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การวิจยั ในชัน้ เรียน : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธ์ ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา
การวิจยั ครังนี
้ ้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
สรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา และค้นหา
์
เทคนิคการสอนทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาความคิดรวบยอดของผูเ้ รียน โดย
ทำการวิจยั กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน เก็บข้อมูลภายหลังจาก
ที่นักศึกษาผ่านการเรียนครบทุกหัวข้อแล้วให้เขียนแผนภาพสรุปความ
คิดรวบยอด เรือ่ งการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบอัตนัยตามลำดับ แล้วนำคะแนนการเขียนแผนภาพสรุปความคิด
รวบยอดและคะแนนสอบปลายภาคมาหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จากสูตร
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson product-moment coefficient correlation) และทดสอบนัยสำคัญของค่าสหสัมพันธ์ดว้ ยการทดสอบที (t-test) ด้วย
โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่าคะแนนแผนภาพความคิด
รวบยอดกับคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษามีค วามสัม พันธ์ใ นทิศ
ทางเดียวกันในระดับปานกลาง (r=0.56) นัน่ คือความสามารถในการสรุป
ความคิดรวบยอดสาระเนื้อหาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ดังนัน้ ผูส้ อนควรวางแผนการสอนโดยนำเทคนิค
การใช้แผนภาพสรุปความคิดรวบยอดของนักศึกษาไปใช้จดั การเรียนการ
สอนและพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในโอกาสต่อไป

Abstract

Classroom Action Research: a Study of the Relationship
between Conceptualization Capabilities and Students’
Learning Achievements
This research seeks to identify the relationship between
conceptualization capabilities and learning achievements among students,
and to discover appropriate teaching techniques for the development
of learners’ conceptualizations. The research was conducted with
36 undergraduate students at the Faculty of Archaeology, Silpakorn
University, who were enrolled in the class “Cultural Resource
Management” in the first semester of the 2011 academic year. Data were
collected after students had completed the class. Data werebased
on two areas: 1) concept maps of cultural resource management
drawn by students; 2) the final exam. Scores given to the concept
maps and final exam scores were analyzed using the Pearson productmoment coefficient correlation program, and the significance was
tested using the t-test statistics program. It was found that there is
a moderate correlation (r = 0.56) between concept map scores and
final exam scores. That is, the capability in the conceptualizations
of the subject content and learning achievements are positively
correlated, with the statistical significance rated at 0.1.  It is, therefore,
suggested that instructors should include concept map techniques in
the teaching and development of their student learning process.
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บทนำ

กระแสหลักของการเรียนการสอนในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาจนถึง
ปจจุบนั ยังคงมุง่ เน้นแนวคิดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ อันเนื่องมา
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ทีก่ ำหนดในหมวด 4  แนวการจัดการ
ศึกษา มาตรา 22 ทีก่ ล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องถือว่าผูเ้ รียนมีความสำคัญ
ทีส่ ดุ เป็นผลให้ผนู้ ำหลักสูตรไปปฏิบตั ิ ทังหลั
้ กสูตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ต้องมุง่ ดำเนินการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตามแนวคิดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ ซึง่ ผูส้ อนก็คอื ผูน้ ำหลักสูตร
ไปปฏิบ ัติค วรต้อ งตระหนั ก ถึง บทบาทของตนในการดำเนิ น การเรีย น
การสอนตามแนวคิดดังกล่าวไปพร้อมกับการให้ผเู้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์
การเรียนรูร้ ายวิชาไปพร้อมกัน
* รองศาสตราจารย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
** นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าแนวคิดการเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ (learner - oriented
approach) ทีใ่ ช้กนั มากทุกวันนีย้ งั มีนกั วิชาการหลายท่านเข้าใจคลาดเคลือ่ น
กล่าวคือ ผูส้ อนเนื้ อหาสาระส่วนใหญ่ที่เชี่ยวชาญศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่
ศาสตร์ดา้ นการศึกษามักเข้าใจว่าแนวคิดนี้มลี กั ษณะของการเรียนการสอน
ทีต่ อ้ งให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ รับประสบการณ์ตรง เรียนรูแ้ ละรับสัมผัสจาก
ของจริงหรือสถานทีจ่ ริงเท่านัน้ หรือเป็นการเรียนการสอนทีใ่ ห้ผเู้ รียนดำเนิน
การเรียนด้วยตนเองตามกิจกรรมทีก่ ำหนด  ความเข้าใจดังกล่าวนี้ถูกต้อง
เพียงส่วนเดียว คือการยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ซึง่ เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้
แต่ในความเป็ นจริงแล้วแนวคิดทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญสามารถดำเนินการ
ได้ 3 แนวทางหรือ 3 ลักษณะ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะทำได้ แนวทาง 3 ลักษณะดังกล่าว ได้แก่ (1) การเรียนการสอนทีเ่ น้นครู
เป็ นศูนย์กลาง (teacher-centered Instruction) (2) การเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered Instruction) และ (3) การเรียน
การสอนทีเ่ น้นสือ่ เป็นศูนย์กลาง (Media-centered Instruction) ความหมาย
ของแต่ละลักษณะก็คอื สิง่ ใดทีเ่ ป็ นศูนย์กลางสิง่ นัน้ จะมีบทบาทหลักในการ
สร้างความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน เช่น การเรียนการสอนทีเ่ น้นครูเป็นศูนย์กลางนัน้
ก็คอื การดำเนินการสอนโดยครูเป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการสร้างความรูใ้ ห้กบั
ผูเ้ รียน การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางนัน้ ก็คอื การดำเนินการ
สอนโดยผูเ้ รียนเป็ นผูม้ บี ทบาทหลักในการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง สรุปคือ
ไม่ว่าครูจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะใดก็ตามหากดำเนินการเพือ่ ให้
ผูเ้ รียนได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ เนื่องจากเป็นคนสำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการ
เรียนรูก้ ย็ อ่ มถือเป็นการเรียนการสอนตามแนวคิดการเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
เช่นกัน (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545)
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หนึง่ ในผูว้ จิ ยั (ธนิก เลิศชาญฤทธ์) ในฐานะผูส้ อนรายวิชาโบราณคดี
และจากประสบการณ์ดา้ นการสอนทีผ่ า่ นมาพบว่ารายวิชาทีเ่ ป็นเนื้อหาหรือ
ทฤษฎีทไ่ี ม่ใช่การปฏิบตั นิ นั ้ ผูส้ อนมักจัดการเรียนการสอนโดยใช้การบรรยาย
เป็ นส่วนใหญ่หรืออาจเรียกได้วา่ เป็ นการเรียนการสอนในลักษณะทีเ่ น้นครู
เป็ นศูนย์กลางเพราะครูมบี ทบาทในเชิงรุกมากกว่าผูเ้ รียน เหตุผลทีเ่ ลือก
วิธกี ารสอนลักษณะนี้เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้
หลักการ ข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จำกัดในเรือ่ งจำนวนผูเ้ รียน สถานที่
หรือสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นห้องเรียน และปริมาณเนื้อหากับระยะ
เวลาทีจ่ ำกัด
จากประสบการณ์ของหนึ่งในผูว้ จิ ยั (ธนิก เลิศชาญฤทธ์) ในฐานะผู้
สอนสอนรายวิชา 300263 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ผูส้ อนใช้การ
บรรยายประกอบสือ่ ทีน่ ำเสนอด้วย PowerPoint เป็ นส่วนใหญ่ ร่วมกับการ
