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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิดกับ 
การสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาส - 
ธารทองแดง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน          
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จ านวน          
2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน คือ ม.2/4 มีนักเรียนจ านวน 43 คน และกลุม่ควบคุม คือ 
ม.2/2 มีนักเรียนจ านวน 43 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอนโดยใช้แผนผังความคิด  
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบปกติ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์- 
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แผนผังความคิดกบัการสอน
แบบปกติ คือ t-test Independent สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  
เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ระหว่างก่อนและหลงัการสอนโดยใช้แผนผงัความคิด คือ t-test 
Dependent และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง ระหวา่งกอ่นและหลังการสอนแบบปกติ คือ t-test Dependent  
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผงัความคิดกับการสอนแบบปกติ แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผงัความคิด หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การสอนโดยใช้แผนผังความคิด; การสอนแบบปกติ 
 
บทน า 
 วรรณคดีไทยเป็นผลงานสร้างสรรค์อันล้ าค่าที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของมนุษย์ที่มีมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษสบืทอดมาถึงรุน่ลูกหลานในปัจจุบนั วรรณคดีจึงเป็นงานเขียนทีส่ะท้อนสภาพสังคม วิถีชีวิต 
อารมณ์ ความรู้สึกของกวีที่แสดงให้เห็นสัจธรรมและธรรมชาติของมนุษย์ในสงัคมในสมัยนั้น ๆ ดังนั้น 
วรรณคดีไทยจึงเปน็สมบตัิอันล้ าค่าของชาตไิทยควรอ่านอยา่งวิเคราะห์และพิจารณา เพื่ออนุรักษ์และ 
สืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไป 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่ผา่นมา พบวา่ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไมป่ระสบผลส าเร็จ
ในการเรียนวรรณคดี เพราะนักเรียนขาดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เนื่องจากวรรณคดีมีองค์ประกอบ
หลายๆอย่างในหนึ่งเร่ือง ซึ่งนักเรียนมองว่าเนื้อหาค่อนข้างยาก ซับซ้อนและต้องถอดความเพื่อให้เข้าใจ
เร่ืองราว จึงไม่ชอบศึกษาคน้ควา้บทเรียนวรรณคดีเท่าที่ควร รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอาจ 
ไม่ส่งเสริม หรือพัฒนาทักษะทางด้านการคิดของนักเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิคและวิธีสอนต่าง ๆ เพื่อน ามาแก้ปัญหา พบว่า แผนผังความคิดสามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาได้ เพราะแผนผังความคิด (Mind Map) เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิดอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วน คิดอย่างเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมและสว่นประกอบของเร่ืองนั้น ๆ จนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ความคิดของตนเข้ากับเรื่องต่าง ๆ ได้ ท าให้งา่ยต่อการอ่าน เข้าใจเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพิ่มความคงทน 
ในการเรียนรู้ และพัฒนาดา้นความจ า ความเข้าใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   
 จากหลักการและเหตุผลดังกลา่วข้างต้นผู้วิจัยซึ่งท าหนา้ที่ครูผู้สอน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนวรรณคดีได้อย่างเข้าใจนั้น ต้องจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิด คิดได้ คิดเป็น โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องคอยเป็นผู้รบัจากครูและ 
ใช้การจ าสาระการเก็บข้อมูล แต่การที่จะสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจโดยการได้ 
ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  จากข้อมูลที่น าเสนอมาข้างต้นการสอนโดยใช้แผนผังความคิดจะสามารถพัฒนาการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนได้ จนสง่ผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน และเปน็การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผงัความคิดกับการสอนแบบปกติ แตกตา่งกัน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผงัความคิด หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน  12 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทัง้สิ้น 540 คน ซึ่งแต่ละห้องจัดนกัเรียน 
คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 43 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน ซึ่งคัดเลือก 
กลุ่มตัวอย่างจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็น
ห้องเรียนคละความสามารถกลุม่เก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากนั้นตดัห้องเรียนที่เก่งที่สุดออก 3 และ 
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ตัดห้องเรียนที่อ่อนสุดออก 4 ห้อง น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหอ้งเรียนที่อยู่ระหว่างกลางมาวิเคราะห์   
(one-way ANOVA) แล้วเลือกคู่ที่มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกตา่งกันมา 1 คู่ จากนั้นจบัสลากสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ห้อง ม. 2/4 เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้ 
แผนผังความคิด และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ห้อง ม.2/2 เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอิสระ  คือ การสอนโดยใช้แผนผังความคิด และการสอนแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม    คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดไีทย เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้วิธีสอนทีช่่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย 
 2. ได้แนวทางในการสอนวรรณคดี รวมถึงเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามความเหมาะสม 
ของเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ที่สอนโดยใช้แผนผังความคดิกับการสอน
แบบปกติ ดงันี ้
 
