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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกสร้างแผนที่ความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน

เฉลียงพิทยาคม  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนด้วย
การฝึกสร้างแผนที่ความคิด  และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการฝึก
สร้างแผนที่ความคิด ก่อนและหลังการฝีกสร้างแผนที่ความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการ
ฝึกสร้างแผนที่ความคิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลียง
พิทยาคม อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย  โปรแกรมการฝึกสร้างแผนที่ความคิด  และแบบทดสอบการอ่านจับใจความ
ที่มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .852 ใช้แบบแผนการทดลองเพียงกลุ่มเดียว  โดยการทดสอบก่อน-หลัง และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด  โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น  3  ขั้นตอนได้แก่  1) ขั้นเตรียมการทดลอง 2) ขั้นด าเนินการทดลอง 3) ขั้น
หลังการทดลอง   
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการฝกึสร้างแผนที่ความคิด หลังการฝีกสูงกว่าก่อนฝึกสร้างแผนที่ความคดิ
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 
           2.  ผลการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการฝึกสร้างแผนที่ความคิดไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ  .05 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการฝึกสร้างแผนที่ความคิด การอ่านจับใจความ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1   

 
Abstract 

This research was the study of the effects of mind mapping training program on reading 
comprehension skills of secondary education grade 1students of Chaliang Pittayakom School, Khon Buri 
District, Nakhon Ratchasima Province.  The general purpose was to develop the students’ reading 
comprehension skills through mind mapping training while the specific purposes were to 1) compare the 
students’ reading comprehension skills before and after mind mapping training and 2) compare the 
students’ reading comprehension skills after mind mapping training against the 70 percent criteria.  
Research samples were 30 secondary education grade 1 students of Chaliang Pittayakom School, Khon 
Buri District, Nakhon Ratchasima Province in the first semester of the academic year  
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 Research tools were mind mapping training program and a test on reading comprehension skills 
with the test reliability value of .852 and the one-group pretest-posttest design and the comparison 
against the criteria set by the school. Three research procedures included the experimental preparation, 
the experiment and the post experiment. Research results 

1. After the mind mapping training, the students’ reading comprehension skills were higher than 
before the training with the statistical significance of .05. 

2. After the mind mapping training, the students’ reading comprehension skills were not higher 
than the 70 percent criteria with the statistical significance of .05. 
 
Keywords: Mind Mapping Training   Program, Reading Comprehension Skills, Secondary Education   
 Grade 1   
 

บทน า 
การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต

ของมนุษย์ เพราะเป็นทักษะในการแสวงหาความรู้ใน
ทุกๆ เรื่อง ผู้คนไม่ว่าจะอยู่ ในวัยใด เพศใด หรือจะ
ประกอบอาชีพใด ก็มักจะต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
ตน เอ งเสมอ  จึ งจ า เป็ นต้ อ งมี ค วาม รู้พื้ น ฐาน ใน
กระบวนการอ่าน ขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะการอ่านที่
ดีและใช้ได้ถูกต้องอีกด้วย ด้งนั้น การอ่านจึงเป็นบ่อเกิด
แห่งความรู้ คุณค่า และความส าคัญ ด้วยเหตุนี้  ผู้มี
ทักษะการอ่านที่ดีย่อม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแหล่ง
ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านมา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาประเทศชาติได้ 
(ประภากรณ์  พาป้อ  2555: 1) 

นอกจากนี้  การอ่านสามารถจ าแนกได้หลาย
ประเภท ได้แก่ การอ่านแบบปกติ การอ่านแบบส ารวจ 
การอ่านแบบละเอียด การอ่านแบบคร่าว ๆ การอ่านเร็ว 
และการอ่านจับใจความ (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ 2547: 
17-20) โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ นับได้ว่าเป็น
หัวใจหลักของการอ่าน และเป็นทักษะเบื้องต้นในการ
อ่านหนังสือ ในการอ่านจับใจความผู้อ่านต้องสามารถจับ
สาระและความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ฉะนั้นการอ่าน
ไม่ใช่แค่เพียงการรู้จักตัวหนังสือเท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
การที่ต้องท าความเข้าใจในความหมายของค าหรือ
ประโยคในสารที่อ่านด้วย ซึ่งการท าความเข้าใจในการ
อ่านของแต่ละบุคคลนั้น ย่อมแตกต่างกันตามความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้น การ

