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การพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทย
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยใช้แผนผังความคิด
Development of Thai Writing Ability of Prathomsuksa 2
Students Using Mind Mapping
สุนษิ า เกาะอ้อม1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื อ 1)พั ฒนาการเขียนความ
เรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 2)ศึกษาผลสัมฤทธิทาง
เรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย 3)ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรียนการเขียนความเรียงโดย
ใช้ แผนผังความคิด กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต เขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึงกําลังศึกษาในภาคเรียน ปี การศึกษา 2 จํานวน
1 ห้ องเรียน 30 คน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดย
ใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด ) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทย )
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด การวิเคราะห์
ข้ อมูลและสถิติทใช้
ี ได้ แก่ ) ค่าร้ อยละ ) ค่าเฉลีย 3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ ) Paired
simple t-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 2 จากการทดสอบการเขี ย นแบบประสบการณ์ แ ละแบบ
ํ าร้ อยละ 70 ผ่ า นเกณฑ์ทุกคน คิดเป็ นร้ อยละ 100 2 )
จิ น ตนาการนั กเรี ยนมีคะแนนไม่ ตากว่
ผลสัมฤทธิทางเรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t=
ഥ = 2.93, S.D.
30.543 และค่า Sig = .000 3) ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ࢄ
= 0.26)
คําสําคัญ: การพัฒนาความสามารถการเขียนวิชาภาษาไทย , แผนผังความคิด
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ทีมาและความสําคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขันพื นฐาน พุทธศักราช
ได้ กาํ หนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็ นสาระการเรียนรู้ทสถานศึ
ี
กษาต้ องใช้ เป็ น
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึงเป็ นกําลังของชาติให้ เป็ นมนุ ษย์ทีมี
ความสมดุลทังด้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข มีความรู้
และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติ ทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดความสมดุล ต้ องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุปัญญา
การเขี ยนความเรี ย งเป็ นงานเขี ยนประเภทหนึ งทีมี ความสํา คั ญ และกํา หนดไว้ ใ น
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนืองจากการเขียนความเรี ยงเป็ น
การเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ตลอดจนการใช้ ศิลปะในการเขียน เพือ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ สือสารให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจ โดยมีการเรียบเรียงเรืองราวอย่าง
มีระบบระเบียบ การเขียนความเรียงจึงมีความสําคัญต่อ ผู้เรี ยนเป็ นอย่างมากในการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางด้ านการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจาก การเขียนความเรียงนัน
ต้ องใช้ ทักษะหลายด้ านประกอบกันจึงจะเขียนความเรียงได้ ดี ดังที ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534,
น.1) กล่ า วถึงความสํา คัญของการเขียนความเรี ยงไว้ ว่า การเขียนความเรี ยงเป็ นการเขียนขัน
พืนฐานทีสําคัญ ยิงของการใช้ ภาษาไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ การเขียนความ
เรี ยงจึงเป็ นทักษะสําคัญซึง จะต้ องฝึ กให้ นักเรียน ตังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนันกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, น.25) ได้ ให้ ความสําคัญของการ
เขียนความเรียงดังนี การเขียนความเรียงมีความ จําเป็ นและสําคัญอย่างยิงในการเรียนภาษาไทย
เพราะผู้เขียนความเรียง นอกจากจะต้ องค้ นคว้ าด้ านความรู้ ความเข้ าใจในเนือหาทีจะเขียนแล้ ว
ผู้เขียนยังจะต้ องแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สกึ ของตนในข้ อเขียนนันๆ
ทักษะการเขียนทีกล่ าวมานัน ผู้วิจัยได้ ศึกษาเกียวข้ องกับการเขียน พบว่ าในปั จจุ บัน
