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บทคัดย่อภาษาไทย 

59255402 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์, การเขียนสรุปความ, กลวิธี REAP, เทคนิคผังกราฟิก 

นางสาว ณัฐพร สายกฤษณะ: การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. อธิกมาส มากจุ้ย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 33 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีจับสลากแบบแผนการทดลองแบบก่อนทดลอง 
(Pre Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group Pretest - Posttest 
Design) เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผัง
กราฟิก 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุป
ความและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 

ผลการวิจัย พบว่า 

        1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        2. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59255402 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : ANALYTICAL READING ABILITY, SUMMARY WRITING ABILITY, REAP STRATEGY, GRAPHIC 
ORGANIZER TECHNIQUE 

MISS NATTHAPORN SAIKRITSANA : THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL 
READING ABILITY AND SUMMARY WRITING ABILITY OF MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS 
BY ORGANIZING REAP STRATEGY AND GRAPHIC ORGANIZER TECHNIQUE THESIS 
ADVISOR :  ATIKAMAS MAKJUI, Ph.D. 

The purposes of this research were 1) to compare analytical reading ability of 
Matthayomsuksa 2 students before and after implementation of the REAP strategy and graphic 
organizer technique and 2) to compare summary writing ability of Matthayomsuksa 2 students 
before and after implementation of the REAP strategy and graphic organizer technique. The 
sample consisted of 33 students from Matthayomsuksa 2/2, Sathapornwittaya School, Banglen, 
Nakhon Pathom, The Secondary Educational Service Area 9, second semester, academic year 
2019, and using simple random sampling technique with a classroom unit. This research was pre - 
experimental with the one group pretest - posttest design. The research instruments used were: 
1) analytical reading ability and summary writing ability lesson plans using the REAP strategy and 
graphic organizer technique, 2) analytical reading ability test and 3) summary writing ability test 
and criteria. The data were analyzed by mean , standard deviation and t-test dependent. 

The research findings were as follows: 

        1. The analytical reading ability using the REAP strategy and graphic organizer 
technique of Matthayomsuksa 2 students in the post-test was higher than pre-test at the .05 
level. 

        2. The summary writing ability using the REAP strategy and graphic organizer 
technique of Matthayomsuksa 2 students in the post-test was higher than pre-test at the .05 
level. 
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง ที่ได้กรุณาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ ซึ่งได้กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
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ดี ขอขอบพระคุณนายเฉลิม ทรพับ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสถาพรวิทยาท่ีสนับสนุนและให้ก าลังใจผู้วิจัย
เป็นอย่างดีเสมอ ขอบพระคุณกัลยาณมิตรในโรงเรียนสถาพรวิทยาที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดีให้แก่กัน  
และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสถาพรวิทยา ที่ให้ความร่วมมือ
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งผู้เขียนหนังสือ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีส่วนในการเติมเต็มข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 
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ค าปรึกษา ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กันและกันเสมอในทุกช่วงเวลา 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมในปัจจุบัน เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (information age society) ท าให้คนท่ัวโลก
ติดต่อส่ือสารกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การอ่านจึงเป็นทักษะส าคัญในการเปิดโลกทัศน์หรือการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้ังสติปัญญา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
(Holden, 2004: 5)  ซึ่งข้อมูลข่าวสารมีจ านวนมากและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีคนใน
สังคมต้องวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของเรื่องราวข่าวสาร และสภาพความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
อย่างละเอียดรอบคอบและมีเหตุผล การอ่านจึงเป็นทักษะทางภาษาท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์ ต่อ 
การด ารงชีวิตท้ังในด้านการศึกษาหาความรู้ การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการประกอบอาชีพ  
ดังท่ี ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542 ก: 3); พรทิพย์ ชาตะรัตน์ (2545: 59) และ ศิวกานท์ ปทุมสูติ 
(2540: 59) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านโดยสรุปได้ว่า การอ่านเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน 
การแสวงหาความรู้ ดังนั้น ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์  สร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีทักษะ  
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตท้ังในด้านการศึกษาหาความรู้และ 
การประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2534: 1) และ สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2534: 1) 
กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน สรุปได้ว่า การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะคุณภาพของการอ่านของผู้เรียนนั้นย่อมส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา  

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มนุษย์สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน 
ส่ือต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น  เราจึงสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ได้ตลอดเวลา หากขาดความสามารถในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาด้านการรับสาร
หรืออาจมีความเข้าใจในข้อมูลท่ีผิดพลาด เนื่องจากไม่สามารถจับใจความส าคัญ ขาดการพิจารณา
ไตร่ตรองถึงเหตุผล ความถูกต้องและความเหมาะสมของสารท่ีได้รับ ซึ่งท าให้ผู้อ่านขาดความสามารถ
ท่ีเรียกว่าการอ่านวิเคราะห์ 

การอ่านวิเคราะห์เป็นความสามารถของผู้อ่านในการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล เป็นทักษะการอ่านท่ีต้องคิด
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ไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลเรื่องราวท่ีอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งช่วยให้ ผู้อ่านสามารถค้นหา
สาระส าคัญรับรู้และเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถ่องแท้ ดังท่ี วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ  
(2542 : 43); ประพนธ์ เรืองณรงค์และคณะ (2545 : 51) และบันลือ พฤกษะวัน (2545 : 42)  
ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เป็นการอ่านท่ีต้องอาศัยการคิดพิจารณา 
อย่างละเอียด สามารถจัดล าดับ แยกแยะประเด็นหรือสาระส าคัญของเรื่อง ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง 
ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และค้นหาส่วนท่ีดีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  ดังท่ี กรมวิชาการ 
(2546: 208) กล่าวว่า การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านในระดับท่ีสูงกว่าการอ่านท่ัว ๆ ไป 
กล่าวคือ มิใช่เป็นการอ่านเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์  
ส่ิงท่ีผู้เขียนได้เขียนในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ จากส่ิงท่ีอ่านท้ังเนื้อหาและ
รูปแบบ สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง เข้าใจจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ
ผู้เขียน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับ สุขุม เฉลยทรัพย์ (2531 : 201)  
ท่ีกล่าวว่าการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เป็นการอ่านอย่างละเอียด นอกจากผู้อ่านจะเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ แล้ว 
ต้องสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล ความสามารถในการอ่านแบบนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ พื้นความรู้ในการอ่านของผู้อ่านและการฝึกฝน ผู้อ่านจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของผู้แต่ง 
สามารถแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงออกจากกัน และสุดท้ายคือการสรุปผลการวิเคราะห์ท้ังหมด
ออกมา การอ่านแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากการอ่านมากท่ีสุด โดยท่ีนักอ่านท่ีดีควรเป็น  
นักวิจารณ์และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยปราศจากความล าเอียง 

การอ่านวิเคราะห์ท าให้ผู้อ่านเกิดปัญญาและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในยุคปัจจุบันการอ่าน
วิเคราะห์เป็นการประเมินคุณค่าพิจารณาว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดควรไม่ควร สามารถแก้ปัญหาได้ จึงท าให้ 
ผู้ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคปัจจุบัน น าประโยชน์ท่ีได้รับ  
จากการอ่านวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารง ชีวิต (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2546: 18)  
ดังนั้น ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ่านและมีประสิทธิภาพ  
ในการอ่าน เป็นผู้ท่ีสามารถคิดได้ลึกซึ้ง  ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด  
การตัดสินใจแก้ปัญหา  สามารถปรับ ตัวได้ ทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ดังนั้ น  หาก ผู้อ่ าน 
ขาดความสามารถทางการอ่านวิเคราะห์ ย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย เนื่องจากสังคม
ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีมีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นปะปนกัน มีการน าเสนอเรื่องราว 
แต่เพียงด้านเดียวหรือมีข้อมูลท่ีหลากหลาย หาก ผู้อ่านไม่สามารถแยกแยะและพิจารณา 
ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ย่อมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีดีได้ ท าให้ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างเต็มท่ี ดังท่ี ชวาล แพรัตกุล (2552: 259) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์เป็น
สมรรถภาพทางสมองท่ีส าคัญมากของมนุษย์มีคุณค่าต่อชีวิตโดยตรง เป็นท่ีปรารถนาของการศึกษา 
ทุกระดับช้ัน บุคคลท่ีไม่เคยถูกฝึกฝนความคิดชนิดนั้นจะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ เท่าท่ีตาเห็นและตามท่ี 
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ตา หู จมูก ล้ิน สัมผัสเท่านั้น แล้วก็จะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นด้วย นั่นคือจะเห็นแต่สีสัน ทรวดทรง และ
พื้นผิวภายนอกของเรื่องเพียงประการเดียวเท่านั้น ไม่มีท้ังปัญญาและไร้ความสามารถท่ีจะมอง  
เรื่องนั้นให้ทะลุทะลวงในเนื้อหาสาระ แก่นแท้ของจริงท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองใต้นั้นได้เลย 

การอ่านวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการอ่านท่ีส าคัญมากต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งกระตุ้นให้
ผู้อ่านเกิดความคิดและทัศนคติท่ีกว้างไกล มีสติปัญญาในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ 
ความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
ท าให้ เกิดความคิดท่ีรอบคอบและมี เหตุผล เป็นการพัฒนาตนเองให้ เป็นคนรอบรู้  น า ไป สู่ 
การประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตได้ สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 18) และ 
สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2547: 39) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ว่า  
ในยุคปัจจุบันการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการพิจารณาว่าส่ิงใดถูก เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ส่ิงใดควรไม่ควร สามารถแก้ปัญหาได้ ส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏ 
ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่าย ๆ จึงท าให้ผู้ท่ีมีความสามารถอ่านวิเคราะห์ท่ีดี สามารถน าไปใช้ใน  
การตัดสินใจแก้ปัญหาและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ปัญหาการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน อาจเกิดได้จากการท่ีนักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน  
ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการอ่านหนังสือน้อยลง ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญ 
ตลอดจนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จุดประสงค์ในการแต่งและข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล เนื่องจากการอ่านเป็นพฤติกรรมท่ีต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
ดังท่ี บันลือ พฤกษะวัน (2545: 80) กล่าวว่า การอ่านเป็นพฤติกรรมท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน ซึ่งผู้อ่าน
จะต้องใช้อวัยวะต่าง ๆ สติปัญญา ประสบการณ์ให้สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีท่ีเรียกว่า ความพร้อม 
ในการอ่าน 

นอกจากความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จะมีความส าคัญดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  

ยังมีความสามารถอีกลักษณะหนึ่งท่ีมีความส าคัญและนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนควบคู่ไปกับ  

การอ่านวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการเขียนสรุปความ ซึ่งเป็นทักษะการเขียนเบื้องต้นท่ีช่วยให้

นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและความเข้าใจจากเรื่องท่ีตนเองศึกษา

ได้  สอดคล้องกับ จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  และ อารียา หุ ตินทะ (2555 : 224) ได้กล่าวไว้ว่า  

การเขียนสรุปความ เป็นทักษะการเขียนท่ีสืบเนื่องและสัมพันธ์กับการอ่านจับใจความ กล่าวคือ 

เป็นการส่ือสารท่ีผู้เขียนต้องแสดงท้ังสมรรถภาพในการอ่านจับใจความให้ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง 

สละสลวย เป็นภาษาเขียนท่ีดีด้วย การเขียนสรุปความจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และมีประโยชน์

ต่อการศึกษา สอดคล้องกับท่ี วรวรรธน์  ศรียาภัย (2555 : 49-50) กล่าวถึงความส าคัญของ 

การเขียนสรุปความ สรุปได้ว่า การเขียนสรุปความ มีความส าคัญ 2 ประการ คือ ความส าคัญต่อ
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ตนเอง คือ พัฒนาทักษะการรับสาร ท้ังการฟัง ดู และอ่าน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นวิธีการ  

ส่วนหนึ่ งของการท างานและท าให้งานนั้นส าเร็จ สามารถบันทึกสาระส าคัญของสารท่ีได้รับ 

เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทันท่วงที และความส าคัญต่อสังคม คือ 

ข้อมูลท่ีได้รับการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งสืบค้นหรืออ้างอิงได้  

ผู้ท่ีมีความสามารถในการเขียนสรุปความย่อมเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร เพราะมี

ความสามารถในการจับใจความส าคัญ ใคร่ครวญและวิเคราะห์ได้ ตลอดจนท าให้มี ข้อมูลประกอบ 

การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้โดยง่าย ดังนั้น การเขียนสรุปความจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้

เพราะช่วยให้นักเรียนสามารถจดบันทึกความรู้จากบทเรียนได้  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ จะเห็นได้ว่า การเขียนสรุปความเป็นความสามารถ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับการอ่าน สอดคล้องกับท่ี จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มส าราญ  
(2557: 89) ได้กล่าวว่า การสรุปความ คือการสรุปสาระส าคัญเรื่องท่ีอ่านทีละย่อหน้า แล้วน ามา 
เรียบเรียง โดยให้ความส าคัญกับสาระส าคัญท่ีปรากฏอยู่ทุกย่อหน้า ดังนั้น หากนักเรียนสามารถ  
เขียนสรุปความได้ ย่อมช่วยให้สามารถอ่านวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียน
สามารถจับใจความส าคัญเพื่อน ามาสู่การอ่านวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น 

ปัญหาการเขียนสรุปความนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการท่ีนักเรียนส่วนใหญ่มี ข้อบกพร่องใน 
การเขียนและไม่ได้รับการแก้ไข ดังท่ี ชนกพร อังศุวิริยะ (2560 : 11 -12) ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องใน
การเขียน สรุปได้ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องด้านการเขียนในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและ 
เป็นประจ า ได้แก่ เขียนผิดรูปแบบ เขียนไม่ครบความ เขียนไม่ตรงประเด็น เขียนโดยไม่ล าดับ
ความคิด และเขียนไม่ถูกต้องและไม่สละสลวย ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและไม่ได้รับการแก้ไขก็จะท าให้
ขาดความช านาญในการเขียนได้ 

จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของโรงเรียนสถาพรวิทยา ซึ่งเป็น
การทดสอบโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อศึกษาความสามารถรู้เรื่องท่ีได้อ่านของสถาบัน
ภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการวัดความสามารถในการอ่านท่ีต้องเข้าใจเรื่องราว สาระของ
เนื้อความ การคิดพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายในการเขียน ตลอดจนสามารถคิดย้อนวิเคราะห์ความหมาย
ของข้อความท่ีได้อ่านตามวัตถุประสงค์ของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้นั้น พบว่า คะแนนผลประเมิน
ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ของโรงเรียนสถาพรวิทยา มีผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

คร้ังที่ 

นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมินความสามารถในการรู้เร่ืองการอ่าน 
 (Reading Literacy) แนว PISA 

ระดับดีมาก 
(คะแนนร้อยละ  

75-100) 
(คน) 

ระดับดี 
(คะแนนร้อยละ  

50-74) 
(คน) 

ระดับพอใช้ 
(คะแนนร้อยละ  

25-49) 
(คน) 

ระดับปรับปรุง 
(คะแนนร้อยละ 

 0-24) 
(คน) 

รวมการ
อ่าน 
(คน) 

1/2561 10 31 23 3 61 
2/2561 5 29 16 17 61 
3/2561 2 25 17 23 61 

ที่มา : โรงเรียนสถาพรวิทยา (2561), รายงานผลการทดสอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ปีการศึกษา 2561 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ีได้                   
ทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ครั้ง พบว่า คะแนนผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง 
การอ่านของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนสถาพรวิทยามีแนวโน้มความสามารถใน
การอ่ านลดลง โดยจ านวนนักเรียน ท่ีมีผลประเมินความสามารถในการรู้ เรื่องการอ่ านใน  
ระดับดีมาก ระดับดี และพอใช้ลดลง แต่ระดับปรับปรุงมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการทดสอบ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561 ของส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการประเมินดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

วิชา จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 61 100 0 70 37.11 
ที่มา : โรงเรียนสถาพรวิทยา (2561), รายงานผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ีได้ 
รั บ ก ารท ดส อ บ ด้ วย ข้ อ ส อ บ ม าต รฐาน ก ล างร าย วิ ช าภ าษ า ไท ย  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2561  
การประเมินความสามารถรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนจ านวน 61 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 
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ไม่ถึงร้อยละ 50 คือ มีคะแนนเฉล่ีย 37.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 การอ่าน และ 
สาระท่ี 2 การเขียน ได้ข้อมูลดังตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
สาระการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ความสามารถ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

สาระที่ 1 การอา่น 

มาตรฐาน ท 1.1 61 23 9.67 20.00 33.33 46.67 0.00 
สาระที่ 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 61 19 4.83 40.00 46.67 13.33 0.00 

ที่ ม า  : โร ง เรี ย น ส ถ าพ ร วิท ย า  (2561), รา ย งา น ผ ล กา รป ระ เมิ น ด้ ว ย ข้ อ ส อ บ ม า ต รฐ าน กล า ง  
ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า จากการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561  

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นข้อสอบวัดความสามารถในสาระท่ี 1 การอ่าน ซึ่งมีคะแนนเต็ม  

23 คะแนน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย คือ 9.67 คะแนน โดยร้อยละ 46.67  

อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 33.33 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และร้อยละ 20 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง และสาระท่ี 2 

การเขียน มีคะแนนเต็ม 19 คะแนน เป็นการเขียนตอบส้ัน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี

คะแนนเฉล่ีย คือ 4.83 คะแนน โดยร้อยละ 13.33 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 46.67 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

และร้อยละ 40 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  

จากผลการทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) และข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นข้อสอบท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
การอ่ านและการเขี ยนของนัก เรียน แสดงให้ เห็นว่านั ก เรียนระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2  
ของโรงเรียนสถาพรวิทยามีความสามารถในการอ่านและการเขียนลดลง ส่งผลให้ภาพรวม
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า สอดคล้องกับผลการประเมินใน
โครงการ PISA 2015 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) (2559: 2)  
ซึ่งสรุปได้ว่า เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของคะแนนในภาพรวม ต้ังแต่การประเมิน  
รอบแรกจนถึงปัจจุบัน  พบว่า ผลการประเมิน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย 
ไม่เปล่ียนแปลง แต่ผลการประเมินการอ่านมีแนวโน้มลดลง มีข้อสังเกตว่า นักเรียนไทยท้ังกลุ่มท่ีมี
ความสามารถสูงและกลุ่ม ท่ีมีความสามารถต่ า หากมี จุดอ่อนอยู่ ท่ี ด้ านการอ่ าน จะท าให้ 
ผลการประเมินด้านอื่น ๆ คือ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าไปด้วย ดังนั้น  
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หากนักเรียนขาดทักษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การอ่านวิเคราะห์ ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
ผลคะแนนการทดสอบต่าง ๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 

การอ่านวิเคราะห์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนท่ีควรได้รับการฝึกฝน  
ให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่อ่าน สามารถพิจารณาเนื้อเรื่อง 
ท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล  ตลอดจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยภาษาของตนเอง ซึ่งการสรุปความรู้  
ได้ด้วยตนเองต้องอาศัยความสามารถในการเขียนเพื่อใช้ในการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
ของปัญหาการอ่านวิเคราะห์อาจเกิดขึ้นจากการท่ีนักเรียนไม่สามารถเขียนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เนื่องจากไม่สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านและอาศัยการคัดลอกเนื้อหาท่ีอ่านมากกว่า 
การเรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ภาษาของตนเอง สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อารียา หุตินทะ 
(2555: 228) กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้สรุปสามารถอ่านและเข้าใจความคิดหลักของผู้เขียนเดิมได้จาก 
ทุก ๆ ย่อหน้า แล้วสามารถน าความคิดหลักมาเรียบเรียงเป็นข้อความด้วยภาษาท่ีชัดเจนเป็นภาษา
เขียนของผู้สรุปเองได้แล้ว การเขียนสรุปความนั้นย่อมเป็นข้อเขียนท่ีดี  ดังนั้น ความสามารถใน 
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจึงเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมาก  
หากนักเรียนขาดความสามารถดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ จัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน นอกจากนี้ หากวิเคราะห์สาเหตุส าคัญท่ีท าให้นักเรียนไม่สามารถอ่านวิเคราะห์และ
เขียนสรุปความได้ สามารถสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทอ่านท่ีมีข้อความ
ขนาดยาว เมื่อนักเรียนต้องอ่านบทอ่านดังกล่าวด้วยตนเอง นักเรียนมักแสดงอาการเบื่อหน่ายและ  
ไม่ใส่ใจในการเรียนภาษาไทย เพราะนักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน ท าให้ไม่ต้ังใจอ่าน ไม่สามารถ  
จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ด้วยตนเอง มุ่งให้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มากกว่าการอ่าน
ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน ไม่สามารถท าความเข้าใจเรื่องท่ีอ่ านได้อย่าง
ละเอียดและขาดความสามารถในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ขาดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
ท้ังนี้ จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้แก่ ชณัฐศิกานต์ ประสงค์เงิน  
(สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2561) ดุสิตา แดงประเสริฐ และอรรถยา อุตตะโมท (สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 
2562) สรุปได้ว่า นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน ท าให้ไม่สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ และยังใช้วิธีการคัดลอกจากส่ิงท่ีอ่านมาใช้ในการตอบค าถาม  
ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านเพื่อเรียบเรียงมาใช้ในการตอบค าถามด้วยตนเองตลอดจน  
การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้ นักเรียนจึงขาดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และ  
การเขียนสรุปความ สอดคล้องกับท่ีจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อารียา หุตินทะ (2555: 225) กล่าวถึง
ปัญหาการเขียนสรุปความไว้สรุปได้ว่า นักเรียนไม่รู้จักพิจารณาแยกความคิดหลักเป็นใจความส าคัญ
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หรือส่วนประกอบท่ีเป็นใจความขยายได้ บางคนอ่านข้อความแล้วเห็นเป็นใจความส าคัญโดยตลอด 
จึงขีดเส้นใต้ไว้ หรือบางคนน าเรื่องมาตัดทอนให้ส้ันลงโดยไม่ เข้าใจความคิดหลักของย่อหน้านั้น ๆ 
และไม่สามารถเขียนสรุปความท่ีถูกต้องชัดเจนได้  

นอกจากนี้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
นักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียค่อนข้างต่ า โดยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  
มีเพียงร้อยละ 14.28 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ า 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถอ่านสรุปใจความส าคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และเขียน 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลได้ และจากการตรวจงานในรายวิชาดังกล่าวตลอดภาคเรียน พบว่า 
นักเรียนมักจะไม่ตอบข้อค าถามท่ีต้องเขียนตอบ ไม่ว่าจะในรูปแบบการตอบส้ันหรือการเขียนอธิบาย 
เขียนตอบค าถามไม่ตรงประเด็น ใช้ภาษาไม่เหมาะสม และมักใช้การคัดลอกข้อความจากบทอ่าน 
เพื่อตอบค าถาม จึงท าให้นักเรียนขาดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ  

2. ด้านครู ครูมีภาระหน้าท่ีนอกเหนือจากการสอนมาก ดังท่ี เชษฐา ทองยิ่ง (2559 : 2 - 3) 
ได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับครู สรุปได้ว่า ในแต่ละปีพบว่าครูมีภาระงานเป็นจ านวนมาก โดยมี 
หน้าท่ีหลักคือการสอน นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าท่ีอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับการสอน เช่น งานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
มอบหมายเพิ่มเติม อาทิ งานตัวชี้วัด โครงการหรือกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท าให้ครูต้องแบ่ง
เวลาส่วนหนึ่งไปท างานเหล่านั้น ท าให้งานสอนซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักถูกลดความส าคัญลงไป ดังนั้น  
เมื่อครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก ย่อมส่งผลให้ครูไม่มีเวลาพัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนได้
อย่างเต็มท่ี ท าให้นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ าลงและขาดทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการสอนโดยการบรรยายมากกว่าการให้นักเรียน 
ฝึกทักษะและปฏิบัติ ขาดกลวิธีหรือเทคนิคในการสอนท่ีน่าสนใจและเหมาะสม ท าให้นักเรียน  
เบ่ือหน่ายในการเรียน อีกท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูนั้นยังไม่เพียงพอต่อการฝึกฝนและ
พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนได้ สอดคล้องกับท่ี  
มูนาดา หมัดอะด้ า (2557 : 4) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูไม่ได้ใช้วิธีสอนและส่ือ 
ท่ีเหมาะสม ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอย่างแท้จริง 

ปัญหาการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญอย่างยิ่งของนักเรียน 
กล่าวคือ เมื่อนักเรียนไม่สามารถอ่านเพื่อให้ เกิดความ เข้าใจในความหมาย จุดมุ่งหมายของ 
ผู้แต่ง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์เนื้อเรื่องและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดหรือบันทึกความรู้ท่ีได้จากการอ่านมาเป็นภาษา
ของตนเองได้ และมักอาศัยการคัดลอกข้อความจากบทอ่านจนขาดการฝึกฝนทักษะการอ่านและ 
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การเขียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและคะแนนผลการทดสอบ 
ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากความสามารถในการอ่านและการเขียนเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กัน
และควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป ดังท่ี ผะอบ โปษกฤษณะ(2544: 115) กล่าวสรุปได้ว่า การเขียน
และการอ่านเป็นทักษะท่ีต้องฝึก ผู้ท่ีจะเขียนได้ดีต้องอาศัยการอ่านมาก ๆ หาความรู้ ผู้ท่ีจะอ่านเป็น 
ก็ต้องเข้าใจวิธีเขียนจึงจะจับจุดส าคัญได้ 

นอกจากนี้ ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนของนักเรียน ดังท่ี ประภาพร ชัยป่ายาง (2549: 10) ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน สรุปได้ว่า ครูควรปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเทคนิคท่ี
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่านควบคู่กับการเขียนให้กับนักเรียน ดังนั้น จึงมี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการหาวิธีสอน กลวิธีหรือ
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียน 
จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และ 
การเขียนสรุปความ พบว่า งานวิจัยจะใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน โดยเป็นงานวิจัยท่ีมีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ด้วยวิธีสอนหรือ
เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกับซิปปาโมเดล  (พรสุดา อินทร์สาน : 
2554) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(สุวิมล สพฤกษ์ศรี: 2554) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบเหตุและผล (ธนชพร พุ่มภชาติ : 2555) วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  
(ปิยาภรณ์ ศรีจันทร์: 2557) ส่วนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุป
ความ ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยท่ีใช้วิธีสอนท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านควบคู่กับ 
การเขียนสรุปความ เช่น เทคนิค KWLH ร่วมกับ แผนภูมิต้นไม้ (สมยา ทาเกตุ: 2552) วิธี KWL Plus 
(ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว: 2552) วิธีสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ (จริญญา ปะจักโก : 2556) เทคนิค CIRC 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก (มูนาดา หมัดอะด้ า: 2557) ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ามีวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการสอนอ่านวิเคราะห์ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุป
ความ คือ กลวิธี REAP  

กลวิธี REAP เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านวิเคราะห์ คือ 
สามารถพิจารณาเนื้อเรื่อง เข้าใจความหมาย จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง สามารถจับใจความส าคัญ  
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้และช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนสรุปความได้ ซึ่งพัฒนาโดย Eanet & Manzo ในปี ค.ศ. 1976 (Manzo 
and others, 1993: 472) ต่อมา Manzo and Manzo (1995: 357 - 358) ได้พัฒนาเป็นขั้นตอน
การสอนท่ีชัดเจน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียนและการคิดไปพร้อมกัน  
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ คือ  
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ขั้นท่ี 1 Read การอ่านข้อความ คือ การค้นหาข้อความพื้นฐานท่ีผู้แต่งต้องการส่ือสาร  
ขั้นที่ 2 Encode การบันทึกข้อมูล คือ การแปลข้อความท่ีผู้แต่งเขียนขึ้นด้วยภาษาของตนเอง 
ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย คือ การน าข้อความมาเขียนอธิบายเพื่อเป็นค าตอบโดย

เลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากรูปแบบของการเขียนตอบท่ีหลากหลาย  
ขั้นท่ี 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง คือ การน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านและการเขียนของ

ตนเองและเพื่อนมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน                 
ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยท่ีน ากลวิธี REAP มาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและ 

การเขียน เช่น ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธี REAP ท่ีมีต่อความสามารถใน
การอ่ านอย่างมี วิจารณญาณและการเขียน เรียงความของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3  
พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี  REAP  
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถใน 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี  REAP หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี REAP หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี REAP สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง, 2554: 85) 
สอดคล้องกับการใช้กลวิธี  REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษและทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 1) ความสามารถใน 
การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้กลวิธี REAP สูงกว่าก่อนเรียน 2) ความสามารถใน 
การเขียนสรุปความหลังเรียนโดยใช้กลวิธีการอ่าน REAP สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ทักษะคิดวิเคราะห์
หลังเรียนโดยใช้กลวิธี REAP สูงกว่าก่อนเรียน (เพียรศิลป์ ปินชัย, 2555: 64) และสอดคล้องกับ 
การพัฒนาการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี  REAP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า 
1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 
70/70 คือมีประสิทธิภาพ 73.03/72.36 2) ผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน  
การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่าง 
มีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนกลุ่มทดลอง
ท่ีได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี  REAP มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์, 2557: 18 - 19) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง 
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มีความเห็นว่ากลวิธี REAP เป็นวิธีท่ีน่าจะเหมาะสมในการพัฒนาการอ่านวิเคราะห์และการเขียน 
สรุปความของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 

กลวิธี REAP เป็นกลวิธีส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและ 
การเขียน ซึ่งช่วยให้สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ แต่อาจยังไม่สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถ 
เรียบเรียงความคิดได้ด้วยตนเองเพื่อน าไปสู่การเขียนสรุปความให้ดีขึ้นได้ แม้ว่า กลวิธี REAP จะมี
ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน แต่การบันทึกข้อมูลเพื่อน าไปสู่การเรียบเรียงข้อมูลด้วย
ภาษาของตนเองนั้นยังเป็นเรื่องท่ียาก เนื่องจากนักเรียนมักบันทึกข้อมูลจากการอ่านโดยตัดทอนหรือ
คัดลอกข้อความจากบทอ่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียบเรียงข้อมูลและความคิดอย่างมีระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความได้ดีขึ้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและต าราต่าง ๆ พบว่าเทคนิคผังกราฟิกเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียนให้ ดีขึ้นได้ เนื่องจาก เทคนิคการใช้ผังกราฟิก  
เป็นการเขียนท่ีมีลักษณะเป็นแผนผังหรือแผนภาพท่ีสร้างขึ้นจากความเข้าใจหรือความสามารถใน 
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดย่อย เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้นักเรียนจัดเรียง
ข้อมูลท่ีได้รับอย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคการใช้ ผังกราฟิกมาใช้ใน 
การจัดล าดับความคิดและเรียบเรียงข้อความ เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความได้อย่างถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น โดยช่วยให้นักเรียนน าข้อมูลท่ีบันทึกเป็นผังกราฟิกมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาของตนเอง 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความ ดังท่ี วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 61) ได้อธิบายการใช้ 
ผังกราฟิกไว้ว่า การใช้ผังกราฟิกแสดงถึงการเรียนรู้อย่างมีความหมายท่ีสามารถเช่ือมโยงเรื่องราว
สาระความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อีกท้ังช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดโดยการสร้างแผนผัง
เช่ือมโยงและการคิดท่ี ชัดเจน  สอดคล้องกับ  ทิศนา แขมมณี  (2554 : 388) ท่ี ได้ก ล่าวว่ า  
การใช้ผังกราฟิก เป็นเทคนิคท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมากและ
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้นักเรียนจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบท่ีอธิบายให้เข้าใจและ
จดจ าได้ง่าย รวมทั้งช่วยในการสร้างความคิดหรือความคิดริเริ่มได้อีกด้วย  

