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วัฒนากาญจน์ แก้วมณี1 

อญัชลี ทองเอม2 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 24 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้

ผังมโนทศัน์ 2) แบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโน

ทศัน์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 4) 

Paired simple t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถการเขียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 80ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ100 2) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04)  

ค าส าคัญ: การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, ผังมโนทศัน์  

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้คนใน

ประเทศได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง เน่ืองจากเป็นภาษาสากลและยังถือได้ว่าเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกนั

ทั่วโลก โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคที่การเปล่ียนแปลงในหลายๆด้าน ภาษาอังกฤษย่ิงมีบทบาท

และสัมพันธ์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการศึกษาอีกด้วย ประเทศไทยเองกต็ื่นตัวกับ

กระแสโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นกนั โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทกัษะของคนในศตวรรษที่ 21 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ส าหรับประเทศไทยน้ันได้เลง็เหน็ความจ าเป็นในเร่ืองของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงมุ่งเน้น

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประยุกต์ให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่21 การจัด

กระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในหลายๆด้าน ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียน

การสอน สื่อการเรียนและการอ านวยความสะดวก สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวเสริมที่จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดังจะเหน็ได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาข้ัน

บังคับ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24  

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทักษะที่ใช้ในการสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษมีด้วยกัน 4 ทักษะ คือ 

ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนและทางโรงเรียนกจั็ดให้มีการเรียนการ

สอนครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะจากการศึกษาของ จิรดา วุฑฒิยากร (2550, บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนความสามารถทางการเขียนคิดเป็นร้อยละ 17.65 และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 32. จากผลการวิจัยของ 

อารีย์ ปรีดีกุล (2554, บทคัดย่อ) พบว่าผู้เรียนจ านวนมากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารอยู่ในระดับต ่า กล่าวคือมีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ได้บ้าง แต่ไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์จึงไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อ

ความหมาย ส าหรับทกัษะการอ่านและการเขียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร

เมื่ออยู่ใน ระดับเวทโีลก 

 ข้อมูลดังกล่าวจะเหน็ได้ว่าปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษามีคะแนนต ่าซ่ึงส่งผล

ต่อเน่ืองมาถึงระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงปัญหาดังกล่าวควรมีการแก้ไข ทั้งน้ีผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยน าเอารูปแบบการใช้ผังมโนทัศน์(Concept Map)มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนและ

น าทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดเชิง

สร้างสรรค์ อนัสอดคล้องกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อกีด้วย  

การใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Map) เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การสร้างข้อมูลใหม่ให้อยู่ ใน

รูปแบบของแผนภมิูที่เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างโครงความคิดล่วงหน้า จะท าให้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่เกิด

ความเข้าใจ และคงทน (Novak, 1984) โดยแนวคิดดังกล่าวน้ันประยุกต์มาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย (A Theory of meaningful Verbal Learning) ของ Ausubel (1963) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ที่ 

เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเดิมและความรู้ใหม่ โดยแผนผังมโนทศัน์เป็นการแสดงความสัมพันธ์  

ระหว่างมโนทศัน์โดยมีค าหรือข้อความแสดงความสัมพันธ์ซ่ึงการเขียนจะเร่ิมจากมโนทศัน์หลักด้านบนสดุ

และตามด้วยมโนทัศน์รองและมีการเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์พร้อมข้อความที่สื่อความหมาย (วิยะดา 

ระวังสขุ, 2545) 

โทนี บูซาน (Buzan,1991, p.107-109)ได้กล่าวถึงแผนที่ความคิดไว้ว่า การใช้แผนที่

ความคิด(mind map) จะช่วยขจัดปัญหาการเขียนใหม่ซ า้แล้วซ า้เล่า เพราะโครงเร่ืองที่จะพูดหรือเขียนให้

ครอบคลุมประเด็นและความคิดที่ส าคัญๆ วิธีการน้ีจะช่วยขจัดปัญหาได้ และองค์ประกอบทั้งหมดจะ

