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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพือ 1)พัฒนาการเขียนความ
เรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 2)ศึกษาผลสัมฤทธิทาง
เรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย 3)ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรียนการเขียนความเรียงโดย
ใช้แผนผังความคิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์-
รังสติ เขตพืนทกีารศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึงกาํลังศึกษาในภาคเรียน  ปีการศึกษา 2 จาํนวน 
1 ห้องเรียน 30 คน เครืองมือทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดย
ใช้แผนผังความคิด ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทย ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติทใีช้ได้แก่ ) ค่าร้อยละ ) ค่าเฉลีย 3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและ ) Paired 

simple t-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 จากการทดสอบการเขียนแบบประสบการณ์และแบบ
จินตนาการนักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 2 ) 
ผลสมัฤทธิทางเรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t= 

30.543 และค่า Sig = .000 3) ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.93, S.D. 

= 0.26) 

คาํสาํคัญ: การพัฒนาความสามารถการเขียนวิชาภาษาไทย , แผนผังความคิด 

1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑติย์ 
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ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  ได้กาํหนดสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นสาระการเรียนรู้ทสีถานศึกษาต้องใช้เป็น
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึงเป็นกาํลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทีมี
ความสมดุลทงัด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติ ทจีาํเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เตม็ตามศักยภาพ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคาํนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุปัญญา  

 การเขียนความเรียงเป็นงานเขียนประเภทหนึงทีมีความสาํคัญ และกาํหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนืองจากการเขียนความเรียงเป็น
การเขียนแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ตลอดจนการใช้ศิลปะในการเขียน เพือ
ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษรและ สอืสารให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยมีการเรียบเรียงเรืองราวอย่าง
มีระบบระเบียบ การเขียนความเรียงจึงมีความสาํคัญต่อ ผู้เรียนเป็นอย่างมากในการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการสอืสารอย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจาก การเขียนความเรียงนัน
ต้องใช้ทักษะหลายด้านประกอบกันจึงจะเขียนความเรียงได้ดี ดังท ีชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534, 

น.1) กล่าวถึงความสาํคัญของการเขียนความเรียงไว้ว่า การเขียนความเรียงเป็นการเขียนขัน
พืนฐานทีสาํคัญ ยิงของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ การเขียนความ
เรียงจึงเป็นทักษะสาํคัญซึง จะต้องฝึกให้นักเรียน ตังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
นอกจากนันกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธกิาร 2551, น.25) ได้ให้ความสาํคัญของการ
เขียนความเรียงดังนี การเขียนความเรียงมีความ จาํเป็นและสาํคัญอย่างยิงในการเรียนภาษาไทย 

เพราะผู้เขียนความเรียง นอกจากจะต้องค้นคว้าด้านความรู้ ความเข้าใจในเนือหาทีจะเขียนแล้ว
ผู้เขียนยังจะต้องแสดงความรู้ ความคิดเหน็ ความรู้สกึของตนในข้อเขียนนันๆ 

ทักษะการเขียนทีกล่าวมานัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเกียวข้องกับการเขียน พบว่าในปัจจุบัน
นักเรียนในประเทศไทยมีภาวะไม่ชอบการเขียน ดังเช่น บทความเดก็ไทยยุคใหม่ทาํไมไม่ชอบการ
เขียน ต่อไป นิศาชล ชมเชย และคณะ (2555 September-October 3,17(3) น.25-9.) ได้ว่า 
เมือเข้าสู่ยุคสมัยทเีทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึน จนอะไรๆ กง่็ายไปหมด เดก็ไทยนาํ
เทคโนโลยีมาใช้มากขึน จนเดก็เริมอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ หรือแม้แต่เล่นนอกบ้านน้อยลง จน
น่าเป็นห่วง ทาํให้การฝึกฝนกล้ามเนือมือไม่เป็นไปตามพัฒนาการของเดก็ เพราะในช่วงสาํคัญ -

