เอกสารประกอบการสอนเทคนิ คการจัดผังมโนทัศน์
1. ความหมายของผังมโนทัศน์
ผังมโนทัศน์เป็ นเครื่องมือสาหรับการจัดทาโครงสร้างความรูแ้ ละการสร้างตัวแทนความรู้ แสดงให้
เห็นภาพมโนทัศน์ของขอบเขตเนื้อหาและความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นอยู่ของมโนทัศน์เหล่านัน้ (Novak, 2001) ดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผังมโนทัศน์ทบ่ี รรยายว่าผังมโนทัศน์คอื อะไร
ทีม่ า: Steiner, Albert and Heller (2007: 61 adapted from Ruiz-Primo, 2000)
ผังมโนทัศน์ตรงกับคาภาษาอังกฤษหลายคา เช่น Concept Mapping, Concept Maps หรือ C-Maps
ส่วนคาในภาษาไทยนัน้ พบว่า มีการใช้หลายคาเช่นกัน อาทิ กรอบมโนทัศน์ แผนทีม่ โนทัศน์ ผังมโนทัศน์
ผังมโนภาพ ผังมโนมติหรือแผนภูมมิ โนทัศน์ ซึง่ มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายสรุปได้ดงั นี้
“ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนภาพหรือแผนผังทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนองค์ความรูห้ รือภาพโครงร่าง
มโนทัศน์ภายในใจของตามความเข้าใจของผูส้ ร้าง
มีลกั ษณะเป็ นเครือข่าย (Networks) ของมโนทัศน์
ทีแ่ สดงออกมาในรูปของกลุม่ คา (Node) และการเชื่อมโยง (Link) โดยกลุ่มคาจะเป็ นตัวแทนของมโนทัศน์
ระหว่างมโนทัศน์มกี ารเชื่อมโยงด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้ง (Linking Line)
และเขียนคาหรือวลี (Linking
Phase) ไว้บนเส้น เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์อย่างมีลาดับขัน้ และมีระบบ โดยจะเริม่ เขียน
มโนทัศน์หลักทีก่ ว้างครอบคลุมอยู่บนสุด แล้วเขียนมโนทัศน์รองและมโนทัศน์ย่อยทีม่ คี วามหมายแคบหรือ
เฉพาะเจาะจงลดหลันกั
่ นลงมา ทาให้สามารถอ่านความสัมพันธ์จากแผนผังได้เป็ นประโยคหรือเป็ นข้อความที่
มีความหมาย ถือเป็ นเทคนิคการจัดระเบียบข้อมูลทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิด ความเข้าใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และเป็นเครื่องมือประเมินประเภทหนึ่งทีส่ ามารถตรวจสอบกระบวนการคิดหรือเสนอ
ความคิดอย่างมีลาดับขัน้ ตอน ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย และเก็บผังความรูน้ นั ้ ไว้ใน
หน่วยความจาระยะยาว ทาให้การเรียนรูน้ นั ้ มีความคงทน”
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2. การสร้างผังมโนทัศน์
Steiner, Albert and Heller (2007: 63) ได้เสนอแนะขัน้ ตอนการสร้างผังมโนทัศน์ว่า ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดหัวข้อหรือประเด็นปญั หาทีจ่ ะนามาสร้างเป็ นผังมโนทัศน์
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมมโนทัศน์ทเ่ี กีย่ วพันกับหัวข้อดังกล่าว (จากขัน้ ที่ 1)
ขัน้ ที่ 3 นามโนทัศน์ (จากขัน้ ที่ 2) มาจัดเป็ นแผนผัง ในรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวแทนทีด่ ที ส่ี ดุ ของสารสนเทศ
ขัน้ ที่ 4 เชื่อมโยงมโนทัศน์ทงั ้ หมดตามระดับขัน้
ขัน้ ที่ 5 อธิบายการเชื่อมโยง ด้วยคาบรรยายความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นอยู่ระหว่างมโนทัศน์
ขัน้ ที่ 6 การทบทวนเพื่อพัฒนาผังมโนทัศน์

