงกันตามหลักการของแผนผังความคิด 
กอนที่จะนําแนวคิดเหลานั้นมาเขียนเพ่ือสื่อความหมาย และเปนวิธีการสอนที่จะเปนแนวทางในการ
แกปญหาการเขียนใหมีประสิทธิภาพ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาผลการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช

แผนผังความคิด 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบผลการใชแผนผังความคิดเพื่อการพัฒนาความสามารถ

ดานการเขียนภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการเรียบเรียงความคิดซึ่งเปนขั้นตอนกอนการเขียนที่ชวยให
ผูเขียนสามารถระดมและเรียบเรียงความคิดที่จะใชเขียนอยางเปนระบบเปนไปตามลําดับขั้นตอน  
ถายทอดความคิดไดมากขึ้น มีการใชคําศัพทมากขึ้น มีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนและหลากหลาย   
ในรูปแบบการเขียนแบบบรรยาย แบบเลาเรื่อง และแบบเปรียบเทียบ และเพ่ือเปนแนวทางแก
ครูผูสอน ผูพัฒนาหลักสูตร นักเรียน ผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนโดย
ใชแผนผังความคิด เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอนเขียน ปรับใชกับระดับชั้นอ่ืนๆ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
            ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนพุทธิรังสพิีบูล  
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่เรียนวิชา อ 42102 
ภาษาอังกฤษหลัก จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 67 คน 
            กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่เรียนวิชา อ 42102 
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ภาษาอังกฤษหลัก จํานวน 33 คน ซึ่งผูวจัิยไดใชวธิีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 ตัวแปรที่จะศึกษา 
  ตัวแปรตน ไดแก การสอนเขียนโดยใชแผนผังความคดิ (Mind Mapping) 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

  ใชระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 16 
คาบ ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2549 โดยใชเวลานอกตารางเรียน 1 คาบ 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

  เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) หนังสือ Global Link ประเภทงานเขียนทีน่ํามาคนควา ไดแก 

 1. การเขียนแบบบรรยาย  
 2. การเขียนเลาลําดับเหตกุารณ 

      3. การเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 
 
            นิยามศัพทเฉพาะ 

แผนผังความคิด หมายถึง แผนผังที่แสดงความสัมพันธของขอมูลหรือประเด็นสําคัญตางๆ 
ที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวของกันอยางเปนระบบในทุกทิศทาง โดยมีคําหลัก (Key word) อยูตรงกลาง
ของแผนผังแลวมีประเด็นรองและประเด็นยอยที่เกี่ยวของแตกยอยเปนแขนงหรือกิ่งกานสาขาออก
จากตรงใจกลางแผนผังโดยมีเสนเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ทั้งประเด็นหลัก ประเด็นรองและประเด็น
ยอยๆ เขาดวยกัน เปนกระบวนการในการวางแผนอยางเปนระบบโดยการคิดวิเคราะหเน้ือหาสาระ
และนํามาสรางสรรคจัดลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามลําดับอยางชัดเจนโดยใชสัญลักษณ รูปภาพ 
แผนภูมิประกอบ 
           ความสามารถทางการเขียน หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการคิดของผูเขียน
ในการถายทอดความรู และความคิดโดยการเรียบเรียง ลําดับความเหมาะสม โดยใชความรูดาน
เนื้อหา การเรียบเรียงเร่ืองราว คําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษาในการสื่อความหมายให
ผูอานเขาใจ 

  
สมมติฐานในการวิจัย 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ที่ไดรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใชแผนผังความคิด มีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงขึ้น  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
            1. เอกสารที่เกี่ยวของกับงานเขียน 
        1.1 ความสามารถในการเขียน    
        1.2 องคประกอบในการเขียน 
        1.3 รูปแบบการเขียน 
        1.4 กระบวนการเขียน 
         1.5 เกณฑการประเมินทักษะการเขียน 
  2. แผนผังความคิด 
              2.1 ความหมายของแผนผังความคิด 
                2.2 เทคนิคของแผนผังความคิด 
                2.3 ขั้นตอนการสรางแผนผังความคิด 
                2.4 กฎเกณฑการสรางแผนผัง 
                2.5 รูปแบบแผนผังความคดิ 
                2.6 ประโยชนของแผนผังความคิดที่มีตอการเขียน 
          3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชแผนผังความคิดในการสอนภาษาอังกฤษ 
  

1. เอกสารเก่ียวของกับงานเขียน 
  ผูเชี่ยวชาญดานการเขียน นักภาษาศาสตรและนักวิจัยดานภาษาศาสตร ดานการสอน
เขียนไดใหคํานิยามในการสอนเขียนไวแตกตางกันดังนี้ 
 
  1.1  ความสามารถในการเขียน  
      ไวท (White. 1980 : 6) กลาววา ความสามารถทางการเขียนคือความสามารถในการเรียง
ประโยคใหเชื่อมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและอยางสมเหตุสมผล เขียนไดเหมาะสม 
กับวัตถุประสงคของผูเขียน สื่อความหมายใหผูอานเขาใจได การเขียนตองชัดเจน ไมคลุมเครือ  
ความสามารถในการเขียนตองประกอบดวยความถูกตองของภาษาและเอกภาพของเรื่อง 

 แพตตี้ โดโรธี และเมเจอรี (Patty, Dorothy; & Majorie. 1985 : 182 – 226) และ จอหนสัน 
(Johnson 1986 : 93) กลาวถึงความหมายของความสามารถทางการเขียนไปในแนวทางเดียวกันวา 
เปนความสามารถในการถายทอดความคิดออกมาเปนเนื้อหารายละเอียดตางๆ ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการเรียบเรียงความคิดใหเปนประโยค ขอความสั้น ๆ และเปนเรื่องราว ที่ถูกตอง
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ตามหลักไวยากรณเพ่ือสื่อความหมาย 
 สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108 ) ใหแนวคิดที่วา ความสามารถทางการเขียน เปน

กระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเรียนจะตองคิดวาเขียนอะไร เพ่ือใคร  
มีจุดมุงหมายอะไร แลวรวบรวมขอมูล เลือกสรรจัดลําดับความคิด เพ่ือเรียบเรียงออกมาเปน
เครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑไวยากรณ ซึ่งงานที่เขียนตองการสื่อสารความคิดกับผูอาน 
 จากขอความดังกลาวสรุปไดวาความสามารถในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการ
ใชกระบวนการคิดของผูเขียนในการถายทอดความรูเปนความคิดที่มีการเรียบเรียง ลําดับความ
เหมาะสม โดยใชความรูดานเนื้อหา การเรียบเรียงเร่ืองราว คําศัพท และการใชภาษาในการสื่อ
ความหมายใหผูอานเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของผูเขียน 
 
  1.2  องคประกอบของการเขียน 

 องคประกอบของงานเขียนที่ดีนั้น Harris (เสาวลักษณ รัตนวิชช 2531: 92-93; อางอิงจาก 
Harris. 1969 : 68-69) กลาววาการเขียนโดยทั่วไปประกอบดวย 

  1. เน้ือหา (Content ) ไดแกเน้ือหาสาระที่จะใชในการเขียน 
     2. รูปแบบ (Form) ไดแกการเรียบเรียง การจัดลําดับเนื้อหา ใหมีความตอเน่ืองกัน 
       3. ไวยากรณ (Grammar) ไดแกการใชรูปแบบโครงสรางทางไวยากรณที่ถูกตองและ
สื่อความหมายไดชัดเจนและครอบคุลม 
           4. ลีลาการเขียน (Style) ไดแก การเลือก โครงสรางทางไวยากรณ เลือกคํา และ
สํานวนตางๆ ของภาษาที่ใชในการเขียนเพ่ือใหผูอานเกิดอารมณและอรรถรสในการอานจาก
ขอความที่เขียน 
  5. กลวิธีการเขียน (Mechanics) ไดแกการใชสัญลักษณตางๆ ของภาษาที่ใชในการ
เขียน เชน การใชตัวอักษรใหญและเครื่องหมายวรรคตอน 
            จากขอความคิดเห็นดังกลาวพอสรุปไดวา การที่ผูเขียนจะมีความสามารถเขียนไดนั้นตอง
ประกอบดวยหลักสําคัญ คือ เน้ือหา รูปแบบ ไวยากรณ ลีลา และกลไกตางๆ ถาผูเขียนมีความรูใน
เร่ืองการนําองคประกอบเหลานี้มาบูรณาการทักษะตางๆ ทางภาษาเขาดวยกันจะชวยใหเกิดทักษะ
ความชํานาญทางการเขียนดีขึ้น 
 
 1.3  รูปแบบการเขียน  
  รูปแบบเขียนเปนรูปแบบที่ผู เขียนใชในการนําเสนอความคิด โดยการเรียบเรียง
รายละเอียดของเรื่องเพ่ือใหผูอานไดรูรายละเอียดเพ่ือจะนําไปสูจุดหมายได  สามารถใชชื่ออ่ืนๆ ได
เชน โครงสรางแมบท กระบวนเรื่อง โครงสรางระดับยอด หรือเคาโครงของผูเขียน เปนตน  
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 เมเยอร และฟรีเดิล (Meyer; & Freedle.  1984 : 122-124) แบงรูปแบบการเขียนไวดังนี้  
  1. การรวมกลุม (Collocation of Description) เปนการรวมกลุมหรือเรียงลําดับ
ความคิดของเนื้อหาในแตละตอนเขาดวยกัน โดยปกติแลวขอความประเภทนี้จะมีลักษณะของการ
รวมกลุมความคิดไมคอยชัดเจน นอกจากชนิดที่มีการเรียงลําดับ (Sequencing) ของความคิด ซึ่งทํา
ใหการรวมกลุมนั้นชัดเจนขึ้นมา คําสัญญาณ (Signal words) ที่ทําใหสังเกตลักษณะของรูปแบบ 
การเขียนของขอความประเภทนี้ไดแก First, Second, Then, Next, Before, After, Last, Finally   
เปนตน 
  2. การพรรณา (Description, Attribute or List) เปนการนําเสนอขอปลีกยอย หรือ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับความคิดหลักของเหตุหรือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น  อันสืบเนื่องมาจากหัวเร่ือง 
โดยมีคําสัญญาณเปนตัวเชื่อมโยงระหวางหัวเรื่องกับรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับคําชี้แนะ ไดแก 
For example, such as,  For instance, First, Second, Third, Last,  Another,  Furthermore,   
In addition เปนตน  
  3. การเปรียบเทียบ (Comparision /Contrast) เปนลักษณะของขอความที่มีรูปแบบ
ของการเปรียบเทียบหรือตรงกันขาม บงบอกถึงความเทาหรือไมเทากันในความคิดหลักของเน้ือหา
แตละตอน โครงสรางของขอความประเภทนี้สังเกตไดจากคําสัญญาณ ซึ่งไดแก different from, 
compared to, both …….and, same …as, unlike, however, alike, in comparison, otherwise, 
similar to, in contrast, on the other hand, resemble, on the contrary, yet เปนตน  
  4. ความเปนเหตุเปนผล (Causation, Cause-Effect, Antecedent-Consequence 
Before-As a result) ความคิดหลักของขอความประเภทนี้ถูกจัดรวบรวมขึ้นเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งจะ
เปนขอความประเภทที่เกี่ยวกับสาเหตุ (Cause) อีกกลุมหนึ่งจะเปนขอความหรือสถานการณที่เปน
ผลอันเนื่องมาจากสาเหตุของกลุมแรก  ความเกี่ยวของของขอความทั้งสองกลุม ซึ่งไดแก สาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ จะรวมกันในลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน-หลัง และมี
ความเปนเหตุเปนผลหรือกึ่งเหตุผล คําสัญญาณที่ใชสังเกตโครงสรางขอความประเภทนี้ ไดแก  
because of, so, if, then, as a result, so that, since, in order to, hence, therefore, 
consequently เปนตน  
   5. ปญหาและการแกไขปญหา (Problem-Solution, Predicament-Response,  
Question-Answer) เปนขอความที่มีโครงสรางรปูการเขียนที่ชี้ใหเห็นความคิดหลักของเนื้อหา 
ที่ประกอบดวยรายละเอียด ซึ่งอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับสถานการณที่เปนเหตุและเปนผลโดย
ละเอียด กลุมหน่ึงจะแสดงใหเห็นถึงปญหา และอีกกลุมหน่ึงจะเปนตัวตอบสนองเหตุการณที่เปน
ปญหา โดยขอความจะแสดงถึงวิธีการแกไข  รูปแบบการเขียนขอความประเภทนี้สังเกตไดจาก 
คําสัญญาณดังตอไปนี้  A problem is …………,  A solution is …………….., The problem is 
solved by ……………,  ………………..have solved this problem by ………..,  This is how we 
did it. เปนตน 
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      จากการศึกษารูปแบบงานเขียนดังกลาวทําใหผูวิจัยทราบถึงเคาโครงรางของงานเขียนที่
ผูวิจัยจะตองใหความรูแกผูเรียนและฝกใหผูเรียนไดใชคําสัญญาณในการเขียนนําเสนอความคิดให
ถูกตองตามรูปแบบ ซึ่งผูวิจัยจะไดนําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
 
 1.4  กระบวนการเขียน   
  นักวิจัยหลายทานไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการเขียน (Writing Process) ไวดังนี้ 
กันนิ่ง  (Gunning. 1992 : 395-402) ไดเสนอขั้นตอนของการเขียน ดังนี้ 
     1. ขั้นกอนการเขียน (Pre-writing) เปนขั้นตอนการหาประเด็น หรือการเลือกเรื่อง 
เปนการรวบรวมความคิด ซึ่งใชในการวางแผนคนควาและจัดเตรียมเนื้อหา ซึ่งนักเรียนตองการคํา
ชี้แนะซึ่งอาจจัดเตรียมเนื้อหา ในรูปของการอภิปราย การระดมความคิด การใชผังความคิด การใช
ประเด็นคําถาม การดูสไลด รูปภาพ หรือการชวยกันวางเคาโครงราง เปนตน    
    2. ขั้นการเขียน (Composing) เปนขั้นการเขียนงาน ความคิดที่จะถูกถายทอดลงบน
กระดาษ โดยไมตองคํานึงถึงความละเอียดออนในการใชภาษา การสะกดคํา  หรือกลไกทางภาษา 
              3. ขั้นปรับปรุงงานเขียน  (Revising) เปนขั้นตอนการตรวจ โครงสรางประโยค  
การสะกดคํา  เครื่องหมายวรรคตอน 
              4. ขั้นแกไข เรียบเรียงและการอานเพื่อตรวจแกไข (Editing and Proofreading) 
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน แกไข หรือเพ่ิมเติมเนื้อหา นักเรียนควรมีเครื่องมือในการตรวจแกไข 
เชน รูปแบบหลักการและตารางตรวจงานเขียน เปนตน 