นักเรียนในประเทศไทยมีภาวะไม่ชอบการเขียน ดังเช่น บทความเด็กไทยยุคใหม่ทาํ ไมไม่ชอบการ
เขียน ต่ อไป นิศาชล ชมเชย และคณะ (2555 September-October 3,17(3) น.25-9.) ได้ ว่า
เมือเข้ าสู่ยุคสมัยทีเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน จนอะไรๆ ก็ง่ายไปหมด เด็กไทยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ มากขึน จนเด็กเริมอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ หรือแม้ แต่เล่นนอกบ้ านน้ อยลง จน
น่าเป็ นห่วง ทําให้ การฝึ กฝนกล้ ามเนือมือไม่เป็ นไปตามพัฒนาการของเด็ก เพราะในช่วงสําคัญ ปี มี โ อกาสในการได้ ใ ช้ นิ วมื อ ทัง เรี ย นรู้ สิงต่ า งๆ ทีเป็ นสื อกระตุ้ น ประสาทสั ม ผั ส เมื อ
กล้ ามเนื อและประสาทสัมผั สนี มีข้อมู ลทีน้ อ ย การนําความจําเดิมทีเป็ นประโยชน์ ตอนทีสมอง
ปฏิวัติตนเองก็เลยไปไม่ถึงจุ ดสูงสุด เมือเด็กโตขึนจนเลยวัยสําคัญ ปั ญหาของการใช้ “นิวมือ”

687

ทีน้ อยก็จะไปส่งผลต่อพั ฒนาการด้ านต่างๆ ของเด็กไทย และปั ญหาทีพบต่อมาคือ ปั ญหาเรือง
ลายมือ ปั ญหาเรืองการเขียนกลับด้ าน เช่น เขียน ถ เป็ น ภ, ด เป็ น ค เป็ นต้ น ซึงปั ญหาเล็กๆ
เหล่านี อาจทําให้ เด็กสือสารผ่านการเขียนผิดเพียนไปได้ และเป็ นปั ญหาทีมีจุดเริมต้ นมาจากวิถี
ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น ทั งสิ น อย่ า งไรก็ต าม จากบทความดั ง กล่ า วเป็ นเพี ย งปั ญ หาส่ ว นหนึ งของ
ความสามารถด้ านการเขียนของเด็กเท่านัน ซึงเด็กจะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองได้ ดี ต้ อง
อาศัยปั จจัยส่งเสริ มหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น แรงสนับสนุ นทีเหมาะสมจากคุณครู หรือผู้ปกครอง
โดยการชมเชยเมือเด็กทําถูก และคอยสอนแทนการดุเมือเด็กทําผิด เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที สนับสนุ นโอกาสให้ เด็กได้ เล่ นเกมเล่ นของเล่ นทีช่ วยพัฒนา
ทักษะอย่างเหมาะสม และทีสําคัญคือ เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะอย่างสมําเสมอ การฝึ กฝน
อย่างสมําเสมอนันจะช่วยให้ เด็กมันใจในข้ อมูลทีตนได้ รับ ส่งผลให้ เด็กกล้ าคิดกล้ าตัดสินใจ และ
กล้ าแสดงออกมาเพือให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต่อไป
จากสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 เรือง การ
เขียนความเรี ยง เพื อให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ใช้ ทัก ษะอย่ า งมี ประสิทธิภาพนัน ปั ญหาสําคัญอยู่ ทีการขาด
ความรู้ประสบการณ์ ความช่างสังเกต ความคิด การใช้ ภาษา และขาดการฝึ กฝน ถึงแม้ ว่าผู้เขียนจะ
มีพืนฐานของการเป็ นผู้เขียนทีดี แต่ถ้าไม่ริเริมทีจะเขียนและฝึ กฝนอย่างสมําเสมอ ก็คงไม่อาจเป็ น
ผู้ เขียนทีดีได้ เพราะการฝึ กฝนย่ อมช่ วยเพิ มพู นทักษะการเขียนให้ ดีขึน ซึ งนั บได้ ว่าเป็ นการใช้
กระบวนการเขียนพั ฒนางานเขียน และเป็ นการปลู กฝังนิ สัยรั กการเขี ยนทีดี ซึ งสอดคล้ อ งกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กระทรวงศึกษาธิการ สาระหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระที การเขียน มาตรฐาน ท . ระดับชันประถมศึกษาปี ที
2 กล่าวถึง การเขียนเรืองสันๆ เกียวกับประสบการณ์ง่ายๆ และ เขียนเรืองสันๆ ตามจินตนาการ
แต่ในปัจจุบันสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา พบว่า
นั กเรี ยนหลายคนเขียนความเรี ยงไม่ เป็ น ไม่ มีความคิดสร้ างสรรค์ ความเรี ยงทีเขียนขาดความ
น่าสนใจ ไม่สามารถจู งใจผู้อ่านได้ จากปั ญหาทีกล่าวมาจะเห็นว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่ยังเขียน ความเรียงได้ ไม่ดีและบางส่วนยังเขียนความเรียงไม่เป็ น ซึงก็คือนักเรียนวางโครง
เรื องไม่เป็ น เรื องทีเขียนไม่ตรงกับหัวข้ อทีตังไว้ ขาดความรู้ และความคิดในเรืองทีเขียน การใช้
ถ้ อยคํา สํานวนและการเรียบเรียง ประโยคไม่ถูกต้ อง การเขียนสะกดคําผิด ไม่ร้ ูจักย่อหน้ า เขียน
คํานํา ไม่ถูกต้ องไม่สัมพันธ์กับชือเรือง และไม่สามารถเขียนสรุปความได้ โดยสาเหตุนันอาจจะมา
จากนักเรียนไม่ชอบเขียนความเรียง นักเรี ยนได้ รับการฝึ กฝนน้ อย ทังๆทีเป็ นการเขียนทีมีความ
ซับซ้ อนต้ องอาศัยทังความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ และทีสําคัญครูมุ่งสอนให้ นักเรียนเขียนความ
