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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
The Instructional Model Development by Using Mind Mapping 

to Develop Learning Achievement of Matthayomsuksa 1 Students

จุลจิรา สุจันทรศรี*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อสงเสริม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด การ

ดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 ขั้น คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนารูปแบบการสอน 3) การ

สรางเครื่องในการวิจัย 4) การทดลองใชรูปแบบการสอน 5) การประเมินรูปแบบการสอน กลุ ม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

คาสถิติ t-test for dependentsample

 ผลการวิจัยพบวา
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 1) หลักการ/แนวคิดของรูปแบบมุงใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยอาศัยความรูเดิมเปนพื้นฐานเช่ือมโยงไปสูความรูใหมดวยการ

ใชกระบวนการคิดและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน และเมื่อเกิดความเขาใจของตนเองแลวสรุปความรู

ในเรื่องท่ีเรียนเปนแผนผังความคิด 2) จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีความหมาย สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ จนกระทั่งสามารถ

สรุปความรูเปนของตนเองได และเกิดการเรียนรูอยางย่ังยืน 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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Abatract
 The research aimed to develop the instructional model by using mind mapping to develop 

learning achievement of Matthayomsuksa 1 students and to compare Matthayomsuksa 1 students’ 

learning achievements before and after the implementation of the instructional model by using 

mind mapping. The 5 steps of research methodology were; 1) the foundation studying, 2) the 

instructional model development, 3) the research instrument construction, 4) the instructional 

model implementation, 5) the instructional model evaluation. The sample used in this research 

was 40 Mattayomsuksa 1 students of Suksanari school of the academic year 2012. The research 

instruments were lesson plans, and the library subject learning achievement tests. The data were 

analyzed by using the mean (), standard deviation (S.D.) and a t-test for dependent sample. 

 The findings revealed the following facts :

 1. The instructional model by using mind mapping to develop learning achievement of 

Matthayomsuksa 1 students consisted of 1) model rational/approach aims to learn with meaning 

by using background knowledge related to the new knowledge with thinking process and group 

interactive. Also, after self-understanding, they were able to summary the knowledge by using 

mind mapping; 2) the instructional model objectives were to develop the learners’ learning with 

meaning, constructing knowledge, thinking process, summary the knowledge, and sustainable 

learning; and 3) 4 steps of learning process were introduction, teaching, summary, and evaluation.
 2. The students’ learning achievements on the library subject after learning by instructional 

model by using mind mapping to develop learning achievement of Matthayomsuksa 1 students was 

higher than before the instructional model implementation; the difference was statistically significant at 

the .01 level.

Keywords : The Instructional Model; Mind Mapping; Learning Achievement

ทําใหเด็กเปนเพียงผู รับขอมูลแลวจดจํา และ

บอกกลับออกมาเพียงอยางเดียว ยังกอใหเกิด 

ความออนแอทางปญญา นักเรียนนักศึกษาไทย

บทนํา
 จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนใน

อดีตท่ีผานมา เนนการเรียนการสอนแบบทองจํา 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอน

โดยใชแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
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พัฒนาไดอยางจํากัดและทําใหนักเรียนจํานวน

มาก ที่ไมสามารถปรับตัวเขากับระบบความคิด

และการสอนแบบเดิมไดตองออกกลางคัน หรือ

ถูกคัดออกจากระบบการศึกษา และพลาดโอกาส

ที่จะพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ในการเรียน

รูเฉพาะตัวของพวกเขา ในขณะท่ีนักเรียนจํานวน

มากตองทนเรียนอยางไมคอยมีความสุขหรือ ไมมี

ความสนุกในการเรียน หรือแมแตนกัเรียนท่ีปรบัตวั

ไดดีหรือเรียนแบบทองจําเกง ก็มักจะเรียนรูดวย

การอาน การคนควา และการเลือกฟงดวยตนเอง

ไมเปน คิดวิเคราะหไมเปน พวกเขาจึงพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองไดไมเต็มที่ (รุ ง แกวแดง, 

