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ผลการใช้อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
(One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับ
การสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ (2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เ คราะห์ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ เรี ย นด้ ว ย
อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling (SRS)
โดยวิธีจับสลาก จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวน 40 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) สื่ออินโฟกราฟิก
คำ�สำ�คัญ: อินโฟกราฟิก; การสอนแบบผังมโนทัศน์; การคิดวิเคราะห์
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แบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ชุ ด วรรณกรรมพื้ น บ้ า นอี ส าน เรื่ อ ง “ตำ � นานรั ก ผาแดงนางไอ่ ” (2) แบบประเมิ น คุ ณ
ภาพอิ น โฟกราฟิ ก แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารเรี ย น
วรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่”
และ (3) แบบทดสอบวั ด การคิ ด วิ เ คราะห์ อิ น โฟกราฟิ ก แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารเรี ย นวรรณกรรมไทยของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ชุ ด วรรณกรรม
พื้นบ้านอีสาน เรื่อง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่” ประกอบด้วย (1) การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผล (2) การมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งที่ จ ะวิ เ คราะห์ (3) การช่ า งสั ง เกต และ (4) การหาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล ผลการวิ จั ย
พบว่ า (1) การประเมินคุณภาพของสื่อ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ (2) ผลการคิดวิเคราะห์จากการเรียนผ่านการใช้อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์
ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
In this experimental research of one group pre-test post-test design, the researcher develops (1)
interrelated infographics and concept mapping instruction for theenhancement of the critical thinking of
Thai literature of higher secondary school students; compares (2) the critical thinking prior to and after the
students studying with interrelated infographics and concept mapping instruction for the enhancement of
the critical thinking of Thai literature.
The sample population consisted of forty MatthayomSueksa Four students in the science-mathematics program at Bangkapi School in the first semester of the academic year 2019. The method of simple
random sampling was used by drawing lots for one classroom. The research instruments consisted of (1)
interrelated infographics and concept mapping instruction to enhance critical thinking in the study of Thai
literature of higher secondary school students in the series of northeastern folklore literary works called
“PhaDaeng Nang Ai Love Legend” (TamnanRakPhaDaeng Nang Ai); (2) a quality evaluation form of interrelated
infographics and concept mapping instruction to enhance the critical thinking in the study of Thai literature
of the students under study; and (3) a test to measure the critical thinking using interrelated infographics
and concept mapping instruction consisting of (1) interpretation, understanding, and reasoning; (2) having
knowledge and understanding of the stories to be analyzed; (3) observation; and (4) causal relationship.
Findings are as follows:
1. The evaluation of the media quality in the aspect of content was found to be at a very good
level with the mean being 4.91. The aspect of design was at a good level with the mean being 4.47.
2. The critical thinking from the study through interrelated infographics and concept mapping instruction to enhance critical thinking in the study of Thai literature of the students under study was found to be
at a higher level than prior to the study at the statistically significant level of .05.
Keywords: Infographics; Conceptual Teaching; Critical Thinking
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บทนำ�

