
บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรุปบทเรียน 
       1.  ความหมายของการสรุปบทเรียน 
       2.  หลักการของการสรุปบทเรียน 
       3.  ลักษณะและวิธีการของการสรุปบทเรียน 
       4.  รูปแบบของการสรุปบทเรียน 
       5.  ประโยชนของการสรุปบทเรียน 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรุปบทเรียน 
เอกสารที่เกี่ยวของกับผังกราฟก 
      1.  ความหมาย  ทฤษฎี หลักการ  ความเปนมา และแนวคิดที่เกี่ยวของกับผังกราฟก 
      2. รูปแบบของผังกราฟก 
      3.  การเรียนการสอนโดยทั่วไปที่ใชผังกราฟก 
      4.  การเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกในการสรุปบทเรียน 
      5.  ประโยชนของการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคผังกราฟก 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของการใชเทคนิคผังกราฟก 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรุปบทเรียน 
 
 1.  ความหมายของการสรุปบทเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๆ อยู 3  กิจกรรม   
ไดแก  การนําเขาสูบทเรียน  การสอน  และการสรุป  โดยเฉพาะการสรุปบทเรียนเปนกิจกรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งที่ครูตองทําในระหวางที่มีการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนมีความคิดรวบยอด 
กับเรื่องที่ไดเรียนไปแลวและสามารถนําความรูในเรื่องนั้นไปสัมพันธกับความรูใหมทําใหผูเรียน
เกิดความเขาใจที่ตอเนื่องในเนื้อหา 
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ความหมายของการสรุปนั้นมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดใหความ 
หมายการสรุปบทเรียน  ไวดังนี้ 

การสรุปบทเรียน  คือ  การที่ครูพยายามใหนักเรียนสามารถรวมความคิด  ความเขาใจ
ของตนเองไดถูกตองซึ่งเปนการรวบหรือสรุปหลักเกณฑหรือขอเท็จจริงหรือแนวความคิดที่
สําคัญๆ จากประสบการณในการเรียนการสอนแตละครั้ง  นักเรียนจะจับจุดสําคัญๆ ของบทเรียน
ไดถูกตองรูวากําลังเรียนอะไรและจะนําความรูใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมไดอยางไร  นักเรียน
จะเรียนบทเรียนใหมเขาใจรวดเร็วยิ่งขึ้น ( อัญชลี  แจมเจริญ  และคณะ,2526 : 145 )  สวน   
ซิวหงษ  บุตรลับ (2523 :122)  ไดใหความหมายของการสรุปวาเปนการสรุปวัตถุประสงคของ 
การสอน  การยอประเด็นสําคัญของเนื้อหาและการระบุคุณคาของกิจกรรมที่ไดกระทําลงไป   
สงัด  อุทรานันท ( 2528 : 135) ไดกลาวถึงการสรุปในทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล ( Hull’s Reinforce 
ment Theory) วา เปนการกระทําอันสุดทายของการเรียน  การกระทํานี้มีความเขมมากกวาการ
กระทําในอันดับแรก ๆ อีกดวย  วิชัย  ดิสสระ ( 2519 : 82) ไดกลาวถึงการสรุปวาเปนการรวบ 
ใจความสําคัญ ๆ ของเนื้อเร่ืองซึ่งเปนเนื้อหาหลักของบทเรียนไวดวยกัน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจ 
บทเรียนไดอยางถูกตองและบริบูรณ  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 191 ) 
กลาววา  การสรุปบทเรียนเปนการสรุปสาระสําคัญของบทเรียน  เพื่อใหรูวานักเรียนกําลังเรียน
อะไร  และจะนําความรูใหมนี้ไปสัมพันธกับความรูเดิมไดอยางไร  เพื่อนักเรียนสามารถเรียน 
บทเรียนใหมไดตอเนื่องและเขาใจความสัมพันธระหวางบทเรียนใหมกับบทเรียนเกาไดรวดเร็ว 

จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา  การสรุป คือ การรวบรวมความคิดรวบยอดของ
เนื้อเร่ืองหรือใจความสําคัญของเนื้อเร่ืองที่เรียนผานไปแลว  ใหเห็นเนื้อหาที่กระทัดรัดที่สุด  และ
ยังคงประสิทธิภาพในการสื่อความหมายเดิม  เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ืองไดอยางถูกตอง 
 
2.  หลักการของการสรุปเนื้อหา 

การลงทายรายการหรือการสรุปนั้น  มีความสําคัญไมนอยไปกวาการขึ้นตน  หรือการ
เร่ิมรายการ  เพราะเปนสิ่งที่จะฝากใหผูชมรายการไดมีโอกาสทบทวน เนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให
เกิดความเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทินวัฒน  มฤคพิทักษ (2525 : 57)  ไดใหหลักการสรุปเนื้อหาโดยทั่วไปไว  4  ประการ  
ดังนี้ 

1. มีความหมายชัดเจนไมเล่ือนลอย 
2. มีความสัมพันธกับเนื้อเร่ืองและหัวขอเร่ือง 
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3. กะทัดรัด ไมเยิ่นเยอ 
4. พุงขึ้นสูงจุดยอดของเนื้อหา 

อัญชลี  แจมเจริญ และคณะ, (2526 : 145- 146) ไดเสนอหลักการในกรณีที่ตองการสรุป
บทเรียน  ดังนี้ 

1. สรุปใจความสําคัญ ๆในแตละตอนในระหวางเรียน 
2. สรุปปดทายเมื่อเรียนจบการเรียนแลว 
3. สรุปทันทีเมื่ออภิปรายหรือทําแบบฝกหัดสั้น ๆ ส้ินสุดลง 
4.    สรุปเมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาเกิดขึ้น  

 
3.  ลักษณะและวิธีการของการสรุปบทเรียน 

การสรุป เปนการทบทวนและเนนจุดที่สําคัญ หรือเพื่อเปนการรวบรวมเนื้อหา 
ที่เห็นวายังกระจัดกระจายอยู ใหกระชับยิ่งขึ้น เปนการลําดับเนื้อเร่ืองและเนนตอนสําคัญของเรื่อง
ใหมีน้ําหนักจริงจังทําใหผูชมรูสึกวามีความเราใจเชื่อถือกับรูสึกคลอยตาม 
  จารึก  ชูกิตติกุล, (2520 : 88) ไดเสนอวิธีสรุปยอเนื้อหา  เพื่อทบทวนบทเรียนมีอยูหลายวิธี  
ดังตอไปนี้ คือ 

1. ครูเปนผูสรุป 
2. นักเรียนเปนผูสรุป 
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  

สุวรรณ  ปะวรรณจะ ( 2522  : 166) ไดเสนอวิธีการสรุปบทเรียนอาจทําไดดังนี้  
1. การตั้งคําถาม ครูอาจใชคําถามใหนักเรียนไดตอบ หรือแสดงความคิด 

เห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน 
2. การใชอุปกรณ ใหสังเกตอุปกรณที่ครูเตรียมมาแลวอภิปรายเกี่ยวกับอุปกรณ 

แลวชวยกันสรุปหรือครูอาจจัดทําแผนภูมิสรุปประเด็นสําคัญๆมาใหนักเรียนไดอานหรือจดบันทึก 
3. ครูกับนักเรียนชวยกันสรุป เพื่อชวยกันรวบรวมความคิดสําคัญ ๆ ครูอาจจด 