2540) จากปญหาวิกฤตการศึกษาดังกลาว จึงไดมี

การปฏิรูปการศึกษาขึ้นในระบบการศึกษาของ

ประเทศไทย ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลง ทั้งระบบ

การศึกษา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน จากแบบทองจําเพียง

อยางเดียว ใหมีการเนนการเรียนรู ดวยตนเอง

ผานการลงมือปฏิบัติที่เปนกระบวนการการเรียนรู

เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนแบบมี

สวนรวม เรียนรู เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ เรียนรู 

เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยรวมอยูในกระบวนการ

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผู  เรียนมี

เจตคติที่ดี ตอการเรียนรู มีความรู ความเขาใจ

ไดดีกวาการเรียนโดยการทองจําเพียงอยางเดียว 

และเกิดการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ซึ่งจะนําไปสู

การมีคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนไทย 

อันเปนวัตถุประสงคสําคัญของการเรียนการสอน 

(วัฒนา มัคคสมัน, 2550) ดังนั้นผู วิจัยจึงได 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่ง

เปนการใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะหเนื้อหาที่เรียน

แลวนํามาสรุปเปนองคความรูดวยตนเอง โดยการ

เขียนแผนผังความคิด ซึ่งเห็นวาเปนวิธีการท่ีดีและ

เปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งผูเรียน

จะตองใชกระบวนการคิดและจัดระบบความรู 

ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนสามารถสรางองคความรู

ดวยตนเอง ดวยการเรียนรูแบบลงมือ ปฏิบัติจริง 

ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ จนกระทั่ง

สามารถสรุปความรูเปนของตนเองได

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ

หลังการสอนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผัง

ความคิด

สมมติฐานการวิจัย
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1โรงเรยีนศึกษานาร ีปการศกึษา 

2555 จาก 12 หองเรยีน จากจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 

570 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที ่1 โรงเรยีนศกึษานาร ีปการศกึษา 2555 จาํนวน 

1 หองเรียน จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม

แบบกลุม

 ตัวแปรที่ศึกษา
 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิด

 ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

หองสมุด

 3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคือ วิชาหองสมุด 

รหัสวิชา ง 21201 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย
 ในการทดลองครั้งนี้ จัดการเรียนการสอน

ตามเวลาปกติ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 13 คาบ 

คาบละ 55 นาที สัปดาหละ 1 คาบ รวมเวลา 13 

สัปดาห

วิธีดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันโดยแบงออกเปน 

5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

 1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน การจัดการศึกษา 

คุณภาพและปญหาการจัดการศึกษา

 1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก ทฤษฎีการสราง

 ความรูดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูอยางมี

ความหมาย และแผนผังความคิด

 ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอน

 2.1 สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในขั้นท่ี 1

 2.2 กําหนดแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ

 2.3 สรางรูปแบบการสอน

 ขั้นที่ 3 การสรางเครื่องมือวิจัย

 3.1 แผนการจัดการเรียนรู

 3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 ขั้นท่ี 4 การทดลองใชรูปแบบการสอน

ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้  เป นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศึกษานารี สังกัด

สํ านั กงาน เขต พ้ืนที่ การ ศึกษามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 12 

หองเรียน จํานวน 570 คน 

 กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่1 โรงเรยีนศกึษานาร ีปการศึกษา 2555 จาํนวน 

1 หองเรียน จํานวน 40 คน ทําการสุมตัวอยาง

แบบแบงกลุม

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

 1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

จํานวน 40 ขอ

 แบบแผนการดําเนินการทดลอง
 แบบแผนที่ใช ในการทดลองการวิจัยใน

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุ มเดียวทดสอบกอนเรียนและ

สอบหลังเรียน (One-Group Prtest-Posttest 

Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2543, น.216) ดังรายละเอียดในตาราง
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 X หมายถึง ตัวแปรอิสระที่ถูกจัดกระทําขึ้น

ในที่นี้คือ การสอนโดยรูปแบบการสอนที่ผู วิจัย

พัฒนาขึ้น 

 0
1
 หมายถึง การวัดผลกอนการทดลอง

 0
2
 หมายถึง การวัดผลหลังการทดลอง

กลุม

กลุมทดลอง

วัดผลกอน
ทดลอง

0
1

ทดลองใช
นวัตกรรม

x

วัดผลหลัง
การทดลอง

0
2

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว
ทดสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนกอนและหลงัทดลอง โดยใชสถิตทิดสอบ