ตามความเชื่ อ ของทฤษฎี ปั ญ ญานิ ย ม (cognitivism) มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ (learning) ว่ า เป็ น การ
ได้มา (acquisition) หรือการจัดระเบียบหมวดหมู่ใหม่ (reorganization) ของโครงสร้างทางปัญญา (cognitive Structures)
โดยผ่านกระบวนการประมวลผลข้อมูล (ยศระวี วายทองคำ� และคนอื่น ๆ, 2560, หน้า 60) ที่เน้นกระบวนการทาง
ปั ญ ญาหรื อ ความคิ ด ซึ่ ง เป็ น กระบวนการภายในสมอง การดึ ง ข้ อ มู ล ออกมาใช้ ใ นการกระทำ � และการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง (ธเณศร์ สุพงษ์, 2559)
โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด อารมณ์ ค วามสนใจและความถนั ด ของละคน
ความสามารถทางด้านสติปัญญานี้ จะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งทำ�ให้โครงสร้างทางสมอง
ของเด็ ก มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป และยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ด็ ก ได้ รั บ ในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ อี ก ด้ ว ยว่ า มี ลั ก ษณะ
เป็นอย่างไร (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต, 2554, หน้า 352) โดยในด้านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนวรรณกรรมไทยนั้น
ผู้เรียนจะต้องทำ�ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ของตัวละคร และเนื้อหาเรื่องราวความเป็นมาของวรรณกรรม
เพื่ อ เกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ คิ ด และหลั ก คำ � สอนที่ ส อดแทรกอยู่ ใ นเนื้ อ หาเรื่ อ งราว
ของวรรณกรรมไทย ซึ่งในวรรณกรรมไทยบางเรื่องนั้น มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากความสามารถในการรับรู้
และการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ไม่เหมือนกัน จึงเป็นปัญหาทำ�ให้นักเรียนบางคนเกิดกระบวนการคิดและวิเคราะห์
ในเนื้อหาของการเรียนวรรณกรรมไทยได้ไม่ชัดเจน หรือาจจะต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์ จดจำ�ตัวละคร บทบาท
หน้าที่ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างตัวละคร เนื้อหาเรื่องราวของวรรณกรรมนั้น ๆ เป็นเวลานาน และต้องศึกษาซํ้า ๆ
จุ ด สำ � คั ญ ที่ เ น้ น ในหนั ง สื อ กระบวนการทางการศึ ก ษา คื อ การสอนควรช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นจั บ โครงสร้ า งของวิ ช าที่ ศึ ก ษา
(ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2554, หน้า 90) เพื่อให้เข้าใจถึงข้อคิดสำ�คัญ และหลักคำ�สอนของวรรณกรรมไทย
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารนำ � เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ การเรี ย นรู้ น วั ต กรรมใหม่ ๆ เข้ า มาช่ ว ย
ในการเรียนการสอนมากมาย โดยสือ่ ทางด้านอินโฟกราฟิกนัน้ ก็ถอื ได้วา่ เป็นสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก ในการนำ�มาช่วย
ในด้านของการทำ�สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงในกระบวนการเรียน
การสอนได้มากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบอินโฟกราฟิก เป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากด้วยรูปภาพหรือลายเส้น โดย
ใช้หลักการออกแบบ ซึ่งจะช่วยในการสื่อสาร สามารถอธิบายถึงเรื่องราวที่นำ�เสนอได้อย่างรวดเร็ว (Golombisky & Hagan,
2010, p. 115) มักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก” (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, สำ � นั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน, 2560) จะถู ก นำ � เสนอด้ ว ยการ
ออกแบบเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น ผังมโนทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม ชุดแบบทดสอบ ฯลฯ เป็นการใช้
เทคนิคการสร้างความสนใจให้แก่ผ้เู รียนก่อนเริ่มเรียน ด้วยการนำ�เอาองค์ประกอบสำ�คัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเนื้อหา
หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีสำ�คัญ นำ�มาสรุปเป็นผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นแผนผังในการแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลโดยเป็นข้อความที่แสดงแก่นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดจากการรวบรวมลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น (ชนาธิป
พรกุล, 2554, หน้า 123) ในการทำ�แผนผังมโนทัศน์นั้น จะมีเทคนิคการบันทึกข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
ของโครงสร้ า งของความคิ ด โดยใช้ ข้ อ ความและจิ ต นาการในการเขี ย นเป็ น แผนผั ง หรื อ แผนภาพ อย่ า งมี ร ะบบและ
เรี ย งลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจน ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล หลั ก ข้ อ มู ล รอง ข้ อ มู ล ย่ อ ยไปจนถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
ละเอี ย ดหรื เ ฉพาะเจาะจง (มาริ น ทร์ จานแก้ ว , 2560) ทำ � ให้ ม องเห็ น ความรู้ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล นั้ น เกิ ด เป็ น ความหมายขึ้ น
วิ เ คราะห์ และเรี ย บเรี ย ง แสดงเป็ น ภาพ สั ญ ลั ก ษณ์ ลายเส้ น แผนภู มิ รู ป ทรง ตาราง แผนที่ ไดอะแกรม
และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ดึงดูด น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และสื่อความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ ทำ�ให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ดังนั้น จึงได้นำ�อินโฟกราฟิกมาใช้ในการออกแบบสื่อการศึกษาการเรียนวรรณกรรมไทยเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นการ
ออกแบบข้อมูลให้เป็นภาพทีช่ ว่ ยอธิบายข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจง่าย ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ผูส้ อนไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องเสนอเนือ้ หาทัง้ หมด ผูเ้ รียนจะสามารถใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์จากสือ่ อินโฟกราฟิกโดยจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพือ่ เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์กอ่ นเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีเ่ รียนด้วยอินโฟกราฟิก
แบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานของการวิจัย
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การคิดวิเคราะห์การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางความคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร: นั ก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรียนบางกะปิ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 3
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน จำ�นวนทั้งหมด 120 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง: นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย (SRS) โดยวิธจี บั สลาก จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวน 40 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ: การเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์
2.2 ตัวแปรตาม: การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย (1) การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผล (2) การมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ (3) การช่างสังเกต และ (4) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ชุดวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “ตำ�นาน
รักผาแดงนางไอ่” ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้ (1) ประวัติเมืองเก่า (2) ตัวละครในตำ�นาน และ (3) เรื่องราวโศกนาฏกรรมรักสามเศร้า
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้สื่ออินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์การเรียนวรรณกรรมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่นำ�ไปใช้ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
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2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ยิ่งขึ้น และเป็น
แนวทางในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่นำ�ไปใช้ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ ในรายวิชาอื่น และผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
นิยามและการให้ความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม
ธเณศร์ สุพงษ์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้แนวปัญญานิยม (Cognitive Theory) หมายถึงปัญญานิยมหรือ
