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บทคัดยอ 
 
          การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียนแผนที่ความคิด
(Developing Students's Learning Skill by Mind Mapping) เปนการวิจัยในชั้นเรียน มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน และ
เพื่อนําไปใชปรับปรุงวิธีการสอนของผูวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนและสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ตัวอยางของการวิจัยเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย คณะนิเทศศาสตร ชั้นปที่ 3 ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา RT305 การผลิตรายการ
โทรทัศนข้ันตน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 กลุมเรียน จํานวน 118 คน 
          ผลการวิจัยพบวา  คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ทดลองใชการเขียนแผนที่ความคิดเปน
เทคนิคในการเรียนรูเพิ่มเติมในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนในปการศึกษา 2553 
นั้นสูงกวาคาเฉล่ียของนักศึกษาที่ไมไดใชการเขียนแผนที่ความคิดในวิชาเดียวกัน ในปการศึกษา 
2550 ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 และมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 แต
ไมแตกตางกับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 แสดงวา การใชแผนที่ความคิดอาจมีสวนชวยในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาใหเพิ่มมากข้ึน ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
จึงทําใหคาเฉล่ียของคะแนนของนักศึกษาหลังการทดลองใชแผนที่ความคิด สูงข้ึน จาก
แบบสอบถามพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจกับการเขียนแผนที่ความคิด รอยละ 94.23  
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ABSTRACT 
 

          The purposes of this research are to develop students's learning skill by Mind 
Mapping and develop instructor's teaching method. The sample of this study was the 
third year students of Communication Arts Faculty, Dhurakij Pundit University who 
enrolled in the RT 305 Basic Television Program Production course in the second 
semester of academic year 2010. The number of students in the sample is 118 students. 
          The result of this research reveals that after the experiment, the students who use 
Mind Mapping during the experiment have the average score higher than students in the 
same course in the academic year of 2007, 2008 and 2009. Furthermore, the higher 
average score of the students who use Mind Mapping in the academic year of 2010 is 
significantly at level 0.05 to the students in the same course in the academic year of 2007, 
2008 but not 2009. As a result of this research, it shows that using Mind Mapping may 
help the students to develop their learning skill. From questionnaire, the result shows 
that the students satisfy with using the Mind Mapping in the learning process 92.23 
percent. 
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 บทท่ี 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
           ในการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตร  โดยเฉพาะดานการผลิตรายการโทรทัศนนั้น   ผูวิจัย
ในฐานะอาจารยผูสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน และวิชาการผลิตรายการโทรทัศนข้ันสูง
มาเปนเวลา 20 ป      ไดพยายามปรับการเรียน เปล่ียนการสอน   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี 
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง       โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
มีความรู ความเขาใจ ดานการผลิตรายการโทรทัศน     สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการผลิต
รายการโทรทัศนไดจริง และสามารถนําไปประกอบวิชาชีพดานการผลิตรายการโทรทัศนในอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           ที่ผานมา      ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนไดวางแผนการสอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย 
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดแก  การบรรยาย  การสาธิต การฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือตาง  ๆใน 
สตูดิโอโทรทัศน  การทดสอบ  การนําเสนอหนาชั้นเรียน  การมอบหมายรายงาน การทําแบบฝกหัด   
รวมทั้ง การลงมือปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน   การวิจารณผลงาน   การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในฐานะทีมงานผลิต  อีกทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาทุกกลุมเรียนสงผลงานจากชั้นเรียน
เขาประกวดในเวทีตาง ๆ เพื่อเปดโลกทัศนและสรางประสบการณ  นอกเหนือจากวิธีการสอนตางๆ 
เหลานี้แลว    เม่ือจบการเรียนการสอนในแตละคาบผูสอนจะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอการเรียนการสอนในคาบนั้น ๆ    ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะบอกวา 
เรียนสนุก เขาใจ รูเร่ืองด ีแตผลจากการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลับปรากฏ
ออกมาในระดับหนึ่งเทานั้น 
         ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเองใหมากข้ึน     
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนวิชาดังกลาวดวยการทดลองนําแผนที่ความคิด (Mind  
Mapping) มาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยจะเร่ิมทดลองในวิชา RT 305 การผลิต
รายการโทรทัศนข้ันตน ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 และทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ   การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียนแผนที่ความคิด (Developing Student's Learning 
Skill By Mind Mapping) เพื่อหาคําตอบของการทดลองดังกลาว 
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วัตถุประสงคของการวิจัย   
           เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ทดลองเขียนแผนที่ความคิดในวิชา 
RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนในปการศึกษา 2552 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิด 
ในปการศึกษา 2550 - ปการศึกษา 2552 ในวิชาเดียวกัน 
 
สมมติฐานการวิจัย   
           1. นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ปการศึกษา 
2553 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 -  ป
การศึกษา 2552 ในวิชาเดียวกัน  
           2. นักศึกษามีความพึงพอใจกับการใชแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการของนักศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
-  ตัวอยางของการวิจัย   
           ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนีค้ือ นักศึกษาชั้นปที่ 3   คณะนิเทศศาสตร   สาขาวิทยุกระจาย 
เสียงและโทรทัศน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RT 305 การผลิตรายการ
โทรทัศนข้ันตน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทุกกลุมเรียน (กลุม 01-04) จํานวน 118 คน 
 

-  วิชาท่ีใชศึกษาวิจัย  
           วิชาที่ใชในการวิจัยคือ    วิชา RT 305  การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน  จํานวน 3 หนวยกิต  
(3-2-6) เปนวิชาเอกบังคับของสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน  ตามหลักสูตรของนิเทศศาสตร
บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สอนโดยผูวิจัยทั้ง 4 กลุมเรียน    เนื้อหาของวิชานี้เกี่ยวกับ
ระบบการกอเกิดและสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  หนาทีและความ 
รับผิดชอบของฝายตางๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน การส่ือความหมายดวยภาพและเสียง วิธีการ 
ใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ   ฝกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศนที่ไมยุงยากซับซอนมากนัก  เชน
รายการสาธิต 
 

-  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
           เวลาที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี ้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลา
ในการทดลอง 15 สัปดาหหรือ 1  ภาคเรียน  สัปดาหละ 5 ชั่วโมง  
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นิยามศัพท    
-  แผนท่ีความคิด (Mind Mapping)     เปนเทคนิคเชิงกราฟกที่ทรงพลังเสมือนกุญแจสารพัดประ 
โยชนที่จะเปดสมองใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ  เพราะเปนการใชความสามารถของสมองทั้ง 2 
ซีก คือซายและขวา ใหมีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกัน เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการสรุปความสัมพันธ
ของเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง และเนื้อหายอย ใหเปนรูปธรรมดวยแผนภาพ   ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห
เนื้อหาวา มีประเด็นใดที่เกี่ยวของเชื่อมโยง เพื่อจะไดศึกษาและทําความเขาใจไดงายข้ึน 
-  การใชแผนท่ีความคิดในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา    หมายถึง  การสอนให 
นักศึกษารูจักเขียนแผนที่ความคิดเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ รูจักการคิดวิเคราะหทั้งในดานการ 
คิดวิเคราะหความสําคัญ   การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  และการคิดวิเคราะหหลักการของเนื้อหา
ของวิชา    ซึ่งกฎของแผนที่ความคิดนั้นเนนการเชื่อมโยงของความคิดจากความคิดหนึ่งไปยังความ 
คิดอ่ืนและเนนความสําคัญของความคิดตางๆ ในแผนที ่ โดยการใชเสน สี  ลูกศร และสัญลักษณที่
หลากหลาย ดังนั้น ในแผนที่ความคิดจึงมีความหลากหลายของคํา เสน สี ลูกศรและสัญลักษณ ซึ่ง
เปนการสะทอนความคิดที่หลากหลายของผูเรียน ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูของผูเรียน             
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
           1. เพื่อนําไปใชแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในชั้นเรียน 
           2. นักศึกษามีความพึงพอใจกับการเขียนแผนที่ความคิดในการพัฒนาทักษะการเรียนรู  
      3. เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนของผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนใหมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในวิชานี้และวิชาอ่ืน ๆ ที่สอน 
           4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับอาจารยทานอ่ืนที่จะนําไปใชประยุกตกับการเรียนการสอนใน
บทเรียนอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 2   

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           
           ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้     
1.  ความหมายของแผนที่ความคิด 
2.  ลักษณะสําคัญและกฎของการเขียนแผนที่ความคิด 
3.  วิธีการเขียนแผนที่ความคิด 
4.  ประโยชนของแผนที่ความคิดกับการเรียนการสอน 
5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ความหมายของแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
         จากการศึกษาคําวา Mind mapping พบวา มีคําไทยหลายคําที่ใชแทน เชน   แผนภูมิความ 
คิด แผนผังทางปญญา แผนผังความคิด แผนที่ทางความคิด แผนที่ความคิด เปนตน      แตทุกคํามี
ความเหมือนกันหรือคลายกัน คือตองเร่ิมจากความคิดหลักหรือความคิดรวบยอด (Concept) ใหญ
กอนแลวจึงแยกออกเปนความคิดรองและแตกกระจายความคิดรองออกไปสูรายละเอียดทีข่ยาย
หรือสนับสนุนความคิดหลักหรือความคิดรองใหชัดเจนยิ่งข้ึนอยางมีความสัมพันธกัน     ในการวิจัย
คร้ังนี ้ผูวิจัยจะใชคําวา แผนที่ความคิด 
 
          แผนที่ความคิด เปนการนําทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย      การเขียนแผนที่ความคิดนั้นเกิดจากการใชทักษะทั้งหมด
ของสมองหรือเปนการทํางานรวมกันของสมองทั้ง 2 ซีกคือ สมองซีกซาย และซีกขวา    ซึ่งสมองซีก
ซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะห คํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ ความเปนเหตุผล   ตรรกวิทยา 
สวนสมองซีกขวาจะทําหนาที่สังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ โดยมี
แถบเสนประสาทคอรปสคอโลซั่มเปนเสมือนสะพาน   (สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
2554: 1) 
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                                                  ภาพที่ 1 การทํางานของสมอง 2 ซีก 
 

          

                    แผนที่ความคิดเปนผลงานของ โทนี  บูซาน (Tony Buzan) เผยแพรสูสาธารณะคร้ังแรกทาง 
รายการ   User Your Head  ของสถานีโทรทัศน บีบีซ ีและหนังสือชื่อเดียวกัน โดยสํานักพิมพ บีบีซ ี
ในป ค.ศ.1974  โทนี บูซานเปนผูริเร่ิมพยายามนําเอาความรูเร่ืองสมองมาปรับใชกับการเรียนรูของ 
เขา โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดบันทึกเปนตัวอักษรเปนบรรทัด ๆ เปนแถว ๆ ใช
ปากกาหรือดินสอสีเดียว มาเปนการบันทึกดวยคํา ภาพ สัญลักษณ แบบแผเปนรัศมีออกไปรอบ ๆ 
ศูนยกลางเหมือนกับการแตกแขนงของกิ่งไมโดยใชสีสัน    ตอมา เขาก็พบวาวิธีที่เขาใชนั้นสามารถ
นําไปใชกับกิจกรรมอ่ืนในชวิีตสวนตัวและการงานไดดวย เชน ใชในการวางแผน การตัดสินใจ  การ 
ชวยจํา การแกปญหา การนําเสนอ การเขียนหนังสือ เปนตน       (สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา, 2554: 1) 
 

          โทนี บูซาน เปนชาวอังกฤษ เกิดเม่ือป ค.ศ. 1942    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยม 
ดานจิตวิทยาจากแคนาดา เคยทํางานหนังสือพิมพและเปนบรรณาธิการ ปจจุบัน เปนนักเขียนและ
เดินทางไปบรรยายเร่ืองแผนที่ความคิดทั่วโลก โทน ีบูซาน เขียนหนังสือกวา 95 เลม ตีพิมพใน 150 
ประเทศไดรับการแปลเปนภาษาตาง  ๆถึง 30 ภาษา (มหาวิทยาลัยทักษิณ, สํานักงาน  ยุทธศาสตร
การพัฒนา, งานการจัดการความรู, 2554:  1-2) 

 

สมอง 2 ซีก 

 

  การใชภาษา การเขียน การอาน                                                ความเขาใจอยางลึกซ้ึง 
  ทักษะดานตัวเลข                               การเห็นภาพ 3 มิติ 
  การใชเหตุผล                                                                                            ศิลปะ 
  ทักษะการพูด                                                                                           การจินตนาการ 
  ดานวิทยาศาสตร                                                                                       ทักษะดานดนตรี 
  ควบคุมการทํางานมือขวา                                        ควบคุมการทํางานมือซาย 
                            
 

             ซีกซาย                                                           ซีกขวา            

 

                                             ที่มา จาก www.prachasan.com 
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          โทนี บูซาน ไดอธิบายไวในหนังสือเลมใหมของเขา How to Mind Map วา  แผนที่ความคิด
คือเคร่ืองมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบงายที่สุด และขยายความตอ 
ไปวา แผนที่ความคิดเปนวิธีที่สรางสรรคและมีประสิทธิภาพสามารถแสดงใหเห็นความคิดของคุณ
ไดงายและชัดเจน ในปจจุบัน ทฤษฎีของโทนี บูซานไดรับความนิยมสูงข้ึนเร่ือยๆ  ธัญญา ผลอนันต
, 2554) 
 

     ภาพที่ 2  โทนี บูซาน กับหนังสือเกี่ยวกับแผนที่ความคิด 
 

                                         
 

                                       ที่มา  จาก http://www. tonybuzan.edu.sg 
 

         ไสว ฟกขาว (2544: 2) ไดใหความหมายเอาไววา แผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู
ที่ใชในการชวยผูเรียนในการเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ระหวางความคิด
หลัก ความคิดรองและความคิดยอยที่เกี่ยวของใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพ 
         กัณหา คําหอมกุล (2547: 47) แผนผังความคิด หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความรูความคิด  
ความเขาใจของผูเรียนที่ผานการประมวลความรูความคิดตามลําดับข้ันตอน   และเชื่อมโยงความรู
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เดิมกับความรูใหม ดวยการเขียนคํา  ประโยค  วลี  สัญลักษณ และเสนเชื่อม  โดยใหคําสําคัญหรือ
หัวขอเร่ืองอยูตรงกลางหรือดานบนสุดของแผนผัง   สวนใจความรองกระจายออกไปหรือแตกสาขา
ออกมา ซึ่งประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ  คําสําคัญ   เสนเชื่อมโยง  และคําหรือวลีที่แสดง
ถึงขอมูลหรือคําสําคัญนั้น  ๆ
 

         จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือในการจัดระบบความรู  ความ 
คิดและความเขาใจ    โดยใชภาพ  สีสัน  คําสําคัญ แทนความคิดหลัก เชื่อมโยงความสัมพันธไปยัง
ความคิดรอง 
 
2. ลักษณะสําคัญและกฎของการเขียนแผนท่ีความคิด 
 

         ลักษณะสําคัญของแผนที่ความคิด มี 4 ประการ ดังนี้ 
1. หัวเร่ืองที่เปนขอใหญใจความไดรับการกล่ันกรองจนตกผลึกเปนภาพ“แกนแกน” ตรงกลาง 
2. ประเด็นสําคัญกระจายเปนรัศมีออกมาเปน“กาน” หรือ กิ่งแกว แตกแขนงออกจาก“แกนแกน” 
3. กิ่งที่แตกแขนงออกมาแตละกิ่งรองรับคําหลักหรือภาพ โดยมีเสนเชื่อมเปนรายละเอียดออกมา 
    รอบๆ 
4. กิ่งกานตางๆตองเชื่อมตอยึดโยงกันดุจกิ่งไมหรือรากไม        
   (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554) 
 

         ธัญญา ผลอนันต (2554) อธิบายถึงหลักการของการเขียนแผนที่ความคิดวา แผนที่ความคิด
ทุกใบมีหลักการพื้นฐานเหมือนกันคือ ใชสีสันหลากหลาย ใชโครงสรางตามธรรมชาติที่แผกระจาย
ออกมาจากจุดศูนยกลาง  ใชเสนโยง  มีเคร่ืองหมาย   สัญลักษณ   และรูปภาพที่ผสมผสานรวมกัน
อยางเรียบงาย สอดคลองกับการทํางานตามธรรมชาติของสมองเรา จึงทําใหผูใชสามารถเปล่ียนวิธ ี
การจดบันทึกที่ยืดยาวเต็มไปดวยตัวอักษรทีน่าเบื่อมาเปนแผนที่ความคิดใหดูมีสีสันสดใสนาจดจํา
และมีโครงสรางการจัดเรียง ขอมูลที่ดี   
 
กฎของการเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Map Laws) 
         ประชาสรรณ แสนภักดี (2547)   กลาวถึงแผนที่ความคิดวา การใชงานแผนที่ความคิดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ส่ิงสําคัญคือการเขาใจหลักการของแผนที่ความคิดวามีหลักการอยางไร       เขาได  
อธิบายกฎการของการเขียนแผนที่ความคิดของบูซาน    โดยใชวิธีการแปลเปนภาษาไทยบรรทัดตอ
บรรทัดเพื่อใหคงเนื้อหาเดิม ดังตอไปนี ้

DPU



- 8 - 
 

 