ผู้วิจัยพบว่าการใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิกสามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ 

การเขียนของนักเรียนได้ เช่น ผลการใช้วิ ธีสอนแบบ สุ จิ ปุ  ลิ ท่ีเน้นการใช้ค าถามเสริมด้วย 

ผังมโนทัศน์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาไทย

ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉ ล่ียความสามารถการเขียน  

สรุปความก่อนเรียนเท่ากับ 14.19 คิดเป็นร้อยละ 56.76 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 21.21 

คิดเป็นร้อยละ 84.84 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (จริญญา ปะจักโก, 
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2556 : 123 - 126) และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิ เคราะห์ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 พบว่า 

ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  

ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง  

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (พรพิศ ผิวหาม, 2557 : 124) สอดคล้องกับ ผลการจัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ 

การเขียนสรุปความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผัง

กราฟิก มีความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (มูนาดา หมัดอะด้ า, 2557: 103 – 107) และผลการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ 

การเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผัง

กราฟิก มีความสามารถในการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (อัจฉรา ปานรอด, 2555: 103 - 107) สอดคล้องกับการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ผังกราฟิก พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีความสามารถใน

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 (วิไลวรรณ อุ่นจันทร์, 2553: 112 - 113 ) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการน ากลวิธี  REAP มาใช้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกจะ
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียนได้ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนของกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้ คือ  
  ขั้นที่ 1 การอ่านข้อความ (Read) คือ การอ่านเพื่อท าความเข้าใจเรื่องราวของบทอ่านท่ีผู้แต่ง

ต้องการส่ือสาร 

 ขั้นท่ี 2 การบันทึกข้อมูล (Encode) คือ การจดบันทึกใจความส าคัญท่ีได้รับจากการอ่าน

ด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ใช้ผังกราฟิกประเภท

สรุปความรู้ (Conceptual Organizer) 
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ขั้นท่ี 3 การเขียนอธิบาย (Annotate) คือ การน าใจความส าคัญท่ีจดบันทึกไว้ในรูปแบบของ

ผังกราฟิก มาเขียนสรุปความ (Summary response) เพื่อบันทึกและเรียบเรียงใจความส าคัญท่ีได้

จากบทอ่านด้วยภาษาของตนเอง 

  ขั้นท่ี 4 การพิจารณาไตร่ตรอง (Ponder) คือ การน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านและการเขียนของ

ตนเองและเพื่อนมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 จากการศึกษาหลักการของเทคนิคผังกราฟิกท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียน 
สรุปความของนักเรียนให้ดีขึ้นได้นั้นเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในขั้นท่ี 2 การบันทึกข้อมูล (Encode)  
ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนต้องจดบันทึกใจความส าคัญด้วยภาษาของตนเองเพื่อใช้ในการเขียน  
สรุปความ 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกน่าจะ
พัฒนาความสามารถทางในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียนให้สามารถอ่านเรื่อง
ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ จดบันทึกส่ิงท่ีได้จากการอ่าน และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม  

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก สามารถน ามาทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียนให้มากขึ้น 

 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์ การเขียนสรุปความ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคผังกราฟิก ดังนี้ 
 การอ่านวิเคราะห์เป็นกระบวนการอ่านท่ีมิใช่เพียงการอ่านเพื่อความรู้เท่านั้น แต่เป็นการอ่าน
ท่ีผู้อ่านต้องเข้าใจความหมาย จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง สามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์เนื้อเรื่องและ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 การเขียนสรุปความเป็นการสรุปสาระส าคัญและจดบันทึกส่ิงท่ีได้รับจากเรื่องท่ีอ่าน  
แล้วน ามาเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง 
 กลวิธี REAP เป็นกลวิธีการอ่านท่ีส่งเสริมให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและวิเคราะห์สาระส าคัญ
ของเรื่องท่ีอ่านได้ มีขั้นตอนการสอนท่ีชัดเจน เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดไปพร้อมกัน ดังนี้ คือ ขั้นท่ี 1 Read คือ การอ่านข้อความ ค้นหาข้อความพื้นฐานท่ีผู้แต่ง
ต้องการส่ือสาร ขั้นท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูล คือ การแปลข้อความท่ีผู้แต่งเขียนขึ้นด้วยภาษา
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ของตนเอง ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย คือ การน าข้อความมาเขียนอธิบายเพื่อเป็นค าตอบ
โดยเลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากรูปแบบของการเขียนตอบท่ีหลากหลาย และ ขั้นท่ี 4 
Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง คือ การน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพื่อน 
มาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (Manzo and Manzo, 1995: 357-358) 

เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เป็นการเขียนแผนผังความคิดท่ีสร้างขึ้นจากความเข้าใจหรือ
ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดย่อย จึงช่วยให้นักเรียน
จัดเรียงข้อมูลท่ีได้รับอย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่ายขึ้น  และเป็นเครื่องมือในการช่วยให้นักเรียน
จัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบอยู่ในรูปแบบท่ีอธิบายให้ เข้าใจและจดจ าได้ง่าย รวมท้ังช่วยใน  
การสร้างความคิดหรือความคิดริเริ่มได้อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้
ผังกราฟิก โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ค าถามการวิจัย   
 1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

    ขั้นท่ี 1 การอ่านข้อความ  (Read) คือ การอ่านเพื่ อท า 
ความเข้าใจเร่ืองราวของบทอ่านที่ผู้แต่งต้องการสื่อสาร 
    ขั้นท่ี 2 การบันทึกข้อมูล  (Encode) คือ การจดบันทึก 
ใจความส าคัญ ที่ ได้ รับจากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง  
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยก าหนดให้ใช้ 
ผังกราฟิกประเภทสรุปความรู้ (Conceptual Organizer) 
    ขั้นท่ี 3 การเขียนอธิบาย (Annotate) คือ การน าใจความ
ส าคัญที่จดบันทึกไว้ในรูปแบบของผังกราฟิก มาเขียนสรุปความ 
(Summary response) เพื่อบันทึกและเรียบเรียงใจความส าคัญที่
ได้จากบทอ่านด้วยภาษาของตนเอง 
  ขั้นท่ี 4 การพิจารณาไตร่ตรอง (Ponder) คือ การน าสิ่งที่ได้
จากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพื่อนมาแลกเปลี่ยน
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 

ความสามารถในการเขียนสรุปความ 

ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
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 2. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปี ท่ี  2 โดยการ จัดกิ จกรรมการเรียน รู้ ต ามกลวิ ธี  REAP ร่วมกับ เทคนิคการใช้ ผั งกราฟิ ก  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
สมมติฐานการวิจัย  

1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวนท้ังส้ิน 70 คน 
             กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/2 จ านวน 33 คน   
โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก     
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก 
     2.2 ตัวแปรตาม คือ  

1) ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
2) ความสามารถในการเขียนสรุปความ 
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
    เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย เรื่องการอ่านวิเคราะห์ น ามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้ 
    สาระท่ี 1 การอ่าน  
    มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
    ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น

จากบทความท่ีอ่าน 
    สาระท่ี 2 การเขียน 
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     บทอ่านท่ีใช้ในการวิจัย  คือ บทโฆษณา ข่าว บทความ และเรื่องส้ัน  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

              ในการวิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2562  ใช้ระยะเวลา 
ในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2   คาบ คาบละ 50 นาที ใช้ในการทดสอบก่อนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 คาบ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คาบ รวมทั้งส้ิน 10 คาบ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะท่ีส าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก หมายถึง  
การจัดการเรียนรู้ท่ีมีข้ันตอนดังนี้   

    ขั้นท่ี 1 การอ่านข้อความ (Read) คือ การอ่านเพื่อท าความเข้าใจเรื่องราวของ 
บทอ่านท่ีผู้แต่งต้องการส่ือสาร 
      ขั้นท่ี 2 การบันทึกข้อมูล (Encode) คือ การจดบันทึกใจความส าคัญท่ีได้รับจาก 
การอ่านด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ใช้ผังกราฟิก 
ประเภทสรุปความรู้ (Conceptual Organizer)  
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      ขั้นท่ี 3 การเขียนอธิบาย (Annotate) คือ การน าใจความส าคัญท่ีจดบันทึกไว้ใน
รูปแบบของผังกราฟิก มาเขียนสรุปความ (Summary response) เพื่อบันทึกและเรียบเรียง 
ใจความส าคัญท่ีได้จากบทอ่านด้วยภาษาของตนเอง 
      ขั้นท่ี 4 การพิจารณาไตร่ตรอง (Ponder) คือ การน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านและ 
การเขียนของตนเองและเพื่อนมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

2. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีแสดงออก
โดยสามารถพิจารณาเนื้อเรื่อง บอกความหมาย จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง สามารถจับใจความส าคัญ  
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ โดยวัดได้ 
จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

3. ความสามารถในการเขียนสรุปความ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี
แสดงออกโดยสามารถเขียนสรุปสาระส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง และเขียนส่ือสารด้วย
ภาษาของตนเอง โดยวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ ซึ่งเป็น  
แบบอัตนัย  เป็น ข้อสอบคู่ขนาน  ทดสอบก่อน จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  1 ข้อ  และ 
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ  

4. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสถาพรวิทยา                 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนท่ี 2                   
ปีการศึกษา 2562  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ครูผู้สอนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนอ่านวิเคราะห์และการเขียน 

สรุปความเพื่อแก้ปัญหาในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 2. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่ านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวันได้ 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1.3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์  

 2.1 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์  
 2.2 ความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ 
 2.3 กระบวนการอ่านวิเคราะห์ 
 2.4 หลักการอ่านวิเคราะห์ 
 2.5 ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
 2.6 การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

 3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนสรุปความ 
 3.1 ความหมายของการเขียนสรุปความ 

 3.2 วิธีการเขียนสรุปความ 

 3.3 ประโยชน์ของการเขียนสรุปความ 
 3.4 เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ 
 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 
4. กลวิธี REAP  

 3.1 ความหมายของกลวิธี REAP 
                  3.2 ข้ันตอนของกลวิธี REAP   

 3.3 ประโยชน์ของกลวิธี REAP 
 



  19 

 
 5. เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
  5.1 ความหมายของผังกราฟิก 
  5.2 ประเภทของผังกราฟิก 

5.3 ประโยชนของผังกราฟิก   
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ด้วยการให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้  เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประกอบด้วยองค์ความรู้ 5 สาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3  การฟัง การดู และ
การพูด สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) เป็นการเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มี
ทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2 - 3)      

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย   
สาระท่ี 1 การอ่าน   

  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ต้ดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   

สาระท่ี 2 การเขียน                   
  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง  ๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
  สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
 สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
  มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ ภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ      
  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม   
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  มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่าง
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      สาระท่ี 1 การอ่าน   

                มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ต้ดสินใจ แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
ตารางท่ี 4 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 1 การอ่าน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1 . อ่ านออกเสี ยงบ ท ร้อยแก้ วและบ ท 
ร้อยกรองได้ถูกต้อง 

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 

  - บ ท ร้อ ยก รอ ง เช่ น  ก ล อน บ ท ล ะค ร  
กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

 2. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบาย
รายละเอียดจากเร่ืองที่อ่าน 

3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจใน
บทเรียนต่างๆ  ที่อ่าน 

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ            ข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 

5. วิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมู ล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือการโน้มน้าว หรือ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง  ๆเช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
- เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ม.2 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่าง

หลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- ห นังสื ออ่ านที่ ค รูและนัก เรียนก าหนด
ร่วมกัน  

8 . มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ,ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร  
       แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
   

 

 



  22 

                สาระท่ี 2 การเขียน 

       มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 5 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 2 การเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 

 2. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 3. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 

 4. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         
ค าสอน บทความทางวิชาการ บันทึก
เหตุการณ์  เร่ืองราวในบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น นิทานชาดก  

 5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  

 

 การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 6. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 

- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเร่ืองที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- สารคดี  

    - บันเทิงคดี 

 8. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ,ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร  
       แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
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1.3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

      โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของตนเอง  
       รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1.5 หน่วยกิต มีค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง
รายวิชา ดังนี้ 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 22102  ภาษาไทย 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2    จ านวน  60  ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาการอ่านออกเสียงและการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การจับใจความส าคัญ                       

การวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหรือความสมเหตุสมผลของงาน

เขียน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  

การประเมินคุณค่าท่ีได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาชีวิต ศึกษาการคัดลายมือตัวบรรจง  

ครึ่งบรรทัด การเขียนต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการศึกษาค้นคว้า จดหมายกิจธุระ   ศึกษาค าราชาศัพท์

และค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย หลักการและวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ และการท่องจ า 

บทอาขยานท่ีก าหนด 

อธิบายความหมายและวิธีการอ่านออกเสียงและการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง  ใช้ทักษะ

การอ่านในการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์และจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหรือ 

ความสมเหตุสมผลของงานเขียน แสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่าน ตลอดจนประเมินคุณค่าจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ใช้ทักษะ  

การเขียนในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและจดหมายกิจธุระ  อธิบายค าราชาศัพท์และ 

ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ใช้ทักษะการพูดในการพูดในโอกาสต่าง ๆ และท่องจ า  

บทอาขยานท่ีก าหนดได้  

 มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน และการพูด  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสมตลอดจนตระหนักและซาบซึ้งถึงคุณค่าของงานเขียนต่าง ๆ 
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ตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6 
 ท 2.1  ม.2/1,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8 
 ท 3.1  ม.2/2,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6 
 ท 4.1  ม.2/4,ม.2/5 
 ท 5.1  ม2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        วิชา ท22102 ภาษาไทย 4 
รายวิชาพื้นฐาน                จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      จ านวน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 โค ล งภ าพ พ ระราช
พงศาวดาร 

ท 1.1 ม.2/2 
ท 2.1 ม.2/1 
ท 3.1 ม.2/3 
ท 3.1 ม.2/6 
ท 5.1 ม.2/1 
ท 5.1 ม.2/2 

- โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
- หลักการคัดลายมือ 
- การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
 

14 10 

2 บทละครเร่ือง
รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก 

ท 1.1 ม.2/1 
ท 1.1 ม.2/2 
ท 2.1 ม.2/5 
ท 4.1 ม.2/4 
ท 4.1 ม.2/5 
ท 5.1 ม.2/3 
ท 5.1 ม.2/4 

- บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน
นารายณ์ปราบนนทก 
- การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
- ค าราชาศัพท์ 
- ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

15 10 

สอบกลางภาค 1 20 

3 

บทเสภาสามัคคีเสวก 
ตอน วิศวกรรมา 

ท 1.1 ม.2/1 
ท 1.1 ม.2/2 
ท 1.1 ม.2/3 
ท 1.1 ม.2/4 
ท 1.1 ม.2/5 

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรร
มา 
- การเขียนผังความคิด 
- ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
- การอ่านวิเคราะห์โฆษณา 

19 20 
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หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ท 2.1 ม.2/7 
ท 2.1 ม.2/8 
ท 3.1 ม.2/2 
ท 5.1 ม.2/5 

- การอ่านวิเคราะห์ข่าว 
- การอ่านวิเคราะห์บทความ 
- การอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น 

4  โคลงสุภาษิต 
พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ท 1.1 ม.2/1 
ท 1.1 ม.2/2 
ท 2.1 ม.2/6 
ท 3.1 ม.2/4 
 
 

- โค ล งสุ ภ า ษิ ต พ ระ ร าช นิ พ น ธ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
- การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร 
- การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
- ท่องจ าบทอาขยาน 

10 10 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

ที่มา : กลุ่มบริหารวิชาการ , หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561  
กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  
 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก

ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา เป็นหน่วยการเรียนรู้ 

ในการทดลอง ใช้เวลารวมท้ังหมด 10 ช่ัวโมง  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ

พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อให้

นักเรียนสามารถพิจารณาและจับใจความส าคัญของเรื่องราวท่ีอ่าน แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม โดยใช้บทโฆษณา ข่าว บทความ และ

เรื่องส้ันเป็นบทอ่าน 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์  
2.1 ความหมายของการอ่านวิเคราะห์  

     การอ่านวิเคราะห์เป็นการอ่านท่ีมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่ อให้สามารถ 

บอกได้ถึงข้อมูลและข้อคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมี เหตุผลและเป็นประโยชน์ในการใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถในการอ่านมากยิ่งขึ้น จึงมีผู้ให้ความหมาย

ของการอ่านวิเคราะห์ ดังนี้ 
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                สมพร  มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2534: 56) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า   

การอ่านอย่างถี่ถ้วนโดยการพิจารณาส่วนประกอบของบทอ่านอย่างละเอียด ซึ่งต้องอาศัย  

การวินิจสารประกอบกันไปด้วย จึงจะสามารถรับสารท่ีผู้เขียนส่งมายังผู้อ่านได้ตามประสงค์   

               วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2542: 43) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 
ไว้ว่า การอ่านเพื่อแยกแยะความคิดท่ีอาจจะอยู่อย่างกระจัดกระจายในส่วนต่าง ๆ ของข้อความท่ีอ่าน
และน ามาจัดล าดับ แยกแยะประเด็นส าคัญ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดมาประกอบความคิด  
จึงจะสามารถแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นออกจากกันได้  
                ประพนธ์ เรืองณรงค์และคณะ (2545 : 51) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ 
ไว้ว่า เป็นการอ่านด้วยความคิดพิจารณา และไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่าเนื้อความท่ีอ่านนั้นส่วนใดเป็น
สาระหรือไม่เป็นสาระ ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ส่วนใดควรเช่ือถือหรือไม่ควร
เช่ือถือ รวมถึงการพิจารณาจุดประสงค์ และทัศนะของผู้เขียน  

บัน ลือ พฤกษะวัน  (2545 : 42) ได้ ให้ความหมายของการอ่ านวิ เคราะห์ ไว้ว่ า 
เป็นการอ่านเพื่อหาค าตอบแบบไตร่ตรอง พิจารณาหาส่วนท่ีดีส่วนท่ีเป็นประโยชน์ แล้วน าส่วนท่ีดีไป
ใช้ประโยชน์ อ่านเพื่อจัดล าดับเหตุการณ์ เช่น การอ่านนิทานหรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น อ่านเพื่อเก็บ 
ใจความส าคัญ เช่น อ่านประโยคแล้วเข้าใจความหมาย จับประเด็นส าคัญได้  

กรมวิชาการ (2546: 208) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการอ่าน
หนังสือแต่ละเล่มอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วน  แล้วจึงแยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่าง ๆ นั้น 
มีความหมายและความส าคัญอย่างไรบ้าง  แต่ละด้านสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร วิธีอ่านแบบ
วิเคราะห์อาจใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของค าและวลี การใช้ค าในประโยค วิเคราะห์ส านวนภาษา  
จุดประสงค์ของผู้แต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์ความนัยหรือเบื้องหลังของการจัดท าหนังสือหรือ 
เอกสารนั้น   

สมบัติ  จ าปาเงิน และ ส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 100) ได้ให้ความหมายของ                     
การอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า แยกออกเป็นส่วน ๆ ดังนั้น การอ่านวิเคราะห์จึงหมายถึงเป็นการอ่านเพื่อ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

 สุวิทย์ มูลค า (2550: 9) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่านท่ีสามารถ
จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ 
อะไรบ้าง ท ามาจากอะไรประกอบข้ึนมาได้อย่างไร และมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเชิงเหตุผลอย่างไร  

 มานิจ  สมจิตร์ (2556: 37) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า ความสามารถ
ในการอ่านเนื้อเรื่องของวรรณกรรมต่าง ๆ แล้วอธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็น
การบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องท่ีอ่านอย่างหลากหลาย  
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แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิต สรุปใจความส าคัญหรือเขียนย่อความได้โดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่านวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลักษณะข้อสอบในการใช้ค าถาม ความรู้ความจ า การเข้าใจและ
น าไปใช้ 

สรุปได้ว่า  การอ่านวิเคราะห์เป็นการอ่านเรื่องโดยมีการพิจารณาเนื้อเรื่องอย่างละเอียด
และได้ใจความส าคัญอย่างครบถ้วน สามารถแยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาความหมาย 
จุดมุ่งหมายและความสัมพันธ์ของเนื้อหา แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งผู้อ่านต้อง
ไตร่ตรอง แยกแยะ หาเหตุผลจากส่วนต่าง ๆ ท่ีได้จากเรื่องเพื่อสรุปแนวคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่าน 

2.2 ความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ 
        การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในยุคท่ี
ข่าวสารและเทคโนโลยีมีความก้าวไกล เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นักวิชาการ
จึงได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
       กรมวิชาการ (2534: 136) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้  
   1. บอกได้ว่าสารท่ีอ่านส่วนใดเป็นความจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น 
   2. กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิด และทัศนคติท่ีกว้างไกล 
   3. ไม่ท าให้ผู้อ่านตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณาชวนเช่ือ และรู้จักตัดสินใจ
อย่างถูกต้อง 
   4. รู้จักประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลซึ่งน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
       วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2542: 46-47) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการอ่านท่ีต้องใช้ทักษะการอ่านและความคิดในระดับสูง และเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่ง
ส าหรับผู้อ่าน เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
และมีท่ีมาจากแหล่งข่าวหลายแหล่ง มีท้ังท่ีเช่ือถือได้ มีคุณค่า และท่ีเสนอความคิดแต่เพียงด้านเดียว 
บิดเบือนความจริง มีอคติ หรือล าเอียงก็มี ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านและตัดสินว่า   
เรื่องท่ีอ่านนั้นมีความเช่ือถือมากเพียงไร ผู้อ่านจึงควรได้ฝึกทักษะการอ่านเพราะจะได้ประโยชน์  
จากการอ่านวิเคราะห์หลายประการ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบว่าเรื่องท่ีอ่าน หรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในข้อความท่ีอ่าน ส่วนใด
เป็นความจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น 
   2. ท าให้ผู้อ่านเป็นคนใฝ่รู้ สนใจใคร่ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ 
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   3. ช่วยให้ ผู้อ่านเกิดความคิด และมีวิ สัยทัศน์ท่ีกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
ยิ่งอ่านมาก คิดมาก ยิ่งวิเคราะห์ได้มาก 
   4. ท าให้ไม่ยึดติดกับต ารา หรือข้อมูลข่าวสารท่ีได้เพียงแหล่งเดียวอีกต่อไป 
   5. รู้จักคิดวิเคราะห์ ท าให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณาชวนเช่ือ 
   6. รู้จักประเมินส่ิงท่ีอ่าน ส่ิงท่ีได้รับฟัง ท าให้เกิดความคิดรอบคอบ คิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถน าไปใช้ในการศึกษา ในการประกอบอาชีพการงาน และน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
                กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 208) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
   1. ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพท้ังหมดของเรื่องท่ีอ่าน ส่วนประกอบของเรื่องและ
ลักษณะของการประกอบของส่วนประกอบต่าง ๆ มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อความว่าแต่ละ
ส่วนประกอบกันเป็นงานเขียนได้อย่างไร 
   2. ช่วยให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่า
ควรจะอ่านอะไร เลือกกลวิธีการอ่านได้ จะอ่านแบบคร่าว ๆ หรืออ่านอย่างละเอียด เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของการอ่านของตนเอง 
   3. ช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านของตนเอง และท าให้เกิด 
ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของงานเขียน 
   4. ช่วยให้ผู้อ่านน าผลจากการอ่านไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีได้ประสบ 

      เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546: 18) กล่าวว่า การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ถ้าผู้อ่านวิเคราะห์เพราะจะท าให้ผู้อ่านเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในยุคปัจจุบันการอ่าน
วิเคราะห์เป็นการประเมินคุณค่าพิจารณาว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดควรไม่ควร สามารถแก้ปัญหาได้  
จึงท าให้ผู้ท่ีอ่านเชิงวิเคราะห์ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคปัจจุบัน น าประโยชน์ท่ีได้รับจาก  
การอ่านเชิงวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

      สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2547 : 39) กล่าวว่า การอ่านวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้
ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของส่ิงท่ีเกิดขึ้น เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏ ช่วยให้ไม่ด่วนสรุป 
ส่ิงใดง่าย ๆ ขณะเดียวกันช่วยให้ เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตัวอย่างเดียว ช่วยพัฒนา 
ความเป็นคนช่างสังเกต หาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏท าให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ใน 
การน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

สรุปได้ว่า การอ่านวิเคราะห์มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการอ่านท่ีต้องใช้
ทักษะการอ่านและความคิดในระดับสูง กระตุ้นให้ ผู้อ่านเกิดความคิดและทัศนคติท่ีกว้างไกล  
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มีสติปัญญาในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
สามารถประเมินส่ิงท่ีอ่านเพื่อน ามาตัดสินได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล ท าให้เกิดความคิดรอบคอบ  
คิดอย่างมี เหตุผล เป็นการพัฒนาตนเองให้ เป็นคนรอบรู้  น าไป สู่การประสบความส าเร็จใน  
การด ารงชีวิตได้ 

2.3 กระบวนการอ่านวิเคราะห์ 
               การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต้องพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง
ละเอียดผู้อ่านจึงต้องรู้กระบวนการอ่านวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และ  
มีความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านอย่างถูกต้อง  จึงมีนักวิชาการได้อธิบายกระบวนการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541: 164-189) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่าน
วิเคราะห์สารไว้  สรุปได้ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์ด้านรูปแบบ คือการให้ผู้อ่านรู้จักรูปแบบของงานเขียนเพื่อ
เป็นแนวทางในการอ่านเพื่อวิเคราะห์ 

  2. การวิ เคราะห์ ด้ าน เนื้ อหา เพื่ อพิ จารณ าเนื้ อ เรื่ อ งและแนวคิด  
เป็นการค้นหาสารท่ีผู้เขียนส่งมาท้ังสารท่ีส าคัญท่ีสุด และส าคัญรองลงไป เนื้อหาของงานเขียน  
ย่อมแตกต่างกันตามรูปแบบของงานเขียนนั้น ๆ 

  3. การวิเคราะห์ด้านกลวิธีในการน าเสนอ วิธีการในการน า เสนอสาร 
เป็นส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้อ่านต้องอ่านเพื่อแยกแยะนอกเหนือจากการพิจารณาด้านรูปแบบ
และเนื้อหา เพราะการตีความว่าผู้เขียนมีเจตนาในการน าเสนออย่างไร หรือสารนั้นมีความหมาย
อย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์วิธีการในการเสนอเนื้อหา ซึ่งงานเขียนแต่ละประเภทมีวิธีการ
แตกต่างกัน 

  4. การวิเคราะห์ด้านการใช้ภาษา การใช้ภาษาและส านวนภาษาของผู้เขียน
เป็น เครื่องมือถ่ายทอดความคิดไปยัง ผู้อ่าน การพิจารณางานเขียนนั้น ผู้อ่านต้องพิจารณา  
ท้ังความหมายท่ีปรากฏตามตัวอักษรและความหมายท่ีแฝงอยู่ เพื่อสามารถแปลความหมาย  
ตลอดจนตีความสารท่ีผู้เขียนส่งมา 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (2545: 166) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านวิเคราะห์ 
สรุปได้ดังนี้ 

  1. รูปแบบค าประพันธ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 ร้อยแก้ว มี 2 ประเภท คือ 
    1.1.1 บันเทิงคดี คือ เรื่องส้ัน นวนิยาย บทละคร นิทาน นิยาย  
    1.1.2 สารคดี คือ บทความ สารคดี ชีวประวัติ บันทึก อนุทิน 

1.2 ร้อยกรอง ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย 
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  2. วิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับรูปแบบค าประพันธ์ว่ามีโครงสร้างหรือ
องค์ประกอบอย่างไร เช่น สารคดีจะพิจารณาโครงเรื่อง แนวคิด จุดมุ่งหมาย เนื้อเรื่อง การใช้ภาษา 
ส่วนบันเทิงคดีจะพิจารณาโครงเรื่อง แนวคิด เนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉาก บรรยากาศ คุณค่า เป็นต้น 

  3. วิเคราะห์กลวิธีแต่ง เช่น การต้ังช่ือเรื่อง การเล่าเรื่อง การเปิดเรื่อง  
การด าเนินเรื่อง การปิดเรื่อง 

  4. การใช้ภาษา การใช้ค า ส านวน โวหาร  
กรมวิชาการ (2546: 209) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

  1. ดูรูปแบบของงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร  
นวนิยาย เรื่องส้ัน บทร้อยกรองหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ 

  2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่า ใคร อะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 
  3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไรหรือ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  4. พิจารณาให้เห็นว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร  

สมบัติ จ าปาเงิน  และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 101) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่าน
วิเคราะห์ว่าเป็นการแสวงหาค าตอบ ผู้อ่านได้รับความรู้อะไร รับทราบความคิดเห็น รับความรู้สึก 
อะไรเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นขณะได้รับสาร มีข้ันตอนการวิเคราะห์สาร ดังนี้ 

  1. พิจารณางานประพันธ์นั้น ๆ ใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทานเรื่องยาว 
ซึ่งเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ อาจเป็นบทละครร า บทละครพูด นวนิยาย  เรื่องส้ัน นิราศ 
ลิลิต หรือบทความต่างๆ 

  2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร 
และเมื่อไร 

  3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนโดยละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไรหรือ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

  4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการน าเสนอเรื่องนั้น ๆ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2548: 3) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านวิเคราะห์ไว้ว่า ผู้อ่าน

จะต้องจ าแนกแยกแยะได้ว่า รูปแบบของงานประพันธ์ ท่ีอ่านนั้นเป็นอะไร เช่น เป็นนิทาน  
บทละคร นวนิยาย เรื่องส้ัน บทร้อยกรอง บทความ ฯลฯ พิจารณาว่าเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง 
โดยแยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร พิจารณาแต่ละส่วนให้
ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง วิเคราะห์ทรรศนะของผู้แต่ง  
เพื่อทราบจุดมุ่งหมายท่ีอยู่เบ้ืองหลังผ่านทางภาษาและถ้อยค าท่ีใช้ เป็นต้น  
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จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอ่านวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิ จัย 
สรุปได้ว่า กระบวนการอ่านวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้านรูปแบบ เพื่อพิจารณาว่า  
งานเขียนดังกล่าวเป็นงานเขียนประเภทใด การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา เพื่อพิจารณาโครงสร้าง
องค์ประกอบ เนื้อเรื่องและแนวคิดส าคัญของเรื่อง การวิเคราะห์ด้านกลวิธีในการน าเสนอ เพื่อหา
ค าตอบว่าผู้เขียนมีเจตนาในการน าเสนออย่างไร และการวิเคราะห์ด้านการใช้ภาษา เพื่อพิจารณา  
การใช้ภาษาและส านวนภาษาของผู้เขียนจากงานเขียนนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร 

 

2.4 หลักการอ่านวิเคราะห์ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์นั้น มีนักการศึกษาได้ศึกษาและ

แบ่งประเภทของการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
ศิวกาน ท์  ป ทุม สู ติ  (2540: 15-16) ก ล่าวว่ าการอ่ านวิ เคราะห์ วรรรณกรรมมี 

หลายแนวทาง เราสามารถอ่านวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่ งหรือทุกประเด็นก็ได้ หรือ 
อาจพิจารณามุมท่ีเด่นชัดแล้วหยิบยกมาพิจารณาเฉพาะ เช่น อ่านวิเคราะห์แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ 
เป็นต้น วรรณกรรมท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง อาจวิเคราะห์โดยใช้หลักกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