กลุม่ ความรูค้ วามเข้าใจ หรือบางครัง้ อาจเรียกว่ากลุม่ พุทธินยิ ม เป็นกลุม่ ทีเ่ น้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นักคิดกลุม่ นี้
ได้ขยายขอบเขตของความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรม ออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง
การดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทำ�และการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการ
ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง
ความหมายของอินโฟกราฟิก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (2560)
ได้ให้ความหมาย Infographic หมายถึง การนำ�เสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือซึ่งอินโฟกราฟิกนี้
มักจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก”
ความหมายของผังมโนทัศน์
ชนาธิป พรกุล (2554, หน้า 123) ได้กล่าวไว้ว่ามโนทัศน์ เป็นข้อความที่แสดงแก่นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดจากการ
รวบรวมลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น การจัดลักษณะที่เหมือน ๆ กัน ของสิ่งของ เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือกระบวนการเข้า
ด้วยกันอย่างมีระเบียบขึ้นเป็นหน่วยความคิดประเภทหมู่หรือกลุ่มคล้ายคำ�จำ�กัดความ ความเข้าใจจนสามารถกำ�หนดเกณฑ์จะ
แบ่งประเภทสรรพสิ่งรอบตัวที่เป็นสิ่งของวัตถุพฤติกรรม และสิ่งที่เป็นนามธรรม
ความหมายการคิดวิเคราะห์
ฆนัท ธาตุทอง (2551, หน้า 40) ได้กล่าวไว้ว่าการคิดวิเคราะห์ (analyticalthinking) หมายถึง ความสามารถในการ
จำ�แนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราว หรือ เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพ ความเป็นจริงหรือสิ่งสำ�คัญของสิ่งที่กำ�หนดให้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปทุม ช่องคันปอน (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์
โดยการจัดการเรียนรู้ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำ�นวน 2 ห้องเรียน
จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำ�นวน 50 คน กลุ่มควบคุม จำ�นวน 50 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชนิกานต์ เพชรประพันธ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
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โดยเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบางขันวิทยา จำ�นวน 1 ห้องเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จำ�นวน 40 คนพบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนด้วยวิธสี อนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ โดยเสริมความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
(One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (SRS) โดยวิธีจับสลาก
จำ�นวน 1 ห้องเรียน จำ�นวน 40 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือ เรื่อง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่” ในรูปแบบของการแสดงภาพ
กราฟิกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นำ�เสนอผ่านโปรแกรมนำ�เสนอด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้ดำ�เนินการออกแบบตามเทคนิค
ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิก ดังนี้ (1) วิเคราะห์จุดประสงค์ในการเรียน (2) กำ�หนดเรื่องหัวข้อ (3) ศึกษา และรวบรวม
ข้อมูล เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (4) กำ�หนดเนื้อหาที่ และเรียบเรียงข้อมูล (5) ออกแบบโดยใช้รูปแบบกราฟิกและ (6) ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข
การสร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพอิ น โฟกราฟิ ก แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์ ผู้ วิ จั ย
ได้ด�ำ เนินการตามลำ�ดับ ดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับหลักการ การสร้างแบบประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิก (2) สร้างแบบ
ประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิก (3) พัฒนาแบบประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิก (4) นำ�แบบประเมินเสนอที่ปรึกษาคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�และ (5) นำ�แบบประเมิน
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำ�นวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา จำ�นวน 5 ท่าน
ประเมินเพื่อหาคุณภาพ
การสร้ า งแบบทดสอบวั ด การคิ ด วิ เ คราะห์ สื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก การเรี ย นวรรณกรรมไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาตอนปลาย ชุดวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่” ดังนี้ (1) ศึกษาตำ�รา เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางกะปิ (3) วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด และ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อกำ�หนดกรอบในการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ (4) สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้ 20 ข้อ และตอนที่ 2 ปัญหา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ จำ�นวน 1 ข้อ เพื่อทดสอบการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย การตีความ ความเข้าใจ และ
ให้เหตุผล, การมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งทีจ่ ะวิเคราะห์, การช่างสังเกต และ การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (5) นำ�แบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ ที่สร้างขึ้น ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำ�การตรวจสอบพิจารณาปรับปรุงแก้ไข (6) นำ�แบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าทีย่ อมรับได้ มีคา่ ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ซึง่ ความสอดคลองของเนือ้ หา
(IOC) มีคา่ ระหว่าง 0.60-1.00 (7) นำ�แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ทีผ่ า่ นการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในกลุม่ เป้าหมายเพือ่ เก็บ
รวบรวมข้อมูล (8) นำ�ผลที่นักเรียนทำ�แบบทดสอบแล้ว มาทำ�การตรวจสอบให้คะแนน แล้วนำ�มาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P)
ค่าทีย่ อมรับได้อยูร่ ะหว่าง .20-.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ค่าทีย่ อมรับได้ตง้ั แต่ .20 ขึน้ ไป และทำ�การเลือกข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์
และ (9) นำ�แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (อ้างถึง
ใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 88-89) โดยแบบทดสอบ ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 (10) นำ�แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดพิมพ์ เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป
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การดำ�เนินการวิจัย
1. ขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย และทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 สุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (SRS) ซึ่งได้มาจากการจับสลาก 1 ห้อง
จากจำ�นวน 3 ห้องเรียน
1.2 ทำ�การทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.3 ดำ�เนินการเรียนโดยอินโฟกราฟิก โดยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ดังนี้
1.3.1 นักเรียนทำ�แบบทดสอบความคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
1.3.2 นักเรียนศึกษาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์
1.3.3 นักเรียนทำ�แบบทดสอบความคิดวิเคราะห์หลังเรียน
1.4 ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.5 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าสถิติ และสรุปผลการทดลอง
2. แบบแผนการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experiment research) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียว
One Group Pre-test-Post-test Design
ผลการวิจัย
ตาราง 1
ผลการประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา
4. ภาษาที่ใช้มีความกระชับเข้าใจง่าย
5. ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
6. การนำ�เสนอเนื้อหาด้วยอินโฟกราฟิกช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
7. อินโฟกราฟิกสามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาได้
ภาพรวมการประเมินด้านเนื้อหา