ใช้กจิ กรรมอืน่ เช่น การสอบย่อย (pop quiz) เพือ่ ประเมินความรูค้ วาม
เข้าใจเนือ้ หาทีบ่ รรยาย การใช้คำถามเพือ่ ให้ผเู้ รียนฝึกคิดวิเคราะห์ เชือ่ มโยง
ความรู้ และแสดงความคิดเห็น กระนัน้ ก็ตามยังพบว่านักศึกษายังไม่สามารถ
จดจำ เข้าใจ และเชือ่ มโยงสาระความรูท้ ไ่ี ด้รบั ทำให้การแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นคำถามขาดหลักการของเนื้อหาทีเ่ รียนรู้ และขาดการเชื่อมโยง
ประเด็นความรูข้ องสาระเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนไปแล้ว ซึง่ กล่าวได้วา่ นักศึกษาไม่
สามารถสร้างความคิดรวบยอดของสาระเนื้อหาทีเ่ รียนไปแล้วได้ ผูเ้ ขียน
ทัง้ สองจึงดำเนินการทดสอบและประเมินความคิดรวบยอดสาระเนื้อหาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของนักศึกษาประกอบกับการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของพวกเขาเพือ่ ดูวา่ ความคิดรวบยอด (concept)
ของนักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนซึ่งหมายรวมถึงการจดจำ
เข้าใจ และนำความรูจ้ ากการเรียนไปใช้ในการแสดงความเห็นหรือตอบ
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คำถามได้อย่างถูกต้อง
นิ ยามศัพท์
ความคิ ดรวบยอด หมายถึง ภาพรวมขององค์ความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ ง
หนึง่ ตามความเข้าใจของบุคคลทีเ่ กิดจากการกลันกรองข้
่
อมูล ข้อเท็จจริง ที่
บุคคลได้รบั แล้วเรียบเรียงอย่างมีระบบระเบียบและถูกต้องตามสาระเนื้อหา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั และสือ่ สารให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้
ความสามารถในการสรุปความคิ ดรวบยอด หมายถึง การระบุ
ความคิดรวบยอดในสาระเนือ้ หาทีเ่ รียนและเขียนแผนภาพกราฟิก (graphic)
แสดงความคิดรวบยอดนัน้ ได้อย่างเป็ นระบบระเบียบได้อย่างถูกต้องตาม
เนื้ อหาความรูแ้ ละข้อเท็จจริง รวมถึงแผนภาพความคิดรวบยอดนัน้ ต้อง
สือ่ สารให้ผอู้ า่ นแผนภาพเข้าใจความคิดรวบยอดนัน้ ได้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาใน
รายวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึง่ เป็นผลจากการประมวลความรู้
ของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั จากการเรียนการสอนในหนึ่งภาคการศึกษามาตอบ
แบบทดสอบปลายภาคโดยพิจารณาเฉพาะขอบเขตด้านความรูท้ ม่ี ที งั ้ การ
ให้ผเู้ รียนแสดงการระลึกความรูไ้ ด้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์
และประเมินค่า ด้วยการแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลในการตอบแบบ
ทดสอบ
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสรุปความคิด
รวบยอดกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. เพือ่ หาเทคนิคการสอนทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาความคิดรวบยอด
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ของนักศึกษา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดสาระเนื้อหาวิชาการจัด
การทรัพยากรวัฒนธรรมกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความ
สัมพันธ์กนั ทางบวก
สมมติฐานทางสถิติ คือ H0 : ρ = 0
H1 : ρ > 0, ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (α) = .01
แนวคิ ดเรื่องความคิ ดรวบยอด (Concept)
ความคิดรวบยอด หรือ มโนทัศน์ หมายถึง ภาพหรือความคิดใน
สมองของบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของสิง่ หนึง่ ซึง่ ภาพหรือความคิดนัน้ จะประกอบ
ด้วยคุณสมบัตริ ว่ มทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของสิง่ นัน้ สำหรับสิง่ หนึ่งหรือเรือ่ ง
หนึ่ ง นั น้ แต่ ล ะบุ ค คลอาจมีภ าพหรือ ความคิด ในสมองต่ า งกัน ก็เ ป็ น ได้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2551: 83)
สรุปได้วา่ ความคิดรวบยอด คือ ความเข้าใจทีเ่ ป็นภาพรวมขององค์
ความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทีเ่ กิดจากการกลันกรองข้
่
อมูล ข้อเท็จจริง ทีบ่ ุคคล
ได้รบั และเรียบเรียงอย่างมีระบบระเบียบอย่างถูกต้องตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั
การเรีย นรู้ค วามคิด รวบยอดเป็ น จุ ด มุ่ง หมายที่ส ำคัญ ประการ
หนึ่งของการศึกษา กล่าวคือในการจัดประเภทความรูเ้ ป็ น 4 ลักษณะ คือ
ข้อเท็จจริง (fact) ความคิดรวบยอด (concept) หลักการหรือข้อสรุป (generalization) ทฤษฎี (theory) และเรียงลำดับชัน้ ของความรูต้ ามแผนภาพ
โครงสร้างความรู้ จากภาพโครงสร้างความรูส้ ามารถอธิบายได้วา่ ความรูท้ ่ี
เป็ นทฤษฎีนนั ้ มีพน้ื ฐานมาจากข้อเท็จจริง เมือ่ บุคคลรับรูแ้ ละสังสมข้
่ อเท็จ
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จริงจำนวนมากผ่านการคิดประมวลผลเชือ่ มโยงข้อเท็จจริงเหล่านัน้ ก็จะเกิด
เป็ นความคิดรวบยอด เมื่อนำไปใช้ในบริบททีก่ ว้างขึน้ ความรูน้ ัน้ จะกลาย
เป็นข้อสรุป หลักการ และเมือ่ ผ่านการพิสจู น์ทดสอบจนเป็นทีย่ อมรับจะกลาย
เป็ นทฤษฎีในที่สุด ดังนัน้ การให้ผูเ้ รียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดใน
สาระเนื้อหาทีเ่ รียนรูจ้ งึ ถือเป็ นเรือ่ งสำคัญทีค่ วรพัฒนาให้ผเู้ รียน (นาตยา
ปิลนั ธนานนท์. 2542: 5-8)
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ข้อสังเกตในการระบุหรือพิจารณาว่าเรือ่ งใดเป็ นความคิดรวบยอด
อาจใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้ (นาตยา ปิลนั ธนานนท์. 2542: 8)
1. อาจเป็ นคำหรือกลุม่ คำ
2. ไม่ใช่ความรูท้ เ่ี ป็ นข้อเท็จจริง
3. เป็นความรูค้ วามเข้าใจในภาพรวมขององค์ความรูห้ รือข้อเท็จจริง
4. การมีความคิดรวบยอดต้องอธิบายหรือใช้ตวั อย่างประกอบเพือ่
แสดงความเข้าใจในเรือ่ งนัน้
ผูอ้ ่านลองพิจารณาตัวเลือกด้านล่างแล้วระบุว่าข้อใดใช่หรือไม่ใช่
ความคิดรวบยอดจะทำให้เข้าใจได้งา่ ยยิง่ ขึน้
ก. นครวัด
ข. โบราณสถาน
ค. นครวัดเป็ นมรดกโลก
ง. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
จ. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลายขัน้ ตอน
ฉ. ความแตกต่างของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภท
ตัวเลือกทีเ่ ป็นความคิดรวบยอด ได้แก่ ข. โบราณสถาน ง. การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม                 ฉ.ความแตกต่างของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภท
ส่วนตัวเลือกอื่นเป็ นเพียงชื่อเฉพาะทีไ่ ม่อาจยกตัวอย่างเพิม่ เติม และเป็ น
ข้อเท็จจริงเท่านัน้ นอกจากนี้ ในข้อ จ. หากเปลีย่ นเป็ นกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม จึงจะจัดเป็ นความคิดรวบยอดอีกอันหนึ่งได้
ประเด็น ในการพิจ ารณาว่า ผู้เ รีย นเกิด ความคิด รวบยอดมีด งั นี้   
(นาตยา ปิลนั ธนานนท์. 2542: 14)
1. สามารถระบุชอ่ื ความคิดรวบยอดตามขอบเขตสาระเนื้อหา
2. สามารถคัดเลือก จำแนก แยกแยะ ยกตัวอย่างและทีไ่ ม่ใช่ตวั อย่าง
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ของความคิดรวบยอด
3. สามารถบอกลักษณะของความคิดรวบยอดนัน้ ได้
4. สามารถอธิบาย สรุปความหมายของความคิดรวบยอดนัน้ จาก
ความรู้ ความเข้าใจของตน และด้วยภาษาคำพูดของตนเองอย่างเป็นระบบ
ระเบียบได้
จากแนวคิดเรือ่ งความคิดรวบยอดทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
ความคิดรวบยอดเป็ นสิง่ สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้สาระเนื้อหา
ใดก็ตามเพราะเป็ นจุดเชื่อมต่อในการพัฒนาความรูไ้ ปสู่หลักการข้อสรุป
และทฤษฎี รวมถึงการนำความรูไ้ ปใช้ในบริบททีเ่ ปลีย่ นไปได้ ซึง่ อาจเป็ น
ไปได้วา่ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดได้อย่างสมบูรณ์
กว่าจะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีกว่า คือมีผลต่อกันในทางบวก นอกจาก
นี้ผวู้ จิ ยั จะนำประเด็นในการพิจารณาการเกิดความคิดรวบยอดของบุคคล
ไปปรับปรุงเป็ นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนและพิจารณาความสามารถ
ของนักศึกษาในการสรุปสาระเนื้อหาแสดงออกมาให้เห็นภาพความคิดรวบ
ยอดต่อไป
เนื่องจากความคิดรวบยอดเป็ นภาพทีอ่ ยูใ่ นสมองของผูเ้ รียน การ
แสดงความคิดรวบยอดในสาระเนื้อหาของตนเองออกมาให้ผูอ้ ่นื เห็นเป็ น