“ 1.  Start in the centre with an image of the topic, using at least 3 colors.  
     เร่ิมตนจากบริเวณกลางหนากระดาษ ใชปากกาสีอยางนอย 3 สีที่แตกตางกัน 
2.  Use images, symbols, codes and dimensions throughout your Mind Map.  
    ใชภาพประกอบ สัญลักษณ หรือรหัสใหกับแขนงความคิดตลอดทั่วทั้งแผนที่ความคิด 
    ถาสามารถใชได เชน ใชภาพแทนขอความ 
3.  Select key words and print using upper or lower case letters.  
    เลือกคําส้ันๆ สําคัญ แทนขอความยาวๆ เชน คําวา การศึกษา การเรียน งาน แทนขอความยาว  ๆ
    ในแขนงความคิด 
4.  Each of word / image must be alone and sitting on its own line.  
     คํา หรือรูปภาพจะตองอยูบนเสนแขนงความคิดบนเสนแตละเสน แตละคํา อยาเขียนไวปลาย 
    เสนเพราะจะคลายกับความคิดส้ินสุด 
5.  The lines must be connected, starting from the central image. The central lines are 
      thicker, organic and flowing, becoming thinner as they radiate out from the centre.  
    เสนแตละเสนจะตองเชือ่มโยงออกจากแกนกลางและแตกออกไปจากแขนงความคิด โดยเสนที ่
    อยูดานในจะหนากวา เสนที่อยูรอบนอก และเสนจะบางลงไปเร่ือยๆ  
6.  Make the lines the same length as the word / image.  
    เสนที่ลากออกไปจะมีความยาวเทากับคําหรือขอความหรือรูปภาพของแตละแขนงความคิด 
7.  Use colors – your own code – throughout the Mind Map.  
    ใชสีกําหนดความสําคัญหรือการเนนขอความตามลีลาของแตละคนที่เขียนแผนที่ความคิด 
8.  Develop your own personal style of Mind Mapping.  
     เขียนแผนที่ความคิดในแบบของแตละคน ที่มีลีลาหรือศิลปะที่แตกตางกัน ลอกแบบกันไมได  
9.  Use emphasis and show associations in your Mind Map.  
     เนนคําสําคัญหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธของแขนงความคิดที่เกี่ยวเนื่องกันและกัน 
10. Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical order or outlines to     
      embrace your branches.  
     เพื่อใหแผนที่ความคิดสวยงาม อานงายเปนระเบียบ ใหแตกแขนงแบบรัศมีออกจากตรงกลาง  
     ไปรอบๆ อาจจะใชตัวเลขกํากับหรือใชสีกําหนดลําดับวงรอบของการเขียนแขนงความคิด ” 
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             ภาพที่ 3 แนวคิดของแผนที่ความคิด(Concept of Mind Map) 
 

                                              
                                          ที่มา   จาก http://www.prachasan.com 
            
3. วิธีการเขียนแผนท่ีความคิด  
         บูซาน (Buzan.1997: 96) ไดอธิบายถึงวิธีการเขียนแผนที่ความคิดไวดังนี ้
1. เร่ิมดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีคากวาคําพันคํา    ซ้ํายังชวยใหเกิดความ  
     คิดสรางสรรคและเพิ่มความจํามากข้ึนดวย ใหวางกระดาษตามแนวนอน 
2. ใชภาพใหมากที่สุดในแผนที่ความคิด  สวนที่ใชภาพไดใหใชกอนคําหรือใชรหัส  เปนการชวยการ 
    ทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 
3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ    ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ  เพื่อการยอนกลับมาอาน  
    ใหมจะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึน  สะดุดตา  อานงาย  ชัดเจน   จะชวยใหประหยัดเวลาเม่ือยอน 
     กลับมาอานอีกคร้ัง 
4. เขียนคําเหนือเสน แตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืนๆ  เพื่อใหแผนที่ความคิดมีโครงสรางพื้นฐาน  
    รองรับ 
5. คําควรจะมีลักษณะเปนหนวยคําสําคัญ คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคําเชื่อมโยงกับคําอ่ืนๆ  
    ไดอยางอิสระ เปดทางใหแผนที่ความคิดคลองตัวและยืดหยุนมากข้ึน 
6. ใชสีใหทั่วแผนที่ความคิด เพราะสีจะชวยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุนสมองซีกขวา 
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7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ   ควรปลอยใหสมองมีอิสระมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
    อยามัวคิดวาจะเขียนลงตรงไหนดี หรือจะใสหรือไมใสอะไร เพราะจะทําใหเสียเวลาและ 
    ความคิดหยุดชะงัก 
 
 

                                                 ภาพที่ 4   วิธีการเขียนแผนที่ความคิด 
 

                                                   

                                      ที่มา จาก http://www.prachasan.com  
 
        สัมฤทธิ์ บุญนิยม (2548: 51) สรุปเปนวิธีสรางแผนที่ความคิด ไดดังนี ้
1. เตรียมกระดาษที่ไมมีเสน 
2. เขียนคําสําคัญหรือความคิดหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ 
3. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดรองแยกออกไป โดยรอบคําหรือความคิดหลักไดทุกทิศทุกทาง 
4. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดยอยออกจากคําหรือความคิดรองเสนละ 1คําซึ่งมีความหมาย   
    เกี่ยวของสัมพันธกัน โดยสามารถเขียนคําหรือความคิด ขยายความแตกกิ่งกานไดอยางอิสระ 
5. เนนคําดวยวลี เสน รูปภาพ ตามคําหรือเสนตางๆ โดยแยกสีที่เสนตามคําสําคัญหรือความคิด   
   รองแตละคําใหเห็นความแตกตางกัน 
6. ทําใหสวย มีศิลป สีสดใส มากดวยจินตนาการแทรกอารมณใหหรูหรา แปลกพิสดารตามใจชอบ 
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         จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ข้ันตอนในการสรางแผนที่ความคิด ตองเขียนความคิดหลัก
ไวตรงกลางกระดาษ ซึ่งอาจใชภาพ หรือสัญลักษณแทนความหมายนั้น   และใชเสนเชื่อมโยงไปยัง
ความคิดรองและความคิดยอย  โดยสามารถเชื่อมโยงจากความคิดหลักไดทุกทิศทุกทาง   สวนการ 
เขียนคําสําคัญตองอยูเหนือเสน และเสนแตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืน ๆ  เพื่อใหมีโครงสรางพื้น
ฐานรองรับเดียวกัน นอกจากนั้นใชสีสันระบายเพิ่มเติมเพื่อใหงายตอการจดจํา 
 
4. ประโยชนของแผนท่ีความคิดกับการเรียนการสอน   
 อนุพงษ  (2551)  อธิบายขอดีของการเรียนโดยการจดบันทึกดวยการเขียนแผนที่ความคิด
เม่ือเทียบกับการจดบันทึกแบบเดิมดวยตัวหนังสือ ไวดังนี้ 

1. ศูนยกลางหรือความคิดหลักจะถูกกําหนดข้ึนอยางเดนชัดกวาเดิม     :   Theme ของเร่ืองที่กําลัง 
    ศึกษาหรือจดบันทึกจะอยูตรงกลางและขยายความคิดไปรอบๆอยางไมส้ินสุด 
2. ความสัมพันธที่สําคัญของแตละความคิดเชื่อมโยงใหเห็นอยางชัดเจน โดยความคิดที่สําคัญกวา      
    จะอยูใกลจุดศูนยกลางมากกวา  ความคิดที่สําคัญนอยลงไปจะอยูบริเวณขอบ  :  Main ideaจะ 
    อยูใกลกับ  Theme ของเร่ืองมากที่สุดแลวคอยลดหล่ันความสําคัญของ idea ลงไปเร่ือยตามกิ่ง 
    กอย 
3. การเชื่อมโยงระหวางคําสําคัญจะเห็นไดอยางชัดเจน    เพราะตําแหนงที่ใกลกันและการเชื่อมตอ 
    กัน  :  ความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาจะสัมพันธกันอยางเห็นไดชัด   จากกิ่งแกว - กิ่งกอย ที่ลดหล่ัน 
    ความสัมพันธกันมาเนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกันจะอยูใกลกันหรืออาจมีเสนเชื่อมถึงกัน 
4. ผลจาก 3 ประการดังกลาวขางตน ทําใหการฟนความจําและการทบทวนเปนไปอยางมีประสิทธ ิ
    ภาพและรวดเร็วมากข้ึน  :   มี Keyword เปนตัวฟนความจําและมีคําบงสภาพใหเดนชัดข้ึน รวม  
    ถึงการใชรูปภาพ รหัส และสัญลักษณแทนคําหรือขอความจะงายตอการจดจํามากกวา (ภาพ 1 
    ภาพแทนคํานับพัน) 
5. ธรรมชาติของโครงสรางดังกลาวชวยใหการเพิ่มเติมขอมูลใหมๆ ทําไดงายข้ึน     โดยขอมูลจะไม 
    กระจัดกระจายหรือตองอัดใสเขาไป    :    เนื้อหาที่เรียงตัวกันตามลําดับความสัมพันธทําใหโครง 
     สรางงายตอการเพิ่มเติมเนื้อหายอยทเีกี่ยวของกัน 
6.  แผนที่ความคิดแตละแผนจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป ชวยฟนความจําไดงายข้ึน : หลักการ 
     การเขียนที่เสนจะไมมีการขาดหรือถูกปดลอม ทําใหความคิดไหลล่ืนและตอเนื่องถึงกัน        ถา 
     สามารถหลับตานึกภาพตามแผนที่ความคิดที่เขียนเสร็จแลวจะพบวา เนื้อหาตาง ๆ ไมมีการ 
     สะดุด 
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         ไสว ฟกขาว (2544: 13) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนที่ความคิดไวดังนี ้
1. ใชในการวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง  ๆ
2. ชวยบันทึกและสามารถมองเห็นขอมูลจากการระดมสมอง 
3. ใชในการสรุปหรือสรางองคความรู 
4. ชวยจัดระบบความคิดทําใหจําไดด ี
5. ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 
6. ใชในการจดโนต หรือทําโนตสําหรับนําเสนอ 
7. ชวยสงเสริมการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2554) ไดอธิบายถึงประโยชนของแผนที่ความคิด วา
ชวยเปดโอกาสและชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและทักษะ ดังตอไปนี ้
1.  วิเคราะหและโยงเชื่อม 
2.  เปนนักคิดที่มีคุณภาพ 
3.  เรียนรูอยางมีความหมาย 
4.  คิดอยางยืดหยุนได 
5.  ส่ือสารผูอ่ืนไดอยางชัดเจนและดีข้ึน 
6.  รับผิดชอบและเปนฝายรุกตอการเรียนรู 
7.  ตีความและตีกรอบองคความรูได 
8.  แสวงหาความหมาย ไลลาหาโครงสรางของโลกรอบตัว 
9.  ขยายความ มองออกไปนอกหองเรียนนอกสถาบันการศึกษา 
10. จัดการกับปญหาไดอยางเปนระบบแตยืดหยุน 
11. เขาใจและมีทัศนะที่เปนบวกตอขอมูลและขอโตแยง 
12. ตัดสินใจอยางผูที่มองรอบดาน 
13. เห็นความคิดของตนเอง และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็น 
14. เปนการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง  
         ประชาสรรค แสนภักดี (2548)   อธิบายประโยชนของแผนที่ความคิดไวอยางนาสนใจ ดังนี ้
1.  ใชเปนเคร่ืองมือชวยในการเรียนรู การเรียนหนังสือ เพื่อการจดบันทึก แลวนํากลับมาทบทวน 
     เพื่อสอบ (Learning) 
2.  ชวยในการคิดและมองภาพรวมของเร่ืองราวหรือปญหาที่เรากําลังเผชิญเพื่อใหเห็นองครวมแหง 
     ปญญาที่แทจริง (Overviewing) 
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3.  การจับจองที่ประเด็นที่เราสนใจเพื่อการใชทักษะเชิงการวิพากษ (Concentrating) 
4.  ชวยในการจําขอมูล (Memorizing) 
5.  การจัดการงานที่ทําดวยความสะดวก เรียบงาย แตเต็มไปดวยความสามารถ (Organizing) 
6.  การวางแผนในการนําเสนอ หรือ การเตรียมการเพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ นาติดตาม มี 
      ชีวิตชีวา (Presenting ) 
7.  การส่ือสารทีมี่ประสิทธิภาพมากข้ึน ดวย Mind Map (Communicating) 
8.  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพบนกระดาษเพยีงไมกี่หนา (Planning) 
9.  การวางแผนการประชุม เร่ิมจากกําหนดการ การนําการประชุม ใชเวลาใหส้ันเขา เสร็จส้ินได   
     อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว (Meeting) 
10. การอบรม ตั้งแตข้ันตอนของการเตรียมการ ไปจนถึงการนําเสนอ ชวยใหการทํางานงายข้ึน 
      ไมยุงยากวุนวาย (Training) 
11. การประยุกตใชกับงานทางความคิด เปนทางออกแหงความคิด จินตนาการ (Thinking ) 
12. การเจรจาตอรองดวยแผนภาพความคิดเพียงหนาเดียวที่มีพลัง ซึ่งเปนพลังแหงการมองภาพ 
      มองปญหาแบบองครวม (Negotiating) 
13. เคร่ืองมือชวยการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ สะดวกในการประเมินความคิดความ 
      อานจากเวทีการระดมสมอง (Brain-storming) 
 

                                          ภาพที่ 5  สรุปความคิดรวบยอดเร่ืองแผนที่ความคิด                          

 
                                                                       ทีมา จาก http://www.prachasan.com 
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การนําแผนท่ีความคิดมาใชในการเรียนการสอน   
         แผนที่ความคิดสามารถนํามาใชชวยใหการเรียนการสอนงายและสนุกสนานไดหลายวิธ ีเชน 
1.  ใชเตรียมการสอน เพราะจะทําใหสามารถสอนแบบธรรมชาติและเปนระบบ 
2.  วางแผนรายป ชวยใหผูสอนเห็นแผนการสอนตลอดทั้งปการศึกษา 
3.  วางแผนรายภาคเรียน ชวยใหผูสอนรูวาภาคนี้จะสอนอะไรบาง 
4.  วางแผนรายวัน ลงรายละเอียดทบทวนบทเรียนเดิมที่จะสอนผูเรียน 
5.  การสอน เปนการใชขณะสอนผูเรียนในชั้นเรียน 
6.  การสอบของผูเรียน เปนการวัดความรู ความสามารถ ความเขาใจของผูเรียนไดด ี
7.  โครงการ โครงงาน ใชทํากิจกรรม นิทรรศการ หรือวางแผนงาน  
      (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554) 
    
ขอดีของการใชแผนท่ีความคิดในการชวยสอน 
         การนําแผนที่ความคิดไปใชในการเรียนการสอน มีขอดีดังตอไปนี ้
-  ชวยใหผูเรียนสนใจเรียน 
-  รูสึกวาการเรียนเปนเร่ืองธรรมชาต ิสรางสรรคสนุกสนาน 
-  ไมซ้ําซาก  ยืดหยุน ปรับเปล่ียนไดงาย 
-  ผูเรียนรับรูและเรียนรูไดดีข้ึน 
-  ผูเรียนเขาใจไดลึกซึ้งกวาเดิม 
-  ลดปญหาการนําเสนอความคิดที่ยาก  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,2554) 
 

          จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนชวยใหผูเรียน
เรียนรูจําไดดีข้ึน เขาใจไดดีข้ึน การทบทวนและการสรุปเร่ืองราวตางๆ ไดเปนอยางด ี
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
         สายหยุด อุไรสกุล(2548)ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาการเขียนตอบ 
ขอสอบแบบอัตนัย  (Using Mind Mapping to develop into Replying the Written Essay-Test) 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการเขียนคําตอบขอสอบแบบ   
อัตนัยของกลุมทดลองและควบคุมและเพื่อพัฒนาการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัย  ประชากรที่ใช
เปนนักศึกษาชั้นปที ่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาซึ่ง 
ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป ประจําภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548  โดยการจับฉลากใหได 
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2 กลุมเปนกลุมทดลอง 1 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม    การวิจัยคร้ังนี้ ใชรูปแบบการทดลองแบบ 
randomized control - group pretest- posttest design เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   ไดแก 1. แบบ
ฝกการสรางประเด็นเนื้อหา    2.แบบฝกการสรางแผนผังความคิด    และ 3. แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  ผูวิจัยไดทดสอบการเขียนตอบขอสอบอัตนัยกอนการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยขอสอบ 5 ขอของวิชาจิตวิทยาทั่วไป   โดยทําการทดสอบเดือน
มิถุนายน 2548 และดําเนินการทดลองตั้งแตมิถุนายน – กันยายน 2548   หลังการทดลอง ผูวิจัยได
ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกี่ยวกับการเขียนตอบขอสอบอัตนัยโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูอีกคร้ัง     นําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังการทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม       ผลการวิจัยปรากฏวา กอนการทดลองคะแนนความรูพื้นฐานของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความรูไมแตกตางกัน   และเม่ือดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองใชการ
ฝกเขียนแผนผังความคิด กลุมควบคุมใชวิธีการสอนแบบปกต ิผลปรากฏวาหลังการทดลองคะแนน 
เฉล่ียของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวา    การใช
แผนผังความคิดมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัย  
 

         สุกัญญา ศิริเลิศพรรณา (2553) ศึกษาเร่ือง  ผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอน
คณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3   หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่
ความคิดประกอบเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสองกับเกณฑ    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน1 หอง 
นักเรียนจํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
โจทยปญหาสมการกําลังสองและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง โจทยปญ 
หาสมการกําลังสอง ใชเวลาสอนจํานวน 6 ชั่วโมง         แบบแผนการวิจัยที่ใชเปนแบบ One-Short 
Case Study และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิต ิt-test One Sample    ผลการ ศึกษาพบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3หลังไดรับการสอนคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสองผานเกณฑรอยละ  70   อยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา  แผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือ
ที่ชวยในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน        ซึ่งเกิดจากเวลาที่เขียนแผนที่ความคิดจะทําให
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ผูเรียนแยกประเด็นที่สําคัญ เห็นความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ไดชัดเจน จึงทําใหเกิดความเขาใจ
ทั้งในภาพรวมและสวนยอยไดอยางด ี
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บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีวิจัย    
 

          ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียน
แผนที่ความคิด มีรายละเอียดดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ตัวอยางของการวิจัยในคร้ังนี้เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3     สาขา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพมหานคร     ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RT 305 
การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทุกกลุมเรียน (กลุมเรียน 01- 
04) จํานวน 118 คน 
         เน้ือหาวิชาท่ีใชศึกษาวิจัย  
           วิชาที่ใชในการวิจัยคือ  วิชา  RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน    จํานวน 3 หนวยกิต 
เปนวิชาเอกบังคับของสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน   ตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สอนโดยผูวิจัยทั้ง 4 กลุมเรียน   เนื้อหาของวิชานี้เกี่ยวกับระบบการกอ
เกิดและสงสัญญาณวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน    หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของฝายตาง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน การส่ือความหมายดวยภาพและเสียง   วิธีการใชเคร่ือง 
มือและอุปกรณตางๆ   ฝกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศนที่ไมยุงยากซับซอนมากนัก  
       ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
         เวลาที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553  ใชเวลา
ในการทดลองตลอดทั้งภาคเรียน เปนเวลา 15 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ      แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใช
แผนที่ความคิด 
        วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
1.  สรางแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดขยายความ
คิดเห็นหรือใหรายละเอียดของคําตอบไดอยางกวางขวาง มี 2 สวน คือ      
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- สวนที่ 1   เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ผลการเรียน  และประสบการณการเขียน
แผนที่ความคิดในอดีตกอนที่จะมาเรียนในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน 
- สวนที่ 2   เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น    และพฤติกรรมของนักศึกษาที่ทดลองเขียน
แผนที่ความคิด ปญหา อุปสรรค วิธีการแกไขปญหา และขอเสนอแนะของนักศึกษา    หลังจากที่ได
ทดลองเขียนแผนที่ความคิดมาตลอดทั้งภาคเรียนในวิชา RT 305 ผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน 
2.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 2 ทาน ตรวจสอบเกี่ยวกับความเที่ยง 
ตรงของเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกตอง เพื่อนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข 
3.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
4.  นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล         
         ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย มีรายละเอียดตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี ้
 

1. ขั้นกอนการทดลอง    
         เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา สรางความเขาใจ ทําการตกลงและฝกเขียนแผนที่
ความคิดในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน  มีข้ันตอนดังนี ้
1.1   ผูวิจัยอธิบายใหนักศึกษาทราบถึง   จุดมุงหมายของการใชเทคนิคแผนที่ความคิด ในการเรียน
การสอนวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ในปการศึกษา 2553  
1.2   ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียดของการเขียนแผนที่ความคิด และการทําแฟมผลงานใหนักศึกษา
ทราบวา หลังจากที่เรียนเนื้อหาวิชาหรือฝกปฏิบัติเสร็จในแตละสัปดาห   นักศึกษาทุกคนตองลงมือ 
เขียนแผนที่ความคิด โดยผูวิจัยจะใหเวลาทําตอนทายคาบเรียนประมาณ 30 นาที แลวใหนักศึกษา
สงแฟมผลงานแผนที่ความคิดใหผูวิจัยตรวจหลังเลิกเรียนหรือสงเชาวันรุงข้ึน 
1.3   ผูวิจัยบรรยายในชั้นเรียน อธิบายที่มา ประโยชนของแผนที่ความคิดในการเรียน   ข้ันตอนการ
เขียนแผนที่ความคิด พรอมยกตัวอยางแผนที่ความคิด  
1.4   ใหนักศึกษาฝกทดลองเขียนแผนที่ความคิดจากเนื้อหาที่ไดเรียนไป      ผูวิจัยใหคําแนะนําเปน
รายบุคคล แลวใหนักศึกษากลับไปทบทวนและฝกเขียนแผนที่ความคิดเพิ่มเติมจากส่ือประกอบ 
การสอนที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวให 
1.5   ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเร่ืองแผนที่ความคิด  และเอกสารรายละเอียดของ
การทําแฟมผลงานแผนที่ความคิดแจกใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ ผูวิจัยไดจัดทําส่ือการสอน
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POWER POINT   ใหนักศึกษาเขาไปดาวนโหลดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมไดจากระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนหรือ DPU Learning Support System ของผูวิจัย 
 
2. ขั้นดําเนินการทดลอง        
         ผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ใหกับนักศึกษา
ทั้งกลุมที่ทดลองเขียนแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553 และกลุมนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความ 
คิดในปการศึกษา 2550 - 2552 โดยที่กลุมทดลอง เม่ือเรียนเนื้อหาและปฏิบัติในแตละสัปดาหแลว
จะมีการเขียนแผนที่ความคิด      สวนกลุมนักศึกษาในปการศึกษา 2550 - 2552 ใชวิธีการสอนเชน 
เดียวกัน แตไมมีการเขียนแผนทีค่วามคิด โดยมีรายละเอียดข้ันตอน ดังตอไปนี้  
2.1   ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่วางไว และมอบหมายใหใหนักศึกษาเขียนแผน
ที่ความคิดทุกหัวขอเร่ืองที่เรียนในแตละสัปดาห สงผูสอนตามกําหนด ดังตอไปนี ้
สัปดาหที่ 1    หัวขอเร่ือง  ภาพรวมการเรียนการสอน วิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน  
สัปดาหที่ 2    หัวขอเร่ือง  ระบบการสงสัญญาณโทรทัศน  
         หัวขอเร่ือง  การส่ือความหมายดวยภาพ 
สัปดาหที่ 3    หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 1 : การส่ือความหมายดวยภาพ 1 
สัปดาหที่ 4    หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 2 : การส่ือความหมายดวยภาพ 2    
สัปดาหที่ 5    หัวขอเร่ือง  สวิทเชอร   
         หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ  3 :  ภารกิจสวิทเชอร 

 สัปดาหที่ 6    หัวขอเร่ือง  หลักการกํากับรายการโทรทัศน 
         หัวขอเร่ือง ฝกปฏิบัติ 4 : วัดแววการเปนผูกํากับรายการโทรทัศน 
สัปดาหที่ 7    หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 4 : วัดแววการเปนผูกํากับรายการโทรทัศน(ตอ)แบบมีผูชวย 
สัปดาหที่ 8    หัวขอเร่ือง  ผังเวที  
         หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 5 : ทําผังเวทีรายการสาธิต  

สัปดาหที่ 9     หัวขอเร่ือง การเขียนบทรายการโทรทัศน 
สัปดาหที่ 10  หัวขอเร่ือง หลักการวางไลนกลอง 
                    หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 6 : การเขียนบทรายการสาธิต & การวางไลนกลอง 
สัปดาหที่ 11 หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ 7 : การนําเสนอบทรายการสาธิต & วางไลนกลอง   
สัปดาหที่ 12 หัวขอเร่ือง  ข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศน   
        หัวขอเร่ือง  หนาที่ของผูกํากับรายการในข้ันตอนตาง  ๆ
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สัปดาหที่ 13  หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ  FINAL PROJECT : รายการสาธิตเทป 1 - 6  
 สัปดาหที่ 14  หัวขอเร่ือง  ฝกปฏิบัติ  FINAL PROJECT : รายการสาธิตเทป 7-14 
สัปดาหที่ 15  นักศึกษาสงเลมแฟมผลงานแผนที่ความคิด 
 
3.  ขั้นหลังการทดลอง  
         ในข้ันหลังการทดลอง ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
3.1   ผูวิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด  
        ในสัปดาหที่ 15  ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน 
3.2   ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553 
         เปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 - 2552 
3.3   นําคะแนนรวมที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิต ิเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแผนที่ความคิด 
2. วิเคราะหขอมูลจากแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดที่นักศึกษาทําสงตลอดภาคการศึกษา 
3. วิเคราะหจากผลการทดสอบในชั้นเรียนเพื่อวัดพฤติกรรม ความรับผิดชอบ และการนําแผนที ่
     ความคิดไปใชประโยชนในการเรียนหรือการสอบของนักศึกษา 
4. วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความ 
     คิด ในปการศึกษา 2553 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในวิชาเดียวกัน ในปการศึกษา 
     2550 – ปการศึกษา 2552 
 

         สถิติท่ีใช 
1. คาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนของนักศึกษา 
    โดยใชสูตร X           =     x                                                                                                                                                             
           n 

     เม่ือ   X =   คะแนนเฉล่ีย 

       x  =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n   =   จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน    
 

    โดยใชสูตร    S.D.         =           nX2  -  (X)2                                                                                    
         n(n – 1)  

   เม่ือ  S.D.  =    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           X  =    คาคะแนน 
           n          =    จํานวนคะแนนในแตละกลุม 
                     =    ผลรวม 
 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดกับ 
    นักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิด โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of  Variance  
    : ANOVA) 
      โดยใชสูตร          F    =  

W

B

MS
MS  

 โดยที ่
    wMS    =    
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4.  การเปรียบเทียบพหุคูณแบบ  Least - Significant  Different  (LSD) หรือ Fisher’s  Least –  
     Significant  Different  เปนการเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากรคร้ังละหลายคู   
 

    โดยใชสูตร       LSD      =       t1 -  / 2 EMS
ji nn

11
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5.  เกณฑการวัดระดับความคิดเห็น ความเขาใจ ประโยชนที่ไดรับ และความพึงพอใจของนักศึกษา 
     ใชเกณฑดังตอไปนี ้
       1.00 – 1.79 ไมชวยเลย 
  1.80 – 2.59 เล็กนอย 
  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
  3.40 – 4.19 มาก 
  4.20 – 5.00 มากที่สุด 
 
 DPU



 
บทท่ี 4    

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
         ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย       เร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียน 
แผนที่ความคิด  ออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดที่นักศึกษาทําสงตลอดภาคเรียน 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหผลการทดสอบในชั้นเรียนเร่ือง พฤติกรรม  ความรับผิดชอบในการเขียนแผน 
   ที่ความคิด และการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเรียนรู 
ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 การผลิต 
              รายการโทรทัศนข้ันตน ในปการศึกษา 2553 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในวิชา 
              เดียวกัน 3 ปการศึกษาที่ผานมา (2550 – 2552) 
 
ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของนักศึกษามีตอการเขียนแผนท่ีความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ 
            เรียนรู 
 
         ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามเร่ือง   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิด 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาทําในชั้นเรียนในสัปดาหที่ 15 ซึ่งเปนสัปดาห
สุดทายของการเรียนการสอน   มีผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 104 คน จากนักศึกษาทีเ่ปนกลุม
ตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 118 คน ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห มีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี ้
 
กลุมตัวอยางของการวิจัย 
         กลุมตัวอยางของการวิจัยนี้คือ นักศึกษาชั้นปที ่3  สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน คณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RT305  การผลิตรายการโทรทัศน
ข้ันตนซึ่งเปนวิชาเอกบังคับ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทุกกลุมเรียน (กลุมเรียนที ่01- 04)  
มีรายชื่อนักศึกษาจํานวน142 คนแตเนื่องจากนักศึกษาทีมี่รายชื่อลงทะเบียนเรียนวิชานี้ทั้ง142 คน
มิไดมีสวนรวมในการวิจัยในชั้นเรียนนีทุ้กคน เพราะมีนกัศึกษาจํานวนหนึ่งไดขอถอนรายวิชาและมี
อีกสวนหนึ่งไมไดเขาสอบปลายภาค  ดังนั้น กลุมตัวอยางของการวิจัยในคร้ังนี้ คือนักศึกษาที่ไดเขา
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ชั้นเรียนและมีสวนรวมในการเรียนการสอนตลอดจนปดภาคเรียน และที่สําคัญคือนักศึกษาตองเขา
สอบปลายภาคซึ่งถือเปนการส้ินสุดกระบวนการเรียนการสอนและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนในวิชานีไ้ด ดังนั้น นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้จึงมีทั้งส้ิน 118 คนหรือคิดเปน
รอยละ 83.10 ของนักศึกษาทั้งหมดทีมี่รายชื่อลงทะเบียนเรียนวิชานี ้ดังตารางที่ 1 
          
       ตารางที่ 1 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางการวิจัย จําแนกตามกลุมเรียน ในภาคเรียนที่ 2  
                                                             ปการศึกษา 2553  
 

กลุมเรียน      จํานวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียน (คน) 

         จํานวนนักศึกษาที่เปน 
   กลุมตัวอยางของการวิจัย (คน) 

  

   คิดเปนรอยละ 

01 34 25 73.53 
02 36 29 80.56 
03 35 32 91.43 
04 37 32 86.49 

     รวม 142 118 83.10 

 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
         ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน  มีนักศึกษาทีเ่ขาชั้นเรียน
และใหความรวมมือทําแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 104 คน คิดเปนรอยละ 88.14 ของนักศึกษาที่เปน
ตัวอยางของการวิจัยทั้งหมด 118 คน ดังตารางที่ 2 
 

                    ตารางที่ 2   แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามกลุมเรียน 
 

กลุมเรียน    จํานวนนักศึกษาที่เปน 
  ตัวอยางของการวิจัย (คน) 

           จํานวนนักศึกษา 
    ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 

คิดเปนรอยละ 

01 25 24 96.00 
02 29 27 93.10 
03 32 27 84.38 
04 32 26 81.38 

       รวม 118                104       88.14 
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ผลการเรียนหรือเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา 
         ผลการเรียนหรือเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษาจนถึงชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2553 นั้นจาก
แบบสอบถามพบวา ผูเรียนในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ปการศึกษา 2553  นั้น
สวนใหญรอยละ 43.27  เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง (มีเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต 
2.00 ถึง 2.99) รองลงมา เปนนักศึกษาที่ผลการเรียนออนหรือต่ํากวาเกณฑ 2.00 รอยละ 29.81 ซึ่ง
มีจํานวนใกลเคียงกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉล่ียตั้งแต 3.00 ข้ึนไป)  รอยละ 26.92  
ดังตารางที่ 3  
 
    ตารางที่ 3 แสดงรอยละของผลการเรียนหรือเกรดเฉล่ียสะสมของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2553 

 
       ผลการเรียนของนักศึกษา (เกรดเฉล่ียสะสม)  ภาคเรียนที่ 1/2553 

    เกรดเฉล่ีย ต่ํากวา 2.00 2.00 ถึง 2.49 2.50 ถึง 2.99 3.00 ถึง 3.49 3.50 ข้ึนไป 
 

จํานวน นศ.(คน) 
 

31  
 

23  
 

22  
 

16  
 

12 
 

คิดเปนรอยละ 
 

29.81 
 

22.12 
 

21.15 
 

15.38 
 

11.54 

 
 

ประสบการณการเรียนหรือการเขียนแผนที่ความคิดมากอนที่จะมาเรียนในวิชานี ้
         จากแบบสอบถามพบวา   นักศึกษาสวนใหญรอยละ 83.65 เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณ
ในการเขียนแผนที่ความคิดมากอนที่จะมาเรียนในวิชา RT 305 สวนนักศึกษาที่ไมเคยเรียนหรือเคย
เขียนแผนที่ความคิดมากอนมีจํานวนรอยละ 16.35 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของนักศึกษาที่มีประสบการณเคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิด 
                                                  มากอนที่จะเรียนในวิชา RT 305  
 

 นักศึกษาเคยเรียนหรือเคยเขียน 
แผนที่ความคิดมากอน 

นักศึกษาไมเคยเรียนหรือเคยเขียน 
แผนที่ความคิด 

จํานวน (คน) 87 17 
คิดเปนรอยละ 83.65 16.35 
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ระดับชั้นเรียนที่นักศึกษาเคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิด 
            ระดับชั้นเรียนที่นักศึกษามีประสบการณเคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิดมากอนที่จะ
มาเรียนในวิชา RT305 นั้น จากแบบสอบถามพบวา   นักศึกษาประมาณคร่ึงหนึ่งเคยเรียนหรือเคย
เขียนแผนที่ความคิดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาและอีกคร่ึงหนึ่งเคยเรียนมาในระดับมัธยมศึกษา 
ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงรอยละของระดับชั้นเรียนที่นักศึกษาเคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิดมากอน 
 

  ระดับชั้นเรียนที่นักศึกษาเคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิดมากอน 
         ที่จะมาเรียนในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน         
                 ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน (คน) 43 44 
คิดเปนรอยละ 49.43 50.57 

 
 

ระดับของประโยชนที่ไดจากการเรียนหรือการเขียนแผนที่ความคิดในอดีตที่ผานมา           
         จากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการเรียนหรือเคยเขียนแผนทีค่วามคิด
มากอนมีความเห็นวา การเขียนแผนที่ความคิดมีประโยชนในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 65.52     
ในขณะที่นกัศึกษารอยละ 34.48 มีความเห็นวามีประโยชนแคในระดับเล็กนอยถึงปานกลางเทานั้น  
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียคะแนนของระดับประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับเทากับ 3.79 ซึ่งอยูในเกณฑ
ความคิดเห็นวา เปนประโยชนมาก ดังตารางที่ 6 
 

            ตารางที่ 6 แสดงรอยละของระดับประโยชนที่ไดจากประสบการณการใชแผนที่ความคิด 
 

 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอประสบการณการเขียนแผนที่ความคิด 
ในการชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอย ไมชวยเลย   คาเฉล่ีย    X 
จํานวน(คน) 24 33 18 12 0 3.79 

(มาก) คิดเปนรอยละ 27.59 37.93 20.69 13.79 0.00 
 

หมายเหตุ  : เกณฑการวัดระดับประโยชนที่นักศึกษาไดรับ   
1.00 – 1.79  ไมชวยเลย       1.80 – 2.59 เล็กนอย        2.60 – 3.39 ปานกลาง        3.40 – 4.19  มาก        4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 
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ประโยชนที่ไดจากการเรียนหรือการเขียนแผนที่ความคิดในอดีตที่ผานมา           
         ประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับจากประสบการณที่เคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความคิดในอดีต 
5 อันดับสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี ้   อันดับที ่1 ทําใหจําไดงายข้ึนและจําไดมากข้ึน 
อันดับที ่2 ทําใหเขาใจไดมากข้ึน   อันดับที่ 3  ทําใหคิดอยางมีระบบหรือคิดเปนข้ันตอน  อันดับที่ 4 
ชวยในการทบทวนความรูที่ไดเรียนมา และอันดับที่ 5 ชวยในการเตรียมตัวสอบ ชวยลดเวลาในการ
อานหนังสือ      
 จากการวิจัยยังพบวา   มีนักศึกษาสวนหนึ่งที่ยังไมเห็นประ โยชนของการเขียนแผนที่ความ 
คิดอยางแทจริง จึงไมไดเขียนแผนที่ความคิดเปนประจําหรือลงมือทําอยางจริงจัง นักศึกษาบางคน
บอกวาเคยแคเรียนเทานั้นแตไมไดเคยลงมือเขียนแผนที่ความคิดเลย    และมีนักศึกษาอีกสวนหนึ่ง
บอกวา ไมเคยไดอานทบทวนหลังจากที่ทําแผนที่ความคิดเสร็จแลว ซึ่งรวมจํานวนนักศึกษาที่กลาว
มาแลวขางตนมากถึงรอยละ13.79 ดังตารางที่ 7 
 

       ตารางที่ 7 แสดงรอยละของประโยชนของการเขียนแผนที่ความคิดในการพัฒนาทักษะ 
                      การเรียนรูของนักศึกษาที่เคยมีประสบการณเคยเรียนหรือเคยทํามากอน 
 
                 

        ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอประสบการณ 
        การเขียนแผนที่ความคิดในการพัฒนาทักษะ 
        การเรียนรู กอนที่จะมาเรียนในวิชา RT 305 

 

จํานวนนักศึกษา 
       (คน) 

 

คิดเปน 
รอยละ 

 

1.  
 