             1. การอ่านวิเคราะห์เจตนารมณ์ของผู้แต่งวรรณกรรมบางเรื่อง อาจบอก
ไว้ชัดเจนในตอนต้นหรือตอนจบของหนังสือว่า แต่งเพื่ออะไร วรรณกรรมหลายเรื่องไม่ได้บอก
เจตนารมณ์ไว้ ผู้อ่านวิเคราะห์จะต้องค้นหาเอง อาจได้จากเนื้อเรื่อง ตัวละคร บทสนทนาหรือแฝงไว้ใน
โลกทัศน์ของกวีหรือผู้แต่งก็ได้  

             2. อ่านวิเคราะห์แก่นของเรื่อง เข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปหรือเรื่องย่อให้
ทราบบริบทของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร ในสถานการณ์ใด และวรรณกรรมนั้น ๆ มีแนวคิดหรือ
แก่นของเรื่อง (theme) เป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์ให้เห็นว่า กวีหรือผู้แต่งเช่ือมั่นในปรัชญาใด 
แฝงไว้ในเนื้อเรื่องตรงไหน อย่างไร ซึ่งผู้อ่านวิเคราะห์จะน าไปเป็นเหตุผลได้ 

             3. อ่านวิเคราะห์รูปแบบท่ีกวีหรือผู้แต่งใช้ในการเขียน เช่น เขียนเป็น
นิยาย เรื่องส้ัน นิทานอิงพงศาวดาร สารคดี ลิลิต ฯลฯ 

             4. อ่านวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่อง เพื่อวิเคราะห์องค์รวม 
ของเรื่อง เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากของเรื่อง บรรยากาศ ฯลฯ 

              5. อ่านวิเคราะห์ศิลปะการแต่งของกวีหรือผู้ประพันธ์ เกี่ยวกับกลวิธี 
การแต่งว่าเหมาะสมกับเรื่องหรือไม่เพียงใด ลักษณะเฉพาะของผู้แต่ง เช่น ในด้านศิลปะแห่ง  
การสร้างเรื่อง การสร้างภาพในจิต และอื่น ๆ การสร้างบรรยากาศและอารมณ์ร่วม ผู้อ่านวิเคราะห์
ควรพยายามช้ีให้เห็นความสามารถของผู้แต่ง ในการสร้างความสนใจ บรรยากาศ และอารมณ์ 
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กรมวิชาการ  (2555: 209 - 211) กล่าวถึงหลักการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้  
  1. การอ่านวิเคราะห์ค า เป็นการอ่านเพื่อแยกแยะถ้อยค าในวลี ประโยค 

หรือข้อความต่าง ๆ โดยสามารถบอกได้ว่าค าใดใช้อย่างไร ใช้ผิดความหมาย ผิดหน้าท่ีไม่เหมาะสม  
ไม่ชัดเจนอย่างไร ควรจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น 

  2. การอ่านวิเคราะห์ประโยค เป็นการอ่านเพื่อแยกแยะประโยคต่าง ๆ ว่า
เป็นประโยคท่ีถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร ประโยคสมบูรณ์
ถูกต้องหรือไม่ ส่ือความหมายได้ชัดเจนหรือไม่ เมื่อพบข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วสามารถแก้ไขให้ 
ถูกต้องได้ 

  3. การอ่านวิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง เป็นการอ่านเพื่อพิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบว่าผู้เขียนเสนอทัศนะ มีน้ าหนักเหตุผลประกอบข้อเท็จจริงน่าเช่ือถือเพียงใด เป็นคนมองโลก
ในแง่ใด เป็นต้น 

  4. การอ่านวิเคราะห์รส เป็นการอ่านเพื่อพิจารณาความซาบซึ้ง ประทับใจท่ี
ได้จากการอ่าน วิธีการท่ีจะเข้าถึงรสอย่างลึกซึ้ง คือ การวิเคราะห์รสของเสียง รสของภาพ 

   4.1 รสของเสียง ผู้อ่านจะรู้สึกได้จากการอ่านออกเสียงดัง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างปกติ หรือการอ่านท านองเสนาะ ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงความไพเราะของ
จังหวะ และความเคล่ือนไหวซึ่งแฝงอยู่ในเสียง ท าให้เกิดความรู้สึกไปตามท่วงท านองของเสียงสูงต่ า
จากเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 

   4.2 รสของภาพ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความเข้าใจเรื่อง จะท าให้
เห็นภาพด้วย เป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย การใช้ถ้อยค าบรรยายท่ีไพเราะก่อให้เกิด
ภาพในใจผู้อ่าน ท าให้เกิดความเพลิดเพลินและเข้าใจความหมายของเรื่องได้ดีขึ้น 

  5. การอ่านเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเนื้อหาของข้อความ 
   5.1 การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา มีหลักปฏิบัติคือ จัดประเภท

หนังสือตามชนิดและเนื้อหา สรุปแก่นแท้ของเรื่อง พิจารณาความสัมพันธ์ของเรื่องและส่วนประกอบ 
ท่ีส าคัญ และก าหนดปัญหาท่ีผู้เขียนต้องการแก้เพื่อค้นหาค าตอบและท าความเข้าใจกับเรื่อง 

   5.2 การตีความเนื้ อหาของหนังสือ เป็น ส่ิง ท่ี ผู้อ่ าน ต้องท า 
ความเข้าใจ คือ การตีความหมายค าส าคัญหรือประโยคท่ีส าคัญท่ีสุดเพื่อท าความเข้าใจ การสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน และตัดสินว่าการแก้ปัญหาของเรื่องมีความสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือมาก
เพียงใด 
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สมบั ติ   จ าปาเงิน   และส าเนี ย ง มณี กาญ จน์  (2548: 103 - 109) ได้ก ล่าวถึ ง 
หลักการอ่านวิเคราะห์ไว้  สรุปได้ดังนี้ 

            1. การอ่านวิเคราะห์ค า มุ่งหมายให้ ผู้อ่านรู้จักแยกแยะถ้อยค าในวลี 
ประโยค หรือข้อความต่าง ๆ โดยสามารถบอกได้ว่าค าใดใช้อย่างไร ใช้ผิดความหมาย ผิดหน้าท่ี 
ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจนอย่างไร และควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรจึงจะใช้ได้ถูกต้อง 

            2. การอ่านวิเคราะห์ประโยค เพื่อแยกแยะประโยคต่าง ๆ ว่าเป็นประโยค
ท่ีถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคท่ีถูกต้องสมบูรณ์
เพียงใดหรือไม่ มีหน่วยความในประโยคขาดเกินหรือเปล่า เรียงล าดับประโยคท่ีใช้ได้ถูกต้องชัดเจน
หรือไม่ เมื่อพบข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

            3. การอ่านวิเคราะห์ทรรศนะของผู้แต่ง การอ่านของนักอ่านมิใช่หวัง 
แต่ความรู้ความบันเทิงเท่านั้น หากต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ การหยุดคิดพิจารณา 
ขณะอ่านหรืออ่านจบแล้วย่อมได้ประโยชน์มาก เช่น เมื่ออ่านแล้วลองต้ังค าถามตนเองว่าเห็นด้วย
หรือไม่ ความคิดเห็นของผู้เขียนเล่ือนลอย ไร้สาระ เพ้อฝันหรือมีเหตุผลข้อเท็จจริงน่าเช่ือถือเพียงใด  
การท าเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นทรรศนะของผู้เขียนได้ชัดเจนขึ้นว่า เขาเป็นคนมองโลกในแง่ใดและ
อย่างไร ท้ังยังมีความคิดต่อเนื่องไปถึงว่า จ าเป็นด้วยหรือท่ีเราจะต้องมีความเห็นคล้อยตามผู้เขียน 
ทุกครั้งไป เมื่อไม่คิดตามแล้วเรามีความเห็นส่วนตัวอย่างไร ตอนนี้จะท าให้การวิเคราะห์ทรรศนะของ
ผู้เขียนชัดขึ้นอย่างมากทีเดียว 

            4. การอ่านวิเคราะห์รส มุ่งเล็งถึงความซาบซึ้งประทับใจ หลังจากสนใจ
หรือติดใจอย่างมาก วิธีการท่ีจะท าให้เข้าถึงรสของหนังสืออย่างลึกซึ้งถ่องแท้ คือการวิเคราะห์รสของ
เสียงและรสของภาพ 

จากการศึกษาเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปหลักการอ่าน
วิเคราะห์ ได้ดังนี้  

  1. การอ่านวิเคราะห์ค า มุ่งให้ผู้อ่านแยกแยะถ้อยค าในวลี ประโยค หรือ
ข้อความต่าง ๆ โดยสามารถบอกได้ว่าค าใดใช้อย่างไร ใช้ผิดความหมาย ผิดหน้าท่ีไม่เหมาะสม  
ไม่ชัดเจนอย่างไร ควรจะต้องปรับปรุงการใช้ค านั้นอย่างไร  

  2. การอ่านวิเคราะห์ประโยค มุ่งให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเป็นประโยคท่ีถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่ ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคท่ีถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด
หรือไม่ เมื่อพบข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้ว สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้  

  3. การอ่านวิเคราะห์ทัศนะของผู้แต่ง มุ่งให้ผู้อ่านพิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบว่าผู้เขียนเสนอทัศนะอย่างไร มีความน่าเช่ือถือเพียงใด เป็นต้น  
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  4. การอ่านวิเคราะห์รส ศิลปะการแต่งของกวีหรือผู้ประพันธ์ มุ่งให้ผู้อ่าน
พิจารณาความซาบซึ้ง ประทับใจท่ีได้จากการอ่าน วิธีการท่ีจะเข้าถึงรสอย่างลึกซึ้ง คือ การวิเคราะห์
รสของเสียง รสของภาพ  

 

2.5 ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
                ในการอ่านวิเคราะห์ต้องมีการพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรื่องท่ีอ่านเพื่อให้เกิด
การพิจารณาไตร่ตรองส่วนประกอบของเรื่องท่ีอ่านอย่างละเอียด จึงมีนักการศึกษาได้การอธิบาย
ระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

Adler and Doren (1972: 60-187) ได้กล่าวถึงระดับความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ว่ามี 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับที่ 1 การพิจารณาเนื้อหา(Rules for finding What a Book Is About) 
เป็นการพิจารณารายละเอียดของเรื่องท่ีอ่าน ประกอบด้วย 

1. จ าแนกประเภทและประเด็นของเรื่องท่ีอ่าน เป็นขั้นตอนส าคัญเพราะ
เป็นขั้นเริ่มต้น ผู้อ่านต้องรู้ว่าตนก าลังอ่านเรื่องประเภทใด เช่น นิทาน บทละคร นวนิยาย และควรรู้
ก่อนท่ีจะเริ่มอ่าน การอ่านช่ือเรื่องอาจท าให้ ผู้อ่านทราบข้อมูลท่ีส าคัญก่อนการอ่านเนื้อเรื่อง  
ดังนั้น ผู้อ่านควรต้ังค าถามกับตนเองว่า เรื่องท่ีอ่านเป็นเรื่องประเภทใด 

2. ระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านในภาพรวมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
หรือบอกเอกภาพของเรื่องท่ีอ่านในภาพรวม โดยใช้ประโยค 1-3 ประโยค ผู้อ่านจะต้องเข้าใจ 
แก่นเรื่อง ใจความส าคัญ และเอกภาพของเรื่องอย่างชัดเจน แล้วสามารถบอกตนเอง หรือคนอื่นว่า
เอกภาพของเรื่องท่ีอ่านคืออะไร ด้วยถ้อยค าส้ัน ๆ และกระชับท่ีสุด 

3. ระบุหรือยกตัวอย่างส่วนท่ีส าคัญของเรื่องท่ีอ่านตามล าดับนั้น ๆ และ
ความสัมพันธ์ และร่างเค้าโครงของส่วนต่างๆเหล่านั้นตามเค้าโครงท่ีวางไว้ ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องนั้น ๆ 
จนจบ เพราะเรื่องแต่ละเรื่องมีความซับซ้อนและมีความเช่ือมโยง เพื่อให้ได้ภาพรวมท้ังหมด
เปรียบเทียบได้กับการสร้างบ้าน องค์ประกอบแต่ละส่วนต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกันจนสร้างบ้าน
ได้ท้ังหลัง 

4. ระบุแนวคิดหรือปัญหาท่ีผู้เขียนพยายามท่ีจะแก้ไข ผู้อ่านจะต้องค้นพบ
ว่าแนวคิดหรือปัญหาของผู้เขียนคืออะไร ผู้เขียนเริ่มด้วยการต้ังค าถาม หรือชุดของค าถาม ซึ่งผู้เขียน
อาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้ 
  ระดับที่ 2 การตีความเนื้อหา (Rules for Interpreting a Book’s Content)                  
เป็นการพิจารณาเนื้อหาหรือข้อความของเรื่องท่ีอ่านโดยใช้ความรู้และทักษะทางภาษา มีวิธีการท่ี
ส าคัญ คือ การตีความภาษาท่ีมีความหมายโดยตรงและภาษาท่ีมีความหมายโดยนัย ดังนี้ 
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   1. หาค าส าคัญ (key words) และเข้าใจความหมายให้ใกล้เคียงกับผู้เขียน 
กล่าวคือ ผู้อ่านหาค าส าคัญในเรื่องท่ีอ่านและพิจารณาว่าผู้เขียนใช้อย่างไร โดยใช้วิธีการ 2 วิธี ได้แก่ 
หาค าส าคัญ ซึ่งเป็นค าท่ีอาจก่อให้เกิดความหมายคลุมเครือ และพิจารณาความหมายของค าเหล่านั้น
ตามท่ีใช้ให้ถูกต้อง การค้นหาค าส าคัญเป็นการเริ่มต้นของการตีความ ดังนั้น ผู้อ่านจะต้องแปล
ความหมายของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านจะค้นพบความหมายของค าเหล่านั้นด้วยความอดทนและฝึกปฏิบัติ 
   2. หาประเด็นส าคัญจากเรื่อง (Proposition) โดยผู้อ่านหาประโยคส าคัญ 
ซึ่งเป็นประโยคท่ีกล่าวถึง ส่ิงท่ีก าลังโต้แย้งหรือประเด็นปัญหา ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าประโยคนั้น 
หมายความว่าอย่างไร โดยรู้ความหมายของค าส าคัญท่ีอยู่ในประโยค และตีความค าท้ังหมดท่ีใช้ใน
ประโยคนั้น เพื่อช่วยในการตีความและช่วยให้เกิดความเข้าใจ ผู้อ่านควรอ่านประโยคนั้นอย่างช้า ๆ 
ด้วยความต้ังใจ จากนั้นพยายามหาหลักฐานและเหตุผล แล้วน าไปสู่การสรุปแนวคิดส าคัญต่อไป 
   3. เข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนก าลังให้เหตุผล (argument) โดยค้นหาจากค าท่ีเป็น
ค าเช่ือมของประโยคท่ีปรากฏในเรื่องท่ีอ่าน หรือค้นหาจากประโยคท่ีมีการให้เหตุผล การให้เหตุผล
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ผู้อ่านจะต้องพยายามระบุโครงสร้าง  
การให้เหตุผล โดยน าประโยคท่ีได้จากข้อความมาเรียงล าดับเพื่อแสดงการให้เหตุผล 
   4. ระบุประเด็นปัญหา (problem) ท่ีผู้เขียนได้แก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไข 
ผู้อ่านต้องค้นพบว่า เรื่องท่ีอ่านนั้นน าเสนอปัญหาอะไรท่ีผู้เขียนต้องการแก้ไข โดยถามตนเองว่าปัญหา
ท่ีผู้เขียนพยายามแก้ไขคืออะไร และประสบความส าเร็จในการแก้ไขหรือไม่ หรือผู้อ่านค้นพบบทสรุป
ของผู้เขียน โดยตัดสินได้ว่าอะไรเป็นปัญหาท่ีผู้เขียนต้องการแก้ไข อะไรเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไข 
  ระดับที่ 3 การวิพากษ์เนื้อหา (Rules for Criticizing a Book as a Communication 
of Knowledge) เป็นการพิจารณาองค์ประกอบในเรื่อง เช่น ความคิด ความรู้สึก ค าส าคัญ ประโยค
ท่ีมีการโต้แย้ง แนวทางในการวิพากษ์ มีดังนี้ 
   1. ไม่ควรวิพากษ์จนกว่าจะตีความเรื่องท่ีอ่านได้ ผู้อ่านไม่ควรพูดว่าเห็นด้วย 
ไม่ เห็นด้วย หรือไม่แสดงความคิดเห็น จนกระท่ังตนเองอ่านเรื่องอย่า งละเอียด จึงสามารถ 
แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็น จากความเข้าใจและมีเหตุผลด้วย
ค าพูดของตนเอง 
   2. ไม่ควรแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง หรือ คึกคะนอง หรือต้องการเป็น
ผู้ชนะในการโต้แย้ง ควรแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะตัดสินใจ ไม่ควรใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล 
   3. ระบุความแตกต่างระหว่างความรู้และความคิดเห็นส่วนตัวโดยบอก
เหตุผลของการตัดสินของตนเอง การเคารพความรู้และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของบุคคล โดยให้
เหตุผลในเรื่องท่ีวิเคราะห์ ผู้อ่านไม่ควรแสดงความไม่เห็นด้วย โดยไม่มีเหตุผลประกอบเนื่องจาก 
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มีความรู้ไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจเรื่องท่ีอ่าน ผู้อ่านควรวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านอย่างรอบคอบ แยกข้อเท็จจริง
ออกจากข้อคิดเห็น และจึงวิเคราะห์ว่าตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
       ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539 : 149 – 154) กล่าวถึงระดับความสามารถ 
ในการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ว่ามี 3 ประเภท คือ 
   1. วิเคราะห์ความส าคัญเป็นการวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีอยู่นั้นอะไรส าคัญหรือ
จ าเป็นหรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุ 
   2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้อง
ส่วนย่อยในปรากฏการณ์หรือเนื้อหานั้นเพื่อน ามาอุปมาอุปมัยหรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์นั้น 
มีความส าคัญอะไรท่ีไปเกี่ยวพันกัน  
   3. วิเคราะห์หลักการเป็นความสามารถท่ีจับเค้าเงื่อนของเรื่องราวว่ายึด
หลักการใด มี เทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยห ลักการใดเป็น ส่ือสารสัมพันธ์ เพื่ อ ให้ 
เกิดความเข้าใจ 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (2545: 50 - 51) ได้กล่าวถึงระดับความสามารถ 
ในการอ่านวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
   1. แยกแยะส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญและส่วนขยายความ การเขียนหนังสือ
ผู้เขียนจะเขียนใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ และส่วนขยายความ ซึ่งอาจจะเป็นการอธิบาย
หรือยกตัวอย่างประกอบ การอ่านอย่างวิเคราะห์นั้นผู้อ่านจะต้องค้นหาส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีผู้เขียน
ต้องการน าเสนอ เพื่อจะได้เข้าใจจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้เขียน 
   2. แยกแยะส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ในงานเขียนต่าง ๆ 
นอกจากผู้เขียนจะน าเสนอข้อมูลส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงแล้ว บางครั้งผู้เขียนอาจสอดแทรกข้อคิดเห็น
เพื่อแสดงมุมมองและทัศนะส่วนตัวอันจะท าให้งานเขียนน่าสนใจและน่าอ่านยิ่งขึ้น แต่ในข้อคิดเห็น 
นั้น ๆ อาจแฝงไว้ด้วยค่านิยมส่วนตัว ความเช่ือ หรืออคติต่าง ๆ ของผู้เขียนซึ่งผู้อ่านจะต้องพิจารณา
ว่าความคิดเห็นของผู้เขียนต้ังอยู่บนเหตุผลท่ีถูกต้องหรือไม่ ควรเห็นด้วยกับผู้เขียนหรือไม่ การอ่าน
ประเภทนี้ต้องอาศัยประสบการณ์การอ่านอย่างมาก 

 ชวาล แพรัตกุล (2552 : 103) กล่าวถึงระดับความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  
มี 5 ด้าน ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์ความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง 
   2. ตอบค าถามจากการวิเคราะห์เนื้อเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง 
   3. บอกประโยชน์ และโทษของเนื้อเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
   4. วิเคราะห์ได้ว่าข้อความนั้นน่าเช่ือถือเพียงใด 
   5. แสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้านข้อความหรือเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล  
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จากการศึกษาเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิ จัยสรุปความสามารถใน 
การอ่านวิเคราะห์ ได้ว่า ผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญ แยกแยะส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ได้ เข้าใจจุดประสงค์ในการแต่งหรือแนวคิดท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ โดยบอกล าดับเหตุการณ์หรือ
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ สรุปข้อคิด ประโยชน์ท่ีได้รับจากเรื่องท่ีอ่าน ความน่าเช่ือถือ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล  

 

2.6 การวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
      การอ่านวิเคราะห์เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องไตร่ตรอง แยกแยะหาเหตุผลจากส่วนต่าง ๆ 

ท่ีได้จากเรื่องเพื่อสรุปแนวคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่าน ดังนั้นเพื่อให้สามารถวัดความสามารถใน  
การอ่านวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น จึงมีผู้ก าหนดแนวทางในการวัดความสามารถการอ่าน
วิเคราะห์ไว้ดังนี้  

Adler and Doren (1972: 60-187) กล่าวถึงการวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์  
3 ระดับ ดังนี้ 

  1. การพิจารณาเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาประเภทและ
เนื้อหาของเรื่องท่ีอ่าน ใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องและประเด็นปัญหาท่ี
ผู้เขียนต้องการแก้ไข 

  2. การตีความเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณารายละเอียดเนื้อหา
ของเรื่องท่ีอ่าน โดยการวิเคราะห์ค าส าคัญ ประโยคส าคัญ การให้เหตุผล และระบุจุดประสงค์หรือ
แนวคิดของผู้เขียน 

  3. การวิพากษ์เนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณค่า 
เรื่องท่ีอ่าน โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล            

 ก รม วิ ช าก าร  (2546: 216-218) ส รุ ป แ น วท างก าร วั ด ค ว าม ส าม ารถ ใน 
การอ่านวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1. พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ค า วลี หรือประโยค                       
การวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนจากเรื่องท่ีอ่าน รวมท้ังประเมินผลจากความต้ังใจ สนใจและผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
   2. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้ววิเคราะห์วิจารณ์บทท่ีอ่านใน 
ด้านรูปแบบ ความคิดและเนื้อหาสาระในบทร้อยกรอง กลวิธีในการแต่ง และส่ิงท่ีผู้เขียนฝากไว้ใน  
บทอ่าน 
   3. ให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้ววิเคราะห์ว่า เนื้อหาของบทอ่านให้อารมณ์
ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอ่านหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีความซาบซึ้งประทับใจหรือไม่ 
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พิจารณาความสามารถและผลการท างานด้วยการวัดผลความถูกต้องของการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา 
การสรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน และความต้ังใจในการท ากิจกรรม 
   4. ให้นักเรียนอ่านข่าว หรือบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วขีดเส้นใต้
ข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อความท่ีเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนด้วยสี หรือสัญลักษณ์ท่ี 
แตกต่างกัน 
   5. ให้นั ก เรียน ตัดข่ าวจากหนั ง สือพิ มพ์  แ ล้ววิ เคราะห์ ว่ าข่ าวนั้ น 
มีการน าเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง หรือมีความคิดเห็นของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วย พร้อมท้ังให้เหตุผล
ประกอบว่า ความคิดเห็นของผู้เขียนน่าเช่ือถือหรือไม่ เพียงใด 
   6. ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  
ในด้านการใช้ส านวนภาษา การส่ือความหมาย และความสอดคล้องกับเนื้อหาของข่าวนั้น ๆ 
   7. ให้นักเรียนตัดข้อความจากโฆษณาส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ แล้วแสดงความคิดเห็น
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในด้านความน่าเช่ือถือ การใช้ส านวนภาษา ความน่าสนใจของการน าเสนอ 
   8. ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตีความเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เขียน สรุปความคิดเห็นของผู้เขียน และเสนอแนวความคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเรื่องนั้น 

นอกจากนี้   กรมวิชาการ (2546: 218) กล่าวสรุปได้ว่า การวัดความสามารถใน 
การอ่านวิเคราะห์จะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน (rubrics scoring) ดังนี้  

   1. ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง  
   2. ความถูกต้องชัดเจนในการวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าว  
   3. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีถูกต้อง  
   4. เหตุผลท่ีใช้ในประกอบการประเมินคุณค่าของหนังสือท่ีอ่าน 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยน าการวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์ของ Adler and Doren  
และกรมวิชาการ มาสังเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้  คือ  
การวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์ ควรพิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหา คือ ความสามารถใน
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง ความเข้าใจในเนื้อหา แสดงความคิดเห็นและการตัดสิน
คุณค่าของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์มีความส าคัญต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเป็น
ทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กัน หากต้องการพัฒนาความสามารถให้นักเรียนสามารถอ่านวิเคราะห์ได้  
ควรต้องพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ 
ทางด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเขียนสรุปความมีรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสรุปความ 
การเขียนสรุปความเป็นทักษะท่ีส าคัญในการติดต่อส่ือสาร เพราะช่วยให้สามารถจดจ า

เรื่องราวหรือสาระส าคัญจากส่ิงท่ีอ่าน โดยอาศัยกระบวนการคิดและความสามารถในการใช้ภาษา  

3.1 ความหมายของการเขียนสรุปความ 
การเขียนสรุปความเป็นการเขียนเพื่อสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญของเรื่องท่ีอ่านโดย 

ตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ี ไหน  เมื่ อ ไร ท าไม อย่ างไร และน าเนื้ อหาส าคัญ ดังกล่าว  
มาเรียบ เรียง ใหม่ ให้ สละสลวย ชัดเจน  กะทัดรัด ซึ่ งมี นั กวิชาการได้ ให้ ความหมายของ  
การเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 53) ได้ให้ความหมายว่า การเขียนสรุปความเป็นการย่อ
ความเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน น าสาระส าคัญมาใช้ประโยชน์ได้และวิธีการท่ีจะช่วยในการสรุปความได้
ครอบคลุมของเรื่อง คือ การต้ังค าถามเพื่อหาค าตอบจากเรื่องและการใช้แผนภาพความคิด 

ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์  (2549 : 133) ได้ให้ความหมายว่า การเขียนบทสรุปเป็น 
การเขียนสรุปความ โดยหยิบยกประเด็นส าคัญมากล่าวย้ าให้เด่นชัด เรียบเรียงด้วยการใช้ประโยค 
ส้ัน ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ในการเขียนสรุปความผู้เขียนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องท่ีจะสรุป ทราบ
ความคิดหลักของเรื่อง และค านึงถึงความชัดเจนของบทสรุปท่ีตนเองเขียน อาจกล่าวได้ว่าการเขียน
สรุปความเป็นการย่อความชนิดหนึ่ง 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารียา หุตินทะ (2555: 224) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเขียน 
สรุปความเป็นทักษะการเขียนท่ีสืบเนื่องและสัมพันธ์กับการอ่านจับใจความ กล่าวคือเป็นการส่ือสารท่ี
ผู้เขียนต้องแสดงท้ังสมรรถภาพในการอ่านจับใจความให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถเรียบเรียง
ภาษาเขียน สรุปประเด็นให้ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง สละสลวยเป็นภาษาเขียนท่ีดี  

วรวรรธน์ ศรียาภัย (2555: 49) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรุปความ หมายถึง การกล่าว
เฉพาะประเด็นส าคัญท่ีสุดของเรื่องให้ส้ันท่ีสุด และต้องตีความได้ว่า ผู้เขียนส่งสารมาในท านองใด เช่น 
ตักเตือน แนะน า ยกย่อง และประชดประชัน 

สมชาย หอมยก (2550: 56) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเขียนสรุปความใช้หลักการเขียน
เช่นเดียวกับการเขียนย่อความ แต่การสรุปความจะจับประเด็นส าคัญท่ีสุดและต้องตีความเจตนาของ
ผู้เขียนได้ว่า เขียนเพื่ออะไร เช่น เพื่อเตือน บอกกล่าว ขอร้องหรือยั่วให้คิด ฯลฯ 

สรุปได้ว่า การเขียนสรุปความ คือการน าใจความส าคัญหรือประเด็นส าคัญมาเรียบเรียง
เป็นประโยคใหม่ท่ี เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ถูกต้องและมีใจความครบถ้วน โดยใช้ภาษาเขียน 
อย่างถูกต้อง 
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3.2 วิธีการเขียนสรุปความ 
       การเขียนสรุปความเป็นทักษะการเขียนพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรียน การเขียนสรุปความ
ให้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องรู้วิธีการเขียนท่ีถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนและ
พัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความได้ดีขึ้น โดยมีนักการศึกษาได้เสนอแนะวิธีการเขียน  
สรุปความไว้ ดังนี้  

ไพรถ เลิศพิริยกมล (2544: 113) กล่าวถึงวิธีการเขียนสรุปความไว้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เป็นขั้นพิจารณาสารว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไร รูปแบบของสารเป็นอะไร 
  ขั้นที่ 2 เป็นขั้นการย่อเนื้อหาของเรื่องจากเรื่องท้ังหมด ให้เหลือประมาณหนึ่งในสาม 
พร้อมท้ังคิดช่ือเรื่องด้วย 
  ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นสรุปเรื่องให้ส้ันและกะทัดรัด โดยหาข้อความหรือค ามาทดแทน
ประโยคหรือข้อความยาว ๆ ให้เหลือข้อความท่ีส้ันให้ได้ ในขั้นนี้คิดปรับปรุงถ้อยค าและช่ือเรื่องให้
กระชับรัดกุมกว่าเดิม ขั้นนี้ถือเป็นสรุปความได้แล้ว 
  ขั้นท่ี 4 เป็นขั้นสุดท้าย คือ ขั้นการสรุปรวบยอดเรื่องราวท้ังหมด ให้เหลือเฉพาะ
ใจความส าคัญจริง ๆ หรือให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว ขั้นนี้เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีสุดและ
เป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุดด้วย 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารียา หุตินทะ (2555: 225-228) ได้กล่าวถึงวิธีการเขียน 
สรุปความ สรุปได้ดังนี้ 
  1. อ่านเรื่องท่ี ต้องการสรุปให้จบ ทางท่ี ดีความอ่านสองครั้ ง ครั้งแรกอ่าน 
แบบคร่าว ๆ ให้เข้าใจเรื่องหรือจับความโดยส่วนรวมก่อนแล้วจึงอ่านครั้งท่ีสองเพื่อจับใจความส าคัญท่ี
เป็นความคิดหลักของผู้เขียนในแต่ละย่อหน้า (หรือกลุ่มย่อหน้า) บางครั้งความคิดหลักอาจปรากฏเป็น
ประโยคใจความส าคัญเด่นชัด ผู้สรุปความก็ท าเครื่องหมายเช่นขีดเส้นใต้ หรือเขียนสรุปใจความส าคัญ
ของแต่ละย่อหน้าไว้ ถ้าย่อหน้าใดผู้เขียนไม่ได้แสดงประโยคใจความส าคัญไว้เด่นชัด หรือไม่ได้แสดง
ความคิดหลักเป็นประโยคใจความส าคัญไว้ แต่ผู้สรุปสามารถอ่านพิจารณาความคิดหลักของผู้เขียนได้ 
ก็สามารถเขียนสรุปความคิดหลักของย่อหน้านั้น ๆ ด้วยภาษาของตนเองได้ 
  2. น าผลจากการอ่านสรุปจับใจความจากแต่ละย่อหน้าตามท่ีได้ท าเครื่องหมายหรือ
เขียนสรุปย่อ ๆ เอาไว้พิจารณาร่วมกัน เพื่อเรียบเรียงสรุปความเป็นภาษาเขียนของตนเอง ปกติเรา
เรียบเรียงข้อความให้ต่อเนื่องตามล าดับย่อหน้าท่ีได้อ่านสรุปไว้ด้วยภาษาท่ีกระชับรัดกุม และเช่ือมโยง
แต่ละความคิดหลักแต่ละประโยคใจความส าคัญด้วยค าเช่ือมท่ีเหมาะเจาะ เป็นเหตุเป็นผล ตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม แต่บางครั้งก็อาจเรียงล าดับความคิดหลักเสียใหม่ เพื่อให้การเขียนสรุปกระชับ
รัดกุมยิ่งขึ้น ท้ังนี้แล้วแต่เรื่องท่ีต้องการเขียนสรุป 
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ในการเขียนสรุปความนั้น ไม่ว่าข้อเขียนท่ีเราต้องอ่านสรุปจะส้ันยาวเพียงใด มีจ านวน 
กี่ย่อหน้าก็ตาม ถ้าผู้สรุปสามารถอ่านและเข้าใจความคิดหลักของผู้เขียนเดิมได้จากทุก ๆ ย่อหน้า  
แล้วสามารถน าความคิดหลักมาเรียบเรียงเป็นข้อความด้วยภาษาท่ีชัดเจนเป็นภาษาเขียนของ 
ผู้สรุปเองได้แล้ว การเขียนสรุปความนั้นก็ย่อมเป็นข้อเขียนท่ีดี 