คา ที (t-test) แบบไมอิสระตอกัน (One group for 

dependent)

 3. ตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหา

คาความเที่ยงตรงของเนื้อหาเปนรายขอของแบบ

ทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. หาคาความยากงาย (P) และคาอาํนาจ

จําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใชเทคนิค 50%

 5. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคํานวณจากสูตร 

คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson 20)

 ขั้นที่ 5 การประเมินผลรูปแบบการสอน

 การประเมินรปูแบบเปนการตรวจสอบความ

มีประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยวิธีการตอไปนี้

 1. นาํรปูแบบใหผูเชีย่วชาญประเมินความ

เปนไปไดของรูปแบบในเชิงทฤษฎี โดยการพิจารณา

ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของรปูแบบ

 2. นํารูปแบบไปทดลองใช ประเมินความ

เปนไปไดของรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ในสถานการณ

จริง และพิจารณาจาก

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด

ของนักเรียนหองท่ีเรยีนดวยรูปแบบการสอนโดยใช

แผนผงัความคิด สงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญ

ที่ .01

 2.2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาหองสมุด

รอยละ 80 ขึ้นไป

 การดําเนินการทดลอง
 1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนไดรับการสอนตาม

รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

 2. ดํา เนินการสอน  จํานวน  13 ครั้ ง 

สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที

 3. หลังจากดําเนินการสอนแลว ทําการ

ทดสอบนักเรียนหลังเรียนอีกคร้ัง โดยใชแบบ

ทดสอบชุดเดียวกับที่ใช ทดสอบกอนเรียน นํา

คะแนนท่ีไดจากการทดสอบบันทึก เพือ่เปรียบเทียบ

ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน

 4. นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ

 ผู วิจัยดําเนินการทดลองการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนการใชแผนผัง

ความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. หาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย ( ) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด มีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

การทดสอบ t

กอนทดลองใชรูปแบบการสอน 40 9.703.61 

1021 72.80 **

หลังทดลองใชรูปแบบการสอน 4035.402.43

N  S.D. ΣDt

 จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนการสอบโดย

ใชแผนผังความคดิกอนสอนมีคาเฉล่ียเทากบั 9.70 

คะแนน หลังสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.40 คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หองสมุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย

 จากตารางที่  3 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทาง

การเรียนวิชาหองสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ดานความรู -ความจํา มีคาเฉลี่ย 34.50 

คะแนน คิดเปนรอยละ 86.25 ดานความเขาใจ 

มีคาเฉล่ีย 35.61 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.02 

ดานการนําไปใช   มีค าเฉล่ีย  36.30 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 90.75

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
 รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 1) หลักการ/

แนวคิดของรูปแบบ มุ งใหผู เรียนเกิดการเรียน

รู อยางมีความหมาย โดยอาศัยความรู เดิมเปน

พื้นฐานเชื่อมโยงไปสู ความรู ใหมด วยการใช 

กระบวนการคิด และเมื่อเกิดความเขาใจของ

ตนเองแลวสรุปความรูในเรื่องที่เรียนเปนแผนผัง

ความคิด โดยมีจุดมุ งหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในวิชาหองสมุด ปลูกฝงใหผูเรียนได

รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักแสวงหาความรู

ดานการตดิตามหาเหตผุล การเขาใจความสมัพนัธ

ของส่ิงตางๆ ลาํดบัความคิดตามลําดบัความสําคญั 

สามารถนําความรู ต างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมา

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ผลสัมฤทธิ์

1. ความรู - ความจํา 1434.501.9986.25

2. ความเขาใจ 1335.613.1689.02

3. การนําไปใช 1336.301.7590.75

คะแนนเต็ม  S.D. คะแนนเฉลี่ยรอยละ

 รวม 40
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เชื่อมโยงกันอยางสมเหตุสมผล ทําใหรับรู สิ่ง

ต างๆ อยางมีความหมายพรอมทั้งได พัฒนา

ดานการจําทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2) จุดมุงหมายของรูปแบบการสอน เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู อย างมีความหมาย สรางองค

