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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
The Development of Social Study Subject Lesson Plan by Using Graphic Organizer Technique
of Matthayom 1 students under the Secondary Education Service Area Office 5.

ชลลดา อ่อนพันธุ์1 และวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สังกัด สานัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 5 จานวน 64 โรงเรีย น รวมทั้ง สิ้น 326 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา
2563 จานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 2) แบบประเมินความสอดคล้อง มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 3) แบบประเมินความเหมาะสม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีองค์ประกอบ 8
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (2) สาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด) (3) สาระการเรียนรู้ (4)
ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (6) กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (7) สื่อแหล่ง
เรียนรู้ และ (8) บันทึกหลังการสอน และ 2) ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้
เทคนิคผังกราฟิกโดยภาพรวมมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.74 และมีความเหมาะสมอยู่ระดับในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (  = 4.57, S.D. = 0.49)
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop the social study subject lesson plan by using
graphic organizer technique of Matthayom 1 students, and 2) to investigate the effectiveness of the
social study subject lesson plan by using the graphic organizer technique of Matthyom 1 students. The
population consisted of teachers from Social Studies, Religion and Culture Department under the
Secondary Education Service Area Office 5 from 64 schools, with a total 0f 326 people. The sample
included the teacher from the Social, Religion and Culture Department under the Secondary Education
Service Area office 5, Academic year 2020 form 8 schools. With a total of 83 people. The sample were
obtained by purposive sampling method, using the schools as the variable. The research instruments
composed of 1) the social study subject lesson plan by using the graphic organizer technique, 2)
the conformity assessment form with the reliability of 0.90, and 3) the suitability assessment form with
the reliability 0f 0.75. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard
deviation.
The research results indicated that 1) the social study subject lesson plan using the graphic
organizer technique consisted of 8 components: ( 1) learning standard and indicators, ( 2) main point
(concept), (3) learning content, (4) workload (reflecting activities), (5) measurement and evaluation of
learning outcome, (6) five steps of learning activities, (7) learning materials, and (8) post-teaching notes,
and 2) the effectiveness of the social study subject lesson plan using the graphic organizer technique
were correlated to 0.74 and were appropriate at an excellent level (  = 4.57, S.D.= 0.49).
Keywords: Development, Lesson Plan, Graphic Organizer, Social Study
วันที่รับบทความ : 12 กันยายน 2563
วันที่แก้ไขบทความ : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ตอบรับบทความ : 7 ธันวาคม 2563
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศั กราช
2560 (ฉบั บ ที่ 20 ) ที่ ก ล่ า วไว้ ใ น มาตรา 45 เกี่ ย วกั บ
การศึกษาว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการ

ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติ ปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนิ นการด้วย รัฐต้องดาเนิ นการให้ ประชาชนได้รั บ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และจั ด ให้ มี ก ารร่ วมมื อ กั น
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ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ
ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นให้ การจั ดการศึ กษา ดั งกล่ าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนิ นการ ให้ เป็ นไปตามแผนการศึ กษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนั ดของตน และมี ความรั บผิ ดชอบต่ อครอบครั ว ชุ มชน
สังคม และประเทศชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, หน้า 14)
ครูเป็นภูมิปัญญาที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ ซึ่งเป็นประชากรที่สาคัญของโลก ผู้สอน
ต้องเป็นตัวทวีคูณในการนาเด็กเข้าสู่ระบบของการเรียนรู้
บทบาทของครูจึงเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้ (telling, talking)
มาเป็นผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ(process)คิดค้นความรู้
ด้วยตนเอง ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้สอนจึงเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอน(teacher) มาเป็นผู้อานวยความสะดวก
(facilitator) คือ เป็นผู้เตรียมประสบการณ์ สื่อการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (พิมพันธ์
เดชะคุปต์, 2561, หน้า 60 )
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา หรือสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ครูผู้สอนนับว่ามีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนดังที่ พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ (2547, หน้า 98) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาว่า การจัดการเรียนรู้
ในวิชาสังคมศึกษาควรเน้นเรื่องกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ทางสังคมศาสตร์
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ และ
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมให้มากที่สุด โดยมี
ครูผู้สอนทาหน้าที่คอยให้แรงเสริม และคอยแก้ปัญหาใน
ส่วนที่เกิดขึ้น ในส่วนของสมพร โตนวล (2551, หน้า 123)
ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาว่า การจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษานั้นครูจาเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียน

รู ้จ ัก ใช้พ ลัง ความนึก คิด (Power of mind) อย่า งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ผสมผสานในเรื่องของ
นามธรรม การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน ความสนใจความอยากรู้อยากเห็น
ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการ ทาให้ผู้เรียนได้ข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักการ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผสมผสานเข้ากับความสามารถและทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ย่อมทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
การสร้างความคิดรวบยอด (Concepts) (อิทธิเดช น้อยไม้,
2560, หน้า 78-80)
ผัง กราฟิก (Graphic Organizers) นับ เป็น
เครื่องมือสาคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
ความคิดของผู้เรียน โดยนาหลักการทางานของสมองมา
ใช้ประโยชน์เพราะการใช้ผังกราฟิกจะเกิดขึ้นได้จาการทางาน
ของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมองซี กขวา
โดยซีกซ้ายทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อความ สัญลักษณ์ ตรรกะ
เหตุผล ส่วนสมองซีกขวาจะทาหน้าที่สังเคราะห์รูปแบบ
รูปร่าง สี ศิลปะ สุนทรียะ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดย
การใช้ผังกราฟิก จึงเป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ จานวนมาก เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจา
ได้ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเนื้อหาสาระนั้นอยู่ใน
ลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบ
ที่อธิบายให้เข้าใจและจดจาได้ง่าย นอกจากการใช้ในการ
ประมวลความรู้หรือสร้างความคิดขึ้น ผังกราฟิกยังเป็น
เครื่องมือทางความคิดที่ดีเนื่องจากการสร้างความคิดริเริม่
หรือสร้างความคิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมในสมอง
จาเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ผังกราฟิก
เป็นรูปแบบของการแสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็น
และอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2557,
หน้า 388) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกสอดคล้อง
กับ ทฤษฎีก ารเรี ย นรู้อ ย่า งมีค วามหมาย ของออซุเ บล
(Ausubel, 1963 อ้า งถึ งใน สุร างค์ โคว้ ตระกู ล , 2553,
หน้า 216 ) กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียน
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หรือเชื่อมโยง (Subsumme) สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็น
ความคิดรวบยอด(Concepts)หรือความรู้เดิมที่อยู่ในสมอง
ของผู้เรียนแล้ว อันจะส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง สามารถจดจาไปได้แม้ช่วงเวลาผ่านไป และ
ผู้เรียนยังสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ (อิทธิเดช น้อยไม้, 2560, หน้า 148-149 )
จากการศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ เอกสาร ตาราและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมและยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน จึง
สะท้อนให้เห็นว่าครูควรได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่แปลกใหม่ในการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะ
กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งการการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีสอนที่แปลกใหม่จะช่วยให้ครูได้มีการพัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและ
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นให้ ดี ขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น
ความสาคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้พัฒนาสมรรถนะของครูในศตวรรษที่
21 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาวิ จั ยเรื่ องการพั ฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
1.2.2 เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจั ดการ
เรี ยนรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive

Sampling) ได้ แก่ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รวมทั้งสิ้น 326 คน
กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ครูก ลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จานวน 83 คน
1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดาเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ และส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ส่ ว นที่ 1 แผนการจัด การเรีย นรู ้ วิ ช า
สั ง คมศึ ก ษาโดยใช้เ ทคนิค ผั ง กราฟิ ก ของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการประเมิ น
ประสิทธิ ภาพของแผนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้เทคนิ คผั ง
กราฟิกวิชาสังคมศึก ษา ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่
1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
1.3.3 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ เทคนิคผัง
กราฟิกของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 โรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้วชิ าสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

มัธยมศึกษาเขต 5

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยแบ่ ง
ออก เป็ น 2 ส่ ว นประกอบด้ ว ย ระยะที่ 1 การพั ฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และระยะ
ที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รายละเอียดมีดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 ศึ กษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตั ว ชี้ วั ด การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 ศึก ษาแนวทางจั ด กิ จรรมการเรี ยนการ
สอนและสร้า งแผนการจั ด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค ผั ง
กราฟิกซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน
1.4 ด าเนิ น การจั ด สร้ า งแผนการจั ด การ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก จานวน 20 แผน ซึ่งแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย

- มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
- สาระสาคัญ
- จุดประสงค์การเรียนรู้
- ภาระงาน
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้
- สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
- บันทึกหลังสอน
1.5 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น
เสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2. การประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้
2.1 ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า งแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร
หนังสือตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
2.2 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้
2.3 น าแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ จั ด ท าขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์
วิทยานิพนธ์
2.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบและประเมิน
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ความถูกต้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้
สูตรการหาค่าความสอดคล้อง ซึ่งค่าความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00
2.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 20 แผน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้

3. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ เทคนิ คผังกราฟิก ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษาเขต 5 มี วั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ยข้ อที่ 1) เพื่ อ
พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาโดยใช้
เทคนิค ผังกราฟิ ก ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 1
โรงเรีย นสังกัด สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 และข้ อที่ 2) เพื่อหาประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการ
จัด การเรีย นรู้ วิชาสังคมศึ ก ษาโดยใช้ เทคนิ คผั งกราฟิ ก
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผู้วิจัยนา
ผลการวิจั ยมาสรุปตามวั ตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 5
ได้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค ผั ง
กราฟิกวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ในหน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วยคือจานวน 15 แผน
และหน่วยการเรียนรู้ศาสนานาปัญญา จานวน 5 แผน
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ความ
สอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พบว่ามี แผนการ
จัดการเรียนรู้มีค่ าความสอดคล้องอยู่ระหว่ าง 0.60-1.00
สามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ รายละเอียด ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
แผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสังคายนา
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนา
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพุทธประวัติ
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องพุทธสาวก
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพุทธสาวก
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องศาสนิกชนตัวอย่าง
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องศาสนสัมพันธ์
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องการเรียนรู้ศาสนาอื่น
10. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องการปฏิบัตติ ามคาสอน
11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องพระรัตนตรัย
12. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่องอริยสัจ 4
13. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่องการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
14. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
15. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่องหลักธรรมเพื่อชีวิตพอเพียง
16. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่องศาสนพิธี
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่องมารยาทชาวพุทธ
18. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา
19. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่องการคบเพื่อนตามหลักทิศ 6
20. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่องการบาเพ็ญประโยชน์และการดูแลรักษาวัด
รวม
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน
20 แผน โดยผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพของแผน

IOC
0.76
0.75
0.83
0.65
0.69
0.71
0.83
0.71
0.66
0.68
0.68
0.74
0.75
0.69
0.75
0.72
0.72
0.74
0.83
0.92
0.74

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

การจัดการเรียนรู้ พบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด สามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
รายละเอียด ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคม
ศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5

4.60
4.59
4.62
4.62

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.49
0.50
0.49
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.59
4.52

0.50
0.49
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.50
4.57
4.57

0.50
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการ

ค่าเฉลี่ย

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนด
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน
3. ตัวชี้วัด สาระสาคัญ และสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน
4. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
5. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนรู้
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นพบและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลระบุเครื่องมือวัดไว้อย่างชัดเจน
10. การวัดและประเมินผลครอบคลุมพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในตัวชี้วัด
รวม

แปลผล

4. อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึ กษาโดยใช้ เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ผู้วิจัยได้นาข้อสรุปผลมาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1) จากผลการศึ ก ษาท าให้ ไ ด้ แ ผนการจั ด การ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 20 แผน โดยมี 2
หน่วยการเรียนรู้ คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรอยดวงใจ
ตามรอยพระพุทธศาสนา มีแผนการจัดการเรียนรู้จานวน
15 แผนและหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องศาสนานาปัญญามี

แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 5
ขั้นดังนี้ 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นนี้เป็นขั้นดึงความรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน 2) ขั้นเสนอองค์ความรู้ใหม่
ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ ที่ผู้เรียนไม่มีจาก
แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจจะเตรียม
มาให้ผู้เรียน หรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียนไปแสวงหาก็ได้ 3) ขั้นฝึกทักษะ ขั้นนี้เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษา และทาความเข้าใจกับข้อมูลที่
หามาได้ ผู้เ รีย นจะสร้า งความหมายของข้อ มูล หรือ
หาประสบการณ์ใ หม่ โดยใช้ ก ระบวนการต่ าง ๆ ด้ ว ย
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ตนเองในการฝึกทักษะ เช่น การใช้กระบวนการคิด และ
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดนั้น ๆ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นนี้เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปัน
ความรู้ความเข้าใจของตนเองและประโยชน์จากความรู้
ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
ผลงานสร้างความรู้ของตนในรูปแบบผังกราฟิก 5) ขั้นสรุป
องค์ความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
ทั้งหมด ทั้งความรู้เดิม และความรู้ใหม่และจัดสิ่งที่เรียนรู้
ให้เป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจาสิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ปรึกษาหารือและขอคาปรึ กษาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยตลอด จากนั้นผู้วิจัยได้นาข้อบกพร่อง
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิมล ทองผิว, 2556 หน้า 106)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ
การสอนผังกราฟิกสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม
ในระดับดีมากขึ้นไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 ผลการประเมิ น
ประสิทธิ ภาพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ พ บว่ า มี ค วาม
สมบูรณ์ ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดเพราะในขั้นตอน
ของการพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
กระบวนการและครอบคลุ ม โดยศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร
แกนกลางพุ ท ธศั ก ราช 2551 (กรมวิ ชาการ, 2551)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกเป็นรูปแบบของ
การสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นน าข้ อ มู ล มาจั ด เป็ น ระบบ
สอดคล้ องกั บงานวิ จัย (วิ ทวั ส อิ นทมานนท์ , 2554, หน้ า
114) พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก กับ

การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติพัฒนา

5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่สนใจสร้างและพัฒนาแผน
การจัดการเรียนรู้
5.1 ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
5.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิชาสังคมศึกษา
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกจากจะมีการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วควรมีการทดลองใช้จริงกับผู้เรียนด้วย
5.1.2 ครู ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิ ชา
สั ง คมศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
5.1.3 ควรมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก โดยให้นักเรียน
ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
5.2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในระดับชั้นอื่นๆ
5.2.2 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ เ ทคนิ ค ผั ง กราฟิ ก ร่ ว มกั บ กระบวนการเรี ย นรู้
รูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป
5.2.3 ควรมี ก ารน าเทคนิ ค ผั งกราฟิ ก ไปใช้ ใ น
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระอื่นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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