วรวรรธน์ ศรียาภัย (2555: 51) ได้กล่าวถึงวิธีการเขียนสรุปความ สรุปได้ดังนี้ 
   1. เลือกรูปแบบ การสรุปความสามารถเสนอได้โดยการพูดและการเขียน 
ส าหรับการเสนอด้วยการเขียน ต้องพิจารณาก่อนว่าจะเสนอในรูปแบบใด เพื่อก าหนดทิศทาง  
การเขียน แต่ยังไม่ได้เขียน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  
    1.1 รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เป็นรูปแบบท่ีไม่เน้นแบบแผน คือ 
น าสาระท่ีย่อหรือสรุปไว้ไปใช้ในอีกลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วนหัวหรือส่วนต้นของ
ข้อความ เป็นการบอกท่ีมาของเรื่องพอเข้าใจ เช่น บอกประเภทช่ือเรื่ องเดิมและเจ้าของเรื่อง  
อาจเขียนในรูปหัวข้อ ย่อหน้า หรือเขียนต่อเนื่องกับข้อความท่ีย่อก็ได้ และ 2. ส่วนข้อความท่ีย่อแล้ว 
ให้เขียนต่อจากส่วนหัวหรือต้นข้อความ ถ้าเขียนต่อกันในบรรทัดเดียวกัน ก็เว้นวรรคให้ชัดเจน  
หากขึ้นย่อหน้าใหม่ ก็แสดงย่อหน้าให้ชัดเจน 
    1.2 รูปแบบท่ีเป็นทางการ ในการด าเนินงานท่ีเป็นทางการ และใช้
บทย่อความหรือสรุปความเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานนั้น ก็ใช้รูปแบบท่ีเป็นทางการ ท้ังนี้  
เพื่อความเป็นมาตรฐาน เรียบร้อย สวยงาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วนหัวหรือส่วนต้นของ
ข้อความ 2. ส่วนข้อความท่ีย่อแล้ว ให้ย่อหน้าใหม่ แสดงย่อหน้าให้ชัดเจน 
   2. อ่านข้อความฉบับเต็ม เป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระอย่าง
แจ่มแจ้ง โดยอ่าน 2 ครั้ง คือ 
    2.1 การอ่านครั้งแรก อ่านเพื่อตอบค าถาม ดังนี้ เรื่องอะไร ใครท า
อะไร ท่ีไหน ท าอย่างไร มีผลอย่างไร 
    2.2 การอ่านครั้งท่ี 2 อ่านโดยพิจารณาว่า อะไรคือใจความส าคัญ 
อะไรเป็นพลความหรือใจความประกอบ โดยในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว 
และปรากฏ 2 ลักษณะ คือ ประโยคใจความส าคัญปรากฏอย่างชัดเจน อาจอยู่ต้นย่อหน้า ท้ายย่อหน้า 
ต้นและท้ายย่อหน้า หรืออยู่กลางย่อหน้า และใจความส าคัญท่ีไม่ปรากฏเป็นประโยค แต่ผู้อ่านต้อง 
จับประเด็นออกมาเอง ในขณะท่ีอ่านนี้อาจขีดเส้นใต้ประเด็นส าคัญไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดประเด็น
หรือเรียบเรียงก็ได้ 
   3. จดประเด็นส าคัญ เมื่ออ่านครั้งท่ี 2 ให้จดประเด็นส าคัญ โดยแยกเป็น
ประเด็น ๆ หรือเป็นข้อ ๆ ท้ังนี้ ผู้เขียนอาจจดประเด็นย่อยไว้ด้วยก็ได้ เผ่ืออาจต้องใช้ประกอบ 
การเรียบเรียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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   4. เรียบเรียง ในขั้นนี้ต้องตอบค าถามให้ได้ว่าต้องการเสนอบทย่อความหรือ
บทสรุปความ หรือเสนอท้ังสองแบบ โดยมีวิธีการดังนี้ 
    4.1 ล าดับประเด็นส าคัญว่าควรเอาประเด็นใดขึ้นก่อน ประเด็นใด
เสนอในล าดับถัดมา 
    4.2 พิจารณาประเด็นย่อยท่ีเขียนส้ัน ๆ ไว้ เพื่ออธิบายประเด็น
หลักแต่ละประเด็นนั้นต้องน ามาใช้หรือไม่ หากไม่จ าเป็นให้ตัดท้ิง หากจ าเป็นก็คงไว้ 
    4.3 น าประเด็นท่ีได้จัดเรียงล าดับไว้แล้วมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน 
โดยใช้กลวิธีการเช่ือมโยงความประเภทต่าง ๆ มาช่วยให้เรื่องราวมีความสัมพันธ์กันโดยตลอดท้ังเรื่อง 
    4.4 หากจ าเป็นต้องสรุปความต่อไปอีก และเสนอคู่กันโดยน าบท
ย่อความข้ึนก่อน และต่อด้วยบทสรุปความ ก็ให้สรุปความโดยระบุเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีสุดเท่านั้น 
    4.5 หากต้องการเสนอเฉพาะบทสรุปความ ให้ตัดบทย่อความออกไป 
   5. ทบทวนและแก้ไข ขั้นสุดท้ายนี้คือการอ่านทบทวนว่า มีจุดใดบ้างท่ียัง
บกพร่องอยู่ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้แนวทางในการทบทวนแก้ไขบทสรุปความ เสนอแนวทางเป็น
ข้อ ๆ ดังนี้ 
    5.1 ตรวจรูปแบบ ตรวจว่าถูกต้องตามรูปแบบของสารแต่ละ
ประเภทตามท่ีได้เสนอไว้หรือไม่  
    5.2 ตรวจสอบเนื้อหา ตรวจสอบว่าบทท่ีสรุปแล้วนั้น สาระส าคัญ
ของเรื่องตรงตามต้นฉบับเดิมหรือไม่ ล าดับความถูกต้องดีหรือไม่ ประการใด หากยังไม่ดีให้ด าเนินการ
แก้ไขอีกครั้ง 
    5.3 ตรวจสอบภาษา ความถูกต้องของอักขรวิธี การเขียนสะกดค า 
วรรคตอน เครื่องหมาย ตัวเลข หรืออื่น ๆ และตรวจสอบส านวนว่าสละสลวยดีแล้วหรือยัง หากยังพบ
จุดบกพร่องก็ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที 

สรุปได้ว่า วิธีการเขียนสรุปความต้องเริ่มจากการอ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ เพื่อส ารวจ
รูปแบบเละเนื้อหา แล้วจึงอ่านครั้งท่ีสองเพื่อจับใจความหรือประเด็นส าคัญของเรื่องมาจดบันทึกและ
เรียบเรียงเป็นภาษาเขียนของตนเอง ให้เป็นข้อความท่ีกระชับและชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความท่ีได้สรุปไว้นั้นว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
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3.3 ประโยชน์ของการเขียนสรุปความ 
      การเขียนสรุปความมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา  
ซึ่งนักเรียนจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนสรุปความเพื่อให้สามารถเขียนสรุปความรู้ท้ังจาก
การอ่าน การฟัง การดูได้อย่างถูกต้อง โดยมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเขียน 
สรุปความไว้ ดังนี้ 
      สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอุดม หนูทอง (2543: 11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเขียน 
สรุปความว่ามีท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยประโยชน์ทางตรง คือ การฝึกทักษะด้านการใช้ภาษา  
ให้สามารถเก็บความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง แล้วมาเรียบเรียงใหม่ให้มี ใจความถูกต้องและ
ครบถ้วนด้วยการใช้ภาษาง่าย ๆ ส้ัน ๆ และกระชับ ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ จะช่วยฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้มีวิธีการในการสังเกต วิเคราะห์และสรุปส่ิงท้ังปวงในชีวิตประจ าวันอันก่อให้เกิดนิสัยเป็นคน
รู้จักประมวลความรู้ความคิด มีวิจารณญาณในการตัดสินใจรับรู้ในเหตุและผล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

ชลอ รอดลอย (2551: 51) กล่าวว่า การเขียนสรุปความมีประโยชน์แก่การศึกษาใน 
ด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ การสรุปความรู้จากหนังสือหรือค าอธิบายของครูอาจารย์เพื่อสะดวกใน  
การทบทวนก่อนสอบ การเขียนค าตอบข้อสอบต้องใช้ความสามารถในการสรุปความจากความรู้ท่ีมี 
ลงเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ได้ใจความส าคัญตรงประเด็น เป็นการตัดต่อข้อความส าคัญของแต่ละคน
มาเรียบเรียงใหม่ การท าสังเขปเรื่องท่ีมีข้อความจ านวนมาก เพื่อสะดวกแก่การทบทวนในภายหลัง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการเขียนสรุปความได้ว่าเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและความคงทนยิ่งขึ้น นักเรียนจึงควร
ฝึกฝนทักษะการเขียนสรุปความอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.4 เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ 
                เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ มีผู้ก าหนดเกณฑ์ไว้เป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับผู้สอนว่าต้องการพัฒนานักเรียนในด้านใดเพื่อก าหนดคะแนนในด้านนั้นให้มาก โดยมีนักการศึกษา
และนักวิจัย ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 
       สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 10) ได้ก าหนดเกณฑ์การเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
1 . ส รุ ป ใจ ค วาม
ถูกต้อง 

สรุปใจความได้ตรง
ประเด็น  

สรุปใจความได้ตรง
แต่ขาด 1 ประเด็น
  

สรุปใจความได้ตรง
แต่ขาด 2 ประเด็น
  

สรุปใจความได้ตรง
แต่ขาด 3 ประเด็น 

สรุปใจความได้น้อย
แ ต่ ข าดป ระ เด็ น
ส าคัญ 4 ประเด็นขึ้น
ไป   
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หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
2. ส ะกดค าแ ล ะ 
วางวรรณยุกต์ถูกต้อง 

  เขียนสะกดค าและ
วางวรรณ ยุ ก ต์
ถูกต้องทุกค า 

เขี ยนสะกดค าและ
วางวรรณยุกต์ผิดที่ 
2-4 ค า  

เขี ยนสะกดค าและ
วางวรรณยุกต์ 
ผิดที่เกิน 4 ค า   

3. เขี ยน ป ระโยค
ถูกต้อง  

  เขี ย น ป ระ โยค
ถูกต้องตามหลัก
ภาษาทุกประโยค
  

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ 1 ประโยค
  

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ 2 ประโยค
ขึ้นไป 

4. ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ 

  สะอาดและเป็ น
ระเบียบทั้งหมด 

ขีดฆ่าหรือสกปรก 1 
– 2 ที่  

ขีดฆ่าหรือสกปรก 3 
ที่ขึ้นไป 

 

      จากตารางข้างต้นได้ก าหนดประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ 4 ประเด็น คือ 
1. สรุปใจความถูกต้อง คะแนนเต็ม 4 คะแนน 2. สะกดค าและวางวรรณยุกต์ คะแนนเต็ม 2 คะแนน  
3.เขียนประโยคถูกต้อง คะแนนเต็ม 2 คะแนน และ 4.ความความสะอาดและเป็นระเบียบ  
คะแนนเต็ม 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
 

     ดุสิตา แดงประเสริฐ (2549: 133) ได้ก าหนดเกณฑ์การเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 
 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1. การสรุปเน้ือหา
ส าคัญ  

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองได้
ใจความ
สมบูรณ์ด้วย
ส านวนภาษา
ของตนเอง 

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองได้
ใจความ
สมบูรณ์โดยใช้
ส านวนภาษา
เดิม 

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองได้
ใจความ 2 ใน 
4 ส่วนขึ้นไป 
ด้วยส านวน
ภาษาของ
ตนเอง 

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองได้
ใจความ 2 ใน 
4 ส่วนขึ้นไป 
โดยใช้ส านวน
ภาษาเดิม 

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองได้
ใจความน้อย
กว่า 2 ใน 4 
ส่วน 

เขียนเน้ือหา
ส าคัญของ
เร่ืองไม่ได้
ใจความ 

2. การเขียนประโยค
  

  เขียนประโยค
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ทุก
ประโยค 

เขียนประโยค
ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
2 ใน 4 ขึ้นไป 

เขียนประโยค
ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
ได้น้อยกว่า 2 
ใน 4 ส่วนขึ้น
ไป 

เขียน
ประโยคผิด
หลัก
ไวยากรณ์
ทุกประโยค  

3. การเขียนสะกดค า    เขียนสะกดค า
และวาง

เขียนสะกดค า
และวาง

เขียนสะกด
ค าและวาง
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หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
วรรณยุกต์
ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
ทุกค า 

วรรณยุกต์
ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 
2 ใน 4 ส่วน
ขึ้นไป 

วรรณยุกต์
ถูกต้องตาม
หลัก
ไวยากรณ์
น้อยกว่า 2 
ใน 4 

 

      จากตารางข้างต้นได้ก าหนดประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ 3 ประเด็น คือ 
1.การสรุปเนื้อหาส าคัญ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 2. การเขียนประโยค คะแนนเต็ม 3 คะแนน และ  
3.การเขียนสะกดค า คะแนนเต็ม 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 

      ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (2552: 36) ได้ก าหนดเกณฑ์การเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 . ก า ร ส รุ ป
ใจความส าคัญ
ของเร่ือง 

เขียนสรุปตรง
ประเด็นส าคัญ
ของเร่ือง ได้
ใจความ
สมบูรณ์ โดย
ใช้ส านวน
ภาษาของ
ตนเอง 

เขียนสรุปตรง
ประเด็นส าคัญ
ของเร่ือง 
ครอบคลุมเน้ือ
เร่ือง ได้
ใจความ
สมบูรณ์ โดย
ใช้ส านวน
ภาษาเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุปตรง
ประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองได้
สองในสี่ส่วน
ไม่ครอบคลุม
เน้ือเร่ือง ไม่ได้
ใจความ
สมบูรณ์ แต่ใช้
ส านวนภาษา
ของตนเอง 

เขียนสรุปตรง
ประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองได้สอง
ในสี่ส่วนไม่
ครอบคลุมเน้ือ
เร่ือง ไม่ได้
ใจความสมบูรณ์
ใช้ส านวนภาษา
เดิมของเร่ืองที่
อ่าน 

เขียนสรุปตรง
ประเด็นส าคัญ
ของเร่ืองได้
ใจความน้อยกว่า
สองในสี่ส่วน ไม่
ครอบคลุมเน้ือ
เร่ือง ไม่ได้
ใจความสมบูรณ์
ใช้ส านวนภาษา
ของตนเองหรือ
ภาษาเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุปไม่
ตรงประเด็น
ส าคัญทั้งหมด 
ไม่ได้ใจความ
สมบูรณ์ ใช้
ส านวนภาษา
ของตนเอง
หรือภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

2. ก ารเขี ยน
ประโยค  

  เขียนประโยค
ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
ทุกประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ์ 1 
ประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ์ 2 
ประโยค 

เขียนประโยค
ผิดหลัก
ไวยากรณ์
มากกว่า  
2 ประโยค 

3. การเขียน 

สะกดค า 

   เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยุกต์
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ทุกค า 

เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยุกต์ผิด
หลักไวยากรณ์ 1 
– 3 ค า 

เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยุกต์ผิด
หลักไวยากรณ์ 
มากกว่า  
3 ค า 



  46 

 จากตารางข้างต้นได้ก าหนดประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ 3 ประเด็น คือ  
1. การสรุปใจความส าคัญของเรื่อง คะแนนเต็ม 5 คะแนน 2. การเขียนประโยค คะแนนเต็ม  
3 คะแนน และ 3. การเขียนสะกดค า คะแนนเต็ม 2 คะแนน รวม 10 คะแนน  
 

สมยา ทาเกตุ (2552: 68) ก าหนดเกณฑ์การเขียนสรุปความไว้ ดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

 การสรุปสาระส าคัญ 

(5 คะแนน) 

เขียนสรุป
สาระส าคัญ
ครอบคลุมครบถ้วน
ถูกต้อง มีการ
เรียงล าดับความคิด
ต่อเน่ืองชัดเจน 
ใจความสมบูรณ์
ด้วยส านวนภาษา
ของตนเอง 

เขียนสรุป
สาระส าคัญ
ครอบคลุม
ครบถ้วนถูกต้อง 
แต่มีการ
เรียงล าดับ
ความคิดไม่
ต่อเน่ือง ใจความ
สมบูรณ์โดยใช้
ภาษาเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุป
สาระส าคัญ
ครอบคลุม
ครบถ้วนถูกต้อง 
กึ่งหน่ึงและมีการ
เรียงล าดับ
ความคิดต่อเน่ือง 
ชัดเจน โดยใช้
ภาษาเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุป
สาระส าคัญ
ครอบคลุม
ครบถ้วน
ถูกต้อง กึ่ง
หน่ึง แต่มีการ
เรียงล าดับ
ความคิดไม่
ต่อเน่ือง โดย
ใช้ภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุป
สาระส าคัญไม่
ครอบคลุมไม่
ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง และมี
การเรียงล าดับ
ความคิดไม่
ต่อเน่ือง โดย
คัดลอกจาก
ข้อความเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

จากตารางข้างต้นได้ก าหนดประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ 1 ประเด็น คือ 
การสรุปสาระส าคัญ คะแนนเต็ม 5 คะแนน รวม 5 คะแนน 

จากรายละเอียดของเกณฑ์การเขียนสรุปความดังกล่าวข้างต้น สรุปเกณฑ์การให้คะแนน 
การเขียนสรุปความได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 6 สรุปเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ 

นักการศึกษาและนักวิจัย 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ 

การเขียนสรุป
ใจความส าคัญ 

การเขียน
ประโยค 

การเขียน
สะกดค า 

ความสะอาด
และเป็นระเบียบ 

รวม 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 4 2 2 2 10 

ดุสิตา แดงประเสริฐ 5 3 2 - 10 

ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 5 3 2 - 10 

สมยา ทาเกตุ 5 - - - 5 

 

 จากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความดังกล่าวข้างต้น พบว่า 
ในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุปความ มีการก าหนดประเด็นในการให้คะแนน
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ความสามารถในการเขียนสรุปใจความส าคัญมากท่ีสุดเป็นล าดับท่ีหนึ่ง และรองลงมาคือการเขียน
ประโยคและการเขียนสะกดค า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเกณฑ์ดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นเกณฑ์การให้
คะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความ จ านวน 3 ประเด็น ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา ได้ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ 

หัวข้อประเมิน 
ค าอธิบายคะแนนการเขียนสรุปความ 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1 . ก า ร เขี ย น ส รุ ป
ใจความส าคัญ 

สรุปใจความได้
ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น
ครบถ้วน โดยใช้
ส า น วน ภ า ษ า
ของตนเอง  

สรุปใจความได้ตรง
ประเด็นครบถ้วน 
โดยใช้ส านวนภาษา
เดิมของเร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความได้
ตรงประเด็นแต่
ขาด1-2 ประเด็น
โด ย ใ ช้ส าน ว น
ภาษาของตนเอง 

สรุปใจความได้
ตรงประเด็นแต่
ข า ด  1 -2 
ประเด็น โดยใช้
ส านวนภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความไม่ตรง
ประเด็นหรือขาด
ต้ังแต่ 3 ประเด็น
ขึ้ น ไ ป  โ ด ย ใ ช้
ส านวนภาษาของ
ต น เอ ง ห รื อ ใ ช้
ส านวนภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

2. การเขียนประโยค   เขี ย น ป ระ โยค
ถูกต้องตามหลัก
ไว ย า ก ร ณ์ ทุ ก
ประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ์ 1 
ประโยค 

เขี ยนประโยคผิด
ห ลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์
ต้ังแต่ 2  ประโยค
ขึ้นไป 

3. การเขียนสะกดค า    เขี ยนสะกดค า
และวาวรรณยุกต์
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ทุกค า  

เขียนสะกดค าและ
วางวรรณยุกต์ผิด
ห ลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์ 
ต้ังแต่ 1 ค าเป็นต้น
ไป 

 จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการให้คะแนนการเขียนสรุปความไว้ 3 ประเด็น 
คือ 1. การเขียนสรุปใจความส าคัญ 5 คะแนน 2. การเขียนประโยค 3 คะแนน และ 3. การเขียน
สะกดค า 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
 

3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 
การอ่านและการเขียนเป็นความสามารถท่ีมีความสัมพันธ์กัน การอ่านนับว่าเป็นเครื่องมือ

ส าคัญ ในการแสวงหาความรู้ (ศิ วกาน ท์  ปทุม สูติ , 2540: 59) ดั ง ท่ี  สุจริต  เพี ยรชอบและ 

สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 136) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสรุปได้ว่า การอ่านเป็นทักษะท่ี

ส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวันเพราะเป็นทักษะท่ีนักเรียนใช้เพื่อแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ผู้ท่ีมีนิสัย 
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รักการอ่านและมี ทักษะในการอ่าน ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับทักษะการเขียนก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และความคิด ซึ่งมี

ความส าคัญต่อการส่ือสาร ดังท่ี ถวัลย์ มาศจรัส(2545 : 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียน 

สรุปได้ว่า การเขียนมีความส าคัญต่อการส่ือสาร การท่ีจะให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ี

ผู้เขียนต้องการส่ือสาร ผู้เขียนจ าเป็นต้องจัดระเบียบความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้

ถ้อยค าในการเขียนให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้ส่ือความหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น การอ่าน

และการเขียนจึงมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการรับสารและส่งสาร อันเป็น

ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียน 

การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านท่ีส าคัญ ซึ่งผู้อ่านท่ีสามารถอ่านวิเคราะห์ได้ดีต้อง

สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมี

เหตุผล ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาสาระส าคัญรับรู้และเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถ่องแท้ ดังท่ี  

วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2542: 43); ประพนธ์ เรืองณรงค์และคณะ (2545 : 51) และ 

บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 42) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ สรุปได้ว่า เป็นการอ่านท่ี 

ต้องอาศัยการคิดพิจารณาอย่างละเอียด สามารถจัดล าดับ แยกแยะประเด็นหรือสาระส าคัญของเรื่อง 

ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และค้นหาส่วนท่ีดีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ท้ังนี้ การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการเขียนด้วย 

เนื่องจากทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีใช้ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ หากนักเรียนมีความสามารถใน

การอ่านวิเคราะห์ท่ีดี นักเรียนย่อมต้องสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีได้รับจากการอ่านผ่านการเขียนได้  

อย่างถูกต้องเช่นกัน  

การเขียนสรุปความเป็นทักษะการเขียนท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา ซึ่งนักเรียน

ต้องมีความสามารถในการอ่านเพื่อสรุปสาระส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้องและเขียนถ่ายทอด

เรื่องราวท่ีอ่านด้วยภาษาของตนเอง ดังท่ี จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารียา หุตินทะ (2555: 224)  

ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเขียนสรุปความเป็น ทักษะการเขียน ท่ีสืบเนื่ องและสัมพันธ์กับ 

การอ่านจับใจความ กล่าวคือ เป็นการส่ือสารท่ี ผู้เขียนต้องแสดงท้ังสมรรถภาพในการอ่าน  

จับใจความให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถเรียบเรียงภาษาเขียน สรุปประเด็นให้ถูกต้อง ชัดเจน 

ต่อ เนื่ อ ง  สละสลวย เป็ นภ าษ าเขี ยน ท่ี ดี  สอดคล้องกั บ  Carr and Ogle (1987:635) และ 

ไพรถ เลิศพิริยกมล (2544: 119) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสรุปความภายหลังจากการอ่าน

สรุปได้ว่า การสรุปความภายหลังจากการอ่านมีความจ าเป็น เมื่ออ่านได้แล้วจะท าให้สามารถรับรู้
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เรื่องราว เกิดการวิเคราะห์และรวบรวมเช่ือมโยงล าดับข้อมูลจากการอ่านแล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ด้วย

รูปแบบภาษาของตนเอง เพื่อน าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้วิธีย่อหรือสรุปความ 

การอ่านวิเคราะห์และการสรุปความจึงเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หากนักเรียน

สามารถอ่านวิเคราะห์ คือ พิจารณาเนื้อเรื่อง เข้าใจความหมาย จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง สามารถ 

จับใจความส าคัญ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน

ได้ นักเรียนย่อมเขียนสรุปความซึ่งเป็นการสรุปสาระส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง และเขียน

ส่ือสารด้วยภาษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังท่ี สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2552: 7) ได้กล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนสรุปความและการอ่านสรุปได้ว่า การสรุปความไม่ได้เป็นการเขียน  

จากการท่องจ าเรื่องท่ีอ่าน แต่เป็นการใช้ถ้อยค าของผู้อ่านถ่ายทอดสู่ภาษาเขียน ซึ่งจะแสดงให้เห็น

ความเข้าใจในเนื้อเรื่องท่ีอ่าน เพราะฉะนั้นการใช้ถ้อยค าของผู้อ่านส่งสารด้วยการเขียนจึงแสดงให้ 

เห็นถึงความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านโดยสามารถส่งสารด้วยการพูดหรือการเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  

สอดคล้องกับ บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2554: 54) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเป็นการน าเสนอ การอ่านเป็น 

การตอบสนอง การเขียนมีอิทธิพลต่อการอ่านและผู้อ่านมาก ผู้เขียนท่ีมีศิลปะในการเขียนย่อมท าให้

ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสะเทือนใจและสะเทือนอารมณ์ได้ 

แม้ว่าการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจะเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กัน แต่ผู้วิจัย

พบว่าจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางและ 

การทดสอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) การสัมภาษณ์ครูและความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า 

นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านวิเคราะห์ซึ่งส่งผลต่อการเขียนสรุปความของนักเรียน เนื่องจากนักเรียน

ไม่สามารถจับใจความส าคัญ แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตลอดจนแสดงความคิดเห็น 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่านได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถเขียนตอบข้อค าถามท่ีมาจาก

บทอ่านได้ ดังท่ี ชณัฐศิกานต์ ประสงค์เงิน (สัมภาษณ์ , 2 ตุลาคม 2561) ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่อง 

การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียนว่า นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและมักอาศัย

การคัดลอกข้อความจากบทอ่านเพื่อใช้ในการตอบค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเขียนสรุปความ

หลังจากการอ่านวิเคราะห์มีความจ าเป็น หากนักเรียนสามารถอ่านวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง นักเรียน

จะต้องสามารถเขียนสรุปความได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ของนักเรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความควบคู่กันไปด้วย  
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ดังท่ี ผะอบ โปษกฤษณะ(2544 : 115) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ท่ีจะอ่านเป็นก็ต้องเข้าใจวิธีเขียนจึงจะ 

จับจุดส าคัญได้ 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก
และเป็นทักษะการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากเป็นการอ่านท่ีต้องใช้ทักษะการอ่านและ
ความคิดในระดับสูง กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดและทัศนคติท่ีกว้างไกล มีสติปัญญาในการคิด  
มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถประเมินส่ิงท่ีอ่าน
เพื่อน ามาตัดสินได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล รวมทั้งการเขียนสรุปความได้อย่างถูกต้องยังช่วยส่งเสริม
ให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและความคงทน แม้ว่าทักษะดังกล่าวจะมีความส าคัญแต่พบว่านักเรียน
ยังมีปัญหาในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความเป็นจ านวนมาก ซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความได้คือ กลวิธี  REAP  
ซึ่งจะน าเสนอในประเด็นต่อไป 
 
 

4. กลวิธี REAP  
4.1 ความหมายของกลวิธี REAP 

      กลวิธี REAP พัฒนาโดย Eanet and Manzo เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 เป็นการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน
ควบคู่กันไป โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของกลวิธีการอ่านแบบ REAP ไว้ ดังนี้  

Eanet and Manzo (1976: 647) ไ ด้ ให้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก ล วิ ธี แ บ บ  REAP  
โดยสรุปได้ว่า เป็นกลวิธีที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน
และวิเคราะห์สาระส าคัญของเรื่องได้ ผ่านกระบวนการคิดและการเขียนเพื่อเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ 
ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้  

Eanet (1983: 159) กล่าวว่า หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธี 
REAP มี 4 ขั้นตอน คือ 

  1. นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ 

  2. นักเรียนต้องมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนต้องปลอดภัยและมั่นคงเพื่อจะ
สนับสนุนให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

  3. นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันจากบทความท่ีอ่านในห้องเรียน
ได้ท าให้นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่าน 
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  4. นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นทางความคิดท่ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้
ความคิดในระดับท่ีสูงขึ้น โดยใช้ภาษาของตนเอง  

Manzo and Manzo (1995: 357) ได้ให้ความหมายของกลวิธี REAP ว่าเป็นวิธีการท่ี
ช่วยสอนให้นักเรียนได้เลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมในการเขียนเพื่อตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่าง
หลากหลาย 

สรุป ได้ว่า กลวิธี  REAP เป็นกระบวนการท่ี ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ ผู้อ่ าน ใช้ 
กระบวนการอ่าน การคิดและการเขียนไปพร้อม ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านในระดับท่ีสูงขึ้น 

4.2 ขั้นตอนของกลวิธี REAP  
      กลวิธี REAP ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ช่วยให้ผู้อ่าน จัดระเบียบ

ความคิดและสามารถโต้ตอบกับบทอ่านได้อย่ างเป็นระบบ  นอกจากนี้ ยั งเน้ นการฝึกให้ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล จึงมีผู้วิจัยได้สรุปข้ันตอนของกลวิธี REAP ไว้ ดังนี้ 

Manzo and Manzo (1995: 357-358) อธิบายข้ันตอนของกลวิธี REAP สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 Read การอ่านข้อความ 

การค้นหาข้อความพื้นฐานท่ีผู้แต่งต้องการส่ือสาร 
 ขั้นที่ 2 Encode การบันทึกข้อมูล 
  การแปลข้อความท่ีผู้แต่งเขียนขึ้นด้วยภาษาของตนเอง 
 ขั้นที่ 3 Annotate การเขียนอธิบาย 
  การน าข้อความมาเขียนอธิบายเพื่อเป็นค าตอบโดยเลือกใช้เพียงหนึ่ง

รูปแบบในการน าเสนอค าตอบ โดยมีรูปแบบของการเขียนตอบท่ีหลากหลาย ดังนี้ 
รูปแบบการเขียนค าตอบจากองค์ความรู้ในบทอ่าน (Reconstructive Responses) 

