“ผังกราฟิก (Graphic Organizers)” กับการพัฒนาความสามารถด้านการคิด
นายธีรนันทน์ ไกรเลิศ1

หากมองว่า “การปฏิ รูปการศึกษา” เป็น วาทกรรมที่อ ยู่คู่สังคมไทยมานาน ก็ไม่เกิ นจากความเป็นจริ ง
ที่สังคม และวงการศึกษาจะยอมรับได้ เพราะเมื่อวิ เคราะห์ ปัญหาการศึก ษาให้ลึก ลงไปถึงแก่น ของปั ญหาแล้ ว
ก็จะทราบดีว่ าองคาพยพของปัญ หาการศึ กษาไทยมากมายและเรื้ อรัง มานาน ความพยายามที่ จะ “ปฏิ รูป ”
เพื่อสะสางปั ญหาจึงถู กหยิบ ยกมาเป็น ประเด็ นทุก ยุค ทุ กสมั ย และท้ายที่สุด “การปฏิรู ปการศึกษา” ก็ ยังเป็ น
“วาทกรรม” เพราะปัญ หาการศึก ษาที่บ่ งชัด อย่า งเป็ นรู ปธรรมคือผู้ เรีย นที่ ด้อ ยคุณภาพอย่างน่าเป็น กังวลยั ง
วนเวียน หลอกหลอนสังคมไทยตลอดเวลา
“นัก เรีย นด้อ ยความสามารถด้ านการคิด” คือ ตัวบ่ งชี้ที่ เป็น รูป ธรรมว่า ผู้เรีย นด้ อยคุ ณภาพอั นเป็ นผล
จากระบบการศึ กษาที่ มีปัญ หา “ครู” เป็น บุคลากรในระบบการศึก ษาที่มีบทบาท และเป็ นกลไกสาคัญในการ
ชี้น าแนวทาง อ านวยการการเรีย นรู้ เพื่อ ให้ ผู้เ รียนเกิ ดการพัฒ นาความสามารถด้า นการคิ ดวิ เคราะห์ และคิ ด
สังเคราะห์ ซึ่ง ครู ต้อ งเปลี่ ยนบทบาทจากการสอนแบบบรรยาย การสอนทีย่ ึ ดครูเ ป็น ศู นย์ กลางแห่ งความรู้
การสอนที่ เน้นการจดจา ต้ องเปลี่ยนโดยใช้เทคนิควิ ธีการ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย เปลี่ ยนให้
ผู้เรียนได้เรีย นรู้ด้ วยการลงมือ ทา แสดงหาความรู้และสร้า งองค์ ความรู้ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่างครู
กับนักเรี ยน และระหว่า งนักเรีย นด้วยกั น เปลี่ย นการเรี ยนรู้จากแบบท่ องจาเป็ นการเรี ยนรู้ที่น าไปสู่ ก ารปฏิบั ติ
(Active Learning) ที่ เป็ น รู ป ธรรม เปลี่ ย นจากการสอน ให้ เชื่ อ ตามเป็ น การสอน ให้ คิ ด ก่ อ นเชื่ อ อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ แยกแยะองค์ป ระกอบของความรู้ สั ง เคราะห์ ค วามรู้ได้ อ ย่า งเป็ นเหตุ เป็ น ผล ฉะนั้ นครู ผู้ส อน
จาเป็น ต้อ งพัฒ นานวั ตกรรมการสอนที่มีอยู่ อย่า งหลากหลาย ให้ สอดคล้อ ง เหมาะสมกั บธรรมชาติวิช า และ
ระดั บ ผู้เ รี ยนเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีศั ก ยภาพด้ า นการคิ ด (คิ ด วิ เคราะห์ แ ละคิ ด สั งเคราะห์ ) ให้ ป รากฏเป็ น
รูปธรรม
การคิดเป็ นกระบวนการทางสมองที่มีการจัดกระท ากับ ตัว แทนซึ่งอาจอยู่ในรูป ของถ้อยคา หรือ ภาพ
หรื อ เสี ยง หรือ ข้ อมู ล ที่ สะสมไว้ใ นความทรงจาแล้ว มี การแปลงให้ อ ยู่ใ นรูป แบบใหม่ ห รือ รู ปแบบที่ แ ตกต่ า ง
ออกไป ทาให้ ได้สารสนเทศที่บุคคลน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือตอบคาถามหรือให้เหตุผลและทาการตัดสินใจ
ได้ต่อ ไป2 ประกอบกั บการวิเคราะห์ หมายถึ ง แยกออกเป็ นส่ว น ๆ เพื่อ ศึกษาให้ถ่ องแท้ เช่ น วิ เคราะห์ปั ญหา
ต่าง ๆ วิเ คราะห์ ข่า ว3 ส่วนการคิ ดสั งเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการคิด ที่ดึ งองค์ ประกอบต่า ง ๆ มา
หลอมรวมหรือถั กทอภายใต้โครงร่างใหม่อย่าง เหมาะสมตามวั ตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ การคิ ดเชิงสัง เคราะห์ เป็นมิ ติ
ครู (อันดับ คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
2 จินตนา ธนวิบูลย์ชัย. (2559). การคิด การคิด แก้ปัญหา และการตัด สินใจ ในชุด วิชาจิต วิทยาเพื่อ การด ารงชีวิต (หน่วยที่ 11, น. 11-7).
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3 พจนานุก รม ฉบับราชบัณฑิต ยสถาน พ.ศ.2554
1