 ปี มีโอกาสในการได้ใช้นิวมือทัง  เรียนรู้สิงต่างๆ ทีเป็นสือกระตุ้ นประสาทสัมผัส เมือ
กล้ามเนือและประสาทสัมผัสนีมีข้อมูลทีน้อย การนําความจําเดิมทีเป็นประโยชน์ตอนทีสมอง
ปฏิวัติตนเองกเ็ลยไปไม่ถึงจุดสูงสุด เมือเดก็โตขึนจนเลยวัยสาํคัญ ปัญหาของการใช้ “นิวมือ” 
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ทีน้อยกจ็ะไปส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเดก็ไทย และปัญหาทีพบต่อมาคือ ปัญหาเรือง
ลายมือ ปัญหาเรืองการเขียนกลับด้าน เช่น เขียน ถ เป็น ภ, ด เป็น ค เป็นต้น ซึงปัญหาเล็กๆ 
เหล่านี อาจทาํให้เดก็สือสารผ่านการเขียนผิดเพียนไปได้ และเป็นปัญหาทีมีจุดเริมต้นมาจากวิถี
ชีวิตในปัจจุบันทังสิน  อย่างไรก็ตาม จากบทความดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึงของ
ความสามารถด้านการเขียนของเดก็เทา่นัน ซึงเดก็จะเรียนรู้ และพัฒนาทกัษะของตนเองได้ดี ต้อง
อาศัยปัจจัยส่งเสริมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แรงสนับสนุนทเีหมาะสมจากคุณครู หรือผู้ปกครอง 
โดยการชมเชยเมือเดก็ทาํถูก และคอยสอนแทนการดุเมือเดก็ทาํผิด เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที สนับสนุนโอกาสให้เดก็ได้เล่นเกมเล่นของเล่นทีช่วยพัฒนา
ทกัษะอย่างเหมาะสม และทสีาํคัญคือ เปิดโอกาสให้เดก็ได้ฝึกฝนทกัษะอย่างสมาํเสมอ การฝึกฝน
อย่างสมาํเสมอนันจะช่วยให้เดก็มันใจในข้อมูลทตีนได้รับ ส่งผลให้เดก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และ
กล้าแสดงออกมาเพือให้เกดิการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ต่อไป  

จากสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 เรือง การ
เขียนความเรียง เพือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพนัน ปัญหาสาํคัญอยู่ทีการขาด
ความรู้ประสบการณ์ ความช่างสงัเกต ความคิด การใช้ภาษา และขาดการฝึกฝน ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะ
มีพืนฐานของการเป็นผู้เขียนทดีี แต่ถ้าไม่ริเริมทจีะเขียนและฝึกฝนอย่างสมาํเสมอ กค็งไม่อาจเป็น
ผู้เขียนทีดีได้ เพราะการฝึกฝนย่อมช่วยเพิมพูนทักษะการเขียนให้ดีขึน ซึงนับได้ว่าเป็นการใช้
กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน และเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเขียนทีดี ซึงสอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  กระทรวงศึกษาธิการ สาระหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระท ี  การเขียน มาตรฐาน ท .  ระดับชันประถมศึกษาปีท ี
2 กล่าวถึง การเขียนเรืองสันๆ เกียวกับประสบการณ์ง่ายๆ และ เขียนเรืองสนัๆ ตามจินตนาการ 

แต่ในปัจจุบันสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  พบว่า 
นักเรียนหลายคนเขียนความเรียงไม่เป็น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ความเรียงทีเขียนขาดความ
น่าสนใจ ไม่สามารถจูงใจผู้อ่านได้จากปัญหาทกีล่าวมาจะเหน็ว่า นักเรียนระดับประถมศึกษาส่วน
ใหญ่ยังเขียน ความเรียงได้ไม่ดีและบางส่วนยังเขียนความเรียงไม่เป็น ซึงกค็ือนักเรียนวางโครง
เรืองไม่เป็น เรืองทีเขียนไม่ตรงกับหัวข้อทตีังไว้ ขาดความรู้ และความคิดในเรืองทเีขียน การใช้
ถ้อยคาํ สาํนวนและการเรียบเรียง ประโยคไม่ถูกต้อง การเขียนสะกดคาํผิด ไม่รู้จักย่อหน้า เขียน
คาํนาํ ไม่ถูกต้องไม่สัมพันธ์กับชือเรือง และไม่สามารถเขียนสรุปความได้โดยสาเหตุนันอาจจะมา
จากนักเรียนไม่ชอบเขียนความเรียง นักเรียนได้รับการฝึกฝนน้อย ทังๆทีเป็นการเขียนทีมีความ
ซับซ้อนต้องอาศัยทงัความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และทสีาํคัญครูมุ่งสอนให้นักเรียนเขียนความ
เรียงให้เป็นในขณะทฝึีกเพียง 1– 2 ครัง ซึงทาํให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้เบือหน่าย และไม่
ชอบเขียนความเรียง ดังนันการใช้ภาษาเขียนจึงเป็นสงิสาํคัญต้องเรียนรู้และฝึกฝน 

