
 

 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา                                                   

ดวยผังความคิด Mind Map ของนักศกึษาระดบัช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ              

ช้ันปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

อาจารยปยะพงษ  ชัยประเสริฐ 

อาจารยประจําสาขาวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา  ดวยผังความคิด Mind Map  

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย อาจารยปยะพงษ  ชัยประเสริฐ 

ปการศึกษา         2/2562 

    

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา ดวยผัง

ความคิด Mind Map ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทยพณิชยการ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาวิชาเพศ

วิถีศึกษา จํานวน 55 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ใบความรูเร่ือง เพศศึกษา แบบประเมินผลงาน และ            

ใบงาน สถิติที่ใช คือ รอยละ ผลการวิจัยพบวา 

การวิจัยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ  ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยทําผัง

ความคิด Mind Map สรุปบทเรียน สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 นักศึกษาสามารถสรุปบทเรียน/เชื่อมโยงการเรียนรูไดดีขึ้นทุกคน ทําใหบรรลุจุดประสงคราย

หนวยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการทํางานวิจัยน้ี  ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศัก ด์ิ  รุง เ รือง ที่ ใหโอกาสใน                  

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา และ 

อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนจนกระทั่งไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผู วิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง                    

ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  ที่กรุณาใหความรวมมือใน            

การเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

ปยะพงษ  ชัยประเสริฐ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วิชาเพศวิถีศึกษา เปนวิชาที่นาเบื่อหนายของนักเรียนหลาย ๆ คน เพราะเปนวิชาที่ตองอาน และ

ทองจํา เปนวิชาที่ไมนาสนใจ ทั้ง ๆ ที่วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่เกี่ยวของกับชีวิตของนักเรียนโดยตรง และ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายและ

สนุกสนานกับการเรียน วิธีหน่ึงที่ขาพเจานําไปใชเพื่อใหผูเรียนไดทบทวนบทเรียนและสามารถสรุปเร่ืองที่

เรียนในหนวยน้ันไดครอบคลุมตรงกับสาระสําคัญของบทเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชผัง

ความคิด เปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักจัดกลุมความคิดของตนเอง เพื่อใหเห็นภาพรวมของความคิดเห็น

ความสําคัญของความคิดรวบยอดเปนภาพรวมของมวลความรู ซึ่งการเขียนผังความคิดเห็นน้ีใชแผนผังแบบ

ใยแมงมุม  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชผังความคิดน้ีชวยใหผูเรียนไดทบทวนบทเรียน สรุป

เร่ืองที่เรียนโดยใชการเชื่อมโยงการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบผังความคิดเปนอีกทางเลือกหน่ึงใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 

2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและการจัดการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข นอกจากน้ีในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 ไดกําหนดการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากน้ีการจัดการศึกษาจะตองเนนความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและบูรณาการความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ทั้งในเร่ืองของความรูเกี่ยวกับ

ตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคมอันไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมทั้งตองเนน

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542: 

5-12) และหมวด 3 ระบบการศึกษามาตรา 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย 

 เมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาสรุปบทเรียนโดยใหทําผังความคิดเพื่อสรุปบทเรียนและเชื่อมโยง

การเรียนรูนักศึกษาทั้ง 12 กลุม ทําผังความคิดไมตรงกับเร่ืองที่กําหนดและไมคลุมเน้ือหา เพียงแตนําหัวขอ

เร่ืองที่เรียนมาเปนหัวขอเร่ืองหลักโดยไมมีการเชื่อมโยงการเรียนรู และยังคัดลอกกันมาผิดเหมือนกันทั้งหอง 



2 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา ดวยผังความคิด Mind Map ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  ที่เรียนดวยผังความคิด Mind Map มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมตํ่ากวา รอยละ 80 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูแบบรวมมือ และศักยภาพการทําผังความคิด  

Mind Map ของนักศึกษาระดับปวช.1 ใหสอดคลองกับเร่ืองที่กําหนด 

2. นักศึกษาสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรูรายวิชาเพศวิถีศึกษา ลงในใบงาน  