บันขอเท็จจริงลงบนกระดาน หรือครูพูดทบทวนจากที่สรุปไว 
4. แบงกลุมใหนักเรียนทํางาน แลวสรุปผลการปฏิบัติงานหนาชั้นเรียน 
5. สรางสถานการณใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนชวยกันสรุป 
6. สรุปจากกิจกรรมการสังเกต การสาธิต การทดลอง พยายามชี้ใหเห็นความ 

สัมพันธของวิชาความรูเดิม ส่ิงที่เพิ่งเรียนจบไปแลวกับสิ่งที่เรียนในอนาคต 
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ทั้งนี้ครูอาจจะทดสอบวา นักเรียนสัมพันธกับความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกันไดดี
เพียงไร ไดดังนี้ ( ลัดดา  จารุมณี,  2525 : 85) 

1. โดยการทบทวนสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแลวโดยลําดับ จนถึงบทเรียนที่เรียน 
ใหม 

2. โดยการสังเกตความสามารถของนักเรียนในการนําความรูที่ไดรับจากการ 
เรียนบทเรียนนั้น ๆ มาใชกับเหตุการณใหม ๆ ที่คลายคลึงกับเหตุการณเดิม 

3. โดยการสังเกตความสามารถของนักเรียนในการนําความรูตาง ๆ  มาสัมพันธ 
กับบทเรียนใหมได 

วิชัย  ดิสสระ(2519 : 82-84 )  ไดเสนอเกี่ยวโอกาสในการสรุปบทเรียน ซ่ึงสามารถทํา
ไดดังตอไปนี้คือ 

1. เมื่อจบบทเรียน 
2. แตละระดับชั้นของการเรียนจบลง ซ่ึงบทเรียนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายระดับของ 

การเรียน 
3. ทันทีที่มีการอภิปราย หรือการทําแบบฝกหัดสั้น ๆ ส้ินสุดลง 
4. เมื่อมีอุปสรรค  หรือปญหาเกิดขึ้น  

 
สิ่งสําคัญสําคัญในการสรุปบทเรียนท่ีครูควรจะตองระลึกถึงก็คือ  

ครูจะตองรูวาบทเรียนจะจบลงในลักษณะอยางไร  เพื่อจะไดสรุปบทเรียนไดถูก
ตอง 

 ครูจะตองรูวาใจความของเรื่องนั้นมีอะไรบาง 
ครูจะสรุปเรื่องที่ไดเรียนมาแลวเขาดวยกันไดอยางไร 
การสรุปบทเรียนตองนาสนใจ  เชน  การใชความรูที่เรียนมาคิดเกี่ยว 

กับปญหาที่เกิดใหม 
 
4  รูปแบบของการสรุปบทเรียน 
                อลงกรณ  นิยะกิจ ( 2529 :6 ) ไดเสนอรูปแบบการสรุปบทเรียนซึ่งทํากัน  2  แบบ คือ 

    1.  การสรุปหรือจับใจความสําคัญเพื่อใหผูเรียนไดเชื่อมความรูเกากับความรูใหม
ดวยกัน 

    2.  เปนการสรุปแนวคิดของนักเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนในแงความสําเร็จในการ 
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เรียน  ตลอดจนการแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่ประสบในการเรียน  เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาตอไป  
 
 5.  ประโยนของการสรุปบทเรียน 
              วิชัย  ดิสสระ (2519 : 82-84 ) ไดเสนอเกี่ยวกับประโยชนของการสรุปบทเรียน คือ 

1.  ประมวลเรื่องราวที่สําคัญที่ไดเรียนไปแลวเขาดวยกัน 
2.  เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนเขาดวยกัน 
3.  สรางความเขาใจในการเรียนใหดีขึ้น 
4.  รวบรวมความสนใจของนักเรียนเขาดวยกันอีกครั้งกอนที่จะจบบทเรียน 
5.  สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน   

ชาญชัย  อินทรประวัติ (2522 : 124 )  กลาววาการสรุปเปนเรื่องจําเปนที่ควรทํา  เมื่อครู
สอนบทเรียนจบแลว  เพื่อใหนักเรียนไดและเห็นความสัมพันธระหวางความรูใหมกับความรูเดิม 
การสรุปบทเรียนอาจจะทําในขณะเรียนก็ได  เพื่อใหนักเรียนทราบวากําลังเรียนถึงจุดไหน จะเรียน
อะไรอีก    และจารึก  ชูกิตติกุล (2520 : 88 ) กลาววา  การสรุปบทเรียนนั้นมีผลดีกวาการไมได
สรุป  
 
2.  งานวิจัยเก่ียวกับการสรุปบทเรียน 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรุปบทเรียนไดมีผูศึกษาคนควา  ทั้งที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
และลักษณะที่แตกตางกัน  ซ่ึงจะนํามากลาวดังตอไปนี้ 

จากการวิจัยของ  มิลเลอร  ไลวิน  และแคนเนอร ( เปรื่อง  กุมุท, 2519 : 43 , อางจาก  
Miller  Livin  and  Kanner, 1953 : 29 )  ไดทดลองใชภาพยนตรสอน  วิชาไฟฟาเบื้องตนกับนัก
เรียนระดับมัธยมศึกษา  โดยใชวิธีการสรุป  เมื่อดูภาพยนตรจบแลว  และสรุปเปนตอน  ผลการ
ทดลองปรากฏวาการสรุปรวบยอด  หลังดูภาพยนตรใหผลการเรียนรูสูงกวาการสรุปเปนตอน ๆ 
และการสรุปดีกวาไมมีการสรุปเลย 

เด็ดดวง  แฉงใจ ( 2522 : 41-44 ) ไดทําการทดลองวิธีสอนดวยสไลด  วิชาสังคมศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ดวยวิธีการ  3  วิธีดังตอไปนี้ 
        วิธีที่  1  สอนโดยใชสไลดประกอบการบรรยายที่มีบทสรุปแทรกไวตอนทาย 
        วิธีที่  2  สอนโดยใชสไลดประกอบการบรรยายที่มีคําถามแทรกไวตอนตน 
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         วิธีที่  3  สอนโดยใชสไลดประกอบการบรรยายลวนๆ 
ผลการทดลองปรากฎวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยสไลดประกอบการ

บรรยายที่มีบทสรุปแทรกไวตอนทายสูงกวากลุมที่เรียนดวยสไลดประกอบการบรรยายที่แทรก 
คําถามไวตอนตน  และกลุมที่เรียนดวยสไลดประกอบการบรรยายลวนๆ  ทั้งในกลุมผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถปานกลาง  และความสามารถระดับต่ํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

วิรัตน  เชี่ยวชาญ  ( 2526 : 28 )  ไดทําการวิจัยการใชการสรุปแบบตางๆ ที่มีตอผล 
การเรียนรูและความคงทนในการจํา  ดวยการสอนดวยสไลด  ประกอบคําบรรยายในวิชาสังคม
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  90  คน  โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  3  กลุม ๆ ละ  30  คน  
โดยกลุมควบคุมเรียนจากสไลดประกอบคําบรรยาย  กลุมทดลอง  ก  เรียนจากสไลดประกอบ 
คําบรรยายที่มีการสรุปเปนตอนๆในเรื่อง  และกลุมทดลอง ข  เรียนจากสไลดประกอบคําบรรยาย
ที่มีการสรุปรวบยอดทายเรื่อง  ผลการวิจัยปรากฎวา  ผลการเรียนรูและความคงทนในการจําของ
ทั้ง  3  กลุมไมแตกตางกัน 