การเขียนความเรียงเป็นเรืองทยีากสาํหรับนักเรียนทาํให้นักเรียนเขียนความเรียงได้ไม่
ดีเท่าทคีวร ส่วนใหญ่จะเขียนไม่ตรงตามรูปแบบทกีาํหนด เขียนเรืองวกวนไม่สามารถเรียบเรียง
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เนือหาให้เป็นเรืองราวตามลาํดับขันตอน ไม่สามารถประมวลและถ่ายทอดความคิดออกมาได้และ
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ มิงขวัญ กิตติวรรณกร (2534, น.27) กล่าวถึงปัญหาการ
เขียนของนักเรียนว่า “นักเรียนไม่สามารถเรียบเรียงข้อความให้เป็นเรืองเป็นราวและสละสลวยได้ 

กว่าจะเขียนจบแต่ละเรืองต้องใช้เวลานานมาก”ความคิดนีสอดคล้องกับ สลิล ศิริมงคล (2539, 

น.7) ได้กล่าวถึงปัญหาของการเขียนทีมักพบเสมอในการสอนเขียนเช่น “นักเรียนไม่สามารถ
เขียนเรืองให้จบตามทต้ีองการได้ ในบางครังเขียนเรืองไม่ตรงตามหัวข้อทกีาํหนด ถึงแม้บางคนจะ
เขียนเรืองได้เป็นจํานวนมากแต่เรืองกลับไม่สัมพันธ์กับชือเรือง การใช้ภาษาไม่สละสลวยขาด
สาํนวนโวหารทีดี” นอกจากนี กรมวิชาการ (2542, น.55) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย (กองวิจัยกรมวิชาการ ทางการศึกษา) ว่า ประเดน็ทเีป็นปัญหามาก คือ การฝึก
กระบวนการคิด การเขียนอธบิาย โดยลาํดับความคิดและเหตุการณ์ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเรืองการเขียนความเรียงโดยใช้
เทคนิคแผนผังความคิด เพือช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสามารถจัดลําดับการ
เขียนความเรียงได้อย่างเป็นระบบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการเขียนความเรียง การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถนํามาใช้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความให้มี
ประสิทธิภาพอย่างหนึง คือการจักทาํแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าครูมีการวางแผนการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ทดีี รู้จักใช้เทคนิควิธีสอนและนวัตกรรมทเีหมาะสม กจ็ะทาํให้นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้ทดีีได้ 

การใช้แผนผังความคิด (Mind map) หรือแผนทีความคิด เป็นเทคนิคทีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทีเน้นให้นักเรียนได้จัดระเบียบข้อมูลและความคิดทีมีอยู่อย่างหลากหลายให้เป็น
ระบบ โดยผ่านการเขียนคาํสาํคัญ การวาดสญัลักษณ์ การระบายสอีอกมาเป็นแผนผังความคิด ซึง
จะช่วยให้นักเรียนคิด จดจาํ เข้าใจในเนือหาและสามารถนาํเสนอข้อมูลออกมาได้ ดังท ีโทนี บูซาน 
(Tony Buzan 1991 : 117) ได้กล่าวว่า ธรรมชาติของแผนผังความคิดนันเชือมโยงอย่างแนบ
แน่นกับการทาํงานของหัวคิดและยังสามารถนาํไปใช้กับแทบทุกกิจกรรมทีเกียวข้องกับความคิด 
การฟืนความจาํ การวางแผนหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ธิดา ฤทธาภัย (2537, น. 27) 