ความรู ด วยตนเอง ดวยการเรียนรู แบบลงมือ

ปฏิบัติจริง ใชกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ 

จนกระทั่งสามารถสรุปความรูเปนของตนเองได 

เพือ่ใหนกัเรียนรูจกัผานกระบวนการคิด การปฏิบตัิ 

การทาํกจิกรรมรวมกบัผูอืน่แลวสรปุสาระการเรยีนรู

เปนแผนท่ีความคิดของตนเอง เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูอยางยั่งยืน 3) กระบวนการเรียนการสอน

ของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสู

บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ขั้นที่ 4 

ขั้นประเมินผล

อภิปรายผล
 1. รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความ

คิด เปนรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนํามาใช ในการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ เพราะ

ชวยใหผู  เรียน มุ งเน นใหนักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2540, น.42) กลาววา 

การสรางความรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนรู 

ที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางสรรคความ

รูความเขาใจดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความ

เจริญงอกงามในความรู จะเกิดขึ้น เมื่อผู  เรียน

ไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับคนอ่ืน หรือไดพบส่ิงใหมแลวนําความรูมา

เช่ือมโยง สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู 

(Constructivism) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนฐาน

แนวคิดของเพียเจต (Piaget) (ทิศนา แขมมณี, 

2545, น.7) เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง

สติปญญาเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม 

โดยการนําความรูใหมไปเช่ือมโยงกับขอมูลเดิมได

อย  า งลงตั ว  ทํ า ให  ผู  เ รี ยนแต  ละคนสร  า ง

ความหมายตามความเขาใจของตนข้ึนมาซ่ึงจะมี

ลักษณะแตกตางกันไปหลากหลายรูปแบบ

 2. วิธีการสรุปบทเรียนโดยใชกิจกรรม

การสรางประเด็นเน้ือหาเปนการแบงกลุม และให

ภายในกลุมไปสรุปประเด็น และนําประเด็นของ

แตละคนในกลุมมาเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 

นอกจากจะไดประเด็นหลักหลายประเด็นแลว 

การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือมุมมองใหมจากผูอื่น 

ยงัเปนการชวยใหผูเรยีนรับความรูไดกวางขวางข้ึน 

ทั้งยังเปนการปรับความรูความเขาใจของตนเอง

ใหถูกตองและเปนที่ยอมรับทําใหผู  เรียนเกิด

ความเช่ือมั่นและมีสวนชวยทําใหผู เรียนเขาใจ

ในเนื้อหา  มีความคงทนในการจดจําเนื้อหา 

และการนําเสนองานโดยการเชื่อมโยงความรู 

จะเปนไปอยางสรางสรรค การสรุปประเด็นหลัก

และการเช่ือมโยงขอมูลเปนพื้นฐานสําคัญของ

แผนผังความคิด ซึ่งเกิดจากการประมวลขอมูล

เปนกระบวนการทีส่งเสรมิใหผูเรยีนสามารถบรหิาร

ควบคุมกระบวนการทางความคิดของตนไดเปน

อยางดีสอดคลองกับ ไสว ฟกขาว (2544, น.6) 

ได กล าวว าผู  เรียนสามารถนําความรู  เ ดิมไป

เชือ่มโยงกับความรูใหมชวยใหเกดิความรู ความจํา 

ความเขาใจดวยตนเองอยางคงทนถาวร

 3. การเขียนแผนผังความคิด เปนการ

สะทอนความคิดซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากการ

กระจายแผนผังความคดิไปในทางกวาง และการได

รายละเอียดในทางลึกของแตละประเด็นความรู

ไดอยางชัดเจน เปนการสรุปเรื่องราวในภาพรวม
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ทั้งหมดของเนื้อหา และเมื่อไดพิจารณาภาพ