เรียงให้ เป็ นในขณะทีฝึ กเพียง 1– 2 ครัง ซึงทําให้ นักเรียนเกิดความรู้สึกท้ อแท้ เบือหน่าย และไม่
ชอบเขียนความเรียง ดังนันการใช้ ภาษาเขียนจึงเป็ นสิงสําคัญต้ องเรียนรู้และฝึ กฝน
การเขียนความเรียงเป็ นเรืองทียากสําหรับนักเรียนทําให้ นักเรียนเขียนความเรียงได้ ไม่
ดีเท่าทีควร ส่วนใหญ่ จะเขียนไม่ตรงตามรูปแบบทีกําหนด เขียนเรืองวกวนไม่สามารถเรียบเรียง
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เนือหาให้ เป็ นเรืองราวตามลําดับขันตอน ไม่สามารถประมวลและถ่ายทอดความคิดออกมาได้ และ
ใช้ ภาษาไม่เ หมาะสม สอดคล้ องกับ มิงขวัญ กิตติวรรณกร (2534, น.27) กล่ าวถึงปั ญหาการ
เขียนของนักเรียนว่า “นักเรียนไม่สามารถเรียบเรียงข้ อความให้ เป็ นเรืองเป็ นราวและสละสลวยได้
กว่าจะเขียนจบแต่ละเรืองต้ องใช้ เวลานานมาก”ความคิดนีสอดคล้ องกับ สลิล ศิริมงคล (2539,
น.7) ได้ กล่ าวถึงปั ญหาของการเขียนทีมักพบเสมอในการสอนเขี ยนเช่ น “นักเรี ยนไม่สามารถ
เขียนเรืองให้ จบตามทีต้ องการได้ ในบางครังเขียนเรืองไม่ตรงตามหัวข้ อทีกําหนด ถึงแม้ บางคนจะ
เขียนเรื องได้ เป็ นจํานวนมากแต่เรื องกลับไม่สัมพั นธ์กับชือเรื อง การใช้ ภาษาไม่สละสลวยขาด
สํานวนโวหารทีดี” นอกจากนี กรมวิชาการ (2542, น.55) ได้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย (กองวิจัยกรมวิชาการ ทางการศึกษา) ว่า ประเด็นทีเป็ นปัญหามาก คือ การฝึ ก
กระบวนการคิด การเขียนอธิบาย โดยลําดับความคิดและเหตุการณ์
จากการศึกษาสภาพปั ญหาดังกล่ าว ผู้วิจัยได้ ศึกษาเรื องการเขียนความเรี ยงโดยใช้
เทคนิคแผนผังความคิด เพื อช่ วยกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจ และสามารถจัดลําดับการ
เขียนความเรียงได้ อย่างเป็ นระบบและพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางด้ านการเขียนความเรียง การ
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนทีสามารถนํา มาใช้ ฝึ กฝนพั ฒ นาทัก ษะการเขี ยนสรุ ป ความให้ มี
ประสิทธิภ าพอย่ า งหนึ ง คือ การจั ก ทํา แผนจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ถ้ า ครู มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทดีี รู้จักใช้ เทคนิควิธีสอนและนวัตกรรมทีเหมาะสม ก็จะทําให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทดีี ได้
การใช้ แ ผนผังความคิด (Mind map) หรื อ แผนทีความคิ ด เป็ นเทคนิ คทีใช้ ใ นการ
จัดการเรี ยนรู้ทีเน้ นให้ นักเรี ยนได้ จัดระเบี ยบข้ อมู ลและความคิดทีมีอยู่ อย่างหลากหลายให้ เป็ น
ระบบ โดยผ่านการเขียนคําสําคัญ การวาดสัญลักษณ์ การระบายสีออกมาเป็ นแผนผังความคิด ซึง
จะช่วยให้ นักเรียนคิด จดจํา เข้ าใจในเนือหาและสามารถนําเสนอข้ อมูลออกมาได้ ดังที โทนี บูซาน
(Tony Buzan 1991 : 117) ได้ กล่ าวว่ า ธรรมชาติของแผนผังความคิดนันเชือมโยงอย่างแนบ
แน่ นกับการทํางานของหัวคิดและยังสามารถนําไปใช้ กับแทบทุกกิจกรรมทีเกียวข้ องกับความคิด
การฟื นความจํา การวางแผนหรือการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และ ธิดา ฤทธาภัย (2537, น. 27)
ได้ อธิบายลักษณะของแผนภาพว่า มีลักษณะเป็ นเค้ าโครงทีมีเส้ นโยงใยติดต่อเชือมโยง เพือนํา
ข้ อมูลจากบทอ่านมาสัมพันธ์กนั ในการสร้ างแผนภาพนัน นักเรียนสามารถนํารายละเอียดประกอบ
ใจความสําคัญ (Main Idea) ได้ นักเรี ยนจะต้ องเข้ าใจถึงความสัมพั น ธ์กัน ให้ ชัดเจน การสร้ าง
แผนภาพจําทําให้ นักเรียนมีทกั ษะในการทําความเข้ าใจดีขึนซึงจะเป็ นประโยชน์ในการเรียนต่อไป
การใช้ แผนผังความคิด(Mind map) หรือแผนทีความคิด จึงเป็ นวิธีการหนึงทีผู้วิจัยมี
ความสนใจทีจะใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน โดยนําแผนผัง
ความคิดใช้ ในการวางแผน เน้ นการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลและการสร้ างองค์ความรู้ เพราะ
การเรี ยนโดยใช้ รูปแบบแผนผังความคิด นักเรี ยนจะได้ ใช้ ความคิดอย่า งเป็ นขันตอน โดยการ
แยกแยะความคิดหลักและความคิดรองของเรืองทีจะเขียน โดยนักเรียนได้ ใช้ ความคิดของตนเอง
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อย่ า งเต็ม ทีในการแสดงความคิ ด เพื อชี ให้ เ ห็น ความสั ม พั น ธ์ ทีมี ต่ อ หั ว เรื องทีใช้ ใ นการเขี ย น
นอกจากนันนักเรียนยังเกิดความสนุ กสนานกับการใช้ จินตนาการในการตกแต่งภาพและรูปแบบ
ของงานทีเชือมโยงสู่เรืองทีเขียนอีกด้ วย นักเรียนได้ ฝึกฝนการใช้ ความคิดและฝึ กทักษะการเขียน