อํานวย  อรรจนาทร (2528 : 22) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน 
พุทธิพิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ที่เรียนจาก 
สไลดสรุปเนื้อหา 2  แบบ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ปการศึกษา  2527  
โรงเรียนวัดสระบัว  กรุงเทพมหานคร จํานวน  60  คน  แบงกลุมเปน 2  กลุม ๆ ละ 30  คน  กลุมที่  
1 เรียนจากสไลดที่สรุปเนื้อหาบทเรียนดวยภาพประสม กลุมที่  2  เรียนจากสไลดที่สรุปเนื้อหา 
บทเรียนดวยภาพเดี่ยว  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ททางการเรียนจากสไลดซ่ึงสรุปเนื้อหาบท
เรียนดวยภาพประสมและกลุมที่เรียนจากสไลดสรุปเนื้อหาบทเรียนดวยภาพเดี่ยว ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สดุดีพันธ  หวังสุริยะ  ( 2530 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจใน
การอานภาษาไทยในการอานเร็วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จํานวน  120 คน  ใชกลุม 
ตัวอยาง  3  กลุมๆ ละ 40  คน  กลุมทดลอง ก ใชบทเรียนที่มีบทสรุปกอนอานเนื้อเร่ือง  กลุม
ทดลอง ข ใชบทเรียนที่มีบทสรุปหลังอานเนื้อเร่ือง  และกลุมทดลอง ค  ใชบทเรียนที่ไมมีบทสรุป  
ผลการทดลองปรากฏ  ทั้ง  3  กลุม  นักเรียนมีความเขาใจแตกตางกัน  และมีพัฒนาการในการอาน
เร็วแตกตางกันดวย 

อลงกรณ  นิยะกิจ (2529 :42)  ไดศึกษาผลการเรียนรูจากการสอนดวยไลดประกอบการ
สรุป 3 วิธี  โดยใชกลุมตัวอยาง  3  กลุม ๆละ 30  คน  ดังนี้ 
       กลุมทดลอง 1  สอนโดยใชสไลดเทปประกอบการสรุปดวยสไลดมีคําถามบนภาพ 
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       กลุมทดลอง 2 สอนโดยใชสไลดมีคําบรรยายลางภาพ 
       กลุมทดลอง 3 สอนโดยการใชสไลดเทปประกอบการสรุปดวยสไลดมีคําถามบนภาพ
และคําตอบลางภาพ 

ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลการเรียนรูของนักเรียนทั้ง  3  กลุม  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรียนกลุมทดลอง 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา  กลุม
ทดลองอีกสองกลุม 

ทัศนีย  วิเศษเจริญ ( 2534 : 78)   ไดทําการศึกษาผลของบทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อ
เร่ืองและบทสรุปที่มีการวางตําแหนงและรูปแบบของบทสรุปตางกันตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  ผลการวิจัยพบวา   
นักเรียนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อเร่ืองและบทสรุปโดยมีบทสรุปแทรกระหวาง
เนื้อเร่ืองและกลุมที่เรียนดวยบทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อเร่ืองและบทสรุป  โดยมีบทสรุปรวบยอด
หลังเนื้อเร่ือง  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ  การวางตําแหนงของบทสรุปไมสง
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  นักเรียนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนที่ประกอบดวย
เนื้อเร่ืองและบทสรุปที่มีรูปแบบของบทสรุปตางกันจํานวน  3  รูปแบบ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนที่ประกอบดวยเนื้อเร่ืองและบทสรุปแบบ
บรรยายเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนที่
ประกอบดวยเนื้อเร่ืองและบทสรุปที่มีการวางตําแหนงของบทสรุปทั้ง  2  ตําแหนงและรูปแบบ
ของบทสรุปทั้งสามรูปแบบที่แตระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  นั่นคือ ไมมีปฏิกริยารวมระหวางระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการวางตําแหนงและรูป
แบบของบทสรุป 
 
เอกสารที่เก่ียวของกับผังกราฟก 
1  ความหมาย ทฤษฎี  หลักการ  ความเปนมาและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับผังกราฟก 

เทคนิคผังกราฟก  พัฒนาตอเนื่องมาจากการจัดโครงสรางความคิดลวงหนาตามทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล โดยเริ่มตั้งแตป 1968 ออซูเบลไดเสนอการจัดโครงสราง
ความคิดลวงหนาเพื่อใชสําหรับการอานทําความเขาใจจากตํารา  หลังจากนั้นมีภาพประกอบแบบ
ตางๆ ปรากฎขึ้นมากกวา  20  ชนิด  รวมทั้งโครงสรางภาพรวม  โดยนํามาใชทําความเขาใจกับบท
ความที่มีความยาวมาก ๆ  แลวนําเสนอขอความรูในรูปของไดอะแกรม  รูปภาพตาง ๆ   
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ตอมา  มีนักการศึกษาไดเปลี่ยนการเรียกชื่อจาก  โครงสรางภาพรวมมาเปน  ผังกราฟก  ในปจจุบัน
ไดมีนักการศึกษาเริ่มนําผังกราฟกมาใชเปนเทคนิคการสอนในวิชาตาง ๆมากขึ้นเปนลําดับ 

 
1.1   ความหมายของผังกราฟก 
               มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผังกราฟกไว  ดังนี้ 
คลารก (Clark, 1991 : 37-38)  ไดใหความหมายวา  “… ผังกราฟกเปนแบบของ 

ความคิดที่ผูสอนหรือผูเรียนหรือทั้งผูสอนและผูเรียนสรางขึ้นเพื่อแสดงความคิดความเขาใจออก
มาเปนรูปธรรม  วาผูเรียนกําลังคิดอะไรจากการอานเนื้อหาวิชา” 

ดัจ และเมลิสลา (Doug and Melissa, 1999 : 1) ไดกลาววา “…ผังกราฟกเปนเครื่องมือ
ที่มีคุณคาสําหรับใชในการเรียนการสอน  เพราะสามารถประยุกตใชอยางไมส้ินสุดแบบตาง ๆ 
ของผังกราฟก  แสดงใหเห็นถึงการจัดลําดับกระบวนการคิดของผูเรียนไดอยางสมบูรณเปนกลวิธี
ที่ใชในการทําความเขาใจสิ่งที่เรียนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น” 

สุปรียา  ตันสกุล (2540 : 6) ไดใหความหมายวา “…ผังกราฟกเปนสิ่งที่แสดงออกเปน
ภาพขององคประกอบที่สําคัญของเนื้อหา  เปนรูปแบบของความคิดที่ผูสอนและผูเรียนสราง  เพื่อ
แสดงความคิดออกมาเปนรูปธรรม” 

