
 
 
 

 

หนังสอืเรียนสาระทักษะการเรียนรู ้

รายวิชา แผนพัฒนาความคดิ (Mind Map) 
(ทร 02010) 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามคัคี 
สํานักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกําแพงเพชร 

 
 



คํานํา 
 

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามัคคี ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือ 
เรียนสาระทักษะการเรียนรู ้รายวิชา แผนพัฒนาความคิด (Mind Map) (02010) เพ่ือสําหรับใช้ในการเรียนการสอน  
ตามหลักหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ผู้เรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกทักษะและทดสอบความรู้
ความเข้าใจในบทเรียน และสามารถนําหนังสือเรียนนี้นําไปทบทวนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งข้ึน และผู้เรียนสามารถ
เพ่ิมพูนความรู้หลังจากศึกษาหนังสือเรียนโดยนําความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่มเรียน  แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
อ่ืน ๆ 
                ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้องในการเรียบเรียงเนื้อหาสาระและ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้ได้หนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามัคคี ขอขอบคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะผู้เรียบเรียง ตลอดจนผู้จัดทําทุกท่าน ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามัคคีกําแพงเพชร หวังว่าหนังสือเรียนเล่ม
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหนังสือเรียน    
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามัคคี ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ
ยิ่ง 
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คําแนะนาํการใช้หนังสอืเรียน 
 

              หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ้รายวิชารายวิชา แผนพัฒนาความคิด (ทร 02010) เพ่ือสําหรับใช ้                
ในการเรียนการสอนตามหลักหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
              ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ้รายวิชารายวิชา แผนพัฒนาความคิด (02010) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี ้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาและทําความเข้าใจเก่ียวกับ สาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและขอบข่ายเนื้อหา 
2. ก่อนศึกษาเนื้อหาสาระในหนังสือเรียนให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจผลการทดสอบจากเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งอยู่ในภาคผนวก 
3. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทเรียนอย่างละเอียดและฝึกปฏิบัติกิจกรรมในใบงานท่ีกําหนดไว้ท้าย

บทเรียนทุกบทและส่งกิจกรรมใบงานให้กับครูผู้สอนเพ่ือประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน 
4. เม่ือศึกษาครบทุกบทเรียนแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจผลการทดสอบจากเฉลยแบบทดสอบ

หลังเรียน ซึ่งอยู่ในภาคผนวก 
5. หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชารายวิชา แผนพัฒนาความคิด  ( ทร 02010)  เพ่ือสําหรับ 
      ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
      พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี 7 บท ดังนี ้

                           บทท่ี 1   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                           บทท่ี 2   กระบวนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                          บทท่ี 3    ลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                          บทท่ี 4    ตัวอย่างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)   
                          บทท่ี 5    ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                          บทท่ี 6    ข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                          บทท่ี 7    ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาแผนพัฒนาความคิด (ทร 02010) 
สาระสําคัญ     
                1. ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของแผนพัฒนาความคิด (Main Map) 
                2. กระบวนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                3. ลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                4. ตัวอย่าง ฝึกปฏิบัต ิการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                5. ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                6. ข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)  
      7.  ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
               1. อธิบายความหมายความสําคัญและประโยชน์ของแผนพัฒนาความคิด (Main Map)ได้ 
               2. อธิบายกระบวนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)ได้ 
               3. อธิบายลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)ได้ 
               4. สามารถปฏิบัตกิารเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)ได้ 

      5. อธิบายข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)ได ้
               6. สามารถปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)ได้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
                1. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                2. กระบวนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                3. ลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                4. ตัวอย่างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

      5. การเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                6. ข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
                7. การฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ทร 02010 ช่ือรายวิชา แผนพัฒนาความคิด (Mind Map) จํานวน 1 หน่วยกิต 

ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการทําแผนพัฒนาความคิด (Mind Map)กระบวนการสร้าง

แผนพัฒนาความคิด (Mind Map) ลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด(Mind Map) ตัวอย่าง ฝึกปฏิบัต ิการเขียน
แผนพัฒนาความคิด (Mind Map) ข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนา
ความคิด (Mind Map) 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกจัดทําแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      ท่ีทําให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสําเร็จ และนําความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน สังคม 
 

การวัดและประเมินผล 
ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกับการแผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทร 02010 แผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
สาระทักษะการเรียนรู ้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 หน่วยกิต (40 ช่ัวโมง) 
 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จํานวน
(ช่ัวโมง) 

 

1 
 

แผนพัฒนาความคิด
(Mind Map) 

 

1. ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการทําแผนพัฒนาความคิด 
(Mind Map) 
2. รู้เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ
สร้างแผนพัฒนาความคิด(Mind 
Map) 
3. บอกลักษณะของแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) 
4. สามารถสร้างแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) จาก
ประเด็นท่ีกําหนดได้ 
5. รู้จักใช้แผนพัฒนาความคิด 
(Mind Map)ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

 