ไปในตัว ซึงช่วยให้ นักเรียนพบแนวทางในการเรียนรู้ เกิดความสนใจ และเปลียนพฤติกรรมของ
ตนเอง ในการพั ฒ นาด้ า นการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยและการศึ กษาหา ความรู้ วิ ช าต่ า งๆ ดั ง นั น
ภาษาไทยจึ งเป็ นสิงสําคัญทีสุดของนั ก เรี ยนทีกํา ลั งศึ ก ษาอยู่ ในขณะนีเพื อใช้ ในการดําเนิ น ชี วิ ต
ต่อไปในอนาคต และในการใช้ แผนผังความคิดยังช่วยให้ ผ้ ูเรียนแก้ ปัญหาการมีความรู้ทคงทน
ี
แต่
ถ้ าผู้เรียนต้ องการเรียนสิงใหม่โดยไม่มีพืนฐานมาก่อน ไม่เกียวข้ องกับความรู้เดิม การเรียนรู้ชนิด
นีเรี ยกว่ าการเรี ยนแบบท่องจํา ซึงเป็ นวิธีทีแสดงให้ เห็นโครงสร้ างของเนือหา ความสัมพั นธ์ของ
ข้ อเท็จจริงและแนวคิดในเรืองนันๆ ช่วยให้ ความคิดของผู้เรียนต่อสิงทีเรียนรู้มีความชัดเจนยิงขึน
ดังนันผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ การเขียนความเรียงน่าจะนําแผนผังความคิดมา
ส่งเสริมการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์รั ง สิต ซึ งการวิ จั ย ครั งนี จะทํา ให้ ผ้ ู เ รี ย นสามารถนํา หลั ก การ ความเข้ า ใจ ไปใช้ กับ การเรี ยน
ภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพและการเขียนในระดับสูงขึนไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
2.เพื อศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ทางการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 2
3.เพือศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ต่อการเรียนการเขียน
ความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
1.3สมมุติฐานการวิจยั
1.การพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปี ที 2 มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 7 ของคะแนนเต็ม
2.ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรี ยงภาษาไทย หลั งเรี ยนสูงกว่ า ก่อนเรี ยนอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ต่อการเรียนการเขียนความเรียง
ภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดอยู่ในระดับมาก
1.4 ขอบเขตการวิจยั
ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดงั ต่อไปนี
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายทีใช้ ใ นการวิ จั ย ครั งนี ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 2 ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ -รังสิต เขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึงกําลังศึกษาในภาคเรียน ปี
การศึกษา 2 จํานวน 1 ห้ องเรียน ทังหมด 30 คน
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
1.ตัวแปร
ตัวแปรต้ น คือ การใช้ แผนผังความคิด
ตัวแปรตาม คือ
1.ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย
2. ผลสัมฤทธิทางการการเขียนความเรียงภาษาไทย
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนการเขียนความ
เรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
2. เนือหา วิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พื นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร์ -รั ง สิ ต สั ง กั ด
การศึกษาเอกชน เนือหาทีใช้ ในครั งนีเป็ นเนือหาสาระการเรี ยนรู้วิชาภาษาไทย ช่ วงชันที 1 เรือง
การเขียนจํานวน 8 แผน แผนละ 60 นาที รวม 16 ชัวโมง
3. ระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยครังนีใช้ เวลา 4 สัปดาห์ ภาคเรียนที
ปี การศึกษา 2 รวมจํานวน 16 ชัวโมง ชัวโมงละ 60 นาที
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครังนี
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทย
3.แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทยโดยใช้
แผนผังความคิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัยตามขันตอน ดังนี
1. ขันเตรียมการ
1.1 ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอน และรายละเอียดให้ นักเรี ยนทราบเกียวกับ
การเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
1.2 ทํา การทดสอบผลสั ม ฤทธิ ทางการเขี ย นก่ อ นเรี ย น (Pre-Test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนทางการเขียนความเรียง เป็ นข้ อสอบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ
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2. ขันทดลอง