ได้แก่ 
  1. การเขียนสรุปความ (Summary response) เป็นการก าหนดข้อความพื้นฐาน
เพื่อตอบในรูปแบบของการสรุปข้อความพื้นฐานจากหนังสือ บันเทิงคดี สารคดี ซึ่งเป็นข้อความท่ี 
แสดงถึงใจความส าคัญท่ีได้จากบทอ่าน 
  2. การเขียนแบบส้ัน ๆ (Telegram response) เป็นการสรุปแนวคิดพื้นฐานของ 
ผู้แต่ง หรือแก่นเรื่อง โดยตัดค าท่ีไม่จ าเป็นและเขียนเป็นค าจ ากัดความอย่างส้ัน ๆ 
  3. การเขียนแบบกระตุ้นความคิด (Poking response) เป็นการก าหนดค าขึ้นใหม่
เพื่อให้ผู้อ่านตอบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งดีกว่าการใช้ภาษาของผู้แต่งในการตอบ 
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  4. การเขียนแบบใช้ค าถาม (Question response) เป็นการค้นหาจุดท่ีส าคัญจาก
เรื่องหรือข้อความท่ีอ่านให้กลายเป็นค าถามเพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบ 

รูปแบบการเขียนแบบสร้างองค์ความรู้ (Constructive Responses) ได้แก่ 
  5. การเขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัว (Personal view response) เป็นการตอบ
ค าถามว่า “คุณมีความคิดเห็นอย่างไรและมีความรู้สึกเหมือนหรือต่างจากท่ีผู้แต่งน าเสนอหรือไม่” 
  6. การเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Critical response) เป็นการสนับสนุน ปฏิเสธ 
หรือ ต้ังค าถามจากใจความส าคัญและส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จากการอ่าน โดยประโยคแรกต้องเป็น  
การบอกถึงมุมมองหรือแนวคิดของผู้แต่ง และตามด้วยข้อความสนับสนุนท่ีมาจากผู้อ่านแล้วจึง
เพิ่มเติมประโยคเพื่อเป็นการอธิบายถึงความแตกต่างของท้ังสองประโยคท่ีได้ก าหนดขึ้น 
  7. การเขียนตอบแบบตรงกันข้าม (Contrary response) เป็นการพยายามหา
มุมมองท่ีแตกต่าง โดยจะไม่มีนักเรียนคนใดจ าเป็นต้องใช้ความคิดหรือรู้สึกได้เช่นรูปแบบการตอบก่อน
หน้านี้ แต่ต้องมีการคิดแบบวิภาษ คิดแบบแตกต่างเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง สร้างสรรค์การอ่านและ
การเขียนของตนเอง 
  8. การเขียนเพื่อส่ือความต้ังใจของผู้เขียน (Intention response) เป็นข้อความและ
การสรุปเพื่ออธิบายส่ิงท่ีผู้อ่านคิดว่าเป็นความต้ังใจ แผนการหรือจุดประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่าน
จะต้องมีความคิด ความเข้าใจเช่นเดียวกับท่ีผู้แต่งต้องการน าเสนอ 
  9.  การเขียนตอบจากแรงจูงใจ (Motivation response) การเขียนท่ีบอกถึงเหตุท่ี 
ผู้แต่งสร้างหรือเขียนเรื่องหรือข้อความ เป็นรูปแบบของการวิจารณ์ ซึ่งนอกจากผู้อ่านจะต้องมี
ความคิด ความเข้าใจเช่นเดียวกับท่ีผู้แต่งต้องการน าเสนอแล้ว จะต้องพยายามมีความรู้สึกร่วมหรือ
ประสบการณ์ร่วมกับผู้แต่งอีกด้วย 
  10. การเขียนตอบจากการค้นพบ (Discovery response) หนึ่ งข้อความหรือ 
หลายข้อความสามารถน ามาประยุกต์เป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบก่อนจะรู้เรื่องราวจากบทอ่าน 
ข้อเท็จจริงเพื่อตัดสิน ซึ่งการเขียนประเภทนี้จะต้องใช้ความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านและ 
การเรียนรู้ 
  11. การเขียนตอบแบบสร้างสรรค์ (Creative response) คือการเขียนเพื่อแนะน า
ค าตอบท่ีแตกต่างออกไป โดยเป็นการอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นท่ีดีขึ้น  

 ขั้นที่ 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง 
  การน าส่ิงท่ี ได้จากการอ่านและการเขียนของตน เองและเพื่ อนมา

แลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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Manzo et al. (2002: 387-390) อธิบายข้ันตอนของกลวิธี REAP สรุปได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 Read  อ่านบทความ 
การอ่านจับใจความส าคัญ  ขั้นนี้ครู จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอ่านหรือฟังบทความ                        

โดยมีครูกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยครูบันทึก  
การอภิปรายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศการอ่าน 

ขั้นที่ 2 Encode  การใช้ภาษาหรือรูปแบบเฉพาะตัวถ่ายทอดผลการอ่านของตนเอง   
การใช้ภาษาของตนเองเพื่อบันทึกผลของการอ่านเบื้องต้น คือ ผู้เรียนได้แสดง

ความรู้สึกเกี่ยวกับบทอ่าน โดยใช้ค า 25 ค า หรือน้อยกว่านั้น  ในการอธิบายในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้ ผู้เรียนได้แสดงผลการอ่าน  แสดงความคิดเห็นและตีความ  เพื่อให้ ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์  
ใจความส าคัญและผู้เรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทอ่านอย่างไร 

ขั้นที่ 3 Annotate การเขียนน าเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ 
การเขียนน าเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางของกลวิธี REAP  

ท าให้นักเรียนได้เรียนวิธีการเขียนท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเขียน
เช่ือมโยง ผู้อ่านจะต้องแยกแยะและสังเคราะห์แนวคิดท่ีผู้แต่งน าเสนอ และถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้
โดยใช้ค าพูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็นผลลัพธ์ในการเขียน  มีการเขียนการเช่ือมโยง 7 แบบ 
ท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ส าหรับการน าไปใช้ปฏิบัติต่อ มีการเลือกตัวอย่าง
ของการเขียนเช่ือมโยง มีพื้นฐานมาจากการเลือกมาแล้ว ถึงแม้ว่าวิธีท่ีเลือกมาแต่ละอันจะใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้เห็นภาพแต่ก็ชัดว่าบทเช่ือมโยงบางอันเหมาะสมกว่าอันอื่นในงานเขียน  
บางประเภท 

  1. การเขียนบทเช่ือมโยงแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในค าพูด
ของผู้แต่ง ซึ่งมี 2 วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวความคิดของงานเขียนท่ีเลือกมาและกระตุ้น 
ให้เกิดการตอบโต้และการตอบสนอง การจะเขียนแบบนี้ ผู้เขียนต้องหาสาระส าคัญและเลือกค าพูด
ของผู้แต่งท่ีบ่งบอกถึงสาระส าคัญด้วยวิธีที่น่าสนใจและติดตาม 

  2. การเขียนแบบสรุป การกระชับ ย่อบทความให้อยู่ในรูปท่ีกระชับ ชัดเจน 
และตรงประเด็น ใจความต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อน าเสนอแนวความคิดหลักของผู้แต่ง 

  3. แบบเขียนแบบแนวความคิดหลัก จับประเด็นหลัก คือ การระบุถึงจุดยืน
ของผู้เขียน คือค าว่า การตัดตรงไปยังสาระส าคัญของเนื้อหานั้น แบบนวนิยายสามารถบอกแก่นเรื่อง 
วิธีหนึ่งท่ีจะท างานเขียนแบบนี้คือ การหาจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง อะไรคือแนวคิดหรือประเด็นท่ีผู้แต่ง
พยายามส่งผ่านไปยังผู้อ่านบทเช่ือมโยงแบบแนวความคิดหลัก จะเขียนได้ดีท่ีสุดในรูปแบบชัดเจน  
ค าเช่ือมโยงท่ีไม่จ าเป็นถูกตัดออก เพื่อให้บทความชัดเจนและไม่ก ากวม 
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  4. เช่ือมโยงแบบต้ังค าถาม ช่วยให้ ผู้เขียนได้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุด ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าอะไรคือส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีก าลังศึกษาอยู่ และ
หลังจากนั้นให้ส่ือออกมาในรูปแบบของค าถาม  

  5. บทเช่ือมโยงแบบวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ ผู้เขียนตอบโต้กับจุดยืนของผู้แต่ง 
มีการตอบโต้ 3 แบบท่ีผู้อ่านอาจท าได้ คือ เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย และเห็นด้วยเป็นบางส่วน  
ประโยคแรก ผู้เขียนควรจะระบุจุดยืนของผู้แต่ง ประโยคถัดไป คนเขียนจะต้องเขียนจุดยืนและ
แนวคิดหลักของตนเอง และประโยคต่อๆไปท่ีจะตามมาเพื่อสนับสนุนแนวคิดของเราเพื่ออธิบาย
แนวคิดหรือจุดยืนของผู้เขียน 

  6. การระบุบ่งบอกความต้ังใจ แผนการ หรือวัตถุประสงค์ในการเขียนของ 
ผู้แต่งซึ่งตีความโดยผู้เขียน วิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีธรรมชาติของ
การชักจูง โน้มน้าว และประชดประชัน การพิจารณาความต้ังใจผู้เขียนจ าเป็นต้องใช้ความรู้ท้ังภายใน
และภายนอก เช่น โทนเสียงของผู้แต่ง การใช้ภาษาของผู้แต่ง และความรู้ภายนอกของผู้แต่ง 

  7. การเขียนแบบแรงจูงใจ คือ การเขียนท่ีพยายามคาดเดา แรงจูงใจของ 
ผู้แต่งส าหรับการสร้างสรรค์หรือการเขียนอะไรก็ตามขึ้นมา การเขียนแบบนี้พยายามท่ีจะค้นหา 
จุดก าเนิดระบบความเช่ือและแนวความคิดของผู้แต่ง การเขียนแบบแรงจูงใจจะมีรูปแบบ 
การวิพากษ์วิจารณ์ขั้นสูง ต้องใช้แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีเจาะลึกลงไป 

ขั้นที่ 4 Ponder  คิดพิจารณาผลการอ่าน 
การพิจารณาและสะท้อนผลการอ่าน การอภิปรายและเปรียบเทียบการเช่ือมโยง

ข้อมูลแล้วเรียบเรียงเป็นงานเขียน  ครูให้นักเรียนฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนวิพากษ์วิจารณ์
อย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนของกลวิธี REAP ของ Manzo 
and Manzo (1995: 357-358) ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 Read การอ่านข้อความ คือ การอ่านเพื่อท าความเข้าใจเรื่องราวของบทอ่าน
ท่ีผู้แต่งต้องการส่ือสาร 

 ขั้น ท่ี  2 Encode การบันทึกข้อมูล คือ การจดบัน ทึกใจความส าคัญ ท่ีได้รับ 

จากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ ใช้ 

ผังกราฟิกประเภทสรุปความรู้ (Conceptual Organizer) 

 ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย คือ การน าใจความส าคัญ ท่ีจดบันทึกไว้  
มาเขียนอธิบาย โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้เพียง 1 ประเภท จากรูปแบบการเขียนค าตอบจาก  
องค์ความรู้ในบทอ่าน (Reconstructive Responses) ได้แก่ การเขียนสรุปความ (Summary 
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response) ซึ่งเป็นการบันทึกข้อความท่ีแสดงถึงใจความส าคัญท่ีได้จากบทอ่าน โดยเรียบเรียง 
ส่ิงท่ีได้รับจากการอ่านมาสรุปเป็นภาษาของตนเอง 

ขั้นที่ 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง คือ การน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านและการเขียน
ของตนเองและเพื่อนมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

 

4.3 ประโยชน์ของกลวิธี REAP 
       กลวิธี  REAP ได้รับการพัฒนาเพื่ อ ให้ ผู้ เรียนได้ ฝึกอ่านและฝึกเขียนในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย จึงมีผู้วิจัยกล่าวถึงประโยชน์ของ REAP ไว้ ดังนี้ 

Canthing Nadya Arianggi (2014: 68-69) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ข้ อ ดี ข อ งก ารสอ น ด้ วย 
กลวิธี REAP สรุปได้ว่า การสอนด้วยกลวิธี REAP ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนมากขึ้น 
นัก เรียนสามารถเข้าใจการอ่ านในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการอ่ านเพื่ อตอบค าถาม  
นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของแต่ละค าท่ีปรากฏอยู่ใน
ข้อความ จึงท าให้พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

       Vera Maria Santi (2015) ได้กล่าวว่า กลวิธี REAP ช่วยในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้ดีขึ้น  
                 Amaliatul Khoiriyah (2017: 31) ได้กล่าวถึงข้อดีของกลวิธี REAP สรุปได้ดังนี้  

 1. นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะค้นหาใจความส าคัญและเปล่ียนข้อความท่ีผู้เขียนใช้ให้เป็น
ภาษาของตนเองได้ 

 2. กลวิธี REAP ช่วยให้นักเรียนสามารถเช่ือมต่อระหว่างข้อความจากเรื่องท่ีอ่าน
และภาษาของตนเอง ซึ่งท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน 

 3. ขั้นตอนการอ่านช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนข้อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
 4. ขั้นตอน Encode ช่วยให้นักเรียนเข้าใจใจความส าคัญของเรื่องและเข้าใจการใช้

ภาษาของตนเองมากขึ้น 
 5. ขั้นตอน Annotate ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใจและอ่านเป็น

กระบวนการได้ดีขึ้น รวมท้ังสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจค าหรือข้อความท่ีตนเองไม่คุ้นเคยได้ 
 6. ขั้นตอน Ponder ช่วยให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความเข้าใจร่วมกับผู้อื่น 

ก ม ลพั ท ธ์   โพ ธิ์ ท อ ง  (2554: 39) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ข้ อ ดี ข อ งก ล วิ ธี  REAP ท่ี มี ต่ อ 
การจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า สามารถเพิ่มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียน 
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการเขียน คะแนนในการท า
แบบทดสอบ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  



  56 

เพียรศิลป์  ปินชัย (2555: 19) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกลวิธี REAP โดยสรุปได้ว่า  
เป็นการพัฒนาเพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนและฝึกการอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง  
จนเกิดความเข้าใจ และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นท้ังการใช้องค์ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีมี 
และการสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่จากการคิดตามส่ือหรือบทอ่านนั้น ท้ังนี้ ในการเขียนนอกจากผู้เรียน
ต้องอาศัยทักษะการอ่านแล้ว การเขียนโต้ตอบกับบทอ่านท่ีมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ (Annotate) 
นั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการคิดจากระดับง่ายไป
จนถึงการตีความในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนจึงได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปพร้อมกับทักษะคิด 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหัวใจหลักของกลวิธี REAP นั้นอยู่ท่ีรูปแบบการสอนเขียนโต้ตอบกับบทอ่านท่ี
หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและทักษะการคิดของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน  
อย่างเป็นระบบ 

สรุปได้ว่า กลวิธี  REAP มีประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนรู้คือช่วยเพิ่มและพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนได้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดให้เป็นไปอย่างมีระบบ ตลอดจน  
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

กลวิธี  REAP เป็นวิธีการท่ี ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านเป็นส าคัญ  
ดังนั้น ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้ดีเช่นเดียวกับการอ่าน จึงควรน าเทคนิคผังกราฟิก 
มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้จัดระเบียบและเรียบเรียงความคิด ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีช่วยในพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของนักเรียนให้ดีขึ้น ดังน าเสนอเป็นรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

 

5. เทคนิคการใชผ้ังกราฟิก 
 5.1 ความหมายของผังกราฟิก (Graphic Organizer) 

การใช้ผังกราฟิกเป็นท่ีนิยมในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  ค าว่า  
ผังกราฟิกอาจใช้ค าภาษาไทยท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น แผนผังกราฟิก ผังกราฟฟิก แผนผังมโนทัศน์ 
แผนท่ีความคิด แผนภูมิมโนทัศน์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “ผังกราฟิก” ซึ่งนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของผังกราฟิกไว้ ดังนี้ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 129) ได้กล่าวว่า ผังกราฟิก คือ แบบของการส่ือสาร  เพื่อใช้
น าเสนอข้อมูล ท่ี ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด 
ผังกราฟิกได้มาจากการน าข้อมูลดิบหรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการ จัดกระท าข้อมูล  
ในการจัดกระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะ การคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ   
การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ ตัวเลข เช่น ค่าความถี่  ค่าเฉล่ี ย การสรุป จากนั้ น  
จึงมีการเลือกแบบผังกราฟิก เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีจัดกระท าแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี 
ผู้น าเสนอต้องการ 
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สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552 : 174) ได้ให้ความหมายของผังกราฟิกว่า คือ 
แผนผังหรือแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบและเป็น  
ล าดับขั้น โดยอาศัยค าหรือข้อความเป็นตัวเช่ือมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่าง ๆ มีความหมาย  
ซึ่งอาจจะมีทิศทางเดียว สองทิศทาง หรือมากกว่าก็ได้ 

ทิศนา แขมมณี (2559 : 388) ได้อธิบายความหมายของผังกราฟิกไว้ว่า ผังกราฟิก
ประกอบด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆท่ีเช่ือมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของ
ความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ เป็นเทคนิคท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ 
จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายข้ึน เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน 

สรุปได้ว่า ผังกราฟิก คือ ส่ิงท่ีแสดงออกเป็นภาพ ประกอบด้วยความคิดหรือข้อมูล
ส าคัญท่ีเช่ือมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดและน าเสนอข้อมูลจากเรื่องท่ีอ่าน โดยมี 
การเช่ือมโยงด้วยเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 

 5.2 ประเภทของผังกราฟิก 
ผังกราฟิกแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อความรู้ทฤษฎีท่ีแตกต่างกันไป 

มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอรูปแบบต่าง ๆ ของผังกราฟิกไว้ ดังต่อไปนี้ Doug and Melissa 
(1999) ได้เสนอผังแบบต่าง ๆ ดังนี้  

  1. ผังกราฟิกท่ีมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอท่ีเป็นเหตุเป็นผล เช่น    
1.1 ผังก้างปลา (Fish Bone)  
1.2 ผังใยแมงมุม (Spider Map)  

  2. กราฟิกท่ีมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นการเรียงล าดับเหตุการณ์หรือ
ขั้นตอน เชน   

2.1 ผังเรียงล าดับ (Chain)   
2.2 ผังวัฎจักร (Cyclical Scale)   
2.3  มาตราต่อเนื่อง (Conyinuum Scale)  

  3. ผังกราฟิกท่ีมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นการเปรียบเทียบ เช่น   
               3.1 ผังวงกลมซ้อน (Venn Diagram)   
               3.2 ทีชารท์ (T-Chart)   
                3.3 ตารางเปรียบเทียบ (Compare/ Contrast Matrix)  
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Education Bureau (2003: 3-4) ได้แบ่งประเภทของผังกราฟิกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. แผนผังมโนทัศน์ (Conceptual organizers) เป็นการแสดงการสรุปมโนทัศน์

ด้วยข้อเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ์และลักษณะ เช่น ผังนิยามมโนทัศน์ (concept definition 
map) เป็นต้น 

 2. แผนผังแสดงล าดับข้ันตอน (Sequential organizers) เป็นผังแสดงปรากฏการณ์
ภายใต้ล าดับเวลา เช่น เส้นล าดับเหตุการณ์ (timeline) เป็นต้น 

 3. แผนผังล าดับช้ัน (Hierarchical organizers) เป็นผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์และลักษณะในระดับย่อยเป็นล าดับช้ันลงไป เช่น ไดอะแกรมล าดับช้ัน (Hierarchical 
Diagram) เป็นต้น 

 4. แผนผังวงจร (Cyclical organizers) แสดงล าดับเหตุการณ์ในลักษณะของ
กระบวนการ เช่น ผังวัฏจักร (Cyclical map) เป็นต้น 

 นาตยา ปิลันธนานนท์ (2542: 18-19) ได้เสนอเทคนิคผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
  1. Branching diagram เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 

ระบุประเด็นส าคัญของเรื่อง และรายละเอียดท่ีสนับสนุนประเด็นนั้น 
  2. Web diagram เป็นผังท่ีใช้แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของความคิดรวบยอด

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  3. Venn diagram เป็ น ผั ง แ สด งค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 

การเปรียบเทียบกันหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันหรือแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน 
  4. Interval graph เป็นผังจัดเรียงข้อมูลตามล าดับระยะเวลา โดยก าหนดช่วงสเกล

ของระยะเวลา 
  5. Order graph เป็นผังเรียงล าดับข้อมูล แต่ไม่ได้น าข้อมูลด้านระยะเวลามาแสดง

ในสเกล 
  6. Cycle graph เป็นผังท่ีแสดงในลักษณะเป็นวงจรหรือวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือ

จุดส้ินสุด 
  7. Flowchart diagram มีลักษณะเป็นล าดับข้ันตอนเป็นวงจรท่ีมีได้หลายทิศทาง 
  8. Matrix diagram เป็นผังท่ีใช้รวบรวม สรุปประเด็นส าคัญหรือจัดแยกประเภท

ของข้อมูลออกเป็นกลุ่มเป็นพวกอาจอยู่ในรูปของตาราง กราฟแท่ง หรือแผนภูมิแท่ง ช่วยให้สามารถ
พิจารณาเปรียบเทียบ ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง พัฒนาการ และแนวโน้มของข้อมูลนั้น
ชัดเจนขึ้น 

 ทิศนา แขมมณี (2559: 388 - 392) กล่าวว่าแผนผังกราฟิกเป็นแผนผังทางความคิดซึ่ง
ประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญ ๆ ท่ีเช่ือมโยงกันอยู่ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็น 
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โครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ การใช้แผนผังกราฟิกเป็นเทคนิคท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ    
ท่ีผู้เรียนประมวลขึ้นมานั้นอยู่ในรูปแบบท่ีอธิบายให้เข้าใจและจดจ าง่าย แผนผังกราฟิกเป็นรูปแบบ
ของการแสดงออกของความคิดท่ีสามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจนประหยัด 
เวลาด้วย รูปแบบผังกราฟิกมีวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ กัน มีดังนี้  

1. แผนผังกราฟิกท่ีมีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นผังมโนทัศน์ มีดังนี้  
1.1 ผังความคิด (a mind map) ผังความคิดเป็นผังท่ีมีการแสดงความสัมพันธ์

ของสาระหรือความคิดต่าง ๆ ให้ เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวมโดยใช้เส้น ค า ระยะห่างจาก 
จุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเลขาคณิตและภาพแสดงความหมาย และความเช่ือมโยงของ
ความคิดหรือสาระนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนหลัก ๆ ในการท าดังนี้  

    1.1.1 เขียนความคิดรวบยอดไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาออกไป 
เป็นความคิดรวบยอดย่อย ๆ  

1.1.2 เขียนค าท่ีเป็นตัวแทนความหมายของความคิดนั้น ๆ ลงไป
และรูปเรขาคณิตแสดงระดับของค า ค าใดอยู่ในขอบเขตหรือระดับเดียวกัน ใช้รูปเรขาคณิตเหมือนกัน
ล้อมกรอบค านั้น                                                         

1.1.3 ลากเส้นเช่ือมโยงความคิด เพื่อแสดงความ สัมพันธ์ของ
ความคิดต่าง ๆ เส้นท่ีใช้อาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรืออาจใช้ลูกศร แสดงความเช่ือมโยงของความคิด 
ต่าง ๆ         

1.1.4 ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นตัวแทนความหมายของความคิด 
และความรู้สึกต่าง ๆ       

1.1.5 สร้างผังความคิดใหส้มบูรณ์ตามความเข้าใจของตน     

 
ภาพที ่2 ผังความคิดเรื่องการใช้ MIND MAP 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 389.                  
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 1.2 ผังมโนทัศน์ (a concept map) ผังมโนทัศน์ เป็นผังท่ีแสดงมโนทัศน์หรือ                 
ความคิดรวบยอดใหญไว้ตรงกลางและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ใหญ่และมโนทัศน์ย่อย ๆ                
เป็นล าดับข้ันด้วยเส้นเช่ือมโยง    

 
ภาพที ่3 ผังมโนทัศน์ 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 393. 
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1.3 ผังแมงมุม (a spider map) ผังแมงมุม เป็นผังมโนทัศน์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะคล้ายใยแมงมุม      

 
ภาพที ่4 ผังแมงมุม 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 394. 
 

1.4 ผังล าดับขั้นตอน (A Sequential Map) ผังล าดับขั้นตอนท่ีแสดงล าดับ
ขั้นตอนของส่ิงต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ  

 
ภาพที ่5 ผังล าดับขั้นตอน 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 394. 
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1.5 ผังก้ างปลา (a fishbone map) ผั งก้ างปลาเป็ น ผัง ท่ีแสดงสาเห ตุ 
ของปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ผังก้างปลาจะช่วยท าให้เห็นเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยท่ีชัดเจน 

 
ภาพที ่6 ผังกางปลา 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 395. 

                1.6 ผังวัฎจักร (a circle or cyclical map) แสดงล าดับขั้นตอนท่ีต่อเนื่องกัน
เป็นวงกลม หรือเป็นวัฏจักรที่ไม่แสดงจุดส้ินสุด หรือจุดเริ่มต้น ท่ีแน่นอน  

 
ภาพที ่7 ผังวัฎจักร 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 396. 
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      1.7 ผังวงกลมซ้อน หรือเวนไดอะแกรม (Venn Diagram) เป็นผังวงกลม 2 วง 
หรือมากกว่าท่ีมีส่วนหนึ่งซ้อนกันอยู่ เป็น ผังท่ีเหมาะส าหรับการน าเสนอส่ิง 2 ส่ิงหรือมากกว่า  
ซึ่งมีท้ังความเหมือนและความต่างกัน                     

 
ภาพที ่8 ผังวงกลมซ้อน หรือเวนไดอะแกรม 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี , 2559 , ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 397. 

                 1.8 ผังวีไดอะแกรม (Vee Diagram) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาธรรมชาติ
ความรู้ และผลผลิตของความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับวิธีการ 
ความคิดกับการสังเกต และวิธีการเช่ือมโยงความเข้าใจระหว่างกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหา  
ในต าราเรียน       

 
ภาพที ่9 ผังวีไดอะแกรม 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 398. 
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1.9 ผังพล็อตไดอะแกรม (Plot Diagram) เป็นผังท่ีช่วยในการอ่านเรื่องราวท่ีมี
เหตุการณ์ต่อเนื่องกันยืดยาว เหมาะส าหรับการสอนอ่าน ผู้เรียนสามารถใช้ ผังชนิดนี้ ช่วยใน 
การหาพล็อตเรื่องซึ่งก็คือเหตุการณ์ส าคัญท่ีน าไปสู่จุดยอดของเรื่องและเมื่อเรื่องด าเนินไปสู่จุดยอด  
คือ จุดส าคัญท่ีสุดของเรื่องแล้วเหตุการณ์ก็จะคล่ีคลายไปสู่บทสรุปของเรื่อง        

 
ภาพที ่10 ผังพล็อตไดอะแกรม 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี, 2559, ศาสตร์การสอน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 400. 

 จากการศึกษาประเภทของผังกราฟิ ก  สรุป ได้ว่า ผังกราฟิ กมีหลายประเภท  
ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและน าไปใช้ได้แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ ผังกราฟิกให้
เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีต้องการน าเสนอจึงจะท าให้สามารถใช้ ผังกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้นักเรียนใช้ผังกราฟิกรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ (Conceptual 
organizers) ซึ่งเหมาะส าหรับการใช้สรุปความรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวและ
มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้จากบทอ่านได้อย่างครบถ้วน จึงต้องอาศัยผังมโนทัศน์ท่ีสามารถ
ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นท่ีศึกษาและข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ซึ่ ง Education Bureau (2003 : 3-4) ได้เสนอว่า ผังกราฟิกรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 
(Conceptual organizers) สามารถสรุปมโนทัศน์ใหญ่และมโนทัศน์ย่อยได้อย่างชัดเจน  สอดคล้อง
กับ  ทิศน า แขมม ณี  (25 59: 388 - 392 ) ไ ด้ก ล่าวไว้ ว่ า  ผั งม โน ทัศน์  (a concept map)  
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ใหญและมโนทัศน์ย่อย ๆ  เป็นล าดับข้ันด้วยเส้นเช่ือมโยง ดังนั้น 
จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผังกราฟิกรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ (Conceptual organizers) 
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าผังกราฟิกรูปแบบแผนผังมโนทัศน์จะช่วยให้นักเรียนก าหนดประเด็นท่ีศึกษา
เพื่อค้นหาค าตอบ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้จากการอ่านให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ระเบียบและช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาพรวมของบทอ่านได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
เรียบเรียงเป็นภาษาเขียนของตนเองต่อไป 
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5.3 ประโยชนของผังกราฟิก   
ผังกราฟิกมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ดังท่ีนักการศึกษาและนักวิจัยได้กล่าวถึงประโยชนของการใช้เทคนิคผังกราฟิก ดังนี้              
Bromley et al. (1995: 14-16) กล่าวถึงประโยชนท่ีครูน าการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก 

มาใช้ในการเรียนการสอนโดยให้เหตุผลเป็นข้อ ๆ ดังนี้  
 1. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกกระตุนความสนใจ การจัดข้อมูลผังกราฟิกจะท าให้

ครูและนักเรียนจดจ่ออยู่กับมโนทัศน์และแนวคิดหลักท่ีส าคัญในเนื้อหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้
นักเรียนแยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวความคิดหลักและแนวความคิดรอง  และส่วนท่ีเป็น 
รายละเอียดประกอบ  

 2. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกช่วยให้เกิดการบูรณาการระหว่างความรู้เดิมกับ 
ความรู้ใหม่การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกท าให้ทราบถึงความรู้เดิม และท าให้เห็นโครงสร้างของ 
ความรู้ใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามา ซึ่งหากเราสามารถเช่ือมต่อความรู้ใหม่กับส่ิงท่ีรู้แล้วย่อมท าให้การเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่งา่ยข้ึน 

  3. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกส่งเสริมการพัฒนาเชิงมโนทัศน์ การจัดข้อมูลด้วย 
ผังกราฟิก อธิบายแนวความคิดหลักด้วยค าท่ีง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณสมบัติท่ีส าคัญ
ของมโนทัศน์ เป็นเครื่องช่วยให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาของตนเอง 
ในการอธิบาย ยกตัวอย่างและสร้างโครงสร้างแสดงรายละเอียดของมโนทัศน์  

 4. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก ช่วยปรับปรุงการอ่าน การเขียน และการคิดใหดี้ขึ้น 
ในขณะท่ีนักเรียนท าการจัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิก นักเรียนจะขยายขอบเขตของการอ่าน การเขียน 
และการคิดให้กว้างขึ้น และเมื่อมีการอภิปรายถึงการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก จะท าให้นักเรียนได้  
อ่านซ้ า พูดคุย ใหเ้หตุผล และท าใหม้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น  

 5 . การจัดข้อมู ลด้วย ผังกราฟิ ก เป็น เครื่ อง ช่วย ในการเขียน  โดย ส่งเสริม 
การวางแผนและปรับปรุงแกไข การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกจะท าให้เกิดการระดมสมอง การวางแผน
และการจัดระบบ การเขียน นักเรียนจะเพิ่มแนวคิดท่ีมีอยู่ โดยจะเรียบเรียงให้เป็นระเบียบและแกไข
ปรับปรุง จนกระท่ังคิดว่าดีท่ีสุด  

 6. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก ส่งเสริมให้เกิดการอภิปราย ขณะท่ีนักเรียน 
จัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก นักเรียนจะเกิดการติดต่อ พูดคุยกับคนอื่นเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการสร้างผังกราฟิก ซึ่งนักเรียนจะใช้ภาษาของตนเองในการแปลความ วิเคราะห์ แกปัญหา ท านาย 
ใหเ้หตุผล เช่ือมโยง และขยายการเรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  
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 7. การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกเป็นเครื่องช่วยในการวางแผนการสอนของครู  
การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก จะช่วยจัดโครงสร้างของการตรวจสอบสาระความรู้ของหัวข้อก่อนท่ีจะ
สอน และท าใหค้รูสามารถเพิ่มรายละเอียดและแนวคิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะสอนได้  