ชวยใหจําไดงายข้ึน มากข้ึน 
 

32 
 

36.78 
2. ชวยใหเขาใจไดงายข้ึน มากข้ึน 16 18.40 
3. ทําใหคิดอยางมีระบบ เปนข้ันตอน 10 11.49 
4. ชวยในการทบทวนความรู ส่ิงที่ไดเรียนมา 8 9.20 
5. ชวยในการเตรียมตัวสอบ ลดเวลาในการอานหนังสือ 5 5.75 
6. นําไปใชประโยชนในการเรียน 2 2.30 
7. ฝกการวางแผน 1 1.15 
8. ฝกความรับผิดชอบ 1 1.15 
9. ไมคอยไดทําเปนประจํา หรือไมไดทําเลย 9 10.34 
10. ไมเคยอานทบทวนเลย 3  3.45 
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ความรูสึกของนักศึกษาเม่ือรูวาไดรับมอบหมายใหเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305           

สําหรับความรูสึกแรกของนักศึกษา เม่ือรูวาผูวิจัยไดมอบหมายใหเขียนแผนที่ความคิดเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในวิชา  RT305  การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน สงผูวิจัยทาย
คาบเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษา  จากแบบสอบถามพบวา มีนักศึกษาเพียง 5.77 ที่รูสึกชอบพอใจ
หรือดีใจที่จะไดทํา ในขณะทีน่ักศึกษาสวนใหญรอยละ 75 ยอมรับและเปดใจกวางที่จะเขียนแผนที่
ความคิด นอกจากนี้ มีนักศึกษารอยละ 19.23 รูสึกไมอยากทํา ไมชอบทํา      จากการสัมภาษณถึง
เหตุผลของนักศึกษาที่ตอบวาไมอยากทําแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 นั้น ผูวิจัยพบวาเปนเพราะ 
นักศึกษาไมเคยมีประสบการณในการเรียนหรือเคยทําแผนที่ความคิดมากอน    จึงไมอยากที่จะเร่ิม 
ตนทําแผนที่ความคิดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย   สําหรับนักศึกษาที่เคยมีประสบการณในการ
เรียนแผนที่ความคิดมาแลวแตไมไดลงมือทําอยางจริงจังนั้น  ไมเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการทํา
แผนที่ความคิด จึงทําใหนักศึกษาประมาณรอยละ 20 รูสึกไมอยากทําไมชอบทํา ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8   แสดงรอยละของความรูสึกแรกของนักศึกษาเม่ือรูวาไดรับมอบหมาย 
ใหเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 

 

 
 

 ความรูสึกแรกของนักศึกษาเม่ือรูวา ไดรับมอบหมายใหเขียนแผนที่ความคิด 
                    สงทุกสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา ในวิชา RT 305 
    รูสึกไมอยากทํา 
    ไมชอบ ตอตาน 

 เปดใจกวาง  ลองทําดู 
ไมมีอะไรเสียหาย 

รูสึกชอบทํา พอใจ ดีใจ 

 

จํานวน (คน) 
 

20 
 

78 
 

6 
 

คิดเปนรอยละ 
 

19.23 
 

75.00 
 

5.77 

 
ระดับความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอการบรรยายของผูวิจัย เร่ืองแผนที่ความคิด           
       หลังจากที่ผูวิจัยไดแจงใหกับนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกวา  จะทดลองใหเขียนแผนที่ความ 
คิดเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูของนักศึกษาแลว ผูวิจัยไดพยายามโนมนาวใจใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิดดวยการบรรยายหัวขอเร่ืองประวัติความเปนมา 
วิธีการเขียนแผนที่ความคิด และประโยชนของการเขียนแผนที่ความคิดโดยใชส่ือการสอน POWER 
POINT และไดแจกเอกสารประกอบการบรรยาย    รายละเอียดของการทําแฟมผลงานแผนที่ความ 
คิดของนักศึกษา  พรอมทั้งไดจัดเตรียมกระดาษใหนักศึกษาทุกคนไดลองเขียนแผนที่ความคิดตอน 
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ทายคาบเรียน       จากแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาสวนใหญรอยละ 66.35 มีความเขาใจในการ 
บรรยายในระดับมากถึงมากที่สุด  เขาใจในระดับปานกลางมีรอยละ 27.88 เขาใจในระดับเล็กนอย
มีอยูเพียงรอยละ 5.77    และเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียคะแนนของระดบัความเขาใจอยูที่ 3.65 ซึ่ง
อยูในเกณฑระดับความเขาใจมาก  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาที่ยังไมเขาใจไป
ทบทวน ศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง โดยใหดาวนโหลดส่ือการสอนที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวใหลวงหนา
ไดจากระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (DPU Learning Support System)  ดัง
ตารางที่ 9 
 

     ตารางที่ 9 แสดงรอยละของระดับความเขาใจของนักศึกษาเม่ือฟงการบรรยายในชั้นเรียน 
 

 

 ระดับความเขาใจของนักศึกษาเม่ือผูสอนไดอธิบายประวัติ ความเปนมา 
ประโยชน และวิธีการเขียนแผนที่ความคิด พรอมเอกสารและส่ือการสอน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอย ไมเขาใจเลย      X 
 

จํานวน (คน) 
 

13 
 

56 
 

29 
 

6 
 

0 
 

  3.65 
 (มาก) 
 

 

 

คิดเปนรอยละ 
 

12.50 
 

53.85 
 

27.88 
 

5.77 
 

0.00 
 

 

หมายเหตุ  : เกณฑการวัดระดับความเขาใจ   
1.00 – 1.79  ไมเขาใจเลย      1.80 – 2.59 เล็กนอย        2.60 – 3.39 ปานกลาง      3.40 – 4.19  มาก        4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 

 
ระยะเวลาที่นักศึกษาใชในการเรียนรูหลักการเขียนแผนทีค่วามคิดจนสามารถทําไดอยางถูกตอง 
         จากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาสวนใหญรอยละ 63.46   ใชเวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะ
สามารถทําความขาใจเร่ืองหลักการเขียนแผนที่ความคิด   จนสามารถเขียนแผนที่ความคิดไดอยาง
ถูกตอง ในขณะที่นักศึกษาประมาณ 1 ใน 3 ของผูเรียนใชเวลาประมาณ 2 เดือน    และมีนักศึกษา
สวนนอยไมถึงรอยละ 3.00 ที่ใชเวลาในการเรียนรูคอนขางนานตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 
          ซึ่งผลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ตรงกนักับการสังเกตอยางมีสวนรวมของผูวิจัย กลาวคือผูวิจัย
พบวานักศึกษาสวนใหญจะใชเวลาในการเรียนรูประมาณ 4 สัปดาหหรือ 1 เดือน   เปนเชนนีเ้พราะ
นักศึกษาแตละคนไดลงมือเขียนแผนที่ความคิดประมาณ 4 - 5 ใบ สงใหผูวิจัยตรวจและสงงานคืน
ใหนักศึกษาทําใหนักศึกษาไดเรียนรูปญหา วิธแีกไขปญหาเปนรายบุคคล จนเร่ิมมีความชํานาญใน
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การเขียนแผนที่ความคิดมากข้ึน สําหรับนกัศึกษาที่เรียนรูชาหรือยังไมเขาใจ ผูวิจัยจะใหมาพบเพื่อ
ชวยเหลือเปนรายบุคคล ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะเขาใจและสามารถเขียนแผนที่ความ 
คิดไดอยางถูกตอง ดังตารางที่ 10 
 

                 ตารางที่ 10   แสดงรอยละของระยะเวลาที่นักศึกษาใชในการเรียนรูหลักการเขียน 
                                               แผนที่ความคิดและสามารถทําไดอยางถูกตอง 
 

 ระยะเวลาที่นักศึกษาใชในการลงมือเขียนแผนที่ความคิด 
จนสามารถเขาใจหลักการทําและสามารถทําไดอยางถูกตอง 

1- 4 สัปดาห 5 - 8 สัปดาห 9 -12 สัปดาห 13 - 15 สัปดาห 
 

จํานวน(คน) 
 

66 
 

35 
 

2 
 

1 
คิดเปนรอยละ 63.46 33.66 1.92 0.96 

 
 

จํานวนชิ้นงานแผนที่ความคิดที่นักศึกษาสามารถทําสงไดตามกําหนด 

           จากแบบสอบถามเร่ืองจํานวนชิ้นงานแผนที่ความคิดที่นักศึกษาสามารถทําสงผูสอนไดตาม
กําหนดพบวา    นักศึกษาสวนใหญประมาณรอยละ 60 สามารถสงงานไดครบหรือเกือบครบทุกชิ้น 
(13 -17 ชิ้น) นักศึกษาที่สามารถสงงานเกินคร่ึง (9 -12 ชิ้น) มีรอยละ 16.35 สวนนักศึกษาที่สงงาน
ไดไมถึงคร่ึงมีจํานวนคอนขางมากถึงรอยละ 25  ที่เปนเชนนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา อาจเปนเพราะมี
นักศึกษาขาดเรียน    การขาดเรียนของนักศึกษาในแตละสัปดาหมีผลตอจํานวนชิ้นงานที่ทําสงดวย 
เพราะหากนักศึกษาไมไดเขาเรียนในสัปดาหใดจะทําใหพลอยขาดโอกาสที่จะสงงานในสัปดาหนั้น
ไปดวย และอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือ การจะสงงานตามกําหนดนั้นข้ึนอยูกบัพฤติกรรมและความ
รับผิดชอบของผูเรียนเปนสําคัญ ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 แสดงรอยละของจํานวนชิ้นงานแผนที่ความคิดที่นักศึกษาทําสงไดตามกําหนด 
 

  

จํานวนชิ้นงานแผนที่ความคิดที่นักศึกษาสามารถทําสงไดตามกําหนด 

1 - 4 ชิ้น 5 - 8 ชิ้น 9 - 12 ชิ้น 13 - 16 ชิ้น 17  ชิ้น 
จํานวน(คน) 9 17 17 30 31 
คิดเปนรอยละ 8.65 16.35 16.35 28.85 29.80 
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ปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด 
         ปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิดสงผูสอนตามกําหนดตลอดทั้งภาคการศึกษา
นั้นจากคําตอบที่ไดผูวิจัยนํามารวบรวมไดเปน 14 หัวขอ ผูวิจัยพบวา ปญหาของผูเรียนนั้นสามารถ
แบงไดเปน 2 ปญหาใหญ ๆ  คือ        เม่ือนักศึกษาเร่ิมลงมือเขียนแผนที่ความคิดในตอนแรก ๆ นั้น
นักศึกษายังขาดความเขาใจเร่ืองหลักการเขียนแผนที่ความคิดและยังขาดทักษะในการเขียนแผนที่
ความคิดในแตละหัวขอที่เรียน ปญหาที่นักศึกษาประสบ ไดแก ปญหาในการเขียนคียเวิรดซึ่งมีมาก
ถึงเกือบรอยละ 60    รองลงมา เปนปญหาในการวาดเสน   ปญหาในการจับประเด็นสําคัญไมครบ 
ถวน ปญหาเร่ืองการวาดภาพ ระบายสีไมเกง ตามลําดับ     สวนอีกปญหาหนึ่งนั้นเปนปญหาที่เกิด
จากตัวของผูเรียนและพฤติกรรมในการเรียนไดแก ความไมรับผิดชอบ ไมเอาใจใส แบงเวลาไมเปน 
ข้ีเกียจทํา ซึ่งมีถึงรอยละ 25.96  รองลงมาคือทํางานชา ทํางานไมรอบคอบ รีบๆทําสง   รูสึกทอเม่ือ
ตองแกงาน ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงรอยละของปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305  
 

 ปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด 
สงตามกําหนด ตลอดภาคการศึกษาในวิชา RT 305 

 
จํานวนนักศึกษา (คน)        

  คิดเปน 
   รอยละ 

1  มีปญหาในการเขียนคียเวิรด 62 59.62 
2  มีปญหาในการวาดเสน 61 58.65 
3  การจับประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญ ไมครบถวน  37 35.58 
4  วาดภาพ ระบายสีไมเกงหรือไมชอบ 32 30.77 
5  ไมรับผิดชอบ ไมเอาใจใส แบงเวลาไมเปน ข้ีเกียจทํา 27 25.96 
6  มีปญหาในการแตกกิ่ง 12 11.54 
7  ทํางานชา ทําไมทัน ใหเวลาทํานอยไป 10 9.62 
8  ไมเขาใจหลักการทําแผนที่ความคิด 6 5.77 
9  รูสึกทอ ข้ีเกียจตองแกงานสงอีกเม่ือทําผิด 5 4.81 
10  ไมรอบคอบ รีบๆทําสง ไมเรียบรอย ไมตรวจทาน 4 3.85 
11  ตองรีบไปเรียนวิชาอ่ืนตอหลัง 4 โมงเย็น 4 3.85 
12  ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเยอะ  1 0.96 
13  ตองทํางานพิเศษสงเสียตัวเอง  ไมมีเวลาทํา 1 0.96 
14  ไมไดเขาเรียน จึงไมไดทําสง 1 0.96 
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วิธีการแกไขปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด 
         สําหรับวิธีการแกไขปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิดนั้น ผูวิจัยพบวานกัศึกษา 
ไดพยายามหาวิธีแกไขปญหาที่ตนประสบอยูแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับวาแตละคนประสบ
ปญหาอะไรบาง  เชน นักศึกษาที่มีปญหาเร่ืองยังไมเขาใจหลักการเขียนแผนที่ความคิดและยังขาด
ทักษะในการเขียนแผนที่ความคิด       สวนใหญก็จะแกไขดวยการฝกทําใหมากข้ึนและทําใหเร็วข้ึน
รอยละ 39.42  รองลงมา แกไขดวยการจับประเด็นเนื้อหาสําคัญและอานทบทวนใหเขาใจกอนทีจ่ะ
ลงมือเขียนแผนที่ความคิดรอยละ 38.46   ที่นาสนใจก็คือ นักศึกษาที่มีปญหาเร่ืองความรับผิดชอบ
หรือพฤติกรรมในการเรียนตอบวา     ตองแกที่ตนเองดวยการรูจักยอมรับผิดและแกไขในส่ิงทีท่ําผิด
รอยละ 38.46  รองลงมาไดแก ตองขยันใหมากข้ึน  ตองเลิกข้ีเกียจ หากไมเขาใจตองถามเพื่อนหรือ
ครู ตองอดทน ไมยอทอในการทํา ตองบริหารเวลาใหเปน ตองตั้งใจเรียนในหองเรียน  ตองรอบคอบ  
ตองรูจักตรวจทานกอนสง และตองไมทอเม่ือตองแกงาน  ตามลําดับ  ดังตารางที 13 
 

     ตารางที่ 13 แสดงรอยละของวิธีการแกไขปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด 
 
 วิธีการแกไขปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิด  

         สงตามกําหนด ตลอดภาคการศึกษา  

 จํานวน นศ. 
       (คน) 

  คิดเปน 
   รอยละ 

1 ฝกทําใหมากข้ึน ทําใหเร็วข้ึน  41 39.42 
2 จับประเด็น อานทบทวนใหเขาใจกอนที่จะลงมือทํา 40 38.46 
3 รูจักยอมรับผิด และแกไขในส่ิงที่ผิด 40 38.46 
4 ฝกวาดรูป ระบายสี 15 14.42 
5 ขยันใหมากข้ึน เลิกข้ีเกียจ 12 11.54 
6 ถามเพื่อน หรือถามครู 9 8.65 
7 อดทน ไมยอทอในการทํา 6 5.77 
8 อานหนังสือ เตรียมตัวมากอนเขาเรียน 5 4.81 
9 บริหารเวลาใหเปน แบงเวลา 5 4.81 
10 ทํามาลวงหนา แลวมาทําเพิ่มเติมในหองเรียน 3 2.88 
11 ตั้งใจเรียน ฟงอาจารยสอน 2 1.92 
12 ไมทอ เม่ือตองแกไขงาน 1 0.96 
13 รอบคอบ ตรวจทานกอนสงงาน 1 0.96 
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ประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 
         นักศึกษาไดเขียนแสดงความคิดเห็นเร่ือง  ประโยชนทีไ่ดจากการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา 
RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน         ผูวิจัยนําคําตอบที่ไดมารวบรวม ไดเปนประโยชน 15 
ประการ  และสรุปเปนประโยชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาได  2 ดานใหญ ๆ   คือ  
ประโยชนที่ไดรับทางดานสติปญญา และประโยชนที่ไดรับทางดานวุฒิภาวะทางอารมณ ซึ่งถือเปน
ผลพลอยไดที่ทําใหนักศึกษาเปล่ียนทัศนคติและเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสมมากข้ึน 
ดังนี ้
 