1. ความหมายความสําคัญและ
ประโยชน์ของการทําแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) 
2. กระบวนการสร้างแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) 
3. ลักษณะการเขียนแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) 
4. ตัวอย่างแผนพัฒนาความคิด 
(Mind Map) 
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา
ความคิด (Mind Map) 
6. ข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map) 
7. ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนา
ความคิด(Mind Map)  
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1 

บทที่ 1     
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

 

ความหมายของแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
           
            Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตัวว่า แผนท่ีความคิด เป็นทฤษฎีในการนําเอาสมอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
โดยเฉพาะเก่ียวกับกระบวนการเรยีนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีน้ีคิดข้ึนโดยโทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ในปัจจุบัน  
ทฤษฎีของโทนี บูซาน ได้รับความนิยมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะการนาํมาช่วยในการเขียนแผนท่ีความคดิ การเขียนแผนท่ีความคดิในอดีต
จะเน้นเขียนลงบนกระดาษว่างๆ จากจุดศูนย์กลาง กระจายเป็นรปูดาวคล้ายๆ การแตกก่ิงก้านของต้นไม้ (การแตกของเส้นเซลสมอง) 
ปัจจุบันมีทางลัดในการสร้างแผนท่ีความคิดโดยการใช้ทูลหรือซอฟต์แวร์ช่วย (มีให้เลือกใช้งานหลายตัวท้ัง Commercial และ Open 
Source) ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์คือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ มีตัวอยา่งแผนท่ีความคิดให้เลือกใช้งานมากมาย  
 Mind Map คืออะไร ? Mind Map คือ การถ่ายทอดความคดิ หรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใช้ภาพ ส ี  
เส้น และการโยงใย แทนการจดยอ่แบบเดิมท่ีเป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็ช่วยเปน็สื่อนําข้อมูลจากภายนอก เช่น 
หนังสือ คําบรรยาย การประชุม สง่เข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิมซ้ํายังช่วยให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ได้ง่ายเข้า เนื่องจะเห็นเป็น
ภาพรวม และเปดิโอกาสใหส้มองให้เช่ือมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคดิต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่า 
        

ความสําคัญของแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
             Mind Map  ได้บัญญัตข้ึินมาเมื่อ  พ.ศ. 2517   โดย คุณโทนี  บูซาน  ซึ่ง Mind Map  นี้เป็น Graphic Organizers รูปแบบ
หนึ่งท่ีทํางานตามธรรมชาติความคดิของเรา  เป็นเทคนิคเชิงกราฟฟิคท่ีทรงพลังเสมือนกุญแจสารพัดประโยชน์ท่ีจะเปิดสมองให้ทํางานได้
อย่างเต็มศักยภาพ  เพราะเป็นการใช้ความสามารถของสมองท้ัง 2 ซีก คือ ซ้ายและขวาให้มีกระบวนการคิดท่ีเช่ือมโยงกัน 
 

การเขียนแผนท่ีความคิดในอดีต  

                       ในอดีตการเขียนแผนแผนท่ีความคิด (Mind Map) จะเป็นการเขียนด้วยกระดาษเปล่าเพียง 1 แผ่น โดย
กําหนดหัวเรื่องหลักของแนวคิด (Concept) ไว้ตรงจุดก่ึงกลาง หลังจากนั้นก็เขียนความคิด (Ideas) ออกเป็นก่ิงก้าน
คล้ายๆ ก่ิงของต้นไม้ แต่ละก่ิงก้านก็แตกใบย่อยออกหลายๆ ใบ โดยใบไม้แต่ละใบเปรียบเสมือนหัวข้อหรือเนื้อหาท่ี
ต้องการใช้ในการสอนในวัตถุประสงค์นั้นๆ 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 
       1. ทําให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ของหัวข้อใหญ่ หรือขอบเขตของเรื่อง 
       2. ทําให้สามารถวางแผนเส้นทางหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพราะรู้ว่าตรงไหนกําลังจะไปไหนหรือผ่านอะไรบ้าง 
       3. สามารถรวบรวมข้อมูลจํานวนมากลงไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน 
       4. กระตุ้นให้คิดแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้มองเห็นวิธีใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ 
       5. สร้างความเพลิดเพลินในการอ่านและง่ายต่อการจดจํา 
 
 
 
 



            2 

               กิจกรรมใบงาน 
 
1. จงอธิบายความหมายความสําคัญของแผนการพัฒนาความคิด 
 

2. จงบอกประโยชน์ของแผนการพัฒนาความคิดมา 3 ข้อ 
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บทที่ 2 
กระบวนการสรา้งแผนพัฒนาความคิด (Main Map) 

กระบวนการพัฒนาความคิด  
            ผังความคิด (Mind Mapping)      ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก 
ความคิดรอง และความคิดย่อยท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็นหลักการนําไปใช้ 
                         1. ใช้ระดมพลังสมอง 
                          2. ใช้นําเสนอข้อมูล 
                          3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจํา 
                          4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ 
                          5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้                 
            การคิดเชิงมโนทัศน์ คือ  ความสามารถทางสมองในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลท้ังหมดท่ีเป็น
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดระบบจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล        
เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นเรื่องนั้น  การคิดเป็นการคิดแบบสังเคราะห์  คิดแบบวิเคราะห์   