ได้อธิบายลักษณะของแผนภาพว่า มีลักษณะเป็นเค้าโครงทีมีเส้นโยงใยติดต่อเชือมโยง เพือนาํ
ข้อมูลจากบทอ่านมาสมัพันธก์นัในการสร้างแผนภาพนัน นักเรียนสามารถนาํรายละเอียดประกอบ
ใจความสาํคัญ (Main Idea) ได้ นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันให้ชัดเจน การสร้าง
แผนภาพจาํทาํให้นักเรียนมีทกัษะในการทาํความเข้าใจดีขึนซึงจะเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป  

การใช้แผนผังความคิด(Mind map) หรือแผนทคีวามคิด จึงเป็นวิธีการหนึงทผู้ีวิจัยมี
ความสนใจทจีะใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน โดยนาํแผนผัง
ความคิดใช้ในการวางแผน เน้นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและการสร้างองค์ความรู้ เพราะ
การเรียนโดยใช้รูปแบบแผนผังความคิด นักเรียนจะได้ใช้ความคิดอย่างเป็นขันตอน โดยการ
แยกแยะความคิดหลักและความคิดรองของเรืองทจีะเขียน โดยนักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง 
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อย่างเต็มทีในการแสดงความคิด เพือชีให้เห็นความสัมพันธ์ทีมีต่อหัวเรืองทีใช้ในการเขียน 
นอกจากนันนักเรียนยังเกิดความสนุกสนานกับการใช้จินตนาการในการตกแต่งภาพและรูปแบบ
ของงานทเีชือมโยงสู่เรืองทเีขียนอีกด้วย นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ความคิดและฝึกทกัษะการเขียน
ไปในตัว ซึงช่วยให้นักเรียนพบแนวทางในการเรียนรู้ เกิดความสนใจ และเปลียนพฤติกรรมของ
ตนเอง ในการพัฒนาด้านการเรียนวิชาภาษาไทยและการศึกษาหา ความรู้วิชาต่างๆ ดังนัน
ภาษาไทยจึงเป็นสิงสาํคัญทีสุดของนักเรียนทีกาํลังศึกษาอยู่ในขณะนีเพือใช้ในการดาํเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต และในการใช้แผนผังความคิดยังช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาการมีความรู้ทคีงทน แต่
ถ้าผู้เรียนต้องการเรียนสิงใหม่โดยไม่มีพืนฐานมาก่อน ไม่เกียวข้องกับความรู้เดิม การเรียนรู้ชนิด
นีเรียกว่าการเรียนแบบท่องจาํ ซึงเป็นวิธีทีแสดงให้เหน็โครงสร้างของเนือหา ความสัมพันธ์ของ
ข้อเทจ็จริงและแนวคิดในเรืองนันๆ ช่วยให้ความคิดของผู้เรียนต่อสงิทเีรียนรู้มีความชัดเจนยิงขึน  

ดังนันผู้วิจัยเหน็ว่าการจัดการเรียนรู้การเขียนความเรียงน่าจะนาํแผนผังความคิดมา
ส่งเสริมการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-
รังสิต ซึงการวิจัยครังนีจะทาํให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการ ความเข้าใจ ไปใช้ กับการเรียน
ภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพและการเขียนในระดับสงูขนึไป 

1.2 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.เพือพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 

2.เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ท ี2 

3.เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี2 ต่อการเรียนการเขียน
ความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด 

1.3สมมุติฐานการวิจยั 

1.การพัฒนาความสามารถการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษา
ปีท ี2 มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 7  ของคะแนนเตม็ 

2.ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ต่อการเรียนการเขียนความเรียง
ภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดอยู่ในระดับมาก 

1.4 ขอบเขตการวิจยั 

ผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดงัต่อไปนี 

689



กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต เขตพืนทกีารศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึงกาํลังศึกษาในภาคเรียน  ปี
การศึกษา 2 จาํนวน 1 ห้องเรียน ทงัหมด 30 คน  