 3. นักศึกษาระดับ ปวช.1  12 กลุม ที่ไมผานการประเมินมีการพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิด  

Mind Map และผานเกณฑการประเมิน 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดใหสอดคลองและครอบคลุม ของนักศึกษาระดับ 

ปวช. 1 สรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู ในหนวยการเรียนรู จะชวยใหเกิดประโยชนการเรียนการสอน 

ดังน้ี 

1. ชวยแกปญหาการวัดผลประเมินผล ผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนครบตามที่กําหนด ทําใหมีผล 

    คะแนนผานเกณฑ 

 2. ชวยใหนักศึกษาไดรูจักวิธีการสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู 

 3. ชวยใหรูจักคิดโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเปนผังความคิด Mind Map 

 4. เปนแบบอยางในการนําวิธีการทําผังความคิด Mind Map ไปใชในวิชาอ่ืน ๆ 

 5. บรรลุจุดประสงครายหนวย วิชาเพศวิถีศึกษา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 ความเปนมาของแผนท่ีความคิด เกิดจาก โทนี บูซา (Tony Buzan) ชาวอังกฤษพยายามนําเอาความรู

เร่ืองสมองมาปรับใชกับการเรียนรูของเขา ซึ่งปรับมาจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดดวยดินสอเปนบรรทัด

มาใชคํา ภาพ สัญลักษณที่เชื่อมโยงกันแลวแผเปนรัศมีออกไปจากศูนยกลางเหมือนการแตกแขนงของกิ่งไม 

ตอมาเขาพบวาวิธีน้ีสามารถใชไดกับกิจกรรมที่หลากหลายเชน การวางแผน การสรุปบทเรียน การชวยจํา 

การนําเสนอ การยกราง การจับประเด็น เปนตน ตอมาเขาเขียนหนังสือ Use You Head  (ใชหัวคิด) และ Get 

Ahead (ใชหัวลุย) รวมกับแวนดา นอรธ (Vanda North)  และนายธัญญา ผลอนันต ผูแปลเปนฉบับภาษาไทย 

 ผังความคิด (Mind Mapping) ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหวางความคิด

หลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกับ เทคนิคการคิดคือ 

  1.ใชระดมพลังสมอง 

  2.ใชนําเสนอขอมูล 

  3.ใชจัดระบบความคิดและชวยความจํา 

  4.ใชวิเคราะหเน้ือหาหรืองานตาง ๆ 

  5.ใชสรุปหรือสรางองคความรู 

 ขอดีของการทําแผนที่ความคิด 

   1.ทําใหเห็นภาพรวมกวาง ๆ ของหัวขอใหญ หรือขอบเขตของเร่ือง 

2.ทําใหสามารถวงแผนเสนทางหรือตัดสินใจไดอยางถูกตอง เพราะรูวาตรงไหนกําลังจะ

ไป ไหนหรือผานอะไรบาง 

  3.สามารถรวบรวมขอมูลจํานวนมากลงไวในกระดาษแผนเดียวกัน 

  4.กระตุนใหคิดแกไขปญหา โดยเปดโอกาสใหมองเห็นวิธีใหม ๆ ที่สรางสรรค 

  5.สรางความเพลิดเพลินในการอานและงายตอการจดจํา                                                                                                                                                                                                                               
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การสรางแผนท่ีความคิด 

ข้ันตอนการสราง Mind Map 

1. เขียน/วาดมโนทัศนหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ 

2. เขียน/วาดมโนทัศนรองที่สัมพันธกับมโนทัศนหลักไปรอบ ๆ 

3. เขียน/วาดมโนทัศนยอยที่สัมพันธกับมโนทัศรองแตกออกไปเร่ือย ๆ 

4. ใชภาพหรือสัญลักษณสื่อความหมายเปนตัวแทนความคิดใหมากที่สุด 

5. เขียนคําสําคัญ (Key word) บนเสนและเสนที่ตองเชื่อมโยงกัน 

6. กรณีใชสี ทั้งมโนทัศนรองและยอยควรเปนสีเดียวกัน 

7. คิดอยางอิสระมากที่สุดขณะทําเขียนคําหลัก หรือขอความสําคัญของเร่ืองไวกลาง โยงไปยังประเด็นรอง 