         ประโยชนที่นักศึกษาไดรับทางดานสติปญญา ไดแก อันดับแรก ชวยใหจําไดงายข้ึนและมาก
ข้ึน รอยละ48.08     อันดับที่ 2  เปนการงาย สะดวก และประหยัดเวลาในการอานทบทวน รอยละ
41.35  อันดับที่ 3 ชวยใหเขาใจไดดีข้ึนหรือมากข้ึน รอยละ 39.42 อันดับที่ 4 ทําใหคิดอยางมีระบบ 
เปนข้ันตอน รอยละ 22.12 อันดับที่ 5  เปนการฝกเร่ืองความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  รอยละ 
17.31  นอกจากนี้ การเขียนแผนที่ความคิดยังชวยใหนักศึกษาจับประเด็นสําคัญได    ทําใหรูจักคิด
วิเคราะห  ชวยในการเตรียมตัวสอบ   เปนการใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง  และเปนการพัฒนา 
การเรียนรูของนักศึกษา  ตามลําดับ 
 

         สวนประโยชนที่นักศึกษาไดรับทางดานวุฒิภาวะทางอารมณ ไดแก      อันดับแรก ชวยฝกให
นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบมากข้ึน รอยละ 23.08      อันดับที่ 2 ชวยฝกใหนักศึกษามีความ
ขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน มีความพยายามมากข้ึน รอยละ 22.12   อันดับ 3 ชวยทําใหมีสติ มีสมาธิ 
มีความรอบคอบมากข้ึน รอยละ14.42        อันดับที่ 4 ทําใหนักศึกษารูจักการวางแผน บริหารเวลา  
รอยละ9.62  อันดับ 5 นําไปใชประโยชนในการเรียนวิชาอ่ืนๆ หรือในชีวิตประจําวันได รอยละ6.73   
นอกจากนี้ ยังชวยใหนักศึกษารูจักการยอมรับผิดและรูจักแกไขในส่ิงที่ผิดพลาด  ดังตารางที่ 14 
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         ตารางที่ 14  แสดงรอยละของประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิด 
                                             ในวิชา RT305 มาตลอดภาคเรียน 
 
 
 

  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิด   
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในวิชา RT 305 

จํานวนนักศึกษา 
       (คน) 

 คิดเปน 
 รอยละ 

  ประโยชนดานสติปญญา การเรียนรู   

1.  ชวยใหจําไดงายข้ึน ดีข้ึน  มากข้ึน 50 48.08 
2. งาย สะดวก และประหยัดเวลาในการอานทบทวน  43 41.35 
3. ชวยใหเขาใจไดดีข้ึน มากข้ึน 41 39.42 
4. ทําใหคิดอยางมีระบบ เปนข้ันตอน 23 22.12 
5. ฝกเร่ืองความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ 18 17.31 
6. ชวยทําใหจับประเด็นสําคัญ สรุปสาระสําคัญได 13 12.50 
7. ชวยใหรูจักคิดวิเคราะห 11 10.58 
8. ใชในการเตรียมตัวสอบ ลดเวลาในการอานหนังสือ 5 4.81 
9. เปนการเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาการเรียนรูของตนเอง 4 3.85 

 ประโยชนดานวุฒิภาวะทางอารมณ   

10. ฝกใหมีวินัย มีความรับผิดชอบมากข้ึน 24 23.08 
11. ฝกใหขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน มีความพยายามมากข้ึน 23 22.12 
12. ทําใหมีสติ มีสมาธิ มีความรอบคอบมากข้ึน 15 14.42 
13. ทําใหรูจักวางแผน  บริหารเวลา แบงเวลา 10 9.62 
14. นําไปใชในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจําวันได 7 6.73 
15. ยอมรับผิดและรูจักแกไขในส่ิงที่ผิดพลาด 2 1.92 
        
ระดับประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 
         จากแบบสอบถามพบวา     นักศึกษาสวนใหญรอยละ 86.54   มีความเห็นวาการเขียนแผนที่
ความคิดในวิชา RT305 นั้นมีประโยชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในระดับมากถึง 
มากที่สุด นักศึกษาที่เห็นวามีประโยชนในระดับเล็กนอยถึงปานกลางมีรอยละ 13.46  เม่ือผูวิจัยนํา
ผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับจากประสบการณทีเ่คยเรียนหรือเคยเขียนแผน
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ที่ความคิดในอดีต พบวา   คาเฉล่ียคะแนนของระดับประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่
ความคิดในวิชา RT 305 นั้นสูงกวาคาเฉล่ียคะแนนของระดับประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากประสบ 
การณที่เคยเรียนและเขียนแผนที่ความคิดในอดีต  กลาวคือ จากคะแนนเต็ม 5  คาเฉล่ียคะแนนที่
นักศึกษาไดรับในวิชา RT305 คือ 4.11 คาเฉล่ียที่ไดจากประสบการณในอดีตคือ 3.65 ซึ่งทั้ง 2 คา
ตกอยูในเกณฑระดับประโยชนมาก โดยที่คาเฉล่ียในปจจุบันจะมากกวาในอดีต ดังตารางที่ 15 
           
       ตารางที่ 15  เปรียบเทียบระดับประโยชนที่ไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิดระหวาง 
                             ประสบการณการเขียนแผนที่ความคิดในอดีตกับในวิชา RT 305 
 
 ประโยชนที่ไดรับ 
จากการเขียน 
แผนที่ความคิด 

เปรียบเทียบรอยละของระดับประโยชนที่ไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิด 
        ระหวางการเขียนแผนที่ความคิดในอดีตกับในวิชา RT 305 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอย ไมชวยเลย      X 
 

ในวิชา RT 305 
คิดเปนรอยละ 

 
25.00 

 
61.54 

 
12.50 

 
0.96 

 
0.00 

 
4.11 
(มาก) 

 

ในอดีต 
คิดเปนรอยละ 

 
27.59 

 
37.93 

 
20.69 

 
13.79 

 
0.00 

 

 
3.65 
(มาก) 

 

หมายเหตุ  : เกณฑการวัดระดับความคิดเห็น เร่ืองประโยชนที่นักศึกษาไดรับ   
1.00 – 1.79  ไมชวยเลย       1.80 – 2.59 เล็กนอย        2.60 – 3.39 ปานกลาง        3.40 – 4.19  มาก        4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 
 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 
         เพื่อตอบสมมติฐานของการวิจัยวา    นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเขียนแผนที่ความคิด
ในวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนชั้นตนหรือไมเพียงใด จากแบบสอบถามพบวา นักศึกษา
สวนใหญ รอยละ 94.23 มีความพึงพอใจ ดังตารางที่ 16  
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ตารางที่ 16   แสดงรอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิด 
ในวิชา RT305 

  

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน 
ดวยวิธกีารเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 

พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 
จํานวน (คน) 98 6 
คิดเปนรอยละ 94.23 5.77 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษา หากผูวิจัยจะมอบหมายใหเขียนแผนที่ความคิดในภาคเรียนตอไป 
         ความคิดเห็นของนักศึกษาตอคําถามที่วา   หากผูวิจัยจะมอบหมายใหนักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดในภาคการศึกษาตอไปนักศึกษายินดีที่จะทําหรือไม ผูวิจัยพบวา นักศึกษารอยละ 87.50 
ยินดีที่จะทําอีกและมีนักศึกษารอยละ 12.50 ไมยินดีที่จะทํา ดังตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 แสดงรอยละของความคิดเห็นของนักศึกษา หากผูสอนจะมอบหมายให 

                                        เขียนแผนที่ความคิดอีก ในภาคเรียนตอไป 
 

 ความคิดเห็นของนักศึกษา หากผูสอนจะมอบหมายใหนักศึกษา 
เขียนแผนที่ความคิดอีก ในภาคการศึกษาตอไป 
ยินด ี ไมยินด ี

จํานวน (คน) 91 13 
คิดเปนรอยละ 87.50 12.50 

 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือสิ่งท่ีนักศึกษาอยากบอกใหทราบ    
         จากแบบสอบถาม ผูวิจัยขอแบงขอสรุปที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมของนักศึกษา ออกเปน 3 ดานดังนี ้
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ทางความคิด 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอผูสอนและวิธีการสอน 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอผูเรียนหรือการเรียน 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ทางความคิด 
         นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเร่ืองการเขียนแผนที่ทางความคิดไวอยาง
นาสนใจ ซึ่งผูวิจัยยินดีจะนําไปพิจารณาและปรับใชในการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป พอสรุป
ไดดังนี้ เสนอใหเพิ่มเวลาในการทํางานสง แทนที่จะสงตอนทายคาบเรียน ขอใหเล่ือนไปสงวันรุงข้ึน
แทน เพราะนักศึกษาบางคนมีเรียนตอและบางคนอยากนํากลับไปทําเปนการบาน นอกจากนี้มีการ
เสนอใหลดความเขมงวดลงในเร่ืองหลักการเขียนแผนที่ความคิด อยากใหเพิ่มอิสระในการทํา โดย
ไมมีขอบเขต ไมตองทําตามหลักการ  เชน จะเขียนเสนอยางไรก็ไดไมจําเปนตองใชเสนโคง จะวาด
ภาพอะไรก็ไดตามความชอบใจ ไมจําเปนตองเปนภาพเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน  เปนตน นอกจากนี้
มีนักศึกษาสวนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นวารูสึกดีที่ทําแผนที่ความคิดเพราะมีประโยชน เปนการ
ทบทวนส่ิงที่ไดเรียน และหวังวาเทอมหนาจะทําไดถูกตอง ยินดีและจะตั้งใจทําใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
ดังตารางที่ 18 
 
      ตารางที่ 18 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ทางความคิด 
 

    

   ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีมีตอการเขียนแผนท่ีความคิด 
 

 จํานวน นศ.(คน) 
1 อยากใหเพิ่มเวลาในการสงงานเพิ่มมากข้ึน เปนวันรุงข้ึน เพราะมีเรียนตอ 5 
2 รูสึกดีที่ทําแผนที่ความคิดเพราะมีประโยชน เปนการทบทวนส่ิงที่ไดเรียน  4 
3 อยากใหลดความเขมงวดเร่ืองเสนลง ใหเขียนอยางไรก็ได 4 
4 อยากใหเพิ่มอิสระในการทํา โดยไมมีขอบเขต ไมตองทําตามหลักการ 3 
5 หวังวาเทอมหนาจะทําไดถูกตอง ยินดีและจะตั้งใจทําใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 3 
6 อยากใหเพิ่มอิสระในการวาดภาพตามความชอบ  1 
7 อยากใหลดความเขมงวดเร่ืองการแตกกิ่ง 1 
8 อยากใหมอบหมายใหทําแผนที่ความคิดตอไป เพราะชวยเร่ืองเรียนไดด ี 1 
9 ตองทํางานพิเศษ ไมมีเวลาทํา 1 

10 การทําแผนที่ทางความคิดเปนเร่ืองดี แตเยอะเกินไป 1 
11 ถึงแมจะข้ีเกียจทําบางบางคร้ัง แตมันมีประโยชน 1 
12 เปนคนไมเกงภาษาอังกฤษเลย อยากใหอาจารยชวย 1 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอผูสอนและวิธีการสอน 
         นักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอวิธีการสอนและผูสอนวิชา RT 305 การผลิต
รายการโทรทัศนข้ันตน สามารถสรุปไดดังนี้  นักศึกษาชอบวิธีการสอน สอนสนุก สอนดี เปนระบบ 
มีความชัดเจน อยากใหรักษามาตรฐานและสอนแบบนี้ตอไป นักศึกษาแสดงความขอบคุณที่ผูสอน
คอยหาวิธีการสอนใหมๆมาเพิ่มศักยภาพใหนักศึกษา ชวยแนะนําส่ังสอนและกระตุนนักศึกษาเร่ือง
เรียน สอนใหรูจักความยากลําบากทําใหมีนักศึกษามีความรับผิดชอบและอดทนมากข้ึน และขอบ 
คุณที่สอนใหกลาทําในส่ิงที่ไมเคยทํา ทําใหนักศึกษารูสึกดีเม่ือทําได    เปนการสรางภูมิตานทานให
นักศึกษาเม่ือถึงเวลาออกไปทํางานจริง ดังตารางที่ 19 
 
          ตารางที่ 19 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอผูสอนและวิธีการสอน 

 
  

ความคิดเห็นท่ีมีตอผูสอนและวิธีการสอน 
 

 

จํานวนนักศึกษา (คน) 
 

1 
 

ชอบวิธีการสอน อยากใหสอนแบบนี้ตอไป 
 

4 
2 สอนสนุก สอนดี  มันมาก ชัดเจน  เปนระบบนาสนใจ 7 
3 อาจารยทําดีที่สุดแลว อาจารยสุดยอดมาก 4 
4 อยากใหอาจารยรักษามาตรฐานไว  2 
5 ขอบคุณที่หาวิธีสอนใหมๆ มาเพิ่มศักยภาพ ชวยแนะนําส่ังสอน 

กระตุนนักศึกษาเร่ืองเรียน  
7 

6 ขอบคุณที่สรางภูมิตานทานใหนักศึกษา เวลาที่ออกไปทํางานจริง
จะไดทําได  

2 

7 ขอบคุณที่สอนใหกลาทําในส่ิงที่ไมเคยทํา รูสึกดีเม่ือทําได 5 
8 ขอบคุณที่สอนใหรูจักความยากลําบาก ทําใหมีความรับผิดชอบ

และอดทนมากข้ึน 
1 
 

9 ขอโทษที่ละเลย ไมตั้งใจเรียน จะปรับปรุงใหดีข้ึน 1 

10 รักอาจารย 4 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีน่ักศึกษามีตอการเรียนในวิชา RT 305 
         ความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอการเรียนวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน   สามารถ
สรุปไดดังนี ้การเรียนวิชานี้ชวยทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน อดทนและมีความรับผิดชอบใน 
การทํางานมากข้ึน นักศึกษามีความรูสึกอยากเรียนวิชานีเ้พราะเรียนแลวสนุก    อาจารยมีวิธีทําให
นักศึกษาตื่นตัวตลอดเวลา ชอบที่ใหนักศึกษาไดลงมือทํางานดวยตนเอง       รูสึกดีเม่ือรูวาตนเองมี
ศักยภาพสามารถทําได นักศึกษาเรียนวิชานี้แลวไดรับความรูดานโทรทัศนมากข้ึน     และนักศึกษา
ยินดีรับความรูที่ใหถายทอดใหเพื่อเปนประสบการณกอนไปเจอของจริงในอนาคต ดังตารางที ่20 
         ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตนเองหรือการเรียนรู 
 

  

ความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนรูนักศึกษา 
 

 

 จํานวนนักศึกษา (คน) 
 

1 
 

รูสึกอยากเรียน เรียนแลวสนุก อาจารยมีวิธีทําใหนักศึกษาตื่นตัว
ตลอดเวลา 

 

3 

2 ไดรับความรูดานโทรทัศนมากข้ึน เรียนแลวเขาใจ 2 
3 ชอบที่ใหนักศึกษาไดลงมือทํางานดวยตนเอง รูสึกดีเม่ือรูวาตนเอง 

มีศักยภาพ สามารถทําได 
4 

4 ทุกอยางที่เรียนมาสามารถนําไปใชประโยชนได 2 
5 ชวยทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน อดทน  

และมีความรับผิดชอบในการทํางานมากข้ึน 
6 

6 ยินดีรับความรูที่ให อยากใหถายทอดส่ิงตาง ๆ  
เพื่อเปนประสบการณกอนไปเจอของจริง 

1 

7 จะสูตอไปกับวิชา RT 306 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันสูง 1 

 

 
 

ตอนท่ี  2  การวิเคราะหจากแฟมผลงานการเขียนแผนท่ีความคิดของนักศึกษาท่ีทําสง 
              ตลอดภาคเรียน 
 
          ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาทุกคนเขียนแผนที่ความคิดทุกหัวขอเร่ืองที่เรียนทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ โดยนําสงในรูปของแฟมผลงานแผนที่ความคิด   ในตอนทายคาบเรียนในแตละสัปดาห 
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และมอบหมายใหนักศึกษานําสงแฟมผลงานอีกคร้ังหนึ่งเม่ือส้ินสุดการทดลองตอนส้ินสุดภาคเรียน
เพื่อใหผูวิจัยจดบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแฟมผลงาน  ไดผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  

  
จํานวนนักศึกษาที่สามารถนําสงแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดไดตามกําหนด 
         ผลจากการวิเคราะหแฟมผลงาน เร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียน
แผนที่ความคิด ผูวิจัยพบวา จากนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมในการวิจัยจํานวน 118 คน มีนักศึกษา
ที่ใหความสําคัญในการเขียนแผนที่ความคิดและมีความรับผิดชอบในการเรียน สามารถนําสงเลม
แฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดไดตามกําหนดตอนทายภาคเรียนไดมีจํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ79.66 และมีนักศึกษาที่ไมสงเลมแฟมผลงานจํานวน 24 คนหรือคิดเปนรอยละ 20.34   
         เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมเรียน ผูวิจัยพบวานักศึกษาที่ตั้งใจและใหความสําคัญกับการเขียน
แผนที่ความคิดมาตลอดภาคเรียนนั้นคือ นักศึกษากลุมเรียน 02 สามารถสงแฟมงานไดครบทุกคน
หรือรอยละ100   รองลงไป เปนนักศึกษากลุมเรียนที่ 03 สามารถสงงานไดรอยละ 87.50  และกลุม
เรียนที่ 01 สามารถสงงานไดรอยละ 80 ตามลําดับ แตสําหรับกลุมเรียนที่ 04 นั้นมีนักศึกษาที่ไมสง
เลมมากที่สุดถึง 15 คนหรือรอยละ 46.87   ทั้งนี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะนักศึกษาในกลุมนี้
เกือบคร่ึงไมไดใหความสําคัญกับการเขียนแผนที่ความคิดอยางจริงจัง และพฤติกรรมของผูเรียนใน
กลุมนี้มักขาดเรียนบอย จึงทําใหไมไดเขียนแผนที่ความคิดในแตละสัปดาหและไมไดรวบรวมสง
แฟมผลงานตามกําหนด ดังตารางที่ 21 

