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โครงร่างงานวิจัย 

 
เรื่อง     การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 
 
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของโครงร่างงานวิจัย 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่าง
มาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นได้จาก
การที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ภาษาต่างประเทศอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกรอบและทิศทางสำหรับ
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพ่ือผู้เรียนจะได้สามารถนำไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสำคัญที่มุมมองเน้นให้คนไทยส่วน
ใหญ่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเป็นการปูทางให้กับผู้ เรียนสามารถต่อ
ยอดการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่สูงขึ้นไปได้  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากในทุกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น E-learning E-book เว็บสื่อการสอนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งาน
สื ่อการเรียนรู ้เหล่านี ้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้งาน ทำให้ในบางพื ้นที ่ที ่สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าถึงในพ้ืนที่ไม่สามารถใช้งานสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ได ้  
 จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นผู ้ว ิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชั ่น เกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ
ออฟไลน์ไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน  ดังนั้นจึงเป็นสื่อเสริมสร้างและกระตุ้น
การเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษโดยมีรูปแบบคำศัพท์ที่หลากหลายหมวดหมู่ ทำให้ผู้เรียนได้จดจำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษและเล่นเกมไปพร้อมกันได้ซึ ่งจะส่งผลทำให้การเรียนรู้ของภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
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2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างงานวิจัย 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่สอด 
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงร่างงานวิจัย 
 3.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
4.  ขอบเขตโครงร่างงานวิจัย 
 4.1 ขอบเขตผู้ด้านใช้งาน 
     4.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 4.2 ขอบเขตด้านระบบ 

 4.2.1 แอปพลิเคชันทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
    4.2.2 เน ื ้อหาคำศัพท์ของแอปพลิเคช ันเป ็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 4.3 ขอบเขตพ้ืนที่ 

   4.3.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่สอด   
 4.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   4.4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่
สอด จำนวน 20 คน 
 4.5 ขอบเขตด้านเครื่องมือ 

   4.5.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
  1) คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ซีพียู intel core i5 3.10 GHz 

หน่วยความจำ RAM 8 GB  
  2) สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 4.5.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน 
  1) โปรแกรม Kodular 
  2) โปรแกรม Photoshop 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงร่างงานวิจัย 
 5.1 แอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์
 5.2 แบบประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
6. วิธีการดำเนินงานโครงร่างงานวิจัย 
  6.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
       6.1.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์
ระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        6.1.2 ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ระดับชั ้นประถมศึกษาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        6.1.3 นำแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ไปประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
        6.1.4 ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู ้เช ี ่ยวชาญ และนำไปประเมิน
ประสิทธิภาพอีกครั้ง 
        6.1.5 นำแอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ไปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลในต่อไป 
     6.2 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกม
คำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
         6.2.1 ศึกษาแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจจากกงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 
         6.2.2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ความพึงพอใจ 
         6.2.3 สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
         6.2.4 นำแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้อง 
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          6.2.5 นำแบบประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานไปเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 
7.  ประโยชน์ของโครงร่างงานวิจัย  
  7.1 ได้แอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  7.2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ ่มสื ่อสำหรับการเรียนรู ้ด ้านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและครูผู้สอนนำไปใช้ในการเรียนการสอน 
  7.3 ประเมิณคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 
 
8. แผนการดำเนินงานโครงร่างงานวิจัย 

 
 
 
 

 
แผนการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 - ปีการศึกษา 2564 

ธ.ค 
63 

ม.ค 
64 

ก.พ 
64 

มี.ค 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค 
64 

มิ.ย 
64 

ก.ค 
64 

ส.ค 
64 

ก.ย 
64 

ต.ค 
64 

พ.ย 
64 

1 . ศ ึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                     

            

2.วิเคราะห์             

3.ออกแบบและสร ้ าง
แอปพลิเคชัน 

            

4.ทดลองและทดสอบ
ประสิทธิภาพของแอป
พลิชัน 

            

5.ปรับปรุงและแก้ไข             

6.สรุปผลการวิจัย             

7.จัดทำรูปเล่มรายงาน
วิจัย 
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8. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์. (2559) กล่าวว่า เนคเทคได้มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ ใช้เทคโนโลยีด้าน 
ภาษาธรรมชาติและความหมายมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากว่า 20 ปี และได้รับความร่วมมือจาก 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาในการพัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ แอพพลิเคชั่น” ที่นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ 
ประยุกต์งานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมายให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการ  
ความรู้สู่ประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ความร่วมมือในลักษณะนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ  
วงการด้านภาษาที่สามารถพัฒนาภาษาได้ในลักษณะก้าวกระโดด เนคเทคมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ 
ร่วมมือกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และจะมุ่งพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษารวมถึงการอนุรักษ์ข้อมูล 
ทางวัฒนธรรมภาษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ 