   รอบ ๆ ตามแตวาจะมีกี่ประเด็น 

กฎการสราง Mind Map 

1. เร่ิมดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหัวกระดาษ 

2. ใชภาพใหมากที่สุดใน Mind Map ของคุณ ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชกอนคํา หรือรหัส เปนการชวยการ

ทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยความจํา 

3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ จะชวยใหเราสามารถประหยัดเวลา

ได  เมื่อยอนกลับไปอานอีกคร้ัง 

4. เขียนคําเหนือเสนใตแตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืนๆ เพื่อให Mind Map มีโครงสรางพื้นฐานรองรับ 

5. คําควรมีลักษณะเปน “หนวย” เปดทางให Mind Map คลองตัวและยืดหยุนไดมากขึ้น 

6. ใชสีทั่ว Mind Map เพราะสีชวยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุนสมองซีกขวา 

7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ควรปลอยใหสมองคิดมีอิสระมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

วิธีการเขียน Mind Map โดยละเอียดอีกวิธีหน่ึง 

1. เตรียมกระดาษเปลาที่ไมมีเสนบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน 

2. วาดภาพสีหรือเขียนคําหรือขอความที่สื่อหรือแสดงถึงเร่ืองทํา Mind Map กลาง หนากระดาษโดยใชสีอยาง 

   นอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรงเรขาคณิต 

3. คิดถึงหัวเร่ืองสําคัญที่เปนสวนประกอบของเร่ืองที่ทํา Mind Map โดยใหเขียนเปนคําที่มีลักษณะเปนหนวย  
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   หรือเปนคําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมาย บนเสนซึ้งเสนแตละเสนจะตองแตกออกจากศูนยกลาง 

   ไมควรเกิน 8 กิ่ง 

4. แตกความคิดของหัวเร่ืองสําคัญแตละเร่ืองในขอ 3 ออกเปนกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคําหรือ วลีบนเสนที่ 

   แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไมเกิน 60 องศา 

5. แตกความคิดรองลงไปที่เปนสวนประกอบของแตละกิ่งในขอ 4 โดยเขียนคําหรือวลีเสนที่แตกออกไป ซึ่ง 

   สามารถแตกความคิดออกไปเร่ือย ๆ 

6. การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําที่เปนคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลัก หรือเปนวลีที่มี ความหมายชัดเจน 

7. คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดที่ตองการเนน อาจใชวิธีการทําใหเดน เชน การลอมกรอบ หรือใสกลอง  

   เปนตน 

8. ตกแตง Mind Map ที่เขียนดวยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงตอกัน 

 

การนําไปใช 

1. ใชระดมพลังสมอง 

2. ใชนําเสนอขอมูล 

3. ใชจัดระบบความคิดและชวยความจํา 

4. ใชวิเคราะหเน่ืองหาหรืองานตาง ๆ 

5. ใชสรุปหรือสรางองคความรู 

 

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบการทําผังความคิด 

 มีจะประสงคใหผูเรียนสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู “ความสําคัญของวัฒนธรรมที่มีตอ

สังคมไทย” โดยการทํา ผังความคิด (Mind Mapping) แสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองหลัก ความคิด

รอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรมไทย เทคนิคการคิดคือ 

 1.ระดมพลังสมอง เพื่อตีความ วางขอบขายเร่ืองที่เกี่ยวของ 

 2.นําเสนอขอมูลโดยเชื่อมโยงแบบแมงมุม 

 3.จัดระบบความคิดและชวยความจํา 

 4.วิเคราะหเน้ือหาหรือสิ่งที่เกี่ยวของตาง ๆ 

 5.สรุปหรือสรางองความรูจากเร่ืองที่กําหนด 
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 ข้ันตอนการสราง Mind Mapping 