การวิ จัยในครั งนีดําเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2562 โดยผู้วิจัย
จัดการเรียนรู้ให้ แก่นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายด้ วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการเขียน
จํานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวมทังหมด 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบความสามารถการ
เขียนความเรียงหลังเรียน และประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้
แผนผังความคิด เป็ นรายบุคคล
หลั ง การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ค รบตามแผนจั ด การเรี ย นรู้ แ ล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ ท าํ การ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรี ยงหลั งเรี ยน (Post-Test) โดยใช้ แบบทดสอบการ
เขียนเรียงความ ทีเป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน เป็ นข้ อสอบอัตนัย จํานวน 1 ข้ อ
3. ขันสรุป
ให้ นักเรียนทําแบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรียนทีมีผลต่อการเรียนการเขียน
เรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิด
เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพือนําไปวิเคราะห์โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้ อยละ และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรี ยงภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรี ยนโดยใช้ Paired-Samples tഥ)
test แบบสอบถามความพึ งพอใจต่อ การเรี ยนการเขียนเรี ยงความวิชาภาษาไทยค่าเฉลี ย ( 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี
ตอนที 1 ผลของการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดของ
นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 2 พบว่ า จากการทดสอบการเขียนแบบประสบการณ์ และแบบ
จินตนาการนักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรี ยงภาษาไทย พบว่ า คะแนนเฉลียก่อนการ
พั ฒ นาการเขี ย นความเรี ย งภาษาไทย โดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด เท่ า กั บ 2.53 ส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .681 และคะแนนหลังเรี ยนการพั ฒนาการเขียนความเรี ยงภาษาไทย โดยใช้
แผนผังความคิด เท่ากับ 8.23 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .568 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t= 30.543 และค่า Sig= .000 ซึงน้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
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ตอนที 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ต่อการเรียนการเขียน
ഥ=
ความเรี ยงโดยใช้ แ ผนผังความคิด พบว่ า ความพึ งพอใจภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก (ࢄ
2.93, S.D. = 0.26) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน เรี ยงลําดับค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อ ยคือ ด้ า น
ഥ = 2.93, S.D. = 0.25) ด้ าน
ഥ = 2.94, S.D. = 0.23) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (ࢄ
ผู้เรี ยน (ࢄ
ഥ = 2.91, S.D. = 0.29)
ผู้สอน (ࢄ
อภิปรายผล
ตอนที 1 ผลของการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้ แผนผังความคิดของ
นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 2 พบว่ า จากการทดสอบการเขียนแบบประสบการณ์ และแบบ
จินตนาการนักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นไป
ตามสมมุ ติ ฐ านทีตั งไว้ เนื องจากนัก เรี ยนได้ ทาํ แบบฝึ กการเขียนความเรี ยงแบบประสบการณ์
จํานวน 4 ครังและแบบทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.33 และมีนักเรี ยนทีไม่ผ่านจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.67 ส่วนการเขียนความ
เรียงแบบจินตนาการจํานวน 4 ครังและแบบทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์จาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ดังนันจะเห็นได้ ว่าการเรี ยนรู้การเขียนความเรียงโดยใช้
แผนผังความคิดนันทําให้ นักเรียนมีพัฒนาการทางด้ านการเขียนความเรียงเพิมขึนตามลําดับ ดังที
มาลี นิสสัยสุข (2535, น.18) ธิดา ฤทธาภัย (2537, น. 27)และ กัณหา คําหอมกุล (2547,