ตัวแปรทใีช้ในการวิจัย 

1.ตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การใช้แผนผังความคิด 

ตัวแปรตาม คือ 

1.ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย
2. ผลสัมฤทธทิางการการเขียนความเรียงภาษาไทย
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนการเขียนความ
เรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด

2. เนือหา วิชาภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีท ี2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต สังกัด
การศึกษาเอกชน เนือหาทีใช้ในครังนีเป็นเนือหาสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชันท ี1 เรือง
การเขียนจาํนวน 8 แผน แผนละ 60 นาท ีรวม 16 ชัวโมง 

3. ระยะเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจัยครังนีใช้เวลา 4 สัปดาห์ ภาคเรียนท ี
ปีการศึกษา 2 รวมจาํนวน 16 ชัวโมง ชัวโมงละ 60 นาท ี

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเขียนความเรียงภาษาไทย
3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้

แผนผังความคิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยตามขนัตอน ดังนี 

1. ขนัเตรียมการ
1.1 ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ ขันตอน และรายละเอียดให้นักเรียนทราบเกียวกับ

การเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด 

1.2 ทําการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเขียนก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนทางการเขียนความเรียง เป็นข้อสอบอตันัย จาํนวน 1 ข้อ 
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2. ขนัทดลอง
การวิจัยในครังนีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้วิจัย

จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการเขียน
จาํนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ รวมทงัหมด 16 ชัวโมง ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบความสามารถการ
เขียนความเรียงหลังเรียน และประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้
แผนผังความคิด เป็นรายบุคคล 

 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ทาํการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบการ
เขียนเรียงความ ทเีป็นแบบทดสอบคู่ขนาน เป็นข้อสอบอตันัย จาํนวน 1 ข้อ 

3. ขนัสรุป
ให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีผลต่อการเรียนการเขียน

เรียงความวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิด 

เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมดเพือนาํไปวิเคราะห์โดยใช้วิธกีารทางสถิติ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Paired-Samples t-

test แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยค่าเฉลีย (  ) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี 

ตอนท ี1 ผลของการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 พบว่า จากการทดสอบการเขียนแบบประสบการณ์และแบบ
จินตนาการนักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑทุ์กคน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเขียนความเรียงภาษาไทย พบว่า คะแนนเฉลียก่อนการ
พัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยใช้แผนผังความคิด เท่ากับ 2.53 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .681 และคะแนนหลังเรียนการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยใช้
แผนผังความคิด เท่ากับ 8.23 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .568 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t= 30.543 และค่า Sig= .000 ซึงน้อยกว่านัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 
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ตอนท ี3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ต่อการเรียนการเขียน
ความเรียงโดยใช้แผนผังความคิด พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

2.93, S.D. = 0.26) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือด้าน
ผู้เรียน (  = 2.94, S.D. = 0.23) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 2.93, S.D. = 0.25) ด้าน
ผู้สอน (  = 2.91, S.D. = 0.29) 

อภิปรายผล 

ตอนท ี1 ผลของการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทยโดยใช้แผนผังความคิดของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 2 พบว่า จากการทดสอบการเขียนแบบประสบการณ์และแบบ
จินตนาการนักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไป
ตามสมมุติฐานทีตังไว้ เนืองจากนักเรียนได้ทาํแบบฝึกการเขียนความเรียงแบบประสบการณ์
จาํนวน 4 ครังและแบบทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 จาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 และมีนักเรียนทีไม่ผ่านจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ส่วนการเขียนความ
เรียงแบบจินตนาการจาํนวน 4 ครังและแบบทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑจ์าํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนันจะเหน็ได้ว่าการเรียนรู้การเขียนความเรียงโดยใช้
แผนผังความคิดนันทาํให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเขียนความเรียงเพิมขนึตามลาํดับ ดังท ี
มาลี นิสสัยสุข (2535, น.18) ธิดา ฤทธาภัย (2537, น. 27)และ กัณหา คาํหอมกุล (2547, 