การสร้างผังความคิด (Concept Mapping) 

  การสร้างผังความคิดเป็นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอดเพ่ือให้เห็นความสําคัญของความคิดระหว่างความคิด
หลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเป็นภาพหรือผังสามารถนําเสนอได้หลายลักษณะ เช่น          

           - แผนผังแบบก่ิงไม้ (Branching Map) นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลักไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้ว
ลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญรองลงไปตามลําดับ 

- ผังวงจร (A Circle Map) นําเสนอโดยการเขียนเป็นแผนผังเพ่ือเสนอความสัมพันธ์เป็นข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ ์  
กันเรียงลําดับเป็นวงกลม                                                                                                                             

 - แผนผังใยแมงมุม (ASpiderMap)นําเสนอโดยเขียนความคิดรวบยอดหลักท่ีสําคัญไว้ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ
แล้วเขียนคําอธิบายหรือบอกลักษณะของความคิดรองลงไปไว้ในลักษณะของใยแมงมุม 

- แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) นําเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเรื่องหลักแล้วเสนอสาเหตุและผลต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 

          - แผนผังตารางเปรียบเทียบ (A Compare Table Map) นําเสนอโดยการเขียนเป็นตารางเพ่ือเปรียบเทียบสอง
สิ่งหรือสองเรื่องในประเด็นท่ีกําหนด 

          - แผนผังรูปวงกลมทับเหลื่อม (Overlapping Circles Map) เสนอการเปรียบเทียบสองสิ่งหรือสองเรื่องมี
ลักษณะเหมือนกันหรือต่างกัน 

        จากตัวอย่างการสร้างผังความคิด(Concept Mapping) จะเป็นการนําเสนอท่ีทําให้เห็นความสําคัญระหว่าง    
ทุกส่วนขอความคิดรวบยอดหลักและความคิดรวบยอดรองลงไป หรือเป็นความสําคัญของเนื้อเรื่องท่ีมีการโยงความสําคัญ  
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เข้าด้วยกันซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในการอ่านหรือศึกษาและเพ่ิมความคงทนในการเรียนรู้ และยังช่วยในการ
พัฒนาความคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ิมการมีเหตุผลและช่วยพัฒนาในด้านการจําอีกด้วย 

 การสรา้งกระบวนการทางความคิดแบบ MIND MAP เป็นวธิีหนึ่งท่ีจะต่อยอดความคิดต่างๆอีกท้ังยังช่วยพัฒนา
สมองให้เกิดการคิดและรวมถึงสามารถรู้เรื่องราวตั้งแต่ต้นจบจนได้ 

หลักการทํา MIND MAP 
         1. เริ่มด้วยภาพสีตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าคําพันคํา ซ้ํายังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และเพ่ิมความจํามากข้ึนด้วย 
         2. ใช้ภาพให้มากท่ีสุด ในMIND MAP ของคุณตรงไหนท่ีใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคําสําคัญ (Key Word) หรือรหัสเป็น
การช่วยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจํา 
        3. ควรเขียนคําสําคัญบรรจงตัวใหญ่ ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพ่ือท่ีว่าย้อนกลับมาอ่านใหม่จะให้ภาพ
ท่ีชัดเจน สะดุดตาอ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อความคิดมากกว่าการใช้เวลาเพ่ิมอีกเล็กน้อยในการเขียนตัวใหญ่ อ่านง่าย 
ชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้ เม่ือย้อนกลับมาอ่านใหม่อีกครั้ง 
       4. เขียนคําสําคัญเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้ MIND MAP มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ 
       5. คําสําคัญ ควรจะมีลักษณะเป็น "หน่วย" โดยคําสําคัญ 1 คําต่อเส้น 1 เส้น คําละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละคํา
เชื่อมโยงกับคําอ่ืน ๆ ได้อย่างอิสระเปิดทางให้ MIND MAP คลอ่งตัวและยืดหยุ่นมากข้ึน 
       6. ระบายสีให้ท่ัว MIND MAP เพราะสีช่วยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 
       7. เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้หัวคิดมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ อย่ามัวคิดว่าจะเขียน
ลงตรงไหนดีหรือว่าจะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไปเพราะล้วนแต่จะทําให้งานล่าช้าอยางน่าเสียดาย (โทนี บูซาน เขียน ธัญญา 
ผลอนันต์ แปลและแปลงเป็นไทย อ้างถึง ใช้หัวคิด : 2540) 
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กิจกรรมใบงาน 
1. จงอธิบายกระบวนการสร้างแผนพัฒนาความคิดมาโดยสังเขป 
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บทที่ 3 

ลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิด หรือแผนท่ีความคิด (Mind Map) 