น.47) กล่าวถึงแผนผังความคิดไว้ ว่า การใช้ แผนภาพมักใช้ แสดงเกียวกับ สังกัปของคําหรือลําดับ
องค์ประกอบของสิงใดสิงหนึง เพือช่วยให้ นักเรียนได้ มองเห็นขอบข่ายของสังกัป ช่วยให้ ผ้ ูอ่านเกิด
การเรี ยนรู้และจดจํามากขึน แผนผังแสดงถึงความรู้ ความคิดความเข้ าใจของผู้ เรี ยนทีผ่ านการ
ประมวลความรู้ความคิดตามลํา ดับขันตอนและเชือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการเขียน
คําประโยค วลี สัญลักษณ์ และเส้ นเชือมโดยให้ คาํ สําคัญ หรือหัวข้ อเรืองอยู่ตรงกลางหรื อด้ าน
บนสุดของแผนผังส่วนใจความรองกระจายออกไปหรือแตกสาขา ออกมาซึงประกอบไปด้ วยส่วน
สํา คั ญ 3 ส่ ว น คื อ คํา สํา คั ญ เส้ น เชื อมโยงและคํา หรื อ วลี ทีแสดงถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ คํา สํา คั ญ นั นๆ
นักเรียนสามารถนํารายละเอียดประกอบใจความสําคัญได้ นักเรียนจะต้ องเข้ าใจถึงความสัมพันธ์
กันให้ ชัดเจน การสร้ า งแผนภาพจําทําให้ นักเรี ยนมีทักษะในการทํา ความเข้ าใจดีขึนซึ งจะเป็ น
ประโยชน์ ใ นการเรี ยนต่ อไป สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของประเพ็ญ ศรี ไกรอนุ พงษ์ (2549) ได้
ทําการศึกษาเรืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที6 โดยใช้ แผนทีความคิด ผลการศึกษาพบว่ า ผลสัมฤทธิด้ านการ
เขียนเชิงสร้ างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ แ ผนทีความคิดพบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลียผลสัมฤทธิด้ านการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ร้อยละ 80.49 และมีจาํ นวนนักเรียนทีมีคะแนนร้ อย
70 ขึนไปจํานวน26 คนจากจํานวน 33คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.8 และชนานุต อุ่นมะดี (2550)ได้
ทําการศึกษาเรืองผลการใช้ เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทีมีต่อความสามารถในการเขียน
เรี ย งความของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถในการเขี ย น
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เรียงความของนักเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ 11.72 คิดเป็ นร้ อยละ 58.60ความสมารถใน
การเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนหลั งเรี ยนมีคาํ เฉลี ยเท่ากับ16.63 คิดเป็ นร้ อยละ 83.15 ซึงสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ70
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางเรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย พบว่า คะแนนเฉลียก่อน
การพั ฒนาการเขียนความเรี ยงภาษาไทย โดยใช้ แผนผังความคิด เท่ากับ 2.53 ส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .681 และคะแนนหลังเรี ยนการพั ฒนาการเขียนความเรี ยงภาษาไทย โดยใช้
แผนผังความคิด เท่ากับ 8.23 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .568 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t= 30.543 และค่า Sig= .000 ซึงน้ อยกว่านัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้ จะเห็นได้ ว่าการเรียนรู้การเขียนความเรียงโดยใช้ แผนผังความคิดทํา
ให้ นักเรี ยนเกิดการพั ฒนาความคิดในเรื องของการเขียน ซึงเดิมนักเรี ยนยังไม่เคยวิ ธีการหรื อ
เทคนิคนีมาก่อน จึงทําให้ เกิดความสนใจใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน โดยเฉพาะเรืองความคิดสร้ างสรรค์ นักเรียน
มีคะแนนค่อนข้ างสูง หลังจากเรียนโดยใช้ แผนผังความคิดแล้ วผู้วิจัยได้ ทาํ การทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนการเขียนวิชาภาษาไทยอีกครัง นักเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนความเรียง มี
คะแนนสู ง ตั งแต่ 7-9 คะแนน ซึ งสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของชนานุ ต อุ่ น มะดี (2550)ได้
ทําการศึกษาเรืองผลการใช้ เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทีมีต่อความสามารถในการเขียน
เรี ย งความของนั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสามารถในการเขี ย น
เรียงความของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 11.72 คิดเป็ นร้ อยละ 58.60 ความสมารถใน
การเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนหลั งเรี ยนมีคาํ เฉลี ยเท่ากับ16.63 คิดเป็ นร้ อยละ 83.15 ซึงสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ70 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.01 ลักษณารีย์ รัตนวร (2551) ได้ ทาํ การศึกษาเรืองผลของการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการเขี ย นเรี ย งความเชิ ง สร้ า งสรรค์ ทีเน้ น ผั ง ความคิ ด ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึ กษาปี ที 2ผลการวิจัยพบว่ า 1)ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้ างสรรค์ของ
นักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ16.81คิดเป็ นร้ อยละ 56.03 หลังเรียนมีค่าเฉลียเท่กบั 2194
คิดเป็ นร้ อยละ73.14 และความสามารถโนการเขียนเรียงความเชิงสร้ างสรรค์เน้ นผังความคิดหลัง
เรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่ า งมีนั ยสําคั ญทางสถิติ ทีระดับ .01 แสงระวี ประจวบวัน (
) ได้
ทําการศึกษาเรื องการพั ฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใช้ แบบฝึ กทั กษะทีใช้ วิธีการแผนที
ความคิด สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่ า ผลสัมฤทธิทางการเวียนด้ าน
ทักษะการเขียนความเรี ยง สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ . โดยมีผลสัมฤทธิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและศรีพระจันทร์ แสงเขตต์ (2557)
ได้ ศึกษาการพั ฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนั กเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ที
จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แผนที ความคิ ด ร่ ว มกั บ แบบฝึ กทั ก ษะภาพการ์ ตู น ผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนั กเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
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แผนทีความคิดร่ วมกับแบบฝึ กทักษะภาพการ์ ตูน หลังการจัดการเรี ยนรู้ สูงกว่ าก่อนการจั ดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
ตอนที 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ต่อการเรียนการเขียน
ഥ=
ความเรี ยงโดยใช้ แ ผนผังความคิด พบว่ า ความพึ งพอใจภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก (ࢄ
2.93, S.D. = 0.26) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน เรี ยงลําดับค่ าเฉลียจากมากไปหาน้ อ ยคือ ด้ า น
ഥ = 2.94, S.D. = 0.23) ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ࢄ
ഥ = 2.93, S.D. = 0.25) ด้ าน
ผู้เรี ยน (ࢄ
ഥ = 2.91, S.D. = 0.29) จะเห็น ได้ ว่า ทุ กด้ านมี คะแนนเฉลี ยอยู่ ร ะดั บมาก กล่ า วคือ
ผู้ สอน (ࢄ
ด้ านผู้ เรี ยน นั กเรี ยนมีความพึ งพอใจเกียวกับ มีความสามารถในการเขียนเพิ มขึน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ กับวิชาอืนได้ และมีความสามารถในการเขียนผังความคิด ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนมีความพึ งพอใจเกียวกับ ช่ วยให้ นักเรียนมีความรู้เรืองการเขียนแผนผังความคิด ,ทําให้
นักเรี ยนสามารถวางแผนการทํา งานได้ และทําให้ นักเรี ยนสนุ ก สนานกับการเรี ย น ด้ านผู้สอน
นักเรียนมีความพึงพอใจเกียวกับ ผู้สอนให้ ความรู้เรืองทีเรียนอย่างเป็ นกันเอง) ช่วยเหลือและให้
คําปรึกษานักเรียนเมือมีปัญหา และ ผู้สอนทําให้ ผ้ ูเรียนสนใจบทเรียน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ชนานุต อุ่นมะดี (2550)ได้ ทาํ การศึกษาเรืองผลการใช้ เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทีมี
ต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี 1 ทีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความด้ วย
เทคนิคระตมสมองและผังความคิด อยู่ในระดับมาก ลักษณารีย์ รัตนวร (2551) ได้ ทาํ การศึกษา
เรื องผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการเขียนเรี ยงความเชิ งสร้ างสรรค์ ทีเน้ นผังความคิด ของ
นั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2ผลการวิจัยพบว่ า เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การเขียน
เรียงความเชิงสร้ างสรรค์ทเน้
ี นผังความคิดของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อยู่ในระดับค่อนข้ างดี
แสงระวี ประจวบวัน (
) ได้ ทาํ การศึกษาเรืองการพัฒนาทักษะการเขี ยนความเรียง โดยใช้