รูปธรรมเพือ่ นำไปสูก่ ารประเมินนัน้ สามารถทำได้โดยการให้ผเู้ รียนแสดง
ความคิดรวบยอดเป็ นแผนภาพ ซึง่ เป็ นเทคนิคในการพัฒนาทักษะการคิด
อันหนึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มและถือเป็นเทคนิคการสอนทีน่ ่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อกระบวนการเรียนการสอน
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เทคนิ คการใช้แผนภาพ
เทคนิคการใช้แผนภาพเป็ นเทคนิคการสอนประเภทหนึ่ง  เทคนิ ค
การสอน หมายถึง กลวิธที ผ่ี สู้ อนนำมาใช้รว่ มกับวิธสี อนหรือรูปแบบการสอน
ซึ่งเป็ นผลให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิ คการใช้แผนภาพ หรือทีน่ กั วิชาการบางท่าน
เรียกว่า เทคนิคการใช้ผงั กราฟิกหรือแผนภาพความคิด (graphic organizer)
เป็ นการนำเสนอข้อมูลหรือความรูท้ แ่ี สดงออกมาเป็ นแผนภาพหรือเป็ นที่
บรรจุขอ้ มูลสำคัญจำนวนหนึ่ง ซึง่ ช่วยเปิดโอกาสให้ผอู้ น่ื มองเห็นความคิด
และวิธคี ดิ ทีอ่ ยูภ่ ายในสมองของผูส้ ร้างภาพนัน้ การใช้เทคนิคนี้สามารถใช้
ตอนเริม่ ต้นกิจกรรมการเรียนรูห้ รือหลังกิจกรรมการเรียนรูก้ ไ็ ด้ ตามวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกันไป (ชนาธิป พรกุล, 2552: 24 - 27) มีรายละเอียดดังนี้
การใช้ตอนเริ่ มต้นกิ จกรรมการเรียนรู้
การใช้ในตอนเริม่ ต้นมีวตั ถุประสงค์การใช้  2 วัตถุประสงค์ คือ
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นภาพรวมของเรือ่ งทีจ่ ะเรียน โดยผูส้ อนต้อง
สร้างภาพทีป่ ระกอบด้วยมโนทัศน์หลักมาให้ผูเ้ รียนดู เป็ นการสร้างภาพ
มโนทัศน์ลว่ งหน้า (advance organizer) ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้ทราบรายละเอียด
ในการสอนขัน้ ต่อไป
2. เพือ่ ดึงความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน โดยผูส้ อนจะเริม่ ด้วยการใช้คำถาม
แล้วผูเ้ รียนบอกข้อมูลทีเ่ คยเรียนรู้ จากนัน้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนช่วยกันเขียน
คำตอบหรือข้อมูลเป็ นแผนภาพบนกระดาน เมื่อศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจึง
เขียนต่อเติมหรือแก้ไขแผนภาพทีร่ ว่ มกันเขียนขึน้ ในตอนแรก
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การใช้ภายหลังกิ จกรรมการเรียนรู้
การใช้ในภายหลังมีวตั ถุประสงค์การใช้  2 วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ผูเ้ รียนรวบรวมข้อมูลความรูท้ งั ้ หมดที่ผูเ้ รียนทำความ
เข้าใจแล้วมาเขียนแผนภาพ โดยผูเ้ รียนเป็นผูส้ รุปเรือ่ งทีไ่ ด้เรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียน
จะมีความเข้าใจและจดจำได้นานรวมถึงหากผูเ้ รียนได้มโี อกาสบรรยายภาพ
ของตนเองให้ผอู้ น่ื ฟงจะมีความแม่นยำมากยิง่ ขึน้
2. เพือ่ ให้ผสู้ อนได้มโี อกาสตรวจสอบและประเมินการเรียนรูข้ องผู้
เรียนจากแผนภาพ โดยผูส้ อนจะมองเห็นว่าผูเ้ รียนเข้าใจเนื้อหาถูกต้องหรือ
ไม่วธิ คี ดิ ของผูเ้ รียนเป็ นระบบหรือสับสน วิธนี ำเสนอและทักษะการสือ่ สาร
ของผูเ้ รียนเป็ นอย่างไร ซึง่ ผูส้ อนสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้และใช้เป็ นแนว
ทางพัฒนาผูเ้ รียนต่อไป
สำหรับการวิจยั ครังนี
้ ้ ผูส้ อนใช้เทคนิคการใช้แผนภาพภายหลังการ
เรียนการสอนรายวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยวัตถุประสงค์
ของการใช้เทคนิคในครัง้ นี้กเ็ พื่อประเมินความรูค้ วามเข้าใจสาระเนื้อหาที่
ผูเ้ รียนได้รบั และนอกจากนี้แผนภาพสรุปความคิดรวบยอดสาระเนื้อหาที่
ผูเ้ รียนเขียนขึน้ นัน้ ยังเป็ นหลักฐานบ่งชีค้ วามสามารถในการสรุปความคิด
รวบยอดของผูเ้ รียนด้วย
หลายท่านอาจมีขอ้ สงสัยว่าแผนผังหรือแผนทีค่ วามคิดรวบยอด
(concept map) กับแผนผังความคิด (mind map) ต่างกันหรือไม่ สิง่ ทีแ่ ตกต่าง
ก็คอื แผนทีค่ วามคิดรวบยอดจะมีศนู ย์กลางมากกว่า 1 ชุด ซึง่ แสดงความ
สัมพันธ์กนั ของหัวข้อต่างๆ ซึ่งระดับขัน้ ของความเชื่อมโยงจะน้ อยกว่า
แผนผังความคิด ในขณะทีแ่ ผนผังความคิดเป็นการนำเสนอการเชือ่ มโยงจาก
จุดศูนย์กลางของการรับรูข้ อ้ มูลและจัดกลุม่ ความคิด  (ทองสุข  รวยสูงเนิน.