การคิด ที่ต้อ งออกแรงทั้งในด้ านการค้นคว้า รวมรวมข้อ มูล ที่เกี่ ยวข้องกับ เรื่อ งที่จ ะคิ ด ซึ่ งอาจจะมี จานวนมาก
และกระจั ด กระจายอยู่ ต ามที่ ต่ า ง ๆ ทั่ ว ไป เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาแล้ ว จะต้ อ งออกแรงดึ ง แนวคิ ด จาก
ส่วนประกอบเหล่ านั้น คัด เฉพาะส่ วนที่เกี่ย วโยงกับ เรื่องที่คิด และไม่เ พียงการดึงแนวคิ ดจากแหล่งต่าง ๆ มากอง
รวมกัน เท่านั้น แต่ยังต้ องนามาเข้าเตาเผาหลอมรวมแนวคิด เหล่านั้ นหรือ ถักทอความคิด ต่าง ๆ ให้อยู่ภ ายใต้ตั ว
แบบโครงร่างเดียวกันซึ่ งได้ก าหนดขึ้น เพื่อ ตอบสนองวัต ถุปร ะสงค์ ที่ต้อ งการด้ว ย4 ฉะนั้น นวัต กรรมการเรีย น
การสอนที่จ ะนามาพัฒ นานั กเรีย นให้มีความสามารถด้ านการคิดที่ ดีขึ้น ที่สามารถใช้ได้กั บทุก ๆ ธรรมชาติวิช า
ทุก ๆ ระดับของผู้เรียนคือการใช้ “ผังกราฟิก (Graphic Organizers)” ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ผังกราฟิก คื อ แบบของการสื่อสารเพื่อ ใช้นาเสนอข้อมูล ที่ได้จ ากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี ความ
เข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรั ด ชั ดเจน ผัง กราฟิกได้มาจากการนาข้ อมูล ดิบ หรือ ความรู้จ ากแหล่ง ต่าง ๆ มาท า
การจัดกระทาข้อมูล ในการจัด กระทาข้อ มูลต้องใช้ทั กษะการคิด เช่น การสังเกต การเปรีย บเทียบ การแยกแยะ
การจั ดประเภท การเรี ยงลาดับ การใช้ ตัวเลข เช่ น ค่า ความถี่ ค่า เฉลี่ย และการสรุป เป็ นต้น จากนั้นจึง มีการ
เลือกแบบผังกราฟิกเพื่อนาเสนอข้อมูล ที่จัดกระทาแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ ผู้นาเสนอต้ องการ 5
สุท ธิ มาศ อภิ รัก ษ์ วณิ ช ย์ 6 ได้ใ ห้ ข้อ มู ล เรื่ อง เครื่ อ งมื อ ช่ว ยสร้ า งกระบวนการคิ ด 7 ไว้ว่ า เครื่ อ งมื อ ที่
สะท้ อนความคิด ให้ กับผู้ เรีย นได้เป็ นอย่ างดี คือ การใช้ ผังกราฟิก (Graphic organizers) เป็น เทคนิค ที่พัฒ นา
ต่อ เนื่ อ งมาจากการจั ดโครงสร้ า งความคิ ดล่ ว งหน้ าตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่ า งมี ค วามหมาย ( meaningful
learning theory) ของเดวิ ด อู ซู เบล (David P. Ausubel) นั ก จิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น ที่ เ สนอการจั ด โครงสร้ า ง
ความคิด หรือโครงสร้างภาพรวมล่วงหน้า (presenting first) เพื่อใช้สาหรับอ่านและทาความเข้าใจเนื้อหา