3. เทคนิ คผังมโนทัศน์
Ruiz-Primo, et al. (2001) ได้นาเสนอเทคนิคผังมโนทัศน์ไว้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 เทคนิ คผังมโนทัศน์แบบเติ มคาลงในผัง (Fill-in-the-Map) เป็ นเทคนิคการจัดผังมโนทัศน์ทม่ี ี
การกาหนดคามโนทัศน์ทงั ้ หมดมาให้ โดยกาหนดเป็ นผังโครงสร้างทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ แล้วให้ผเู้ รียนนาคา
มโนทัศน์ทก่ี าหนดให้ทงั ้ หมดมาเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 แบบเติ มคามโนทัศน์ (Fill-in-the-Nodes) เป็ นการจัดผังมโนทัศน์โดยการเติมคา
มโนทัศน์ลงในช่องว่างของผังโครงสร้างให้สมบูรณ์ ดังภาพที่ 2
พืช

หญ้า

สุนขั

ภาพที่ 2 แสดงเทคนิคผังมโนทัศน์แบบเติมคามโนทัศน์
ทีม่ า: Ruiz-Primo, et al. (2001)
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3.1.2 แบบเติ มคาเชื่อมบนเส้น (Fill-in-the-Lines) เป็ นการจัดผังมโนทัศน์โดยการเติมคา
เชื่อมลงบนเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทว่ี ่างให้สมบูรณ์ ดังภาพที่ 3
กิน

ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 3 แสดงเทคนิคผังมโนทัศน์แบบเติมคาเชื่อมบนเส้น
ทีม่ า : Ruiz-Primo, et al. (2001)

3.2 เทคนิ คการจัดผังมโนทัศน์แบบสร้างผังจากคา (Construct-a-Map) เป็ นเทคนิคการจัดผัง
มโนทัศน์โดยกาหนดรายการของคามโนทัศน์บางส่วนมาให้ แล้วให้ผเู้ รียนนาคามโนทัศน์ทก่ี าหนดให้มาสร้าง
เป็ นผังมโนทัศน์ให้สมบูรณ์ ดังตัวอย่างมโนทัศน์
พืช

สิง่ มีชวี ติ

หญ้า

วัว

สุนขั

ต้นมะม่วง

สัตว์
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4. ตัวอย่างการจัดผังมโนทัศน์ ในวิ ชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะสารสนเทศ
เนื้ อหา
"ภาษาในวรรณกรรมเป็ นเครื่องมือทีผ่ ปู้ ระพันธ์ใช้ เพื่อมุ่งสือ่ สารอารมณ์และความนึกคิดถึงผูร้ บั สาร
ส่วนใหญ่มกั ใช้ ”ภาษาภาพพจน์” ซึง่ มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร เพื่อให้ผอู้ ่านเกิดจินตภาพหรืออารมณ์
บางประการตามทีผ่ ปู้ ระพันธ์ตอ้ งการสือ่ ซึง่ ในทีน่ ้ีภาษาภาพพจน์แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ (1) ความเปรียบ
(2) การเล่นคา และ (3) การเล่นเสียง”
การจัดผังมโนทัศน์
ภาษาในวรรณกรรม
ส่วนใหญ่มักใช ้

เป็ นเครือ
่ งมือที่

ผู ้ประพันธ์

ภาษาภาพพจน์
มี

แบ่งเป็ น

่ สาร
ใช ้สือ

อารมณ์และ
ความนึกคิด
ถึง

ผู ้รับสาร

ความหมาย

3 ประเภท

ไม่ตรงตาม

ตัวอักษร

คือ

(1) ความเปรียบ

(3) การเล่นเสียง

เพือ
่ ให ้

ผู ้อ่าน

(2) การเล่นคา

เกิด

จินตภาพหรือ
อารมณ์บางประการ
ตามที่

ผู ้ประพันธ์ต ้องการ
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