น.47) กล่าวถึงแผนผังความคิดไว้ว่า การใช้แผนภาพมักใช้แสดงเกยีวกบั สงักปัของคาํหรือลาํดับ
องค์ประกอบของสงิใดสิงหนึง เพือช่วยให้นักเรียนได้มองเหน็ขอบข่ายของสังกปั ช่วยให้ผู้อ่านเกิด
การเรียนรู้และจดจํามากขึน แผนผังแสดงถึงความรู้ความคิดความเข้าใจของผู้เรียนทีผ่านการ
ประมวลความรู้ความคิดตามลาํดับขันตอนและเชือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการเขียน
คาํประโยค วลี สัญลักษณ์ และเส้นเชือมโดยให้คาํสาํคัญ หรือหัวข้อเรืองอยู่ตรงกลางหรือด้าน
บนสุดของแผนผังส่วนใจความรองกระจายออกไปหรือแตกสาขา ออกมาซึงประกอบไปด้วยส่วน
สําคัญ 3 ส่วน คือ คําสําคัญเส้นเชือมโยงและคําหรือวลีทีแสดงถึงข้อมูลหรือคําสําคัญนันๆ 
นักเรียนสามารถนาํรายละเอียดประกอบใจความสาํคัญได้ นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์
กันให้ชัดเจน การสร้างแผนภาพจําทาํให้นักเรียนมีทักษะในการทาํความเข้าใจดีขึนซึงจะเป็น
ประโยชน์ในการเรียนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของประเพ็ญศรี ไกรอนุพงษ์ (2549) ได้
ทาํการศึกษาเรืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที6 โดยใช้แผนทีความคิด ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิด้านการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แผนทคีวามคิดพบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลียผลสัมฤทธิด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร้อยละ 80.49 และมีจาํนวนนักเรียนทมีีคะแนนร้อย
70 ขึนไปจาํนวน26 คนจากจาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และชนานุต อุ่นมะดี (2550)ได้
ทาํการศึกษาเรืองผลการใช้เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทมีีต่อความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียน
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เรียงความของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 11.72 คิดเป็นร้อยละ 58.60ความสมารถใน
การเขียนเรียงความของนักเรียนหลังเรียนมีคาํเฉลียเท่ากับ16.63 คิดเป็นร้อยละ 83.15 ซึงสูง
กว่าเกณฑร้์อยละ70 

ตอนท ี2 ผลสัมฤทธิทางเรียนการเขียนความเรียงภาษาไทย พบว่า คะแนนเฉลียก่อน
การพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยใช้แผนผังความคิด เท่ากับ 2.53 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .681 และคะแนนหลังเรียนการพัฒนาการเขียนความเรียงภาษาไทย โดยใช้
แผนผังความคิด เท่ากับ 8.23 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .568 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีค่าสถิติ t= 30.543 และค่า Sig= .000 ซึงน้อยกว่านัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

เป็นไปตามสมมุติฐานทตีังไว้ จะเหน็ได้ว่าการเรียนรู้การเขียนความเรียงโดยใช้แผนผังความคิดทาํ
ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดในเรืองของการเขียน ซึงเดิมนักเรียนยังไม่เคยวิธีการหรือ
เทคนิคนีมาก่อน จึงทาํให้เกดิความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยเฉพาะเรืองความคิดสร้างสรรค์ นักเรียน
มีคะแนนค่อนข้างสูง หลังจากเรียนโดยใช้แผนผังความคิดแล้วผู้วิจัยได้ทาํการทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนการเขียนวิชาภาษาไทยอีกครัง นักเรียนประสบความสาํเรจ็ในการเขียนความเรียง มี
คะแนนสูงตังแต่ 7-9 คะแนน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชนานุต อุ่นมะดี (2550)ได้
ทาํการศึกษาเรืองผลการใช้เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทมีีต่อความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลียเท่ากับ 11.72 คิดเป็นร้อยละ 58.60 ความสมารถใน
การเขียนเรียงความของนักเรียนหลังเรียนมีคาํเฉลียเท่ากับ16.63 คิดเป็นร้อยละ 83.15 ซึงสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ70 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ.01 ลักษณารีย์ รัตนวร (2551) ได้ทาํการศึกษาเรืองผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ทีเน้นผังความคิด ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2ผลการวิจัยพบว่า 1)ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลียเทา่กบั16.81คิดเป็นร้อยละ 56.03 หลังเรียนมีค่าเฉลียเทก่บั 2194 