 

     ตารางที่ 21 แสดงรอยละเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่สงและไมสงแฟมผลงานตามกําหนด 
 
 

  
 
จํานวนนักศึกษา / กลุม 

        เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่สงและไมสงแฟมผลงาน 
           แผนที่ความคิดไดตามกําหนด ตอนปลายภาคเรียน 
นักศึกษาที่สงแฟม 
ผลงานได   (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

นักศึกษาที่ไมสง 
แฟมผลงาน   (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

 

กลุมเรียน  01 – 25 คน 
 

20 
 

80.00 
 

5 
 

20.00 
กลุมเรียน  02 – 29  คน 29 100.00 0 0.00 
กลุมเรียน  03 – 32  คน 27 84.38 5 15.62 
กลุมเรียน  04 – 32  คน 18 56.25 14 43.75 
             รวม  118 คน 94 79.66 24 20.34 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนของนักศึกษาที่ไมไดให
ความสําคัญในการเขียนแผนที่ความคิด  
        จากตารางที่  23    ผูวิจัยไดทําการศึกษาตอไปวา นักศึกษาจํานวน 24 คนจาก 3 กลุมเรียนที่
ไมใหความสําคัญในการเขียนแผนที่ความคิดอยางจริงจัง และไมสามารถนําสงแฟมงานนั้นจะมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานี้อยางไร ผลจากการศึกษาปรากฏวา ในวิชานี้มีผูสอบตกหรือไดเกรด 
F ทั้งหมด 15 คน ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาที่ไมสงแฟมผลงานแผนที่ความคิดถึง 13 คนหรือคิดเปน
รอยละ 86.67          ในขณะที่นักศึกษาที่ไมไดสงแฟมผลงานแผนที่ความคิดที่เหลืออีก 11 คนมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา กลาวคือ ไดเกรด D จํานวน 10 คนและไดเกรด D+ จํานวน 1 คน 
ดังตารางที่ 22 
 
              ตารางที่ 22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไมไดสงแฟมผลงานแผนที่ความคิด 
                                    ในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน 
 
     
    จํานวนนักศึกษา 
ที่ไมไดสงแฟมผลงาน 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไมไดสงแฟมผลงาน 
                          แผนที่ความคิดในวิชา RT 305 
     ไดเกรด  F  (คน) ไดเกรด D  (คน)    ไดเกรด D+ (คน) 

กลุมเรียน  01 –  5 คน 1 3 1 
กลุมเรียน  03 –  5  คน 2 3 0 
กลุมเรียน  04 – 14 คน 10 4 0 
          

           รวม  24 คน 
 

13 
 

10 
 

1 

 

 
ตอนท่ี 3  การวิเคราะหผลการทดสอบในช้ันเรียนเร่ือง พฤติกรรม ความรับผิดชอบใน    
             การเขียนแผนท่ีความคิดและการนําแผนท่ีความคิดไปใชประโยชนในการเรียนรู 
             ของนักศึกษา 
 
          เนื่องจากผูวิจัยตองการตรวจสอบเร่ือง พฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษาในการ
เขียนแผนที่ความคิดและการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเรียนและการสอบ ผูวิจัยจึงได
จําลองสถานการณข้ึน โดยแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหที่ 11  วาจะมีการสอบยอยในสัปดาหที่ 
12  ใหนักศึกษาทุกคนเตรียมตัวสอบโดยอานหนังสือประกอบการสอน 2 บท เม่ืออานจบแลวขอให
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ทุกคนลงมือเขียนแผนที่ความคิดเนื้อหาของบทที่อาน  หลังจากนั้น ขอใหนักศึกษาอานทบทวนจาก
แผนที่ความคิดที่ทําข้ึนเองเพื่อเปนการเตรียมตัวสอบ โดยมีคะแนน 20 คะแนน แตทัง้นี้ ผูวิจัยไมได
บอกนักศึกษาวา จะเปนการตรวจสอบในเร่ืองพฤติกรรม ความรับผิดชอบในการเขียนแผนที่ความ 
คิดและการนําไปใชประโยชนของนักศึกษาแตอยางใด ใหนักศึกษาเขาใจไปเองวาวาเปนการสอบ
วัดความรูตามปกติทั่วไป  ผลการทดสอบปรากฏ ดังนี ้
 
จํานวนนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนและเขารวมการทดสอบ 
         จํานวนนักศึกษาที่ไดเขาเรียนในสัปดาหที่ 12 และเขารวมในการทดสอบมีทั้งหมด 112 คน
คิดเปนรอยละ 94.92 ของนักศึกษาทั้งหมด 118 คน มีนักศึกษาทีข่าดเรียนและขาดสอบ 6 คนหรือ
รอยละ 5.08  เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา นักศึกษาในกลุมเรียนที่ 04 เปนนักศึกษาทีใ่หความสําคัญ
กับการสอบมากที่สุด มากกวากลุมเรียนอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจากนักศึกษามาเขาสอบครบทุกคนหรือ
รอยละ 100 ดังตารางที่ 23 
 

          ตารางที่ 23 แสดงรอยละของนักศึกษาที่เขาสอบกับนักศึกษาที่ขาดสอบในชั้นเรียน 
 
 
กลุมเรียน / 
จํานวน นศ.
ตอกลุม 

 

            เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาที่เขาสอบกับนักศึกษาทีข่าดสอบ 

       จํานวนนักศึกษา 
ที่เขาเรียนและเขาสอบ (คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

       จํานวนนักศึกษา 
ที่ขาดเรียนและขาดสอบ(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

 

01- 25  คน 
 

23 
 

92.00 
 

2 
 

8.00 
02- 29  คน 27 93.10 2 6.90 
03- 32  คน 30 93.75 2 6.25 
04- 32  คน 32 100.00 0 0.00 
  รวม 118 112 94.92 6 5.08 

 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการทําแผนที่ความคิด 
         ผูวิจัยพบวา จากนักศึกษาที่เขาเรียนและเขาทดสอบในชั้นเรียนในสัปดาหที่ 12 จํานวนทั้งส้ิน 
112 คน   มีนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการทําแผนที่ความคิดเพื่อใชอานทบทวนและเตรียมตัว
สอบและสามารถนําแผนที่ความคิดที่ทํามาสงผูวิจัยเปนหลักฐานตามที่ไดรับมอบหมายไดเพียง 80 
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คนหรือรอยละ 71.43 เทานั้น    สวนนักศึกษาที่ไมมีความความรับผิดชอบในการทําแผนที่ความคิด
เพื่อใชเตรียมตัวสอบมีจํานวนถึง 32 คนหรือรอยละ 28.57  
 

         เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกันตามกลุมเรียนแลวพบวา กลุมเรียนที่ 02 นักศึกษาที่มาเขาเรียน
และเขาสอบนั้นมีความรับผิดชอบในการเขียนแผนที่ความคิดครบทุกคนหรือรอยละ 100  สวนกลุม
เรียนที่ 01 และกลุมเรียนที่ 02  มีความรับผิดชอบไลเล่ียกัน คือ รอยละ 78.26 และรอยละ 70.00 
แตสําหรับกลุมเรียนที่ 04  ซึ่งเปนกลุมที่นักศึกษาใหความสําคัญในการสอบมากกวากลุมเรียนอ่ืน 
โดยพิจารณาจากจํานวนที่นักศึกษามาเขาเรียนและเขาสอบครบทุกคนนั้นกลับมีนักศึกษาเพียง 14 
คนหรือรอยละ 43.75 เทานั้นที่มีความรับผิดชอบทําแผนที่ความคิดเพื่อใชเตรียมตัวสอบ นักศึกษา
ที่ไมมีความรับผิดชอบทําแผนที่ความคิดสงมีจํานวนมากถึงรอยละ 56.25 ดังตารางที่ 24 
 
        ตารางที่  24   เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทมีีความรับผิดชอบทําแผนที่ความคิด 
                                     เพื่อใชเตรียมตัวสอบกับนักศึกษาที่ไมมีความรับผิด  
 
 
จํานวนนักศึกษา 
ที่เขาสอบ (คน) 

      

     เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาทีมีความรับผิดชอบทําแผนที่ความคิด 
                           กับนักศึกษาที่ไมมีความรับผิด  
 จํานวนนักศึกษาที ่
มีความรับผิดชอบ (คน) 

 คิดเปน  
 รอยละ 

    จํานวนนักศึกษาที ่
ไมมีความรับผิดชอบ (คน) 

 คิดเปน 
  รอยละ 

 

 01  -  23  คน 
 

18 
 

78.26 
 

5 
 

21.74 
 02  -  27  คน 27 100.00 0 0.00 
 03  -  30  คน 21 70.00 9 30.00 
 04  -  32  คน 14 43.75 18 56.25 
  รวม 112               80 71.43 32 28.57 

 
เวลาที่นักศึกษาใชในการทําแผนที่ความคิดและทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ 
         จากการสอบถามนักศึกษาที่เขาสอบและใหนักศึกษาเขียนคําตอบลงในกระดาษขอสอบนั้น     
ผูวิจัยพบวา เวลาที่นักศึกษาสวนใหญใชในการทําแผนที่ความคิดและทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบใน
คร้ังนี้ คือ นักศึกษาประมาณคร่ึงหนึ่งใชเวลาในการทําประมาณ 1- 5 ชั่วโมง    รองลงมา นกัศึกษา
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รอยละ 41.25 ใชเวลาประมาณ 6 -10 ชั่วโมง สําหรับนักศึกษาที่ใชเวลาในการทําและทบทวนมาก 
กวา 10 ชั่วโมงข้ึนไปมีรอยละ 5.00 ดังตารางที่ 25 
 
        ตารางที่ 25 เปรียบเทียบเวลาที่นักศึกษาใชในการทําแผนที่ความคิดและทบทวนเตรียมสอบ 
 
กลุม 
เรียน 

  เปรียบเทียบเวลาที่นักศึกษาใชในการทําแผนที่ความคิดและทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ 
1-5 
 ชม. 

คิดเปน
รอยละ 

6-10 
 ชม. 

คิดเปน
รอยละ 

11-15 
   ชม. 

คิดเปน
รอยละ 

16-20 
  ชม. 

คิดเปน
รอยละ 

21 ชม.
ขึ้นไป 

คิดเปน
รอยละ 

 

01 
 

17 
 

94.44 
 

0 
 

0.00 
 

1 
 

5.56 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

02 
 

4 
 

14.82 
 

18 
 

66.67 
 

1 
 

3.70 
 

3 
 

11.11 
 

1 
 

3.70 
 

03 
 

12 
 

57.14 
 

9 
 

42.86 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

04 
 

6 
 

42.86 
 

6 
 

42.86 
 

2 
 

14.28 
 

0 
 

0.00 
 

0 
 

0.00 
 

รวม 
 

39 
 

48.75 
  

33 
 

41.25 
 

4 
 

5.00 
 

3 
 

 3.75 
 

1 
 

1.25 
 
 

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาวาสอบผานหรือไม 
        หลังจากที่นักศึกษาทําขอสอบเสร็จ    ผูวิจัยใหนักศึกษาเปนผูประเมินตนเองวา นักศึกษาควร
ไดคะแนนเทาใดและถือวาสอบผานหรือไม จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนหากได 10 คะแนนข้ึนไปถือ
วาสอบผาน ผลปรากฏดังนี้ จากนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมด 112 คน มีนักศึกษาที่ประเมินตนเอง
วาสอบผานเพียง 30 คนหรือรอยละ 26.79 เทานั้น สวนนักศึกษาที่ประเมินตนเองวาสอบไมผานมี
จํานวนมากถึง 82 คนหรือรอยละ 73.21 
 

       เม่ือพิจารณาตามรายกลุมเรียนแลวพบวา      กลุมเรียนทีน่ักศึกษาประเมินตนเองวาสอบผาน
มากที่สุดคือกลุม 02 มีผูสอบผานเกือบคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 48.15   รองลงไปคือกลุมเรียน 03 และ
กลุมเรียนที่ 01 ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวา ในกลุมเรียนที่ 04 มีนักศึกษาสอบผานนอยที่สุดคือมี
เพียง 3 คนหรือรอยละ 9.38 เทานั้นและมีผูที่สอบไมผานมากที่สุดถึงรอยละ 73.21 ดังตารางที่ 26 
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        ตารางที่ 26   เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาที่สอบผานและสอบไมผานตามรายกลุมเรียน 
 
 

 กลุมเรียน / 
จํานวน นศ. 
ที่เขาสอบ 

      เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของนักศึกษาที่สอบผานกับสอบไมผาน 
จํานวน นศ.ที่ประเมิน 

ตนเองวาสอบผาน 
               (คน) 

 คิดเปน 
 รอยละ 

 จํานวน นศ. ที่ประเมิน 
 ตนเองวาสอบไมผาน 
 (คน) 

 คิดเปน 
 รอยละ 

 01 –  23  คน 5 21.74 18 78.26 
 02 –  27  คน 13 48.15 14 51.85 
 03 –  30  คน 9 33.33 21 77.77 
 04 –  32  คน 3 9.38 29 90.62 
  รวม 112 คน 30 26.79 82 73.21 
 
พฤติกรรมของนักศึกษาในการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเตรียมตัวสอบ 
          สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาจํานวนมากถึง 82 คนหรือรอยละ 73.21 จากผูเขาสอบทั้งหมด 112 
คนสอบไมผานจากการประเมินตนเองของนักศึกษา ผูวิจัยไดตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบในชั้นเรียน
และใหนักศึกษาจดบันทึกคําตอบของตนลงในขอสอบ         ผูวิจัยไดรวบรวมคําตอบเพื่อหาสาเหตุ
ดังกลาว   คําตอบที่ไดคือ เปนเพราะพฤติกรรมของนักศึกษานั่นเองที่ไมไดทบทวนแผนที่ความคิดที่
อุตสาหทําไวและไมรูจักนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเตรียมตัวสอบเทาที่ควร    กลาวคือ
มีนักศึกษารอยละ 30 บอกวา   ไมไดอานทบทวนจากแผนที่ความคิดที่ทําเลย เพราะเพิ่งจะทําเสร็จ 
นักศึกษาอีกรอยละ  32.50 บอกวา    ตนไดอานทบทวนบางเล็กนอยแตอานไมจบหรือเปนการอาน
แบบผานๆไมตั้งใจอาน   
 

          สวนนักศึกษาที่รูจักนําแผนที่ความคิดที่นักศึกษาเขียนข้ึนเองมาใชประโยชนเพื่อเตรียมตัว
สอบโดยการอานทบทวนจนจบมีเพียงรอยละ 37.50 เทานั้น ในที่นี ้มีนักศึกษาที่อานทบทวนจนจบ  
1 รอบมีรอยละ23.75   ที่อานทบทวน 2 -3 รอบ มีรอยละ 8.04  และมีนักศึกษาที่ทบทวนโดยการ
เขียนแผนที่ความคิดซ้ําอีกจนเขาใจมีเพียงรอยละ 1.79 เทานั้น  ดังตารางที่ 27 
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  ตารางที่ 27 พฤติกรรมของนักศึกษาในการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเตรียมตัวสอบ 
 
 
กลุม 
เรียน 

    พฤติกรรมของนักศึกษาในการทําเขียนแผนที่ความคิดมาใชประโยชนในการเตรียมสอบ 
มิไดทบทวน 
เพ่ิงทําเสร็จ 

คิดเปน 
รอยละ 

ทบทวน 
ไมหมด 

 คิดเปน 
 รอยละ 

ทบทวน  
1 รอบ 

คิดเปน
รอยละ 

ทบทวน 
2-3 รอบ 

คิดเปน
รอยละ 

ทบทวน 
& ทําซํ้า 

คิดเปน 
รอยละ 

01 6 33.33 10 55.56 1 5.56 1 5.56 0 0.00 
02 11 40.75 7 25.93 4 14.81 4 14.81 1 3.70 
03 2 9.52 4 19.05 13 61.90 1 4.76 1 4.76 
04 5 35.71 5 35.71 1 7.14 3 21.43 0 0.00 

 รวม 24 30.00 26 32.50 19 23.75 9 11.25 2 2.50 
             
 
ตอนท่ี  4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาท่ีใชแผนท่ีความคิด 
              ในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นตน ปการศึกษา 2553 กับนักศึกษา 
              ท่ีไมไดใชแผนท่ีความคิดในปการศึกษา 2550 ถึง 2552 ในวิชาเดียวกัน 
 
         ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิด ในปการศึกษา 
2553 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิด ในปการศึกษา 2550-2552 เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัย ไดผลดังตารางที่ 28 
 

ตารางที่  28   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในป 2553    
                          กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550-2552 
 
 

กลุมเรียนจําแนกตามปการศึกษา 
 

จํานวน 
 

X 
 

S.D. 
 