 8. การจัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล การจัด 
ข้อมูลด้วยผังกราฟิกจะแสดงถึงส่ิงท่ีนักเรียนรู้ออกมาเป็นแผนภาพ ดังนั้นครูสามารถน ามา 
เป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้  

Kagan (1998: 1) กล่าวถึงประโยชนของการใช้เทคนิคกราฟิก ดังนี้  
 1. การใช้ผังกราฟิกท าให้มองเห็นกระบวนการคิดของผู้เรียนได้  
 2. การใช้ผังกราฟิกท าให้ผู้เรียนสามารถขยายทักษะการคิดเพิ่มขึ้น  
 3. การให้ผู้เรียนท าผังกราฟิก ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพและข้อความเป็นการสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่ืนตัวและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 4. ผู้สอนสามารถใช้ผังกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเพื่อ เป็น 

ข้อมูลในการวางแผนการสอนน าเสนอข้อมูลใหก้ับผู้เรียนได้  
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 126 -127) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ ผังกราฟิก  

โดยสรุปได้ว่า 
 1. เป็นการพัฒ นาความคิดในระดับ สูง คือ ผู้ เรียนให้ ใช้การคิดวิ เคราะห์  

การสังเคราะห์ การประเมิน การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การสร้างมโนทัศน์และการสร้างแบบแผน 
เป็นต้น 

 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน การใช้ผังกราฟิกเป็นการฝึกให้ผู้เรียนคิดและ
ปฏิบัติด้วยตนเอง การท าด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้ เนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ 

 3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ ซึ่งเป็นความจ าถาวร เพราะผู้เรียนได้ใช้ความคิดใน
การ จัดกระท าข้ อ มู ล  ซึ่ ง เป็ น ส่ิ ง ท่ีท า ให้ เกิ ดความ เข้ าใจ ท่ี แ ท้ จริ ง และการ ได้ เห็ น ภ าพ  
ได้วาดภาพเมื่อมีการออกแบบกราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูลหรือความรู้ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้จัดท ากราฟิก  
จ าเนื้อหาความรู้ได้นาน 

 4. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาพหุปัญญา การใช้ผังกราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูลความรู้เป็น
การพัฒนาพหุปัญญา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะหรือด้านคณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์ 
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วลัย  พานิช (2544: 112 - 13) กล่าวถึงประโยชนของการจัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิก 
โดยแบ่งเป็นประโยชนท่ีมีต่อผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้  ผู้เรียนกับประโยชนของการใช้เทคนิค 
การจัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิก มีดังนี้  

 1. ใช้เป็นส่วนหนึ่ งส าหรับส่ือความหมาย เรียกว่า Graphic Language หรือ 
การสร้างระบบ ส่ือความหมายของผู้เรียน แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือ
ความคิดรวบยอดต่างๆ เมื่อผู้เรียนอยูใ่นการเรียนรู้  

 2. แสดงให้เห็นรูปแบบของการคิดของผู้เรียน ท้ังในรูปแบบของการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การเช่ือมโยงและการบูรณาการ  

 3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้ของตนเอง น าส่ิงท่ีตนเองได้
เรียน รู้กั บความรู้ เดิมมาเช่ือมความ สัมพั นธ์ และพัฒ นาการคิดในระดับ สูงและน ามาใช้  
ประโยชนต่อไป  

 4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระ ความเช่ือมโยงของเนื้อหาหรือ 
มโนทัศน์ต่างๆ เน้นใหเ้ห็นวิธีการคิด  

 5. ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนรู้และเส้นทางการเรียนรู้ท่ีครูจะ
พัฒนาผู้เรียน  

 6. เป็นเครื่องมือท่ีเรียกว่า Cognitive Tools ช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หามโนทัศน์ท่ี
ก าลังศึกษารู้ความหมาย การแบ่งประเภท ความเกี่ยวข้องของข้อมูลท่ีแสดงลักษณะของมโนทัศน์ 
นั้น ๆ เรียงล าดับ (ข้ันตอน) ของส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้น ๆ สาเหตุของเหตุการณ์นั้น ๆ หรือผล
อันเกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ศิริลักษณ์  แก้วสมบูรณ์ (2549: 37-38) ได้กล่าวถึงประโยชนของแผนผังกราฟิก ดังนี้ คือ  
 1. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนประมวลข้อความท่ีอยู่ในลักษณะของการกระจัด

กระจายให้เป็นระเบียบอยูใ่นรูปแบบท่ีอธิบายให้เข้าใจง่ายช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 2. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการคิดเนื่องจากเป็นรูปแบบของการแสดงออกของ

ความคิดท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมท่ีอยู่ในสมองให้ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นและอธิบาย
ได้อย่างเป็นระบบชัดเจน  

สุพัตรา มูลละออง (2557: 93 - 94) ได้สรุปประโยชน์ของแผนผังกราฟิกไว้ว่า การท่ีครู
น าเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิกมาใช้ในการเรียนการสอนช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน 
เกิดทักษะท่ีส าคัญหลายประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้เรียนสามารถ
จัดระบบความคิดในการเรียนรู้ ท าให้เห็นโครงสร้างโดยภาพรวมของเนื้อหาท่ีเรียน เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาความรู้ได้ดี เนื่องจากผู้เรียนได้ใช้ความคิด
จัดระบบเนื้อหาและได้จัดข้อมูลด้วยแผนผังกราฟิกด้วยตนเอง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
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เนื้อหาให้ออกมาเป็นภาพซึ่งท าให้ง่ายต่อการจดจ า รวมท้ังท าให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ  
การส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอข้อมูล และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มการท างานเป็น 
การระดมความคิด การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น และเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการเตรียมการสอนของครู ช่วยตรวจสอบสาระความรู้ของหัวข้อก่อนท่ี
จะสอน ท าให้ครูสามารถเพิ่มรายละเอียดและแนวคิดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะสอนได้ และเป็น
เครื่องมือในการประเมินความรู้ของผู้เรียน 

ทิศนา แขมมณี (2559: 388) สรุปประโยชน์ของผังกราฟิกไว้ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจ า

ได้นาน 
 2. ถ้าเนื้อหาสาระหรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ี ผู้ เรียนได้ประมวลมาอยู่ ใน ลักษณะ 

กระจัดกระจาย การใช้ผังกราฟิกจะช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระเบียบ อยู่ในรูปแบบท่ี
อธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย 

 3. ผังกราฟิกใช้เป็นเครื่องมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากความคิดมีลักษณะท่ีเป็น
นามธรรมอยู่ในสมองได้มีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่าง
เป็นระบบชัดเจนและประหยัดเวลา 

พรพิศ ผิวหาม (2560: 64) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เทคนิคผังกราฟิกว่า  
มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้นักเรียนประมวลความรู้ ท่ีอยู่อย่างกระ จัดกระจาย  
ไม่เป็นระเบียบ อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นระบบและง่ายในการจดจ าได้นาน  

 2. ช่วยพัฒนาสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวา  
 3. ช่วยให้เกิดการพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย  
 4. เป็นเครื่องมือช่วยในการคิดขั้นสูงยิ่งๆขึ้น 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของผังกราฟิก คือ เป็นเครื่องมือในพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยแสดงออกเป็นภาพรวมซึ่งผ่านกระบวนการจัดเรียงเนื้อหาและการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนจึง
สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เทคนิคผังกราฟิก เป็นเทคนิคท่ีส าคัญในการเรียบเรียงความคิดและสามารถท าให้
นักเรียนสามารถจัดเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อน ามาใช้ร่วมกับกลวิธี REAP จึงน่าจะมี 
ส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถท้ังในด้านการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียน
ขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ดังมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP 
กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง (2554: 83-85) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยใช้กลวิธี REAP ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ตามกลวิธี  REAP ก่อนเรียนและหลังเรียน  
2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างนักเรียนท่ีได้เรียนตามกลวิธี REAP กับ
นักเรียนท่ีได้เรียนการสอนแบบปกติ 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ตามกลวิธี  REAP ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ความสามารถใน 
การเขียนเรียงความระหว่างนักเรียนท่ีได้ เรียนตามกลวิธี REAP กับนักเรียนท่ีได้เรียนการสอน 
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี REAP และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ แบบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ เป็นแบบสอบคู่ขนาน ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี REAP หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี 
REAP หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ความสามารถ
ในการเขียนเรียงความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธี REAP สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

เพียรศิลป์ ปินชัย (2555: 64) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและมีทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้กลวิธี  
การอ่านแบบ REAP กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิ จัย ได้แก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4/11  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 49 คน 
เครื่องมือ ท่ี ใช้ในการวิจัย  ได้แก แผนการสอนท่ีใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ 
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และแบบวัดทักษะคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลังเรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่าก่อนเรียน 2) ความสามารถในการเขียนสรุป
ความหลังเรียนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ทักษะคิดวิเคราะห์หลังเรียน
โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่าก่อนเรียน   

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2559: 18 - 25) ได้ศึกษาการพัฒนาการสอนอ่านแบบเน้นมโน
ทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่าน
แบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่าง 
มีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์
ร่วมกับกลวิธี REAP กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี จ านวน  
44 คนและกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบปกติ จ านวน 42 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP แผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า  
1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับ REAP มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 
70/70 คือ มีประสิทธิภาพ 73.03/72.36 2) ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน 
การสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับ REAP มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี REAP มีความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ธรชญาน์  ชีใหม่  พนาน้ อย รอดชู และสุพรรณริกา วัฒน์บุญ  (2559)ได้ ศึกษา 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอนภาษาอังกฤษแบบองค์รวมด้วยกลวิธีการอ่านแบบ REAP กับการสอน
แบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนภาษาแบบองค์รวมด้วยกลวิธี  
การอ่านแบบ REAP กับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
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การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนภาษา 
แบบองค์รวมด้วยกลวิธีการอ่านแบบ REAP 3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การสอนภาษาแบบองค์รวมด้วยกลวิธีการอ่านแบบ REAP กับ นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่ง จัดการเรียน 
การสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน และแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนภาษาแบบองค์รวมด้วยกลวิธี  
การอ่านแบบ REAP สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  
2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนภาษาแบบ 
องค์รวมด้วยกลวิธีการอ่านแบบ REAP หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และ 3) แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนภาษาแบบองค์รวมด้วย
กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์ 
พรสุดา อินทร์สาน (2554: 78) ได้ศึกษาผลการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจากการใช้

กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดประกอบเทคนิคซิปปาโมเดลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจากการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิด

ประกอบเทคนิคซิปปาโมเดลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อประเมินทักษะการอ่าน 

คิดวิ เคราะห์ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิ จัย คือ นักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1) แผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี ใ ช้กิจกรรมก ลุ่มร่วมกัน คิดประกอบเทคนิคซิปปาโมเดล  

2) แบบวัดความรู้พื้นฐานในการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน 

การอ่ าน คิดวิ เคราะห์แบบอัตนั ย  4) แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน  แบบมาตราส่วน  

5) แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน แบบเลือกตอบ 6) แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ของผู้เรียน แบบเลือกตอบ และ 7) แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ผลการวิจัย

พบว่า 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดประกอบเทคนิคซิปปาโมเดล มีผลสัมฤทธิ์

ทางการอ่านวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน และ 2. ผลการประเมินทักษะการอ่าน
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อพิจารณาจากคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนท้ัง 

5 แผนมีคะแนนรวมเฉล่ียสูงขึ้นในระดับดีมาก  

สุวิมล สพฤกษ์ศรี (2554: 141-143) ได้ศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ

ทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านวิเคราะห์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา เครื่องมือท่ี ใช้ในงานวิ จัย ได้แก่  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ท่ีใช้ทดสอบท้ังก่อนและหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

จ านวน 1 ฉบับ  เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระ ดับ และ  

4) แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมด้านบวกของนักเรียนจากระดับปานกลางได้

พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากท่ีสุดและพฤติกรรมด้านลบของนักเรียนลดลงจากระดับปานกลางเป็นระดับ

น้อยท่ีสุด 2. ทักษะด้านการอ่านวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนด้านทักษะการอ่านวิเคราะห์

ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้  

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ทุกด้าน 

ธนชพร พุ่มภชาติ (2555: 43 - 44) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

โดยใช้รูปแบบเหตุและผลท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุและผลและการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบเหตุและผลท่ีมีต่อความสามารถ 

ในการให้ เหตุผลและการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และเปรียบเทียบ

ความสามารถในการให้เหตุผลและการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบเหตุและผลกับนักเรียนท่ีได้รับการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอ  
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พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 

1) เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1.1) แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 1.2) แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของ  

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมการทดลอง และ 2) เครื่องมือการทดลอง 2.1) แผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบเหตุและผล ส าหรับกลุ่มทดลอง 2.2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ส าหรับกลุ่ม

ควบคุม ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบเหตุและผล 

มีความสามารถในการให้เหตุผลสูงกว่าก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการให้

เหตุผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  

3. กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเหตุและผลมีความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปิยาภรณ์ ศรีจันทร์ (2557: 74-76)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและ

ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกก่อนเรียนและหลังเรียน  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ 

SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการสอน SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบทดสอบความสามารถ

ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นทดสอบแบบคู่ขนาน 4) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ 
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วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบSQ6R ร่วมกับเทคนิค 

ผังกราฟิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

กานต์ชนก ด้วงตะโก (2557: 59-60) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธีสอนแบบ 

SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4  

จากการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้

วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนภู่วิทยา อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  

หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการอ่านเชิง

วิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธี

สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านเชิง

วิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธี

สอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.55 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 30.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 3.05 ความก้าวหน้าของความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ในภาพรวมนักเรียนได้คะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเท่ากับ 6.93 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.33 2) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์หน่วย

การเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ  

3) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนสรุปความ 
ธัญญาลักษณ์  สังข์แก้ ว (2552 :77 – 78) ได้ ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้วิธี KWL PLUS กับวิธีสอนแบบ
ปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ  1) เพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนัก เรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้วิธี KWL PLUS กับวิธีสอนปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธี KWL PLUS 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนโดยวิธี KWL PLUS 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การเขียนสรุปความโดยวิธี KWL PLUS 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสรุปความโดยวิธีสอน
แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความแบบอัตนัย 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้วิธี KWL PLUS ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีสอนโดยวิธี KWL PLUS ก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
3) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนโดยวิธี KWL PLUS ในภาพรวม
พบว่า นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก 

สมยา ทาเกตุ (2552 :149 – 150) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH ร่วมกับ แผนภูมิต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับ 
แผนภูมิต้นไม้ 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนภูมิต้นไม้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับ แผนภูมิต้นไม้  
2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWLH ร่วมกับแผนภูมิ ต้น ไม้  แตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระ ดับ .01  
2) ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับ
แผนภูมิต้นไม้ นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความอยู่ในระดับสูง 3) นักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนภูมิต้นไม้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
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จริญญา ปะจักโก (2556: 123-126) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ ท่ีเน้น 
การใช้ค าถามเสริมด้วยผังมโนทัศน์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเขียน
สรุปความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน
แบบ สุ จิ ปุ ลิ ท่ีเน้นการใช้ค าถามเสริมด้วยผังมโนทัศน์ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอน
แบบสุ จิ ปุ ลิ ท่ีเน้นการใช้ค าถามเสริมด้วยผังมโนทัศน์ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ภาคเรียน ท่ี  1 ปี การศึกษา 2556 จ านวน  1 ห้อ งเรียน เครื่องมื อ ท่ี ใช้ ในการวิ จัย  ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ ท่ีเน้นการใช้ค าถามเสริมด้วยผังมโนทัศน์ 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  เป็น ข้อสอบแบบปรนั ย 4 ตัวเลือก  
3) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ ท่ีเน้นการใช้ค าถามเสริมด้วย ผังมโนทัศน์ พบว่า นักเรียนมี 
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 26.03 คิดเป็นร้อยละ 52.06 และมี  
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน 39.39 คิดเป็นร้อยละ 78.77 เป็นไปตามสมติฐานของการวิจัย และนักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถการเขียน 
สรุปความก่อนเรียนเท่ากับ 14.19 คิดเป็นร้อยละ 56.76 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 21.21 
คิดเป็นร้อยละ 84.84 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 มูนาดา หมัดอะด้ า (2557 : 103 – 107) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียน 
สรุปความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์  
การวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิ ค CIRC ร่วมกับการใช้ ผังกราฟิ ก  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  
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3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาไทย 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) นักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ 
ผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า  
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการเขียน 
สรุปความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ 
การใช้ผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.00 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคผังกราฟิก  
วิไลวรรณ อุ่นจันทร์ (2553: 112 - 113 ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 4) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิง
วิ เคราะห์  และการเขี ยน เชิ งสร้ างสรรค์  ระหว่ างก่ อน เรียนและห ลัง เรียนของนั ก เรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ผังกราฟิก และ 5) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
และ 1/3 โรงเรียนเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 
ห้อง เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
พหุปัญญา 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
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เชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/51.18 และ 83.82/81.14 2) แผนการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6904 
และ 0.6857 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.04 และ 68.57  
3) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญามีความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 4) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีความสามารถใน 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และ 5) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 

รัตติกาล บุญอาจ (2555: 101 - 105) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีการสอน

แบบใช้ผังมโนทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังเรียน

โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบใช้แผน ผังมโนทัศน์  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ าเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255 

จ านวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง อิเหนา 

ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวรรณคดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มท่ีสอนโดยใช้วิธีการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนของนักเรียนกลุ่มท่ีสอนโดย

ใช้วิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มท่ีสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะ  

หาความรู้มีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มท่ีสอน

โดยใช้วิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์มีค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อัจฉรา ปานรอด (2555: 103 - 107) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ จัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความ ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  เครื่องมือท่ีใช้

ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  

มีความสามารถในการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.00 

สุนันท์ วัฒนวงศ์ (2556: 85) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

จับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนทัศน์และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  

มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถใน  
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การคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

แผนผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ าเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2555 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 คน โดยเป็นกลุ่มทดลอง 1  จัดการเรียนรู้

แบบแผนผังมโนทัศน์ จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลอง 2 จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  

จ านวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แผนการ จัดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนทัศน์  

แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

และแบบทดสอบวัดความสามารถใน คิดวิ เคราะห์ผลการวิ จัยพบว่า 1) ความสามารถใน 

การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้ 

แบบแผนผังมโนทัศน์ กับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ .01 และ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ของกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนทัศน์ กับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

สุพัตรา มูลละออง (2557: 144 - 145) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟิกส าหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ 

การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผังกราฟิก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่ านเพื่ อ 

ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผังกราฟิก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธี 

แบบร่วมมือและเทคนิคแผนผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่   

1) แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) แบบฝึกทักษะการอ่าน

เพื่ อความเข้าใจโดยการอ่านกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคแผน ผังกราฟิก 3) แผนการจัด 

การเรียน รู้ ท่ี จัดการเรียน รู้ โดยใช้การอ่ านกลวิ ธีแบบร่วมมื อและเทคนิคแผน ผังกราฟิ ก  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและ
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เทคนิคแผนผังกราฟิกท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.63/85.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  

2) ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าความสามารถในการอ่านก่อนได้รับการสอนโดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผนผัง

กราฟิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวิธีแบบร่วมมือและเทคนิคแผน ผัง

กราฟิกโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.45 – 4.64  

       รณชัย จันทร์แก้ว (2559 : 107 - 108) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

ผังกราฟิกท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียน

วรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถ

ทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิคผังกราฟิก 2) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้ 

รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีไทยของ

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิกระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

4) ศึกษาความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีท่ี 1/8 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก  

2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  

เป็นแบบปรนัย และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีไทย ผลการวิจัยพบว่า   

1) ผลการศึกษาระดับความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทยของ

นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงสุด (Max) เท่ากับ 17 คะแนน และคะแนนน้อยสุด 

(Min) เท่ากับ 11 คะแนน จ านวนนักเรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับดี 

จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ระดับพอใช้ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ระดับดีเย่ียม 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และระดับผ่านจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยจ านวนนักเรียนท่ีมี

ระดับความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีระดับดีขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

และระดับต่ ากว่าดี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 2) ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

วรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก โดยมีนักเรียนท้ังหมด 
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30 คน คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สูงสุด (Max) เท่ากับ 20 คะแนน และ

คะแนนน้อยสุด (Min) เท่ากับ 13 คะแนน จ านวนนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ เรียงตามล าดับมากไป

น้อย ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับดีจ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับพอใช้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยจ านวนนักเรียนท่ีมีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีระดับดีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และระดับต่ ากว่าดี จ านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13 3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 4) 

นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

        พรพิศ ผิวหาม (2560: 122 - 124) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีวัตถุประสงค์ 

การวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4  

ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์

ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก และ 3. เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

จ านวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านภาษาไทย

เชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย 

เชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  

1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิง

วิ เคราะห์  ท่ีพัฒ นาขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.73/82.30 ซึ่ ง สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ ท่ี  80/80  

2) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคผังกราฟิกในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅= 4.90)  
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 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี

REAP การอ่านวิเคราะห์ การเขียนสรุปความและเทคนิคผังกราฟิก พบว่า การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ความสามารถในการอ่ านวิ เคราะห์และการเขียนสรุปความนั้นสามารถใช้วิธีสอน ต่าง ๆ  

ในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย และเทคนิคผังกราฟิกนั้นเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีมีความนิยมน ามาใช้

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน ากลวิธี  REAP และเทคนิค 

ผังกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และ 

การเขียนสรุปความของนักเรียนให้ดีขึ้น 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP 
Eanet (1977) ได้ศึกษาการตรวจสอบกระบวนการอ่านการเรียนรู้ด้วยกลวิธี  REAP 

คุณค่าของกระบวนการการอ่าน การตีความ การเช่ือมโยง เพื่อใช้เป็นกลวิธีในการเรียนการสอน  
โดยเน้นการใช้การบรรยายและเช่ือมโยง เพื่อบรร ลุเป้าหมายท่ีจ าเพาะเจาะจงในการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธี REAP ท าคะแนนแบบทดสอบได้ดี
นักเรียนโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกลยุทธ์ในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ 

Tasdemir (2010: 553) ได้ศึกษาผลกระทบของเทคนิคการท าความเข้าใจในการอ่าน
ด้วยกลวิธี REAP ท่ีมีต่อความส าเร็จของนักเรียน จ านวน 59 คน โดยใช้กลวิธี REAP เปรียบเทียบกับ
วิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนท่ีใช้กลวิธี REAP สูงกว่า 
กลุ่มท่ีใช้วิธีปกติ  

Tiruneh (2014: 81) ได้ศึกษาผลของการสอนด้วยกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นั ก เรียน ช้ันประถม ศึกษาตอนปลาย (Grade 8th) โดยใช้กลวิธี  REAP พบว่ากลวิธี  REAP  
มีประสิทธิภาพในการสอนอ่านและช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น 

Zasrianita (2017: 147) ได้ศึกษาการใช้กลวิธี REAP เพื่อพัฒนาความสามารถใน 
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับ Grade 8th จ านวน 27 คน พบว่า กลวิธี REAP สามารถ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้และท าให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง  
เพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์ 
 Beach (2007: 86 - 87) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียน

โน้มน้าวใจท่ีมีผลต่อความสามารถในการเขียนโน้มน้าวใจของผู้เขียนระดับมัธยมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการอ่านวิเคราะห์งานเขียนโน้มน้าวใจในการพัฒนาทักษะการเขียน
โน้มน้าวใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และศึกษาเจตคติในการเรียนของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบ
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การอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนโน้มน้าวใจ ผลการวิจัยพบว่า การใช้รูปแบบการอ่านเชิงวิเคราะห์  
งานเขียนโน้มน้าวใจของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
เนื่องจากการพัฒนาทักษะการเขียนเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่
ช่วงต้นโปรแกรม และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่ารูปแบบการอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนโน้มน้าวใจ
ท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการเขียนโน้มน้าวใจและมีส่วนช่วยให้ตนเองพัฒนางานเขียน 
ท่ีดีขึ้น 

 Bradarich (2012) ได้ท าการวิจัยและพัฒนากรอบแนวคิดการสอนอ่านวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจจากกรณีศึกษาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวน  
10 คน โดยอ่านงานเขียน 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องส้ัน สารคดี และบทความ ผลการวิจัยพบว่า  
กรอบแนวคิดการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ส่งเสริมผู้เรียน 7 ใน 10 คน ให้มีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจสูงขึ้น สามารถสะท้อนความคิดและพัฒนาการรู้คิดของผู้เรียนอีกด้วย  

Alhawamdeh (2016: 117) ได้ศึกษาการใช้วิธีการส ารวจและวิธีการคิดท่ีส่งผลต่อ 

การอ่านวิเคราะห์และเชาวน์ปัญญาด้านภาษาท่ีสองของนักเรียนหญิง พบว่านักเรียนท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการส ารวจและวิธีการคิดมีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และมีพัฒนา 

การด้านภาษาท่ีสองเพิ่มขึ้น  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคผังกราฟิก 
 Mazure (1997) ได้ศึกษาผลของการใช้ผังกราฟิกเพื่อการระลึกได้และทัศนคติท่ีมี 

ต่อการเรียนของนักเรียนโดยกลุ่มทดลองสอนด้วยผังกราฟิก และกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านด้วยผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการจ าและมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการเรียนสูงกว่าการสอนอ่านด้วยวิธีปกติ 

Xiangying (2012: 84 - 89) ได้ศึกษาการใช้ผังกราฟิกในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับ
นักเรียนท่ีเป็นชาวต่างชาติ พบว่านักเรียนชาวต่างชาติมีความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้น แสดงว่าผังกราฟิกส่งผล
ต่อความเข้าใจในการอ่านและเหมาะสมในการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 

Millet (2001) ได้ศึกษาผลการใช้ผังกราฟิกในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจส าหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่าน 
สูงกว่าการสอนอ่านโดยวิธีสอนแบบปกติ 
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Chien (2012: 49 – 55) ได้ศึกษาการใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาผลการวิจัย
พบว่า การใช้ผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้ดีขึ้นได้และมี
ความเข้าใจในบทอ่านมากข้ึน 

Praveen and Premalatha (2013 : 155) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ 
ความเข้าใจโดยการใช้เทคนิคผังกราฟิก พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้เทคนิค ผังกราฟิก 
มีประสิทธิภาพในการอ่านค าถาม คือ สามารถระบุแนวคิดหลัก ค้นหารายละเอียดท่ีสนับสนุน เข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และหาข้อสรุปของเรื่องราวท่ีอ่าน  
รวมทั้งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ilter (2016: 42) ได้ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์และอารมณ์พลังของเทคนิค 

ผังกราฟิกและการศึกษาทางอารมณ์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้มีความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้นและพัฒนาอารมณ์ไปในเชิงบวก กล่าวคือ 

นักเรียนมีความเพลิดเพลิน มีความมุ่งหวังและความภูมิใจในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษามากขึ้น 

Lopez and Campoverde (2018: 105) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านเชิงซ้อนด้วย
เทคนิคการใช้ผังกราฟิกของนักเรียน ผลการวิจัย นักเรียนมีความสามารถในการเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่าน
มากยิ่งขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี 
REAP การอ่านวิเคราะห์ การเขียนสรุปความและเทคนิคผังกราฟิกนั้น เห็นได้ว่ากลวิธี REAP สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้ดีขึ้น และเทคนิค ผังกราฟิกสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและเป็นแนวทางในการเขียนท่ีดีได้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้
กลวิธี REAP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเพื่อความเข้าใจและ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลวิธี REAP มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านของนักเรียนได้ นอกจากนี้การใช้เทคนิค ผังกราฟิก สามารถช่วยพัฒนาความสามารถ 
ท้ังในด้านการอ่าน การเขียนและการคิดได้ เนื่องจากท าให้นักเรียนสามารถเรียบเรียงความคิดได้ 
อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นและสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยจึงได้น ากลวิธี  REAP  
และเทคนิคผังกราฟิกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
และการเขียนสรุปความของนักเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค
การใช้ผังกราฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 33 คน ซึ่งก าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียน เป็นหน่ วย สุ่มด้วยวิ ธีการจับสลาก  เครื่องมือในการวิ จัย  ได้แก่  1 ) แผนการจัด 
การเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก เรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียน 
สรุปความ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านวิ เคราะห์   และ 3) แบบทดสอบ 
วัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ การวิจัยครั้งนี้เป็น 
การวิ จัย เชิ งทดลอง (Experimental Research)  แบ บแผนการทดลองแบ บก่ อนทดลอง  
(Pre Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group 
Pretest - Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2554: 147) ดังนี้      

                         
 

T1   หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
X   หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
T2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนด
รายละเอียดการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย  เป็นการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมทั้งก าหนดประชากร  กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก เรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ  

T1 X T2 
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แบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  และแบบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 

ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการทดลอง เป็นขั้นตอนการน าเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลอง             
และเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสถาพรวิทยา 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                
  1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านวิเคราะห์และ
การเขียนสรุปความ 
  1.3 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธี REAP และ
เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
  1.4 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแผน 
การ จัดก าร เรียน รู้  ก ารสร้ างแบ บทดสอบ วั ดความสามารถ ในการอ่ าน วิ เค ราะห์ และ 
การเขียนสรุปความ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1  ประชากร คือ นั ก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปี ท่ี  2 โรงเรียนสถาพรวิทยา  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวนท้ังส้ิน 60 คน 
  2.2 ก ลุ่ม ตั วอย่ าง  คื อ  นั ก เรียน ช้ัน มั ธยม ศึกษ าปี ท่ี  2/2 จ าน วน  33  คน  
โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)  
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค 
การใช้ผังกราฟิก 
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3.2 ตัวแปรตาม คือ  
3.2.1 ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
3.2.2 ความสามารถในการเขียนสรุปความ 

4. เนื้อหา 
    เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย เรื่องการอ่านวิเคราะห์ น ามาจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     สาระที่ 1 การอ่าน  
     มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ดังนี้ 
     ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็น

จากบทความท่ีอ่าน 
    สาระที่ 2 การเขียน 
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     บทอ่านท่ีใช้ในการวิจัย  คือ บทโฆษณา ข่าว บทความ และเรื่องส้ัน  
 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่อง 
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ จ านวน 8 แผน  
  1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดเดียวกันแต่สลับข้อและสลับตัวเลือก  
  1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถใน 
การเขียนสรุปความ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ เป็นข้อสอบคู่ขนาน ใช้ทดสอบก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ 
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนสรุปความ จ านวน 1 ข้อ ใช้วัดความสามารถของนักเรียนก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 คาบ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 คาบ 
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2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก
เรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ มีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1.1 ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
และมีนิ สัยรักการอ่าน  และสาระท่ี  2 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียน ส่ือสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    2.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา
ของการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ เพื่อเป็นแนวทางใน 
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    2 .1 .4  ก าห นด เนื้ อ ห าและ ระยะ เวลาในการทดลอง เพื่ อ สร้ า ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่านวิเคราะห์และ 
การเขียนสรุปความ ได้แก่ โฆษณา ข่าว บทความ และเรื่องส้ัน ซึ่งเป็นบทอ่านท่ีนักเรียนควรศึกษาใน
ระ ดับ ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  2  ตาม ท่ีปรากฏอยู่ ใน ตัว ช้ี วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวม 8 คาบ ซึ่งแต่ละแผนมีองค์ประกอบ ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินผล กิจกรรม
การเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดตามตารางท่ี 8 ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่าน
วิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 