 ลักษณะสําคัญของ Mind Map มี 4 ประการ  คือ 

1. หัวเรื่องท่ีเป็นข้อใหญ่ใจความได้รับการกลั่นกรองจนตกผลึกเป็นภาพ  “แก่นแกน” ตรงกลาง 
2. ประเด็นสําคัญกระจายเป็นรัศมีออกมาเป็น  “ก้าน” หรือ ก่ิงแก้ว  แตกแขนงออกจาก  “แก่นแกน” 
3. ก่ิงท่ีแตกแขนงออกมาแต่ละก่ิงรองรับ  คําไข/ภาพ โดยมีเส้นเชื่อมเป็นรายละเอียดออกมารอบๆ 
4. ก่ิงก้านต่างๆต้องเชื่อมต่อยึดโยงกันดุจก่ิงไม้หรือรากไม้ 
 

 

 

 
“ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยท่ีเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กัน”  
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กิจกรรมใบงาน 

1. จงอธิบายลักษณะการเขียนแผนพัฒนาความคิดมาโดยสังเขป 
2. อุปกรณ์ในการเขียนแผนพัฒนาความคิดด้วยมือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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บทที ่4 
ตัวอย่างแผนพฒันาความคิด (Main Map) 

 

            Mind Map เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลและความคิดเป็นภาพ  ซึ่งเครื่องมือนําเสนอ
ด้วยภาพ  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
-     ดาว / ใยแมงมุม / เครือข่าย 
       เหมาะสําหรับการอธิบาย  คําจํากัดความ  คุณสมบัติ  คุณลักษณะ  
 -     แผนภูมิ / ตาราง / แถวอันดับ 
        เหมาะสําหรับแสดงคุณสมบัติ  คุณลักษณะเปรียบเทียบ  การประเมิน 
 -     ต้นไม้ / แผนท่ี  
        เหมาะสําหรับการ  จําแนก ตารางชาติตระกูล  สายพันธ ์
 -     ลูกโซ ่
        เหมาะสําหรับกระบวนการเหตุและผล  ท่ีมาท่ีไป  ลําดับเหตุการณ์ในอดีต  
-     ภาพร่าง 
        เหมาะสําหรับโครงสร้างทางกายภาพ  ทําเลท่ีตั้ง  สถานท่ี  รูปลักษณ์ 
 
ตัวอย่างการเขียน Mind Map 
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กิจกรรมใบงาน  
1. จงยกตัวอย่างแผนพัฒนาความคิดมา 
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บทที่ 5 
การเขียนแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

Mind Map เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลและความคิดเป็นภาพ  ซึ่งเครื่องมือนําเสนอด้วยภาพ  
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
-     ดาว / ใยแมงมุม / เครือข่าย 
เหมาะสําหรับการอธิบาย  คําจํากัดความ  คุณสมบัติ  คุณลักษณะ  
 -     แผนภูมิ / ตาราง / แถวอันดับ 
        เหมาะสําหรับแสดงคุณสมบัติ  คุณลักษณะเปรียบเทียบ  การประเมิน 
 -     ต้นไม้ / แผนท่ี  
        เหมาะสําหรับการ  จําแนก ตารางชาติตระกูล  สายพันธ ์
 -     ลูกโซ ่
        เหมาะสําหรับกระบวนการเหตุและผล  ท่ีมาท่ีไป  ลําดับเหตุการณ์ในอดีต  
-     ภาพร่าง 
        เหมาะสําหรับโครงสร้างทางกายภาพ  ทําเลท่ีตั้ง  สถานท่ี  รูปลักษณ์ 
 เครื่องมือนําเสนอด้วยภาพท่ีน่าสนใจ  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  7 ประเภท  ตามการนําเสนอข้อมูล 
 -     แผนภาพใยแมงมุม   Spider Map  เริ่มจากตรงกลางแผนท่ีด้วยประเด็นสําคัญของเรื่องหรือปัจจัยร่วมแล้วแตก
รัศมีออกไปรอบๆ 
 -     แผนภูมิ  ตามลําดับชั้น   Hierarchy Map นําเสนอข้อมูลท่ีมีลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นสูงต่ํา 
 -     Flow Chart  นําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีต่อเนื่องเป็นเส้นตรง  หรือกระบวนการ 
 -     System  Map  นําเสนอข้อมูลท่ีเหมือน  Flow Chart   แต่เพ่ิม Input  และ Outputs 
 -     picture / Landscape Map   นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นภูมิทัศน์  ทัศนียภาพ หรือ ภาพ 
 -     Multidimentional / 3-D Concept  Map  นําเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อนมากๆ 
 -     Mandala / Mandala  Concept  Map นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
 ข้อเหมือนกันของ  Mind Map  กับ  Concept Map 
-   ใช้คําสั้นๆและเส้นในการจดบันทึกความคิดหรือข้อมูลแต่ละคําก็แตกออกไปได้รอบทิศทาง 
ข้อแตกต่าง  Mind Map  กับ  Concept Map  
-   จุดเริ่มต้น / ใจกลาง  Concept  Map อาจมีข้อมูลความคิดรวบยอดหรือกระบวนทัศน์ มากกว่าหนึ่งประเด็นได้  แต่  
Mind Map®  มีแก่นแกนได้ประการเดียวเท่านั้น   
-   สี Concept Map นั้นไม่สนใจ แต่ Mind Map จะถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญมาก   
-  Concept  Map  ล้อมวงตีกรอบแต่ Mind Map   ไม่ให้ล้อมกรอบ    
-  Concept Map  มักใช้เส้นตรง   แต่ Mind Map   เส้นจะเน้นท่ีโค้งกับความยาวของภาพ   
-  Mind Map  เน้นการใช้คํามูล 
 