อ่านจึงเป็นกระบวนการสร้างความหมายหรือตีความ
ขณะที่อ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของ
การอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ใน
หนังสือที่อ่านใช้ประสบการณ์เดิมท าความเข้าใจกับเรื่องที่
อ่าน  (กระทรวงศึกษาธิการ  2551:  39) 

อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน
หนึ่งที่มีปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสมองซีก
ซ้ายพัฒนาช้า จึงไม่สามารถจับใจความส าคัญของเนื้อหา
ที่อ่านได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ เกิดขึ้นกับนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครู
ภาษาไทย ได้พบปัญหาด้วยตนเอง  ขณะเดียวกันก็พบ
จากผลคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียนเองก็ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด   ดังนั้น ครูผู้สอนจึง
ควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาวิธีการสอนเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในด้านการ
อ่านจับใจความดีขึ้นด้วยการน านวัตกรรมการศึกษาและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญที่
น่าสนใจมาแก้ปัญหาด้านการอ่านจับใจความซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพราะ
ปัญหานี้จะส่งผลต่อการเรียนวิชาอื่นๆ ด้วย 

นอกจากนี้ที่กล่าวมา  จากผลการประเมิน
ตั ว ช้ี วั ด ขอ งกลุ่ ม ส าระการ เรี ย น รู้ ภ าษ าไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ปีการศึกษา 
2556 ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนสามารถตีความ แปลความ 
ประเมินค่ าเพื่ อน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกบั
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เรื่องที่อ่าน เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตลอดจน
สามารถตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายใน
เวลาที่ ก าหนด และจับใจความจากเรื่องที่ อ่านได้ 
(หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 2555: 
45) ก็พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้
ร้อยละ 70 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความได้ดี เพราะแผนที่ความคิดนั้นสามารถน าไปใช้ได้
ทั้งชีวิตและการท างานจริงและเห็นว่าถ้าน าแนวคิด 
เทคนิควิธีการนี้ไปใช้ในวงการศึกษา จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้ที่จัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนนั้นสามารถ
พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การช่วยคิด จ า บันทึก เข้าใจ
เนื้อหา การน าเสนอข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาให้เป็น
รูปธรรม ท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานมีชีวิตชีวา 
(สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า  2544: 80) ซึ่งพบว่า 
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา 
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของ
นักเรียนสูงขึ้น ผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (กุ สุ ม า   ภู่ ข าว  2548: 49) 
นอกจากนี้ แผนที่ความคิดเป็นวิธีของกระบวนการคิด
ตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องบนแผ่นกระดาษ เป็น
กระบวนการที่ ง่ายสามารถช่วยจัดรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและช่วยท าให้เกิดความเข้าใจใน
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน การเรียนรู้โดย
การน าเทคนิคแผนที่ความคิดมาใช้ช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการเรียนรู้ การไตร่ตรองเนื้อหาและการปรับปรุง ซึ่ง
จะช่วยให้งานมีคุณค่ายิ่งข้ึน 

จากข้อดีที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึง
สนใจที่จะศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสาระที่ 1 (การอ่าน) 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการสร้างแผน
ที่ความคิดตามรูปแบบของ Tony Buzan โดยใช้เนื้อหา
เป็นบทอ่านที่หลากหลาย เช่น นิทานชาดก ข่าว เรื่อง
สั้น สารคดี เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยจะน าผลการวิจัยที่ ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ด้านการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพที่สูงข้ึนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกสร้างแผนที่ความคิด ก่อนและ
หลังการฝึกสร้างแผนที่ความคิด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของ
นักเรียนท่ีได้รับการฝึกสร้างแผนที่ความคิดกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 
โร งเรี ยน เฉลี ย งพิ ท ยาคม  อ า เภอครบุ รี  จั งห วัด
นครราชสีมา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random  Sampling)  โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม  (Sampling  Unit)  การจับสลากมา 1 ห้องเรียน  
จากทั้งหมด  2  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  30  คน  
เนื่องจากโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถ 

