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******** 
บทคัดย่อ1 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผังมโนทัศน์ (Mind-mapping) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของผังมโนทัศน์ (Mind-mapping) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผัง
มโนทัศน์ (Mind-mapping) จำนวน 3 หน่วย ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมินคุณภาพความสอดคล้องของแบบ
ประเมินผังความคิด (Mind mapping) และแบบประเมินผังความคิด (Mind mapping) สถิติที ่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ผังมโนทัศน์ (Mind-
mapping) มีประสิทธิภาพดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ �̅� = 4.72  S.D.= 0.28  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ �̅� = 4.91  S.D.= 0.26 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ �̅� = 4.69  S.D.= 0.28 ผลการวิเคราะห์ผังมโนทัศน์ (Mind-mapping)  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 32.33 คะแนน อยู่ในระดับดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 33.67 คะแนน อยู่ในระดับดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการประเมินเท่ากับ 
33.67 คะแนน อยู่ในระดับดี  
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Abstracts 

 This research aims to analyze mind-mapping of integrated learning management and 
to study the effectiveness of mind-mapping of integrated teaching and learning for grade 5, 
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. The sample used in this research 
was a mind-mapping of 3 units, which was obtained by purposive sampling technique. The 
instruments used to collect data include mind mapping quality assessment forms and mind 
mapping assessment forms. The data obtained were analyzed by the applications of mean 
and standard deviation.  
 The study’s findings revealed that the effectiveness of mind-mapping of unit plan 4 
was at a highest level (�̅� = 4.72, S.D.= 0.28). The effectiveness of mind-mapping of unit plan 
5 was at a highest level (�̅� = 4.91, S.D.= 0.26) and the effectiveness of mind-mapping of unit 
plan 6 was at a highest level (�̅� = 4.69, S.D.= 0.28). The study of mind-mapping quality of unit 
plan 4 has the average score of 32.33 which was at a good level. The mind-mapping quality 
of unit plan 5 has the average score of 33.67 which was at a good level and the mind-mapping 
quality of unit plan 6 has the average score of 33.67 which was at a good level 
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