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แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
มาตรา 22 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น  

 สภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน คือ ความไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนการสอนตามคู่มือครูนั้นต้องการให้นักเรียนได้รับเพียงข้อสรุปที่ถูกต้อง  
ครูผู้สอนยังเน้นเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา เป็นการท่องจ าเพ่ือสอบ ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนพัฒนาด้านความคิด  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีเรียนรู้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เป็นที่น่าพอใจ (จิรา
ภรณ์  ศิริทวีป, 2541 : 37) และจากการประเมินของกรมวิชาการ (รุ่ง แก้วแดง , 2546 : 9 -11)  พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2545 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 45.1 และจากรายงานการจัดอันดับความสามารถ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในปี 2545 จ านวน 47 ประเทศ โดย International Institute  
for Management Development (IMD) ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 และอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
2546 : 7-8) 

 วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญมากเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าของ
มนุษย์ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัย
ความรู้ หลักการของวิชาเคมี และขณะนี้ความรู้หลักการของวิชาเคมีก็ได้น ามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ท าให้ประเทศไทยเรามี
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นและก้าวไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วย เนื้อหาของวิชาเคมีเป็นเรื่องซับซ้อน เข้าใจยาก บางครั้งต้องอาศัยแบบจ าลอง สัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปของสูตรเคมีและสมการเคมี 
ในการอธิบายความรู้และมโนทัศน์ต่างๆ เนื้อหาวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ หลักการพ้ืนฐานทางเคมีที่
ส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ดังนั้น ในการเรียนการสอนวิชาเคมี ครูต้องเน้นให้นักเรียนเข้าใจมโนมติต่างๆ ในวิชาเคมี เนื่องจากถ้า
นักเรียนขาดความเข้าใจมโนมติที่เรียนจะท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจมโนมติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกันได้ (วิภาวัลย์  ลาภบุญเรือง, 2543: 
38) 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ระหว่างปีการศึกษา 2551 – 2552 พบว่า มีผลการเรียนในรายวิชาเคมี 
ต่ ากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ นักเรียนต้องได้ระดับผลการเรียนระดับ 3 (ร้อยละ 70) ขึ้นไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนที่เรียนทั้งหมด และจากประสบการณ์การสอนในรายวิชาเคมีของผู้วิจัยเองเป็นเวลา 10 ปี 
พบว่า นักเรียนส่วนมากมีวิธีการเรียนรู้จากการท่องจ าที่ไม่มีเหตุผล ท าให้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของมโนมติและข้อความรู้นั้นๆ ท าให้
นักเรียนไม่สามารถสร้างแบบแผนการเรียนรู้ที่ออกมาจากโครงสร้างทางสติปัญญา ตลอดทั้งไม่สามารถจัดล าดับของเนื้อหาวิชา ท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีระบบ จึงไม่สามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายได้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษา
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสอนโดยใช้แผนผังมโนมติเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ดังที่ พวงลดา วรสาร (2548) กล่าวว่า  
การใช้ผังมโนมติเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้มโนมติหรือหลักการต่างๆของเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างมีความหมาย โดยการ
เชื่อมโยงความรู้ในวิชานั้นกับสิ่งที่มีอยู่ในโครงสร้างของความรู้ แล้วสร้างออกมาเป็นแผนผังความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างมีล าดับขั้นตอนที่
ครอบคลุมและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเก็บฝังความรู้นั้นไว้ในระยะยาว นักเรียนไม่ถูกก าหนดกรอบในการเรียนรู้ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  

 แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้เนื้อหาจากการถ่ายทอดของผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาวิชาในลักษณะการบรรยายหรืออธิบาย โดยให้หลักการหรือมโนมติที่ครอบคลุมแก่นักเรียน เพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างความรู้ (cognitive structures) ของผู้เรียนให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชัดเจนและครอบคลุมจาก
ความหมายของมโนมติที่กว้างที่สุดไปยังมโนมติที่แคบลงอย่างเป็นล าดับและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ 
(ความรู้ใหม่) กับความรู้หรือประสบการณ์ที่อยู่ในโครงสร้างของความรู้เดิมได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งและส่งผลต่อ
ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (พวงลดา วรสาร, 2548 : 45)    