สมบูรณ์ครบถ้วนทันทีเม่ือเราเขียนแผนที่ความคิดเสร็จ ส่วนสมศักด์ิ สินธุรเวชญ์ (2544, น.21) ได้
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กล่าวถึงการน าแผนที่ความคิด (mind map) มาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านผู้เรียนคือ ใช้

ส าหรับจดบันทกึความรู้ การสรุป ทบทวนความรู้เดิม จัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบ และ 

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544, น.87) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนที่ความคิดว่าแผนที่ความคิดช่วยให้สมอง

ทั้งสองข้างได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สมองซีกซ้ายเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเรียงล าดับ การวิเคราะห์ 

ซีกขวาเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการมองเหน็ภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ นอกจากน้ัน ทศินา แขมมณี (2545, 

น.387) ได้ให้ความหมายแผนที่ความคิดหรือนักวิชาการบางท่านเรียกผังความคิดว่าเป็นผังที่แสดง

ความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆให้เป็นโครงสร้างในภาพรวม แสดงความหมายและความ

เช่ือมโยงของความคิดหรือสาระน้ันๆ สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า (2547, น. 21) ได้ให้ความหมายของ

ผังความคิดว่า ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง 

และความคิดย่อยให้สัมพันธก์นั ซ่ึงมีงานวิจัยสนับสนุน เช่น สดุารัตน์ เกยีรติจรุงพันธ ์(2559, บทคัดย่อ) 

การศึกษามโนทศัน์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา

เพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กฤษลดา ข าหลงวรสริิ(2552, 

บทคัดย่อ) การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทศัน์กบัการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  

ส่วนความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเขียนภาษาอังกฤษ ดังที่กิลฟอร์ด (Guilford. 

1967, p.62) เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดอเนกนัย(Divergent Thinking) คือ 

ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ลักษณะความคิดเช่นน้ีจะน าไปสู่ความคิดประดิษฐ์

คิดค้น และการผลิตสิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งความคิดการคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยความคิดอเนกนัย 

ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม(Originality) ความคิดคล่องตัว(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) และ

ความคิดละเอยีดลออ(Elaboration) Torrance (1964, p.16) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า 

เป็นความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน 

ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่าน้ี อาจจะเกดิจากการรวบรวมเอาสิ่งต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็น

สมมุติฐาน และท าการทดสอบสมมุติฐาน และรายงานผลที่ได้จากาการค้นพบ 

 Starko (2010, p. 6-8) และ Smith (2013) กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า มีหลากหลาย 

เช่น เน้นคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีผลงานอันแสดงถึงความสร้างสรรค์ พิจารณาที่เน้ืองาโดยตรง แต่ละ

กลุ่มมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือความแปลกใหม่ หรือแต่ละกลุ่มมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็น

ต้นแบบ (Novelty Originality) และความเหมาะสม (Appropriateness) สร้างรูปแบบของผลผลิตและเป็น

ประเดน็ค าถามใหม่ๆหรือเป็นสภาวะความคิดฉลาดทุกด้าน ท างานร่วมกัน หรือเป็นกระบวนการทาง

จินตนาการที่มีผลผลิตที่เป็นต้นแบบและทรงคุณค่า หรือเป็นความสามารถที่ท  าให้บางสิ่งบางอย่างเกดิข้ึน 

“ฉันคิดอย่างน้ันฉันจึงสร้างสรรค์ขึ้น”  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏแีละงานวิจัยดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าผังมโน

ทศัน์มาพัฒนาการเรียนรู้การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียน

ไผทอุดมศึกษา เน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ผังมโนทัศน์อาจสามารถพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนอนัเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย่ังยืนและต่อเน่ืองไปได้ 
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วตัถุประสงคง์านวิจยั 

 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

สมมุติฐานงานวิจยั 

 1. นักเรียนมีความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ มีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลังเรียนโดยใช้ผังมโนทศัน์สงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ อยู่ใน

ระดับมาก 

 

ขอบเขตงานวิจยั 

ประชากร  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 360 คน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

สงักดัส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

ตัวแปรต้น 

 ผังมโนทศัน์ 

ตัวแปรตาม 

 1. ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 

 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 3. ความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษโดยการใช้ผังมโนทศัน์ 