ทิศนา  แขมมณี (2543 : 2) ไดอธิบายความหมายของผังกราฟกไวดังนี้ “..ผังกราฟกเปน
แผนผังทางความคิด ประกอบไปดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยูในรูปแบบ
ตางๆ  ซ่ึงทําใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ เปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนํามา
ใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ จํานวนมาก  เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นได
งายขึ้นและจดจําไดนาน” 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2544 : 129) ไดกลาววา “…ผังกราฟก คือรูปแบบของการสื่อสาร  
เพื่อใชนําเสนอขอมูลที่ไดจากการรวบรวมอยางเปนระบบ  มีความเขาใจงาย  กระชับกะทัดรัด   
ผังกราฟกนั้นไดมาจากการนําขอมูลดิบ  หรือความรูจากแหลงตาง ๆ มาทําการจัดกระทําขอมูล  ใน
การจัดกระทําขอมูลตองใชทักษะการคิด  เชน  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การแยกแยะ  การจัด
ประเภท  การเรียงลําดับ  การใชตัวเลข  เชน  ความถี่  คาเฉลี่ย  การสรุป  จากนั้นจึงมีการเลือกแบบ
ผังกราฟก  เพื่อนําเสนอขอมูลที่จัดกระทําแลว  ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผูนําเสนอ
ตองการ” 

จากความหมายของผังกราฟกที่นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายไว  สรุปไดวา   
ผังกราฟกหมายถึง  แบบของการสื่อสาร  โดยส่ือสารออกมาในลักษณะของรูปภาพ  กราฟ   
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ไดอะแกรม  ซ่ึงขอมูลที่จะนําเสนอนั้นไดถูกจัดกระทําดวยวิธีการตาง ๆ ที่ตองผานกระบวนการคิด
ขั้นสูงมาแลว  ซ่ึงผังกราฟกนั้นเปนสิ่งที่แสดงความคิดที่เปนนามธรรมใหออกมาเปนภาพ หรือ 
ไดอะแกรม  ชวยทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น  และจดจําในสิ่งที่เรียนรูไดนาน  และการเลือกแบบ
ผังกราฟกเพื่อใชนําเสนอขอมูลนั้น  เลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ผูนําเสนอตองการ 
 

1.2  ทฤษฎี  หลักการ  และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
ผังกราฟก 

ผังกราฟก (Graphic Organizers : GOs)  มีพื้นฐานมาจากเทคนิคการนําเสนอโครงสราง
ความคิดลวงหนาของออซูเบล  ซ่ึงไดพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาเพื่อชวยใหผูเรียนรูเนื้อหาเชิงอธิบาย
ดวยความเขาใจมากขึ้น และจากการศึกษางานของโรบินสัน(Robinson, 1998 : 85-90)  สรุปไดวา  
แมจะมีการนําเทคนิคการนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนามาใชอยางกวางขวาง  แตอยางไรก็
ตามขอคนพบของนักวิจัยตลอดเวลากวา  20  ป  ยังใหขอสรุปที่ไมแนนอน   งานวิจัยบางชิ้น  เชน  
งานวิจัยของ  กราเวส ,เพรินน,  ดินเนลและโกลเวอร  แสดงใหเห็นวา  เทคนิคผังกราฟกจะชวย 
สงเสริมการเรียนรู  โดยชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียน  และเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายขึ้น
ได  ในขณะที่งานวิจัยอ่ืน ๆ เชน  งานวิจัยของฮารเลย  ดาวิส และเมเยอร  ไมไดแสดงวาการใช 
ผังกราฟกมีผลการสงเสริมการเรียนรูในดานใด ๆ นอกจากนี้เมเยอรยังใหขอคิดที่สรุปไดวาเทคนิค
การนําเสนอความคิดลวงหนา  ไมไดแสดงใหเห็นผลสําคัญ ๆ เมื่อนํามาใชวัดการเรียนรูโดยทั่วไป
หรือทั้งหมด  โดยเฉพาะเรื่องการจํารายละเอียดขอเท็จจริง  ประเด็นที่เปนปญหาในการใชเทคนิค
การนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา  ที่สําคัญ คือ  แบบของการนําเสนอความคิดลวงหนาที่ใช
จะมีลักษณะยอหนาส้ัน ๆ  ที่ประกอบดวยประโยคหลาย ๆ ประโยค  ผูเรียนที่มีปญหาในการสรุป
อิงความจากประโยคหลาย ๆ ประโยค  อาจจะไมไดประโยชนจากการนําเสนอโครงสรางความคิด
ลวงหนาในแบบดังกลาว  บารอนและเอิรล เปนผูกลาวถึงปญหานี้เปนครั้งแรก  โดยเสนอวา   
โครงสรางภาพรวม (Structured Overview : SOs)  ซ่ึงเปนภาพประกอบที่แสดงชนิดของผังคําที่
แสดงลําดับความสําคัญของมโนทัศนจะอํานวยความสะดวกใหผูเรียนมากกวาการใชการนําเสนอ
ความคิดลวงหนาซ่ึงเปนรูปแบบการเขียน  ส่ิงที่ทําใหโครงสรางภาพรวมแตกตางจากการนําเสนอ
โครงสรางความคิดลวงหนาคือความสามารถในการแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหลักที่
พบในเนื้อหา  เอสเทส,มิล และบารอน  กลาวถึง  โครงสรางภาพรวมวา  “…เปนตัวแทนที่เปนตัว
อักษรที่สามารถทําใหมองเห็นคําศัพทสําคัญในสิ่งที่เรียน ซ่ึงมีความสัมพันธ กับมโนทัศน 
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ที่ปรากฏในคําศัพทโดยรวม ๆ ที่นักเรียนเรียนกอนหนานั้นได”  สวนเฮอรเบอร และแซนเดอร  
เรียก  โครงสรางภาพรวม  วาเปน  ตัวแทนของคําศัพทพื้นฐานในรูปไดอะแกรม  ซ่ึงแสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่แสดงโดยคําเหลานั้น  หลังจากนั้น  มอร และรีดเดนซ  ไดศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ  การใชโครงสรางภาพรวม  ซ่ึงสรุปไดวา  โครงสรางภาพรวมใหผลดีเมื่อใช
หลังการอานมากกวาเมื่อใชกอนการอาน  ดังนั้น  จึงมีการแนะนําใหเปลี่ยนคําที่ใชเรียกจากโครง
สรางภาพรวมมาเปนผังกราฟก  เมื่อตําแหนงที่มาใชเปลี่ยนจากใชกอนการอานมาเปนหลังการอาน 

ดวยเหตุนี้  ในการศึกษาเกี่ยวกับผังกราฟกนั้นจําเปนตองศึกษาทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมาย  และแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอโครงสรางควมคิดลวงหนาของออซูเบลใหเกิดความ
เขาใจกอนจึงจะสามารถนําผังกราฟกไปใชใหเกิดประสิทธิภาพได  ผูวิจัยจึงนําเสนอทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา  เพื่อเปนพื้น
ฐานของการศึกษาเกี่ยวกับผังกราฟก  ดังตอไปนี้ 
 

1.3  ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ออซูเบล (Ausubel, 1968 อางถึงใน  ไสว  ฟกขาว,2536 : 71)  กลาวโดยสรุปวา  ใน