ตัวแปรอิสระได้แก่ โปรแกรมการฝึกสรา้งแผน
ที่ความคิด  ตัวแปรตามได้แก่  การอ่านจับใจความ 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย  
โปรแกรมการฝึกสร้างแผนที่ความคิด  และแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความที่มีความเช่ือมั่นเท่ากับ  .852 ใช้
แบบแผนการทดลองเพียงกลุ่มเดียว  โดยการทดสอบ
ก่อน-หลัง  และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมการทดลอง  โดยทดสอบการอ่านจับใจความก่อน
การทดลองในวันที่  8  กันยายน  2557  และจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์  และสถานท่ีในการฝึกสร้างแผนท่ีความคิด  
2) ขั้นด าเนินการทดลอง  โดยเริ่มด าเนินการทดลอง
ตั้งแต่วันที่  9  กันยายน  2557  ถึงวันที่  2  ตุลาคม  
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2557  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยให้
นัก เรียนฝึกสร้างแผนที่ ความคิดตามโปรแกรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นซึ่งจะฝึกสร้างแผนที่ความคิดสัปดาห์ละ  
3  วัน  เวลา  14.50–15.40  น.  โดยใช้ระยะเวลา  4  
สัปดาห์  รวมทั้งสิ้น  12  ครั้ง  และ  3)  ขั้นหลังการ
ทดลอง  โดยทดสอบการอ่านจับใจความของนักเรียนใน
วันที่   3  ตุลาคม 2557  แล้ววิ เคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการทดสอบค่าที 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 

การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการสร้างแผนที่
ความคิดที่มีต่อการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเป็น  2  ตอน  
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนที่ได้รับการฝึกสร้างแผนที่ความคิด 
ก่อนและหลังการฝีกสร้างแผนที่ความคิด 

 
ตารางที่ 1  คะแนนค่าร้อยละ   และความก้าวหน้าการ
อ่านจับใจความของนักเรียนได้รับการฝึกสร้างแผนที่
ความคิด ก่อนและหลังการฝึกสร้างแผนที่ความคิด 
 
 

เลข
ที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 

คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 12 36.36 23 69.70 11 33.33 
2 11 33.33 24 72.73 13 39.39 
3 10 30.30 21 63.64 11 33.33 
4 9 27.27 20 60.61 11 33.33 
5 11 33.33 26 78.79 15 45.45 
6 8 24.24 22 66.67 14 42.42 
7 9 27.27 23 69.70 14 42.42 
8 11 33.33 25 75.76 14 42.42 
9 12 36.36 27 81.82 15 45.45 
10 14 42.42 29 87.88 15 45.45 

11 8 24.24 22 66.67 14 42.42 
12 7 21.21 24 72.73 17 51.52 
13 12 36.36 28 84.85 16 48.48 
14 10 30.30 22 66.67 12 36.36 
15 13 39.39 27 81.82 14 42.42 
16 11 33.33 21 63.64 10 30.30 
17 11 33.33 22 66.67 11 33.33 
18 9 27.27 23 69.70 14 42.42 
19 10 30.30 24 72.73 14 42.42 
20 9 27.27 21 63.64 12 36.36 
21 10 30.30 23 69.70 13 39.39 
22 13 39.39 25 75.76 12 36.36 
23 12 36.36 21 63.64 11 33.33 
24 8 24.24 22 66.67 14 42.42 
25 14 42.42 26 78.79 12 36.36 
26 8 24.24 24 72.73 16 48.48 
27 13 39.39 23 69.70 10 30.30 
28 8 24.24 23 69.70 15 45.45 
29 12 36.36 24 72.73 12 36.36 
30 10 30.30 21 63.64 11 33.33 
  X 10.5

0 
31.82 23.5

3 
71.31 12.8

3 
38.89 

S.D. 1.94
3 

- 2.27
0 

- 1.90 - 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการอ่านจับใจความ

ของนักเรียนหลังการฝึกสร้างแผนที่ความคิด มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน 10.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.94  คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน 23.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 71.31 ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 12.83 
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  1.90 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของ
นักเรียนท่ีได้รับการฝึกสร้างแผนที่ความคิดกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 
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ตารางที่  3 คะแนนเปรียบเทียบการอ่านจับใจความของ
นักเรียนที่ได้รับการฝึกสร้างแผนที่ความคิด กับเกณฑ์
ร้อยละ  70 
 