F-Test 
 

Sig 

ป 2550   ไมใชแผนที่ความคิด 136 56.85 8.659 11.755 .000 
ป 2551   ไมใชแผนที่ความคิด 218 60.28 9.666 
ป 2552   ไมใชแผนที่ความคิด 174 61.99 7.942 
ป 2553   ใชแผนที่ความคิด 118 63.29 11.506 

รวม 646 60.57 9.638 
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ผลการวิเคราะห 
         จากตารางที่ 28 พบวา คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในแตละปการศึกษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05     โดยที่คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิด ในวิชา 
RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ปการศึกษา 2553    มีคะแนนเฉล่ียสูงกวานักศึกษาที่ไมได
ใชแผนที่ความคิดในวิชาเดียวกัน ในปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551และปการศึกษา 2552 
 

        จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาคาเฉล่ียคะแนนมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึง
ไดทําการทดสอบตอไปเพื่อดูวาคาเฉล่ียคะแนนคูใดบางที่มีการแตกตางกัน โดยใชสถิติ LSD ทํา
การทดสอบ ไดผลดังตารางที่ 29 
 
     ตารางที่ 29   ผลการทดสอบความแตกตางกันระหวางคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาแตละป 
                                       โดยเปรียบเทียบกนัในแตละปการศึกษา 
 
 

         ปการศึกษา 
 

2550 
 

2551 
 

2552 
 

2553 
 

ป 2550   (ไมใชแผนที่ความคิด) 
  

-3.42* 
 

-5.14* 
 

-6.44* 
ป 2551   (ไมใชแผนที่ความคิด)   -1.71 -3.01* 
ป 2552   (ไมใชแผนที่ความคิด)    -1.30 
ป 2553   (ใชแผนที่ความคิด)     

 
 

         ผลการทดสอบความแตกตางกันระหวางคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาโดยเปรียบเทียบกันใน
แตละปการศึกษาพบวา    คาเฉล่ียคะแนนของนกัศึกษาในปการศึกษา 2553 ที่ใชแผนที่ความคิดมี
ความแตกตางจากคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และ
ปการศึกษา 2551 แตไมแตกตางกับนกัศึกษาในปการศึกษา2552  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคาเฉล่ีย 
ของคะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา 2553 จะไมแตกตางกับของนักศึกษาในปการศึกษา 2552  
แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 
2552 แลวจะเห็นวาคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดก็ยังคงสูงกวาคาเฉล่ียคะแนน
ของนักศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่ไมไดใชแผนที่ความคิดอยู  
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         จึงสรุปไดวา การทดลองนําแผนที่ความคิดมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชา 
RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ในปการศึกษา 2553   อาจมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของนักศึกษาใหเพิ่มข้ึนทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน จึงทําใหคาเฉล่ียของ
คะแนนของนักศึกษาหลังการทดลองใชแผนที่ความคิดเพิ่มข้ึนเปน  63.29   สูงกวานักศึกษาที่ไมได
ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552    
 DPU



 
 

 

  
บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
         การวิจัยนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน      มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่ทดลองเขียนแผนที่ความคิดเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของนักศึกษา ในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 118 คนกับนักศึกษาที่ไมไดใชเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด ในปการศึกษา 2550-
2552 ในวิชาเดียวกัน สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเขียนแผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดที่นักศึกษาทําสงตลอดภาคการศึกษา 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหผลการทดสอบในชั้นเรียนเพื่อวัดพฤติกรรม  ความรับผิดชอบในการเขียน 
  แผนที่ความคิด และการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการเรียนรู 
ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 การผลิต 
              รายการโทรทัศนข้ันตน ในปการศึกษา 2553 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในวิชา 
              เดียวกัน 3 ปการศึกษาที่ผานมา (ปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552) 
 
ตอนท่ี 1  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเขียนแผนท่ีความคิดเพื่อพัฒนาทักษะ 
                                               การเรียนรู 
          
         จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ทั้งหมด 118 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนและ
ตอบครบถวนทุกคําถามจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ  88.14 ผลที่ไดจากวิเคราะหแบบสอบถาม    
สรุปไดวา ผูเรียนสวนใหญรอยละ 43.27 มีผลการเรียนในระดับปานกลาง (มีเกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต 
2.00 ถึง 2.99) รองลงมา เปนนักศึกษาที่ผลการเรียนออน (มีเกรดเฉล่ียสะสมต่ํากวาเกณฑ 2.00)
ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี(เกรดเฉล่ียสะสมตั้งแต 3.00 ข้ึนไป)   นักศึกษา
สวนใหญรอยละ 83.65  เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณในการเขียนแผนที่ความคิดมากอนตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา ประโยชนทีน่ักศึกษาไดรับจากการเรียนหรือการเขียน
แผนที่ความคิดในอดีตที่ผานมาอยูในเกณฑมาก มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 3.79 (จากคะแนนเต็ม5) 
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         ความรูสึกแรกของนักศึกษาเม่ือทราบวา     ผูวิจัยจะทดลองนําการเขียนแผนที่ความคิดมาใช
เปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา    โดยมอบหมายให
นักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนในทุกเร่ืองที่เรียน  สง
ผูวิจัยตามกําหนด ตลอดทั้งภาคการศึกษา มีนักศึกษารอยละ 5.77 รูสึกพอใจหรือดีใจที่จะไดเขียน
แผนที่ความคิด    ในขณะทีน่ักศึกษาสวนใหญรอยละ 75 ยอมรับและเปดใจกวางที่จะทดลองเขียน
แผนที่ความคิด    สําหรับระยะเวลาที่นักศึกษาใชในการเรียนรู ทําความเขาใจ หลักการเขียนแผนที่
ความคิดจนสามารถทําไดอยางถูกตองนั้น   นักศึกษาสวนใหญรอยละ 63.46  ใชเวลาในการเรียนรู
ประมาณ1- 4 สัปดาห ในขณะที่นักศึกษารอยละ 33.66  ใชเวลาเรียนรูประมาณ 5 - 8 สัปดาห 
เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแลว  นักศึกษารอยละ 58.85 สามารถนําสงชิ้นงานแผนที่ความคิดไดครบ
หรือเกือบครบทุกชิ้น สวนนักศึกษาที่สามารถสงชิ้นงานเกินคร่ึงมีรอยละ 16.35 ในขณะที่สงงานได
ไมถึงคร่ึงมีจํานวนมากถึงรอยละ 25  
         ปญหาของนักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิดสงตลอดทั้งภาคการศึกษานั้นพอสรุปไดเปน 
2 ประการคือ ประการแรก   เม่ือนักศึกษาเร่ิมลงมือเขียนแผนที่ความคิดในตอนแรก ๆ ยังขาดความ
เขาใจเร่ืองหลักการเขียนแผนที่ความคิดและยังขาดทักษะในการเขียนแผนที่ความคิดในแตละเร่ือง
ที่เรียน ปญหาที่นักศึกษาประสบ ไดแก ปญหาในการเขียนคียเวิรดซึ่งมีมากถึงรอยละ 60 รองลงมา 
เปนปญหาในการวาดเสน  ปญหาในการจับประเด็นสําคัญไมครบถวน  ปญหาเร่ืองการวาดภาพ 
ระบายสีไมเกง ตามลําดบั    สวนอีกประการหนึ่ง เปนปญหาที่เกิดจากตัวของผูเรียนและพฤติกรรม
ในการเรียนไดแก ความไมเอาใจใส  ไมรับผิดชอบ แบงเวลาไมเปน ข้ีเกียจทํา ซึ่งมีรอยละ 25.96   
รองลงมาคือ ทํางานชา ทํางานไมรอบคอบ รูสึกทอเม่ือตองแกงาน   สําหรับวิธีการแกไขปญหาของ
นักศึกษาในการเขียนแผนที่ความคิดนั้นข้ึนอยูกับวานักศึกษาแตละคนประสบปญหาอะไรบาง เชน   
นักศึกษาที่มีปญหาเร่ืองยังไมเขาใจหลักการเขียนแผนที่ความคิดและยังขาดทักษะในการทํา   ก็จะ
แกไขดวยการฝกทําใหมากข้ึนและเร็วข้ึนรอยละ 39.42  รองลงมา แกไขดวยการจับประเด็นเนื้อหา
สําคัญและอานทบทวนใหเขาใจกอนที่จะลงมือทํารอยละ 38.46ที่นาสนใจก็คือนักศึกษาที่มีปญหา
เร่ืองความรับผิดชอบหรือพฤติกรรมในการเรียนตอบวา ตองแกที่ตนเองดวยการรูจักยอมรับผิดและ
แกไขในส่ิงที่ทําผิดรอยละ 38.46  รองลงมา ไดแก ตองขยันใหมากข้ึน ตองเลิกข้ีเกียจ หากไมเขาใจ
ตองถามเพื่อนหรือครู ตองอดทนไมยอทอ ตองบริหารเวลาใหเปน ตองตั้งใจเรียนในหองเรียน ตอง
รอบคอบ ตองรูจักตรวจทานกอนสง และตองไมทอเม่ือตองแกไขงาน  ตามลําดับ 
          สําหรับประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305  การผลิตราย 
การโทรทัศนข้ันตนนั้น   นักศึกษาสวนใหญรอยละ 86.54  มีความเห็นวาการเขียนแผนที่ความคิดมี
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ประโยชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 4.11 ซึ่งเม่ือนําไป
เปรียบเทียบกับประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากประสบการณที่เคยเรียนหรือเคยเขียนแผนที่ความ 
คิดในอดีต พบวา  มีคาเฉล่ียคะแนนของระดับประโยชนสูงกวาในอดีตซึ่งมีคาเฉล่ียคะแนนคือ 3.65     
ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการเขียนแผนที่ความคิด สามารถแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ
ประโยชนทางดานสติปญญา ชวยทําใหจําไดมากข้ึนและเร็วข้ึน ทําใหเขาใจมากข้ึน ทําใหสามารถ
จับประเด็นเนื้อหาสําคัญได ทําใหรูจักคิดอยางเปนระบบ  รูจักคิดวิเคราะห เปนการเรียนรูดวยตน 
เอง ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ       สําหรับประโยชนที่ไดรับดานวุฒิภาวะทาง
อารมณ ไดแก ชวยทําใหนักศึกษารูจักวางแผน การบริหารเวลา  ฝกใหมีวินัย  ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบมากข้ึน ฝกใหขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน มีความพยายามมากข้ึน ทําใหมีสติ  มีสมาธิ มี
ความรอบคอบมากข้ึน รูจักยอมรับผิดและรูจักแกไขในส่ิงที่ผิด รูจักทบทวนบทเรียนหรือ การเตรียม
ตัวสอบ และรูจักนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ  และในชีวิตประจําวัน  
         นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 94.23 มีความพึงพอใจตอการนําเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด
มาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา และ
นักศึกษารอยละ 87.50 บอกวายินดีที่จะเขียนแผนที่ความคิดอีกในภาคการศึกษาตอไป 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหจากแฟมผลงานการเขียนแผนท่ีความคิดของนักศึกษาท่ีทําสง 
                                             ตลอดภาคการศึกษา 
 
         ผลการวิเคราะหจากแฟมผลงาน เร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียน
แผนที่ความคิด  พอสรุปไดวา  นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญในการเขียนแผนที่ความคิดและมี
ความรับผิดชอบในการเขียนแผนที่ความคิด     สามารถนําสงเลมแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความ 
คิดไดตามกําหนดตอนทายภาคการศึกษาไดมีจํานวน 94 คน จากนักศึกษาทั้งหมด118 คน คิดเปน
รอยละ 79.66 และมีนักศึกษาที่ไมสงแฟมผลงานการเขียนแผนที่ความคิดตามกําหนด 24 คน ทั้งนี้
ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา   เปนเพราะนักศึกษาในบางกลุมเรียนไมไดใหความสําคัญกับการเขียนแผนที่
ความคิดอยางจริงจัง มีพฤติกรรมขาดเรียนบอยจึงทําใหไมไดเขียนแผนที่ความคิดในแตละสัปดาห
และไมไดรวบรวมสงแฟมผลงานตามกําหนด 

         ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจํานวน   24   คน ที่ไมไดใหความ 
สําคัญในการเขียนแผนที่ความคิดอยางจริงจังและไมสามารถนําสงแฟมงานไดตามกําหนดนั้น  จะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานี้อยางไร ปรากฏวา จากผลสอบของวิชานี้มีผูสอบตกหรือไดเกรด 
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F ทั้งหมด 15 คน ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาที่ไมไดสงแฟมผลงานแผนที่ความคิดถึง 13 คน  คิดเปน
รอยละ 86.67  ในขณะที่นักศึกษาที่ไมไดสงแฟมผลงานแผนที่ความคิดที่เหลืออีก 11 คน มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา กลาวคือ ไดเกรด D จํานวน 10 คนและไดเกรด D+ จํานวน 1 คน  
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหผลการทดสอบในช้ันเรียนเพื่อวัดพฤติกรรม ความรับผิดชอบของ      
            นักศึกษาในการเขียนแผนท่ีความคิด และการนําแผนท่ีความคิดไปใชประโยชน 
                                       ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
 
         ผูวิจัยไดทําการทดสอบในชั้นเรียน เพื่อวัดพฤติกรรมและความรับผิดชอบในการเขียนแผนที่
ความคิดและการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา   ซึ่ง
ผูวิจัยไดจัดข้ึนในสัปดาหที่ 12 ของการเรียนการสอน        มีนักศึกษาเขาสอบทั้งหมด 112 คน จาก
นักศึกษาทั้งหมด 118 คน คิดเปนรอยละ 94.92  มีนักศึกษาที่ขาดเรียนและขาดสอบ 6 คน สรุปผล 
ไดดังนี้       นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการทําแผนที่ความคิดเพื่อใชอานทบทวนเพื่อเตรียมตัว
สอบและสามารถนําแผนที่ความคิดที่ทํามาสงผูวิจัยเปนหลักฐานตามที่ไดรับมอบหมายไดมีเพียง  
80 คนหรือรอยละ 71.43 เทานั้น  ผลจากทดสอบโดยใหนักศึกษาเปนผูประเมินตนเองวาสอบผาน
หรือไม ปรากฏวา มีนักศึกษาจํานวนมากถึง 82 คนหรือรอยละ 73.21 จากผูเขาสอบทั้งหมด 112 
คน ประเมินตนเองวา สอบไมผาน     
         ผลการทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําแผนที่ความคิดไปใชประโยชนในการ
เตรียมตัวสอบ พบวา มีนักศึกษาที่รูจักนําแผนที่ความคิดที่นักศึกษาเขียนข้ึนเองมาใชประโยชนเพื่อ
เตรียมตัวสอบโดยการอานทบทวนจนจบมีเพียงรอยละ 37.50 เทานั้น    ในขณะทีน่ักศึกษาอีกสวน
หนึ่งรอยละ 32.50  ยอมรับวาไดอานทบทวนบางเล็กนอยแตอานไมจบหรือเปนการอานแบบผาน  ๆ
ไมตั้งใจอาน  และเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่นักศึกษารอยละ 30 สารภาพวาไมไดอานทบทวนจาก
แผนที่ความคิดที่ทําเลยเพราะเพิ่งจะทําเสร็จ             
 
ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชแผนท่ีความคิดใน  
            วิชา  RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นตน ปการศึกษา 2553 กับนักศึกษา 
                    ท่ีไมไดใชแผนท่ีความคิด ในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552  
 
        ผูวิจัยไดมอบหมายใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศน
ข้ันตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทดลองเขียนแผนที่ความคิดเปนเทคนิคการเรียนการสอน

DPU



- 53 - 
 

 

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 หลังการทดลอง ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของกลุมนักศึกษาที่เขียนแผนที่ความคิดกับกลุมนักศึกษาที่ไมไดเขียนแผนที่ความคิดใน
วิชาเดียวกันในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552  
         จากการวิเคราะห สรุปไดวา    คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในแตละปการศึกษามีความแตก 
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05      โดยที่คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิด 
ในวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ปการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ียสูงกวานักศึกษาที่
ไมไดใชแผนที่ความคิดในวิชาเดียวกัน ในปการศึกษา 2550 - ปการศึกษา 2552 

         จากผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบตอไปเพื่อดูวาคาเฉล่ียคะแนน
คูใดบางที่มีการแตกตางกัน โดยใชสถิติ LSD       ผลการทดสอบความแตกตางกันระหวางคาเฉล่ีย
คะแนนของนักศึกษาโดยทําการเปรียบเทียบกันในแตละปการศึกษา     สรุปไดวา  คาเฉล่ียคะแนน
ของนักศึกษาในปการศึกษา 2553  ที่ใชแผนที่ความคิดมีความแตกตางจากคาเฉล่ียคะแนนของ 
นักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551     แตไมแตกตางกับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2552  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา 
2553 จะไมแตกตางกับของนักศึกษาในปการศึกษา 2552      แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
คะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 2552 แลวจะเห็นวาคาเฉล่ียคะแนนของ
นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดก็ยังคงสูงกวาคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา 2552 ที่ไม 
ไดใชแผนที่ความคิดอยู 
         จึงสรุปไดวา การทดลองนําแผนที่ความคิดมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชา 
RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ในปการศึกษา 2553   อาจมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของนักศึกษาใหเพิ่มข้ึนทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน จึงทําใหคาเฉล่ียของ
คะแนนของนักศึกษาหลังการทดลองใชแผนที่ความคิดเพิ่มข้ึนเปน 63.29    สูงกวานักศึกษาที่ไมได
ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552   จากการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
คะแนนของนักศึกษาในแตละปการศึกษาพบวา      มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 และเม่ือวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษา  โดยเปรียบเทียบกันในแต
ละปการศึกษาแลว พบวา  คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553 
มีความแตกตางกับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 แตไมแตกตางกับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2552        
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อภิปรายผล 
         จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเขียนแผนที่ความคิด
(Developing Students' s Learning Skill by Mind Mapping)   พบวา   หลังการทดลองนําแผนที่
ความคิดมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน
ในปการศึกษา 2553  นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวานักศึกษาที่ไมไดใช
แผนที่ความคิดในวิชาเดียวกันในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552  และคาเฉล่ียของคะแนน
นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กับนักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา  2551 แต
ไมแตกตางกับนักศึกษาในป 2552 อาจเปนเพราะหลายปจจัยประกอบกัน ซึ่งอาจอภิปรายผลได
ดังนี้        
 