 ความหมายของแผนผังความคิด 
 วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์ (2555, หน้า 235-236) อธิบายว่าแผนผงัความคิด เป็นการน าเอาทฤษฎี 
ที่เก่ียวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสุด การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) นั้นเกิดจาก
การใช้ทักษะทั้งหมดของสมอง เป็นการท างานร่วมกันของสมองทั้ง 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและซกีขวา ซึ่ง
สมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่การวิเคราะห์ค า ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความเปน็เหตุผล ตรรกวิทยา  
ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าทีส่ังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จงัหวะ โดยมีแถบ
เส้นประสาท Corpus callosum เป็นเสมือนสะพานเชื่อม 
 Buzan and Buzan (1977) อธิบายวา่ เป็นการแสดงออกของการคิดแบบรอบทิศทางซึ่งเปน็
ลักษณะการท างานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ นอกจากนี้ ยงัเป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพที่มีพลัง
น าไปสู่กุญแจสากลทีจ่ะไขประตสูู่ศักยภาพของสมอง แผนผังทางปัญญาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับแง่มุม
มองชีวิต ซึ่งการเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาและการคิดที่แจ่มชัดขึ้นจะน าไปสู่การพัฒนาการกระท าต่าง ๆ  
ของมนุษย์ 
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 สรุปได้วา่ แผนผังความคิด คือ แผนผังทางปัญญาที่แสดงออกมาจากความคิดรอบทิศทาง 
ของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองแสดงออกมาเป็นแผนภาพความสัมพนัธ์ของสาระ 
หรือความคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 การน าแผนผังความคิดไปใช้ในการเรียนการสอน 
 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง และคณะ (2545, หน้า 43-44) เสนอว่าผู้สอนสามารถน าแผนผงัความคิดมาใช้
ในการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นสร้าง ผู้สอนอธบิายการใชแ้ผนผังความคิด เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ความคิดหลัก 
ความคิดรอง และให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่าง     
  2. ขั้นเสนอ ผู้สอนจัดผู้เรียนให้ท ากิจกรรมเป็นคู่ แจกกระดาษเปล่าให้เพื่อเตรียมท าแผนที่ความคิด     
  3. ขั้นสังเคราะห์และวิเคราะห์      
      3.1 ก าหนดเรื่องในเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนอ่าน หรือถ้าเป็นกิจกรรมภาคสนาม สามารถเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนช่วยกันเลือกประเด็นหลักและประเดน็รอง      

    3.2 นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกัน 2 คู่เป็น 4 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท า โดยผูส้อนมี
บทบาทในการช่วยเหลือคือ ใช้ค าถามน าทางเพื่อขยายความคดิของผู้เรียน       

    3.3 ผู้สอนอาจมีบทบาทในการช่วยเหลือ โดยใช้ค าถามน าทางเพื่อให้ความคิดของผู้เรียนขยาย
ประเด็นมากข้ึน     
  4. ขั้นสรุปเพื่อแสวงหา ผู้เรียนน าเสนอการสร้างแผนผังความคิด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและเสนอ
ประเด็นที่สามารถคิดต่อไปได้อกี 
 สรุปได้วา่ การน าแผนผังความคดิไปใช้ในการเรียนการสอน มีขัน้ตอน 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นสร้าง      
2)ขั้นเสนอ 3)ขั้นสังเคราะห์และวิเคราะห์ และ4)ขั้นสรุปเพื่อแสวงหา 
 
 ความหมายของการสอนแบบปกต ิ
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 179-180) อธิบายว่า การสอนแบบปกติเปน็การสอนแบบ
บรรยาย โดยครูเปน็ผู้เตรียมการศึกษาเนื้อหามาแล้วอย่างดี และผู้เรียนเป็นผู้มารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น 
โดยจะเปน็การสื่อความหมายทางเดียว คือ ครูไปสูน่ักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยเพียงแต่
จดบันทึกหรือซักถามเป็นบางครั้ง 
  