 เมอรเรย (Murray. 1978) กลาววากระบวนการเขียนคือ กระบวนการแสดงพฤติกรรม เพ่ือ
คนหาความหมายของสิ่งที่จะเขียน ซึ่งอยางนอยตองผานขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
            1. ขั้นกิจกรรมการหาขอมูล (Rehearsing) คือการซึมซับความคิด การคิดอยางมี
ขั้นตอน การสรางความคิดรวบยอด  
   2. ขั้นการเขียน (Drafting) เปนการหาวิธีที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพ่ือที่จะ 
ถายทอดวา ผูเขียนตองการบอกอะไรแกผูอาน ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการเขียนอยางคราวๆ เปนการ
เขียนเพ่ือสื่อความหมายกับผูอาน  
    3. ขั้นแกไข ปรับปรุง (Revising) เปนกระบวนหลังการเขียน ที่เกี่ยวของกับการขัด
เกลา ดานความคิดและความถูกตองหลังจากมีการวิพากษวิจารณงานเขียนกับผูอานแลว ซึ่งขั้นตอน
การเขียนทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะดําเนินกลับไปกลับมาจนไดงานเขียนที่นาพอใจ 
      โดยสรุปแลวขั้นตอนในกระบวนการเขียน มี 3  ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นกอนการเขียน  ขั้น
ลงมือเขียนหรือขั้นราง และขั้นแกไข ปรับปรุง ซึ่งผูวิจัยจะใชขั้นตอนในกระบวนการเขียนดังกลาวไป
ใชในการกําหนดการจัดแผนการเรียนรู เพ่ือดําเนินการวิจัยตอไป  
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 1.5  เกณฑการประเมินทกัษะการเขียน 
 อัจฉรา วงศโสธร (2536 : 223-224) กลาวถึงเกณฑการพิจารณาเพื่อประเมินงานเขียนวา

มักจะประกอบดวยเกณฑตอไปน้ี  
  1. ความถูกตองดานการใชภาษา ไดแกศัพท โครงสราง 

  2. ความเหมาะสมดานการใชภาษา ไดแก ศัพท สํานวน  โดยพิจารณาวาสื่อได
ถูกตองเหมาะสม ชัดเจน และกระชบัไดใจความหรือไม 

  3. มีจุดเนนของความคิดและการนําเสนอชัดเจน  
  4. มีความสัมพันธระหวางความคิดและความสมดุลของการนําเสนอ 
  5. การใชเทคนิควิธีการนําเสนอขอมูลทั้งหมดที่เปนนามธรรม และรปูธรรมที่เหมาะสม 
  6. การนําเขาเนื้อเรื่องไดอยางนาสนใจ   
  7. การดําเนนิเรื่องอยางสัมพันธกัน 
  8. การสรุปและขมวดทายเร่ืองใหเห็นประเด็นและมีความหมาย 

      แมดเซน (Madsen.1983 : 120-122) ไดเสนอวิธีการประเมินผลทักษะการเขียนเรยีงความ
อยางเปนระบบ  2 วิธีคือ 
  1. วิธีตรวจแบบวิเคราะห (Analytical Method) เปนวิธีประเมินงานเขียนโดยแยก
ประเมินองคประกอบตางๆของการเขียนโดยการหักคะแนนตามขอผิดพลาดและการใหคะแนนตาม
องคประกอบตางๆ ไดแก  กลไกทางการเขียน (Mechanics) การสะกดคํา (Spelling) ไวยากรณ 
(Grammar) การเรียบเรียงความ (Organization) และการเลือกใชคําศัพท (Vocabulary Choice) 
  2. การประเมินโดยภาพรวม (Holistic Method) เปนการประเมินงานเขียนโดย
ภาพรวม โดยดูวางานเขียนของนักเรียนสื่อความหมายไดดีมากนอยเพียงใด ถาขอผิดพลาดทาง
ภาษาไมมีผลตอการสื่อความหมายก็จะไมหักคะแนน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมีการเปรียบเทียบงาน
เขียนที่ตรวจกับงานชิ้นอ่ืนอีกดวย  
  จาคอบส (Jacobs. 1981 : 105) ไดเสนอแนะการตรวจเรียงความแบบรวมอีกวิธีหน่ึง 
โดยการใชเกณฑการประเมินแบบ ESL Composition Profile ซึ่งเปนวิธีการตรวจเรียงความที่
ละเอียดมากไวในหนังสือ Testing ESL Composition ซึ่งผูตรวจตองตรวจเรียงความทั้งเร่ืองโดย
ประเมินวาผูเขียนไดสื่อความคิดและความหมายเปนกระบวนการ สื่อสารไปยังผูอานไดตรงตาม
จุดมุงหมายหรือไม  นําสวนประกอบทางภาษาหลายอยางมาใชอยางไร โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนไว 5 ดาน คือ 
  1. เน้ือหา (Content)    30    คะแนน 
  2. การเรียบเรยีง (Organization)   20    คะแนน 
              3. คําศัพท  (Vocabulary)                   20    คะแนน 
  4. การใชภาษา (Language Use)           25    คะแนน 
  5. กลไกทางภาษา (Mechanics)    5      คะแนน 
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  ระดับความสามารถในการเขียนในแตละดาน แบงเปน 4 ระดับ คือ 
  ระดับที่ 1     ดีมากถึงดีเยี่ยม  
  ระดับที่ 2     ปานกลางถึงดี 
  ระดับที่ 3                               ออนถึงพอใช 
  ระดับที่ 4                               ออนมาก 
   
นอกจากนี้ จาคอบส ไดเสนอขั้นตอนการตรวจงานเขยีนดังนี้ 
              1. อานครั้งที่ 1 ตรวจเฉพาะเนื้อหาที่นําเสนอและการเรียบเรียงใจความ  
    2. อานครั้งที่ 2 ตรวจคําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา 
    เสาวลักษณ รตันวชิช (1987 : 54-55) ไดใหเกณฑการใหคะแนนเขียนเรียงความ 
ดานตางๆ และใหสัดสวนคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
             1. ความคิด (Idea)  
             2. การเรียบเรยีงความ (Organization) 
             3. การใชภาษา  ไวยากรณ และตวัสะกดถูกตอง (Correct grammar and spelling)  
            4. ความสมบรูณของการเขียน  (Comprehensible writing)  
         จะเห็นไดวามีผูเสนอแนะวิธปีระเมินงานเขียนในหลายๆรูปแบบแตผูวิจัยสนใจในรปูแบบ 
การประเมินของ จาคอบส  เน่ืองจากเปนวิธีการวิเคราะหที่แยกองคประกอบของการเขียนเรียงความ
ไวอยางชัดเจน สะดวกและงายตอการนําไปใชในการประเมินงานเขียน ซึ่งจะวัดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียน 
 

2. แผนผังความคิด 
  แผนผังความคิด (Mind Mapping) เปนการจําลองการทํางานของสมองลงบนกระดาษเปน
การสะทอนเงาความคิดของคนเราออกมา ซึ่ง บูซาน (Buzan. 1991 : 106-107) ไดกลาวถึง
ความสัมพันธของแผนผังความคิดกับการทํางานของสมองซีกซาย ซีกขวา โดยอาศัยการคนควา
เร่ืองสมองซีกซายและซีกขวา ของ สเปอรรี่ (Sperry) และ ออนสไตน (Onstien) กลาววาสมองของ
คนเรานั้นจะจัดการกับขอมูลไดดียิ่งขึ้นถาขอมูลน้ันคอย บรรจุเขาไปในสมอง  ทําใหสรุปไดวาการจด
บันทึก และเทคนิคการจัดกลุมความคิดซึ่งไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานและความ
ตองการของสมองนั้นจะตองมิใชมีเพียงตัวหนังสือ รายการ ตัวเลข ลําดับและเสนตรงเทานั้น ยังตอง
คํานึงถึงสี  ภาพ มิติ สัญลักษณ สัดสวน นอกจากนี้ยังตองเช่ือมโยงอยางแนบแนนกับการทํางาน
ของความคิดอีกดวย 
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 2.1 ความหมายของแผนผังความคิด 
 นักการศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแผนผังความคดิโดยเรียกชื่อแตกตางกันเชน 
Semantic Webbing, Group Mapping, Cognitive Map, Concept Map โดยมีผูอธิบายความหมาย
ของแผนผังความคิดไวดังนี ้

 กรมวิชาการ  กรมสามัญศึกษา (2544 : 14-17) กลาววา การเรียนการสอนแบบ 
แผนผังความคิดเปนการฝกใหผูเรียนจัดกลุมความคิดรวบยอดของตน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของความ
คิดเห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดเปนภาพ สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย  

 บูซาน (Buzan. 1991 : 59) ไดอธิบายความหมายของแผนผังความคิดไววา เปนการ
แสดงออกของการคิดแบบรอบทิศทาง (Radiant  Thinking) ซึ่งเปนลักษณะการทํางานตามธรรมชาติ
ของสมองมนุษยนอกจากนี้ ยังเปนเทคนิคการแสดงออกดวยภาพที่มีพลังนําไปสูกุญแจสากลที่จะใช
ไขประตูสูศักยภาพสมอง แผนผังความคิดสามารถนําไปประยุกตใชไดกับแงมุมมองชีวิตซ่ึงการเรียน
ที่ไดรับการพัฒนาและการคิดที่แจมชัดขึ้นจะนําไปสูการพัฒนาการกระทําตางๆ ของมนุษย 
 จากที่กลาวมาแลว สรุปไดวา  แผนผังความคิด เปนความคิดรวบยอดที่แสดงออกมาเปน
ภาพรวมอยางเปนระบบแตมีอิสระ  ชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธและความเชื่อมโยงของความคิด
งายตอการจดจําและเขาใจ 
 
  2.2 เทคนิคแผนผังความคิด (Mindmapping Techniques)   
 เปนการทํางานรวมมือกันของสมองดานซายและดานขวาในการเชื่อมโยง ตอ ผูกขอมูลเขา
ดวยกัน ซึ่งโครงสรางหรือการทํางานของสมองในการติดตอ จัดการ รวบรวม บันทึก เชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารตางๆน้ันควรจะเริ่มดวยความคิดหลัก (Main Ideas) ที่จุดกลางแลวแตกสาขาแยกยอยออก
แลวแตความคิดของแตละคน (Buzan. 1991 : 106–107)  
 
 2.3 ข้ันตอนการสรางแผนผังความคดิ 
    บูซาน (Buzan, 1991) กลาวถึงขั้นตอนของแผนผังความคิดไว 4 ลกัษณะดังนี้ 

  1. เรื่องหรือประเด็นที่สนใจใหสรางขึ้นตรงกลางของภาพ  
      2. ใจความหลกัของหัวเรื่องจะแผขยายมาจากตรงกลางของภาพออกมารอบทิศทาง
ซึ่งเปรียบเสมอืนกิ่งกานที่แตกแยกออกมา 
            3. มีการวาดภาพหรือเขียนคําสําคัญลงบนเสนของแตละกิ่งกานทีแ่ตกยอยออกมา
ตามลําดับความสําคัญของแตละหัวขอ โดยทั้งที่หัวขอหลัก และหัวขอรองจะมีการเชื่อมโยงกันดวย
กิ่งกานที่แผขยายออกมา 
             4. กิ่งกานตางๆ จะจัดสรางรูปแบบโครงสรางที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกตางกัน
ตามตําแหนงและความสําคัญของประเด็นตางๆ  (Buzan. 1991 : 27-59) 
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  จากลักษณะพื้นฐานของผังความคิด พอจะสรุปไดวาลักษณะเดนของเทคนิคนี้ก็คือ 
การจัดระบบและการเชื่อมโยงความคิดตางๆเขาดวยกันโดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิด
ตางๆ เหลานั้น และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อยๆ ซึ่ง
ลักษณะพื้นฐานของผังความคิดนี้ก็จะนํามาซึ่งกฎเกณฑในการสรางและการใชผังความคิดตอไป 
 
  2.4   กฎเกณฑของแผนผงัทางความคดิ 
       บูซาน (Buzan. 1991) กลาวถึงวธิีการสรางแผนผังความคิด ไวดังนี้ 
   1. เทคนิค (Technique) ในการสรางแผนผังความคิดอยางมีกฎเกณฑแบงออกเปน 3 
เทคนิค ดังนี้  
        1.1 ใชการเนน (Use Emphasis) โดยที่ใชรูปภาพตรงกลางเสมอ ซึ่งรูปแบบที่
สรางนี้  ควรใชตั้งแต สี ขึ้นไปเพื่อสรางความมีชีวิตชีวาและความนาสนใจ ควรมีการใชมิติในรูปภาพ
และคําตางๆ ในแผนผังเพ่ือความโดดเดนและงายตอการจําและการสื่อสาร รวมทั้งควรใชคํา เสน
หรือรูปภาพที่มีขนาดแตกตางกันออกไปเพื่อแสดงถึงลําดับความสําคัญของสิ่งตางๆ ในแผนผัง 
นอกจากนี้การเวนระยะหางของประเด็นตางๆในแผนผังจะชวยเพ่ิมความชัดเจน ความสําคัญของ 
แตละประเด็น ทั้งยังทําใหแผนผังมีความเปนระเบียบและมีโครงสรางอีกดวย 
   1.2 ใชในการเชื่อมโยง (Association) โดยใชลูกศรเมื่อตองการสรางการเชื่อมโยง 
ภายในความคิดเดียวกันและระหวางความคิดหลักแตละความคิดซึ่งลูกศรนี้อาจเปนแบบหัวศร
เดียวกันหรือหลายหัวก็ไดและมีขนาด รูปแบบ และมิติที่หลากหลายแตกตางกันออกไป โดยที่ลูกศร
เหลานั้นจะเปนตัวบอกทิศทางดานระยะทางใหกับความคิดของเรานอกจากนี้ควรมีการใชสีตางๆ 
เพราะการใชสีตางๆน้ัน จะเปนเครื่องมือที่มีอิทธิพลมากที่สุดตัวหนึ่งในการเพิ่มพูนความจําและ
ความคิดสรางสรรค การใชสีเฉพาะกับพ้ืนที่เฉพาะในแผนผังจะทําใหเรารับรูขอมูลไดเร็วขึ้นและยัง
ชวยพัฒนาความจําเกี่ยวกับขอมูลตางๆ และยังชวยเพิ่มจํานวนและพิสัยของความคิดสรางสรรค 
การใชรหัสก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหเชื่อมโยงสวนตางๆของแผนผังไดทันที อีกทั้งยังชวย
ประหยัดเวลาโดยการใชรหัสแทนคน  โครงการ องคประกอบ หรือกระบวนการตางๆ เปนตน 
       1.3 มีความชัดเจน (Clarity) โดยการเริ่มตนจากการวางกระดาษที่จะใชวาดแผนผัง
ใหอยูใน แนวนอน เพราะจะทําใหมีอิสระและพื้นที่วางสําหรับการวาดแผนผังมากขึ้นและยังงายตอ
การอานอีกดวย ใชคําหลักเพียงหนึ่งคําตอหน่ึงเสนเทานั้นและลากเสนใหยาวเทากับความยาวของ
คําซึ่งจะชวยวางคําใหใกลไกลมากขึ้น ครอบคลุมคําทุกคําที่เขียนใหชัดเจนเพราะจะทําใหจดจําได
งายขึ้น และยังแสดงถึงความสําคัญของคําที่เกี่ยวของในแผนผัง ในการเขียนคําลงบนเสนนั้น พยายาม
เขียนคําใหไมกลับหัว โดยพยายามรักษามุมในการเขียนคําใหมากที่สุด ไมเกิน  45 องศา  ทําให
งายตอการเขาใจความคิดที่แสดงออกมามากขึ้น และเสนตางๆเหลานั้น จะสรางโครงใหกับรางของ
คํา ซึ่งเปนการเตรียมการจัดระบบความคิด และความเปนระเบียบ ที่จะทําใหมีความชัดเจนและชวย   
ในการระลึกขอมูลที่เอ้ือตอการเชื่อมโยงคําตางๆ เขาดวยกัน และในการวาดเสนกลาง ควร   วาด
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ใหหนากวาเสนอ่ืนๆ และเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน กับเสนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ในการวาดรูปภาพ ควร
วาดใหชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะวาความชัดเจนภายนอกจะเปนตัวสงเสริมความ
ชัดเจนภายในความคิด  
   1.4 สรางหรือพัฒนารูปแบบสวนตัว (Personal Style)  ในการสรางแผนผังใหมี
ลักษณะตามความคิดของตนเองนั้น ยอมทําไดแตยังตองรักษากฎเกณฑของการสรางแผนผัง
ความคิดดวย จะเปนผลทําใหจดจําขอมูลในแผนผังความคิดไดงายขึ้น 
   2. แบบแผน กฎของแบบแผนก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งของการสรางแผนผังความคิด
ซึ่งแบงเปน 2 ประการ ดังนี้  
               2.1 เรียงลําดับขั้นการแบงประเภทในแบบของการเรียงลําดับความคิดพื้นฐานจะ
ชวยใหพลังสมองเพิ่มมากขึ้น  
               2.2 เรียงลําดับตวัเลข (Numerical Order) ในกรณีที่ตองการสรางแผนผังความคดิ
ในงานเฉพาะกิจ เชน การสอบ การกลาวสุนทรพจน เปนตน การใชตัวเลขจะชวยใหจัดขั้นตอนใน
การนําเสนอไดดีขึ้น และชวยใหเกิด ความคิดเชิงตรรกะมากขึ้น   
 