ข้ันตอนในการเขียน  Mind Map   7  ข้ันตอน 
1.วางกระดาษเปล่าตามแนวนอน  เริ่มจากกลางหน้ากระดาษ  เพราะมันจะช่วยให้มีอิสระในการคิดแผ่ขยายได้ตาม
ธรรมชาต ิ
2.ใช้รูปภาพ  หรือสัญลักษณ์แทนประเด็นหลัก  ท่ีศูนย์กลางซึ่งเรียกว่า  “แก่นแกน” 
3.ใช้สีสันให้ท่ัวท้ังแผ่น 
4.เชื่องโยง  “ก่ิงแก้ว”  เข้ากับ “แก่นแกน”  ท่ีอยู่ตรงกลาง  และเชื่อม  “ก่ิงแก้ว” ออกไปเป็นข้ันท่ี 2 และ 3 
5.วาดก่ิงท่ีมีสัญลักษณ์เป็นเส้นโค้ง 
6.ใช้คํามูล  เพียงคําเดียวบนแต่ละก่ิง 
7.ใช้รูปภาพ  ประกอบให้ท่ัวท้ังแผ่น  Mind Map   เพราะภาพแทนคําได้เท่ากับคําพันคํา 

ข้อเสนอแนะในการเขียน MIND MAP  
1.การสร้างภาพศูนย์กลาง การทําภาพให้น่าสนใจ ดังนี้  
- ภาพควรมีสีไม่น้อยกว่า 3 ส ี 
- ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว  
- ภาพไม่จําเป็นต้องมีภาพเดียว อาจมีหลาย ๆ ภาพ หรือหลาย สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนั้น 
- ภาพเป็นภาพท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวก็จะดี  
- ไม่ควรจะใส่กรอบภาพศูนย์กลางเพราะกรอบอาจจะเป็นสิ่งท่ีสกัดก้ันการไหลของความคิด 
2.การหาคําสําคัญ (KEY WORD) คําสําคัญควรมีลักษณะดังนี ้ 
- ควรเป็นคําเดียว วลี หรือข้อความสั้น ๆ  
- ควรเป็นคําท่ีสื่อความหมายได้ดี แสดงถึงจุดเนน้ กระตุ้นความสนใจ ง่ายแก่การจํา  
3. การหาความคิดรอง หรือการแตกก่ิง ควรทําดังนี้  
- เป็นคําสําคัญท่ีรองลงไปหรือเป็นส่วนประกอบท่ีเก่ียวกับคําสําคัญ/คํากุญแจเพ่ือเป็นการลงรายละเอียด  
- ควรเขียนบนเส้นท่ีต่อออกไปแต่เส้นจะเรียวลงไปเรื่อย ๆ  
- ถ้าต้องการเน้นอาจทําให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ ใส่กล่องหรือขีดเส้นใต้เป็นต้น  
- คํา/ภาพ/เส้น บนสาขาเดียวกัน ควรใช้สีเดียวกัน  
- การแตกก่ิงไม่ควรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งควรให้สมบูรณ์ ควรแตกก่ิงให้ได้ภาพ MIND MAP ท่ีสมดุล  
- การแตกก่ิงควรแตกทิศเฉียงมากกว่าบนล่าง           จากนั้นนําเสนอแผนท่ีความคิดดังกล่าวข้างต้นจะพบว่ามีประโยชน์
มากมายท้ังในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานเช่น การวางแผนงาน การบันทึกช่วยจํา การสรุปบทเรียนเป็นต้น ไม่ว่า
ผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถทําได้เช่นกัน อยู่ท่ีการฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน แทนท่ีจะเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย อย่างใน
อดีตท่ีเป็นลักษณะความเรียงก็เปลี่ยนมาทําเป็น MIND MAP จะทําให้เห็นภาพการสรุปความคิดเรื่องนั้นในหน้ากระดาษ
เพียงแผ่นเดียว ดังนั้นผู้จัดการเรียนรู้ควรจะนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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บทที่ 6 

ขั้นตอนการสรา้งแผนพฒันาความคิด (Mind Map) 