สมองของมนุษยมีการจัดความรูตางๆ ที่ไดเรียนรูอยางมีระบบในลักษณะที่เปนโครงสรางที่เรียกวา
โครงสรางทางปญญา ( Cognitive Structure)ซ่ึงมีการจัดลําดับความสัมพันธเชื่อมโยงจากมโนทัศน
ที่กวางและครอบคลุมลงมาจนถึงมโนทัศนยอยที่เฉพาะเจาะจง  และใหความสําคัญกับการเรียนรู
อยางเขาใจและมีความหมาย โดยกลาววา “… การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนรวมหรือเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรูใหม  ซ่ึงอาจเปนความคิดรวบยอด หรือความรูที่ไดรับใหมเขาไวในโครงสรางทางปญญา  
ส่ิงที่เรียนรูใหมที่ไดจากการเรียนรูอยางมีความหมายจะเก็บไวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  อันเปน
ผลจากการดูดซึมกับความรูเดิมที่มีอยูและจะชวยขยายความรูเดิมหรือมโนทัศนเดิมที่มีอยูแลว”   
ดังนั้น  โครงสรางทางปญญาของแตละบุคคลแตกตางกันตามการจัดลําดับความสัมพันธของ 
มโนทัศนที่มีอยูในสมอง 

นอกจากนี้สวนที่เกี่ยวของกับการเรียนรู  ออซูเบล ( Ausubel,1969  อางถึงใน 
สุรางค  โควตระกูล, 2541 :216-217)  มีความเห็นวา  ผูเรียนเรียนรูขอมูลขาวสารดวยการรับหรือ
ดวยการคนพบและวิธีที่เรียนอาจจะเปนการเรียนรูดวยความเขาใจอยางมีความหมายหรือเปนการ
เรียนรูโดยการทองจําโดยไมคิด และไดแบงการเรียนรูออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ 
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1.  การเรียนรูโดยการรับอยางมีความหมาย ( Meaning Reception Learning)  เปนการ
เรียนรูที่ไดรับการสอนสิ่งใหมๆ อยางครบถวนและผูเรียนนําไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู 

2.  การเรียนรูโดยการรับแบบทองจําโดยไมคิด ( Rote Reception Learning)  เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนไดรับการสอนสิ่งใหมอยางครบถวนและผูเรียนทองจําไว   

3.  การเรียนรูโดยการคนพบอยางมีความหมาย (Meaningful Discovery  
Learning)  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบเองและนําไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู 

4.  การเรียนรูโดยการคนพบแบบทองจําโดยไมคิด ( Rote Discovery Learning ) 
 เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบเองแตทองจําไว 

 จากประเภทการเรียนรูทั้ง  4  แบบนี้  ออซูเบล(Ausubel,1968 )ไดนําเสนอเปน 
ภาพประกอบ และไดเสนอตัวแทนของกิจกรรมที่เหมาะสม  ดังภาพประกอบที่  1 
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การเรียนรูอยาง            การทําความกระจางเกี่ยวกับ  การสอนโดยใชโสตทัศนูปกรณ   (1)  การวิจัยทางวิทยาศาสตร 
มีความหมาย ความสัมพันธระหวาง  โสตทัศนูปกรณ               (2) เพลงใหม ๆ 
 (Meaningful  มโนทัศนตาง ๆ  ที่มีการออกแบบอยางดี  (3) สถาปตยกรรม 
Learning)                   (clarification of  (well designed audio                    (scientific research/ 

Relationships between     tutorial instruction)                     new music  or architecture) 
Concepts ) 

 
          การบรรยายหรือใชตํารา   การศึกษาคนควาวิจัย 
       (lectures or most textbook   ที่ทําเปนประจําหรือ 
          presentations)    (most routine”research” or 

intellectual production) 
 
    การลงมือปฏิบัติจริง 
    ในหองปฏิบัติการ 
    (school laboratory 
      work) 
 
การเรียนรูแบบ          ตารางสูตรคูณ  การใชสูตรเพื่อแกปญหา           การลองผิดลองถูกและ 
ทองจํา                     (multiplication  (applying formulas to                      การแกขอผิดที่ยังเปนปริศนา 
(rote                      tables)   solve problems)                    (trial and error 
learning)                                                     “puzzle”solutions) 
 
 
 
 
 
        การเรียนรูโดยการรับ  การเรียนรูโดยการ     การเรียนรูโดยการ 
       (reception learning)  คนพบแบบผูสอน     คนพบดวยตนเอง 
     เปนผูชนะ      (autonomous discovery learning) 
     (guided discovery learning)  
     
ภาพประกอบที่  1  แสดงความแตกตางระหวางการเรียนรูโดยการรับ  การเรียนรูโดยการคนพบ  

            และการเรียนรูโดยการจํา  การเรียนรูอยางมีความหมาย  
 
ที่มา  : ออซูเบล (Ausubel, D.P.)1968 :25 
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การเรียนรูโดยการรับนั้น  ผูสอนเปนผูบรรยายและบอกให แตการเรียนโดยการคนพบ
ไดในชวงเวลาหลังเรียน ผูเรียนจะตองนําขอมูลที่ไดรับใหมเขามาเชื่อมโยงกับโครงสรางทาง
ปญญาที่มีอยูเดิม  และจัดโครงสรางใหมหรือขยายโครงสรางเดิม  การเรียนรูโดยการรับและ 
การคนพบเปนถือวาเปนขั้นแรกของการเรียนรู  หากผูเรียนนําส่ิงที่ไดเรียนรูใหมไปสัมพันธกับส่ิง
ที่เรียนมากอน  จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  แตถาผูเรียนไมนําส่ิงที่เรียนรูใหมไป
สัมพันธกับความรูเดิมที่มี  จะเกิดการเรียนรูแบบทองจํา  ซ่ึงออซูเบลถือวาการเรียนรูโดยการรับ
อยางมีความหมายมีความสําคัญมากกวาการเรียนรูโดยการคนพบ  และไดเสนอแนะวาการสอน
โดยใหผูเรียนเรียนรูโดยการคนพบ  อาจจะเหมาะสมกับผูเรียนที่อยูในชั้นประถมตน  สวนการ
เรียนรูโดยการรับอยางมีความหมายเหมาะสําหรับผูเรียนที่อยูในชั้นประถมปลาย  มัธยม  และ
มหาวิทยาลัยเพราะเมื่อเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายแลวความรูนั้นจะถูกจัดอยางเปนระบบ
โครงสรางความรูเดิม ( Schematic System)  ระดับลึกในความจําระยะยาว  ซ่ึงคงทนงายตอการจํา  
และสามารถระลึกดีกวาการทองจํา  ซ่ึงทําใหเกิดโครงสรางระดับพื้นผิวเทานั้น ( Biggs and 
Moore, 1993,  อางถึงใน  สุปรียา  ตันสกุล, 2540 : 10 ) การนําขอมูลใหมเขาสูโครงสรางทาง
ปญญาจะใชการดูดซึมเขาไปเปนสวนหนึ่งของโครงสรางความรูที่มีอยูเดิม  โดยกระบวนการที่
เรียกวากระบวนการดูดซึม  การเรียนรูอยางมีความหมายทั้งชนิดรับรูและคนพบ  เมื่อเขาไปเปน
สวนหนึ่งของโครงสรางทางปญญาแลว  แมวาจะไมสามารถจดจําไดทั้งหมด  แตจะสามารถระลึก
ถึงส่ิงที่เรียนรูแลวแตไดนํามาใชนานแลวและสามารถเรียนรูส่ิงใหมไดโดยใชเวลานอยกวาเมื่อเร่ิม
ตนครั้งแรก 

ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล  มีแนวคิดวาครูควรจะสอนสิ่งที่มี
ความสัมพันธกับความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิม  ความรูที่มีอยูเดิมนี้จะอยูในโครงสรางทางปญญาซึ่งเปน
ขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมีการจัดระบบไวเปนอยางดี  มีการเชื่อมโยงระหวางความรูเกาและ
ความรูใหมอยางมีระดับขั้น  ดังนั้นการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมไดเชื่อม
โยงกับมโนทัศนที่อยูในโครงสรางทางปญญาเดิมที่มีอยูในสมอง  ซ่ึงออซูเบล  เรียกวา  กระบวน
การดูดซึม  และเรียกมโนทัศนที่เกิดจากการเชื่อมโยงนั้นวา  ซัมซูมเมอร  แตถาไมไดนําความรู
ใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู  จะเปนการเรียนรูแบบทองจํา  ดังแสดงในภาพประกอบที่   
2-3   
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    A  a 
     B b 
 
     C c 
       กลุมเซลล    
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่  2  การเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อ a,b,c เปนความรูใหมจะเชื่อมโยงกับโครง 

                สรางปญญาเดิม คือ A,B และ  C  ตามลําดับ  จากภาพจะเห็นวา  A มีความซับ 
               ซอนมากกวา B และ C ( Novak  and Tyler,1977:75) 

 
ภาพประกอบที่  3  การเรียนรูแบบทองจํา  การเรียนรูอยางมีความหมาย และรูปแบบโครงสราง 

                 การเรียนรูทางดานจิตพิสัย (Novak  and  Tyler, 1977 : 27) 
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1.4  แนวคิดเก่ียวกับการนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา 
 ออซูเบล (Ausubel,1968 : 26)  กลาววา “… โครงสรางทางปญญาของมนุษยจะจัด

ความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งไวในชวงเวลาหนึ่ง  ซ่ึงจะเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูและความจําขอมูลใหม ๆ  ในสาขาเดียวกันจะทําหนาที่บงชี้ถึงความเที่ยงตรงและความชัด
เจนถึงความหมายของสิ่งที่จะเรียน  ซ่ึงผานเขามาในขอบขายของความคิด”  กระบวนการเชนนี้ถือ
วาเปนกระบวนการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ถาโครงสรางทางปญญาไดจัดลําดับไว
เหมาะสม  ชัดเจน  และมีความมั่นคง  การเรียนรูส่ิงที่เรียนใหมก็จะเกิดขึ้นไดดีและจําไดแมนยํา  
ในทางตรงกันขามถาโครงสรางทางปญญาจัดลําดับสับสนไมชัดเจนและไมมั่นคงแลวจะรับรูและ
จําส่ิงที่เรียนรูใหมไดนอย  หรือไมรับรูเลย  ดังนั้นจึงตองหาวิธีการที่จะทําใหขอบขายของความคิด
มีความสัมพันธกับเรื่องที่จะอาน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและงายตอการเขาใจและ
จดจํา  ซ่ึงวิธีการดั่งกลาวขางตนที่ออซูเบลไดเสนอใหใชนั้นคือ  การนําเสนอโครงสรางความคิด
ลวงหนา 

การนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา  เปนเทคนิคที่ออซูเบลไดเสนอแนะใหเปน
เครื่องชวยการเรียนรูอยางมีความหมายและชวยจํา  ซ่ึงออซูเบลและคณะ (Ausubel et al.,1968 :30 )  
พบวา  ในการสอนโดยวิธีบรรยายถาผูสอนใชเทคนิคการนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนาจะ
ไดผลดี  คือผูเรียนจะเขาใจบทเรียนที่สอน  และมีการเรียนรูอยางมีความหมายหลักของการนํา
เสนอเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา  โดยทั่วไป  คือการจัดเรียบเรียงขอมูลขาวสารที่ตองการให
ผูเรียนเรียนรู ออกเปนหมวดหมู   หรือใหหลักการกวาง ๆ  กอนที่ผูเรียนจะเรียนความรูใหม  หรือ
แบงบทเรียนออกเปนหัวขอที่สําคัญ ๆ ถามีความคิดรวบยอดที่สําคัญเกี่ยวกับหัวขอที่จะตองเรียนรู
ใหมก็ควรอธิบายใหผูเรียนทราบกอนที่สอนหนวยเรียนใหม 

การนําเสนอโครงสรางความคิดลวงหนา  มีความสําคัญมากเพราะทําหนาที่เปนสะพาน
เชื่อมทางปญญา (Cognitive  Bridge)  หรือเปนสมอ ( Anchor)  สําหรับยึดมโนทัศนใหมที่ไดเรียน
รูเขากับความรูเดิมที่มีอยู  ซ่ึงจะนําไปสูการเชื่อมโยงกับมโนทัศนอ่ืน ๆ ที่จะเรียนรูใหมตอไป   
ดังแสดงในภาพประกอบที่  4 
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     ( COGNITIVE ความรูใหม 
     BRIDGE) 
     สะพานเชื่อมโยงทางปญญา 

สะพานเชื่อมโยงทางปญญา 

มโนทัศนเดิม มโนทัศนเดิม

C.B. 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  4  การจัดโครงสรางความคิดลวงหนาในโครงสรางทางปญญา    
                             ในสมอง (Novak  and Tyler, 1977 : 79) 

 
จากทฤษฎี และแนวคิดที่เสนอขางตนเปนเพียงพื้นฐานที่มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ

ในการนําผังกราฟกไปใชเทานั้น  แตหากตองการใชประโยชนอยางสูงสุดจากผังกราฟกแลวควร
ตองศึกษารายละเอียดที่สําคัญของผังกราฟกควบคูกับไปดวย  ดังนี้  

 
2  รูปแบบของผังกราฟก 

ผังกราฟกแตละแบบมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอความรูแตกตางกันไป  และการ
เลือกใชผังกราฟกเพื่อนําเสนอขอความรูที่ไดจัดกระทําแลวนั้นตองเลือกตามเปาหมายหรือวัตถุ
ประสงคที่ผูนําเสนอตองการจะเสนอขอมูลเหลานั้น ( ทิศนา  แขมมณี, 2543 : 2-3)  ซ่ึงมี 
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแบบตาง ๆ ของผังกราฟก  ดังนี้ 

คาแกน (Kagan, 1998 : 3-4  อางถึงใน  ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ, 2543 : 11) ไดเสนอ 
ผังกราฟกแบบตาง ๆดังนี้ 



 27

1.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนมโนทัศน  เชน 
     1.1  ผังความคิด ( Mind  Map) 
     1.2   ผังมโนทัศน (Concept  Map) 
2.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ เชน 
     2.1  เวนนไดอะแกรม (Venn  Diagram) 
     2.2  ทีชารจ (T - chart) 
3.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล  เชน 