 2.5 รูปแบบแผนผังความคิด 

 กรมวิชาการ (2544 : 14-17) ไดเสนอรูปแบบของแผนผงัความคิดไว  7 แบบ 
    1. แผนผังความคิดรวบยอด (A Concept  Map) ทําไดโดยเขียนความคิดรวบยอดไว
ขางบนหรือตรงกลางแลวลากเสนใหสัมพันธกับความคิดรวบยอดอื่นๆ ที่สําคัญรองลงมาหรือ
ความคิดที่ละเอียดซับซอนยิ่งขึ้นดังนี้ 
 
 
 
 
 
    
  2. แผนผังใยแมงมุม(A Spider Map) ทําไดโดยเขียนความคิดรวบยอดที่สําคัญไว
กึ่งกลาง แลวเขียนคําอธิบายบอกลักษณะของความคดิรวบยอดอื่นๆ ไวดวย ดังน้ี 
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3. แผนผังความคิดรูปวงกลมทับเหลื่อม (An Overlapping Circles Map) เปนการ
เขียน เพ่ือนําเสนอสิ่งที่เหมือนกันและความแตกตาง  

 
 
 
 
 
   4. แผนผังวงจร (A Circle Map) เปนการเขียนแผนผังความคิดเพื่อเสนอขั้นตอนตางๆ 
ที่สัมพันธเรียงลําดับเปนวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  5.  แผงผังกางปลา (A Fishbone Map) เปนการเขียนแผนผังโดยกําหนดประเด็นหรือ
เรื่องแลวเสนอสาเหตุและผลตางในแตละดาน 
 
 
 
 
   
  
  6. แผนผังแสดงปฏิสัมพันธระหวางสองกลุม (A Two –group Interaction map) เปน 
การเขียนเพ่ือเสนอวัตถุประสงค การกระทําและการตอบสนองของกลุมสองกลุมทีข่ัดแยงหรือแตก 
ตางกัน 
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  7. แผนผังตารางเปรียบเทยีบ (A Compare Table Map) เปนการเขียนตารางเพื่อ
เปรียบเทียบสองสิ่งในประเด็นที่กําหนด 
 

 
 

 

 
 
 

 

  
   
 สินาทรา; และคนอื่นๆ  (Sinatra; et al. 1986 : 4-12) ไดเสนอรูปแบบการสรางแผนผัง
ความคิดโดยยึดหลักการเขียน เปนหลักการในสราง 4 แบบ คือ 
    1. แผนผังบรรยายลําดับเหตุการณ  (Narrative sequential organization or 
Sequential episodic map) โดยใชลูกศรเปนเครื่องแสดงลําดับเหตุการณและเชื่อมโยงเหตุการณ
สนับสนุนในแตละกรอบเหตุการณ 
 
 
 
 
 
 
 
    2. แผนผังแบบพรรณารายละเอียด (Thematic or Descriptive Map) เปนแผนผัง
แสดงรายละเอียดเก่ียงกับบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของตางๆ โดยมีใจความสําคัญของเรื่องอยูตรง
กลางโยงความสัมพันธจากใจความสําคัญของเร่ืองไปสูหัวขอสําคัญ (Major Features) ตางเปน
เสนตรง และโยงรายละเอียดปลีกยอยเขากับหัวขอสําคัญ 
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 3. แผนผังเปรียบเทียบความแตกตาง (Comparative and Contrastive Map) หัวขอที่จะ
เปรียบเทียบอยูในกรอบบนสุด โดยโยงลูกศรลงมาสูกรอบซึ่งแสดงความเหมือน (Sameness)   
ทางซายมือ และลูกศรหยักๆ สําหรับกรอบแสดงความแตกตางทางขวามือ จะมีรายละเอียดปลกียอย
ของทั้งสองฝายอยูในกรอบดานขาง 
     
 
 
 
 
 
 
  
  4. แผนผังจําแนกประเภท (Classification Map) จะแสดงความสัมพันธของหัวเรื่อง
ตัวอยาง และรายละเอียดสนับสนุน โดยหัวเรื่องที่กลาวถึง จะอยูในกรอบบนสุด สวนตัวอยาง หรือ
หัวขอที่จําแนก และรายละเอียดสนับสนุนจะอยูในกรอบใตหัวเรื่อ 
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   ชมิดห (Schmidt. 1986 : 113-117) ไดจําแนกรูปแบบความหมายของแผนผังตามลักษณะ
โครงสราง ออกเปน 5 แบบ  
   1. แผนผังรูปแมงมุม  (Spider Map) แสดงถึงใจความสําคัญ ขาของแมงมุม ซึ่งเปน
เสนนอน เปนขอความที่มาสนับสนุนใจความสําคัญ สวนเสนทแยงแสดงถึงรายละเอียดปลีกยอย 
แผนผังชนิดนี้ ใชกับเรื่องซึ่งมีตัวอยางหลายๆ อันมาสนับสนุน 
 
                                        The Spider Map : Main ideas and details  
 “ The Jackson family has a favorite  vacation resort . There is a lake nearby for 
water skiing and boating. They can also go hiking and horseback riding. Tennis courts and 
a swimming pool are closed to their cabin”. 
                                                           
                                           
 
 
                                                                                             
                                                                            
              
       
 
                       ภาพประกอบ 2 แผนผังแบบแมงมุม  Main Ideas and Details 
 
  2. แผนผังความคิดแบบขั้นบันได (Descending ladder or Time Order map) ใชกับ
เรื่องที่เรียงลําดับเหตุการณ  หรือแสดงขั้นตอนวิธทีํา  
 
          .“ It was already dark by the time Beth and Mary left the library. They immediately 
started walking as quickly as possible to the bus stop. Unfortunately, the bus had already 
left when they got there. They had to telephone Mary’s mother for a ride home”.  
 
 
 
 
 
 

boating 

water skiing 

lake 
tennis 

Jackson’s 
favorite 

 vacation place court

hiking 
swimming pool 

horseback riding 
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recall        

information 

 
                                                          

Darkness  came 

 
          
                                                                                                                                               
  
                                                                                                                                       
                                                                                                   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แผนผังแบบขั้นบันได  (Time Ladder Map)  (Schmidt.1986 :115 ) 
   
   3. แผนผังแสดงการเปรียบเทียบ (Comparison / Contrast Overlap Map) แผนผัง
ชนิดนี้ใชในการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง สิ่งที่ตางกันอยูในวงกลมคนละวง ในขณะที่
สวนที่เหมือนกันจะอยูในสวนที่วงกลมซอนกัน 
                                      The Contrast Overlap Map 
     .“  The computer and the human mind are very much alike. Both can store and recall 
information. However, The computer must be told what to do with the information.  
The human mind can invent new and different ways to use information”.  
 

           Human mind                 Computer  
 
 
 
 
 
 
 
           

ภาพประกอบ 4 แผนผังความหมายแสดงการเปรียบเทียบ (Contrast Overlap Map) 

Mary and Beth left library 

bus left 

They arrived at bus stop 

 They  called   Mary ’s  

 
can invent  new  
and different 
ways to use  
information  

 
must be told 
what to do       
with  
information  
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   4. แผนผังความคิดแบบความหมายแสดงเหตุผล (Cause and Effect Map) แสดง
ความเปนเหตแุละเปนผลกัน  ลูกศรแสดงเหตุและสีเ่หลี่ยมแสดงผล ดังตัวอยาง    
 
         .“Hundreds of years ago, a fierce group of people called the Huns attacked China. 
The Huns wanted to conquer China. The Chinese built a huge wall 1,500 miles long to 
keep the Huns out of  China. The wall is still standing today”.  
 
                                                                   
                            The Huns attacked             

Chinese  
built Great Wall 
1,500 miles long                                China 

                              
 
      

ภาพประกอบ 5  แผนผังความคิดแสดงเหตุผล  (Cause and Effect  Map) 
 
    5. แผนผังความคิดแบบผสม  (Combined Maps) ใชสําหรับบทอานที่ผสมผสานงาน
เขียนแบบตางๆ ไวในเรื่องเดียวกัน เชน แบบแมงมุม กับลําดับเวลาเขาดวยกัน 
          “The Pilgrims left England in September of 1620. They started out with two ships. 
One, the Speedwell, developed a leak and could not make the journey. The Pilgrims 
decided to make the trip in just one ship, The Mayflower. Many of the speedwell’s 
passengers crowded aboard the Mayflower. The Pilgrims were very crowded and 
uncomfortable. They had to eat, sleep, dress, and pass the time between decks. Each 
person had less than 6 square feet of space. 
         It took the Mayflower 65 days to cross the Atlantic. The voyage was very rough, 
windy and cold. There was no heat. There was not enough medicine or supplies. There 
was no doctor on the ship. The Pilgrims were sick, weak, and tired when they arrived in 
November” 
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      Time Ladder with Embedded Spider  
 

 
September 1620-Pilgrims left  England  

 
 
                                                                                                                                               
           no medicine                                                no doctor                     
             too crowded    Reasons for hard trip           few supplies 
                                    across  Atlantic            cold, windy weather 
 
 
 
 

 
Timer ladder plus chain reactions 
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ภาพประกอบ 6  แผนผังความคิดแบบผสม (Combined Maps) 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบแผนผังความคิด ที่มีลักษณะงานเขียนที่พบเห็นบอยๆ มี 
3 แบบ ไดแก แผนผังความคิดแบบบรรยาย การเลาเรื่องเหตุการณหรือขั้นตอน และการเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกตาง เพ่ือชวยใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดในการวางเคาโครงรางของงาน
เขียนกอนลงมือรางจริง 
 
 2.6 ประโยชนของแผนผังความคิดกับงานเขียน 
  โทนี่ บูซาน (Tony Buzan. 1995) แสดงความคิดเห็นวาแผนผังความคิดมีประโยชนตอ
การเขียนดังน้ี 
              1. ชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงความคิดทั้งหลายเขาดวยกันและชวยใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ 
    2. ชวยขจัดคําที่ไมตองการ และสามารถเนนและเชื่อมโยงความสัมพันธของคํา 
    3. เปนการวางแผนเนื้อหาที่จะเขียนกอนลงมือเขียนจริง  
    4. ชวยใหเกิดความลื่นไหลในความคิดและเปนแนวทางในการกําหนดประเด็น 
    5. ชวยสรุปยอขอมูล 
    6. ชวยใหผูเขียนมองเห็นภาพรวมของงานเขียนรวมทั้งสามารถควบคุมประเด็นใหอยู
ในเรื่องที่จะเขียน 
    7. ใชเปนเครื่องมือในการจดบันทึกการอานหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ใชในการ
วางแผนการเขียนงานวิชาการหรือการเขียนรายงาน 
       สรุปกระบวนการสรางแผนผังความคิด มีวิธีการเรียนที่สําคัญมากคือตองเปนการขีดเขียน
ที่เปนธรรมชาติและกระตุนความคิดใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางคํา การสรางแผนผังให 
มีความตรง ผูเรียนจะตองมีพ้ืนฐานความรู ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียน และยอมรับวาการไดมา 
มีความจําเปนตองรวบรวมหัวขอกลุมคําและขอมูลจากแบบเรียน (Cliburn.1990 : 37) สิ่งแรกที่ครู
ตองทําคือ การวางแผนบทเรียนใหผูเรียนเรียนรูอยางเขาใจ การใชแผนที่ในระยะแรก ทําใหนักเรียน
อาจเกิดความไมแนใจ ครูสามารถใชกระบวนการกลุมชวยในการฝกปฏิบัติในระยะแรก ฝกจน
นักเรียนเกิดความชํานาญจึงแยกเปนการทํางานเดี่ยวได 
 

3.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชแผนผังความคิดในการสอนภาษาอังกฤษ 
 3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 กรแกว  แกวคงเมือง  (2544 : 51) ศึกษาผลของการฝกสรางแผนผังทางปญญาที่มีตอ 
ความเขาใจและความคงทนของความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 พบวานักเรยีนมีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงขึน้ นักเรียนที่ไดรับการฝกจะมีเกิด
ความคลองและคิดตอเน่ือง รูจักเชื่อมโยงขอมูลตางๆ มากขึ้น ชวยใหพัฒนากระบวนการคิดและการ
จัดระเบียบขอมูลที่ไดรับมาอยางมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
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  จุติมา  นาควรรณ  (2544 : 199)  ทําการศึกษาผลของการเขียนโดยใชเทคนิคระดมสมอง
และผังความคิดที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5  
ที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิดสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
ในขณะที่ระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ไพโรจน  ขวัญคง (2545 : 63 -68) ไดศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การเขยีน
เรียงความโดยใชแผนที่ความคิดและกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 
นักเรียนสามารถนํากระบวนการของแผนที่ความคิดใชในการวางแผนการเขียน สามารถเตรียม     
การและวางแผนการเขียนไดอยางเปนระบบ พรอมกับใชกระบวนการกลุมในการรวมกันคิด 
การศึกษาคนควา พัฒนาผลงานและบูรณาการเทคนิคความรูประสบการณดานตางๆ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ดานความรูความเขาใจจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และการประเมินผล
งานการเขียนเรียงความพบวาผลการประเมินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
    สมาน  ถาวรรัตนวณิช (2541) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคผังความคิดที่มีความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยในระหวางการทดลอง กลุมทดลองไดรับการฝกใชเทคนิคผัง
ความคิด สวนกลุมควบคุมทํากิจกรรมตามปกติ วัดความคิดสรางสรรคของกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการทดลองดวยแบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ  และวัดความคิดสรางสรรคของกลุม
ตัวอยางจากงานประดิษฐของกลุมตัวอยาง ผลการคนควาพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคอยางมีนัยทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 คะแนนความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01คะแนนความคิดสรางสรรคจากงานประดิษฐหลังการทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกัน 