2552: 119) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั เห็นความแตกต่างกันของแผนผังสองลักษณะ
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นี้  กล่าวคือแผนผังความคิดรวบยอดหนึ่งมักจะมีองค์ประกอบมากกว่า 1 จุด
ศูนย์กลาง โดยมุง่ แสดงเปาหมายของความคิดรวบยอดนัน้ ซึง่ บุคคลจะแฝง
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ขอ้ เท็จจริงทีไ่ ด้รบั มา ไม่ใช่เป็ น
เพียงการนำเสนอข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไป และเป็ นการเชือ่ มโยงข้อมูลทัง้ ชุดให้มงุ่
สือ่ สารตรงไปทีเ่ ป้าหมายซึง่ ก็คอื ชื่อของความคิดรวบยอดนัน้ ซึง่ จะมีการ
เชือ่ มโยงน้อยกว่าแผนผังความคิด แต่แผนผังความคิดมีเปาหมายเพียงมุง่
แสดงข้อเท็จจริงที่รบั รูม้ าและมักจะเป็ นเพียงการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุด
ศูนย์กลางหนึ่งเป็ นหลักและเชือ่ มโยงเรือ่ ยไปในลักษณะทีเ่ ป็ นเพียงการจัด
โครงสร้างของสิง่ ทีร่ บั รู้ ผูเ้ ขียนแผนผังความคิดรวบยอดจึงต้องใช้ทกั ษะการ
คิดของตนเองด้วยไม่ใช่เพียงการรับและบันทึกจัดกลุม่ สารทีร่ บั มาเท่านัน้
กลุ่มที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีทเ่ี รียนในรายวิชา 300263 การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource Management) ประจำภาคการ
ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ คือ ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดสาระ
เนื้ อหาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของผูเ้ รียน โดยประเมินจาก
คะแนนการเขียนแผนภาพสรุปความคิดรวบยอดสาระเนื้อหาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยกำหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแผนภาพความ
คิดรวบยอด 5 ประเด็น ประเด็นละ 1 คะแนน ดังนี้ 1) แสดงเนื้อหาตรงตาม
ชือ่ ความคิดรวบยอด 2) เขียนเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ 3) มีการ
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เชือ่ มโยง/วิเคราะห์/เปรียบเทียบ 4) แสดงระบบระเบียบ/แบบแผนในการ
เขียน 5) สือ่ สารให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้
คะแนนรวมแผนภาพความคิดรวบยอดเต็ม 5 คะแนน แบ่งผูเ้ รียน
เป็ น 6 กลุม่ คือ
0 คะแนน  หมายถึง ไม่มคี วามสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด
1 คะแนน  หมายถึง มีความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดใน
ระดับ บกพร่อง
2 คะแนน    ”
”
ต้องปรับปรุง
3 คะแนน    ”
”
พอใช้
4 คะแนน    ”
”
ดี
5 คะแนน    ”
”
สมบูรณ์
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน โดยประเมินจากคะแนน
์
สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 75 คะแนน
วิ ธีการดำเนิ นการวิ จยั
1. หนึ่งในผูว้ จิ ยั (ธนิก เลิศชาญฤทธ์) จัดการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ด้วยการบรรยายประกอบสือ่ การสอน Power
Point ตามแผนการสอนในประมวลรายวิชา จำนวน 12 หัวข้อ การสอนแต่
ละครังผู
้ ส้ อนจะแทรกเทคนิคการใช้คำถามและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดง
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ความคิดเห็น
2. เมื่อจบการเรียนการสอนเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
จำนวน 12 หัวข้อแล้ว ผูส้ อนให้นกั ศึกษาเขียนแผนภาพความคิดรวบยอด
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3. ผูส้ อนตรวจแผนภาพความคิดรวบยอดการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
4. ผูส้ อนจัดสอบปลายภาคโดยใช้ขอ้ สอบแบบอัตนัยและตรวจให้
คะแนน
5. ผูว้ จิ ยั นำคะแนนแผนภาพความคิดรวบยอด การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมกับคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษามาวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัม
ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จากสูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson productmoment coefficient correlation) และทดสอบนัยสำคัญของค่าสหสัมพันธ์
ด้วยการทดสอบที (t-test)
6. ผูว้ จิ ยั นำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาแปลความหมายตาม
เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) ซึง่ จะมีคา่ ระหว่าง -1 ถึง
1 ใน 4 กรณี ดังนี้
6.1 กรณี r = 0 แปลว่า  ตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