          1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชา RT 305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนใน
ปการศึกษา 2553 ที่มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวาในปการศึกษา 2550 - ปการศึกษา 2552 นั้นอาจ  
ไมใชผลโดยตรงจากการทดลองนําการเขียนแผนที่ความคิดมาใชเปนเทคนิคในการเรียนการสอน
เพิ่มเติม  ทั้งนี้ เนื่องจากเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550 
เปนตนมาจนถึงปการศึกษา 2553 นั้นจะเห็นวา  คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง กลาวคือ มีคาเฉล่ียคะแนน 56.85 , 60.28 , 61.99  และ 63.29 
ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจมาจากหลายปจจัยประกอบเขาดวยกัน  ไดแก ลักษณะของผูเรียนที่มีความตั้ง 
ใจที่จะพัฒนาการเรียนรูของตนเอง      แผนการสอนและวิธีการสอนที่ผูวิจัยพยายามปรับเปล่ียนให
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละปการศึกษา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียนและอาจมาจาก
การทดลองนําแผนที่ความคิดมาใชเปนเทคนิคในการเรียนการสอนเพิ่มเติม    ที่ชวยสงผลใหผูเรียน
สามารถจดจําประเด็นหลักที่จําเปนและบันทึกเพื่อใหงายตอการนําไปทบทวนและการสรุปเร่ืองราว
ตามความเขาใจของตนเองบนพื้นฐานของเหตุและผล   จึงทําใหผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ปรากฏวา
นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553  มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวานักศึกษาที่ไมไดใช
แผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 - ปการศึกษา 2552    โดยที่คาเฉล่ียของคะแนนนักศึกษาที่ใช
แผนที่ความคิดในปการศึกษา 2553     มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
นักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และ 2551 แตไมแตกตางกับนักศึกษาในป 
2552 
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         2.  การเขียนแผนที่ความคิดอาจเปนเทคนิคที่ไดผลดีและเห็นผลไดชัดเจนกับการเรียนการ
สอนวิชาที่มีลักษณะการวัดผลผูเรียนดวยการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยเปนหลัก แตเนื่องจาก
วิชา RT305 การผลิตรายการโทรทัศนข้ันตนเปนวิชาที่เนนการฝกปฏิบัติ  มีเกณฑในการประเมิน 
ผลผูเรียนเนนการฝกปฏิบัติ 70 คะแนน และสอบปลายภาคซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัยเพียง 30 
คะแนนเทานั้น  ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ในวิชาที่เนนการฝกปฏิบัติเชนวิชา RT 305 นั้น นักศึกษาตอง
อาศัยทั้งความเขาใจหลักการหรือทฤษฎีและตองอาศัยทักษะความชํานาญในการลงมือปฏิบัติดวย  
จึงจะสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น การที่นักศึกษาทดลองเขียนแผนที่ความคิดอาจมีสวนชวยในเร่ืองความรู
ความเขาใจในหลักการหรือทฤษฎีคอนขางมาก แตสําหรับการลงมือปฏิบัตินั้นแผนที่ความคิดอาจ
ไมสงผลใหเห็นอยางชัดเจน จึงทําใหผลการวิจัยในคร้ังนี้ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
นักศึกษาที่ใชแผนที่ความคิดมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงกวานักศึกษาที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในวิชา
เดียวกันในปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2552  และคาเฉล่ียของคะแนนนักศึกษาที่ใชแผนที่
ความคิดในปการศึกษา 2553 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับนักศึกษา
ที่ไมไดใชแผนที่ความคิดในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา  2551 แตไมแตกตางกับนักศึกษา
ในป 2552  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสายหยุด   อุไรสกุล (2548) ที่ศึกษาการใชแผนผัง
ความคิดเพื่อพัฒนา การเขียนตอบขอสอบอัตนัยของนักศึกษาชั้นปที่  1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา      ผลการวิจัยพบวา กอนการทดลอง คะแนน
ความรูพื้นฐานของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความรูไมแตกตาง   และเม่ือดําเนินการทดลอง
โดยใหกลุมทดลองใชแผน ผังความคิด สวนกลุมควบคุมใชวิธีการสอนแบบปกติ    หลังการทดลอง 
ผลปรากฏวา คะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงวา  การใชแผนผังความ คิดมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัย      
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา  ศิริเลิศพรรณา (2553) ที่ศึกษาเร่ืองผลของการใชเทคนิค
แผนที่ความคิดในการสอนคณิต ศาสตร เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองที่มีตอความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดประกอบ เร่ือง     
โจทยปญหาสมการกําลังสองกับเกณฑ    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552   ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling)จํานวน1 หองนักเรียนจํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แผนการจัดการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองและแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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คิดวิเคราะหเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสอง    ใชเวลาสอนจํานวน 6 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยที่
ใชเปนแบบ One-Short Case Study   และวิเคราะห ขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ  t-test  One  
Sample     ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       
หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสอง
ผานเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 

         3.  การมีสวนรวมในการเขียนแผนที่ความคิดของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยมี
สวนสําคัญยิ่งกับผลของการวิจัย หากนักศึกษามีทัศนคติที่ดี ยินดีเปดใจกวางที่จะทดลองวิธีการ
เรียนการสอนใหม ๆ   และมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบในการเขียนแผนที่ความคิด
อยางจริงจังอาจจะทําใหเห็นผลของการวิจัยที่ชัดเจนข้ึน  แตเนื่องจากตัวอยางของการวิจัยในคร้ังนี้  
มีขนาดใหญ กลาวคือ เปนนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 4 กลุมเรียน จํานวน118 คน แมวา 
นักศึกษาสวนมากจะใหความรวมมืออยางดียิ่ง   มีความกระตือรือรน และความเพียรพยายามที่จะ
เขียนแผนที่ความคิดสงทุกสัปดาหทุกหัวขอที่เรียน  แมวาผูเรียนบางคนจะตองใชเวลาในการศึกษา
ทําความเขาใจหลักการเขียนแผนที่ความคิดและการนํามาประยุกตใชไดคอนขางชา แตก็ไมไดเพิก 
เฉย พยายามที่จะเรียนรูขอผิดพลาดของตนเองและหาวิธีแกไขปญหาของตนจนกวาจะเขียนแผนที่
ความคิดไดอยางถูกตอง     แตการวิจัยในคร้ังนี้ มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งซึ่งเปนตัวอยางของการวิจัย 
ไมไดใหความสําคัญในการเขียนแผนที่ความคิดอยางจริงจังและไมไดเล็งเห็นประโยชนของการนํา
แผนที่ความคิดมาใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา   จึงอาจสงผลใหคาเฉล่ียคะแนน
ของนักศึกษาในปการศึกษา 2553 ไมสูงกวาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาในปการศึกษา 2552 อยาง
ชัดเจนเทาที่ควร  
 

ขอเสนอแนะ 
            จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปใชและการ 
ศึกษาคนควาคร้ังตอไป ดังนี ้
 

            1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบและการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1.1   การฝกเขียนแผนที่ความคิด ควรใหนักศึกษามีความเขาใจหลักการเขียนแผนที่ความคิดกอน 
หลังจากนั้น จึงเร่ิมใหฝกเขียนแผนที่ความคิดอยางงายๆ  เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเขียน
แผนที่ความคิด    
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1.2   จากการวิจัยพบวา ในระยะแรกนั้น นักศึกษาสวนใหญยังอยูในข้ันลองผิดลองถูกในการเขียน
แผนที่ความคิดอาจทําใหเขียนโดยไมถูกหลัก ขาดความม่ันใจในการเขียน มีปญหาในการเลือกใช
คําหลัก การวาดภาพประกอบ การใชสีสัน ดังนั้น ผูสอนควรมีความอดทนเปนอยางยิ่งในการตรวจ
และการใหคําแนะนําแกผูเรียน   หลังจากนั้นประมาณ 4 สัปดาห ผูเรียนจะมีความเขาใจและมีประ 
สบการณในการเขียนแผนที่ความคิดมากข้ึน  ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเขียนแผนที่ความคิดอยาง
ตอเนื่องจนเปนนิสัยและสามารถเขียนแผนที่ความคิดอยางไดอยางคลองแคลว      และตระหนักวา
การเขียนแผนที่ความคิดไมใชเร่ืองยาก ที่สําคัญที่สุดคือการใหกําลังใจ คําชมเชย เพื่อเปนการเสริม 
แรงใหผูเรียน เกิดความม่ันใจ กลาคิด และกลาแสดงออกมากข้ึน 
 

1.3   การวางแผนการเรียนการสอนอยางชัดเจน เปนลําดับข้ันตอน และการจัดทําเอกสารประกอบ 
การสอนและส่ือการสอนที่เหมาะสม จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของ
วิชาและเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดดียิ่งข้ึน เม่ือนํามาใชรวมกับเทคนิคการเขียน
แผนที่ความคิด  
 

1.4   การเขียนแผนที่ความคิดเปนประโยชนกับผูสอนเปนอยางยิ่ง สามารถนํามาใชในการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอนไดอยางทันทวงที ไมตองรอการประเมินผลตอนกลางภาคเรียนหรือตอนปลาย
ภาคซึ่งอาจไมเพียงพอและอาจสายเกินไป  ทั้งนี้ เพราะการเขียนแผนที่ความคิดของผูเรียนเปนการ
สะทอนผลการสอนของผูสอนในแตละสัปดาห   ผูสอนไดเห็นความคิด ความเขาใจในเนื้อหาสาระ
ตามที่ผูเรียนเขาใจ ทําใหผูสอนไดทราบวาผูเรียนเขาใจมากนอยเพียงใด มีเนื้อหาอะไรที่ขาดหาย 
เปนประโยชนแกผูสอนในการเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดหรือแกไขความเขาใจผิดใหกับผูเรียนได
ในสัปดาหตอไปอยางทันทวงที  
 

1.5   ควรหากิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนําแผนที่ความคิดมาประยุกตใชประโยชนในการ
เรียนรูใหบอยคร้ังข้ึน นอกเหนือไปจากการทําขอสอบปลายภาคเพียงคร้ังเดียว และควรประเมินผล
กิจกรรมทุกคร้ังเพื่อหาขอบกพรองและแกไขขอบกพรองจะเปนส่ิงสงเสริมและสนับสนุนใหกระบวน 
การสอนของผูสอนเปนไปอยางสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 
         2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1   ควรทําการวิจัยศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เนนการลงมือปฏิบัติ  
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2.2   ควรทําการวิจัยศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการเรียนการสอนกับนักศึกษา
คณะอ่ืน ๆ 
2.3   ควรทําการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิดของนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกัน 
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แบบสอบถาม 
         เร่ือง “ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขียนแผนท่ีความคิด (MIND MAP)  
                                 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของนักศึกษา ” 
 
คําช้ีแจง  
: แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชพัฒนา ปรับปรุง 
  การเรียน การสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
: ขอความรวมมือจากนักศึกษา  กรุณาตอบแบบสอบถามนีต้ามความเปนจริง        ขอขอบคุณ 

******************************************************************************************************* 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 

ขอ 1. เพศ          ชาย    หญิง 
 

ขอ 2.   กลุมเรียน    วันอังคาร    วันพุธ   วันพฤหัสบด ี       วันศุกร 
 

ขอ 3.   ผลการเรียนของนักศึกษา  เกรดเฉล่ียสะสม GPA  (เกรดเฉล่ียรวม 3 ป ไมใชแคเทอมลาสุด)    
      ต่ํากวา 2.00          2.00 – 2.49   2.50 – 2.99 
     3.00 -3.49            3.50 ข้ึนไป 
 

ขอ 4.   นักศึกษาเคยเรียน หรือเคยเขียนแผนที่ความคิด (MIND MAP) กอนที่จะมาเรียนในวิชา
 วิชา RT 305 ผลิตรายการโทรทัศนข้ันตน ในภาคเรียนที่ 2/2553 หรือไม 

   เคย       ตั้งแตเรียนอยูในระดับ ................................... 
   ไมเคย  
 

ขอ 5. หากตอบเคยในขอ 4.  ผลจากการทําแผนที่ความคิดชวยพัฒนาการเรียนรูของทาน ไดหรือไม  
 ในระดับใด เพราะอะไร 

   ชวยไดมากที่สุด  เพราะ ............................................................................ 
   ชวยไดมาก   เพราะ ............................................................................ 
   ชวยไดปานกลาง  เพราะ ............................................................................ 
   ชวยไดบางเล็กนอย  เพราะ ............................................................................ 
   ไมชวยเลย   เพราะ ............................................................................ 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลเม่ือนักศึกษาไดทดลองเขียนแผนท่ีความคิด ในวิชา RT 305 
 

ขอ 1. ความรูสึกแรกของนักศึกษา เม่ือรูวาอาจารยผูสอนมอบหมายงานใหเขียนแผนที่ความคิด หรือ
 MIND MAP สงทายชั่วโมงเรียน ทุกสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาในวิชา RT 305 

    ไมอยากทํา  ไมชอบ  ตอตาน   
    เปดใจกวาง ลองทําดู ไมมีอะไรเสียหาย 
    ชอบทํา  พอใจ  ดีใจ 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................................................. 

ขอ 2. เม่ือผูสอนไดอธิบายถึงประวัติความเปนมา ประโยชน  วิธีการเขียนแผนที่ความคิด  พรอมทั้ง 
 ไดจัดทําส่ือการสอนและเอกสารประกอบการสอนให  นักศึกษามีความเขาใจในระดับใด 

   เขาใจมากที่สุด     เขาใจมาก 
   เขาใจปานกลาง     เขาใจบางเล็กนอย 
   ไมเขาใจเลย 

ขอ 3. นักศึกษาใชเวลานานเทาใด ในการลงมือทําแผนที่ความคิด จึงจะสามารถเขาใจหลักการเขียน 
แผนที่ความคิด และสามารถทําแผนที่ความคิดไดถูกตอง 

   ประมาณ   1- 4   สัปดาห 
   ประมาณ   5 - 8   สัปดาห 
   ประมาณ   9 - 12 สัปดาห 
   ประมาณ  12 -15 สัปดาห 

ขอ 4. นักศึกษาไดทําแผนที่ความคิดสงผูสอนตามกําหนด  ตลอดเทอมรวมทั้งหมดกีช่ิ้น 
   สงประมาณ    1- 4   ชิ้น 
   สงประมาณ    5- 8   ชิ้น 
   สงประมาณ    9-12   ชิ้น 
   สงประมาณ   13-16  ชิ้น 
   สงครบทุกคร้ัง    17   ชิ้น 

ขอ 5. ปญหา หรืออุปสรรค ในการทําแผนที่ความคิดของนักศึกษาคืออะไรบาง โปรดระบเุปนขอ ๆ 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
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ขอ 6.  นักศึกษามีวิธีการแกไขปญหา หรืออุปสรรค ในการเขียนแผนที่ความคิดของตัวเอง อยางไร 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
ขอ 7.  ประโยชนที่นักศึกษาไดจากการเขียนแผนที่ความคิด มาเปนระยะเวลาตลอด 1 เทอมที่ผานมา   
 โปรดระบุเปนขอ  ๆ
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
 

ขอ 8. หลังจากที่นักศึกษาไดเขียนแผนที่ความคิดในวิชา RT 305 มาตลอดทั้งเทอม    นักศึกษาคิดวา  
            การเขียนแผนที่ความคิดชวยพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาไดในระดับใด  
     ชวยไดมากที่สุด   

   ชวยไดมาก 
     ชวยไดปานกลาง   

   ชวยไดบางเล็กนอย 
     ไมชวยเลย 
ขอ 9. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนดวยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด หรือไม 

     พึงพอใจ        ไมพึงพอใจ 
 

ขอ 10. หากในภาคการศึกษาตอไป อาจารยผูสอนจะมอบหมายใหนักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดอีก  
นักศึกษายินดีที่จะทําหรือไม 
     ยินด ี        ไมยินด ี
   

ขอ 11. ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือส่ิงที่อยากบอกใหผูสอนทราบ (ถามี) 
………………………………………….....................................………………………………………
………………………………………………………………………………ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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 ประวัติผูวิจัย  
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สถานท่ีทํางานปจจุบัน   คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ประวัติการศึกษา  นศ.บ. (สาขาการส่ือสารมวลชน เนนการกระจายเสียง)   
    นศ.ม. (สาขาการส่ือสารมวลชน เนนการกระจายเสียง)  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการทํางานดานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2528    โปรดิวเซอร บริษัท ซีบรา วิดีโอ โปรดักชัน จํากัด 
พ.ศ. 2529    เจาหนาที่ฝายรายการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
ประวัติการสอน   
พ.ศ. 2530    อาจารยประจํา สาขาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
    คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย        
พ.ศ. 2531    อาจารยประจํา สาขาวิทยุและโทรทัศน คณะนิเทศศาสตร  
    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
พ.ศ. 2533    อาจารยประจํา สาขาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    
พ.ศ. 2534-2539   หัวหนาภาควิชา การส่ือสารมวลชน 3 วาระ 
พ.ศ. 2543    หัวหนาแผนกเทคโนนิเทศคนแรก คณะนิเทศศาสตร  
    มีสวนในกอตั้งหองปฏิบัตทิางนิเทศศาสตร   
พ.ศ. 2548    ไดรับการคัดเลือกใหเปน “บุคลากรดีเดนดานการสอน”  
    ประจําปการศึกษา 2548 
พ.ศ. 2548    ไดรับรองคุณภาพการสอน เปน”ผูสอนคุณภาพ” จากสํานัก 
    วิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตั้งแตปการศึกษา 2548 
    จนถึงปจจุบัน  
ปจจุบัน    อาจารยประจํา สาขา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน  
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