รายการ เนื้อหา จ านวน (คาบ) 
- ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 2 การอ่านวิเคราะห์จากโฆษณา 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 - 4 การอ่านวิเคราะห์จากข่าว   2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 - 6 การอ่านวิเคราะห์จากบทความ 2 
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รายการ เนื้อหา จ านวน (คาบ) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 - 8 การอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น 2 

- ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 

รวม 10 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่านวิเคราะห์
และการเขียนสรุปความ มีล าดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1 Read การอ่านข้อความ คือ การอ่านเพื่อท าความเข้าใจ
เรื่องราวของบทอ่านท่ีผู้แต่งต้องการส่ือสาร  
     ขั้น ท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูล คือ การจดบันทึกใจความ
ส าคัญท่ีได้รับจากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดให้ใช้ผังกราฟิกประเภทสรุปความรู้ (Conceptual Organizer) 
     ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย คือ การน าใจความส าคัญท่ี
จดบันทึกไว้ มาเขียนสรุปความ (Summary response) เพื่อบันทึกและเรียบเรียงใจความส าคัญท่ีได้
จากบทอ่านด้วยภาษาของตนเอง  

          ขั้น ท่ี  4 Ponder การพิ จารณาไตร่ตรอง คือ การน าส่ิง ท่ี ได้ 
จากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพื่อนมาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

                     2.1.5 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการวัดประเมินผล 
   2.1.6 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้ เกณฑ์ ก าหนดคะแนนความ คิดเห็นของ 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 124) ดังนี้ 
 คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล 
 คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันระหว่าง
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล 
 คะแนน  -1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการวัดและประเมินผล 



  91 

สูตร     IOC  = 
∑ R

N
 

เมื่อ IOC =   ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
           ∑R   =   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

   N     =   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
  จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective  Congruence : IOC) หากได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
  ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective  Congruence : IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 1.00 
ตารางท่ี 9 รายการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผัง
กราฟิกเรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายการเดิม รายการปรับปรุง 
1-8 ไม่มีการอ้างอิงท่ีมาของรูปภาพ อ้างอิงท่ีมาของรูปภาพ 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูแจกใบงานท่ีก าหนดให้
นั ก เรียน ทุ กคน  ซึ่ งมี ภ าพ
ปรากฏอยู่ โดยให้นักเรียนแต่
ละคนอ่านข้อความท่ีก าหนด 

3. นักเรียนศึกษาใบงานท่ีครูแจก
ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งมีภาพ
ปรากฏอยู่ โดยให้นักเรียนแต่ละ
คนอ่านข้อความท่ีก าหนด 

4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจด
บันทึกใจความส าคัญเป็น ผัง
กราฟิก รูปแบบผังมโนทัศน์ 
ลงในใบงาน  

4. นักเรียนแต่ละคนจดบันทึก
ใจความส าคัญเป็นผังกราฟิก 
รูปแบ บ ผังม โน ทัศน์  ลงใน 
ใบงาน รายบุคคล 

5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียน
สรุปความจากใจความส าคัญท่ี
บันทึกไว้เป็นผังกราฟิก 

5. นักเรียนเขียนสรุปความด้วย
ตนเองจากใจความส าคัญ ท่ี
บันทึกไว้เป็นผังกราฟิก 

6. ครูจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละ
ความสามารถ กลุ่มละ 4- 5 คน 

6. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดกลุ่ม
คละความสามารถ กลุ่มละ 4 – 5 คน 

7. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอค าตอบหน้าช้ันเรียน 

7. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอค าตอบหน้าช้ันเรียน 

 8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายการเดิม รายการปรับปรุง 
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นตามประเด็น

ท่ีครูก าหนด 
   2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนสถาพรวิทยา  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค 
การใช้ผังกราฟิก 
 

 
 
 

 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหา 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
เร่ืองการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน หาค่าความสอดคล้อง (IOC) 

ปรับปรุง 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเร่ืองการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อและสลับตัวเลือก โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้ 
   2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน               
สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
รวมทั้งวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  2.2.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา เนื้ อหาของ 
การอ่านวิเคราะห์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสถาพรวิทยา 

2 .2 .3  ศึ ก ษ าทฤ ษ ฎี  ห ลั กก าร  แน วท างก ารสร้ า งแบ บ ท ดสอ บ 
วัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามประเภทบทอ่าน 

2.2.4 วิ เคราะห์ เนื้ อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีมีสาระเกี่ยวกับ 
การอ่านวิเคราะห์ 

  2.2.5 จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint)  ตามแนวคิด 
ด้านพุทธิพิสัยแบบใหม่ของบลูมและคณะ (อนุวัติ คูณแก้ว, 2558: 49) ดังตารางท่ี 10 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 10 วิเคราะห์เนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ตามแนวคิดด้าน
พุทธิพิสัยของบลูมและคณะ 

เนื้อหา 
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์ 

รว
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1. การอ่านวิเคราะห์โฆษณา 1 2 2 2 - - 7 
2. การอ่านวิเคราะห์ข่าว 1 2 2 2 - - 7 

3. การอ่านวิเคราะห์บทความ 1 2 2 3 - - 8 

4. การอ่านวิเคราะห์เร่ืองสั้น    1 1 2 3 1 - 8 
รวม 4 7 8 10 1 - 30 

 

                     2.2.6 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมตารางวิ เคราะห์ ข้อสอบ จ านวน  60 ข้อ  โดยข้อสอบท่ีสร้างขึ้นมี 
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
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2.2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถเสนอต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความยากง่ายของเนื้อหา 

2.2.8 น าแบบทดสอบ ท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการ จัดการเรียน 
การสอน ด้านเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าผลมาวิเคราะห์หา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็นของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 124) ดังนี้ 
  คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน  -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

จากนั้ น บั น ทึกผลการพิ จารณ าของ ผู้ เช่ียวชาญ แ ล้วหาค่ าดัชนี 
ความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ต้ั งแ ต่  0.50 ขึ้ น ไป  ถื อว่ า
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ 
มีค่าต้ังแต่ 0.67 – 1.00  

2.2.9 น าแบบทดสอบวัดความสามารถท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  
(Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ท่ีผ่านการเรียนเรื่องการอ่านวิเคราะห์มาแล้ว จ านวน 30 คน 

2.2.10 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านวิเคราะห์ จ านวน  
60 ข้อ โดยให้คะแนนข้อท่ีถูก ข้อละ 1 คะแนน ข้อท่ีผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน โดยน าข้อสอบ 
มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ท่ีมี ค่าระหว่าง 0.20 -0.80 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r)  
มีค่าระหว่าง 0.20-1.00 จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ โดยได้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ 
จ านวน 41 ข้อ จากนั้ น ผู้วิ จัยจึงคัดเลือกข้อสอบให้สอดคล้องกับตารางวิ เคราะห์ ข้อสอบ  
(Test Blueprint) ท่ีได้ต้ังไว้ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่ งค่าความยากง่าย (p)  
มีค่าระหว่าง 0.20 – 0.79 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.24 – 0.68 

2.2.11 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ จากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ และ ริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson)  
มี ค่าความเช่ือมั่นอยู่ ระหว่าง 0 .70 – 1.00 จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ไ ด้ 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เท่ากับ 0.86 
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2 .2 .12  น าแบ บ ทดสอบ วั ดความสามารถ ใน การอ่ าน วิ เค ราะห์  
จ านวน 30 ข้อท่ีได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้วไปใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กับกลุ่มตัวอย่าง  

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  สามารถสรุปได้ ดังภาพ 
 
 
 

 
 

 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวเิคราะห์ 

ผ่านเกณฑ์ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหาด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) 

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ของแบบทดสอบวัดความสามารถเป็นรายข้อ 

ปรับปรุง 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา   
และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ 

คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

และตรงตามเน้ือหากับจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 

ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และ ริชาร์ดสัน 

น าแบบวัดความสามารถที่ได้น ามาจัดท าเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถเดียวกันแต่สลับข้อและสลับตัวเลือก 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถใน  
การเขียนสรุปความ มีข้ันตอนดังนี้ 
   2.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถแบบอัตนัยและ
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาของการเขียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสถาพรวิทยา 
   2.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความแบบอัตนัย  
จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความจากเรื่องส้ัน โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความในประเด็นต่อไปนี้ 1) การเขียนสรุปใจความส าคัญ  
5 คะแนน 2) การเขียนประโยค 3 คะแนน และ 3) การเขียนสะกดค า 2 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 
10 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนามาจากเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียน  
สรุปความของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 10) ดุสิตา แดงประเสริฐ (2549: 133) ธัญญาลักษณ์ 
สังข์แก้ว (2552: 36) และสมยา ทาเกตุ (2552: 68) มีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 
ค าอธิบายคะแนนการเขียนสรุปความ 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1 .  ก า ร เ ขี ย น ส รุ ป
ใจความส าคัญ 

สรุปใจความได้ตรง
ประเด็นครบถ้วน 
โดยใช้ส านวนภาษา
ของตนเอง  

สรุปใจความได้
ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น
ครบถ้วน โดยใช้
ส านวนภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความได้
ตรงประเด็นแต่
ขาด1-2 ประเด็น
โด ย ใ ช้ส าน ว น
ภาษาของตนเอง 

สรุปใจความได้
ตรงประเด็นแต่
ข า ด  1 -2 
ประเด็น โดยใช้
ส านวนภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความไม่ตรง
ประเด็นหรือขาด
ต้ังแต่ 3 ประเด็น
ขึ้ น ไ ป  โ ด ย ใ ช้
ส านวนภาษาของ
ต น เอ ง ห รื อ ใ ช้
ส านวนภาษาเดิม
ของเร่ืองที่อ่าน 

2. การเขียนประโยค   เขียนประโยค
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ทุก
ประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ์ 1 
ประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลักไวยากรณ์
ต้ังแต่ 2  ประโยค
ขึ้นไป 

3 .  ก า ร เ ขี ย น 
สะกดค า 

   เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยุกต์
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ทุกค า  

เขียนสะกดค าและ
วางวรรณยุกต์ผิด
หลักไวยากรณ์ 
ต้ังแต่ 1 ค าเป็นต้น
ไป 
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   2.3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความท่ีสร้างขึ้นและ 
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไข 
ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา และความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.3.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความและ 
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล ด้านละ 1 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและ
พิ จารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยน าผลมาวิ เคราะห์หาค่ าดัชนี 
ความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้ เกณ ฑ์ ก ารให้ คะแน น 
ความคิดเห็นของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 124) ดังนี้ 
  คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน  -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

จากนั้ น บั น ทึกผลการพิ จารณ าของ ผู้ เช่ียวชาญ แ ล้วหาค่ าดัชนี 
ความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ต้ั งแ ต่  0.50 ขึ้ น ไป  ถื อว่ า
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ  
4 ข้อ มีค่าเท่ากับ 1 

2.3.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความและ 
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางที่ 11 รายการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการเดิม รายการปรับปรุง 
เขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุก
ประโยค 

เขียนประโยคถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
ทุกประโยค 

เขียนประโยคผิดหลักไวยากรณ์ 1 ประโยค เขียนประโยคผิดหลักภาษา 1 ประโยค 
เขี ยน ป ระ โย ค ผิ ดห ลั ก ไวย าก ร ณ์  ต้ั งแ ต่  
2 ประโยค 

เขียนประโยคผิดภาษา ต้ังแต่ 2 ประโยค 

เขียนสะกดค าและวางวรรณยุกต์ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกค า 

เขียนสะกดค าและวางวรรณยุกต์ถูกต้องตาม
หลักภาษาทุกค า 

เขียนสะกดค าและวางวรรณยุก ต์ ผิดห ลัก
ไวยากรณ์ ต้ังแต่ 1 ค าเป็นต้นไป 

เขียนสะกดค าและวางวรรณยุกต์ผิดหลักภาษา 
ต้ังแต่ 1 ค าเป็นต้นไป 

 

                     2.3.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์ประเมินความสามารถใน
การเขียนสรุปความท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ีผ่านการเรียนเรื่องการอ่านวิเคราะห์และ  
การเขียนสรุปความมาแล้ว จ านวน 30 คน 

2.3.8 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความตามเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความท่ีสร้างขึ้น จ านวน 4 ข้อ โดยตรวจให้คะแนนโดย
ผู้วิจัยและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric) ท่ีสร้างขึ้น โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – 
Moment Correlation) และวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้หาความเช่ือมั่นของ 
Cronbach ซึ่งต้องมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ โดยได้
แบบทดสอบวัดความสามารถเพื่อใช้ในของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นข้อท่ีมีค่าความเช่ือมั่น
สูง โดยแบบทดสอบชุดนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เท่ากับ 0.79 และมีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.72 จึงสามารถน าไปใช้ได้ 

2.3 .9  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขี ยนสรุปความ  
จ านวน 2 ข้อ ท่ีได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์แล้วไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ  
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 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถใน 
 การเขียนสรุปความ ได้ดังภาพท่ี 13 

 

 
 
 

 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 13 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ 
 

 

 

 

 

 

ผ่านเกณฑ์ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความแบบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 10 คะแนน  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความที่สร้างขึ้น  
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try Out) 

น าผลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation)  

วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยค่าแบบสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของ Cronbach 

ปรับปรุง 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการเขียนสรุปความแบบอัตนัย และเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถที่ได้น ามาจัดท าเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

น าแบบทดสอบวัดความสามารถไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการทดลอง 
  1. แบบแผนการทดลอง 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผน 
การทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบ
หลัง (The One Group Pretest - Posttest Design) (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2554: 147) ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้    

  

                                                   T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
X   หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
T2  หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 

2. การด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นทดลอง 
  1.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก ได้นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 33 คน โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
  1.2 ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Pretest) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/2 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความเพื่อวัดความรู้
พื้นฐานเรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนักเรียน ใช้เวลาทดสอบ จ านวน 1 คาบ 
  1.3 ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านวิเคราะห์และ 
การเขียนสรุปความ โดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้ ด้วยกลวิธี  REAP ร่วมกับ เทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิกใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 8 คาบ  
ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  1 คาบ และหลังการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  1 คาบ  
รวมทั้งส้ิน 10 คาบ 
  1.4 ทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนด โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการเขียนสรุปความ เป็นข้อสอบคู่ขนาน คือ เป็นข้อสอบ 2 ข้อท่ีวัดความสามารถ
เดียวกัน  โดยท้ั ง 2 ข้อมี ค่าความเช่ือมั่น สูงและมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์ สั น 

T1 X T2 
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ท่ีมีความสอดคล้องกันสูงใกล้เคียงกัน จึงน ามาใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ 
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ จ านวน 1 คาบ 
 2. ข้ันหลังการทดลอง  
   น าผลจากการทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค าตอบจาก 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน  
สรุปความมาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อการทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลองในการวิจัย  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ ใช้สถิติ คือ  
การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ โดยใช้ 
การหาค่าดั ชนี ความสอดคล้อ ง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) การหาค่ า 
ความยากง่าย (P) การหาค่าอ านาจจ าแนก(r) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์แบบปรนัย (KR-20) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความแบบอัตนัย และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation) ของผู้ตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 2 คน 
และหาค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach  
 2. การวิ เคราะห์ข้อมูลของคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ก่อนและหลังการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก ใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระ 
ต่อกัน (t-test dependent)  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการเขียนสรุปความตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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บทท่ี 4   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค 
การ ใช้ ผั งก ราฟิ ก  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เนิ น ก ารทดลองแบ บ แผน การทดลองแบ บ ก่ อน ทดลอง  
(Pre Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group 
Pretest – Posttest Design) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
การอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี 
REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค
การใช้ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 33 คน ซึ่งก าลัง
ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือในการวิจัย  ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 2) แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ
และเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธ ีREAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม  X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 33 30 13.97 4.11 

12.34 
หลังเรียน 33 30 19.79 3.10 

 จากตารางท่ี  12 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก  

มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 19.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.10 โดยก่อนการจัดการเรียนรู้

ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 13.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 4.11 และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการทดสอบพบว่า ค่า t เท่ากับ 

12.34  แสดงว่าความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลวิธี REAP ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธ ีREAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 33 10 5.30 1.19 

15.27 
หลังเรียน 33 10 8.18 0.98 

 จากตารางท่ี  13 พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 

ผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความ มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 8.18 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 โดยก่อนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผัง

กราฟิกมีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 5.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.19 และการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการทดสอบพบว่า ค่า t เท่ากับ 15.27  แสดงว่าความสามารถในการเขียน
สรุปความหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่าก่อน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ท่ีต้ังไว้ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการเขียนสรุปความจากการท าใบงาน ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

แผนการจัดการเรียนรู้ บทอ่าน คะแนนเฉลี่ย 

1-2 
งานเขียนประเภทโฆษณา 

1. ครีมผิวขาวพร้ินเซสบอด้ีครีม 6.18 

2. Royal Jelly 7.06 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนงานเขียนประเภทโฆษณา เท่ากับ 6.62 
3-4 

งานเขียนประเภทข่าว 
1. คนนครปฐมแห่ค้านโปรเจกต์สนามบิน ช้ีเป็นพ้ืนที่
เกษตร อยู่มาต้ังแต่ปู่ย่าตายาย! 

7.24 

2. แพทย์ช้ี ด.ญ. “สันหลังคดงอ” ไม่ได้เกิดจากแบก
กระเป๋านักเรียน 

7.55 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนงานเขียนประเภทขา่ว เทา่กับ 7.39 

5-6 
งานเขียนประเภทบทความ 

1. หน้าร้อนกับน้ าเย็น ควรด่ืมหรือไม่ควรกันแน่? 5.61 
2 ฝุ่นชนิด PM 2.5 ท าไมจึงร้าย พร้อมอ่านแนวทาง
ป้องกันที่ทุกคนควรรู้ 

6.27 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนงานเขียนประเภทบทความ เท่ากับ 5.94 

7-8 
งานเขียนประเภทเรือ่งสั้น 

1. เร่ืองสั้นตอนที่ 6 (โลกสีน้ าเงิน) 8.52 

2. ค่าของเหรียญทอง 8.97 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนงานเขียนประเภทเรื่องสั้น เท่ากับ 8.75 

จากตารางท่ี 14 เมื่อพิจารณาตามประเภทของบทอ่าน พบว่า นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนน

ความสามารถในการเขียนสรุปความสูงท่ีสุดในงานเขียนประเภทเรื่องส้ัน (X̅= 8.75) ล าดับรองลงมา 

คือ ข่าว ( X̅= 7.39) โฆษณา (X̅ = 6.62) และ บทความ (X̅= 5.94) เป็นล าดับสุดท้าย โดยสามารถ

สรุปภาพรวมของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความได้ดังภาพท่ี 13 
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ภาพที่ 14 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากภาพท่ี 14 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนมีแนวโน้ม 

ท่ีดีขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการเขียน 

สรุปความของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทอ่านท่ีนักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนน

สูงสุด ได้แก่ เรื่องส้ัน 2 (X̅= 8.97) ล าดับท่ี 2 ได้แก่ เรื่องส้ัน 1 (X̅ = 8.52) และล าดับท่ี 3 ได้แก่  

ข่าว 2 (X̅ = 7.55) และบทอ่านท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนน้อยท่ีสุด ได้แก่ บทความ 1 (X̅ = 5.61)  
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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บทท่ี 5   
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้
ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 33 คน ซึ่งก าลังศึกษา 
ภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก  

เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้
ผังกราฟิก เรื่องการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ จ านวน 8 แผน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เป็น ข้อสอบปรนัย  
จ าน วน  30  ข้ อ  รวม  30  คะแน น  มี ค่ าความยาก ง่ าย  (p) ระหว่ า ง  0 .20  - 0 .7 9  และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24 – 0.68 ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 และ 3) แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการเขียนสรุปความและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ 
เป็นข้อสอบอัตนัย ข้อละ 10 คะแนน ใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ  
มี ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.88 และทดสอบหลังการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 1 ข้อ  
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 

การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จั ย เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี แบบแผน 
การทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) เป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและ 
สอบหลัง (The One Group Pretest – Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง
และความเรียง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 

ผังกราฟิก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมีคะแนน
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ พิจารณาได้ว่าเป็น  
ผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

  1.1 การสอนอ่านวิเคราะห์ ด้วยการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี  REAP  
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนท้ังในด้านการอ่าน การคิด และ
การเขียนควบคู่กัน โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นล าดับขั้นอย่างชัดเจน  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียน
สรุปความตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก พบว่า ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
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ดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านมากขึ้นและสามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน  
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน สอดคล้องกับ Eanet and Manzo (1976: 647) ได้กล่าวไว้ว่า กลวิธี REAP เป็นกลวิธีท่ี
สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องท่ีอ่านและวิเคราะห์สาระส าคัญ
ของเรื่องได้ ผ่านกระบวนการคิดและการเขียนเพื่อเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ 
โดยมีล าดับข้ัน ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 Read การอ่านข้อความ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนต้องอ่านบทอ่านท่ีก าหนด
เพื่อพิจารณาว่าบทอ่านดังกล่าวมีเรื่องราวอย่างไรหรือเกี่ยวข้องกับส่ิงใด โดยได้ก าหนดให้นักเรียน
ค้นหาค าท่ีส าคัญของเรื่อง ดังนั้น บทอ่านท่ีผู้วิจัยเลือกจึงมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ
เป็น เรื่องราวท่ีใกล้ตัวของนักเรียน เช่น แผนการ จัดการเรียนรู้ ท่ี  3 การอ่านวิ เคราะห์และ 
การเขียนสรุปความจากข่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดบทอ่านเป็นข่าวเรื่อง“คนนครปฐมแห่ค้านโปรเจกต์
สนามบิน  ช้ี เป็ นพื้ น ท่ี เกษตร อยู่ ม าต้ังแต่ปู่ ย่ าตายาย !” และแผนการ จัดการเรียนรู้ ท่ี  4  
แพทย์ช้ี ด.ญ. “สันหลังคดงอ” ไม่ได้เกิดจากแบกกระเป๋านักเรียน ซึ่งเป็นบทอ่านท่ีนักเรียนก าลังให้
ความสนใจ ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจ มีความพยายามในการอ่านและสามารถค้นหาค าส าคัญของเรื่อง
ท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง การอ่านในขั้นนี้ เมื่อนักเรียนค้นหาค าส าคัญได้ นักเรียนก็จะสามารถ 
จับใจความส าคัญและท าความเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านได้  ดังท่ี Adler และ Doren (1972: 60-187) 
กล่าวไว้ว่า การค้นหาค าส าคัญ(key words) เป็นการเริ่มต้นของการตีความ  

ขั้นท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนได้จดบันทึกใจความส าคัญ
ด้วยตนเอง โดยครูได้ให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดประเด็นในการศึกษาบทอ่านท่ีก าหนดเพื่อเป็นกรอบใน
การจดบันทึก เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 1 เป็นการอ่านวิเคราะห์จากบทโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
ครีมทาผิว โดยครูให้นักเรียนดูภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งมีข้อความบอกถึงสรรพคุณและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการโฆษณา จากนั้นจึงให้นักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการ
ศึกษาร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถหาประเด็นส าคัญของเรื่องได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง ใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการใช้ผังกราฟิกในการให้นักเรียนจดบันทึกตามประเด็นท่ีได้มีการก าหนด
ร่วมกัน ซึ่งการใช้ผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอ่านอย่างเป็นระบบ จึงช่วยให้
นักเรียนสามารถเข้าใจภาพรวมของบทอ่านท้ังหมดได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับทิศนา แขมมณี (2559: 388 - 392) ท่ีกล่าวว่า แผนผังกราฟิกเป็นรูปแบบของการแสดงออกของ
ความคิดท่ีสามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน การอ่านในขั้นนี้ช่วยให้นักเรียน
สามารถจับใจความส าคัญของบทอ่านท่ีก าหนดได้และสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 ขั้นที่ 3 Annotate การเขียนอธิบาย เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนน าข้อมูลท่ีจดบันทึกเป็น
ผังกราฟิกมาใช้สรุปใจความส าคัญด้วยภาษาของตนเอง โดยเมื่อนักเรียนหาค าตอบของประเด็นท่ี
ต้องการศึกษาแล้วจดบันทึกใจความส าคัญนั้น ๆ ลงในใบงานด้วย ผังกราฟิก ท าให้นักเรียนเกิด 
ความเข้าใจในภาพรวมของบทอ่าน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 - 8 นักเรียนต้องอ่านวิเคราะห์ 
บทอ่าน คือ เรื่องส้ัน ในการก าหนดประเด็นในการศึกษานั้น ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นท่ี
ต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านวิเคราะห์ โดยมีการก าหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษาไว้ว่า  
เรื่องส้ันดังกล่าวมีแนวคิดอย่างไร ตัวละครส าคัญคือใครบ้าง ตัวละครนั้นมี ลักษณะอย่างไร  
มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบ้างและเกิดขึ้นที่ใด และเมื่อศึกษาเรื่องส้ันแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไร จากนั้น
นักเรียนบันทึกค าตอบของประเด็นค าถามเหล่านี้ในรูปแบบของ ผังกราฟิกในขั้นท่ี 2 Encode  
การบันทึกข้อมูล ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาโดยภาพรวมของเรื่องท้ังหมดและสามารถน ามาเขียน
อธิบายในขั้นตอนนี้ได้ โดยใช้ข้อความท่ีจดบันทึกไว้เป็นผังกราฟิกนั้นมาสรุปและเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วย
ภาษาของตนเองได้ สอดคล้องกับ Amaliatul Khoiriyah (2017: 31) ท่ีกล่าวถึงข้อดีของกลวิธี REAP 
ว่า นักเรียนเรียนรู้ท่ีจะค้นหาใจความส าคัญและเปล่ียนข้อความท่ีผู้เขียนใช้ให้เป็นภาษาของตนเองได้ 
สอดคล้องกับ Manzo et al. (2002: 387-390) ได้กล่าวว่าขั้นตอนนี้เป็นศูนย์กลางของกลวิธี REAP 
ท าให้นักเรียนได้เรียนวิธีการเขียนท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเขียน
เช่ือมโยง ดังนั้น การอ่านในขั้นนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถน าใจความส าคัญท่ีได้จากบทอ่านมาเรียบ
เรียงเป็นภาษาของตนเองได้ จึงท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทอ่านได้อย่างชัดเจนและสามารถ  
เขียนสรุปความจากบทอ่านได้อย่างถูกต้อง 

 ขั้นท่ี 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนต้องแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นโดยมีการจัดกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 – 5 คน เพื่อแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นท่ีครูก าหนดให้หรือนักเรียนร่วมกันก าหนดขึ้นภายในช้ันเรียน ซึ่งพบว่าเมื่อนักเรียนได้
รวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นจากประเด็นท่ีแต่ละคนได้ศึกษามาด้วยตัวเองและมาแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้มุมมองท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันของเพื่อน  
โดยนักเรียนแต่ละคนต้องให้เหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม จึงท าให้
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของ
ผู้อื่นได้ นักเรียนจึงได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้อง
กับ Eanet and Manzo (1976: 652) ท่ีกล่าวสรุปได้ว่า เมื่อนักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
จากการอ่านงานเขียน นักเรียนจะเกิดทักษะการคิดและมีส่วนร่วมในงานเขียนของผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อเรื่องท่ีอ่านได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การอ่าน 
ในขั้นนี้จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนานักเรียนให้สามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่าง
เหมาะสม 
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 ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ตามล าดับข้ันตอน จึงท าให้
นักเรียนมีขั้นตอนการอ่านท่ีเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านบทอ่านต่าง ๆ ได้ดี  
เกิดความเข้าใจและมีความสนใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กลวิธี REAP จึงมีส่วนช่วยใน 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 1.2 การสอนการอ่านวิเคราะห์โดยการใช้เทคนิค ผังกราฟิก ซึ่งเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิก เป็นวิธีการสรุปเนื้อหาท่ีเรียนโดยใช้แผนผังซึ่งมีลักษณะเป็นภาพเชิงเส้นท่ีประกอบด้วย
ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดย่อย โดยสรุปลงใน ผังกราฟิกท่ีเช่ือมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับความส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะสรุปเนื้อหา สรุปข้อคิด และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน โดยน ามาใช้ร่วมกับกลวิธี REAP ในขั้นท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูล เพื่อให้นักเรียน
สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดระบบของข้อมูลท่ีได้จากบทอ่านออกมาเป็นผังกราฟิก ซึ่งนักเรียนจะ
เห็นความเช่ือมโยงของข้อมูลท่ีได้ว่าค าส าคัญและประเด็นต่าง ๆ ท่ีนักเรียนต้องการศึกษานั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างไร ท าให้นักเรียนมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการน าไปใช้ในขั้นท่ี 3 Annotate การเขียน
อธิบาย ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
เนื่องจากต้องอ่านเพื่อบันทึกข้อความด้วยภาษาของตนเอง ดังท่ี Amaliatul Khoiriyah (2017: 31) 
ได้กล่าวว่า ขั้นตอน Annotate ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใจและอ่านเป็นกระบวนการได้ดี
ขึ้น  รวม ท้ั งสามารถช่วยให้นั ก เรียน เข้ าใจค าหรือ ข้อความ ท่ีตน เองไม่ คุ้น เคยได้  โดยใน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นสอน ขั้นท่ี 3 Annotate ได้ก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนต้อง 
สรุปใจความส าคัญ ซึ่งได้สรุปส่ิงท่ีได้จากการอ่านจากประเด็นท่ีต้องการศึกษาในขั้นท่ี 2 Encode  
การบันทึกข้อมูล มาบันทึกลงในใบงานของตนเองด้วยผังกราฟิก ในขั้นนี้ท าให้นักเรียนสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลแต่ละส่วนและตอบค าถามในแต่ละประเด็นได้อย่างถูกต้อง นักเรียนจึงเข้าใจเนื้อหาได้
ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2559: 388) ท่ีกล่าวว่า ผังกราฟิกประกอบด้วยความคิดหรือ
ข้อมูลส าคัญ ๆ ท่ีเช่ือมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหา  
สาระนั้น ๆ  เป็นเทคนิคท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก  
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน ดังนั้น การใช้  
ผังกราฟิกในการจดบันทึกค าส าคัญในขั้นท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูลนี้  จึงท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนสรุปความในขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบายของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนต้องจดบันทึกข้อความในผังกราฟิกด้วยค าท่ีส้ันเข้าใจง่ายและกระชับ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ภาษาของตนในการเขียนสรุปความแทนการคัดลอกจากต้นฉบับ สอดคล้องกับ Bromley et al. 
(1995: 14-16) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิก อธิบายแนวความคิดหลักด้วยค าท่ีง่ายต่อ 
การเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณสมบัติท่ีส าคัญของมโนทัศน์ เป็นเครื่องช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
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ความเข้าใจเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาของตนเองในการอธิบาย ยกตัวอย่างและสร้างโครงสร้างแสดง
รายละเอียดของมโนทัศน์   