ผังกราฟฟิก จึงเป็น เครื่ องมื อที่ ได้จ ากการนาข้ อมู ลมาทาการจัด กระทาข้อ มูลและนาเสนอข้อ มูล โดย
อาศั ย ทั กษะการคิ ด ต่ าง ๆ ในการจั ด กระท าข้อ มู ล ได้ แก่ การคิ ด วิ เคราะห์ การสัง เกต เปรี ยบเที ยบ จั ด
เรียงลาดับ จัดประเภท และการใช้ตัวเลข ช่ วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาจนสามารถเชื่อมโยงไป
ยังข้อ มูลหรือสาระเนื้อ หาของกลุ่มสาขาวิ ชาอื่ น ๆ ได้อ ย่างมากมาย จนกลายเป็น ความเข้า ใจในเรื่อ งที่ผู้ เรีย น
กาลังเรียนอยู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้ ยัง เป็น เครื่ องมือที่ ช่ว ยให้ ผู้เ รียนคิด ช้า ลง สามารถเกิ ดการจดจ าเก็ บร่ องรอยของขั้น ตอน
ต่าง ๆ ข้อ มูล ที่เรี ยนได้อ ย่า งดีอี กวิ ธีห นึ่ง ด้วย น าไปใช้ ได้ส าหรับ คิดคนเดี ย ว คิ ดเป็ นกลุ่ม หรือการสอนคิ ดทั้ ง
ห้องเรียน ให้ผู้ เรีย นมีค วามริเริ่มคิดสร้างสรรค์ การเชื่อ มโยงความคิ ดกับ ข้อมู ลที่ไ ด้รับ แสดงออกมาให้เห็ นเป็ น
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5 Benyapha Sophon.(2017). Graphic Organizer หรือ ผังกราฟิก คือ อะไร ? http://www.benpublishing.net/2017/02/25/graphicorganizer/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560).
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รูปธรรม เช่น แสดงออกเป็น ภาพ หรือข้ อความ ใช้เ ป็นโปสเตอร์ ในห้ องเรียนเพื่อ แสดง“แม่แ บบของการคิด ”
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งสาหรับการประเมิน งานเขียน
ผังกราฟิกแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็น ความคิดรวบยอด
1.1 ผัง ความคิด (Mind mapping) เป็น ผังกราฟิ กที่ แสดงความสั มพั นธ์ข องสาระหรือ ความคิ ด
ต่าง ๆ ให้เห็ นเป็นโครงสร้ างในภาพรวม โดยใช้ต าแหน่ง ระยะห่ างจากจุด ศูนย์ กลาง สี เครื่อ งหมาย รูป ทรง
เรขาคณิตและภาพแสดงความหมายและเชื่อ มโยงของความคิดหรือสาระนั้น ๆ
ขั้นตอนการเขียน
1) เขียนความคิดหลักหรือหัวข้อเรื่องตรงกึ่ง กลางหน้ากระดาษ
2) เขียนความคิดรองที่สัมพันธ์กับความคิดหลั กหรือหัวข้อ เรื่องกระจายออกไปรอบ ๆ
ความคิดหลัก
3) เขีย นความคิดย่ อยที่สั มพันธ์ กับมความคิ ดรองแตกออกไปเรื่อย ๆ โดยเขียนข้ อความไว้บ น
เส้นแต่ล ะเส้น เส้นที่ใช้อ าจเป็น เส้นตรงหรือเส้ นโค้งก็ไ ด้แต่เส้น ที่ใช้กับ ความคิ ดรองจะเป็นเส้ น
ที่ใหญ่กว่าความคิดย่อย
ตัวอย่างผังความคิด