ผังกางปลา (Fish bone) 
4.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณ 

หรือขั้นตอน  เชน  
     4.1  ผังเรียงลําดับ ( Chain) 
     4.2  ผังวัฏจักร (Cyclical Map) 
ดัจและเมลิสสา ( Doug and Melissa, 1999) ไดเสนอผังกราฟกแบบตางๆ ดังนี้ 
1.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล  เชน 
     1.1  ผังกางปลา ( Fish Bone ) 
     1.2  ผังใยแมงมุม (Spider  Map) 
2.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณ  

หรือขั้นตอน  เชน 
2.1 ผังเรียงลําดับ ( Chain) 
2.2 ผังวัฏจักร (Cyclical Map) 
2.3 มาตราตอเนื่อง (Continuum  Scale 
2.4 ผังเสนอปญหาและการแกปญหา ( Problem/Solution) 

นาตยา  ปลันธานนท. (2542 :18-69)  ไดเสนอรูปแบบของผังกราฟกไวดังนี้ 
1.  ผังกราฟกแบบ Branching  Diagram   มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      1.1  ใชนําเสนอสรุปองคประกอบของขอมูลเปนภาพรวมโดยแสดงการแยกสวน

ประกอบตาง ๆ ทั้งสวนหลักและสวนยอย  และใหเห็นโครงสรางการเรียงลําดับความสัมพันธของ
ขอมูลเปนระบบ 

      1.2  ใชในการเปรียบเทียบขอมูล 
      1.3  ใชสรุปประเด็นสําคัญของขอมูล 
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      1.4  ใชในการวิเคราะห  ตัดสินใจเพื่อแกปญหา 
2.  ผังกราฟกแบบ Web Diagram  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      2.1  ใชในการสรุปประเด็นและรายละเอียดที่เกี่ยวของ 
      2.2  ใชแยกองคประกอบหรือสวนประกอบตาง ๆ  ของขอมูล 
      2.3  ใชแยกแยะจัดระบบและจัดลําดับขอมูลที่สัมพันธตอกันและกันออกเปนสวนๆ  
      2.4  ใชพิจารณาผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแบบเชื่อมโยง 
3.  ผังกราฟกแบบ Venn Diagram  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      3.1  แสดงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆของขอมูล 
      3.2  แสดงการแยกแยะขอมูลออกเปนองคประกอบยอย ๆ 
      3.3  แสดงความสัมพันธและไมสัมพันธกันของขอมูลและองคประกอบที่มีอยูใน

ขอมูลนั้น 
      3.4  แสดงการเปรียบเทียบขอมูล 
      3.5  แสดงความเปนเหตุเปนผลกันของขอมูล 
      3.6  ใชตรวจสอบความถูกตองของความเปนเหตุเปนผลกันในขอมูลนั้น 
4.  ผังกราฟกแบบ Interval  Graph   มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      4.1  ใชในการจัดลําดับขอมูลตางๆ ตามระยะเวลา 
      4.2  ใชแสดงความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางขอมูลที่เปนเหตุการณ 

เร่ืองราวกับระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
      4.3  นําเสนอขอมูลเพื่อทําความเขาใจและวิเคราะหเหตุปจจัยรวมทั้ง 

ประเมินพัฒนาการและแนวโนมของปรากฏการณตาง ๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันนั้น 
5.  ผังกราฟกแบบ  Order  Graph  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      5.1  ใชในการจัดเรียงลําดับขอมูลโดยสัมพันธกับระยะเวลาพัฒนาการกระบวนการ  

ขั้นตอนหรือความสัมพันธในลักษณะตาง ๆ 
6.  ผังกราฟกแบบ Cycle Graph    มีวัตถุประสงคเพื่อ 
     6.1  เรียงลําดับขอมูลที่มีลักษณะเปนวงจร  ระบบหรือวัฎจักรโดยทิศทาง 

ของวงจรหรือระบบเปนไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับลูกศรที่ใชเปนสัญลักษณส่ือความหมาย 
6.2  แสดงความสัมพันธเกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆในขอมูลนั้น 

7.  ผังกราฟกแบบ Flowchart Diagram  มีวัตถุประสงคเพื่อ 
      7.1  แสดงกระบวนการเกิดปรากฎการณเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
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      7.2  เรียงลําดับกระบวนการขั้นตอน  การวางแผนการดําเนินงานและการตัดสินใจ 
8. ผังกราฟกแบบ  Matrix Diagram  มีวัตถุประสงคเพื่อ 

8.1  การสรุปจัดแยกขอมูลออกเปนกลุม 
       8.2   การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของขอมูล 
       8.3  การพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
       8.4  การทําความเขาใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาการ  ความเคลื่อนไหว   

และแนวโนมตาง ๆ 
      8.5  การพิจารณาเกี่ยวของและความเปนเหตุเปนผลกันของขอมูล 
      8.6  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
      8.7  การตัดสินใจแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
วรรณทิพา  รอดแรงคา และ พิมพันธ  เดชะคุปต (2542) ไดเสนอผังกราฟกแบบตางๆ 

ดังนี้ 
 1.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนกาารจัดหมวดหมูและการจัด
ประเภท  เชน     ผังการจําแนกประเภทของขอมูล (Classify) 

2   ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ  เชน 
     2.1  แผนภูมิกง 
     2.2  แผนภูมิแทง 
     2.3  ตารางเปรียบเทียบ 
นอกจากนี้  สินาทรา และคณะ (Sinatra ,et al.1986, อางถึงใน สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. 

2544 : 51-55)  ไดเสนอผังกราฟกไว  4  ประเภทคือ 
1. ผังบรรยายลําดับเหตุการณ(Narrative Sequential Organization or Sequential   

Episodic Map)  
2. ผังพรรณนา(Thematic or Descriptive Map) 
3. ผังเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือน (Comparative and Contrastive  

Map) 
4. ผังจําแนกประเภท (Classification Map) 
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จากแบบตาง ๆ ของผังกราฟกที่นักการศึกษาหลายทานไดเสนอไว  สรุปไดดังนี้ 
1.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนมโนทัศน  มีดังนี้ 
     1.1  ผังความคิด (Mind  Map)  ผังความคิดเปนผังกราฟกที่แสดงความสัมพันธของ

สาระ หรือความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม  โดยใชเสนคํา  ระยะหางจากจุดศูนย
กลาง   สี  เครื่องหมาย  รูปทรงเรขาคณิต  และภาพแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความ
คิดหรือสาระนั้น ๆ ดังแสดงในภาพประกอบที่  5 

ภาพประกอบที่  5  ผังความคิด ( Kagan, 1998,  อางถึงใน  ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ,   2543 : 12 ) 
1.2 ผังมโนทัศน (Concept  map)  เปนผังกราฟกที่แสดงมโนทัศนหรือความคิด 

รวบยอดใหญไวตรงกลาง  และแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศนยอย ๆ 
เปนลําดับขั้น  ดวยเสนเชื่อมโยง  ดังภาพประกอบที่ 6 
 

ความคิดยอย 

ความคิดยอย 

ความคิดยอย ความคิดยอย 

ความคิดยอย 

ความคิดยอย 

ความคิดรวบยอดใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  6  ผังมโนทัศนหรือความคิดรวบยอด ( Kagan, 1998, อางถึงใน ศิริลักษณ 
             แกวสมบูรณ,  2543 : 13) 
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2.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบมีดังนี้ 
2.1 เวนนไดอะแกรม (Venn  Diagram)  เปนผังกราฟกที่เปนผังวงกลม  2  วงหรือ 