เนื้ อหาทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากเน้ือหาและแบบฝึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่ 

 หน่วยที่ 5 เร่ือง Around Town   จ านวน 8 ช่ัวโมง 

 หน่วยที่ 6 เร่ือง Our Planet    จ านวน 8 ช่ัวโมง 
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 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ  

1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์  

 1.2 ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 

2. ขั้นทดลอง การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย

ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 2 หน่วยการ

เรียนรู้  รวมทั้งหมด 16 คาบ ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์เป็นรายบุคคล 

3. ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท า

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 25 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย  

4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโน

ทศัน์ 

5. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย X̅ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Paired-Samples t-test 

2 ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3 สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา5. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการ

พรรณนา  

 

ผลการวิจยั 

1. ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้ผังมโนทศัน์ นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ100 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ก่อนเรียน

และหลังเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 21.08 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.08 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 (t = 9.77, Sig = .000)  

3. ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) 

เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 

2.77, S.D.= 0.02) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.69, S.D.= 0.01) ด้านเน้ือหา อยู่

ในระดับมาก (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

 

อภิปรายผล 

1. ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้ผังมโนทศัน์ นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ100 ซ่ึงโนแวค

และโกวิน(NOVAK;&GWIN.1984, p.37-40) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเตรียมตัวเพ่ือสร้างแผน

มโนทศัน์ คือ (1) ให้ชุดของค าที่นักเรียนคุ้นเคย 2 ชุด โดยเขียนบนกระดานหรือฉายภาพข้ามศีรษะค าชุด

หน่ึงเป็นวัตถุ เช่น รถยนต์ สุนัข เก้าอี้  ต้นไม้ เมฆ หนังสือ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างของค า

ทั้ง 2 ชุด ครูพยายามช่วยให้นักเรียนบอกได้ว่า ค าชุดแรกเป็นวัตถุ ค าชุดที่ 2 เป็นเหตุการณ์ (2) ให้

นักเรียนอธบิายถึงสิ่งที่คิดเม่ือได้ยินค าต่างๆ เช่น รถยนต์ สนัุข ครูอธบิายให้เหน็ว่าแม้จะใช้ค าเดียวกันแต่

แต่ละคนกคิ็ดสิ่งที่แตกต่างกันบ้าง ภาพที่เกิดข้ึนในสมองส าหรับค าเหล่าน้ีเรียกว่า มโนทัศน์แล้วอธิบาย

ความหมายของมโนทัศน์ (3) การใช้ชุดของค าที่เป็นเหตุการณ์ และช้ีให้เหน็ความแตกต่างที่เกิดข้ึนใน

สมอง ครูเพ่ิมเติมว่า การที่คนเราเข้าใจไม่ตรงกันเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีมโนทศัน์ที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะ

เป็นมโนทศัน์ของสิ่งเดียวกนั ค าเป็นสิ่งที่บอกมโนทศัน์ แต่คนเราได้รับความหมายของค าแต่ละค าแตกต่าง

กนั จึงท าให้เกดิมโนทศัน์แตกต่างกนั (4) ครูเขียนค าว่าเป็น ที่ไหน หรือ น้ัน แล้ว ด้วย ไว้บนกระดานแล้ว

ถามนักเรียนว่า เกิดภาพอะไรขึ้ นในใจเมื่อได้ยินค าเหล่าน้ี  ค าเหล่าน้ีไม่ใช่ค าที่ท  าให้เกิดมโนทัศน์ เรา

เรียกว่าค าเช่ือม จะใช้เช่ือมระหว่างมโนทัศน์เพ่ือสร้างประโยคที่มีความหมาย (5) ครูอธิบายว่าวิสามา

นยนาม ไม่ใช่ค าที่ท  าให้เกิดมโนทัศน์แต่เป็นเพียงช่ือเฉพาะของคน เหตุการณ์ สถานที่  หรือวัตถุ 

ยกตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างค าสามัญที่แสดงเหตุการณ์ หรือวัตถุ กับค าวิสามา

นยนามซ่ึงเป็นค าเฉพาะเช่น ช่ือคน (6) ครูยกตัวอย่างมโนทศัน์ 2 มโนทศัน์ และค าเช่ือม แล้วสร้างเป็น