ที่มา: https://goo.gl/images/nbL0gc

1.2 ผังมโนทั ศน์ (Concept map) เป็ นผัง กราฟิกที่ แสดงมโนทัศ น์ห รือความคิ ดรวบยอดใหญ่ไ ว้
ตรงกลางและแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างมโนทั ศน์แ ละมโนทัศ น์ย่อ ย ๆ เป็น ลาดั บขั้น ด้วยเส้นเชื่อมโยง แผนที่
ความคิดเป็ นการทางานร่วมกันของสมองด้า นซ้ายและด้านขวา สมองด้ านซ้า ยจะทาหน้ าที่ในการวิเคราะห์ค า
สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา สมองด้านขวาจะทาหน้าที่ในการสังเคราะห์ รูปแบบ สี รูปร่าง
ขั้นตอนการเขียน
1) เขียนมโนทัศน์ใหญ่ไว้ตรงกลาง
2) เขี ยนมโนทัศน์ ที่มีความสาคัญ รองลงมาเป็น ลาดับขั้ นจากใหญ่ไ ปย่อ ยโดยใช้ เส้น เชื่อ มโยง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
3) เขียนคาเชื่อมที่แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ร ะหว่างมโนทัศน์

ตัวอย่างผังมโนทัศน์

ที่มา: https://goo.gl/images/JY3upZ

2. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นการเปรียบเทีย บ
2.1 เวนน์ไดอะแกรม (Venn diagrame) เป็นผังกราฟิกที่เป็ นผังวงกลม 2 วง หรือมากกว่า ที่ มี
ส่วนหนึ่งซ้อนกันอยู่ เป็นผังกราฟิกที่เหมาะสาหรับการนาเสนอ 2 สิ่ง ซึ่งมีความเหมือนและความแตกต่าง
ขั้นตอนการเขียน
1) วาดวงกลม 2 ซ้อนทับกันเพียงบางส่วน
2) เขียนชื่อกลุ่มของลักษณะที่แตกต่างกันไว้ส่ วนบนของวงกลมแต่ล ะวง
3) เขียนรายละเอียดของลักษณะที่แตกต่างกันไว้ ในวงกลมแต่ล ะวง
4) เขียนรายละเอียดส่วนที่เหมือนกันไว้ในวงกลมส่วนที่ซ้ อนกัน
ตัวอย่างการเขียนเวนน์ไดอะแกรม

ที่มา: https://goo.gl/images/gQHskc

2.2 ที ชาร์ต (T-chart) เป็น ผั งกราฟิ กที่ แ สดงความแตกต่า งของสิ่ งที่ ศึ กษา โดยแบ่ ง กระดาษ
ออกเป็น 2 ส่วน
ขั้นตอนการเขียน
1) ลากเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน
2) เขียนชนิดหรือประเภทของข้อมูลไว้ด้านบน
3) เขียนข้อมูลแยกความแตกต่างไว้ทีละด้าน

ตัวอย่างทีชาร์ต

ที่มา: https://goo.gl/images/B2GEFc

2.3 แผนภูมิ รูปวงกลม (Pie-chart) เป็น แผนผังกราฟิ กที่แ สดงการเปรีย บเที ยบข้ อมูล โดยเป็ น
การแสดงสัดส่วนของข้อมูล
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) หาปริมาณของข้ อมู ลทั้ งหมดและให้ ปริ มาณของข้อมู ลทั้ งหมดแทนมุ มรอบจุด ศูน ย์ก ลาง
ของวงกลมที่มีขนาด 360 องศา
2) นาปริมาณของข้อมูลแต่ละประเภทมาเทียบหาขนาดของมุ มที่จุดศูนย์ก ลางของวงกลม
3) เขี ยนรู ปวงกลม แล้ว ลากรั ศมีข องวงกลมเพื่อ แบ่งพื้ นที่ ของรู ปวงกลมเป็นส่ วนๆตามขนาด
ของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่หาได้
ตัวอย่างแผนภูมิวงกลม