มากกวาที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยู  เห็นผังกราฟกที่เหมาะสําหรับการนําเสนอสิ่ง  2  ส่ิงหรือ 
มากกวาซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน  ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7 
 
 

AB  B A 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  7  เวนนไดอะแกรม (Doug and Melissa, 1999) 
 

      2.2  ทีชารจ ( T-chart)  เปนผังกราฟกที่แสดงความแตกตางของสิ่งที่ศึกษา  ดัง
แสดงในภาพประกอบที่  8 
 

  ความคิดเห็นที่เหมือนกัน         ความคิดเห็นที่ตางกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  8  ทีชารจ (Doug and Melissa, 1999 ) 
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2.3  แผนภูมิกง  เปนผังกราฟกที่แสดงการเปรียบเทียบขอมูล  โดยการแสดงสัดสวนของ 
ขอมูล  ดังภาพประกอบที่  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบที่  9  แผนภูมิกง ( วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ  เดชะคุปต, 2542 ) 
 

      2.4  แผนภูมิแทง  เปนผังกราฟกที่แสดงใหเห็นและเขาใจความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆไดชัดเจนเปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2  ตัว  โดยตัวแปรนั้นมีคาไม 
ตอเนื่อง  ดังภาพประกอบที่  10 

สวนที่ 1  สวนที่  2 
 
สวนที่  3  สวนที่ 4 

แกน Y 
 
 
 
 
 
 
 
         แกน  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพประกอบที่  10  แผนภูมิแทง ( วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพันธ  เดชะคุปต, 2542 ) 
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2.5   ตารางเปรียบเทียบ   เปนผังกราฟกที่เสนอขอมูลในรูปแบบตารางชวยให 
เขาใจไดงายเพราะจัดขอมูลไวเปนหมวดหมู  ซ่ึงขอมูลที่เสนอนั้นอาจเปนการเปรียบเทียบความ 
เหมือนกันหรือแตกตางกันของขอมูล  ดังแสดงในภาพประกอบที่  11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  1  ช่ือเรื่อง 
ตนขั้ว 

หัวขั้ว หัวสดมภ หัวสดมภ 
ตัวขั้ว ตัวเรื่อง ตัวเรื่อง 

 
 

ภาพประกอบที่  11  ตารางเปรียบเทียบ 
   ( วรรณทิพา  รอดแรงคา และ พิมพันธ  เดชะคุปต,2542 ) 
 

3.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล มีดังนี้ 
      3.1  ผังกางปลา ( Fish  Bone)  เปนผังกราฟกที่นําเสนอขอมูลใหเห็นถึงสาเหตุและผล
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังแสดงในภาพประกอบ ที่ 12 
 
       สาเหตุ    สาเหตุ       สาเหตุ    

          
          
        สาเหตุ 
 สาเหตุ  สาเหตุ 

ผลที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบที่  12  ผังกางปลา  (Georgia , 1996 : 105) 
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      3.2  ผังใยแมงมุม ( Spider  Map)   เปนผังกราฟกที่ใชแสดงมโนทัศนแบบหนึ่ง  โดย
แสดงความคิดรวบยอดใหญไวตรงกลาง  และเสนที่แยกออกจากความคิดรวบยอดใหญจะแสดง
รายละเอียดของความคิดนั้น  ดังแสดงในภาพประกอบที่  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดที่2 

รายละเอียดที่4 

รายละเอียดที่6 รายละเอียดที่8 
รายละเอียดที่7 

รายละเอียดที่5 

รายละเอียดที่3 รายละเอียดที่1 

ความคิดรวบยอดใหญ 

ภาพประกอบที่  13  ผังกราฟก แบบใยแมงมุม ( Doug and Melissa, 1999) 
 

4.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณ  หรือ
ขั้นตอน  มีดังนี้ 
      4.1  ผังเรียงลําดับ (Chain)  ใชแสดงลําดับขั้นตอนของสิ่งตาง ๆ หรือกระบวนการตางๆ 
ดังแสดงในภาพประกอบที่  14 
 
 

ขั้น
ตอนที่ 
5 

ขั้น
ตอนที่  
4 

ขั้น
ตอนที่ 
3 

ขั้น
ตอนที่ 
2 

ขั้น
ตอนที่ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบที่  14  ผังเรียงลําดับ ( Doug and Melissa, 1999) 
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4.2  ผังวัฎจักร ( Cyclical  Map)  เปนผังกราฟกที่แสดงลําดับขั้นตอนที่ 
ตอเนื่องกันเปนวงกลม  หรือวัฏจักรที่ไมแสดงจุดสิ้นสุดหรือจุดเริ่มตนที่แนนอน  ดังแสดงใน 
ภาพประกอบที่  15 
 

เหตุการณที่ 3 

เหตุการณที่ 4 เหตุการณที่ 2 

เหตุการณที่  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบที่  15  ผังวัฏจักร  ((Georgia , 1996 : 105) 
 

     4.3  มาตราตอเนื่อง ( Continuum Scale)  ใชเปนเสนเวลาเพื่อแสดงอายุ  ระดับการ
เรียนในโรงเรียนและเหตุการณทางประวัติศาสตร  ดังแสดงในภาพประกอบที่  16 
 

 
 
 
 ตํ่า     สูง 

 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบที่  16  มาตราตอเนื่อง ( Doug and Melissa, 1999) 
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4.3  ผังเสนอปญหาและการแกปญหา ( Probem/Solution)  เปนการแสดงใหเห็นถึงการ
แยกแยะปญหาและพิจารณาแนวทางแกปญหาและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นอยางหลากหลายดังแสดงใน
ภาพประกอบที่  17 
 
 
 

ผลลัพธสุดทาย 

การพยายามแกปญหา  ผลลัพธ 
1. 1. 
2. 2. 

อะไร 
ทําไม 

 
 
  ปญหา 
 
 
 

การแกปญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบที่  17  ผังเสนอปญหาและการแกปญหา (Doug and Melissa, 1999 ) 
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5.  ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนขอมูลที่เปนการจัดหมวดหมูและการแบง
ประเภทมีดังนี้ 
       5.1  ผังการจําแนกประเภทของขอมูล ( Classify)    เปนแผนผังที่ใชแสดงการจัด 
ขอมูลตาง ๆ ที่ตองการศึกษาออกเปนหมวดหมู  โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูใน
กลุมเดียวกัน  ในการจําแนกประเภทของสิ่งที่ศึกษานั้นตองมีเกณฑที่ใชในการจําแนกเสมอ  ดัง
แสดงในภาพประกอบที่  18 
 
 

ตัวอยาง ตัวอยาง ตัวอยาง ตัวอยาง 

เกณฑที่ใชแบงกลุมยอย 

เกณฑที่ใชแบงกลุมยอยลงไปอีก เกณฑที่ใชแบงกลุมยอยลงไปอีก 

เกณฑที่ใชแบงกลุมยอย 

ขอมูลตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบที่  18  ผังการจําแนกประเภทของขอมูล 
  ( วรรณทิพา  รอดแรงคา และ พิมพันธ  เดชะคุปต, 2542) 
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