การสร้าง แผนที่ความคิด หรือ Mind Map  
ข้ันตอนการสร้าง Mind Map  

1. เขียน/วาดมโนทัศน์หลักตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
2. เขียน/วาดมโนทัศน์รองท่ีสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบ ๆ 
3. เขียน/วาดมโนทัศน์ย่อยท่ีสัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตกออกไปเรื่อย ๆ 
4. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากท่ีสุด 
5. เขียนคําสําคัญ (Key word) บนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกัน 
6. กรณีใช้ส ีท้ังมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสีเดียวกัน 
7. คิดอยา่งอิสระมากท่ีสุดขณะทํา 

 

เขียนคําหลัก หรือข้อความสําคัญของเรื่องไว้กลาง โยงไปยังประเด็นรองรอบ ๆ ตามแต่ว่าจะมีกี่ประเด็น  
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วิธีการเขียน Mind Map โดยละเอียดอีกวธิีหนึ่ง 
1.เตรียมกระดาษเปล่าท่ีไม่มีเส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน 

2.วาดภาพสีหรือเขียนคําหรือข้อความท่ีสื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะทํา Mind Map กลาง     หน้ากระดาษ โดยใช้สีอยา่งน้อย 
3 ส ีและต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
3.คิดถึงหัวเรื่องสําคัญท่ีเป็นส่วนประกอบของเรื่องท่ีทํา Mind Map โดยให้เขียนเป็นคํา ท่ีมีลักษณะเป็นหน่วย หรือเป็น
คําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ท่ีมีความหมาย บนเส้น ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 ก่ิง 
4.แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแต่ละเรื่องในข้อ 3 ออกเป็นก่ิง ๆ หลายก่ิง โดยเขียนคําหรือวลีบนเส้นท่ีแตกออกไป 
ลักษณะของก่ิงควรเอนไม่เกิน 60 องศา 
5.แตกความคิดรองลงไปท่ีเป็นส่วนประกอบของแต่ละก่ิง ในข้อ 4 โดยเขียนคําหรือวลีเส้นท่ีแตกออกไป ซึ่งสามารถแตก
ความคิดออกไปเรื่อยๆ 
6.การเขียนคํา ควรเขียนด้วยคําท่ีเป็นคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลัก หรือเป็นวลีท่ีมีความหมายชัดเจน  
7.คํา วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดท่ีต้องการเน้น อาจใช้วิธีการทําให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ หรือใส่กล่อง เป็นต้น 
8. ตกแต่ง Mind Map ท่ีเขียนด้วยความสนุกสนานท้ังภาพและแนวคิดท่ีเชื่อมโยงต่อกัน 
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กิจกรรมใบงาน 
1. จงบอกข้ันตอนการสร้างแผนพัฒนาความคิดมาโดยสังเขป 
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บทที่ 7 
การฝึกปฏิบัติการสร้างแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) 