 1.เขียน/วาดมโนทัศนหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ 

 2.เขียน/วาดมโนทัศนรองที่สัมพันธกับมโนทัศนหลังไปรอบ ๆ  

 3.เขียน/วาดมโนทัศนยอยที่สัมพันธกับมโนทัศนรองแตกออกไปเร่ือย ๆ 

 4.คิดอยางอิสระมากที่สุดขณะทํา 

 5.ตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองและครอบคลุม                          
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา ดวยผังความคิด Mind Map ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ(Action Reseach)  โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยประชากรที่เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             

ชั้นปที่  1 ที่ศึกษาวิชาเพศวิถีศึกษา  รหัสวิชา 20000-1602 ภาคเรียนที่  2/2562  จํานวน 4 หองเรียน                       

จํานวน 55 คน 

กลุมตัวอยาง  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาวิชาเพศวิถีศึกษา จํานวน 55 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ใบความรูเร่ือง เพศศึกษา 

 2. แบบประเมินผลงาน 

 3. ใบงาน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ี แบงการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

 ขอมูลเชิงปริมาณ นักศึกษาระดับ ปวช. 1 ที่ศึกษาวิชาเพศวิถีศึกษา  รหัสวิชา 20000-1602                         

ภาคเรียนที่ 2/2562 จํานวน 12 กลุม 4 หอง ทําผังความคิดไมถูกตองไมสอดคลองกับเร่ืองที่กําหนด 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ  นักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่ศึกษาวิชาเพศวิถีศึกษา  รหัสวิชา 20000-1602                 

ภาคเรียนที่ 2/2562  12 กลุม ไมผานเกณฑการประเมินผลตามที่กําหนด คิดเปนรอยละ 66.66 ไดคะแนนกลุม
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ละ 1-2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เน่ืองจากคัดลอกหัวเร่ืองจากใบความรูมาโดยไมนํามาคิด

วิเคราะหใหเขากับเร่ืองที่กําหนด 

 

ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 

 1. ศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน นักศึกษาจาก 4 หองเรียน จํานวน 12 กลุม จากจํานวนทั้งหมด 18 

กลุม ทําผังความคิด Mind Map  ไมถูกตองตามจุดประสงคของเร่ืองที่กําหนด 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเรียน ผูสอนตองการใหนักศึกษาสรุปบทเรียน เชื่อมโยงการเรียนรู 

โดยการทําผังความคิด Mind Map พบวานักศึกษา 4 หองจํานวน 12 กลุม ทําผังความคิด Mind Map  ไมถูกตอง

ไมสอดคลองกับเร่ืองที่กําหนด 

 3. การวิเคราะหขอมูล จาการตรวจงานของนักศึกษาหอง ปวช. 1  พบวา 

  3.1 นักศึกษาไมเขาใจความหมายของหัวของเร่ืองที่กําหนดในการทําผังความคิด 

  3.2 นักศึกษาไมพยายามใชความคิดของตนเองในการพิจารณาเร่ืองที่กําหนด  

  3.3 นักศึกษาไมรูวิธี หรือ กระบวนการ การจัดระเบียบความคิดกอนทําผังความคิด 

3.4 นักศึกษาไมสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นใหครอบคลุม 

     ขอบขายเร่ืองที่เกี่ยวของ 

 4. การใชวิธีแกปญหาหรือการใชนวัตกรรม 

  4.1 ระดมพลังสมอง เพื่อตีความ วางขอบขายเร่ืองที่เกี่ยวของ 

  4.2 นําเสนอขอมูลโดยเชื่อมโยงแบบแมงมุม 

  4.3 จัดระบบความคิดจากหัวเร่ืองหลัก 

  4.4 วิเคราะหเน้ือหาหรือสิ่งที่เกี่ยวของตาง ๆ เปนหัวขอรอง 

  4.5 สรุปหรือสรางองคความรูจากเร่ืองที่กําหนดใหครอบคลุม 

5.การแกปญหา 

  5.1 ใหนักศึกษาเขากลุมศึกษาระดมสมองและทําผังความคิดใหมใหถูกตอง 

  5.2 ใหนักศึกษาตีความ วางขอบขายเร่ืองที่เกี่ยวของ 

  5.3 จัดทําผังความคิด Mind Map โดยกําหนดหัวเร่ืองหลัก 

  5.4 จัดระเบียบกลุมหัวเร่ืองรองสนับสนุนหัวเร่ืองหลักที่เกี่ยวของใหสอดคลอง 

  5.5 ตรวจสอบการทําผังความคิด Mind Map  ใหสมบูรณและสอดคลอง,สวยงาม 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัยและดําเนินงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

1. ศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียน     

2. การเก็บรวบรวมขอมูล     

3. วิเคราะหปญหาและหาวิธีแกปญหา     

4. การสรางนวัตกรรม     

5. การแกปญหา     

6. รายงานผลการวิจัย     
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บทที ่4 

ผลดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา ดวยผังความคิด Mind Map ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนการฝกให

ผูเรียนรูจักจัดกลุมความคิดของตนเองทั้งหัวเร่ืองหลัก และขอมูลสนับสนุนแบบใยแมงมุม ชวยใหสรุป

บทเรียนไดครอบคลุมและตรงกับโจทยที่ต้ังไว และ เปนการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

ผลการวิเคราะหกอนการทําวิจัย 

 จากการจัดกิจกรรมการทําผังความคิด Mind Map สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่ที่กําลังศึกษาวิชา

เพศวิถีศึกษา  รหัสวิชา 20000-1602 ภาคเรียนที่ 2/2562  เพื่อสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู แตไม

สามารถบรรลุจุดประสงคใหผูเรียนมีการพัฒนาผานเกณฑการประเมินทุกคน คือ ไดคะแนนคนละ 1-2 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จึงตองจัดกิจกรรมโดยการทบทวนวิธีการทําผังความคิด Mind Map และ

กระบวนการคิดที่สัมพันธกับหัวขอที่ต้ังไวอีกคร้ัง 

 

ผลการวิเคราะหหลังการทําวิจัย 

 เมื่อมีการจัดกิจกรรม คร้ังที่ 2 นักศึกษาที่ไมผานการประเมินใหความรวมมือในการทําผังความคิด 

Mind Map ตามวิธีการและการใชกระบวนการคิดใหม ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพการทําผังความคิดให

สอดคลอง ครอบคลุม และผานเกณฑการประเมินทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ดังตาราง 

เปรียบเทียบผลการวิจัยกอนและหลังใชนวัตกรรม 

สาขาวิชา 
จํานวน 

นักศึกษา 

จํานวน 

กลุม 

วัดผลคร้ังท่ี 1 

ไมผาน (กลุม) 

วัดผลคร้ังท่ี 2 

ผาน (กลุม) 

1.สาขาการตลาด 16 5 3 5 

2.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 5 5 4 5 

3.สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 17 6 4 6 

4. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 7 2 1 2 

รวม 55 18 12 18 

 สรุป จากนักศึกษา 18 กลุม สามารถผานการวัดผลการทําผังความคิด ครบทุกกลุม  คิดเปนรอยละ 100 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองน้ีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา ดวยผังความคิด Mind Map ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ  ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยทําผังความคิด Mind 

Map สรุปบทเรียน สรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 นักศึกษาสามารถสรุปบทเรียน/เชื่อมโยงการเรียนรูไดดีขึ้นทุกคน ทําใหบรรลุจุดประสงครายหนวย

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 

 

อภิปรายผล 

 สภาพกอนวิจัย   นักศึกษาไมเขาใจและไมรูวิธีการทําผังความคิด Mind Map 

ผลการวิจัย นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพผังความคิด Mind Map ไดสอดคลองและ

ครอบคลุม เน้ือเร่ืองมากขึ้นทุกคน  

ปจจัยที่สนับสนุน การระดมสมองและวางแผนตามขึ้นตอนวิธีการผังความคิด Mind Map 

ปญหาและอุปสรรค  นักศึกษาขาดการคิดอยางเปนระบบ และขาดการศึกษาจากบทเรียนสวนที่ 

เกี่ยวของ ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรูและสรุปบทเรียนได 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีการระดมสมองกอนทําหรือทําผังความคิด Mind Map เปนกลุม จะชวย

ใหมีความคิดหลากหลายและมีการวิเคราะหโดยกลุม ทําใหมีความละเอียดครอบคลุมเน้ือเร่ืองไดดี 
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