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รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ชื่อวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษา         

        ปCท่ี 1 ท่ีเรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด             

ช่ือผู-วิจัย นางสาวสิริพร  ฤทธ์ิเรือง  

กลุ1มสาระการเรียนรู- ภาษาไทย 

วิชาท่ีเลือกทำวิจัย ภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท21101 ภาคเรียนท่ี 1 ป@การศึกษา 2564 

 

บทคัดย1อ 

 ภาษาไทยเปQนเอกลักษณSประจำชาติและเปQนเครื่องมือใชFสื่อสาร ใหFเกิดความเขFาใจตรงกัน โดยเฉพาะการนำ

ทักษะการฟZง การพูด การอ\าน และการเขียน มาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ดังนั้นการศึกษาคFนควFา

ครั้งนี้จึงมีความมุ\งหมาย (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

ที่เรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด ที่มีมีประสิทธิภาพตามเกณฑS 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื ่อง โคลงโลกนิติ ชั ้นมัธยมศึกษาปCที ่ 1 ที ่เรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชF

กระบวนการแผนผังความคิด ระหว\างก\อนเรียนกับหลังเรียน กลุ\มตัวอย\างที่ใชFในการศึกษาคFนควFาเปQน นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปCท่ี 1/3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปCการศึกษา 2564 จำนวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชFในการวิจัย

มี 3 ชนิด ประกอบดFวย แผนการจัดการเรียนรูFภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 20 ขFอ สถิติท่ีใชFในการวิเคราะหSขFอมูล ไดFแก\ รFอยละ ค\าเฉล่ีย และส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาคFนควFาปรากฏดังน้ี 

  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียน

ดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท\ากับ 82.29/80.18  

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีเรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชF

กระบวนการแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียน 

 โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูFภาษาไทย ที่เรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด 

ทำใหFนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงขอสนับสนุนใหFครูภาษาไทยนำไปใชFในการจัดกิจกรรมการเรียนรูFใน

เน้ือหาอ่ืน ๆ ต\อไป 

 

บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 ความเปHนมาและความสำคัญของปMญหา 

 ภาษาไทยเปQนภาษาประจำชาติ (กรมวิชาการ. 2545 : 3) กล\าวว\า การจัดการเรียนรูFแทบทุกวิชาจำเปQนตFองใชF

ภาษาไทยเปQนเครื่องมือในการสื่อสารเพราะเอกลักษณSประจำชาติ เปQนสมบัติทางวัฒนธรรมอันก\อใหFเกิดความเปQน

เอกภาพ และเสริมสรFางบุคลิกภาพของคนในชาติใหFมีความเปQนไทยเปQนเครื่องมือในการติดต\อสื่อสารเพื่อสรFางความ

เขFาใจและความสัมพันธSที่ดีต\อกันทำใหFสามารถประกอบธุรกิจการงานและดำรงชีวิตร\วมกันในสังคมประชาธิปไตยไดF
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อย\างสันติสุข ภาษาไทยยังเปQนเครื่องมือในการแสวงหาความรูFประสบการณSจากแหล\งขFอมูลสารสนเทศต\าง ๆ เพ่ือ

พัฒนาความรูF ความคิดวิเคราะหS วิจารณS และสรFางสรรคSใหFทันต\อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกFาวหนFาทาง

วิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี นอกจานี้ภาษาไทยยังเปQนสื่อที่แสดงภูมิปZญญาของบรรพบุรุษทางดFานวัฒนธรรม ประเพณี 

ชีวทัศนS และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวFเปQนวรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ำค\า ดังนั้นคนไทยจะตFองทำความเขFาใจ และ

ศึกษาหลักเกณฑSทางภาษา หม่ันฝnกฝนใหFมีทักษะการฟZง พูด อ\าน และเขียนภาษาไทยใหFมีประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปใชFใน

การสื่อสาร การเรียนรูFสิ่งต\าง ๆ และการสรFางความเขFาใจอันดีต\อกันใหFเกิดประโยชนSแก\ตนเอง ชุมชน สังคม ตลอด

จนถึงประเทศชาติ ภาษาไทยจึงเปQนสมบัติของชาติที่ควรค\าแก\การเรียนรูF อนุรักษSและสืบสานใหFคงอยู\คู \ชาติไทย

ตลอดไปซึ่งสอดคลFองกับแนวคิดของ (ณรังสี วุฒิรัญญากุล. 2541 : 5 ) กล\าวว\า ภาษาไทยยังทำใหFคนไทยอยู\ร\วมกันไดF

อย\างเปQนปnกแผ\น 

  จากเหตุผลขFางตFนที่ไดFนำเสนอแลFว ดังนั้นผูFวิจัยสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูFวิชาภาษาไทย 

เรื่องโคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 โดยใชFกระบวนการแบบแผนผังความคิด เพื่อทำใหFผูFเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียน และเพื่อเปQนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ\มสาระการ

เรียนรูFภาษาไทยใหFมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงคQการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียนดFวย

วิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด  

          1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียน

ดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด ระหว\างก\อนเรียนกับหลังเรียน 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปCการศึกษา 2564 

1.4 คำนิยามศัพทQเฉพาะ 

 1.4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูFโดยใชFแผนผังความคิด (Mind Mapping) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูFภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 เพื่อใหFนักเรียนเขFาใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเกิด

จากการระดมพลังสมองที่เกี่ยวกับโคลงโลกนิติ โดยแตกออกเปQนความคิดย\อยแลFวลากเสFนเชื่อมโยงในแต\ละความคิด

 1.4.2 แบบทดสอบ คือ ขFอคำถาม หรือสถานการณSที่กำหนดขึ้น เพื่อใชFกระตุFนหรือเร\งเรFาความสนใจใหFผูFเรียน

ไดFแสดงพฤติกรรมต\าง ๆ ของตนเอง ตามท่ีกำหนดไวFในจุดประสงคSการเรียนรูF 

1.5 ประโยชนQและคุณค1าของการวิจัย 

 1.5.1 ทราบผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ว ิชาภาษาไทย เร ื ่อง โคลงโลกนิ ติ ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป Cท ี ่  1  

โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด  

 1.5.2 ทราบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูF วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 โดยใชF

กระบวนการแผนผังความคิด ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑS 80/80   

 1.5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียน 
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บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 
  

2.1 แผนการจัดการเรียนรู- 

 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรูF 

  เอกรินทรS ส่ีมหาศาล และคณะ (2552 : 409) อธิบายว\าแผนการจัดการเรียนรูF หมายถึง วัสดุหลักสูตร

ที่ควรพัฒนามาจากหน\วยการเรียนรูFที่กำหนดไวF เพื่อใหFการจัดการเรียนการสอนบรรลุเปwาประสงคSตามมาตรฐานการ

เรียนรูFของหลักสูตร เปQนส\วนที่จะแสดงการจัดการเรียนการสอนตามบทเรียน และประสบการณSการเรียนรูFเปQนรายวัน

หรือรายสัปดาหS 

2.2 โคลงโลกนิติ 

 2.2.1 ความหมายโคลงโลกนิติ 

  โคลงโลกนิติ เปQนวรรณกรรมประเภทคำสอน ในลักษณะของโคลงสุภาษิต คำว\า โลกนิติ (อ\านว\า โลก-

กะ-นิด) หมายถึง ระเบียบแบบแผนแห\งโลก เนื้อหาในโคลงโลกนิติจึงมุ\งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต 

เพ่ือใหFผูFอ\านไดFรูFเท\าทันต\อโลก และเขFาใจในความเปQนไปของชีวิต พรFอมเปQนแม\แบบเพื่อใหFผูFอ\านไดFดำเนินชีวิตไป

ในทางท่ีถูกตFองดีงามสืบไป   

2.2.2 ความเปQนมาของโคลงโลกนิติ 

  วิไลวรรณ เชาวลิต (2541 : 57 - 60) ไดFสรุปเนื ้อเรื ่องย\อโคลงโลกนิติ ไวFดังน้ี ที ่มาของเรื ่อง                

โคลงโลกนิติมีมาตั้งแต\ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนักปราชญSไดFคัดเลือกสุภาษิตที่แต\งเปQนคาถาภาษาบาลีและสันสกฤตที่อยู\

ในคัมภีรSโลกนิติและคัมภีรSพระธรรมบทมาแปลและแต\งเปQนโคลง ต\อมาพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกลFาเจFาอยู \หัว            

โปรดเกลFาฯ ใหFสมเด็จพระเจFาบรมวงศSเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงรวบรวมโคลงโลกนิติของเก\ามาชำระแกFไขใหม\ใหF

เรียบรFอยประณีต ครั้นสมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศรทรงชำระแลFว จึงโปรดเกลFาฯ  ใหFจารึกลงในแผ\นศิลาติดบนฝา

ผนังศาลารายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 

บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุ1มตัวอย1างท่ีศึกษา  

 3.1.1 ประชากรที่ใชFในการวิจัยในครั้งนี้ ไดFแก\ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปCการศึกษา 

2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จำนวน 1 หFองเรียน มีนักเรียน

ท้ังหมด 29 คน 

 3.1.2 กลุ\มตัวอย\างที่ใชFในการวิจัยในครั้งนี้ ไดFแก\ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปCการศึกษา 

2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จำนวน 16 คน ซ่ึงไดFมาโดยการเลือก

สุ\มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช-ในการวิจัย  

 3.2.1 แผนการจักการเรียนรูFวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง โคลงโลกนิติ โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด 

จำนวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 5 ช่ัวโมง 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป6การศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุGมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

 3.2.2 แบบทดสอบก\อนเรียน–หลังเรียน เปQนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขFอ 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข-อมูล  

 3.3.1. ทดสอบก\อนเร ียนโดยใชFแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหS เร ื ่อง โคลงโลกนิติ                   

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

 3.3.2. ดำเนินการจัดการเรียนรูFตามแผนการจัดการเรียนรูF โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด  

 3.3.3. ทดสอบหลังเรียนโดยใชFแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหSและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย  

3.4 สถิติท่ีใช-ในการวิเคราะหQข-อมูล  

 การวิเคราะหSแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชF ไดFแก\ 

  3.4.1 รFอยละ (Percentage )  

  3.4.2  ค\าเฉล่ีย (Arithmetic Mean 

  3.4.3  ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  

 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหQข-อมูล 

 

ผลการวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรูFกลุ\มสาระการเรียนรูFภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 เรื่อง โคลง โลกนิติ โดยใชF

กระบวนการแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท\ากับ 82/80 แสดงว\าแผนการจัดการเรียนรูF กลุ\มสาระการเรียนรูF

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี 1 เร่ือง โคลงโลกนิติ โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด ท่ีผูFวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ

สูงกว\าเกณฑS 80/80 ท่ีต้ังไวF 

 2. วิเคราะหSหาความแตกต\างระหว\างคะแนนแบบทดสอบก\อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะหSขFอมูล

ปรากฎดังในตาราง ดังน้ี 

การทดสอบ N  S.D. t Sig.(2-tailed) 

ก1อนเรียน 28 7.14 3.04 
18.6461 0.000 

หลังเรียน 28 15.79 1.60 

ค\าวิกฤต     t        ท่ีระดับ       .05         df         27     คือ      1.703 
  

 จากตาราง นักเรียนที่เรียนดFวยแผนการจัดการเรียนรูF กลุ\มสาระการเรียนรูFภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 

เรื่อง โคลงโลกนิติ โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด มีค\าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว\าก\อน

เรียนอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

 

 

X
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บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และข-อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียนดFวยวิธี           

การสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพ 85.83/86.47 ซ่ึงมากกว\าเกณฑS 80/80 ท่ีต้ังไวF   

5.2 อภิปรายผล  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูFวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 5.2.1 การวิจัยในครั้งนี้ ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูFวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษา       

ปCที่ 1 ที่เรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด มีค\าเท\ากับ 82.29/80.18 นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยก\อน

เรียนเท\ากับ 7.14 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท\ากับ 15.79 สอดคลFองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการ

สอนที่เรียนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด ทำใหFนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งตรงกับผูFเชี่ยวชาญ    

ท่ีผูFวิจัยไดFศึกษาคFนควFา  

 5.2.2 เปรียบเทียบผลการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียนดFวยวิธีการสอน

โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด ระหว\างก\อนเรียนและหลังเรียน พบว\านักเรียนที่เรียนดFวยวิธีการสอนภาษาไทย 

เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียนดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด มีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกว\าก\อนเรียน สอดคลFองกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีเน่ืองจากกระบวนการแผนผังความคิด มุ\งเนFนใหFผูFเรียนไดFมี

ส\วนร\วมในการเรียนรูFการเตรียมความพรFอม การปฏิบัติ การนำเสนอและประเมินผังความคิด และการสรุปตรงกับ

หลักการและเปQนไปตามประสิทธิภาพและผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากผูFวิจัยมีเกณฑSการวัดผลและ

ประเมินผลท่ีชัดเจนและยังไดFพิสูจนSมาแลFว 

5.3 ข-อเสนอแนะ  

 5.3.1 ขFอเสนอแนะในการนำไปใชF 

  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูFวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ที่เรียน

ดFวยวิธีการสอนโดยใชFกระบวนการแผนผังความคิด หลังเรียนมีคะแนนสูงกว\าก\อนเรียน ซึ่งแสดงใหFเห็นว\า วิธีการสอน

ภาษาไทย เรื่อง เรื่อง โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 1 ดังนั้น ครูผูFสอนควรนำวิธีการสอน โดยใชFกระบวนการแผนผัง

ความคิดกับเน้ือหาสาระย\อยอ่ืน ๆ เช\น กาพยSและกลอน เปQนตFน 

 5.3.2 ขFอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต\อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิธีการสอน  โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิดเรื่องอื่น ๆ เช\น กาพยSและกลอน 

เปQนตFน 

  2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูFในศาสตรSวิชาอื่น ๆ โดยใชFกระบวนการแผนผังความคิดกับ

ประชาการกลุ\มอ่ืน ๆ ในระดับช้ันต\าง ๆ  
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