X̄

SD

แปลผล

5.00
5.00
4.60
5.00
4.80
5.00
5.00
4.91

0.00
0.00
0.55
0.00
0.45
0.00
0.00
0.14

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง1 พบว่ า ผู้ เชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ภาพรวมการประเมิ น อิ น โฟกราฟิ ก
แบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ด้านเนื้อหา จำ�นวน 7 ข้อ มีค่าการประเมินเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดีมาก โดยมีค่า X̄ = 4.91 และค่า SD = 0.14
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ตาราง 2
ผลการประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบ
รายการประเมิน
ด้านการนำ�เสนอในชั้นเรียน
1. การนำ�เสนอในชั้นเรียนจะช่วยให้กระตุ้นการเรียนรู้และเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์
2. การนำ�อินโฟกราฟิกไปใช้ในการนำ�เสนอในชั้นเรียนจะสามารถกระตุ้นและ
พัฒนาให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ไปสู่ความคิดรวบยอด
ด้านภาพประกอบ
1. การสื่อสารด้วยภาพมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและความสอดคล้องกับเนื้อหา
2. ภาพประกอบทำ�ให้เกิดความน่าสนใจ
3. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย
4. ความสอดคล้องของรูปภาพต่อปริมาณเนื้อหา
ด้านตัวอักษร
1. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการนำ�เสนอมีความเหมาะสม
2. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อและรูปภาพ
3. ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษร
4. สีของตัวอักษรในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม
ด้านการออกแบบ
1. การจัดวางรูปภาพและตัวอักษรในแต่ละหัวข้อมีความสอดคล้องกัน
2. อินโฟกราฟิกสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ภาพรวมการประเมินด้านการออกแบบ