รวมแลว สามารถจะเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได 

เปนการทบทวนความรู  และเมื่อเขียนบรรยาย

ความรูสามารถเขียนไดอยางมีขอบเขต เนื่องจาก

มีประเด็นหลักๆ และมีรายละเอียดไวเปนขอบเขต

สอดคลองกับคํากลาวของ ทิศนา แขมมณี (2551, 

น.389) ที่กลาววา การเขียนแผนผังความคิด 

เปนการเขียนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระ

หรือความคิดตางๆ ใหเห็นเป นโครงสร างใน

ภาพรวม เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา

สาระนั้นไดงายขึ้น เร็วขึ้น และจดจําไดนาน

 4. การฝ กคิดเป นรายบุคคลหรือเป น

รายกลุม เปนการใหผูเรียนแตละคนฝกคิดโดยใช

แผนผังความคิดใหเหมาะสมกับเนื้อหา และ

วัตถุประสงค ผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองอยาง

อิสระ เปนผูประมวลและสามารถสรางความรู

ไดดวยตนเอง ไมใชเปนการทองจําอยางเดียว 

ผู  เ รี ยนควบคุมกระบวนการคิดด  วยตนเอง 

แสดงออกมาเปนรูปธรรมตามความเขาใจของ

แตละคน ซึ่งผูเรียนจะไดพัฒนากระบวนการคิด

ควบคูกันไปดวย ผูเรียนเกิดการต่ืนตัวทางความ

คิดสรางแผนผังความคิดไดอยางความสวยงาม 

ดังนั้นครูผู สอนจะตองจัดกิจกรรมใหสอดคลอง

กับการเรียนรูของผูเรียน การใหอิสระในความคิด 

การกระตุ นให เกิดความคิดเป นสิ่งสําคัญตอ

บรรยากาศ การเรียนรูในช้ันเรียน การยอมรับ

ศักยภาพของผูเรียนตองคํานึงถึงความแตกตาง

ของผู เรียนโดยจัดกิจกรรมใหยืดหยุนเหมาะสม

กับผู  เรียน  จะเป นการส งเสริมและสนับสนุน

ใหกระบวนการสอนของครูผู สอนเปนไปอยาง

สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

1. ขอเสนอแนะดานการนํารูปแบบไปใช
 1. กอนที่จะนํารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดไปใช   ครูผู  สอนควรศึกษา

องคประกอบของรูปแบบใหเขาใจอยางถองแท

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ

การสอนโดยใชแผนผังความคิดครูผู สอนตอง

ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่

ของตนเองและใหความรวมมือในกระบวนการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู

 3. การฝกเขียนแผนผังความคิดควรให

ผูเรียนเร่ิมฝกเขียนแผนผังความคิดอยางงายกอน 

เพื่อใหผู  เรียนมีความรู สึกที่ดีต อการเรียนโดย

วิธีนี้ กรณีที่ผู  เรียนยังไมสามารถเขียนแผนผัง

ความคิดได ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยาง

ใกลชดิสวนผูเรยีนทีม่คีวามคลองแคลวในการเขยีน

แผนผังความคิด ควรใหอิสระในการคิดอยางเต็มที่

 4. การจัดการ เ รียนรู  โดยใช แผนผั ง

ความคิดหากนักเรียนมีจํานวนมาก และยังไมมี

ทักษะในการเขียนแผนผังความคิด ครูผูสอนควร

ใหผู เรียนทํากิจกรรมฝกสรางแผนผังความคิด

เปนกลุ ม จะทําใหผู สอนสามารถดูแลและให

คําแนะนําไดอยางทั่วถึง

 5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ควรใช

เวลาในการจัดการเรียนรู แผนผังความคิดให

มากข้ึน เพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาสฝกสรางแผนผัง

ความคิดบอยๆ จนเกิดความชํานาญ สามารถ

ระดมความคิดไดมากที่สุด เพื่อจะไดเขียนแผนผัง

ความคิดไดสมบูรณ

 6. ควรมีการสรางบรรยากาศในการฝก

ที่กระตุนสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดอยางเต็มที่

และมีอิสระในการคิด จะทําใหผูฝกสามารถสราง

แผนผังความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ขอเสนอแนะดานการวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาผลของการใชแผนผัง

ความคิดในการเรียนการสอนท่ีมีตอตัวแปรอ่ืนๆ 

เชน ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคิด

อยางสรางสรรค ความคงทนในการเรียน การคิด

อยางมีวิจารณญาณ เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการ

เรียนรู  เมื่อใช รูปแบบการสอนโดยใช แผนผัง

ความคิด

 3. ควรมีการศึกษาผลที่ผู เรียนจะไดรับ

จากรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิด

 4. ควรมีการนํารูปแบบการสอนโดยใช

แผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในระดับชั้นอื่นๆ 
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