 
Mind Map® เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลและความคิดเป็นภาพ  ซึ่งเครื่องมือนําเสนอด้วยภาพ  
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
-     ดาว / ใยแมงมุม / เครือข่าย 
เหมาะสําหรับการอธิบาย  คําจํากัดความ  คุณสมบัติ  คุณลักษณะ  
 -     แผนภูมิ / ตาราง / แถวอันดับ 
        เหมาะสําหรับแสดงคุณสมบัติ  คุณลักษณะเปรียบเทียบ  การประเมิน 
 -     ต้นไม้ / แผนท่ี  
        เหมาะสําหรับการ  จําแนก ตารางชาติตระกูล  สายพันธ ์
 -     ลูกโซ ่
        เหมาะสําหรับกระบวนการเหตุและผล  ท่ีมาท่ีไป  ลําดับเหตุการณ์ในอดีต  
-     ภาพร่าง 
        เหมาะสําหรับโครงสร้างทางกายภาพ  ทําเลท่ีตั้ง  สถานท่ี  รูปลักษณ์ 
 เครื่องมือนําเสนอด้วยภาพท่ีน่าสนใจ  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  7 ประเภท  ตามการนําเสนอข้อมูล 
 -     แผนภาพใยแมงมุม   Spider Map  เริ่มจากตรงกลางแผนท่ีด้วยประเด็นสําคัญของเรื่องหรือปัจจยัร่วมแล้วแตก
รัศมีออกไปรอบๆ 
 -     แผนภูมิ  ตามลําดับชั้น   Hierarchy Map นําเสนอข้อมูลท่ีมีลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นสูงต่ํา 
 -     Flow Chart  นําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีต่อเนื่องเป็นเส้นตรง  หรือกระบวนการ 
 -     System  Map  นําเสนอข้อมูลท่ีเหมือน  Flow Chart   แต่เพ่ิม Input  และ Outputs 
 -     picture / Landscape Map   นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นภูมิทัศน์  ทัศนียภาพ หรือ ภาพ 
 -     Multidimentional / 3-D Concept  Map  นําเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อนมากๆ 
 -     Mandala / Mandala  Concept  Map นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
 ข้อเหมือนกันของ  Mind Map®  กับ  Concept Map 
-   ใช้คําสั้นๆและเส้นในการจดบันทึกความคิดหรือข้อมูลแต่ละคําก็แตกออกไปได้รอบทิศทาง 
ข้อแตกต่าง  Mind Map®  กับ  Concept Map  
-   จุดเริ่มต้น / ใจกลาง  Concept  Map อาจมีข้อมูลความคิดรวบยอดหรือกระบวนทัศน์ มากกว่าหนึง่ประเด็นได้  แต่  
Mind Map®  มีแก่นแกนได้ประการเดียวเท่านั้น   
-   สี Concept Map นั้นไม่สนใจ แต่ Mind Map® จะถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญมาก   
-  Concept  Map  ล้อมวงตีกรอบแต่ Mind Map®   ไม่ให้ล้อมกรอบ    
-  Concept Map  มักใช้เส้นตรง   แต่ Mind Map®   เสน้จะเน้นท่ีโค้งกับความยาวของภาพ   
-  Mind Map®  เน้นการใช้คํามูล 
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ข้ันตอนในการเขียน  Mind Map   7  ข้ันตอน 
1.วางกระดาษเปล่าตามแนวนอน  เริ่มจากกลางหน้ากระดาษ  เพราะมันจะช่วยให้มีอิสระในการคิดแผ่ขยายได้ตาม
ธรรมชาต ิ
2.ใช้รูปภาพ  หรือสัญลักษณ์แทนประเด็นหลัก  ท่ีศูนย์กลางซึ่งเรียกว่า  “แก่นแกน” 
3.ใช้สีสันให้ท่ัวท้ังแผ่น 
4.เชื่องโยง  “ก่ิงแก้ว”  เข้ากับ “แก่นแกน”  ท่ีอยู่ตรงกลาง  และเชื่อม  “ก่ิงแก้ว” ออกไปเป็นข้ันท่ี 2 และ 3 
5.วาดก่ิงท่ีมีสัญลักษณ์เป็นเส้นโค้ง 
6.ใช้คํามูล  เพียงคําเดียวบนแต่ละก่ิง 
7.ใช้รูปภาพ  ประกอบให้ท่ัวท้ังแผ่น  Mind Map   เพราะภาพแทนคําได้เท่ากับคําพันคํา 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
วิชาแผนพฒันาความคดิ (Mind Map) ทร 02010 

 
1. Mind Map หมายถึงข้อใด 
       ก. แผนท่ีความรู ้

  ข. แผนท่ีความคิด 
  ค. แผนผังความรู ้
  ง. แผนผังความคิด 

2. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี Mind Map  
        ก. โทนี บูซาน 
        ข. อริสโตเติล 
        ค. มาริก  ตอเวีย 
        ง. เซอร์  ไอแซก นิวตัน 
3. การเขียน Mind Map ในอดีต เน้นเขียนลงบนสิ่งใด 
        ก. สมุด 
        ข. กระดานดํา 
        ค. คอมพิวเตอร์ 
        ง. กระดาษปล่าว 
4. การเขียนแผนพัฒนาความคิดควรเริ่มต้นจากจุดใดเป็นอันดับแรก 
        ก. จุดศูนย์กลาง 
        ข. จุดเล็ก ๆ ไปหาจุดศูนย์กลาง 
        ค. เขียนจากเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่ 
        ง. เขียนจุดใดก่อนก็ได้ แล้วแต่ความถนัด 
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนพัฒนาความคิด 
       ก. ช่วยในการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์ 

  ข. สร้างจากสิ่งท่ีเป็นนามธรรมสู่รูปธรรม 
  ค. ใช้แก้ปัญหาปัญหาต่างๆ ทุกเรื่องได้สําเร็จ 
  ง. ใช้ในการทําการตัดสินใจ กรณีมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

6. แผนพัฒนาความคิด มีความสําคัญตามข้อใด 
       ก.  ช่วยทํางานให้สําเร็จลุล่วงโดยด ี

  ข. ใช้ในการเลือกตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
  ค. ช่วยในการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์ 
  ง.  ใช้เป็นจุดกําเนิด หรือจุดเริ่มต้นในการทํางานต่าง ๆ รวมถึงการจินตนาการ  
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7. ข้ันตอนแรกของการเขียนแผนพัฒนาความคิดด้วยมือ คือข้อใด 
        ก.  เตรียมดินสอหรือปากกาอย่างน้อย  3 ส ี 
        ข.  เขียนหัวข้อความคิดหลัก พร้อมวาดรูปท่ีเก่ียวข้องประกอบ 

   ค.  ขีดเส้นออกจากจุดเล็ก ไปหา ความคิดหลัก (Ideas) ท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้ 
   ง.  เริ่มต้นด้วยเขียนหัวเรื่องหลักของแนวคิด (Concept) ท่ีก่ึงกลางหน้ากระดาษ  