ประโยคสั้นๆ บนกระดานเพ่ืออธิบายให้เหน็ว่า ค าแสดงมโนทัศน์รวมกับค าเช่ือมตามที่เราใช้กันอยู่น้ัน

สามารถสื่อความหมายได้อย่างไร เช่น สนัุขก าลังว่ิงอยู่ มีเมฆและฟ้าร้อง (7) ให้นักเรียนแต่งประโยคสั้นๆ

แล้วบอกว่า ค าใดเป็นค ามโนทัศน์ และค าใดเป็นค าเช่ือม เป็นต้น และ โนแวคและโกวิน ( NOVAK; & 

GOWIN.1984, p.40-50 ) กล่าวถึงประโยชน์ของผังมโนทัศน์สรุปได้ดังน้ี (1) ใช้ผังมโนทัศน์ในการ

ส ารวจความรู้พ้ืนฐานของงนักเรียน โดยใช้ส ารวจความรู้ที่นักเรียนมีมาก่อนเพ่ือน าไปใช้ในการเรียมการ

สอนให้เหมาะสมกับนักเรียน (2) ผังมโนทศัน์แสดงความสัมพันธ์ของมโนทศัน์ต่างๆที่อยู่ในความคิดของ

นักเรียนซ่ึงจะท าให้ทราบว่านักเรียนก าลังคิดอะไร และก าลังคิดจะท าอะไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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คล้ายกับเดินทางโดยใช้แผนที่  (3) ใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากต ารา ซ่ึงจะท าให้

ประหยัดเวลาในการอ่านคร้ังต่อไปและไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการอ่าน (4) ใช้ผังมโนทศัน์ในการสรุป

ความหมายจากการปฏบัิติในห้องปฏบัิติการ หรือในการปฏบัิติการภาคสนาม ผังมโนทศัน์จะเป็นแนวทาง

ให้แก่นักเรียนว่าควรจะท าอะไรบ้าง สังเกตสิ่งใดบ้างเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ วนิจ จันทร์วิมล 

(2549, น.1) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทักษะ

พ้ืนฐานที่ ช่วยให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และ

ประสบการณ์โดยเช่ือมโยงล าดับความคิดให้เป็นถ้อยค าที่สละสลวยสามารถเขียนได้หลายมุม แปลก และ

ไม่ซ า้แบบใคร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ตรงกบัเพ่ือเขียนต้องการ และได้ผลงานที่แปลกใหม่ไม่

เหมือนใคร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่ มีการ

เปล่ียนแปลง และปัญหาแปลกใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาได้อีก การที่จะด ารงชีวิตหรือปรับตัว ให้อยู่ใน

สภาพสังคมลักษณะน้ีได้ จะต้องอาศัยทกัษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และความกล้าแสดงออกในด้านความคิด

ให้มากข้ึนโดยล าดับ การเขียนเชิงสร้างสรรค์กเ็ป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เขียนได้สะท้อนความคิดของตน

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคม และยังได้ใช้จิตนาการประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เขียน เสนอ

แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับกระตุ้ นให้ผู้อ่านได้น าแนวคิดไปคิดสร้างสรรค์ในงาน

ต่างๆเช่น งานประดิษฐ์ งานประพันธบ์ทเพลง ค าขวัญ งานศิลปะและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นและเจริญก้าวหน้าต่อไป การเขียนเชิง

สร้างสรรค์นอกจากจะท าให้ผู้เขียนเชิงสร้างสรรค์มีโอกาสได้แสดงออก ได้ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้

แล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้รับ ความเพลิดเพลินและน าความคิดไปสานต่อเพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความ

ทนัสมัย และดีกว่าที่เป็นอยู่ต่อไปได้อีกด้วยและอัจฉรา ชีวพันธ์ (2552, น.5-7) ได้เสนอแนวทางในการ

สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วย (1) จัดบรรยากาศเพ่ือจูงใจให้เดก็ให้รักการเขียนสร้างสรรค์ 

ไม่เคร่งเครียดเกินไป เช่น แบบฝึกหัดที่ใช้มีลักษณะจูงใจให้อยากท า ไม่มากจนน่าเบ่ือ เป็นกิจกรรมที่