คิดเป็นร้อยละ73.14 และความสามารถโนการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์เน้นผังความคิดหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ.01 แสงระวี ประจวบวัน ( ) ได้
ทาํการศึกษาเรืองการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใช้แบบฝึกทักษะทีใช้วิธีการแผนที
ความคิด สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเวียนด้าน
ทักษะการเขียนความเรียง สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ .  โดยมีผลสมัฤทธหิลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและศรีพระจันทร์ แสงเขตต์ (2557) 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ที
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนทีความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูน ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้

693



แผนทีความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

ตอนท ี3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ต่อการเรียนการเขียน
ความเรียงโดยใช้แผนผังความคิด พบว่า ความพึงพอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 

2.93, S.D. = 0.26) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือด้าน
ผู้เรียน (  = 2.94, S.D. = 0.23) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 2.93, S.D. = 0.25) ด้าน
ผู้สอน (  = 2.91, S.D. = 0.29) จะเห็นได้ว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลียอยู่ระดับมาก กล่าวคือ 
ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจเกียวกับ มีความสามารถในการเขียนเพิมขึน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้กับวิชาอืนได้และมีความสามารถในการเขียนผังความคิด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจเกียวกับ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้เรืองการเขียนแผนผังความคิด,ทาํให้
นักเรียนสามารถวางแผนการทาํงานได้ และทาํให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน ด้านผู้สอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจเกียวกับ ผู้สอนให้ความรู้เรืองทเีรียนอย่างเป็นกันเอง) ช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษานักเรียนเมือมีปัญหา และ ผู้สอนทาํให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชนานุต อุ่นมะดี (2550)ได้ทาํการศึกษาเรืองผลการใช้เทคนิคระตมระสมองและผังความคิดทีมี
ต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี1 ทมีีต่อกจิกรรมการเรียนการสอนการเขียนเรียงความด้วย
เทคนิคระตมสมองและผังความคิด อยู่ในระดับมาก ลักษณารีย์ รัตนวร (2551) ได้ทาํการศึกษา
เรืองผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ทีเน้นผังความคิด ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียน
เรียงความเชิงสร้างสรรค์ทเีน้นผังความคิดของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
แสงระวี ประจวบวัน ( ) ได้ทาํการศึกษาเรืองการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใช้
แบบฝึกทกัษะทใีช้วิธีการแผนทคีวามคิด สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความคิดเหน็ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนความเรียงทีให้วิธีการ
แผนทีความคิด สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  อยู่ในระตับมากและศรีพระจันทร์ แสง
เขตต์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  ทีจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนทีความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูน 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหน็ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี6 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนทคีวามคิดร่วมกบัแบบฝึกทกัษะภาพการ์ตูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

การเรียนการเขียนความเรียงโดยแผนผังความคิดเป็นสิงทเีกิดผลดีและทาํให้นักเรียน
ประสบความสาํเร็จในการเรียนการเขียนความเรียง เช่น เริมต้นจาก คาํ วลีและประโยค  เป็นไป
ตามลาํดับขนัตอน 
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ในการเรียนการเขียนแผนผังความคิด เริมแรกครูจะต้องแสดงตัวอย่างและให้นักเรียน
ได้ฝึกการเรียงลาํดับความคิดเป็นสิงทสีาํคัญโดยเริมจากคาํสาํคัญ(Key word) ต่อจากนันแสดง
ความคิดโดยคําสําคัญ(Key word) เป็นการเชือมโยงความคิดหลักไปหาความคิดย่อย และ
หลังจากนันจึงให้สร้างวลีหรือประโยคจากคาํสาํคัญ(Key word) เมือได้ครบองค์ประกอบในการ
เขียนเรืองจึงให้นักเรียนนําประโยคเหล่านันมาเรียบเรียงเชือมโยงกันเป็นความเรียง เมือทาํ
แบบฝึกหัดท1ี การเขียนประสบการณ์(การช่วยเหลือครอบครัว) นักเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการของ
การเขียนโดยใช้แผนผังความคิด แต่เมือทาํแบบฝึกหัดที 2-4 นักเรียนมีพัฒนาการเพิมขึน 
โดยเฉพาะการเขียนแบบจินตนาการ นักเรียนสามารถเขียนได้ดีตังแต่แบบฝึกที 5-8 เพราะมี
คะแนนสูง แสดงว่า นักเรียนชอบงานทีเป็นเรืองทีคิดฝันหรือสร้างสรรค์มากกว่าการเขียนแบบ
ความเป็นจริงในชีวิตประจาํวัน  