ธนกฤต โพธิ์ขี. (2560) กล่าวว่า การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
“Taladnut Night Market”ท าการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Taladnut Night Market” 
ที ่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับนำเสนอข้อมูลและโปรโมชั่นของตลาดนัดกลางคืน ผล 
5 การวิเคราะห์การใช้งานแอพพลิเคชั่น Taladnut Night Market จากผู้ใช้งาน จำนวน 291,230 
Users วิเคราะห์ตามประเภทของอุปกรณ์การใช้งานได้ดังนี้ร้อยละ 97.74% ใช้งานผ่าน โทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 2.25% ใช้งานผ่านแท็บเล็ต และ ร้อยละ 0.01% ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ความละเอียดของ
หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดคือขนาด 720x1280 pixels 2) ผล การศึกษา ความพึง
พอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวในตลาดนัดกลางคืนที่มีต่อแอพพลิเคชั่น มีความพึง  พอใจอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 กรมวิชาการ, 2544 กล่าวว่าการพัฒนาทักษะการสื่อสารต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนจึงมีลักษณะ ที่ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน สิ่งอ านวย ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรอบรู้ นอกจากนี้การ
จัดกระบวนการสอนยัง ควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และการเรียนภาษาจึงควรประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา ซึ่งกิจกรรมควรฝึกให้ควบคู่กับการ
เรียนรู้ที่ไปสู่การเรียนที่พึ่งตัวเอง ได้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

เอมย์วิกา พุทธรักษา และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง
คำราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรู้ เรื่องคำราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการ Android 2) ทดสอบประสิทธิ์ภาพแอปพลิเคชันที่ได้
พัฒนาขึ้น การประเมินแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาไทยระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่  5 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 30 คน ซึ ่งเป็นครูผู ้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบสอบถามความ
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พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่าแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความสมบูรณ์ มี
เนื้อหาครบตามขอบเขตการพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน
อยู่ในระดับดีมาก สำหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับด ีกล่าวโดยสรุปแอปพลิเค
ชันสื่อการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้
เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 

วิไลรัตน์ วสุรีย์(2545) ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้
เอกสารจริง/สิ่งพิมพ์เกี ่ยวกับท้องถิ่น ในรายวิชา อ 0112 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเกี ่ยวกับท้องถิ ่น  64 มีค่าเท่ากับ 
87.80/80.50 2.ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบ  ฝึกเสริมทักษะ 
การอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และ 3.นักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงเก่ียวกับ ท้องถิ่นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น     

อรชร วงษ์ษา (2548) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ(วิชาภาษาอังกฤษ) โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่3 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังสิ้นสุดการทดลองวงจรตามแผนการจัดการเรียนรู้โดย  ใช้นิทานพื้นบ้าน
อีสานเป็นสื่อ มีจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.14 

ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ (2547) ได้ทำการศึกษาการใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อ เพิ่มพูน
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ผลปรากฏ
ว่านักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าการก่อนการ ทดลองใช้นวัตกรรมซึ่ง
แปลออกมาเป็นข้อๆ คือ 1. แผนผังความคิดช่วยให้นักเรียนมีการวางแผนในการจัดลำดับความคิดใน
การส่ง สารเมื่อมีการวางแผนความคิดของตนเองก่อนใช้ภาษาก็จะทำให้เรื ่องที่สื ่อสารนั้นมีลำดับ 
ขั้นตอนที่ไม่สับสนและมีรายละเอียดที่ชัดเจน 2. กิจกรรมแผนผังความคิดช่วยให้ผู้เรียนจับประเด็น
รายละเอียดในการรับสารอย่าง เป็นระบบ เมื่อนักเรียนทำแผนผังความคิดจะทำให้นักเรียนมีระบบ
ความคิดท่ีเป็นระบบมากข้ึนมี ความสามารถในการสังเคราะห์เรื่องที่อ่านหรือฟังและจดจำรายละเอียด
ได้ดีกว่า 3. ในการทำกิจกรรมแผนผังความคิดผู้เรียนสามารถออกแบบตกแต่งแผนผังได้ ตามใจชอบซึ่ง
เหมาะกับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นวัยเด็กดังนั้นจึงชอบวาดภาพระบายสีทำให้มีความ สนใจที่จะทำกิจกรรม
นี้  
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ฐิติยา จองหมุ่ง (2549) ได้ศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้แผนผังความคิดพัฒนา ทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลวิจัยพบว่าหลังจากที่นักเรียน ได้เรียนการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แผนผังความคิดที่สร้างขึ้นแล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  77.17% ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ 70% ที่ตั้งไว้ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอน เชิงสร้างสรรค์โดยใช้
แผนผังความคิดนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น ทำให้ ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม
ของเรื่องที่จะเขียนตลอดจนมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องก่อนที่ จะเขียนและใช้ลักษณะพิเศษ
ของแผนผังความคิดให้เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิด นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้ฝึกใช้สมองทั้งสองซีก
อีกด้วย 

พรพันธ์ อิสระ (2545) ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใช้แผนผังความคิดใน การพูด
เล่าเรื่องของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการ พูดเล่าเรื่องของ
นักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยสร้างแผนผังความคิดในการเล่าเรื่องสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.1 เพราะการใช้แผนผังความคิดจะช่วยในการเตรียมการ เล่าเรื่องทำให้นักเรียน
รู ้จักใช้แผนผังความคิดในการช่วยกำหนดโครงเรื ่อง วางแผนความคิดและ จัดระบบการพูดเพ่ือ
เชื่อมโยงความคิด ความเข้าใจของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้กล่าวโดยสรุป  ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดนั้นสามารถช่วยให้ นักเรียนพูดเล่าเรื่องได้ดี 
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