X̄

SD

แปลผล

4.80

0.45

ดีมาก

4.60

0.55

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.40
4.60
4.20

0.55
0.55
0.45

ดี
ดีมาก
ดี

4.20
4.60
4.20
4.60

0.45
0.55
0.45
0.55

ดี
ดีมาก

4.60

0.55

ดีมาก

4.60
4.47

0.55
0.51

ดีมาก
ดี

ดี
ดีมาก

จากตาราง 2 พบว่ า ผู้ เชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ภาพรวมการประเมิ น อิ น โฟกราฟิ ก
แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์ ด้ า นการออกแบบ จำ � นวน 12 ข้ อ มี ค่ า การประเมิ น
ด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมีค่า X̄ = 4.47 และค่า SD = 0.51
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ตาราง 3
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบคะแนนการคิดวิเคราะห์ ของแบบทดสอบตอนที่ 1 หลังเรียน
(posttest) กับก่อนเรียน (pretest)
แบบทดสอบตอนที่ 1
1. การตีความความเข้าใจและให้เหตุผล
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
รวมการคิดวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

X̄
1.12
2.52
1.00
3.95
1.38
3.75
2.40
4.65
5.90
14.87

SD
0.88
1.06
0.82
0.96
1.08
1.15
1.34
0.62
4.11
3.79

t

df

Sig.

-06.44

39

.00*

-13.20

39

.00*

-10.15

39

.00*

-10.22

39

.00*

-10.00

39

.00*

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบว่า ผลของการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนจากอินโฟกราฟิกแบบแสดงความ
สัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์มีคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ รวม 14.87 มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานรวม 3.79 และคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลีย่ รวม 5.90 มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานรวม
4.11 จึงสรุปได้ว่าคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบคะแนนการคิดวิเคราะห์ ของแบบทดสอบตอนที่ 2 หลังเรียน
(posttest) กับก่อนเรียน (pretest)
แบบทดสอบตอนที่ 2
1. การตีความความเข้าใจ และให้เหตุผล
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
รวมการคิดวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

X̄
3.52
4.90
3.35
4.08
3.38
4.10
2.40
4.65
3.42
4.47

SD
0.60
0.63
0.83
0.47
0.81
0.50
1.34
0.62
3.05
2.33

t

df

Sig.