 
เลขท่ี 

หลังเรียน  
เกณฑร์้อยละ  70 คะแนน 33 ร้อยละ 

1 23 69.70 ไม่ผา่น 
2 24 72.73 ผ่านเกณฑ ์
3 21 63.64 ไม่ผา่น 
4 20 60.61 ไม่ผา่น 
5 26 78.79 ผ่านเกณฑ ์
6 22 66.67 ไม่ผา่น 
7 23 69.70 ไม่ผา่น 
8 25 75.76 ผ่านเกณฑ ์
9 27 81.82 ผ่านเกณฑ ์
10 29 87.88 ผ่านเกณฑ ์
11 22 66.67 ไม่ผา่น 
12 24 72.73 ผ่านเกณฑ ์
13 28 84.85 ผ่านเกณฑ ์
14 22 66.67 ไม่ผา่น 
15 27 81.82 ผ่านเกณฑ ์
16 21 63.64 ไม่ผา่น 
17 22 66.67 ไม่ผา่น 
18 23 69.70 ไม่ผา่น 
19 24 72.73 ผ่านเกณฑ ์
20 21 63.64 ไม่ผา่น 
21 23 69.70 ไม่ผา่น 
22 25 75.76 ผ่านเกณฑ ์
23 21 63.64 ไม่ผา่น 
24 22 66.67 ไม่ผา่น 

เลขท่ี 
หลังเรียน 

เกณฑร์้อยละ  70 
คะแนน 33 ร้อยละ 

25 26 78.79 ผ่านเกณฑ ์
26 24 72.73 ผ่านเกณฑ ์
27 23 69.70 ไม่ผา่น 
28 23 69.70 ไม่ผา่น 
29 24 72.73 ผ่านเกณฑ ์

30 21 63.64 ไม่ผา่น 
 
 

10.50 31.82 ไม่ผา่นเกณฑ ์  17  
คน  คิดเป็นร้อย
ละ 56,67  ผ่าน
เกณฑ์  13  คน  
คิดเป็นร้อยละ 

53.33 
 

จากตารางที่  3  พบว่า  ผลการอ่ านจับ
ใจความของนักเรียนหลังการฝึกสร้างแผนที่ความคิด  มี
คะแนนระหว่าง 20 ถึง 29  จากคะแนนเต็ม  33  หรือ
ระหว่าง 60.61 ถึง 87.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
พบว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.67  และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  13  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพื่อศึกษาผลการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการฝึกสร้าง
แผนที่ความคิดซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.  การอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับ
การฝึกสร้างแผนที่ความคิด หลังการฝึกสูงกว่าก่อนฝึก
สร้างแผนที่ความคิดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 
            2.  ผลการอ่านจับใจความของนักเรียนหลัง
การฝึกสร้างแผนที่ความคิดไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้นี ้
 1.1. การสร้างแผนที่ความคิด ไปใช้ในระยะ
ยาวตลอดปีการศึกษา เพราะการอ่านจับใจความเป็นสิ่ง
ที่ต้องให้ผู้ เรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็น
ผลได้อย่างชัดเจนและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน    
            1.2. ในการฝึกสร้างแผนที่ความคิดครูผู้สอน
ควรพิจารณาเลือกเนื้ อหาหรือปรับปรุงเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับความสามารถของผู้ เรียนและการ
เรียงล าดับของเรื่องที่น ามาฝึกสร้างแผนที่ความคิดควร



461 
 

เริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากนั้นก็เป็นเรื่องที่
ยากขึ้นเรื่อยๆ                                                           
 1.3. หากนักเรียนมีปัญหาในด้านการอ่าน  
อาจขยายเวลาในการฝึกสร้างแผนที่ความคิดให้มากขึ้น 
2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้การฝึกสร้าง
แผนที่ความคิดกับทักษะอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ทักษะ
การใช้ภาษา   
 2.2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจับใจความระหว่างการสร้างแผนที่ความคิด
กับเทคนิคการจัดการเรียนรู้กับเทคนิคอ่ืน   
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้วิจัย

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุก  ๆ ท่าน ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
วิจัยด้วยความเมตตามาตลอด  นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ
จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา  2557 
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ซาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขา
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