6.2 กรณี r ≥ 0.80 หรือ r ≤  -0.80 แปลว่ามีความสัมพันธ์สงู
6.3 กรณี 0.50 < r < 0.80 หรือ -0. 80 < r < -0.50 แปลว่ามีความ
สัมพันธ์ปานกลาง
6.4 กรณี -0.50  ≤ r ≤  0.50 แปลว่ามีความสัมพันธ์ตำ
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นค่าบวก หมายถึง ตัวแปรสัมพันธ์
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ในทิศทางเดียวกัน ค่าลบ หมายถึง ตัวแปรสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน
แสดงภาพความคิดรวบยอด ดังนี้

7. ผูว้ จิ ยั สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
เมื่อผู้วจิ ยั รวบรวมข้อมูลและตรวจให้คะแนนแผนภาพความคิด
รวบยอดและตรวจให้คะแนนการทดสอบปลายภาคของนักศึกษา จำนวน 36
คน แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านโปรแกรมการคำนวณ
ขัน้ สูงด้วยคอมพิวเตอร์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพร้อมกับทดสอบ
สมมติฐานตามตารางซึง่ ผูว้ จิ ยั จะอธิบายตารางและอภิปรายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อมกัน ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามคะแนนแผนภาพความคิดรวบ
ยอดของนักศึกษา (N = 36)

จากตาราง 1 พบว่านักศึกษาจำนวน 23 คนจากนักศึกษาทัง้ หมด
จำนวน 36 คน ทีแ่ สดงถึงความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิดรวบ
ยอดระดับดี มีนกั ศึกษาจำนวน 5 คน มีความสามารถในระดับสมบูรณ์ ทีเ่ หลือ
จำนวน 8 คน มีความสามารถในระดับต้องปรับปรุง บกพร่อง และไม่มคี วาม
สามารถ
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า นักศึกษากลุม่ นีม้ ชี ว่ งห่างของความสามารถ
ในการเขียนแผนภาพความคิดรวบยอดแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือไม่ม ี
นักศึกษาทีไ่ ด้คะแนนในระดับพอใช้เลย และนอกจากนี้มที งั ้ กลุม่ นักศึกษา
ทีไ่ ด้ 0 จนถึง 5 คะแนน แสดงว่านักศึกษามีความสามารถในเรือ่ งนี้แตกต่าง
กันมากนอกจากนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการเขียนแผนภาพ
ความคิดรวบยอดในระดับดี ซึง่ เมือ่ พิจารณาคะแนนของนักศึกษาตามเกณฑ์
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การตรวจให้ค ะแนนแล้ว อาจกล่า วได้ว่า แม้นักศึกษาจะเขีย นแผนภาพ
ความคิดรวบยอดได้ดี แต่การเขียนของนักศึกษาส่วนใหญ่ทพ่ี บนัน้ เป็นการ
นำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั เป็ นการลำดับหรือจัดกลุ่มความคิด
เท่านัน้ คุณภาพการเขียนทีข่ าดหายไปคือการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง
ตามความคิดของตนเอง การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั และการสังเคราะห์
ข้อเท็จจริงตามความเข้าใจของตนเอง ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั พบว่ามีนกั ศึกษาจำนวน
5 คนเท่านัน้ ที่สามารถเขียนแผนภาพความคิดรวบยอดได้อย่างสมบูรณ์
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพดังกล่าว
ตัวอย่างแผนภาพความคิดรวบยอด เรื่อง การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม ของนักศึกษาที่ได้รบั การประเมินว่ามีความสามารถในระดับ
สมบูรณ์ ปรากฏตามตัวอย่าง 1 และตัวอย่าง 2
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ตัวอย่าง 2

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนแผนภาพ
ความคิดรวบยอดและคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา (N = 36)
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จากตาราง 2 จะพบว่าค่าเฉลีย่ คะแนนแผนภาพความคิดรวบยอดของ
นักศึกษาเท่ากับ 3.44 (SD =1.50) คะแนนมีการกระจายมาก คะแนนตำ สุด
เท่ากับ 0 และสูงสุดเท่ากับ 5 ส่วนคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเท่ากับ
52.84 (SD =8.90) คะแนนมีการกระจายปานกลาง คะแนนตำสุดเท่ากับ 30
และสูงสุดเท่ากับ 67
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุม่ นี้มคี วามสามารถในการ
เขียนแผนภาพความคิดรวบยอดและผลสัมฤทธิในการสอบปลายภาคใน
์
ระดับปานกลาง และมีทงั ้ นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถในการเขียนแผนภาพ
ความคิดรวบยอดและผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสามารถซึง่ กล่าวได้วา่ มีชว่ งห่างมาก ส่วน
ผลสัมฤทธิ ์ในการสอบปลายภาคของนักศึกษากลุม่ นี้มชี ว่ งห่างไม่มากนัก
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์และการทดสอบทีระหว่างคะแนนแผน
ภาพความคิดรวบยอดกับคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา

จากตาราง 3 พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแผน
ภาพความคิดรวบยอดกับคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเท่ากับ 0.56
และจากการทดสอบนัยสำคัญทางสถิตพิ บว่าคะแนนทัง้ สองตัวนี้มคี วาม
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สัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ข้อมูลจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนแผนภาพความคิดรวบ
ยอดกับ คะแนนสอบปลายภาคของนัก ศึก ษามีความสัม พัน ธ์ใ นทิศ ทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง นันคื
่ อถ้านักศึกษามีคะแนนแผนภาพความคิด
รวบยอดสูงก็จะมีคะแนนสอบปลายภาคสูงด้วย และผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นันคื
่ อความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด
สาระเนื้อหาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
การนำผลการวิ จยั ไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ผลการวิจยั ครังนี
้ ้ทำให้ผสู้ อนทราบว่ามีนกั ศึกษาบางกลุม่ ขาดความ
สามารถในการสรุปความคิดรวบยอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาเกือบ
ทัง้ หมดขาดการเชือ่ มโยงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทีเ่ รียนรูต้ ามความเข้าใจของ
ตนเอง การเปรียบเทียบและสังเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึงถ่ายทอดสรุปความคิดรวบ
ยอดให้ผอู้ น่ื รับรูแ้ ละเข้าใจได้ ผลการวิจยั ยืนยันว่าความสามารถในการสรุป
ความคิดรวบยอดเป็นแผนภาพนัน้ ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ซึ่งหากผูส้ อนพัฒนาความคิดรวบยอดของผูเ้ รียนด้วยเทคนิคการใช้แผน
ภาพแล้ว จะทำให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาความรูใ้ นสาระเนือ้ หาวิชาและการ
คิดไปพร้อมกันด้วย
ดังนัน้ ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมหรือ
การเรียนการสอนวิชาอืน่ ในภาคการศึกษาถัดไป ผูส้ อนควรต้องมีการวาง
แผนการสอนโดยนำเทคนิคสรุปความคิดรวบยอดโดยใช้แผนภาพไปใช้ใน
การเรียนการสอน โดยผูส้ อนอาจสร้างแผนภาพความคิดรวบยอดในสาระ
เนือ้ หาทีส่ อนเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้นกั ศึกษาเห็น และตัวอย่างทีบ่ กพร่องให้เขา

การวิจยั ในชัน้ เรียน : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสรุป
ความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
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ได้มโี อกาสแก้ไข หรือให้นกั ศึกษาดำเนินการตามกรณีต่างๆ เหล่านี้ตาม
ความเหมาะสม
- เขียนแผนภาพสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละหัวข้อเมือ่ จบการสอน
- แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการเขียนแผนภาพความคิดรวบยอด
แต่ละหัวข้อ
- นำเสนอแผนภาพความคิดรวบยอดและรับฟงความคิดเห็นของผู้
อืน่
ข้อมูลจากการวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยดึ ติดกับ
การเขียนแผนภาพแบบเชือ่ มโยงจากตรงกลางเป็ นเครือข่าย (Web Diagram) เพียงแบบเดียว ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้วการเขียนแผนภาพมีหลาย
แบบ เช่น Branching Diagram, Web Diagram, Venn Diagram, Interval
Diagram, Order Diagram, Cycle Diagram ทังนี
้ ผ้ เู้ ขียนแผนภาพต้องเลือก
แบบทีเ่ หมาะสมกับเนือ้ หาหรือความคิดรวบยอดทีจ่ ะนำเสนอด้วย ซึง่ ผูส้ อน
ควรต้องแนะนำให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั แผนภาพแบบต่างๆ และเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม
กับแผนภาพแต่ละแบบก่อนให้เขาได้เลือกใช้อย่างเหมาะสม
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ เรากล่าวได้วา่ ผูส้ อนสามารถพัฒนาการเรียน
รูแ้ ละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนด้วยการให้ผเู้ รียนฝึ กเขียนความ
คิดรวบยอดของสาระเนื้อหาเป็ นแผนภาพกราฟิ ก ผูส้ อนทีม่ กั ใช้กระบวน
การสอนทีเ่ น้นครูเป็ นศูนย์กลางควรแทรกเทคนิคการใช้แผนภาพในการ
เรียนการสอนด้วยการจัดหาโอกาสให้ผเู้ รียนสรุปความคิดรวบยอดเป็นแผน
ภาพกราฟิกอย่างสมำเสมอ ซึง่ ถือเป็ นแนวทางน่าสนใจสำหรับผูส้ อนและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนซึง่ ถือเป็ นบุคคลสำคัญทีส่ ุดในกระบวนการเรียนรู้
และเป็ นการส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญแนวทางหนึ่ง
อีกด้วย
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