 สมพร  ชาวไทย (2548 : 101-104) ทําการศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เร่ืองทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชแผนที่ความคิดวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
นักเรียนที่ไดรับการฝกฝนดานการเขียนจดหมายจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนที่
ความคิด นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองท้ังแบบกลุมและงานเดี่ยว สงผลใหความรูเพ่ิมขึ้น 
นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความสนใจ 
นักเรียนจดจําเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเปนแผนภาพ ทําใหงายตอการจดจําเปนการเสริมแรงทําให
การเรียนรูมีความหมายมากขึ้น  
   สุพิศ กลิ่นบุปผา (2548 : 18-19) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถของการเขียน
เรียงความภาษาไทยที่ใชวิธีการแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ความสามารถใน
การเขียนเรียงความภาษาไทยเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถดานเนื้อหาสูงขึ้น 
เน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูวิธีการคิดคนขอมูลที่จํามาใชในการสรางงานเขียนของตนเอง รูจัก     
การวางแผนงานเขียนของตนเองชัดขึ้น สวนคะแนนดานกลไกทางภาษามีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 
โดยผูวิจัยไดสรุปวาพัฒนาการทางดานนี้ตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝนใหมากขึ้น ตองสั่งสม
ความรูและประสบการณจึงจะสามารถสรางสรรคงานเขียนที่ดีได 
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     อําไพ ลัคนาอนุสรณ  (2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถ
ทางการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการ
สอนตามคูมือครู โดยแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 30 คน ผลการวิจัยพบวาความ
เขาใจในการอานของกลุมทดลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 
.05 และความสามารถทางการเขียนภาษาไทยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยของนักวิจัยไทยสามารถสรุปไดวาการนําแผนผังความคิดมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ อาทิเชนภาษาไทย ในทักษะการอานและการเขียน ทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลจากการทดลองพบวานักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค มีการ
วางแผนในการสรางขอมูลอยางเปนระบบ  รูจักการทํางานกระบวนการกลุม มีพัฒนาการดานความรู
เพ่ิมขึ้น ซึ่งผูวิจัยมุงหวังวาผลของการวิจัยดานการวางแผนเพื่อเตรียมการเขียน การรวมกันแสดง
ความคิด และการรวมกันพัฒนางานเขียนที่ไดรับมอบหมายจะเกิดขึ้นแกนักเรียนหลังการวิจัยครั้งนี้ 
 
 3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  สินาทราและคนอื่นๆ (Sanatra and others. 1986 : 5-6) ไดทําการคนควาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายในการสอนเขียนกับนักศึกษาปที่ 1 
ในมหาวิทยาลัยที่ประสบปญหาในการเรียน  โดยกลุมนักศึกษาดังกลาวอานงานเขียนที่มีลักษณะ
การเรียงลําดับเหตุการณ (Sequential) การพรรณา (Descriptive) การเปรียบเทียบ (Compare and 
Contrast) การจําแนกประเภท (Classification) จากนั้นจึงใหเติมโครงรางของเรื่อง (Skeleton  
map) ใหสมบูรณจากความจํา เขียนเรื่องโดยใชสํานวนของตนเอง โดยมีโครงสรางของเรื่องฝกสราง
เองเปนแนวทาง จึงเทากับใชโครงสรางของผูเรียนเดิมเรียงเรียงขึ้นใหม โดยกําหนดความคิดและ
เน้ือหาเอาเอง และเขียนเร่ืองตามโครงสรางที่รางไว ผูวิจัยสรุปวาหลังการทดลองนักศึกษามีคะแนน
งานเขียนและความเขาใจในการอานสูงขึ้นกวาเดิม 

 เบย (Bay. 1985) ไดทําการศึกษาดวยการนํา Astute Activities นํามาใชสอนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมดังกลาวประกอบดวยการระดมสมอง  
การฝกหัดการเขียนอยางสรางสรรคโดยใชบุคลิกลักษณะของนักเรียน การอภิปรายประเด็นที่
หลากหลายจากรูปแบบของคุณลักษณะ รวมทั้งเทคนิคแผนผังความคิด ผลปรากฏวาความคิด
สรางสรรคในการทํางานของนักเรียน การพูดการเขียนสูงขึ้นรวมทั้งความสามารถในการเขียน และ
ความตระหนักตอประเด็นปญหาตางๆดีขึ้นดวย 
 แมคเคลน (McClian. 1986) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนผังทางปญญามาใชในการ
อธิบายโครงสรางของเนื้อหาวิชา กอนทําการสอน ซึ่งทําการศึกษากับนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
พบวาเทคนิคแผนผังทางปญญา ชวยใหนักเรียนเกิดมโนทัศนไดดีขึ้น รวมทั้งยังพบวา มีสวนชวยใน
การจดบรรยาย พัฒนาคุณภาพในการระดมสมองของนักศึกษา ทําใหการจดบันทึกชัดเจน นักศึกษา
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มีความคิด เปนอิสระมากขึ้น รวมทั้งยังชวยเพิ่มความเขาใจดวย ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคแตละบุคคลไดดี  

เมรี่ (Mary. 1997) ไดนําวิธีการผังความคิด (Mind Mapping Approach) มาใชในการสอน
วิชาเรขาคณิตแกนักเรียนจํานวน 639 คน ซึ่งมีครูรับผิดชอบรวมการสอนจํานวน 45 คน จาก
การศึกษาพบวาวิธีการสรางผังความคิดสามารถ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  และเขาใจบทเรียน 
ตลอดจนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับเรขาคณิตไดงายและดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการผังความคิด
นั้นมีคุณคาตอการเรียนรูวิชาเรขาคณิตของนักเรียนมากกวาวิธีการดั้งเดิมที่ครูเคยใชอยู  

จากการศึกษาเอกสารและงานคนควาทั้งในประเทศและตางประเทศนี้สรุปไดวา การใช
แผนผังความคิดตามแนวคิดของ Tony  Buzan สามารถชวยใหนักเรียนรวมมือกันระดมความคิด  
ไดอยางอิสระและสรางสรรค แลวใชรูปแบบการสรางแผนผังความคิดโดยยึดหลักการเขียนของ      
สินาทรา และคณะ เพ่ือจัดรวบรวมความคิดไดอยางเปนระบบ  และสามารถวางเคาโครงงานเขียน 
ทําใหผลงานของนักเรียนดีขึ้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแผนผังความคิดมาทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในการ
คนควาครั้งน้ีใชรูปแบบแผนผังงานเขียนแบบบรรยาย แผนผังแบบลําดับเหตุการณ และแผนผัง
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
    1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
       2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
            4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสี
พิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เรียนวิชา อ 42101 ภาษาอังกฤษหลัก ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 67 คน ที่ไดรับการจัดหองเรียนแบบคละความ 
สามารถ 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
    กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสี

พิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 33 คน ซึ่งไดจาก
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

 ระยะเวลาที่ใชในการคนควา 
               ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยใชเวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 
ระยะเวลาการทดลอง 4 สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 16 คาบ โดยใชเวลานอกตาราง 
เรียน 1 คาบ 
  

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
 2. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนโดยใชแผนผังความคิด จํานวน 4 แผน  

 3. แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
           4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผัง 
ความคิด  
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 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนของผูเรียนกอนและหลังการ
ทดลอง 
 เปนแบบวัดความสามารถที่ใหผูเรียนเขียนเรียงความระดับยอหนาใชเวลา 1 ชั่วโมง ใน
การทดสอบกอนและหลังการทดลองเปนแบบทดสอบแบบคูขนาน โดยกําหนดชื่อเรื่อง ประเภทงาน
เขียนความยาวของเรื่อง 150-200 คํา มีผูประเมิน 3 คน ไดแก ผูวิจัย อาจารยผูสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หรือใกลเคียง จํานวน 2 คน เปนผูตรวจใหคะแนนโดยใชเกณฑการประเมินงาน
เขียนที่ดัดแปลงจากแนวความคิดของจาคอบส เพ่ือนําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและ
หลังการทดลองมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความสามารถในการเขียนของผูเรียน  
 (ภาคผนวก ค หนา 66) 
 
        2.  แผนการจัดการเรียนรูการเขียนโดยใชแผนผังความคิด 
  ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
    2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 42102) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2.2  ศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชแผนผังความคิด
และการสอนการเขียน 
            2.3 ศึกษากิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากหนังสือ 
Global Link ซึ่งเปนหนังสือที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ใชเปนตําราหลัก เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
เลือกประเภทของงานเขียน ที่ใชในการวิจัย 
            2.4 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิดตามแนวการสอนของ 
จุติมา นาควรรณ (2545)   จํานวน 4 แผน เปนแผนการสอนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอนในหองเรียนโดยมีกระบวนการสอน 3 ขั้น  ไดแก 
     ขั้นที่ 1 กอนการเขียน ประกอบดวยการทบทวนและสรางความเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม การใหแนวทางในการเรียนรู การระดมสมอง และสรางผังความคิดเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่จะเขียน     
   ขั้นที่ 2 ระหวางการเขียน ประกอบดวย ขั้นการราง โดยการนําขอมูล ที่ไดในขั้น 
ที่1 มาเรียบเรียง ใหสัมพันธตอเน่ือง และไดใจความ         
   ขั้นที่ 3 หลังการเขียน ประกอบดวย ขั้นปรับปรุงแกไข เปนการอานทบทวน 
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดงานเขียนที่สมบูรณที่สุด แลวนําเสนอผลงาน เปนการนําเสนอ
ผลงานตอบุคคลอื่นโดยวิธีการตางๆ แผนการเรียนรูที่ใชในการคนควาครั้งนี้  ไดแก 
   1. การเขียนแบบบรรยาย  
   2. การเขียนเลาเรื่อง ลําดับเหตุการณ  
   3. การเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 
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            2.5. นําแผนการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจดูความถูกตองเหมาะสม 
และนํามาแกไขปรับปรุง  
            2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจดูความเหมาะสมอีก
ครั้งและนํามาแกไขปรับปรงุ  จากนั้นนําไปทดลองกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง (ภาคผนวก ก หนา 56 - 62 ) 
      
 3.  แบบประเมินและเกณฑการประเมนิความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
            ดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  3.1. ศึกษาหลกัการวัดผลและประเมินผลที่กําหนดในหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  
            3.2  สรางแบบประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชเกณฑการ
ประเมินแบบ (Analytic Scoring) ซึ่งปรับจากเกณฑการวัดความสามารถการเขียนของจาคอบสเปน
เครื่องมือที่กําหนดเกณฑการใหคะแนน และกําหนดระดับความสามารถในการเขยีนของผูเรียน ไว  
4 ระดับ  โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดานของงานเขียน ไดแก  
          1. เนื้อหา                   4 คะแนน 
          2. การเรียบเรยีง                 4 คะแนน 
          3. คําศัพท                4 คะแนน 
          4. การใชภาษา      4 คะแนน 
   5 กลไกทางภาษา      4 คะแนน 
      รวม             20 คะแนน 
   โดยมีการอธิบายลักษณะของพฤติกรรมและกําหนดคะแนนแตละระดับไวอยางชดัเจน 
ผูประเมิน 3 คน ( ภาคผนวก จ หนา 70-72 ) ไดแก ผูวิจัย และอาจารยผูสอนในระดับเดียวกนัอีก 2 
คน ใชเปนเกณฑในการประเมินผลการทดสอบของผูเรยีนทั้งกอนและหลังการทดลอง เพ่ือใหคาของ
คะแนนมีความเชื่อม่ัน มีวิธกีารดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
              3.3 นําเกณฑการประเมินงานเขียน ไปใหอาจารยที่ปรึกษาผูเชีย่วชาญตรวจสอบ  
              3.4 นําขอมูลยอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเกณฑ 
การประเมินงานเขียน  
              3.5 นําเกณฑการประเมินงานเขียนทีไ่ดรับการปรับปรุงแลว ไปใชในการทดลอง  
                  3.6 นําเกณฑการประเมินงานเขียนที่มีคุณภาพแลวไปใหผูประเมิน 3 คน ไดแก ผูวิจัย 
และอาจารยผูสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 คน ใชเปนเกณฑในการใหคะแนนงานใน 
การประเมนิผลการทดสอบของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง เพ่ือใหคาของคะแนนมีความเชือ่ม่ัน 
      3.7 วิเคราะหขอมูล 

       3.8 สรุปและอภิปรายผล  
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 4.  การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนที่ตอกิจกรรม
การสอน  
 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียน การสอนการเขียนโดยใช
แผนผังความคิด แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating scale) โดยใหนักเรียนประเมินคา
น้ําหนักความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5)  มาก(4)  ปานกลาง (3)  นอย (2)  นอยที่สุด 
(1)   มีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
             4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานคนควาที่เกี่ยวของกับสรางแบบสอบถาม 
              4.2 ดัดแปลงแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนจํานวน 20 ขอ ของจุติมา นาควรรณ (2545 :190-192)  โดยกําหนดประเด็นหลักของเนื้อหาไว
ดังนี้  

 1. ความรูความสามารถในการวางแผน การเขียน  
 2. ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเขียนโดยใชแผนผังความคิด (ภาคผนวก ข 

หนา 63 - 65) 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนเขียนโดยใช

แผนผังความคิดมีดังนี้ 
  1. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษและวัดผลการศึกษาตรวจเนื้อหา โดยพิจารณาขอความในแบบทดสอบถามความคิด 
เห็นวามีความเหมาะสมในการประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

  2. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาปรับปรุงและแกไข แลวนําไปใชกับ
กลุมตัวอยาง โดยใหประเมินระดับความคิดเห็นของตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแลว 
 
การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  
  1. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi experimental research) ซึ่งผูวิจัยใชแบบ
แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design  ดังแสดงไวดังนี้ 

 
 แบบแผนการทดลอง  
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2
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ความหมายของสัญลักษณ 
 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
 T2 แทน การทดสอบครั้งหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 
 X แทน การจัดกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 
 
 2. วิธีการดําเนินการทดลอง 
  2.1 คัดเลือกกลุมตวัอยาง โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
  2.2 ทดสอบกลุมทดลองกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเขียน ใชเวลา 1 ชั่วโมง คาบละ 60 นาที  
  2.3 จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนเขยีนแบบใช
แผนผังความคิดบทบาทของผูเรียนในกลุมยอยและบทบาทของผูสอน เปาหมายและจุดประสงคการ
เรียนรู วธิีการวัดและประเมินผลและเกณฑการใหคะแนนตางๆ 
  2.4 ดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรยีนรูดานการเขียนโดยใชแผนผัง
ความคิด จํานวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ รวม 16 คาบ คาบละ 60 นาที  
  2.5 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูดานการเขียนโดยใชแผนผังความคิดแลว ผูวิจัย
ทําการทดสอบกลุมทดลองหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขยีน
แบบคูขนาน ใชเวลา 1 คาบ คาบละ 60 นาที  
  2.6 ประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรียน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด หลงัจากเสร็จสิน้การทดลอง 
  2.7 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
  2.8 รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
เขียนโดยใชแผนผังความคดิมาหาคาเฉลีย่รอยละ 
  2.9 รวบรวมขอมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ศึกษาความสามารถดานการเขียนดวยการนําขอมูลที่เกบ็รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะหดัง 
ตอไปน้ี  
 1. นําผลคะแนนงานเขียนที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนกอนการ 
ทดลองและหลังการทดลองที่เปนรายบุคคลโดยผูประเมิน 3คน มาหาคาเฉลี่ย แลวนําคาเฉลี่ย
ดังกลาวมาหาคาเฉลีย่ของคะแนนจากนักเรียน 33 คน ทั้งกอนทดลองและหลังทดลอง แลวนําคามา
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เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางของของคะแนนโดยรวม และเปรียบเทียบองคประกอบ
ความสามารถในการเขียน ดานเนื้อหา  การเรียบเรยีง  คําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา  
 2. นําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด มาหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มาเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ย  
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 อยูในระดับนอยที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.50 อยูในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 อยูในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 อยูในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป อยูในระดับมากที่สุด 
 3. วิเคราะหขอมูลของคําถามปลายเปดที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกบักิจกรรมการสอนเขยีนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อหาคาความถี่ แลวแปลงเปนคารอยละ 
จากนั้นนํามาเขียนเปนความเรียง 
  4. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
               ผูวิจัยไดวเิคราะหคาสถติิโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)  เพ่ือ 
  4.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
คะแนนทดสอบความสามารถการเขียนกอนและหลังการทดลอง 
  4.2 ใช t-test แบบ  Match paired t-test วิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนน 
เฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 