ที่มา: https://goo.gl/images/Bkmyrk

2.4 แผนภู มิแท่ ง (Bar graph) เป็นผั งกราฟิกที แสดงให้เห็ นและเข้า ใจความสัมพันธ์ ของตั วแปร
ต่าง ๆ ได้ชัดเจน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยตัวแปรนั้นมีค่าไม่ต่อเนื่อง
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) วาดเส้น แนวตั้ งและแนวนอนตั้ง ฉากกัน เขี ยนตัว เลขระบุปริ มาณและเขีย นข้ อความระบุ
ชนิดของปริมาณทั้งสองแนว
2) วาดแท่งสี่เหลี่ยมที่มีความสูงเท่ากับระดับที่ต้ องการ

ตัวอย่างแผนภูมิแท่ง

ที่มา: https://goo.gl/images/7CJ72t

2.5 ตารางเปรียบเทีย บ (Compare table) เป็ นผัง กราฟิ กที่ เสนอข้อมู ลในรูปแบบตารางช่ว ย
ให้เข้ าใจได้ง่า ย เพราะจัด ข้อมู ลไว้ เป็น หมวดหมู่ ซึ่ งข้อ มูลที่ เสนอนั้น อาจเป็ นการเปรียบเทีย บความเหมือ นกั น
หรือต่างกันของข้อมูล
ขั้นตอนการเขียน
1) วาดตารางโดยมีจานวนช่องตามข้อมูล
2) เขียนรายละเอียดของข้อมูลลงในตารางให้สัมพันธ์กันทั้ง คอลั มภ์และแถว
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

ที่มา: https://goo.gl/images/615v8v

2.6 ผัง ต้น ไม้ (Tree diagrams) เป็น ผัง กราฟิก ที่ใ ช้แ สดงความสัมพั นธ์ ของเรื่ องที่มีค วามส าคั ญ
ลดหลั่นกันเป็ นชั้น ๆ มีรู ปร่างคล้ายแผนภูมิบริหารองค์การ โดยนามาจัดเรียงให้มีรูปร่ างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่ มี
กิ่ง ก้าน สาขา ดอก ใบ ทาให้มองเห็นภาพแผนผังระบบที่เป็นระบบหลาย ๆ ความคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) เขียนมโนทัศน์หลักหรือหัวข้อเรื่องใหญ่ไว้ตรงกลางด้านบนสุดหรือ ด้านข้าง
2) เขียนมโนทัศน์ที่มีความสาคัญรองลงมาเป็นลาดั บขั้น
3) เชื่อมมโนทัศน์ต่าง ๆ โดยใช้เส้น

ตัวอย่างผังต้นไม้

ที่มา : https://goo.gl/images/kr7xZM

3. ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุ เป็ นผล
3.1 ผัง ก้างปลา (Fishbone diagram) เป็ นผังกราฟิกที่น าเสนอข้อมูลให้ เป็นถึง สามเหตุและผล
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) ระบุปัญหาที่ตาแหน่งหัวปลา
2) เขียนสาเหตุหลักหรือสาเหตุย่อยเป็นก้างปลาใหญ่
3) เขียนสาเหตุย่อยจากแต่ละสาเหตุหลักเป็นก้างปลาเล็ก ๆ
ตัวอย่างผังก้างปลา

ที่มา: https://goo.gl/images/kUaHbg
3.2 ผั ง ใยแมงมุ ม (Web diagram) เป็ น ผั ง กราฟิ ก ที่ ใช้ แ สดงมโนทั ศ น์ แ บบหนึ่ ง โดยแสดง
ความคิด รวบยอดใหญ่ ไว้ ตรงกลาง และเส้ นที่ แ ยกออกจากความคิด รวบยอดใหญ่ จะแสดงรายละเอี ย ดของ
ความคิดนั้น
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) เขียนมโนทัศน์หลักหรือหัวข้อเรื่องใหญ่ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ
2) จัดลาดับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันตั้ งแต่อ งค์ประกอบหลั ก องค์ประกอบรอง
องค์ประกอบย่อย ตามลาดับ

3) เชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ โดยใช้เส้น
ตัวอย่างผังใยแมงมุม