-10.79

39

.00*

-4.65

39

.00*

-4.91

39

.00*

-10.22

39

.00*

-28.42

39

.00*

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า ผลของการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนจากอินโฟกราฟิกแบบแสดงความ
สัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์มีคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.47 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 2.33 และคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.42 มีค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานรวม 3.05 จึงสรุปได้ว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งผลการใช้อนิ โฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชุดวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่อง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่”
1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหลักการงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการออกแบบอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วม
กับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เพื่อนำ�มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่เหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย
หมวดวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งแผนการเรียนนั้นได้นำ�อินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอน
แบบผังมโนทัศน์เป็นกรอบในการออกแบบสื่อและนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน โดย มีรายละเอียดดังนี้ (1) ขั้นนำ�เข้าสู่
บทเรียน โดยให้นักเรียนทำ�แบบทดสอบความคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจ
ที่จ ะศึ ก ษาบทเรี ย น (2) ขั้น เรี ย นรู้นัก เรี ย นศึ ก ษาอิ น โฟกราฟิ ก แบบแสดงความสั ม พั น ธ์ ร่ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์
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การเรียนวรรณกรรมไทยชุดวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสานเรือ่ ง “ตำ�นานรักผาแดงนางไอ่”ประกอบด้วย ผังภาพ หน้าประวัตเิ มืองเก่า
หน้าตัวละครในตำ�นาน และหน้าเรื่องราวโศกนาฏกรรมรักสามเศร้า ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์เชื่อมโยงกัน
เพื่อสื่อความหมายแสดงความสัมพันธ์ต่าง ๆ
สอดคล้องกับนิยามและการให้ความหมายเกีย่ วกับทฤษฎีการเรียนรูป้ ญ
ั ญานิยม ศิรบิ รู ณ์ สายโกสุม (2554, หน้า 90)
ได้กล่าวไว้วา่ การเรียนรูโ้ ดยการค้นพบของเจอโรม บรูเนอร์ โครงสร้าง (structure) จุดสำ�คัญทีเ่ น้นในหนังสือกระบวนการทางการ
ศึกษาคือการสอนควรช่วยให้นกั เรียนจับโครงสร้างของวิชาทีศ่ กึ ษา การเข้าใจถึงโครงสร้างวิชาหมายถึง เข้าใจพืน้ ฐานหรือรากฐาน
ของความความคิดและมันมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ความคิดซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้นจะมีคุณลักษณะร่วมเหมือน
กันกล่าวคือ สามารถใช้ แผนผัง รูปภาพ ข้อความ หรือสูตร (เช่น สูตรทฤษฎีสัมพันธภาพของ ไอนสไตน E=Mc2) โดยผู้สอน
ใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยในตอนแรกเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบข้อสรุป และใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยเพื่อให้ผู้เรียนนำ�ข้อสรุป
ที่ได้ในไปใช้เพื่อเรียนรู้หรือค้นพบข้อสรุปใหม่ในตอนที่สองโดยอาศัยเทคนิคการซักถามโต้ตอบหรืออภิปรายเพื่อเป็นแนวทางใน
การค้นพบ จนผูเ้ รียนสรุปข้อค้นพบหรือความคิดรวบยอดใหม่ (3) ขัน้ นำ�ไปใช้ผสู้ อนให้ผเู้ รียนนำ�เสนอแนวทางการนำ�ข้อค้นพบที่
ได้ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาโดยใช้วธิ กี ารให้ท�ำ แบบทดสอบหลังเรียนเพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยการตีความความ
เข้าใจและให้เหตุผลการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์การช่างสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สอดคล้อง
กับ ธิชฟานฑ์โส๊ะ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีปัญญาเป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตนเอง
ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ได้ 2
ลักษณะคือ การหยัง่ รู้ (insight) และการรับรู้ (perception) ได้ดขี นึ้ ผูเ้ รียนจะเข้าใจ และมองเห็นแนวทางการแก้ปญ
ั หาได้งา่ ยขึน้
1.2 ผลการประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ดา้ นเนือ้ หาอยูใ่ น
ระดับดีมาก (X̄ = 4.91, SD = 0.14)และอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ดา้ นการออกแบบ
อยูใ่ นระดับดี (X̄= 4.47, SD = 0.45) ในการออกแบบพัฒนาอินโฟกราฟิกครัง้ นี้ คำ�นึงถึงการนำ�ไปร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
1.2.1 ด้ า นเนื้ อ หาในอิ น โฟกราฟิ ก พบว่ า เนื้ อ หาครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ต รงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักวิชา ภาษาที่ใช้มีความกระชับเข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งมีค่าการประเมินเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (X̄ = 4.91, SD = 0.14)
1.2.2 ด้ า นการออกแบบอิ น โฟกราฟิ ก พบว่ า การนำ � เสนอในชั้ น เรี ย นช่ ว ยให้ ก ระตุ้ น การเรี ย นรู้ แ ละ
เกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ ไ ปสู่ ค วามคิ ด รวบยอดภาพประกอบสื่ อ สาร
ด้วยภาพมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาทำ�ให้เกิดความน่าสนใจภาพเหมาะสมในการสื่อความหมาย
สอดคล้องต่อปริมาณเนื้อตัวอักษรรูปแบบที่ใช้ในการนำ�เสนอ มีขนาดที่เหมาะสมกับเนื้อและรูปภาพการจัดวางตัวอักษรสี
ของตัวอักษรในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสมการออกแบบการจัดวางรูปภาพและตัวอักษรในแต่ละหัวข้อมีความสอดคล้องกัน
ทำ�ให้อินโฟกราฟิกสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งมีค่าการประเมินด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี (X̄ = 4.47,