 ขั้นตอนการสอนแบบปกต ิ
 ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ (2558, หน้า 107-111) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนแบบปกติ 
โดยค านงึถึงล าดับการ 3 ข้ันไดแ้ก่ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยครูสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นน า หรือข้ันน าเข้าสูบ่ทเรียน เป็นกิจกรรมสั้น ๆ ใช้เวลา 5-10 นาทีโดยอาจใช้เวลาช่วงนีเ้พื่อ
วัตถุประสงค์ส าหรับการเรียนของนักเรียนในเนื้อหานั้น ๆ เชน่ เพื่อเตรียมความพร้อม โดยอาจจัดกิจกรรม
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กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนทัง้ห้องได้เร่ิมต้นส าหรับการเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อปรับพื้นฐาน
ประสบการณ์เรียนรู้ ทบทวนความรู้ โดยอาจจัดกิจกรรมเล่นเกม ชมวีดิทัศน์ สนทนาซักถาม เป็นตน้ 
 2. ขั้นสอน หรือข้ันด าเนินการสอน เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เปน็ส าคัญ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ  
มีความสามารถตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 
วิธีต่าง ๆ ที่มุง่ให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักสังเกต รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เห็นความส าคัญในการเรียนรู้ 
อันเป็นพื้นฐานการปลูกฝงัให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ขั้นสรุป หรือขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นตอนการสรปุความคิดรวบยอดที่ได้จากการปฏบิัติกิจกรรม 
ด้วยทักษะการเรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจ และสามารถสรุปความรู้ความส าคัญของเนื้อหาสาระได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดและประเมนิผลที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้วา่ การสอนแบบปกติมีข้ันตอนในการสอน 3 ขั้นตอน คอื ข้ันน าเข้าสูบ่ทเรียน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป มีรายละเอียด ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครนู าเข้าสูบ่ทเรียนก่อนการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เชน่ 
สนทนา ซักถาม เลน่เกม ตอบค าถาม ให้ชมหรือฟังสื่อต่าง ๆ เพื่อเร้าความสนใจ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นสอน นักเรียนเรียนรูเ้นื้อหาวิชาเรียนผา่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครู
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง อภิปราย ซักถาม ในสิ่ง
ที่สงสัย และน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เปน็การสรุปบทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โยครูและนักเรียนร่วมกันสรปุเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 
 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วัชรพล วิบลูยศริน (2561, หน้า 312) อธิบายวา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement)  
เป็นความสามารถของผู้เรียนมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยปรกติผู้สอน
จะวัดจากแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าผลทีไ่ดไ้ปประเมินหรือจ าแนกความสามารถของ
ผู้เรียนเป็น กลุ่มเก่ง             ปานกลาง อ่อน เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  
 สรุปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นความสามารถของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน โดย 
วัดจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าผลทีไ่ด้ไปประเมินผลเพื่อจ าแนกความสามารถ 
ของผู้เรียน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวิจยัต่างประเทศ 
รายละเอียดมีดังนี ้
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 งานวิจัยในประเทศ 
 มหิศร นันตโลหิต (2550) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ
ทางการเขียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ด้รับการสอนโดยใชผ้ังมโนทัศน์กบัการสอนตามแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนที่สอนตามแบบปกติ ก่อนและหลังทดลอง
แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กฤษลดา  ขาหลงวรสิริ (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของค า ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ และนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จ าเนียร เล็กสุมา (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทาน
ส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้าง 
แผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 สรุปได้วา่ แผนผังความคิดสามารถพัฒนา
ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดสู้งขึน้ 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Jaime Leigh Berry (2011) ไดศ้ึกษาเร่ือง “The Effects of Concept Mapping and 
Questioning on Students’ Organization and Retention of Science Knowledge While Using 
Interactive Read-Alouds” ผลการวิจัยพบวา่ทั้งสองวิธีการสอนมีผลไม่แตกตา่งกันแต่การสอนด้วย 
แผนผังความคิดช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มากข้ึนและเป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจของนักเรียน 
 Attayib Omar (2015) ได้ศึกษาเร่ือง “Improving Reading Comprehension by Using 
Computer-Based Concept maps : A case study of EPS Students at UMM- ALQURA ผลการวิจัย
พบว่า การใช้แผนผังความคิดดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียน 
ที่เรียน ESP มีผลในการอ่านในทางที่ดีขึน้โดยมีคา่เฉลี่ยในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นจาก 11.04  
เป็น15.64 หลังจากการทดลองเสร็จสิ้นนักเรียนมีมุมมองในทางบวกในการอ่านและให้ความสนใจมากข้ึน
นักเรียนมีความเห็นว่าการเรียนด้วยวิธีนี้มีความสะดวกในการเรียนทักษะอื่น ๆ ไม่เพียงแต่การอ่านเท่านั้น 
 สรุปได้วา่ เม่ือเปรียบเทียบการสอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับการสอนแบบปกติ  ผลที่ได ้
แตกต่างกัน แสดงว่า แผนผังความคิดสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใช้แบบแผน 
การทดลอง Randommized Control-Group Pre-test and Post-test Design เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แผนผังความคิดกับการสอนแบบปกติ ผู้วจิยัได้ด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร-
ทองแดงก่อนเรียนไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่มที่สอนโดยใช้แผนผังความคิด กับนักเรียนกลุ่มที่สอนแบบปกต ิ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ละ 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง โดย
กลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผงัความคิด และกลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  
  3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร-
ทองแดงหลังเรียนไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่มที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิด กับนักเรียนกลุ่มที่สอนแบบปกติ 
  4. น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสองกลุ่มทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนที่ได้จากการ
ทดสอบไปวิเคราะห์ทางสถิต ิ
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับสอนแบบปกติ  t test independent 
Sample 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติ  
 t test dependent Sample 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน t test dependent Sample 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาส-
ธารทองแดง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิดกับสอนแบบปกติ พบว่า  
กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับกลุ่มควบคุมทีส่อนแบบปกติ แตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงของนักเรียน
ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับกลุ่มทีส่อนแบบปกติ 
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กลุ่มตัวอย่าง n   X  SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