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้แผนผังมโนมติในการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี ของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แผนผัง มโนมติกับการเรียนแบบปกติ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แผนผังมโนมติกับการเรียนแบบปกติ  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนผังมโนมติ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งการจัดชั้นเรียนในแต่ละ
ห้องเรียนโรงเรียนได้จัดนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ าคละกันในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากผล
การเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ผู้วิจัยจึงได้สุ่มตัวอย่างโดยเลือกห้องเรียน ที่มีผลการเรียนที่ใกล้เคียงกันมา 2 ห้อง จาก
จ านวน 4 ห้องเรียน จากนั้นน ามาจับสลากให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติ ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) มุ่งให้ผู้เรียน

ได้รับเนื้อหาสาระจากการถ่ายทอดของผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการน าเสนอเนื้อหาจึงหมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระในลักษณะการบรรยายหรืออธิบาย โดยให้หลักการหรือมโนมติที่ครอบคลุมแก่ผู้ เรียน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างของความรู้ 
(cognitive structures) ของผู้เรียนให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชัดเจนและครอบคลุมจากความหมายของมโนมติที่กว้างที่สุด
ไปยังมโนมติที่แคบลงอย่างเป็นล าดับและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ (ความรู้ใหม่) กับความรู้หรือ
ประสบการณ์ท่ีอยู่ในโครงสร้างของความรู้เดิมได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง และมีความคงทนในการเรียนรู้ 

แผนผังมโนมติ 
 แผนผังมโนมติ เป็นสิ่งที่ใช้แทนความสัมพันธ์อย่างมีความหมายระหว่างมโนมติต่างๆ ในรูปของประพจน์ (Proposition) เป็น
วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้มโนมติหรือหลักการต่างๆ ของเนื้อหาวิชาใดๆ อย่างมีความหมายโดยการเชื่อมโยงความรู้ในวิชานั้นกับสิ่ง
ที่มีอยู่ในโครงสร้างของความรู้ 

 Novak ได้อาศัยพ้ืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel มาสร้างเป็นแผนผังมโนมติ จึงมีการจัดล าดับ
ของมโนมติในแผนผังมโนมติ โดยให้มโนมติที่มีความหมายกว้างครอบคลุมอยู่ส่วนบนสุดของแผนผัง แล้วลดล าดับลงมาเป็นมโนมติรอง
ที่มีความหมายเฉพาะ จนถึงมโนมติตัวอย่าง เพ่ือที่จะท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้นอย่างมีเหตุผล  
และสามารถเชื่อมโยงมโนมติเดิมที่เป็นความรู้พ้ืนฐานเข้ากับมโนมติหรือความรู้ใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และมีความหมายในด้านเนื้อหา 
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วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มแบบสุ่ม และมีการทดสอบหลังการทดลองทั้งสองกลุ่ม (Posttest 
– only control group design) 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง สอนโดยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโน
มติ ซึ่งใน 4 ชั่วโมงแรกเป็นการสอนเรื่อง การสร้างแผนผังมโนมติ และอีก 16 ชั่งโมง เป็นการสอนเรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มควบคุม สอน
โดยวิธีสอนแบบปกติ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี จ านวน 16 ชั่วโมง 

2. หลังเสร็จการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี และ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสองกลุ่ม 

3. น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แผนผังมโนมติกับการเรียน
แบบปกตดิ้วย t – test แบบ Independent 

2. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แผนผังมโนมติกับการเรียนแบบปกติ 
ด้วย t – test แบบ Independent 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติ ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( ..DS ) 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการใช้แผนผังมโนมติในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้าง สรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีข้อที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติสูงกว่ านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะว่า ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนผังมโนมติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนโดยให้นักเรียนได้สรุปความรู้โดยการสร้างแผนผังมโนมติ การให้นักเรียนสร้างแผนผังมโนมติส่งผลให้นักเรียนได้คิดเอง สรุปเอง 
จัดล าดับของมโนมติ คิดหาค าเชื่อมเพ่ือที่จะท าให้มโนมติที่เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย จะท าให้นักเรียนสามารถน ามโน
มติความรู้พ้ืนฐานเชื่อมโยงกับมโนมติใหม่เกิดแบบแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากโครงสร้างทางสติปัญญา ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1986) ที่กล่าวถึงการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ในโครงสร้างของความรู้ที่มีอยู่ในสมอง และน าไปสู่
หลักการสอน คือสอนสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เดิม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรัจนา ภิญโญทรัพย์ (2544 : 
บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้แผนผังมโนมติ และ
งานวิจัยของ โนแวก และโกวิน (Novak and Gowin, 1984)  ที่พบว่า นักเรียนสามารถสร้างแผนผังมโนมติได้และกลุ่มที่ใช้แผนผังมโน
มติจะให้ความสัมพันธ์ของเนื้อหาได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้แผนผังมโนมติ ดังที่มานะชัย  มะลิเลิศ (2549 : 45) ได้เสนอหลักการว่า ควรให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักคิดหาเหตุผล รู้จักสังเกต และรู้จักจ าแนกลักษณะเฉพาะของสิ่ง ต่างๆ 
ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด สิ่งเหล่านี้จะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอันจะน าไปสู่การสร้างมโนมติต่อไป 

 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเรียนโดยใช้แผนผังมโนมติมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
นักเรียนได้ฝึกคิด หาความสัมพันธ์ จับกลุ่มของเหตุการณ์จาการปฏิบัติการให้ห้องปฏิบัติการ การวางแผน การเขียนรายงานตลอดเวลา  
เป็นการดึงดูดและเร้าความสนใจของนักเรียน จูงใจให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะเรียนและนักเรียนยังได้ฝึกการสร้าง
แผนผังมโนมติด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะการคิดเช่นนี้จะน าไปสู่การคิดที่แปลก
ใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance  อ้างในนฤมล  จันทรสุรินทร์, 2542) ที่พบว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
ในการรับรู้ปัญหาแล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวความคิดเพ่ือขจัดปัญหาตลอดจนสื่อความหมายให้กับผู้อ่ืนได้รู้และเข้าใจ และ
ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน ฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี 

 นอกจากนี้นฤมล จันทรสุรินทร์ (2542 : 42) ได้เน้นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกคิดเต็มที่อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการเรียนโดยใช้แผนผังมโนมติเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้คิดเอง สรุปเอง และสร้างเป็นแผนผังมโนมติขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ท าให้ความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีเรียนโดยใช้แผนผังมโนมติสูงกว่าการเรียนแบบปกติ 

 3) นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเรียนโดยใช้แผนผัง
มโนมตินั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล รู้จักสังเกต และรู้จักจ าแนกลักษณะเฉพาะของสิ่ง
ต่างๆ ออกมาให้เป็นภาพเด่นชัด  จึงท าให้เขามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การสร้างมโนมติต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทิศา อารามพงษ์ (2549) ที่ได้ศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการใช้
รูปแบบการสอน THE CONSTRUCTIVIST LEARNING MODEL พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนผังมโนมติ เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนสามารถจดจ า และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการเข้าใจ  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเรียง ไซฉาย (2548) ที่ศึกษาผลการสอนวิชา วิทยาศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนมติที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนเห็นว่า การเรียนโดยใช้แผนผังมโนมติเป็นการช่วย
สรุปประเด็นส าคัญจากต าราเรียน การย่อสรุปเนื้อหา ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของมโนมติอย่างเป็นล าดับขั้นแบบกว้างๆ ก่อนจะ
อ่านจากต ารา จึงท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ในการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้แผนผังมโนมติ ควรมีการชี้แจงบทบาทของนักเรียนและให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
มโนมต ิวิธีการสร้างแผนผังมโนมติ รวมไปถึงเกณฑ์การให้คะแนนแผนผังมโนมติอย่างชัดเจน 

2. การสอนโดยใช้แผนผังมโนมติ มีข้ันตอนที่อาจใช้เวลามากในการสร้างแผนผังมโนมติและการอภิปรายร่วมกัน ดังนั้นครูควร
ก าหนดเวลาและกระตุ้นให้นักเรียนด าเนินการให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด โดยอาจใช้ลักษณะของเกมการแข่งขันในการกระตุ้นนักเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนผังมโนมติกับเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ ในระดับอ่ืนๆ   
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น  ความสามารถในการน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เป็นต้น 

 