4.3 หาคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เกี่ยวกบักิจกรรมการสอนเขยีนโดยใชแผนผังความคิด 

4.4 หาความถี่และคารอยละจากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 

 
 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา

ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล          
อ.บานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการ
วิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการแปลความหมายดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูลผล 
N แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมดในกลุมทดลอง 
X แทน คะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียน 
X  แทน  คาเฉลีย่ของขอมูล 

        S.D. แทน  คาความเบี่ยงมาตรฐาน 
        t   แทน  อัตราสวนที่ใชในการทดสอบสมมุตฐิาน 

p  แทน  ความนาจะเปนของคา t 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดกําหนดการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวน  โดยใชรูปแบบตาราง

ประกอบความเรียง ดังนี้ 
 สวนที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนของผูเรียน
กอนและหลังการทดลอง   

สวนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการทดลองโดยรวมและรายดาน 

สวนที่ 3 เปรยีบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนการสอน
เขียนโดยใชแผนผังความคดิ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขยีนโดยใชแผนผังความคิด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนของผูเรียน

กอนและหลังการทดลอง   
 1.  จากการนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง  จากผูประเมิน 3 คน  
มาหาคาเฉลี่ยจากนักเรียนทั้งหมด 33 คน ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองและคาคะแนนที่เพ่ิมขึน้ 
 

ผูประเมิน กอนการทดลอง N = 33 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

หลังการทดลอง N = 33 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนที่เพ่ิม 
(gains) 

คนที่ 1 12.00 14.18 2.18 
คนที่ 2 11.52 12.12 0.60 
คนที่ 3 7.88 12.21 4.33 

X  ผลรวม 10.46 12.84 2.38 

 
  จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการสอนโดยใชแผนผัง

ความคิดสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 10.24 และหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากบั 12.84 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.38 

 เม่ือพิจารณาผูประเมินเปนรายบุคคลพบวา ผูประเมินคนที่ 1 ใหคะแนนกอนการทดลอง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.00 และคะแนนหลังการทดลองมีคาเฉลีย่ 14.18 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.18            
ผูประเมินคนที่ 2 ใหคะแนนกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.52 และคะแนนหลังการทดลองมี
คาเฉลีย่ 12.12 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.60 ผูประเมินคนที่ 3 ใหคะแนนกอนการทดลองมีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.88 และคะแนนหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 12.21 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.33  

แสดงวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําใหคะแนนความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองจากการประเมินของ
ผูประเมินทั้ง 3 ทาน  
 
 

 
 
 
 
 

 



 37 

สวนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการทดลองโดยรวมและรายดาน 

 

ตาราง 2  เปรยีบเทียบคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง  
    การทดลองดานองคประกอบการเขียนโดยรวมทั้ง 5 ดาน (N = 33 คน) 
 

ความสามารถดาน 
การเขียนภาษาอังกฤษ 

 
N X  

 
S.D. 

 
t p 

กอนการทดลอง 
 

     หลังการทดลอง 

33 
 

33 

2.07 
 

2.56 

.29 
 

.32 

 
13.131 

 
.000* 

                   t(.05; df 29) = 0.22 
 
จากตาราง 2 พบวาคะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนกอนและหลังการทดลองโดยรวมทั้ง 5 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลองความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนสูงกวากอน
การทดลอง ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่กอนการทดลองเทากับ 2.07 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.56 

 แสดงวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษดานองคประกอบการเขียนโดยรวมทั้ง 5 ดานสูงขึ้น 
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ตาราง 3 เปรยีบเทียบคะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
การทดลองรายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการเรียบเรยีง ดานคําศัพท ดานการใช
ภาษา และดานกลไกทางภาษา (N = 33 คน) 

 

ความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษ X  

 
S.D. 

 
t P 

1. ดานเนื้อหา 
กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

 
2.13 

 
2.81 

 
.45 

 
.44 

 
 

9.860 

 
 

.000* 

2.  ดานการเรียบเรียง 
กอนการทดลอง 
 

     หลังการทดลอง 

 
1.98 

 
2.72 

 
.43 

 
.45 

 
 

11.775 

 
 

.000* 

3. ดานคําศัพท 
กอนการทดลอง 
 

     หลังการทดลอง 

 
2.03 

 
2.59 

 
.40 

 
.43 

 
 

8.044 

 
 

.000* 

4.  ดานการใชภาษา 
กอนการทดลอง 
 

     หลังการทดลอง 

 
2.03 

 
2.22 

 
.32 

 
.32 

 
 

2.551 

 
 

.016* 

5.  ดานกลไกทางภาษา 
กอนการทดลอง 
 

     หลังการทดลอง 

 
2.15 

 
2.47 

 
.29 

 
.37 

 
 

5.124 

 
 

.000* 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

จากตาราง 3  พบวา คะแนนจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษใน
ดานองคประกอบการเขียนรายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการเรียบเรียง ดานคําศัพท 
ดานการใชภาษา และดานกลไกทางภาษา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําใหนักเรียนมี
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ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษดานองคประกอบการเขียนภาษาอังกฤษรายดานทั้ง 5 
ดาน ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งดานองคประกอบการเขียนภาษาอังกฤษที่มีคา t สูงที่สุด คือ ดานการ
เรียบเรียง รองลงมาคือ ดานเนื้อหา, ดานคําศัพท, ดานกลไกทางภาษา และดานการใชภาษา มีคา t 
ต่ําที่สุด ตามลําดับ 

 
สวนที่ 3 เปรยีบเทียบระดบัความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนการสอน

เขียนโดยใชแผนผังความคดิ (N = 33 คน) 
 
ตาราง 4 เปรยีบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผัง

ความคิด (N = 33 คน) 
 

ระดับความคดิเห็น หัวขอ 

X  S.D. แปลผล 
1.  นักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมกลุม 4.48 0.68 มาก 

2.  นักเรียนสามารถนําความรูที่จากรูปแบบการสอนโดยใช
แผนผังความคิดไปบูรณาการใชกับวิชาอ่ืน 4.39 0.67 มาก 

3.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวาง 4.33 0.67 มาก 

4. นักเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาทักษะการเขียนใน
รูปแบบหลากหลาย 4.33 0.86 มาก 

5.  นักเรียนสามารถเลือกใชคําศัพทและสํานวนอยางมี
ความหมายและเหมาะสม 4.33 0.60 มาก 

6.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังความคดิแบบตางๆ เพ่ือวาง
เคาโครงเรื่องได 4.30 0.57 มาก 

7.  นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30 0.67 มาก 

8.  กิจกรรมการเรียนการสอนชวยพัฒนาทักษะการคดิ
วิเคราะห 4.30 0.53 

 
มาก 

9.  นักเรียนสามารถเขียนใจความสําคัญและรายละเอียด
ตางๆ ของเรือ่งไดตามลําดับ 4.27 0.59 มาก 

10. นักเรียนสามารถใชเครือ่งหมายวรรคตอน ตวัอักษรใหญ 
ไดถูกตอง 4.24 0.66 มาก 

11. นักเรียนคดิวาขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการเขียนมีความ
เหมาะสม 4.18 0.58 มาก 

 



 40 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น หัวขอ 

X  S.D. แปลผล 
12.  นักเรียนนําความรูเดิมและประสบการณของตนเองมาใช

ในการสรางแผนผังความคดิ 4.15 0.58 มาก 

13.  นักเรียนสามารถวางแผนการเขียนอยางมีระบบและ
ชัดเจน 4.15 0.65 มาก 

14.  บรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนาน 4.15 0.65 มาก 

15.  นักเรียนมีความความภูมิใจในผลงานเขียนของตนเอง 4.15 0.56 มาก 

16.  นักเรียนไดแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ
อยางมีอิสระและหลากหลาย 4.12 0.67 มาก 

17.  ในขั้นการอานทบทวนและแกไขงานเขียนทําใหนกัเรียน
เขาใจการใชภาษา 4.12 0.65 มาก 

18.  นักเรียนสามารถใชโครงสรางทางไวยากรณไดอยาง
ถูกตองและสือ่ความหมายไดชัดเจนเหมาะสม 4.00 0.50 มาก 

19.  แผนผังความคิดชวยใหเห็นความสมัพันธของขอมูล
ตางๆ ที่ใชในการเขียน 4.03 0.59 มาก 

20.  นักเรียนไดรับการสงเสริมใหกลาแสดงคิดและกลา
แสดงออก 3.88 0.65 มาก 

รวม 4.22 0.27 มาก 

 
จากตาราง 4 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผัง

ความคิดโดยรวมและแตละขอ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา นักเรียนมีบทบาทในการ
จัดกิจกรรมกลุม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 4.48, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนํา
ความรูที่จากรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดไปบูรณาการใชกับวิชาอ่ืน (M = 4.39, S.D. = 
0.69) และในขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ นักเรียนไดรับการสงเสริมใหกลาแสดงคิดและกลาแสดงออก 
(M = 3.88, S.D. = 0.65) 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขยีนโดยใชแผนผังความคิด 

 
ตาราง 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานสิ่งที่นกัเรียนชอบจากการจัดกิจกรรมการสอนเขยีนโดย ใช     
     แผนผังความคิด 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน ความถี ่ รอยละ 
สิ่งที่นักเรียนชอบคือ   
1. เปนกิจกรรมที่ชวยใหมีการระดมความคิดทําใหเกิดการ

เรียนรูในการเรียบเรียงประโยคและลําดับเรื่อง 
 

23 27.71 
2. มีการเรียนรูคําศัพทที่แปลกใหม นาสนใจ 13 15.66 
3. ชวยทําใหมีพัฒนาการในการเขียนประโยคภาษาได       

ดีขึ้น 
 

10 12.05 
4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนาน 9 10.84 
5. ชวยทําใหกลาแสดงออกในการนําเสนองานมากขึ้น 9 10.84 
6. ชวยทําใหมีอิสระในการคิดวิเคราะห และมีความคดิ

สรางสรรค 
 
6 7.23 

7. นําไปใชในชีวติประจําวันหรือในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ได 5 6.02 
8. สามารถทําใหวางเคาโครงเรื่อง และเนือ้หาไดดีขึ้น  3 3.62 
9. ชวยใหมีการปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 3 3.62 
10. สามารถใชความรูและประสบการณเดิมที่เรียนมาใช

ในกิจกรรมการเขียนโดยใชแผนผังความคิด 
 
2 2.41 

 

จากตาราง 5  พบวา  สิ่งที่นักเรียนชื่นชอบจากการจัดกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผัง
ความคิด สวนใหญนักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมที่ชวยใหมีการระดมความคิดทําใหเกิดการเรียนรูใน
การเรียบเรียงประโยคและลําดับเรื่อง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 27.71 รองลงมาคือ มีการเรียนรู
คําศัพทที่แปลกใหม นาสนใจ  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.66 และชวยทําใหมีพัฒนาการใน
การเขียนประโยคภาษาไดดีขึ้น จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.05 และในขอที่มีความถี่นอยที่สุด
คือ สามารถใชความรูและประสบการณเดิมที่เรียนมาใชในกิจกรรมการเขียนโดยใชแผนผังความคิด 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.41 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานสิ่งที่นกัเรียนอยากจะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นจากผลการจัดกิจกรรม
การสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 

 

ความคิดเห็นของนักเรียน ความถี ่ รอยละ 
สิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นคือ   
1. อยากใหมีการเรียนรูคําศัพทใหมๆ เพ่ิมขึ้น 25 36.23 
2. สามารถแตงประโยค ใชคําเชื่อมไดถูกตองตามหลัก

ภาษา 23 33.33 
3. อยากจะมีความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม

และแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 
8 11.59 

4. สามารถพูดนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลว 7 10.15 

5. อยากจะเขียนแผนผังความคิดไดดียิ่งขึ้น 3 4.35 
6. อยากใหสมาชิกในกลุมที่ทํากิจกรรมรวมกันมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น 2 2.90 
7. สามารถเขยีนเครื่องหมายวรรคตอนไดอยางถูกตอง 1 1.45 

 
จากตาราง 6 พบวา สิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นจากผลการจัดกิจกรรมการสอน

เขียนโดยใชแผนผังความคิด สวนใหญนักเรียนคิดวาอยากใหมีการเรียนรูคําศัพทใหมๆ เพ่ิมขึ้น 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือ สามารถแตงประโยค ใชคําเชื่อมไดถูกตองตาม
หลักภาษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอยากจะมีความกลาแสดงออกในการเขารวม
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.59 และในขอที่มีความถี่
นอยที่สุดคือ สามารถเขียนเครื่องหมายวรรคตอนไดอยางถูกตอง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.45 
ตามลําดับ 

 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการศึกษาคนควา ดังตอไปน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียน 
     2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนทีมี่ตอการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช
แผนผังความคิด 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบลู ที่ไดรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใชแผนผังความคิด มีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษหลงัการทดลองเพิ่มขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบลู 

อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 33 คน ซึ่งไดจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

 ระยะเวลาที่ใชในการคนควา 
             ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวจัิยใชเวลาทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2549
ระยะเวลาการทดลอง 4 สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 16 คาบ โดยใชเวลานอกตาราง
เรียน 1 คาบ 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
 2. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนโดยใชแผนผังความคิด จํานวน 4 แผน 
  3. แบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