สนุกสนาน (2) เร่ิมจากสิ่งใกล้ตัว เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเดก็ให้อยากเรียน อยากเล่าในสิ่งเขามี

ประสบการณ์อยู่ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนงานต่างๆอย่างสบาย เช่น การเล่าเร่ืองของตนเอง 

การเขียนบันทกึประจ าวัน การแต่งค าประพันธ์ในเร่ืองที่ตนสนใจ และเขียนจดหมาย ฯลฯ (3) ย่ัวยุให้มี

ความคิดที่แตกฉาน ได้แก่ คิดให้คล่อง ต้องยืดหยุ่นความคิด และรู้จักคิดประดิษฐ์ริเร่ิม (4) สนุกสนานใน

การเรียน โดยจัดกิจกรรมตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ (5) ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ 

พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้ นจะช่วยพัฒนาการเขียนได้ สุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์ (2559) 

การศึกษามโนทศัน์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา

เพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจัยพบว่า 1)มโนทศัน์

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 

Learning) สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลอนคาริค (Loncaric. 1986, p.2006-

A) ได้ศึกษาผลการใช้ผังมโนทศัน์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อมโนทศัน์ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า

คะแนนจากแบบทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง
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นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านระดับสูง ระดับกลางและระดับต ่าและเฮนซ์-ฟราย; และ โนแวค 

(Heinze-Fry; & Novak. 1990) ได้วิจัยพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทศัน์ประกอบการสอนแบบ

มีเง่ือนไขมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอน

แบบปกติ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ก่อนเรียน

และหลังเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 21.08 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.08 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

การที่นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน เน่ืองจาก 

ประการแรก ค าศัพทแ์ละไวยากรณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ผังมโนทศัน์ ดังที่ 

โนแวค และคานส์ (Novak & Cañas, 2006) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทศัน์ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ

และจัดหมวดหมู่ความเช่ือมโยงและความสัมพันธร์ะหว่างค า วลี ประโยค และระหว่างบริบทได้  

ประการที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีความรู้ใน

เร่ืองของการเรียบเรียงประโยค ผ่านการฝึกการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค า วลี ประโยคให้ได้

ใจความสมบูรณ์ การที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของประโยคเข้าด้วยกัน ซ่ึงท า

ให้เกิดความเข้าใจเร่ือง ความคิดหลัก และความคิดรอง ถือเป็นหลักของการใช้ผังมโนทัศน์ ดังที่ วีลดัล 

และ โฟเบอร์ท (Wheeldon ;& Faubert, 2009) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทัศน์เป็นการช่วยล าดับ

ความสมัพันธ ์และความส าคัญของการเขียน เพราะผังมโนทศัน์สามารถใช้สรุปความคิดรวบยอด ใช้ลูกศร

แสดงความเช่ือมโยง (Directional Arrows) ใช้ค าเช่ือมโยง (Linking Words) รวมถึงการล าดับตาม

ความส าคัญ (Hierarchical Relationship) ผ่านผังมโนทศัน์  

ประการที่ 3 นักเรียนมีความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะในเร่ืองการใช้

ค าเช่ือมโยง(Linking Words) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยให้การเขียนสร้างสรรค์มีความถูกต้อง

และสมบูรณ์มากขึ้ น สอดคล้องกับ อัจฉรา อินทร์น้อย (2553, บทคัดย่อ). ผลการสอนโดยวิธีจัดการ

เรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม): 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด 

(Mind Mapping) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และวรว

รรณ สุขสวัสด์ิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย มีดังน้ี 1)ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่าน

เกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  
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3. ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านครูผู้สอน (X̅ = 2.77, S.D.= 0.02) 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  (X̅ = 2.69, S.D.= 0.01) และ ด้านเน้ือหา (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

ด้านผู้สอน ได้แก่ ครูมีความเป็นกันเองและช่วยในการเรียนรู้โดยการตอบค าถามและพูดคุย

และครูมีวิธกีารสอนท าให้เกดิความเข้าใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้ผังมโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดได้เป็น

ระบบ การใช้ผังมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์การเขียนภาษาองักฤษ  