แบบฝึ กทักษะทีใช้ วิธีการแผนทีความคิด สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรี ยนมีความคิดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการเขียนความเรี ยงทีให้ วิธีก าร
แผนทีความคิด สําหรั บนั กเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที อยู่ ในระตับมากและศรี พระจันทร์ แสง
เขตต์ (2557) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นเรี ย งความของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที ทีจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ แ ผนทีความคิ ดร่ ว มกับ แบบฝึ กทัก ษะภาพการ์ ตู น
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนทีความคิดร่วมกับแบบฝึ กทักษะภาพการ์ตูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
การเรียนการเขียนความเรียงโดยแผนผังความคิดเป็ นสิงทีเกิดผลดีและทําให้ นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนการเขียนความเรียง เช่น เริมต้ นจาก คํา วลีและประโยค เป็ นไป
ตามลําดับขันตอน

695

ในการเรียนการเขียนแผนผังความคิด เริมแรกครูจะต้ องแสดงตัวอย่างและให้ นักเรียน
ได้ ฝึกการเรี ยงลําดับความคิดเป็ นสิงทีสําคัญโดยเริ มจากคําสําคัญ(Key word) ต่อจากนันแสดง
ความคิ ด โดยคํา สํา คั ญ (Key word) เป็ นการเชื อมโยงความคิ ด หลั ก ไปหาความคิ ด ย่ อ ย และ
หลังจากนันจึงให้ สร้ างวลีหรือประโยคจากคําสําคัญ(Key word) เมือได้ ครบองค์ประกอบในการ
เขียนเรื องจึ งให้ นั กเรี ยนนําประโยคเหล่ า นั นมาเรี ยบเรี ยงเชื อมโยงกัน เป็ นความเรี ยง เมือทํา
แบบฝึ กหัดที1 การเขียนประสบการณ์(การช่วยเหลือครอบครัว) นักเรียนยังไม่เข้ าใจวิธีการของ
การเขี ยนโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด แต่ เ มื อทํา แบบฝึ กหั ด ที 2-4 นั กเรี ยนมีพัฒ นาการเพิ มขึ น
โดยเฉพาะการเขียนแบบจิ นตนาการ นั กเรี ยนสามารถเขียนได้ ดีตังแต่ แบบฝึ กที 5-8 เพราะมี
คะแนนสูง แสดงว่ า นักเรี ยนชอบงานทีเป็ นเรื องทีคิดฝันหรื อสร้ างสรรค์มากกว่ าการเขียนแบบ
ความเป็ นจริงในชีวิตประจําวัน
อีก ประการหนึ ง การเขี ย นความเรี ย งโดยใช้ แ ผนผั ง ความคิ ด เป็ นการกระตุ้ น ให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากรู้อยากเห็น เกิดความสนใจ เกิดความสงสัย ซักถาม ในการเขียน
ความเรียงแบบประสบการณ์ มีข้อจํากัดในเรืองของคําทีนํามาใช้ ส่วนการเขียนแบบจินตนาการ
นักเรียนจะไม่ค่อยถามกัน เพราะคําทีใช้ นัน มีความหลากหลาย จึงทําให้ เขียนได้ มากกว่าการเขียน
ความเรียงแบบประสบการณ์ ดังทีPiaget (
) กล่าวว่า ความเติบโตทางสติปัญญาเกิดขึนเมือ
ผู้ เรี ยนจั ดจํา แนกจํา พวกทางด้ า นความคิด หรื อโครงสร้ า งความรู้ ซึ งประกอบไปด้ วยมโนมติ
เกียวกับสิงของและเหตุการณ์ทมีี คุณลักษณะทัวไปหรือคุณลักษณะเฉพาะบางประการร่วมกัน เมือ
คนเรามีประสบการณ์เกียวกับสิงใหม่หรือสิงทีเราไม่ค้ ุนเคย จะเกิดการเปรียบเทียบกับสิงทีได้ จัด
จําพวกไว้ แล้ ว ถ้ ามีลักษณะผสมกลมกลื นกัน ก็จะเพิ มความรู้ ใหม่ เ ข้ ากับ โครงสร้ า งทีมีอ ยู่ เ ดิม
(Assimilation) แต่ถ้าข้ อมูลใหม่นันไม่ อยู่ ในลักษณะความรู้ ทีมีอยู่แล้ ว ก็จะเกิดการปรั บความรู้
ด้ วยการสร้ างโครงสร้ างความรู้ขึนใหม่ หรือเปลียนโครงสร้ างความรู้เก่าด้ วยความรู้ใหม่
ดังนันการทีให้ นักเรียนได้ ฝึกฝนการเขียนแผนผังความคิดบ่อยๆ หรือสมําเสมอก็จะ
ช่วยทําให้ นักเรียนประสบความสําเร็จในเรืองของการเขียนขันสูงต่อไปได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1.การสอนแผนผังความคิด อาจเป็ นเรืองใหม่สาํ หรับนักเรียนชันประถมศึกษา
ตอนต้ น ครูจะต้ องนําเสนอตัวอย่างทีสามารถสร้ างความคิดให้ กบั นักเรียนโดยครูควรสอนให้ คิด
ตามลําดับขันตอนและเมือนักเรียนเชือมโยงได้ นักเรียนก็จะปฏิบัติได้ ด้วย
2.การเลือกเรืองทีนํามาจัดกิจกรรมควรเป็ นเรือง ทีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ไม่ง่าย
หรือยากจนเกินไป เพราะถ้ าเรืองยากมาก นักเรียนจะคิดแผนผังความคิดช้ าและเขียนช้ าด้ วย เช่น
การเขียนแบบประสบการณ์ เรืองการช่วยเหลือครอบครัวและการจราจร
ข้อเสนอแนะเพือทําการวิจัยครังต่อไป

696

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบด้ านการเขียนความเรียงของนักเรียนทีเรียนโดยใช้ แผนผัง
ความคิดกับ สือมัลติมีเดีย สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาตอนต้ น
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