            4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการสอนเขยีนโดยใชแผนผงัความคิด  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. ทดสอบกลุมทดลองกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียน ใชเวลา 1 ชั่วโมง คาบละ 60 นาที  
 3. จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทําความเขาใจกับผูเรียนเก่ียวกับวิธีการสอนเขียนแบบใชแผนผัง
ความคิด บทบาทของผูเรียนในกลุมยอยและบทบาทของผูสอน เปาหมายและจุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการวัดและประเมินผลและเกณฑการใหคะแนนตางๆ 
 4. ดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรูดานการเขียนโดยใชแผนผังความคิด 
จํานวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ รวม 16 คาบ คาบละ 60 นาที 
 5. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูดานการเขียนโดยใชแผนผังความคิดแลว ผูวิจัยทํา
การทดสอบกลุมทดลองหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนแบบ
คูขนาน ใชเวลา 1 คาบ คาบละ 60 นาที  
 6. ประเมินระดับความคิดเห็นของผูเรียน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มี
ตอการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง 
 7. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 8. รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการสอนเขียนโดย
ใชแผนผังความคิดมาหาคาเฉลี่ยและคารอยละ 
 9. รวบรวมขอมูลแลวนําไปสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ศึกษาความสามารถดานการเขียนดวยการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะหดัง 
ตอไปน้ี  
 1. นําผลคะแนนงานเขียนที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนกอนการ 
ทดลองและหลังการทดลองที่เปนรายบุคคลโดยผูประเมิน 3คน มาหาคาเฉลี่ย แลวนําคาเฉลี่ย
ดังกลาวมาหาคาเฉลี่ยของคะแนนจากผูเรียน 33 คน ทั้งกอนทดลองและหลังทดลอง แลวนําคา  
มาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางของคะแนนโดยรวมและเปรียบเทียบองคประกอบ
ความสามารถในการเขียน ดานเนื้อหา  การเรียบเรียง  คําศัพท การใชภาษา และกลไกทางภาษา  
  2. นําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด มาหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มาเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑการแปลความหมายดังนี้ 
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   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 อยูในระดับนอยที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.50 อยูในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 อยูในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 อยูในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป อยูในระดับมากที่สุด 
 3. วิเคราะหขอมูลของคําถามปลายเปดที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิดเพ่ือหาคาความถี่แลวแปลงเปนคารอยละ
จากนั้นนํามาเขียนเปนความเรียง 
  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
  4.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของคะแนน
ทดสอบความสามารถการเขียนกอนและหลังการทดลอง 
  4.2 ใช t-test แบบ Match  paired t-test วิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 

4.3 หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน 
เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 

4.4 หาความถี่และคารอยละจากคําถามปลายเปดแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
 จากการศึกษาผลการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยสรุปผลไดดังน้ี 
 1. หลังจากไดรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ผูเรียนมี
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดานสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําให
ผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 2. หลังจากไดรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ผูเรียนมี
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษในดานองคประกอบการเขียนรายดานทั้ง 5 ดาน ไดแก 
ดานเน้ือหา ดานการเรียบเรียง ดานคําศัพท ดานการใชภาษา และดานกลไกทางภาษา หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษในแต
ละองคประกอบของการเขียนสูงขึ้น 
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            3. ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิดโดยรวม
และแตละขอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 โดยใชมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนพุทธริังสีพิบูล อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานตัง้ไว 
ดังนี้ 

 1.  ความสามารถดานการเขียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง พบวา ความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิดโดยรวมและรายดานมีคะแนนคาเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง ทั้งน้ีเนื่องมาจากผูเรียนไดเรียนรูวิธีการคิดคนขอมูลที่จะนํามาใชใน
การสรางงานเขียนของตนเอง รูจักวางแผนงานเขียนของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากงาน
เขียนของผูเรียนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 และ 4 จะพบวาแผนผังความคิดของแตละกลุมมีระบบ 
มีลําดับขั้นตอน จัดสัดสวนไดชัดเจน สวนงานเขียนของแตละกลุมมีการจัดลําดับเนื้อหา การเรียบ
เรียง ลําดับความ ตลอดจนการใชคําเชื่อม ผูเรียนแตละกลุมสามารถทําไดดีขึ้น สอดคลองกับการ
วิจัยของจุติมา นาควรรณ (2544 : 199) ซึ่งศึกษาผลของการเขียนโดยใชเทคนิคระดมสมองและผัง
ความคิดที่มีตอความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา
ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคระดมสมองและผังความคิดเขียนไดดีกวาผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติในขณะที่ระดับความคิดเห็นของผูเรียนกลุมทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

นอกจากนี้สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 108) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการ
เขียน วาเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับความคิด เพราะผูเรียนจะตองคิดวาเขียน
อะไร เพ่ือใคร มีจุดมุงหมายอะไร แลวรวบรวมขอมูล เลือกสรรจัดลําดับความคิด เพ่ือเรียบเรียง
ออกมาเปนเครื่องหมายวรรคตอน กฎเกณฑไวยากรณ ซึ่งงานที่เขียนตองการสื่อสารความคิดกับ
ผูอาน และสอดคลองกับ สินาทราและคนอื่นๆ (Sanatra and others. 1986 : 5-6) ไดทําการคนควา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายในการสอนเขียนกับ
นักศึกษาปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยที่ประสบปญหาในการเรียน โดยกลุมนักศึกษาดังกลาวอานงานเขียน
ที่มีลักษณะการเรียงลําดับเหตุการณ (Sequential) การพรรณา (Descriptive) การเปรียบเทียบ 
(Compare and Contrast) การจําแนกประเภท (Classification) จากนั้นจึงใหเติมโครงรางของเรื่อง 
(Skeleton map) ใหสมบูรณจากความจํา เขียนเรื่องโดยใชสํานวนของตนเอง โดยมีโครงสรางของ
เร่ือง ฝกสรางเองเปนแนวทาง จึงเทากับใชโครงสรางของผูเรียนเดิมเรียบเรียงขึ้นใหม โดยกําหนด
ความคิดและเนื้อหาเอาเอง และเขียนเร่ืองตามโครงสรางที่รางไว ผูวิจัยสรุปวาหลังการทดลอง
นักศึกษามีคะแนนงานเขียนและความเขาใจในการอานสูงขึ้นกวาเดิม  
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แมคเคลน (McClian.1986:150-164) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนผังทางปญญามาใชใน
การอธิบายโครงสรางของเนื้อหาวิชา กอนทําการสอน ซึ่งทําการศึกษากับผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
พบวาเทคนิคแผนผังทางปญญา ชวยใหผูเรียนเกิดมโนทัศนไดดีขึ้น รวมทั้งยังพบวา มีสวนชวยใน
การจดบรรยาย พัฒนาคุณภาพในการระดมสมองของนักศึกษา ทําใหการจดบันทึกชัดเจน นักศึกษา
มีความคิดเปนอิสระมากขึ้น รวมทั้งยังชวยเพิ่มความเขาใจดวย ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของละบุคคลไดดี  
 2.  ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด พบวา ผูเรียนหลังจากไดรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช
แผนผังความคิด ผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยรวมและรายดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ทําให
ผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเขียนโดยใชแผนผังความคิดมีขั้นตอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญของงานเขียนที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายใหกับผูอานไดรับรูขอมูล การใชแผนผัง
ความคิดเริ่มจากการระดมสมองจากหัวขอที่ผูวิจัยไดมอบหมายใหผูเรียนโดยผูสอนซักถามโดยใช
คําถามตางๆ ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน  สนใจอยากเรียน อยากแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของ อําไพ ลัคนาอนุสรณ (2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
และความสามารถทางการเขียนภาษาไทยของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชผัง
มโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู  โดยแบงกลุมตัวอยาง ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 30 คน 
ผลการวิจัยพบวาความเขาใจในการอานสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และความสามารถทางการเขียนภาษาไทยในกลุมทดลองกอนและหลังการทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิตรวัลย โกวิทวาที (2540 : 48–50) ที่ระบุวา 
การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน ชวยสราง
ความมั่นใจใหผูเรียนกอนการเขียน จากนั้นผูเรียนชวยกันนําขอมูล จินตนาการ ตลอดจนสารที่
ตองการสื่อถึงผูอานมาวางในแผนผังความคิดทั้งน้ีผูเขียนอาจใชประสบการณเดิม ในเร่ืองราวนั้น 
ความรูเกี่ยวกับคําศัพท โครงสรางประโยคมาสรางเน้ือหาแลวชวยกันเพ่ิมเติมประเด็นจากหัวขอ
ใหญใหเปนประเด็นยอยเพ่ิมเติม ทําใหมีเน้ือหาเพิ่มขึ้น ผูเรียนสามารถหาคําศัพทใหมที่ไดจากการ
คนควาเพิ่มเติมจากพจนานุกรม สื่ออ่ืนๆ หรือครูผูสอน จากนั้นชวยกันเริ่มรางงานเขียน ตรวจสอบ
ความถูกตองของความหมายและประโยค รวมกันพิจารณาจัดลําดับเหตุการณขอมูลใหเหมาะสม 
โดยใชสีที่ระบายหรือสัญลักษณในการกําหนดประเด็นในแผนผังซ่ึงเปนไปตามที่ โทนี่ บูชาน ได
กลาวถึงการสรางแผนผังความคิดที่วาการใชสีเพ่ือชวยในการจัดขอมูลใหเห็นความแตกตาง  
จากนั้นผูเรียนนํางานเขียนมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุมและตางกลุมเพ่ือชวยกันตรวจสอบ
ความหมายและความถูกตอง ตรวจทานและแกไขหรือเพ่ิมเติม แลวนําเสนอขอมูลใหกลุมอ่ืนได
เรียนรูรวมกัน จากขั้นตอนดังกลาวจะพบวาผูเรียนมีความเปนอิสระที่รวมกันแสดงความคิดเห็น
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อยางหลากหลาย คําศัพทมีการกระจายวงคํามากขึ้น ผูเรียนนําเคาโครงจากแผนผังมาวางเนื้อหา
โดยดูความสัมพันธซึ่งทําใหงายตอการเรียบเรียงจากการใชแผนผังความคิดนี้ทําใหผูเรียนลดความ
วิตกกังวลในเรื่องของโครงสรางของประโยค ทําใหเกิดความคลองแคลวในการคิด ชวยทําใหเน้ือหา
ที่ใชในการเขียนขยายขอมูลมากขึ้น ผูเรียนฝกคิดและเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง แกปญหาลักษณะ
งานเขียนที่มักจะเขียนวกไปวนมา ชวยใหสามารถจัดลําดับเรื่องราวไดดีขึ้นเปนปจจัยใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเขียนสูงขึ้น   

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิดโดยรวมและแตละ
ขออยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  กิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิดเปนรูปแบบการ
สอนที่ผูวิจัยนํามาใชในการทดลองมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสม งานเขียนและหัวขอเร่ือง
ที่กําหนดใหผูเรียนสามารถเอาประสบการณเดิมมาใชในการเรียบเรียงขอความ  จากการสังเกตของ
ผูวิจัยพบวาผูเรียนไมแสดงความวิตกกังวลในการระดมความคิดเพื่อสรางเนื้อหาเนื่องจากเปนเรื่อง
ใกลตัว เพียงแตจะตองอภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมที่จะตัดสินใจที่จะผสมผสานขอมูลของ
สมาชิกอยางไรเพ่ือใหงานเขียนของตนนาสนใจ และมีแรงจูงใจตอการอาน ซึ่งภายใตเง่ือนไข
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูเรียนเนนการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายไปยังผูอานเปนอันดับแรก ทําให
ผูเรียนลดความวิตกกังวลในเรื่องการใชภาษา  แตก็ยังขาดการระมัดระวังในการตรวจทานซ้ําทําให
งานเขียนคร้ังสุดทาย (Final draft) มักถูกแกไขในเรื่องของกลไกทางภาษาและการใชภาษา 
สอดคลองกับการวิจัยของ สมพร ชาวไทย (2548  : 101-104) ที่ทําการศึกษาการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ ร่ืองทักษะการเขียนจดหมาย โดยใชแผนที่ความคิดวิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวาผูเรียนที่ไดรับการฝกฝนดานการเขียนจดหมายจากแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองทั้งแบบกลุมและงานเดี่ยว สงผล
ใหความรูเพ่ิมขึ้น ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แบงหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถ
และความสนใจ ผูเรียนจดจําเรื่องราวหรือขอเท็จจริงเปนแผนภาพ ทําใหงายตอการจดจํา เปนการ
เสริมแรงทําใหการเรียนรูมีความหมายมากขึ้น 

4.  กิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด พบวา หลังการทํากิจกรรม
การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ผู เรียนมีความสามารถดานการเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเนื่องมาจากแผนผังแสดงถึงความสัมพันธของขอมูลหรือประเด็นสําคัญ
ตางๆ ที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวของกันอยางเปนระบบในทุกทิศทาง โดยมีคําหลัก (Key word) อยูตรง
กลางของแผนผังแลวมีประเด็นรองและประเด็นยอยที่เกี่ยวของแตกยอยเปนแขนงหรือกิ่งกานสาขา
ออกจากตรงใจกลางแผนผังโดยมีเสนเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ทั้งประเด็นหลัก ประเด็นรองและ
ประเด็นยอยๆ เขาดวยกัน เปนกระบวนการในการวางแผนอยางเปนระบบโดยการคิดวิเคราะห
เน้ือหาสาระและนํามาสรางสรรคจัดลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติตามลําดับอยางชัดเจนโดยใช
สัญลักษณ รูปภาพ แผนภูมิประกอบ และแผนผังความคิดเปนกิจกรรมของรูปแบบการสอนอยาง
หน่ึง ที่เปนกิจกรรมกลุมในการใชวิธีระดมพลังสมองในแผนผังความคิด ทําใหผูเรียนรวมกันทํางาน
ไดเรียนรู การเปนสมาชิกที่ดีของกลุม ทําใหกระบวนการทางสังคมของผูเรียนดีขึ้น นอกจากนี้เม่ือ
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ผูเรียนขอความชวยเหลือ ขอขอเสนอแนะ และการใหแนวความคิดในการเขียนจากผูสอน  ผูสอน
พรอมที่จะใหขอมูลดังกลาวโดยกระตุนคําตอบจากกลุม พบวาผูเรียนจะมีความพึงพอใจมากกวาการ
ใหคําตอบโดยตรง ซึ่งทําใหมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ผูสอนนอกจากจะทําหนาที่สอนแลวยังแสดง
บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกจัดเตรียมอุปกรณใหผูเรียน ผูสอนยังตองเปนนักวางแผนที่จะ
ทําใหกิจกรรมนาสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกลุม ซึ่งเปนไปตามลักษณะของกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนรูจักสรางองคความรูดวยตนเอง ดังน้ันบรรยากาศในการเรียน
จึงเปนไปแบบเรียนรูรวมกัน คนเกงเปนผูนําและใหความรู คนออนอาจมีความสามารถดานศิลปะก็
แสดงความสามารถดานศิลปะดวยการวาดภาพระบายสี ดังน้ันสมาชิกจึงเกิดความรูสึกภาคภูมิใจใน
การมีสวนรวม ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์ และกรองแกว กรรณสูตร 
(2544 : 35) ที่วา การที่นิสิตมีความสามารถแตกตางกัน แตก็สามารถสรางงานเขียนไดโดย
ประโยชนจากสิ่งที่ตนถนัด เชน ฝายหนึ่งอาจชวยใหความคิด อีกฝายเสริมดวยภาษาที่ดีกวา 
ลักษณะเชนน้ีจะเปนการปลูกฝงการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ซึ่งจะเปนประโยชนตอชีวิตของผูเรียนใน
อนาคต  

