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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยา
คม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน โรงเรียนไทร
งามพิทยาคม ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  แบบฝึกทักษะ จ านวน 4 แบบฝึก
ทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย  ( �̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (t) 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า (1). ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิ ด               
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ตั้ ง ไ ว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05   (2) . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                     
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสูงกว่าก่อน             
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่ตั้งไว้ (3). ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิ ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม                
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

ค าส าคัญ: การพัฒนา /การย่อความ /ผังความคิด /ประสิทธิภาพ 

Abstract 
The aim of this research is to achieve writing short notes skills after learning management using the 

conceptual plan according to the criteria and the achievement of writing a brief of learning management 
Criteria of 70 percent and the achievement in writing the post-lecture was higher than before the group 
learning management. The respondents used in this study were 31 students from Mathayomsuksa 1/3, 
academic year 2018, in Saingam Pittayakhom School, Saingam District, Kamphaeng Phet Province. The tools 
used in the study were 4 training skills: skills training and multiple-choice achievement test, 4 choices of 
answers, 30 items of time spent in the experiment Data analysis using Mean percentage (P), Average 
(�̅�),Standard Deviation (S.D.) and learning achievement (t) 

The results of the study found that development of writing by using Mind-Mapping of 
MathayomSuksa 1 students at Saingam Pittayakom School ( 1) . Achievement in writing a brief posture 
learning using the conceptual chart through the 70 percent criteria as set with statistical significance at the 
level of .05 (2) . Mathayomsuksa 1 students of Saingam Pittayakom School have the ability to write short 
notes after learning the process of conceptual planning and are higher than before learning. Using a 
conceptual plan has got a statistical significance of 0.05 levels as set by (3) . Students' satisfaction with 
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learning management in writing short notes using the conceptual planning for Mathayomsuksa 1 students 
of SaingamPittayakom School has an average score of 3.84. Therefore, it has a high level of satisfaction. 

Keywords: development / Summary Writing Skill / Mind-Mapping / performance 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความส าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึง หลักการของหลักสูตรที่ว่าส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด และมีจุดหมาย คือการมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน  รักการค้นคว้า มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม รักประเทศชาติและท้องถิ่นมุ่งท าประโยชน์ และ
สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม โดยมีความมุ่งหวังให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีความพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะความสามารถในการอ่าน การคิด และการเขียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลาทุกสถานที่ เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 จากความส าคัญของภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้ ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาใน  การ
ติดต่อสื่อสารถึงการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ประกอบกับปัจจุบัน
การศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่ การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ ( Content Knoeledge ) 
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skill ) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ( Expertise ) และสมรรถนะ ของการรู้เท่าทัน ( Literacy ) จึง
เป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่ง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันการย่อความเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาเล่าเรียนโดยที่เราไม่รู้สึกว่า
ก าลังย่อ เช่น การเล่าเรื่องจากการดูละคร ภาพยนตร์ หรือประสบการณ์การบันทึกข้อความรู้ที่ส าคัญจากการอ่านหนังสือ 
ต ารา เอกสารต่าง ๆ ดังน้ันการย่อความจะเกิดประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการคิดในการย่อความและฝึกทักษะ
การย่อความสม่ าเสมอ ความส าคัญของแผนผังความคิดที่อัจฉริยะ เปรียบเสมือนลายแทงที่น าไปสู่ การจดจ า การเรียบเรียง 
การจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติ การท างานของสมองตั้งแต่ต้นน่ันหมายความว่า การจ าและฟื้นความจ า หรือการเรียก
ข้อมูลเหล่าน้ันกลับมาใช้ในภายหลังจะท าได้ง่ายและมีความถูกต้องแม่นย ากว่าการใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบเดิม 

เ น่ืองด้วยในปัจจุบันได้มีความเจริญและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมมากมายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร              
การเรียนรู้ผ่านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่านิยมด้านภาษาต่างประเทศ ค าทับศัพท์ต่าง ๆ และเครื่องมือ                 
ทางด้านจรรโลงใจต่าง ๆ มากมายและอิทธิพลความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี นอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้ ยังสามารถเป็นส่วนที่ท าให้ศักยภาพการใช้ทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น (สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า, 2545) การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
สมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่างเพราะ การ
ย่อความเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยเก็บใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านซ่ึงมีเรื่องราวสลับซับซ้อนและมีความยาว 
เอาแต่สาระส าคัญมาเรียบเรียงใหม่ใช้ถ้อยค าง่ายๆ สั้นๆ และกระชับ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกที่จะน าไปใช้ถ้ามีทักษะการ
ย่อความของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและสามารถวิเคราะห์ได้ผู้เรียนจะได้ไม่ต้องจ าเน้ือหาทั้งหมดของทุก ๆ เรื่อง โดยการจด
บันทึกทุกตัวอักษรแต่ใช้วิธีการจดบันทึกโดยการย่อความส าคัญของเรื่องน้ัน ๆ เม่ือผู้อ่านต้องการมาอ่านอีกรอบก็สามารถ
จดจ าเรื่องน้ันได้อย่างดี (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี, 2561) ผังมโนทัศน์ถือว่าเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพ
ความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่ยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่
สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ที่ บางช่วงมนุษย์จะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติขณะที่ก าลังคิด
เรื่องใดเรื่องหน่ึง การท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตามธรรมชาติน้ันมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกก่ิงก้านออกไปเรื่อย ๆ เป็นต้น  

ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของศักยภาพการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของนักเรียนประกอบกับทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์และการน าเสนอผลงาน สื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ผ่านทักษะด้านภาษา ซ่ึงเป็นทักษะส าคัญต่อจากความรู้พื้นฐาน
ทางทักษะภาษาไทย ทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนที่ถูกต้อง จึงได้ท าการวิจัยหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะในการ
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เขียนย่อความโดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความรู้ผ่านภาษาที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ผังความคิดเป็นสื่อกลางในการ
จัดระบบและจัดระเบียบข้อมูลที่มีจ านวนมากให้น้อยลงสะดวกต่อ การอ่านทบทวนความรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา
โดยเฉพาะการอ่านเพื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเขียนย่อ

ความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัด                 
การเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                         การ
เขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเน้ือหาวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ท21102) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ คือ เป็นการฝึกการเขียนย่อความ ซ่ึงสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ใช้ผังความคิดช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่ยังไม่
จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ท าให้สมองได้คิดได้ท างานตาม
ธรรมชาติน้ันมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกก่ิงก้านออกไปเรื่อย ๆ  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
          ตัวแปรต้น คือ แผนผังความคิด  

         ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ  
           ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยทดลองสอนจ านวน 8 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ภาพที่ 1: การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

แผนผังความคิด 

- แบบฝึกทักษะ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนย่อความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม               

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองกับนักเรียนด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  
2. จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จาก
หนังสือ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ เพื่อเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณความเหมาะสมของภาษา 
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ านวน 30 คน 
เพื่อหาความยากง่าย น าแบบทดสอบที่แก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ให้เหลือข้อสอบทั้ง 30 ข้อ แล้ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. ท าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดเ น้ือหาในการสอน                        
เขียนย่อความโดยการใช้ผั งความคิด จ านวน 4 ชุด  ดัง น้ี  รูปแบบการเขียนย่อความ หลักการเขียนย่อความ                   
หลักการเขียนผังความคิดการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด จัดพิมพ์แบบฝึกหัดการย่อความฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการ
ทดลองจริง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จัย นักเรียน จ านวน 65 คน ก าลังศึกษาระดับชั้ น มัธยมศึกษาปีที่  1                 

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

          1. การวิจัยครั้งน้ีได้ด าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลาทดสอบเป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ก่อนท าการทดลองผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 
ข้อ 

          2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอน
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการสอน 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. หลังจากสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน 

           4. น ากระดาษค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ตอบถูก     ให้ 1  คะแนน 
ตอบผิด ตอบไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบ  ให้  0 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ดังน้ี  

    1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน               ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
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3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม รายละเอียดดังน้ี  
             การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดขอ งนักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน                  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 70  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
ตารางที่ 1: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 n k X  S.D. t  
ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ 31 21 25.65 1.64 16.03  

  **มีนัยส าคัญที่ 0.5 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 16.03 คิดเป็นร้อยละได้ 85.48 
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิใน การเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
              การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
       ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  พบดังตาราง 2 
ตารางที 2: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนย่อความ n X  S.D. t  

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 31 13.55 3.21 
18.76  

หลังการจัดการเรียนรู้ 31 25.65 1.64 
**มีนัยส าคัญที่ 0.5 

จากตารางที่  2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  มีความสามารถในการเขียน                    
ย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิด มีค่า �̅�  = 25.65 , S.D. = 1.64 ส่วนก่อนการจัดการเรียนรู้                          
�̅� = 13.55, S.D. = 3.21 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการ
เขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 18.76 

     การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
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       ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม พบดังตาราง 3 

ตารางที่ 3:  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้การ 
เขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1 เน้ือหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ 4.14 0.59 มาก 
2 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนตรงกับความต้องการ 3.57 0.73 มาก 
3 ครูมีทักษะ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอนได้ 3.89 0.77 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 3.89 0.81 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 3.81 0.70 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 3.86 0.75 มาก 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 3.97 0.73 มาก 
8 จ านวนข้อเหมาะสมกับระยะเวลา 3.70 0.81 มาก 
9 ออกแบบได้สวยงามและเหมาะสม 3.78 0.67 มาก 

  10 มีสิ่งดึงดูดใจ เช่น ภาพประกอบ การ์ตูนเชิญชวน 3.81 0.84 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.84 0.45 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ ผังความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.84  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการเขียนย่อความหลัง                     

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังควา มคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความพึงพอใจใน ระดับ มาก 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ตาม
ขั้นตอนโดยเริ่มจากการศึกษาหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา  ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
2551  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคมโดยเลือกเน้ือหา  ที่ตรงกับความส าคัญของปัญหาที่
ต้องการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จตุพร ชาดง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความด้วยแผนผังความคิด วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรีย นสง่าวิทยา 
อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 39 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเขียนเรียงความด้วยแผนผัง
ความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 88.25 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง เรียนโดยใช้ผั งความคิ ดของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือนักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่ องแท้ บรรลุผลการ
เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ขวาไทย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้                            
เรื่องทักษะการเขียนจดหมาย โดยใช้แผนผังความคิด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ าเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 29 คน ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการเขียนจดหมายโดยใช้แผนผังความคิด วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.16 / 89.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้เท่ากับ 0.8469 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.69 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม การเขียนย่อความโดยใช้                  
ผังความคิด พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจและพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะท าให้นักเรียนได้รับความรู้และความสุขสนุกสนานในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
             ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                 1. การเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น้ัน ครูผู้สอนควร
จัดเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะให้เพียงพอต่อนักเรียนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2. ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรม ให้
ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3. ครูควรด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับของชุดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเป็นกิจกรรมที่มี              
ความต่อเน่ือง และมีแบบฝึกทักษะที่ให้เรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
       4. ครูควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับเน้ือหาของแต่ละกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
                       1. ควรมีการพัฒนาการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                       2. ครูควรศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท าแบบฝึก
ด้วยความสนใจและตั้งใจ 
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