ด้านเน้ือหา ได้แก่ ดังน้ี เน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียนและเน้ือหาเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ สุขสวัสด์ิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X̅ = 3.81 , S.D. = 0.79) 

อุไรวรรณ นิลนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การวิจัยและพัฒนา ทกัษะการเขียนสื่อความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้เทคนิคร่วมกนัอ่าน เขียน (CIRC) ร่วมกบั ผัง

มโนทศัน์ (Concept maps) โดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ผลคือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และพรระวี 

ภักดีณรงค์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ผังมโนทศัน์สรุปเน้ือหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และ

บริหารธุรกจิ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ผังมโนทศัน์ในการสรุปเนื้อหาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ

นักศึกษาอยู่ในระดับที่มีความพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.20) 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

5.3.1 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ เป็นเทคนิคการสอน

ที่สามารถพัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เช่น การเขียนเป็นล าดับขั้นตอนสามารถขยายออกเป็น 

วลี ประโยค  

5.3.2 นักเรียนสามารถใช้ค าศัพทไ์ด้หลากหลายในการแต่งประโยค เมื่อคร้ังแรกของการใช้ผัง

มโนทัศน์นักเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการและยังคิดไม่ออกจึงใช้ค าศัพท์เดิมๆซ า้ๆ ในย่อหน้าที่เขียนแต่เม่ือมี

การฝึกเขียนหลายเร่ืองขึ้นไปจึงท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ค าศัพทไ์ด้หลากหลายในการน ามาเขียนเป็น

ประโยคในย่อหน้าน้ันๆ เช่น แทนที่เดก็จะเขียน my mother ตลอด นักเรียนเลือกมาใช้ค าว่า she , mom 

หรือใช้ช่ือเรียกเฉพาะที่รู้กนั เช่น Mrs.cooking  

5.3.3 การใช้ผังมโนทัศน์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเน่ืองจาก

การที่นักเรียนได้ฝึกการเขียนงานสร้างสรรค์ถึง 12 คร้ัง ในหัวข้อเร่ืองที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองของการใช้ค าศัพท์ วลี และการสร้างประโยค มากย่ิงขึ้ นเมื่อมีการทดสอบคร้ัง
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สดุท้ายเป็นเสมือนกบันักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้ในการเขียนจึงท าให้งานเขียนมี

คะแนนสงูข้ึนและนักเรียนเองมีความภมิูใจในสิ่งที่ตนเองได้รับ ซ่ึงจะเหน็ได้จากคะแนนความพึงพอใจของ

การใช้ผังมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดได้เป็นระบบและช่วยให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์

การเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดความรู้สึกว่าครูมีวิธีการสอนท าให้เกิดความเข้าใจและครู

มีความเป็นกนัเองและช่วยในการเรียนรู้ โดยการตอบค าถามและพูดคุย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทศัน์ ครูต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนเขียนประโยค

ภาษาอังกฤษอย่างสม ่าเสมอ ผังมโนทัศน์จะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนได้จัดระบบความคิด การสื่อความ

รวมถึงในเร่ืองของการเขียนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม เมื่ออ่านแล้วท าให้ง่ายแก่ความ

เข้าใจ 

2.ครูจ าเป็นต้องออกแบบเร่ืองราวให้ทันสมัยจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดและ

จินตนาการเร่ืองราวน าไปสู่การกล่ันกรองออกมาเป็นงานเขียนที่ดี ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

เร่ืองน้ันๆ  

3.นักเรียนต้องหม่ันฝึกอ่านเร่ืองราวต่างๆในเน้ือหาที่เป็นภาษาอังกฤษจะท าให้นักเรียน

มีคลังค าศัพท์มากขึ้ น รู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ล าดับเร่ืองราวได้เป็นระบบข้ึน เม่ืออ่านได้อย่าง

สม ่าเสมอแล้ว จะท าให้นักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคภาษาองักฤษได้ดีขึ้น 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรใช้ผังมโนทศัน์กบัการเขียนกาษาองักฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

(ป.2 และ ป.3) เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการเขียนภาษาองักฤษให้แก่นักเรียนต่อไป 
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