 ดังน้ัน กิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิดเปนกระบวนการสราง
ความคิด มีวิธีการเรียนที่สําคัญมากคือตองมีการขีดเขียนที่เปนธรรมชาติและกระตุนความคิดให
ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางคํา ผูเรียนตองมีพ้ืนฐานความรู ทั้งน้ีผูเรียนตองมีการรวบรวม
หัวขอ กลุมคําและขอมูลจากแบบเรียน สิ่งสําคัญที่ครูผูสอนควรคํานึงเปนอันดับแรกคือ การวางแผน
บทเรียนใหผูเรียนเขาใจการใชแผนผังในระยะแรก เม่ือผูเรียนเกิดความไมแนใจผูสอนสามารถใช
กระบวนการกลุมชวยในการฝกปฏิบัติในระยะแรก ครูตองฝกจนผูเรียนเกิดความชํานาญจึงแยกเปน
การทํางานเดี่ยวได จากผลการฝกฝนตามขั้นตอนดังกลาว ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเขียน
ภาษาอังกฤษดีขึ้น  และกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ยังเปนแนวทาง
แกครูผูสอน  ผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด เพ่ือ
นําไปใชพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 
        1.  จากการทํากิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิดในสัปดาหแรก
ผูเรียนยังสับสนกับการสรางรูปแบบแผนผังความคิด การนําขอมูลจากแผนผังมาจัดลําดับเรียบเรียง 
แตหลังจากจัดกิจกรรมผานไปในสัปดาหที่ 2 ผูเรียนสามารถเขียนหัวขอยอยๆ ในการสรางแผนผัง
ความคิดไดมากขึ้น แลวนําขอมูลจากแผนผังไปเขียนเปนประโยคขอความ ทําใหมีเน้ือหาในการ
เขียนมากขึ้น 
        2.  จากการทํากิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด ผูเรียนสามารถ
นําเสนองานโดยอาศัยแผนผังความคิดเปนการฝกทักษะการพูดไดดียิ่งขึ้น และทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ และอยากมีสวนรวมกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิด 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการดานการเรียนการสอน 
1.  กิจกรรมการสอนเขียนในแตละแผนควรเพิ่มระยะเวลาในขั้นปฏิบัติ (Practice) และ 

ขั้นผลิต (Product) ใหมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนโดยอาจเริ่มจากการทํากิจกรรมกลุม 
งานคูและงานเดี่ยว จะทําใหผูเรียนเกิดความเชี่ยวชาญและแมนยําในการใชกระบวนการคิดและ
กระบวนการใชภาษามากขึ้น การที่ผูเรียนไดมีโอกาสแกไขขอบกพรองในงานเขียนของตนจะทําให
ผูเรียนเกิดความตระหนักและเขาใจการใชภาษาไดดีขึ้นซ่ึงสงผลตอการพัฒนาความสามารถการ
เขียนใหดีขึ้น 

2.  การสอนเขียนควรจัดใหมีการสอนอยางตอเน่ืองและมีระยะเวลานาน 1 ภาค โดยควร
เร่ิมตั้งแตตนเทอม เพ่ือใหผูเรียนมีระยะเวลาในการฝกเขียนในหลากหลายรูปแบบงานเขียน ใหมี
เวลาฝกแกไขขอผิดพลาดของงานมากขึ้น  

3.  ควรเพิ่มแบบฝก หรือทบทวนโครงสรางภาษา การใชคําเชื่อม การใหความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทใหมที่เกี่ยวของกับหัวขอนั้น ทั้งนี้จากขอคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการสอนเขียน 
ผูเรียนตองการเรียนรูคําศัพทใหมเพ่ิมขึ้นถึง 25 คน หรือ 36.23 เปอรเซ็นต สวนในเรื่องความสามารถ
ในการแตงประโยคและการใชคําเชื่อมนั้น กลุมทดลองตองการใหชวยแกไขปรับปรุง ถึง 23 คน หรือ 
33.33 เปอรเซ็นต 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป  
1.  ควรทําการศึกษาทดลองทักษะการเขียนควบคูไปกับทักษะการอานโดยใชแผนผัง

ความคิดเนื่องจากทักษะการอานและเขียนเปนทักษะที่มีความสามารถสัมพันธกัน โดยใชโครงสราง
ขอเขียนในแบบตางๆ ที่หลากหลาย อาทิ เชนขอเขียนแบบแสดงเหตุและผล ขอเขียนแบบลําดับ
ขั้นตอน เปนตน และเลือกแผนผังความคิดใหเหมาะสมกับเน้ือหา เพ่ือนําไปใชในการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความสามารถในการอานคิดวิเคราะห และเขียนสื่อขอความของผูเรียน 

2.  ควรทําการทดลองโดยใชวิธีการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ทีเ่นนกระบวนการคิดเพื่อชวยสงเสริม
ความสามารถทางดานการเขียนของผูเรียน ทั้งในระดับชั้นตางๆ 

3.  ควรมีการศึกษาการใชแผนผังความคดิ (Mind Mapping) กับทักษะอ่ืน เชน ทกัษะการฟง 
การพูด 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 
สาระสําคัญ  การเขียนบรรยายบุคคลใหผูอ่ืนไดทราบรายละเอียดขอมูลของบุคคลที่ถูกกลาวถึง 
นักเรียนจําเปนตองรูคําศัพทเกี่ยวกบัลักษณะบุคคล และโครงสรางภาษาที่ใชบรรยายบุคคลไดอยาง
เหมาะสม  
จุดประสงคปลายทาง     เขียนบรรยายเรื่องราวของบุคคล 
จุดประสงคนําทาง    1. เขียนขอมูลสวนตวัของตนเองและผูอ่ืน 

        2. อธิบายความหมายของคําศัพท  คําคุณศัพท บอกลักษณะ 
เน้ือหา            Present simple      
กิจกรรมการเรียนรู  
 ข้ันที่ 1 ข้ันกอนการเขียน  (Pre-writing) 

1.1 ทบทวนและสรางความเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 
    1. ครูนําเขาบทเรียนโดยสอบถามนักเรียนวาถาเราจะบรรยายถึงคนๆหนึ่งเราจะพูด 

หรือเขียนในประเด็นใดบาง 
    2. ครูใหนักเรียนวงกลมบนกระดานแลวเขียนชื่อบคุคลสําคญั แลวเขียนประเด็นตางๆที่

นักเรียนระดมความคิด ครูเขียนคําศัพท ขอมูลไวในแผนผัง 
              3. ครูกระตุนใหนักเรียนใชคําวลีในแผนผังชวยกันเขียนเปนประโยค simple sentence 
              4. ครู ชี้ใหนักเรยีนเห็นวาประโยคเหลานี้ บางประโยคอาจรวมกันไดเพราะมี
แนวความคิดที่คลอยตามกันโดยใช and เปนตวัเชื่อม 
              5. นักเรยีนอานงานตวัอยางเขียน และทาํแบบฝกหัดการใชภาษาใน worksheet ที่1และ2                         
          1.2 ขัน้ระดมสมองและสรางแผนผังความคิด 

    1. ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆกลุมละ 4 คน นักเรียนเขียนบรรยาย ในหัวขอ My Best 
Friend  

    2. ครูแจกแผนผังใบงานแลวใหนักเรียน พูดคุยแลกเปลี่ยนอภิปรายเพื่อเลือกบุคคลที่จะ
เขียนถึงเพียง 1 คน  

    3. ระดมสมองและสรางผังความคิดโดยเขียนคําไวตรงกลาง กลุมชวยกันเขียนขยาย
ความคิดและเลือกคําศัพท บอกคุณลักษณะ   นักเรียนในกลุมเลือกใชแผนผังความคิดแบบ 
              4. กลุมชวยกันลงสีเพ่ือใหเห็นประเด็นที่มีความสัมพันธใหชัดเจนมากขึ้น 
ข้ันที่ 2 ระหวางเขียน (While - writing ) 

1. นักเรียนเลอืกขอมูลจากขั้นกอนเขียนโดยอาจตัด เพ่ิมเติม และจัดลําดับขอมูลที่จะเขียน 
เขาไปในเรื่องเลาเพื่อใหไดความสมบรูณขึ้น 

2. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนรางงาน ครั้งที่ 1   
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3. ครูใหนักเรียนอานทบทวนงานเขียนในกลุม หรือใหแลกเปลีย่นกับกลุมอ่ืนๆ อานแลว
ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา ไวยากรณและเครื่องหมายวรรคตอน 

4. นักเรียนนํางานที่เพ่ือนแกไขมาเขียนใหมอีกครั้งเพ่ือใหไดงานเขียนสมบูรณขึน้ 
5. นักเรียนสงรางงานใหครูตรวจ 

ข้ันที่ 3 หลังการเขียน (Post -writing )   
1. นักเรียนแกไขงานเขียนใหสมบูรณยิ่งขึ้นหลังจากไดรับขอมูลยอนกลับจากคร ู
2. นักเรียนนํางานเขียนมานําเสนอโดยสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นและจัดบอรด

นําเสนอ 
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Worksheet 1 
Pre-writing 
    Oscar Alvarado  wrote this paragraph.  What does he write about himself?  What ideas does he 
communicate to you?  What do you think about Oscar? 
 I am Oscar Alvarado. I am 21 years old. I am a little fat, but I am very handsome!  I am 1.72 
meters tall, and my weight is 80 kg.  My hair is black and short.  My blue eyes are beautiful.  I am  
a Venezuelan. I am from Caracas. In Caracas, I am an engineering student at Bolivar University,   
the best  university in Venezuela. Now I am an English student in the United States. I am happy here, 
but I miss my girlfriends, Carolina Marilia, and Marta, very much! 
                  This drawing is a cluster. Oscar Alvarado made it before he wrote his paragraph. Fill in  
the empty places on the cluster with information from the paragraph. What information is not in 
 the paragraph?  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Alvarado 

Girlfriends: 

--------------------- Hair 
----------- 

Height 
------------ 

Job 
------------- 

Country 
-------------City…………… Family 

Mother    Father  2 sisters 

Eyes: 
----------- 

Age 
-------------

Weight 
-------------

Now 
----------- 

Think about vocabulary.  What kinds of vocabulary did Oscar use when he wrote his paragraph? Look at 
the following  vocabulary headings. Work with your group to add more words you know to the lists: 
Body Parts   Body Shapes    Hair  
-------------------------------  ------------------------------  ------------------------------- 
-------------------------------  ------------------------------  ------------------------------- 
-------------------------------  ------------------------------  ------------------------------- 
-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
Eye colors   Family Members   Physical Appearance 
-------------------------------  mother, father                  attractive 
-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
      



 60 

Worksheet 2 
Exercise A: Using present tense verbs  
    Directions : Fill in each blank with  is, am, are  
   Robert Baroni …………….a student. He ………from Italy. He ……..twenty –one 
years old. He studies English every day. Mr. Peters ……................................… his teacher.  
Mr. Peter..................…………………..a good teacher. He …………………kind and patient. 
Roberto and Mr. Peters ……….……….in the classroom now. They …............………busy. 
Mr.Peters …………at the board. Roberto ……….at his desk. The classroom …..……….in a 
large building. It …..……....a small room.  It ……......…..clean and pleasant. Roberto likes 
the classroom.  
 
 

Mind Map  
 
 Think more for your information. Then write down in the mind map. (Feel free to write). 
 
 
 
 
     

My Best Friend  
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Writing  
Use your mind map to write a paragraph about the topic. This paragraph is not for your 
teacher. It is for you to share with your classmates. Feel free to make changes as you 
write. Don’t worry about grammar at this point. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sharing  
Read your paragraph to a small group of your classmates. Ask them what they think about 
your paragraph. Do they understand everything?  Is there anything they don’t understand? 
Ask them for at least one more piece of information that they would like to see in your 
paragraph. 
    After your classmates give their opinions, read your paragraph again. Is there 
anything you want to change? How can you communicate your ideas more clearly? 
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Revising  
Rewrite your paragraph. Change anything you want. You may change words, phrases, 
sentences  or the whole paragraph. You may add, delete or reorganize your paragraph. 
Then revise your paragraph. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนเก่ียวกบักิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด 

คําชี้แจง  : ใหใสเครื่องหมาย (  ) ลงในชองทีต่รงกบัคุณลักษณะความสามารถในการเขยีนของผูเรียน 
                 ในแตละขอ ซึ่งแบงระดับเปน 5 ระดับ คือ  
  ระดับที่ 5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
  ระดับที่ 4            หมายถึง   เห็นดวย 
  ระดับที่ 3 หมายถึง  ไมแนใจ 
  ระดับที่ 2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
  ระดับที่ 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ระดับความคิดเห็น ที่                       หัวขอประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  นักเรียนนําความรูเดิมและประสบการณของตนเองมาใชในการสรางแผนผังความคิด      
2 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณอยางมีอิสระและหลากหลาย      
3. นักเรียนสามารถวางแผนการเขียนอยางมีระบบและชัดเจน      
4. นักเรียนสามารถสรางแผนผังความคิดแบบตางๆเพื่อวางเคาโครงเรื่องได      
5. แผนผังความคิดชวยใหเห็นความสัมพันธของขอมูลตางๆที่ใชในการเขียน      
6. นักเรียนสามารถเขียนใจความสําคัญและรายละเอียดตางๆของเรื่องไดตามลําดับ      
7. นักเรียนมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       
8. นักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมกลุม      
9. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง.      
10. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหกลาแสดงคิดและกลาแสดงออก       
11. นักเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาทักษะการเขียนในรปูแบบหลากหลาย      
12. บรรยากาศในหองเรียนมีความสนุกสนาน      
13. นักเรียนสามารถนําความรูทีจ่ากรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดไปบูรณาการใชกับ

วิชาอื่น 
     

14. นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานเขียนของตนเอง       
15. กิจกรรมการเรียนการสอนชวยพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห      
16. นักเรียนสามารถเลือกใชคําศัพทและสํานวนอยางมีความหมายและเหมาะสม       
17. นักเรียนสามารถใชโครงสรางทางไวยากรณไดอยางถูกตองและสื่อความหมายไดชัดเจน

เหมาะสม 
     

18. นักเรียนสามารถใชเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอักษรใหญ ไดถูกตอง        
19. ในขั้นการอานทบทวนและแกไขงานเขียนทําใหนักเรียนเขาใจการใชภาษา.      
20. นักเรียนคิดวาขั้นตอนตางๆที่ใชในการเขยีนมีความเหมาะสม      
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ตอนที่2 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
1. สิ่งที่นักเรียนชอบคือ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
2.  สิ่งที่นักเรียนอยากจะปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
 
ปรับปรุงมาจากแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการสอนของ จุติมา นาควรรณ (2544) 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน (กอนการทดลอง ) 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน (กอนการทดลอง) 
 
วัตถุประสงค ทดสอบความสามารถดานการเขียนของนักเรียน  (1 ชั่วโมง) 
Choose one topic to write an essay. ( about 150-200 words ) 
1. My Hero 
2. My Last Holiday 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน (หลังการทดลอง ) 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน (หลังการทดลอง) 
 

วัตถุประสงค ทดสอบความสามารถดานการเขียนของนักเรียน  (1 ชั่วโมง) 
Choose one topic to write an essay.  (about 150-200 words) 
1. My  Beloved Person 
2. My Best Holiday  

 3.  Studying in the City or in the Country  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
เกณฑการใหคะแนนการเขียนเรียงความ 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานการเขียนกอนและหลังการทดลอง 
 