8. ข้อเสียของการเขียนแผนพัฒนาความคิดด้วยมือ 
       ก.   เขียนแบบเดิม ๆ ไม่มีให้เลือกหลากหลาย 
       ข.  ค่อนข้างทําได้ช้า แต่แก้ไขข้อมูลได้ง่ายกว่า 
       ค.  ใครเขียนก็ไม่ได้  ต้องเขียนเอง เพราะอ่านลายมือไม่ออก 
       ง.  ค่อนข้างทําได้ช้า ลบและแก้ไขข้อมูลยาก และเสียเวลา 
9.ข้อใดไม่ใชข้่อดีของการใช้แผนพัฒนาความคิด 
         ก. ช่วยให้การบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพ     
         ข.  สามารถเป็นเครื่องมือในการระดมสมอง   
         ค.  ไม่สามารถใช้ทํากิจกรรมหรือวางแผนงานได้  
         ง.  พัฒนาความคิดนําไปสู่การปฏิบัติท่ีทําให้เกิดความรู้มากมาย 
10. ข้อใดเป็นข้อแตกต่างของ Mind Map กับ Concept Map 
         ก. Concept  Map ไม่ล้อมวงตีกรอบ แต่ Mind Map  ให้ล้อมกรอบ   
         ข.  Mind Map เส้นจะเน้นเส้นตรง  แต่ Concept Map  มักใช้เส้นโค้ง 
         ค. Concept  Map  ล้อมวงตีกรอบ  แต่ Mind Map ไม่ให้ล้อมกรอบ   
         ง.  สี Mind Map  น่าสนใจ  แต่  Concept Map  จะถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญมาก   
11.การเขียนคําลงใน Mind Map ควรคํานึงถึงข้อใด 

ก. เขียนแล้วขีดเส้นใต้ทุกคํา 
ข. ให้ล้อมกรอบคําทุกคําท่ีเขียน 
ค. ควรตกแต่งคําพูดให้ตรงกับภาพ 
ง. เขียนคําหลักเป็นวลีท่ีมีความหมายชัดเจน 

12.เพ่ือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. คิดหลาย ๆ เรื่อง 
ข. คิดอย่างมีอิสระมากท่ีสุด 
ค. คิดแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ 
ง. คิดแต่เรื่องหลัก ทําให้ประหยัดเวลา 
 
 
 
 



13. การหาความคิดรองหรือการแตกก่ิง ควรปฏิบัติอย่างไร 
        ก. การแตกก่ิงไม่ควรเขียนแตกทิศ 
        ข. ไม่ควรล้อมกรอบ ใส่กล่อง หรือขีดเส้นให้ 
        ค.  การแตกก่ิง ควรเขียนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 
        ง. คํา/ภาพ/เส้น บนสาขาเดียวกันควรใช้สีเดียวกัน 
                
จากข้อ 14-17 จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
         ก. ผังวงจร 
         ข. แผนผังก้างปลา 
        ค. แผนผังแบบก่ิงไม้ 
         ง. แผนผังใยแมงมุม 
14. นําเสนอโดยการเขียนแผนผัง เพ่ือเสนอความสัมพันธ์เป็นข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันเรียงลําดับเป็นวงกลม 
15. นําเสนอโดยการเขียนประเด็นหรือเรื่องหลักแล้วเสนอสาเหตุและผลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
16. นําเสนอโดความคิดรวบยอดหลักท่ีสําคัญ ไว้ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ แล้วเขียนคําอธิบายหรือความคิดรองลงไป 
17. นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลัก ไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอด  

อ่ืน ๆ ท่ีสําคัญรองลงไปตามลําดับ 
18. การทําแผนพัฒนาความคิด กระตุ้นให้เกิดสิ่งใดมากท่ีสุด 
        ก. กระตุ้นให้คิดแก้ไขปัญหา 
        ข. เปิดโอกาสให้เห็นวิธีการใหม่ ๆ 
        ค. ให้เกิดการวางแผนได้อย่างถูกต้อง 
        ง.  ทําให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ในขอบเขตของเรื่องนั้น ๆ  
19. การทํา Mind Map เน้นการใช้คําอย่างไร 
       ก. ใช้คํามูล 
       ข. ใชคํ้าซ้ํา 
       ค. ใช้ถ้อยคําสั้น ๆ 
       ง. ใช้คําเป็นประโยค 
20. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการทําแผนพัฒนาความคิด ตามข้อใด 
        ก. ได้ฝึกการรวบรวมข้อมูล  
        ข. ได้คิดและปฏิบัติด้วยตนเอง 
        ค. รู้จักการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
        ง.  ถูกทุกข้อ  
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เฉลย 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

วิชาแผนพัฒนาความคิด (Mind Map) ทร 02010 
 

1. ข      
2. ก 
3. ง 
4. ก 
5. ค 
6. ง 
7. ง 
8. ง 
9. ค 
10. ค 
11. ง 
12. ข 
13. ง 
14. ก 
15. ข 
16. ง 
17. ค 
18. ก 
19. ก 
20. ง 

 

 

 

 

 

 

 

       