อีกประการหนึง การเขียนความเรียงโดยใช้แผนผังความคิด เป็นการกระตุ้ นให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากรู้อยากเหน็ เกิดความสนใจ เกิดความสงสัย ซักถาม  ในการเขียน
ความเรียงแบบประสบการณ์ มีข้อจาํกัดในเรืองของคาํทีนาํมาใช้ ส่วนการเขียนแบบจินตนาการ 
นักเรียนจะไม่ค่อยถามกนั เพราะคาํทใีช้นัน มีความหลากหลาย จึงทาํให้เขียนได้มากกว่าการเขียน
ความเรียงแบบประสบการณ์ ดังทPีiaget ( ) กล่าวว่า ความเติบโตทางสติปัญญาเกิดขึนเมือ
ผู้เรียนจัดจําแนกจําพวกทางด้านความคิด หรือโครงสร้างความรู้ ซึงประกอบไปด้วยมโนมติ
เกยีวกบัสงิของและเหตุการณ์ทมีีคุณลักษณะทวัไปหรือคุณลักษณะเฉพาะบางประการร่วมกนั เมือ
คนเรามีประสบการณ์เกียวกับสิงใหม่หรือสิงทเีราไม่คุ้นเคย จะเกิดการเปรียบเทยีบกับสิงทไีด้จัด
จําพวกไว้แล้ว ถ้ามีลักษณะผสมกลมกลืนกัน กจ็ะเพิมความรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้างทีมีอยู่เดิม 
(Assimilation) แต่ถ้าข้อมูลใหม่นันไม่อยู่ในลักษณะความรู้ ทีมีอยู่แล้ว กจ็ะเกิดการปรับความรู้
ด้วยการสร้างโครงสร้างความรู้ขึนใหม่ หรือเปลียนโครงสร้างความรู้เก่าด้วยความรู้ใหม่  

ดังนันการทใีห้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนแผนผังความคิดบ่อยๆ หรือสมาํเสมอกจ็ะ
ช่วยทาํให้นักเรียนประสบความสาํเรจ็ในเรืองของการเขียนขันสงูต่อไปได้ 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํไปใช ้

1.การสอนแผนผังความคิด อาจเป็นเรืองใหม่สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษา
ตอนต้น ครูจะต้องนาํเสนอตัวอย่างทสีามารถสร้างความคิดให้กบันักเรียนโดยครูควรสอนให้คิด
ตามลาํดับขนัตอนและเมอืนักเรียนเชือมโยงได้ นักเรียนกจ็ะปฏบัิติได้ด้วย 

2.การเลือกเรืองทนีาํมาจัดกิจกรรมควรเป็นเรือง ทเีหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน ไม่ง่าย
หรือยากจนเกนิไป เพราะถ้าเรืองยากมาก นักเรียนจะคิดแผนผังความคิดช้าและเขียนช้าด้วย เช่น
การเขียนแบบประสบการณ์ เรืองการช่วยเหลือครอบครัวและการจราจร 
ขอ้เสนอแนะเพอืทําการวิจัยครงัต่อไป 
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ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบด้านการเขียนความเรียงของนักเรียนทเีรียนโดยใช้แผนผัง
ความคิดกบั สอืมัลติมีเดีย สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาตอนต้น 
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