องคประกอบ คะแนน ระดับ
ความสามารถ 

เกณฑ 

1. เน้ือหา          4 
 
        3 

 
        2 
 
       1 

ดีมาก-ดีเยี่ยม 
 

ปานกลาง-ดี 
 

ใช-ได 
 

ออนมาก 
 

- เน้ือหามีความสอดคลองกับหัวเรื่องทีก่ําหนด
และขยายความไดเหมาะสม 
- เน้ือหามีความสอดคลองกับหัวเรื่องพอประมาณ
แตขาดรายละเอียด มีสาระพียงพอ  
- เน้ือหาขอมูลอยูในวงจํากดั การขยายความ
เกี่ยวกับหัวขอเรื่องไมเพียงพอ  
- เน้ือหานอยไมสัมพันธกับหัวขอ หรือไม
เพียงพอตอการประเมิน ไมตรงประเด็น 

2.การเรียบ
เรียงเรื่องราว 

4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

ดีมาก-ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดี- ปานกลาง 
 
 

พอใช- ออน 
 

    
  ออนมาก 

- แสดงความคิดเห็นอยางคลองแคลวและชัดเจน   
มีขอมูลสนับสนุน กระทัดรัดชัดเจน เรียบเรียง
เรื่องราวดี ลําดับความสมเหตุสมผลและ
สอดคลองกันดี 
-แสดงความคดิเห็นไมคอยชัดเจนแตยังมีประเด็น
สําคัญ ขอความสนับสนุนใจความมีจํากัด การ
ลําดับความสมเหตุสมผลแตไมสมบูรณ 
- ขอความไมปะติดปะตอ ความคิดสับสนหรือไม
ตอเน่ือง ขาดการขยายความ และเรียงลําดับ
อยางสมเหตุสมผลแตไมสมบูรณ 
 -ไมสื่อสารเลย ไมมีการเรียบเรียงเรื่องราว 
หรือไมเพียงพอตอการประเมิน 

3.คําศัพท 4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 

ดีมาก-ดีเยี่ยม 
 
 

ปานกลาง-ดี 
 

พอใช- ออน 
    
 ออนมาก 

- สามารถใชคาํศัพทสํานวนอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม มีความสามารถสูงในการใช
รูปแบบภาษาที่เหมาะสม 
- สามารถใชศพัท สํานวน การเลือกคําผิดในบาง
ขอ แตยังสื่อความหมายได 
- ศัพทมีวงจํากัด ใชศัพทสาํนวน การเลอืกคําผิด
บอยความหมายไมชัดเจน สับสน 
- สามารถใชศพัท สํานวนนอย หรือไมเพียงพอ
ตอการประเมนิ 
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องคประกอบ คะแนน ระดับ
ความสามารถ 

เกณฑ 

4. การใช
โครงสรางทาง
ภาษา 

4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 
 

ดีมาก-ดีเยี่ยม 
 
 
 

ปานกลาง-ดี 
 

 
พอใช- ออน 

 
ออนมาก 

-ใชโครงสรางประโยคอยางถูกตองตามหลักการ
ใชภาษาสื่อความหมายชัดเจนมีความสอดคลอง
ของการใชประธานกริยาการใชกาล การเรียงคํา
ตามหนาที่ถูกตอง 
-ใชโครงสรางประโยคธรรมดาไมซับซอน มี
โครงสรางที่ซับซอนที่ผิดหลายแหง ในดานความ
สอดคลองทางไวยากรณ 
- ประโยคไมสมบูรณ ใชภาษาไมถูกตอง มีที่ผิด
หลายที่  
- ไมมีความรูในการสรางประโยค พบที่ผดิเกือบ
ทั้งหมด สื่อสารไมได หรือไมเพียงพอตอการ
ประเมิน 

5. กลไกทาง
ภาษา 
 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

ดีมาก-ดีเยี่ยม 
 
 

ปานกลาง-ดี 
 
 

พอใช- ออน 
 
 

ออนมาก 

- การสะกดคํา การใชเรื่องหมายวรรคตอน การ
ใชตวัอักษร และการยอหนามีความถูกตอง
ชัดเจน  
- พบขอผิดพลาดในเรื่องการสะกดคํา การใช
เครื่องหมายวรรคตอน การใชอักษรนํา และการ
ขึ้นยอหนาเปนบางครั้ง 
- พบขอผิดพลาดบอยครั้งในเรื่องตัวสะกด 
เครื่องหมายวรรคตอน การใชอักษรนําการขึ้นยอ
หนา เขียนลายมืออานไมออก จับความไมได 
- ไมมีความรูเรื่องกฎเกณฑเขียนเลยพบแต
ขอผิดพลาดในเรื่องตัวสะกด เครื่องหมายวรรค
ตอน การใชอักษรนําและการขึ้นยอหนา เขียนไม
เปนตวั มีขอมูลไมเพียงพอที่จะประเมินได 
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ภาคผนวก ฉ 
คะแนนกอนและหลังการทดสอบ 
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ตาราง 7 ผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนและหลงัการทดลอง  โดยผูประเมิน 3 คน 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(20 คะแนน) 
ผูประเมินคนที่ 

คะแนนหลังการทดลอง 
(20 คะแนน) 
ผูประเมินคนที่ 

นักเรียน
คนที ่

1 2 3 

คาเฉลี่ย 

1 2 3 

คาเฉลี่ย 

1 12 10 10 10.67 14 12 12 12.67 
2 15 15 11 13.67 20 15 15 16.67 
3 13 13 8 11.33 13 12 10 11.67 
4 11 10 9 10.00 12 10 11 11.00 
5 11 10 6 9.00 13 11 11 11.67 
6 12 11 8 10.33 12 11 11 11.33 
7 11 10 5 8.67 12 11 9 10.67 
8 10 10 5 8.33 10 10 9 9.67 
9 9 10 4 7.67 10 10 10 10.00 
10 10 11 8 9.67 12 10 10 10.67 
11 12 10 10 10.67 15 10 13 12.67 
12 13 10 10 11.00 15 12 13 13.33 
13 13 11 10 11.33 14 13 15 14.00 
14 12 11 9 10.67 15 14 12 13.67 
15 14 13 10 12.33 15 15 14 14.67 
16 12 12 10 11.33 16 14 17 15.67 
17 13 12 9 11.33 17 15 12 14.67 
18 14 13 7 11.33 16 11 11 12.67 
19 13 15 8 12.00 17 15 10 14.00 
20 12 13 5 10.00 15 13 10 12.67 
21 12 13 7 10.67 15 14 14 14.33 
22 14 13 11 12.67 12 13 13 12.67 
23 11 12 9 10.67 13 13 12 12.67 
24 13 13 10 12.00 16 13 15 14.67 
25 8 11 6 8.33 11 12 11 11.33 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คะแนนกอนการทดลอง 
(20 คะแนน) 
ผูประเมินคนที่ 

คะแนนหลังการทดลอง 
(20 คะแนน) 
ผูประเมินคนที่ 

นักเรียน
คนที ่

1 2 3 

คาเฉลี่ย 

1 2 3 

คาเฉลี่ย 

26 12 11 10 11.00 13 11 14 12.67 
27 12 11 6 9.67 15 11 14 13.33 
28 16 11 9 12.00 18 11 14 14.33 
29 12 12 7 10.33 15 11 13 13.00 
30 12 13 9 11.33 14 12 14 13.33 
31 11 11 5 9.00 15 11 12 12.67 
32 10 9 5 8.00 14 11 10 11.67 
33 11 10 4 8.33 14 13 12 13.00 

N = 33 ΣX=396 ΣY=380 ΣZ=260 345.33 ΣX=468 ΣY=400 ΣZ=403 423.67 

 12.00 11.52 7.88 10.46 14.18 12.12 12.21 12.84 
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ตาราง 8 แสดงผลตางของความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังความคิดโดยรวม
และรายดาน กอนและหลังการทดลอง 

 
กอนการทดลอง (20 คะแนน) หลังการทดลอง (20 คะแนน) คนที่ 

1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

ผลตาง  
(D) 

ผลตางยก
กําลังสอง 

(D2) 
1 2.00 2.00 2.00 2.30 2.30 10.60 3.00 2.66 2.66 2.00 2.30 12.62 2.02 4.08 
2 3.00 2.66 2.66 2.60 2.60 13.52 3.33 3.33 3.33 3.30 3.30 16.59 3.07 9.42 
3 2.30 2.30 2.00 2.30 2.30 11.20 2.66 2.33 2.66 2.00 2.00 11.65 0.45 0.20 
4 1.66 2.00 2.00 2.00 2.30 9.96 2.33 2.33 2.30 2.00 2.00 10.96 1.00 1.00 
5 1.66 2.00 1.60 1.60 2.00 8.86 2.33 2.33 3.00 2.00 2.00 11.66 2.80 7.84 
6 2.33 1.60 2.30 2.00 2.00 10.23 2.33 2.00 2.00 2.30 2.70 11.33 1.10 1.21 
7 1.60 1.60 1.66 1.60 2.00 8.46 2.00 2.33 2.00 2.30 2.00 10.63 2.17 4.71 
8 1.30 1.60 1.66 2.00 1.60 8.16 2.00 2.00 2.00 1.66 2.00 9.66 1.50 2.25 
9 1.30 1.30 1.30 1.60 2.00 7.50 1.30 1.30 1.30 1.60 2.00 7.50 0.00 0.00 
10 2.00 1.60 2.30 2.00 1.60 9.50 2.00 2.00 2.00 2.30 2.30 10.60 1.10 1.21 
11 2.30 2.00 2.00 2.30 2.00 10.60 2.70 2.33 2.70 2.30 2.60 12.63 2.03 4.12 
12 2.30 2.30 2.30 2.00 2.00 10.90 2.70 3.33 3.30 2.00 2.00 13.33 2.43 5.90 
13 2.00 2.30 2.30 2.00 2.60 11.20 3.00 3.33 3.00 2.30 2.30 13.93 2.73 7.45 
14 1.66 2.30 2.30 2.00 2.30 10.56 3.00 3.33 2.70 2.30 2.30 13.63 3.07 9.42 
15 2.33 2.60 2.66 2.00 2.60 12.19 3.00 3.00 3.00 2.60 3.00 14.60 2.41 5.81 
16 2.30 2.30 2.30 2.00 2.30 11.20 3.66 3.33 3.30 2.66 2.70 15.65 4.45 19.80 
17 2.30 2.60 2.66 2.00 1.60 11.16 3.33 3.00 3.30 2.30 2.70 14.63 3.47 12.04 
18 2.30 2.30 2.66 2.00 2.00 11.26 3.33 2.66 2.30 2.00 2.30 12.59 1.33 1.77 
19 2.66 2.66 2.66 2.00 2.00 11.98 3.00 3.00 2.70 2.70 2.70 14.10 2.12 4.49 
20 2.00 2.00 1.66 2.00 2.30 9.96 2.70 2.66 2.70 2.30 2.30 12.66 2.70 7.29 
21 2.00 1.66 1.66 2.60 2.60 10.52 3.00 2.66 2.70 2.66 3.30 14.32 3.80 14.44 
22 3.00 2.00 2.30 2.60 2.60 12.50 3.00 2.33 2.70 2.00 2.77 12.80 0.30 0.09 
23 2.30 2.00 2.00 2.30 2.00 10.60 2.70 3.00 2.70 2.00 2.30 12.70 2.10 4.41 
24 2.66 2.30 2.00 2.60 2.30 11.86 3.33 3.33 3.00 2.30 2.70 14.66 2.80 7.84 
25 2.00 1.30 1.30 1.60 2.00 8.20 2.33 2.33 2.00 2.00 2.70 11.36 3.16 9.99 
26 2.70 2.00 2.00 2.30 2.00 11.00 3.00 3.00 2.30 2.00 2.30 12.60 1.60 2.56 
27 2.00 1.60 1.66 1.60 2.60 9.46 3.00 3.00 2.70 2.00 2.70 13.40 3.94 15.52 
28 2.66 2.30 2.30 2.00 2.30 11.56 3.33 3.33 3.00 2.00 2.66 14.32 2.76 7.62 
29 2.00 2.00 2.00 2.30 2.00 10.30 3.00 3.00 2.70 2.00 2.30 13.00 2.70 7.29 
30 2.66 2.30 2.00 2.30 2.00 11.26 3.00 3.00 2.30 2.00 3.00 13.30 2.04 4.16 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง คนที่ 

1 2 3 4 5 รวม 1 2 3 4 5 รวม 

ผลตาง  
(D) 

ผลตางยก
กําลังสอง 

(D2) 
31 2.00 1.66 1.60 1.60 2.00 8.86 3.00 2.66 2.30 2.30 2.30 12.56 3.70 13.69 
32 1.33 1.30 1.60 1.60 2.00 7.83 2.66 2.70 2.00 2.00 2.30 11.66 3.83 14.67 
33 1.66 1.00 1.60 1.60 2.30 8.16 3.00 2.30 2.30 2.66 2.66 12.92 4.76 22.66 
รวม 70.27 65.44 67.00 67.30 71.10 341.11 92.05 89.22 84.95 72.84 81.49 420.55 79.44 234.97 
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ภาคผนวก ช 
ผลงานนักเรียน 
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งานเขียนของนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดกอนการทดลอง 

 
 

My  Hero             เลขที่ 9 
 

 John F is my Hero, He was a great leader. He help to free his people. He from Us. 
 
 

 
 
 

งานเขียนของนักเรียนที่มีคะแนนต่ําสุดหลังการทดลอง 

 
 

My Beloved Person       เลขที่ 9 

 
 My beloved person name is Rain, He’s Superstar Rain. He’s occupation superstar 
and sing song . Rain he’s com form travel Thailand in Music festival. The day after 
tomorrow Rain return go on Country Korea. Rain like Thailand. He’s life food thai. He’s fun 
like dance. 
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แผนผังความคิดของนักเรียนทีม่ีคะแนนงานเขียนต่ําสุดหลังการทดลอง 
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งานเขียนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดกอนการทดลอง 

 
My  Hero                   เลขท่ี 2 

 
Our king is my hero. He is a great leader, justice and intelligent. such as he say. 

Working hard and help for your poor and Thai people. When he was the king on the throne, 
working very hard for sixty years. Thai people admire love my king. I wish he is very happy 
and strong. 

 

 
 
 

งานเขียนของนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดหลังการทดลอง 
 

Studying in the City or in the country.   เลขที่  2 
 

  When compare study in the City and in the country. I think study in the city is better than 
in the country because the school and university are more equipment, and modern than in 
the country. The teachers in the city are more study than in the country. There are 
professors and associate professors. The transportation in the city is more speedily than in 
the country because the economy in the city is grower than in the country, but the 
atmosphere and traffic in the city is bad. 
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แผนผังความคิดของนักเรียนทีม่ีคะแนนงานเขียนสูงสุดหลังการทดลอง 
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ตัวอยางงานเขียนของนักเรยีนระหวางการทดลอง 

งานเขียนแบบบรรยาย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
ตัวอยางแผนผังความคิดของนักเรียนระหวางการทดลอง 

    งานเขียนแบบบรรยาย 
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ตัวอยางงานเขียนของนักเรยีนระหวางการทดลอง 
งานเขียนแบบ เปรียบเทียบความเหมือความแตกตาง 
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ตัวอยางแผนผังความคิดของนักเรียนระหวางการทดลอง 
งานเขียนแบบเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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สถานที่ทํางานปจจุบัน         โรงเรียนพุทธิรังสีพิบลู   
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