ที่มา: https://goo.gl/images/W24bLP

4. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นการเรียงลาดับเหตุ การณ์ หรือ ขั้นตอน
4.1 ผังลาดับ (Sequential map) ใช้แสดงลาดับขั้นตอนของสิ่งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) เขียนคาสาคัญและเรียบเรียงขั้นตอน
2) นาคาสาคัญของขั้นตอนเป็นจุดตั้งต้น
3) นาคาสาคัญของขั้น ตอนต่อไปมาเขี ยนต่อ จากขั้ นตอนแรก จนถึ งขั้น ตอนสุ ดท้า ย
ของกระบวนการ
ตัวอย่างผังเรียงลาดับ

ที่มา: https://goo.gl/images/JatdiL

4.2 ผั งวัฏจั กร (Cycle map) เป็นผัง กราฟิ กที่แสดงลาดั บขั้นตอนที่ต่ อเนื่องกันเป็ นวงกลม หรื อ
เป็นวัฏจักรที่ไม่แสดงจุดสิ้นสุดหรือจุดเริ่มต้นที่แน่นอน
ขั้นตอนการเขียนผัง
1) ระบุหัวเรื่อง

2) เขียนขั้นตอนของปรากฏการณ์ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงสุดท้าย
3) นาข้อมูลมาเรียงลาดับเป็นวงจรหรือวัฏจักร
4) ลากเส้นและหัวลูกศรตามลาดับของเหตุการณ์
ตัวอย่างผังวัฏจักร

ที่มา: https://goo.gl/images/3ECfGB

จะเห็ น ได้ ว่า ผัง กราฟิ ก (Graphic organizers) มีห ลายลั กษณะจาแนกไปตามความต้ อ งการในการ
เลือ กใช้ใ ห้ส อดคล้ อ งกับ เนื้ อ หาวิช า หรื อจุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ที่ เป็ นการเรี ยนรู้โ ดยนัก เรี ยนได้ ลงมือ ปฏิ บั ติ
(Active Learning) ช่วยให้ผู้เรีย นเกิดทั กษะการคิดวิ เคราะห์ ดังเช่น งานวิจั ยของ วีระ สุด สังข์ (2550) ที่ศึกษา
การเปรีย บเที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนทัก ษะการคิ ดวิเ คราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนั กเรียนชั้ น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ระหว่า งการจั ด การเรีย นรู้แ บบแผนผัง ความคิ ด รวบยอดและการจัด การเรี ยนรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู้ เรื่องการอ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ผลการศึกษาปรากฏ
ว่า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแผนผัง ความคิด รวบยอดเป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ช่ วยเสริ มสร้ า งให้นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ทัก ษะการคิด วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ สูงกว่าการจั ดการเรียนรู้แบบสื บ
เสาะหาความรู้ จึ งสมควรนารูปแบบการจัดการเรีย นรู้แบบแผนผังความคิด รวบยอดไปใช้ในการจั ดการเรียนรู้
พัฒ นาผู้เ รีย นให้บ รรลุผ ลและเกิ ดประโยชน์ ต่อ ไป สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ อุ่ น เรือ น หนู จั นทร์ (2551) ที่
ศึกษาทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์และความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4
ที่เ รีย นโดยวิ ธี สอนแบบอุป นั ย ร่ว มกั บ เทคนิค ผั งความคิด กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ผลการวิ จั ยพบว่ า
นักเรียนที่ได้รั บวิธีการสอนแบบอุป นัยร่ว มกับเทคนิคผั งความคิดมีทัก ษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถใน
การสรุปความคิดรวบยอด (สังเคราะห์) หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน
ดังนั้น หลั กการ ขั้นตอน เทคนิ ควิธีการ ประกอบกั บผลการวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ “ผังกราฟิก” ใน
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ จึ งเป็ น วิธี ก ารที่เ ป็น รู ปธรรมอย่ า งยิ่ งที่ ค รูส ามารถเลื อก “นวัต กรรมผั งกราฟิ ก ”
(Graphic organizers) เพื่ อพัฒ นานั กเรีย นให้ มีความสามารถด้านการคิด (คิดวิ เคราะห์ คิ ดสัง เคราะห์) ที่ดีขึ้ น
และเชื่ อว่าเป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒ นาศักยภาพผู้ เรียนให้เป็น ไปในทิ ศทางที่ก้าวข้ ามวาทกรรม “การปฏิรู ป
การศึกษา” ของสังคมไทยเสียที