43 21.40 3.957 2.173 84 .033* 
43 19.63 3.579  

*p < .05 
 จากตาราง 1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาส- 
ธารทองแดงทั้งสองกลุ่ม พบวา่ กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้แผนผงัความคิดกับกลุ่มควบคุมทีส่อนแบบปกติ 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ผลการวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนโดยใช้แผนผังความคิดก่อนเรียนและ 
หลังเรียน พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (ดูตาราง 2) 
 
ตาราง 2 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่สอนโดยใช้แผนผังความคิด 
ช่วงเวลา n   X  SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 43 15.90 3.242 14.389 42 .000* 
หลังเรียน 43 21.39 3.952  

*p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ที่สอนโดยใช้แผนผังความคิดหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร -
ทองแดง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่สอนแบบปกติกอ่นเรียนและหลังเรียน หลังเรียนสูงกว่า              
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดูตาราง 3) 

 
ตาราง 3 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่สอนแบบปกต ิ
ช่วงเวลา n   X  SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 43 14.25 3.147 14.103 42 .000* 
หลังเรียน 43 19.62 3.579  
*p < .05 

 จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ที่สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจยัจากข้อค้นพบในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใช้แผนผงัความคิดกับสอนแบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ 
แผนผังความคิดสูงกวา่กลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวจิัยของ กฤษลดา  ขาหลงวรสิริ (2552) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ของนักเรียนทีไ่ด้รบัการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ และนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และงานวิจัยของ Attayib Omar (2015) ศึกษาเร่ือง “Improving Reading 
Comprehension by Using Computer-Based Concept maps : A case study of EPS Students 
at UMM- ALQURA ผลการวิจยัพบว่า การใช้แผนผังความคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการอ่าน
เพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนที่เรียน ESP มีผลในการอ่านในทางที่ดีขึน้โดยมีคา่เฉลี่ยในการอ่านเพื่อ 
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจาก 11.04 เป็น15.64 หลังจากการทดลองเสร็จสิ้นนักเรียนมีมุมมองในทางบวกใน 
การอ่านและให้ความสนใจมากขึ้นนักเรียนมีความเห็นว่าการเรียนด้วยวิธนีี้มีความสะดวกในการเรียนทักษะ
อื่น ๆ ไม่เพียงแต่การอ่านเทา่นัน้ 
     การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนโดยใช้ 
แผนผังความคิด ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้รอบด้าน กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อ 
การแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้เปน็อย่างดี นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับเพื่อนในกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 
ตามที่คิดจนสามารถน าความคิดมาพัฒนาเปน็ผลงานกลุ่มของตนได้เปน็อย่างดี ดงัที่ Buzan and Buzan 
(1977) ได้อธิบายวา่ แผนผังความคิด เป็นการแสดงออกของการคิดแบบรอบทิศทางซึ่งเป็นลักษณะ 
การท างานตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพที่มพีลังน าไปสู่
กุญแจสากลที่จะไขประตูสู่ศักยภาพของสมอง แผนผงัทางปัญญาสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดก้ับแง่มุมมอง
ชีวิต ซึ่งการเรียนทีไ่ด้รับการพฒันาและการคิดที่แจ่มชัดขึน้จะน าไปสู่การพัฒนาการกระท าตา่ง ๆ ของมนุษย์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร-ทองแดง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนโดยใชแ้ผนผังความคิด หลังเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องจากการสอนโดยใช้แผนผังความคดิ 
เป็นการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนแสดงความคิดแบบรอบทิศทาง เกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองแสดง
ออกมาเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสาระในเร่ืองออกมาในรูปแบบตา่ง ๆ ง่ายต่อความเข้าใจ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จ าเนียร เล็กสุมา (2552) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนทิานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2  
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ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิด พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้แผนผงัความคิดมีขั้นสอน 
ในการสอนชัดเจน แต่ละขัน้เนน้กระบวนการคิดของนักเรียนเป็นหลัก ท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความคิด
จากเรื่องก่อนหน้ากับเนื้อเรื่องที่ต้องหาค าตอบในแต่ละขั้นได้อย่างง่าย สามารถเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  
จนสามารถเขียนแสดงความคิดออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดในลักษณะต่าง ๆ ได้ ดงัที ่วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์ (2554, หน้า 239-242) กล่าวไว้วา่ แผนผังความคิด เป็นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอดเพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ของความคิด ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยน าเสนอเป็นภาพ หรือเป็น 
ผังสามารถน าเสนอได้หลายลักษณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaime Leigh Berry (2011) ศึกษาเร่ือง 
“The Effects of Concept Mapping and Questioning on Students’ Organization and 
Retention of Science Knowledge While Using Interactive Read-Alouds” ผลการวิจยัพบว่า 
ทั้งสองวิธีการสอนมผีลไม่แตกตา่งกันแต่การสอนด้วยแผนผังความคิดช่วยดงึดูดความสนใจของนักเรียน
ได้มากข้ึนและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจของนักเรียน 
 จากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้แผนผังความคิดชว่ยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยให้สูงขึ้น เนื่องด้วย ขั้นตอนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดในแต่ละขัน้ส่งเสริมการคิดของ
นักเรียน รวมถึงรูปแบบของแผนผังความคิดรูปแบบต่าง ๆ ช่วยดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ทีส่อนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มหิศร นันตโลหิต (2550)  
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รบัการสอนโดยใช้ผงัมโนทัศน์กบัการสอนตามแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรียนที่สอนตามแบบปกติ ก่อนและหลังทดลองแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนของผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกตไิด้รับการตรวจสอบประสทิธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแลว้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนดังกลา่วมีผลต่อความเข้าใจของ
นักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
     การสอนแบบปกติในการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นวา่ เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน งา่ยต่อการจัดการเรียนการสอน ดังที่ ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ (2558, หน้า 107-
111) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนแบบปกติ โดยค านึงถึงล าดับการ 3 ข้ันได้แก่ ข้ันน า  
ขั้นสอน และขัน้สรุป โดยครูสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยพบว่า การสอนแบบปกติมีข้ันสอนการสอนที่ชัดเจนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยได้สูงขึ้น เนื่องด้วยขั้นตอนการสอนแบบปกติเป็นขัน้ตอนพืน้ฐาน 
ของการจัดการเรียนการสอนทีอ่อกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 การวิจัยคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยให้สูงขึ้นได้ การสอนโดยใช้แผนผงัความคิดเปน็วิธสีอนที่ครูใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทุกวิชา เพื่อพัฒนาความคิด ความสามารถของนักเรียน ท าให้นักเรียนแสดง
ศักยภาพทางความคิดออกมาอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการสอนโดยใช้
แผนผังความคิดจึงสามารถพัฒนาความสามารถความคิดรอบดา้นของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้พฒันา
ความรู ้ความสามารถ ตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนผงัความคิดมีขั้นตอนที่แน่นอนอาจท าให้นักเรียน
เบื่อหน่าย ครูควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนผงัความคิดที่คละความสามารถของนักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน ครูควรอธิบายขั้นตอนในแต่ละขั้นให้นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงรูปแบบ ขั้นตอนในการเรียน 
เพื่อให้นักเรียนทุคนในกลุ่มรู้หนา้ที่ของตนเอง ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. การสอนโดยใช้แผนผังความคิดเป็นการสอนที่เนน้การคิดรอบด้านของนักเรียน ดังนัน้ครูจึงต้อง
ให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดของตนเองออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดรปูแบบต่าง  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน าการสอนโดยใช้แผนผงัความคิดไปใช้พฒันานักเรียนในการเรียนการสอนในสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ทีส่อนโดยใช้แผนผังความคิด
กับวิธีสอนอื่น ๆ เชน่ วิธีสอนแบบ SQ4R  วิธีสอนแบบ 4MAT เป็นต้น 

3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนโดยใช้แผนผังความคิดทีม่ีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น  
ความพึงพอใจ เจตคติ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นตน้ 
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