SD = 0.51) สอดคล้องกับรูปแบบของผังมโนทัศน์ สุวทิ ย์ มูลคำ� และอรทัย มูลคำ� (2550) ได้อธิบายรูปแบบและลักษณะทีห่ ลากหลาย
ของกรอบมโนทัศน์ไว้วา่ รูปแบบของกรอบมโนทัศน์หรือผังมโนทัศน์ หรือผังมโนภาพ มโนมติ หรือผังความสัมพันธ์ทางความหมาย
มีผู้นำ�เสนอไว้มากมายหลากหลาย รูปแบบ สำ�หรับการนำ�รูปแบบของกรอบมโนทัศน์แต่ละรูปแบบมาใช้นั้นอยู่กับลักษณะของ
ข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกรอบมโนทัศน์ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ในที่นี้
ผูเ้ ขียนจะนำ�เสนอรูปแบบของกรอบมโนทัศน์บางรูปแบบเห็นว่าผูส้ อนสามารถนำ�ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างสะดวก
และเกิดประโยชน์โดยมีลักษณะที่หลากหลาย
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2. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยอินโฟกราฟิกร่วมกับ
การสอนแบบผังมโนทัศน์ พบว่า คะแนนแบบทดสอบทั้ง 2 ตอน มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และหลั ง จากผู้ เรี ย นได้ เรี ย นด้ ว ยสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก ร่ ว มกั บ การสอนแบบผั ง มโนทั ศ น์ แ ล้ ว นั ก เรี ย น
มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ป ระกอบด้ ว ยการตี ค วามความเข้ า ใจและให้ เ หตุ ผ ลการมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งที่ จ ะวิ เ คราะห์
การช่างสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สูงกว่าก่อนทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า
อินโฟกราฟิกร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จากการเรียนการสอนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก
ที่สร้างจากการถ่ายทอดเนื้อหาของวรรณคดีไทย ผ่านแผนผังเรื่องราวออกมาเป็นผลงานรูปภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ จุน ซากุระดะ (2558, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่าอินโฟกราฟิกคือ “การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ”
เพื่อให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับ Golombisky and Hagan (2010, p. 115) ได้ให้ความหมายของอินโฟกราฟิก (infographic)
ว่าเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากด้วยรูปภาพหรือลายเส้นโดยใช้หลักการออกแบบสามารถอธิบายถึงเรื่องราวที่นำ�เสนอ
ได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและน่าสนใจและสอดคล้องกับ Huang and Tan (2007) ได้กล่าวไว้ว่าอินโฟกราฟิก (information
graphic or infographic) หมายถึงตัวแทนของข้อมูล (information) ข้อมูล (data) หรือความรู้ (knowledge) โดยอธิบายให้เกิด
ความเข้าใจบนภาพอินโฟกราฟิกซึ่งลักษณะการออกแบบสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของเส้นกล่องลูกศรสัญลักษณ์ต่าง ๆ
และสอดคล้ อ งกั บ ปทุ ม ช่ อ งคั น ปอน (2558) วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ พื้ น ฐาน เรื่ อ ง
พลังงานนิวเคลียร์โดยการจัดการเรียนรู้ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัย
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ชนิกานต์ เพชรประพันธ์ (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรือ่ ง แรงและกฎการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยวิธสี อนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขัน้ โดยเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น การเรียนด้วยอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์จึงเน้นการสื่อสารด้วยภาพ
เป็นการนำ�ข้อมูลมาสรุปเป็นรูปภาพหรือแผนภาพโดยใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบของเส้นลูกศรกล่องข้อความสัญลักษณ์ต่าง ๆ
นำ�มาออกแบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ออกมาเป็นแผนภาพที่สามารถสื่อถึงความหมายของข้อมูลนั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์
น่าสนใจสามารถเข้าใจเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อสรุปได้ง่ายขึ้นทำ�ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตีความความเข้าใจการให้เหตุผลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ช่างสังเกต
และเกิดการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นำ�ไปสู่ความคิดรวบยอด โดยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ที่สามารถบูรณาการเรียนในหลายวิชาเข้าด้วยกัน
2. ควรพัฒนาอินโฟกราฟิกทีส่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในการเรียนวรรณกรรมไทย เสนอด้วยรูปแบบอนิเมชัน่
มัลติมีเดีย เพื่อให้เกิด ความน่าสนใจมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ในรายวิชาอื่น หรือระดับชั้นต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การเรียนด้วยอินโฟกราฟิกแบบแสดงความสัมพันธ์รว่ มกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ มีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี้
1. เน้นการสื่อสารด้วยภาพ เป็นการนำ�ข้อมูลมาสรุปเป็นรูปภาพหรือแผนภาพ
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2. ใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบของเส้นลูกศรกล่องข้อความสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาออกแบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เป็นแผนภาพที่สามารถสื่อถึงความหมายของข้อมูลนั้น ๆ อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ
4. สามารถเข้าใจเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อสรุปได้ง่ายขึ้น
5. ทำ�ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
6. ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตีความความเข้าใจการให้เหตุผลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
ช่างสังเกต และเกิดการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
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