  เทคนิคการใช้ผังกราฟิกจึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mazure (2001, อ้างถึงใน สุพัตรา มูลละออง 
2557: 112) พบว่า การสอนอ่านด้วยผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการจ าและมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเรียนสูงกว่าการสอนอ่านด้วยวิธีปกติ และ ผลการวิจัยของ Praveen and Premalatha 
(2013: 155) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการใช้เทคนิคผังกราฟิกมีประสิทธิภาพในการอ่านค าถาม คือ 
สามารถระบุแนวคิดหลัก ค้นหารายละเอียดท่ีสนับสนุน เข้าใจความหมายของค าศัพท์ จ าแนก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และหาข้อสรุปของเรื่องราวท่ีอ่าน รวมท้ังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น เทคนิคการใช้ ผังกราฟิกจึงสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิศ ผิวหาม (2560: 
122 - 124) ในการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกุสุมาลย์
วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งพบว่า ความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์หลังเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิกเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากเหตุผลท่ีเสนอข้างต้น  จึงอาจกล่าวได้ว่าการน ากลวิธี REAP มาใช้ร่วมกับเทคนิค 
ผังกราฟิก เป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก พบว่า นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิกมีคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ พิจารณาได้ว่าเป็นผลมาจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสอนการเขียนสรุปความด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP  
ซึ่งกลวิธี REAP สามารถพัฒนาความสามารถได้ท้ังการอ่านและการเขียน เนื่องจากในขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นท่ี 2 Encode  การบันทึกข้อมูล นักเรียนแต่ละคนจับใจความส าคัญ
จากบทอ่านท่ีครูก าหนดโดยร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษาและสรุปใจความส าคัญท่ีได้จาก
การอ่านเป็นผังกราฟิก เมื่อนักเรียนตอบค าถามของประเด็นท่ีต้องการศึกษาได้อย่างครบถ้วนและ
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ถูกต้องแล้ว นักเรียนจะได้ข้อมูลภาพรวมของบทอ่านและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละ
ประเด็น ท าให้นักเรียนเกิดเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านและสามารถน าข้อมูลท่ีได้เขียนบันทึกด้วย 
ผังกราฟิกนั้นมาใช้ในการเขียนสรุปความในขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบายได้ ซึ่งนักเรียนต้อง
รวบรวมข้อมูลท่ีบันทึกไว้ใน ผังกราฟิกนั้นมาสรุปและเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาของตนเอง  
ซึ่ง Manzo et al. (2002: 387-390) ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนนี้เป็นศูนย์กลางของกลวิธี REAP ท าให้
นักเรียนได้เรียนวิธีการเขียนท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเขียน
เช่ือมโยง ผู้อ่านจะต้องแยกแยะและสังเคราะห์แนวคิดท่ีผู้แต่งน าเสนอ และถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้
โดยใช้ค าพูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็นผลลัพธ์ในการเขียน ท้ังนี้ ในการน าข้อความมาเขียน
อธิบายเพื่อเป็นค าตอบนั้นสามารถเลือกใช้เพียงหนึ่งรูปแบบในการน าเสนอค าตอบ ซึ่งรูปแบบของ  
การเขียนตอบมีหลายรูปแบบ โดย Manzo and Manzo (1995: 357-358) ได้เสนอรูปแบบการเขียน
ตอบไว้หลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบการเขียนค าตอบจากองค์ความรู้ในบทอ่าน (Reconstructive 
Responses) ประเภทการเขียนสรุปความ (Summary response) และได้อธิบายไว้ว่า การเขียนสรุป
ความ (Summary response) เป็นการก าหนดข้อความพื้นฐานเพื่อตอบในรูปแบบของการสรุป
ข้อความพื้นฐานจากหนังสือบันเทิงคดี สารคดี ซึ่งเป็นข้อความท่ีแสดงถึงใจความส าคัญท่ีได้จากบทอ่าน  

  ผู้วิจัยจึงใช้กลวิธี REAP มาพัฒนาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียน
สรุปความ ซึ่ งพบว่าการน ากลวิธีการอ่าน REAP มาใช้นอกจากช่วยพัฒนาความสามารถใน 
การอ่านแล้วนั้น กลวิธีดังกล่าวยังสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนได้อีกด้วย เนื่องจาก
นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการเขียนสรุปความ ในขั้นท่ี 3 Annotate เพื่อบันทึกใจความส าคัญท่ี
ได้จากบทอ่านด้วยภาษาของตนเอง ไม่ได้เกิดจากการคัดลอกจากบทอ่านโดยตรง ท าให้นักเรียนต้อง
เรียบเรียงประโยคและแก้ไขข้อความเพื่อให้สามารถสรุปความได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามประเด็นท่ี
ต้องการศึกษาและใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ กมลพัทธ์  โพธิ์ทอง (2554: 39) และ 
เพียรศิลป์ ปินชัย (2555: 19) ซึ่งกล่าวถึงประโยชน์ของกลวิธี REAP ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการเขียน สรุปได้ว่า กลวิธี REAP สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนของ
ผู้เรียนได้ 

 2.2 การสอนการเขียนสรุปความโดยการใช้เทคนิคผังกราฟิก การเขียนสรุปความ 
นักเรียนต้องสามารถจับใจความหรือประเด็นส าคัญของเรื่องมาจดบันทึกและเรียบเรียงเป็นภาษา
เขียนของตนเอง ให้เป็นข้อความท่ีกระชับและชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อความท่ีได้สรุปไว้ได้ ดังนั้น นักเรียนจ าเป็นต้องเช่ือมโยงเพื่อหาความสัมพันธ์ของเนื้อหาท่ี
ปรากฏในบทอ่าน การใช้ผังกราฟิกในการจดบันทึกจึงช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์
ของเนื้อหานั้น ๆ เพื่อน าไปสู่การสรุปเป็นความคิดรวบยอดของตนเองได้ สอดคล้องกับท่ี วลัย พานิช 
(2544: 112 - 13) กล่าวถึงประโยชนของการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกว่าแสดงให้เห็นความเช่ือมโยง
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สัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดต่างๆ เมื่อผู้เรียนอยู่ในการเรียนรู้  ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ใบงานให้นักเรียนเขียนบันทึกใจความส าคัญเป็น ผังกราฟิกแล้วน าข้อมูลท่ีได้จากผังกราฟิกนั้น 
มาเรียบเรียงเพื่อสรุปเป็นข้อมูลด้วยภาษาของตนเอง ซึ่งพบว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียน 
สรุปใจความส าคัญได้ดีขึ้น  

 การใช้เทคนิคผังกราฟิกจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการเขียน 
สรุปความของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากนักเรียนสามารถบันทึกค าส าคัญเป็นมโนทัศน์หลัก  
น าไปสู่มโนทัศน์ย่อยและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ได้อย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถน าใจความส าคัญนั้น
มาเขียนถ่ายทอดด้วยภาษาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การอ่านวิเคราะห์
และการเขียนสรุปความจากบทความ นักเรียนต้องศึกษาบทความเรื่อง หน้าร้อนกับน้ าเย็น ควรด่ืม
หรือไม่ควรกันแน่? โดยต้องค้นหาค าส าคัญของบทความว่ามีค าว่าอะไรบ้าง และนักเรียนควรศึกษา
บทความดังกล่าวในประเด็นใดบ้าง เมื่อนักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษาแล้ว นักเรียน
แต่ละคนจะน าประเด็นนั้น ๆ มาเขียนเป็นมโนทัศน์หลักของผังกราฟิก และน าค าตอบของประเด็น
ดังกล่าวมาเขียนเป็นมโนทัศน์ย่อยและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละมโนทัศน์เพื่อเป็นข้อมูลใน 
การน ามาเรียบเรียงใหม่ เพื่อเป็นงานเขียนของตนเอง เทคนิค ผังกราฟิกจึงช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนสรุปความมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ (2553: 
112 - 113 ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการวิจัยของอัจฉรา ปานรอด (2555: 103 - 
107) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อความสามารถใน
การอ่าน จับใจความและการเขียนสรุปความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากเหตุผลท่ีเสนอข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการน ากลวิธี REAP มาใช้ร่วมกับเทคนิค 
ผังกราฟิก สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก ครูควรเลือก
เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน ท้ังนี้ 
ควรก าหนดเวลาในการอ่านและท ากิจกรรมให้เหมาะสม บทอ่านท่ีใช้ไม่ควรมีเนื้อหาท่ียาวเกินไป 
เพราะอาจส่งผลต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและอาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP มีขั้นตอนกิจกรรมท่ีครูจ าเป็นต้องอธิบายใน 
แต่ละขั้นตอนให้นักเรียนเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเวลาท่ีก าหนดอย่างไม่สับสน 

3. การใช้บทอ่านประเภทบทความ ครูควรเลือกบทอ่านท่ีมีความเหมาะสมกับความรู้เบื้องต้น
ของนักเรียนหรือเป็นเรื่องราวท่ีนักเรียนก าลังให้ความสนใจ หากเลือกใช้บทความท่ีมีเนื้อหา  
ค่อนข้างยาว จะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนได้ 

4. ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย ของกลวิธี REAP เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนควรให้ 
ความส าคัญและใส่ใจกับนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนอาจใช้การคัดลอกจากบทอ่าน  
แทนการสรุปจากค าส าคัญท่ีค้นหามาด้วยตนเองในขั้นท่ี 2 Encode การบันทึกข้อมูล ครูจึงต้อง 
หมั่นตรวจสอบและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและฝึกฝนให้สามารถ  
อ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความอย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิค 
ผังกราฟิกในการสอนวรรณคดี 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี  REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิกท่ีมีต่อความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจความ เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี  REAP ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนควบคู่กันไป 

4. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี  REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ 
ผังกราฟิกประเภทอื่น ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน เช่น แผนผังแสดงล าดับ
ขั้นตอน (Sequential organizers) เป็นต้น  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 ต าแหน่ง  : รองศาสตราจารย์ 
 วุฒิการศึกษา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 สถานท่ีท างาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ดร. ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ 

ต าแหน่ง  : อาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
                                          คณะศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร                      
    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                      
 สถานท่ีท างาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. อาจารย์ ดร. สง่า วงค์ไชย 
 ต าแหน่ง  : อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 วุฒิการศึกษา :          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน-การสอนภาษาไทย)  
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    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 สถานท่ีท างาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 
ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         รหัส/รายวิชา   ท ๒๒๑๐๑    รายวิชาภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา 
เรื่อง    การอ่านวเิคราะห์และการเขียนสรุปความจากโฆษณา (๑)                       เวลา  ๕๐ นาท ี
ผู้สอน  นางสาวณัฐพร   สายกฤษณะ              โรงเรียนสถาพรวิทยา 
สอนชั้น/วัน/เวลา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑  วัน.............................................................................. เวลา........................... น. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒  วัน.............................................................................. เวลา............................ น.  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
ม.๒/๒ จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
ม.๒/๓ เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
ม.๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ม.๒/๕ วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

๒. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถระบุจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๓. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถระบุข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 
อย่างถูกต้อง 
 ๔. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถบอกข้อคิดหรือประโยชน์ท่ีได้รับได้
อย่างเหมาะสม 

๕. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล 
๖. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถเขียนผังกราฟิกจากเรื่องได้ 

 ๗. เมื่อนักเรียนศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด นักเรียนสามารถเขียนสรุปความได้อย่างถูกต้อง 

๓. สาระส าคัญ 
 โฆษณาเป็นส่ือโน้มน้าวใจประเภทหนึ่ง ท่ีมุ่งน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อดึงดูด  
ความสนใจของผู้อ่านให้คล้อยตามหรือสนใจในส่ิงนั้น ๆ ผู้อ่านจึงควรพิจารณาเนื้อหาของโฆษณา ค้นหา
ใจความส าคัญพิจารณาความหมาย จุดมุ่งหมายและความสัมพันธ์ของเนื้อหา แยกข้อเท็จจริงและ

 



  133 

 

ข้อคิดเห็นจากโฆษณา เพื่อไม่ให้ถูกชักจูงและหลงเช่ือโฆษณาได้ง่าย ซึ่งนักเรียนควรศึกษาวิธีการอ่าน
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โฆษณาได้อย่างมีเหตุผล และเป็นแนวทางในน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป 
๔. สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ความรู้  
  ๑. ความหมายและลักษณะของส่ือประเภทโฆษณา  
  ๒. การอ่านวิเคราะห์โฆษณา 
 ๔.๒ ทักษะ/กระบวนการ 
  ๑. ทักษะการอ่านวิเคราะห์ 
  ๒. ทักษะการเขียน 

๓. กระบวนการท างานกลุ่ม 
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒. ความรับผิดชอบ 
  ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
๕. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 ใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” 
๖. การวัดและการประเมินผล 
 - วิธีวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
  ๒. ตรวจใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” 
 - เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
  ๒. เกณฑ์การตรวจให้คะแนนใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา”  
 - เกณฑ์การประเมินผล 
  ๑. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ ๖๐ 
  ๒. นักเรียนผ่านเกณฑ์การตรวจให้คะแนนใบงาน “นักวิเคราะห์ ส่ือโฆษณา”  
ร้อยละ ๗๐ 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค าชี้แจง :  แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  สร้างข้ึนเพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
               ในการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องให้คะแนนที่เห็นสมควรตามความเป็นจริง 
ระดับคะแนน  ๓ หมายถึง  ดีมาก    
   ๒ หมายถึง  ดี 
   ๑ หมายถึง  พอใช้ 

 
กลุ่มที่ 

                                          
พฤติกรรม 

 
 
รายชื่อนักเรียน 

พฤติกรรมและระดับคะแนน  
รวม ความกระตือรือร้น

ในการท างาน 
การมีส่วนร่วมใน
ก า ร แ ส ด ง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับฟั ง            
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

ความรับผิดชอบ
ต่อ งานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

               

               
               

               

               
               

               

               
               

               

               
               

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
           ลงช่ือ................................................ ผู้ประเมนิ 
                                                             (......................................................)              

                                                         .........../............/.......... 
 

หมายเหตุ  นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินครั้งนี้ 
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เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค าชี้แจง : เกณฑ์การประเมินน้ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยครู ตามรายการประเมินพร้อมทั้งเกณฑ์
การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนตามความเป็นจริงและครูจะประเมิน ลงในแบบสังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๓ (ดีมาก) ๒ (ปานกลาง) ๑ (พอใช้หรอืปรับปรุง) 

๑. ความกระตือรือร้นใน
การท างาน 

ท างานกลุ่มด้วยความต้ังใจ 
ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน
และครูผู้สอน 

ท างานกลุ่มด้วยความต้ังใจ 
แต่ไม่ให้ความร่วมมือ ๑-๒
คร้ัง ต้องให้ครูตักเตือน 

ท างานกลุ่มก็ต่อเมื่อครูหรือ
เพ่ือนตักเตือนหรือบังคับ
เท่าน้ัน 

๒. การมีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง
อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องและ
ชัดเจน 

แสดงความคิดเห็น ๒ – ๓ 
ค ร้ัง แ ต่ ไม่ มี เห ตุผลห รือ
เหตุผลประกอบไม่ชัดเจน 

แสดงความคิดเห็นเพียง ๑ 
คร้ัง และไม่มี เหตุผลหรือ
เหตุผลประกอบไม่ชัดเจน 

๓. การยอมรับฟัง            
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
อ ย่ า ง ต้ั ง ใจ แ ล ะ น า ม า
ปรับปรุงแก้ไข 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และน ามาแก้ไข ๑ – ๒ คร้ัง 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
แต่ไม่น ามาแก้ไข 

๔. ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ท า งาน ด้ วย ค วาม ต้ั งใจ 
จนส า เร็จตาม เป้ าหมาย 
และส่งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

ท า ง า น ไ ด้ ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย แต่ส่งงานช้ากว่า
เวลาท่ีก าหนด ๑ วัน 

ท า ง า น ไ ด้ ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย แต่ส่งงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนดมากกว่า ๑ 
วัน 

 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

  คะแนน               ความหมาย 
             ๑๐ - ๑๒       ดี 

  ๗ – ๙              พอใช้ 
                       ๔ – ๖                                     ควรปรับปรุง 
 

หมายเหตุ  นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๗ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินครั้งนี้ 
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รายละเอียดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนใบงาน “นักวิเคราะห์สื่อโฆษณา” 
หัวข้อ

ประเมิน 
ระดับคะแนน   

๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 
๑ .  ก า ร
เขี ย น ส รุ ป
ใ จ ค ว า ม
ส าคัญ 

สรุปใจความได้ตรง
ประเด็นครบถ้วน 
โดยใช้ส านวนภาษา
ของตนเอง  

สรุปใจความได้ตรง
ป ระ เด็ น ค รบ ถ้ ว น 
โดยใช้ส านวนภาษา
เดิมของเร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความได้ตรง
ป ระ เด็ น แ ต่ ข าด  
๑ -๒ ประเด็นโดย
ใ ช้ส า น วน ภ าษ า
ของตนเอง 

สรุปใจความได้ตรง
ประเด็นแต่ขาด ๑-๒ 
ป ร ะ เ ด็ น  โ ด ย ใ ช้
ส านวนภาษาเดิมของ
เร่ืองที่อ่าน 

สรุปใจความไม่ตรง
ป ระเด็ นห รือข าด
ต้ังแต่ ๓ ประเด็นขึ้น
ไป  โดย ใช้ส าน วน
ภ าษ าข อ งตน เอ ง
หรือใช้ส านวนภาษา
เดิมของเร่ืองที่อ่าน 

๒ .  ก า ร
เ ขี ย น
ประโยค 

  เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค
ถูก ต้องตามหลั ก
ไ ว ย า ก ร ณ์ ทุ ก
ประโยค 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ ๑ ประโยค 

เขี ยน ป ระ โยค ผิ ด
หลักไวยากรณ์ต้ังแต่ 
๒  ประโยคขึ้นไป 

๓ .  ก า ร
เ ขี ย น 
สะกดค า 

   เขี ยนสะกดค าและ
วางวรรณยุกต์ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
ทุกค า  

เขียนสะกดค าและ
วางวรรณ ยุก ต์ผิ ด
ห ลั ก ไ ว ย า ก ร ณ์ 
ต้ังแต่ ๑ ค าเป็นต้น
ไป 

เกณฑ์ระดับคะแนน 
  คะแนน                 ความหมาย 

             ๘ - ๑๐               ดี 
  ๔ – ๗              พอใช้ 

                         น้อยกว่า ๔                                ควรปรับปรุง 
 

หมายเหตุ  นักเรียนต้องได้คะแนนรวมต้ังแต่ ๔ คะแนนข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินคร้ังน้ี 
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๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องการอ่านวิเคราะห์และโฆษณาท่ีได้ศึกษาในช่ัวโมง
เตรียมความรู้ก่อนหน้านี้ เพื่อส ารวจความเข้าใจของนักเรียน  

๒. ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างโฆษณาจ านวน ๑ โฆษณาและสอบถามนักเรียนว่าภาพท่ี
นักเรียนเห็นคืออะไร และนักเรียนคิดว่าภาพดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการน าเสนอในเรื่องใดเป็นส าคัญ 
โดยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าโฆษณาคืออะไรและมีลักษณะอย่างไร เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ ๑ Read 
๓. นักเรียนศึกษาใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” ท่ีครูแจกให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งมีภาพ

โฆษณาปรากฏอยู่ โดยให้นักเรียนแต่ละคนอ่านข้อความในภาพโฆษณาท่ีก าหนด ดังภาพ 

 
                   ท่ีมา https://www.facebook.com/NiNee9555/ 

ขั้นที่ ๒ Encode  
๔. นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกใจความส าคัญท่ีได้จากบทโฆษณาเป็น ผังกราฟิก รูปแบบ 

ผังมโนทัศน์ ลงในใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” รายบุคคล โดยให้นักเรียนก าหนดประเด็นท่ีได้จาก
การศึกษาบทโฆษณาท่ีก าหนด (เช่น สินค้าคืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร มีข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
หรือไม่ อย่างไร) 
 ขั้นที่ ๓ Annotate 
 ๕. นักเรียนเขียนสรุปความด้วยตนเองจากใจความส าคัญท่ีบันทึกไว้เป็นผังกราฟิก โดยสรุป
ข้อมูลนั้นด้วยภาษาของตนเองลงในใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” 
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ขั้นที่ ๔ Ponder 
๖. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ ๔ - ๕ คน จากนั้นครูให้นักเรียน

แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาท่ีก าหนด โดยต้ังประเด็นค าถามว่า นักเรียนคิดว่าโฆษณา
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายอย่างไร สินค้าจากโฆษณาช้ินดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ อย่างไร และหาก
โฆษณาดังกล่าวขาดความน่าเช่ือถือ นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขโฆษณาสินค้านั้นอย่างไรเพื่อให้มีความ
น่าเช่ือถือ โดยร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม   

๗. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบหน้าช้ันเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการน าเสนอของเพื่อน  

๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีครูก าหนดว่า หากนักเรียนเป็น
ผู้บริโภคและพบกับโฆษณาท่ีก าหนดนี้ นักเรียนจะซื้อสินค้านี้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

ขั้นสรุป 
๙. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้รับจากการอ่านวิเคราะห์โฆษณา 

๘. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
 ๑. ภาพตัวอย่างโฆษณา 

๒. ใบงาน “นักวิเคราะห์ส่ือโฆษณา” 
๙.  รายละเอียดเนื้อหาสาระ/ความรู้เพิ่มเติม 

โฆษณา 
ความหมายของการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
        “การโฆษณา” (Advertising) หมายถึง การน าเอาแนวความคิด สินค้า หรือบริการมาเสนอให้แก่
ลูกค้า โดยใช้ ส่ืออย่างใดอย่างหนึ่ ง และมีการระบุ ตัวผู้ให้การสนับสนุนด้วย ในการนี้จะต้องมี  
การเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ือนั้น ๆ เช่น การโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งทางหนังสือพิมพ์ผู้ขอให้มีการ
โฆษณาหรือผู้สนับสนุน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน าหรือส่งเสริมการขายสินค้านั้น จึงต้องจ่ายเงินค่าเช่าเนื้อ
ท่ีการโฆษณา ตามท่ีหนังสือพิมพ์ก าหนด การโฆษณาจึงจะเกิดขึ้น จะเป็นการโฆษณาโดยใช้ส่ืออย่างอื่นก็
เช่นกัน 
        มีค าอีกค าหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่มีความหมายต่างกัน คือ  “การโฆษณาชวนเช่ือ” 
(Propaganda)  ซึ่งเป็นการชักจูงหรือชักชวนบุคคลให้มีความเห็นคล้อยตามหรือมีความเช่ือตาม 
ค าชักชวนนั้น ๆ เนื้อหาการชักชวนอาจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับ 
เกิดความเช่ือตามท่ีตนชักชวน โดยมิได้ค านึงถึงหลักความจริง เพียงแต่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้
เท่านั้น นิยมน ามาใช้ทางการเมือง จึงอาจจะมีท้ังเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง 
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จุดมุ่งหมายของการโฆษณา 
        การโฆษณามีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันตามโอกาสและตามเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
        ๑.  เพื่อแนะน าให้รู้จักสินค้านั้น ๆ และ/ หรือ บริการใหม่ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ 
        ๒.  เพื่อให้ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้า และ/ หรือบริการ 
        ๓.  เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้าใจ หรือดึงดูดใจ ให้เกิดข้ึนกับสินค้า และ/ หรือบริการนั้น 
        ๔.  เพื่อเป็นการย้ าให้สินค้า หรือบริการนั้น อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภคตลอดไป 
        ๕.  เพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจ าหน่ายสินค้า หรือบริการ ประเภทเดียวกัน 
        ๖.  เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือถือในสินค้า หรือบริการให้เป็นท่ียอมรับ อันจะส่งผลถึงการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตคนเดียวกัน 
        ๗. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลถึงการขยายตลาดสินค้าหรือ
บริการนั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
โครงสร้างของข้อความโฆษณา 

โครงสร้างท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ในข้อความโฆษณามีองค์ประกอบหลัก ๕ ประการ ได้แก่ 
๑. หัวเรื่องหรือพาดหัว 
ส่วนแรกของโฆษณาท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ 

โดยส่วนของหัวเรื่องหรือการพาดหัวนี้ จะต้องเน้นการใช้ถ้อยค าท่ีส้ัน กะทัดรัด ได้ใจความ และมีการใช้
ภาษาท่ีสะดุดตา สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี นอกจากนี้จะต้องใช้ตัวอักษรที่มีความ
ชัดเจนและโดดเด่น 

๒. พาดหัวรอง 
ข้อความท่ีใช้เพื่อขยายเนื้อความของหัวเรื่อง เพื่อบอกถึงใจความส าคัญให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ดี แต่อย่างไรก็ตามส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ 
๓. ข้อความโฆษณา 
เนื้อหาหลักท่ีจะเน้นการโฆษณาสินค้าและบริการโดยตรง เนื้อหาในส่วนนี้ก็จะบอกถึงประโยชน์ 

สรรพคุณของสินค้า คุณภาพและราคา รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับยี่ห้อ
อื่น เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน รวมถึงอาจมีความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงระบุลงใน
ส่ ว น นี้ ด้ ว ย  ท้ั ง นี้ ก็ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภ ค เกิ ด ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ แ ล ะ ค ล้ อ ย ต า ม  ร ว ม ถึ ง เป็ น 
การกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ส าหรับรูปแบบในการน าเสนอ ส่วนนี้จะใช้ตัวอักษรท่ีเล็กกว่า
ส่วนหัวเรื่อง 

๔. ภาพประกอบ 
เป็นภาพท่ีจะช่วยเสริมแต่งให้โฆษณาดูน่าสนใจมากขึ้น โดยลักษณะของภาพท่ีจะน ามาใช้

ประกอบต้องเป็นภาพสินค้าหรือภาพท่ีมีความเกี่ยวข้อง และมีความดึงดูดท่ีจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกสะดุดตา
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และเกิดความสนใจ นอกจากนี้ภาพประกอบก็สามารถขยายความของข้อความโฆษณาให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจมากขึ้น 

๕. สรุป 
ส่วนท้ายสุดของการโฆษณา ท่ีจะท าให้ผู้รับข่าวสาวรู้สึกประทับใจ และเกิดการจดจ าสินค้าและ

บริการในโฆษณาได้ง่ายขึ้น ซึ่งในส่วนนี้อาจเขียนโดยสรุปประโยชน์ของสินค้าเข้าไปอีกครั้ง เพื่อเน้นถึง
ผลิตภัณฑ์และท าให้ผู้รับข่าวสารเกิดความกระตุ้นท่ีอยากจะลองใช้สินค้าและบริการมากขึ้น ดังนั้นส่วน
สรุป จึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญไม่แพ้กับส่วนอื่น ๆ 
การเขียนข้อความโฆษณา 
        ข้อความโฆษณา หมายถึง ส่วนประกอบทุกอย่างท่ีประกอบขึ้นเป็นช้ินงานโฆษณา เช่น ถ้าเป็น 
การโฆษณาทางส่ิงพิมพ์ ข้อความโฆษณา จะหมายถึงข้อความท่ีเป็นภาษาเขียน สัญลักษณ์ รูปภาพ เส้น
กรอบ และเส้นประดับท้ังหมด ท่ีปรากฏอยู่ในส่วนของโฆษณา โดยมีส่วนต่าง ๆ เพื่อการดึงดูด  
ความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การท าให้เกิดความต้องการ(Desire) และ
การกระตุ้นให้เกิดการกระท า (Action) 
        การดึงดูดความสนใจ (Attention) มักใช้ข้อความส้ัน ๆ กะทัดรัดได้ใจความ เร้าใจให้อยากติดตาม
รายละเอียดอื่น ๆ อาจสร้างเป็นรูปค าถามปริศนา หรือแง่คิด เช่น 
                        “ท าไมยาสีฟันเหมือนกัน แต่ให้คุณค่าไม่เหมือนกัน” 
                        “หายห่วงเรื่องผิวเสียเพราะแดดได้แล้วค่ะ” 
        ส่ิงเหล่านี้คือ “หัวเรื่อง” (Headline) ซึ่งท าหน้าท่ีดึงดูดความสนใจ มีท้ังหัวเรื่องท่ีให้ข่าวสาร บ่ง
บอกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  หัวเรื่องท่ีท าให้อยากรู้อยากเห็น โดยใช้ ข้อความท่ีท าให้ เกิด 
ความสงสัย และหัวเรื่องท่ีบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง หัวเรื่องท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
        ๑.  สามารถเร้าให้เกิดความสนใจต่อผู้พบเห็น หยุดดู อ่าน หรือฟัง 
        ๒.  ใช้ข้อความหรือรูปภาพท่ีดึงดูดใจได้ดี 
        ๓.  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย มีความหมายชัดเจน ตรงประเด็น 
        ๔.  ใช้ข้อความท่ีส้ันกะทัดรัด 
        ๕.  ข้อความท่ีกล่าวอ้างต้องมีน้ าหนัก น่าเช่ือถือ 
        ๖.  มีความสัมพันธ์ สอดคล้อง กลมกลืนกับข้อความอื่นในโฆษณา 
        การสร้างความสนใจ (Interest) เมื่อส่วนหัวเรื่องสามารถดึงดูดความสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย 
หันมาสนใจได้แล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษารายละเอียดในข้อความโฆษณาต่อไป คือ
การแสวงหาค าตอบ การเขียนต้องให้ส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน ให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่ายในระยะเวลาอัน
ส้ัน โดยเฉพาะสาระท่ีส าคัญ 
        การท าให้เกิดการกระท า (Action)  เป็นความพยายามท่ีจะกระตุ้น เร้าใจให้กลุ่มเป้าหมายท่ี
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มุ่งหวังไว้แสดงพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ เป็นส่วนท้ายของการโฆษณา โดยการสร้างความ
ประทับใจ และให้เกิดความง่ายแก่การจดจ า นิยมใช้เป็นค าขวัญ (slogan) เช่น 
                        “เนสที รสชุ่มคอหอมช่ืนใจ” 
                        “เปา เอ็ม วอช พลังซักล้ าหน้า เนื้อผ้าสะอาดทุกเส้นใย” 
การพิจารณาสารประเภทโฆษณาสินค้า 
 การโน้มน้ าวใจในสารประเภทโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น  มี ลักษณะพิ เศษต่างกับ 
การโน้มน้าวใจท่ัว ๆ ไป โดยมีลักษณะส าคัญ ๆ ท่ีเป็นข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑. บทโฆษณาส่วนมากจะมีส่วนน าสะดุดหู สะดุดตา ซึ่งมีผลท าให้สะดุดใจสาธารณชนเป็น
พิเศษด้วยการใช้ถ้อยค าแปลก ๆ ใหม่ ๆ อาจเป็นค าสัมผัสอักษร ค าเลียนเสียงธรรมชาติ หรือค าท่ี  
ผูกขึ้นโดยไม่สมเหตุสมผลนัก แต่มุ่งความแปลกใหม่ และความสะดุดใจผู้รับสารเป็นส าคัญ 
 ๒. ตัวสารจะไม่ใช้ถ้อยค าท่ียืดยาวละเอียดลออ และไม่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน มักใช้
เป็นรูปประโยคส้ัน ๆ หรือวลีส้ัน ๆ ท่ีท าให้ผู้อ่านรับรู้ได้อย่างฉับพลัน แต่ฉาบฉวย 
 ๓. เนื้อหาจะช้ีให้เห็นถึงแต่ความดีวิเศษของคุณภาพแห่งสินค้าหรือบริการท่ีน าเสนอ ส่วนมาก
แล้วจะเกินความเป็นจริง เช่นใช้ค าว่า “อัญมณีล้ าค่าหาใดเทียบมิได้” “ให้แสงสีอันวิจิตรตระการตา” 
“โอ่อ่าโอฬาริก” “นุ่มนวลละมุนละไมหาส่ิงใดเปรียบปานมิได้” “คุ้มค่าน่าทะนุถนอม” “ทนทานปาน
เหล็กเพชร” ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็จะละเว้นไม่กล่าวถึงจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
หรือหากจะกล่าวถึง ก็กล่าวเฉพาะด้านท่ีกลับมีผลส่งเสริมให้ด้านท่ีดีวิเศษนั้นดีเด่นยิ่งขึ้นไปอีก เช่น อาจ
กล่าวว่าราคาสูงเล็กน้อยแต่คุณภาพเย่ียมเกินค่า 
 ๔. ผู้โฆษณามักจะพยายามจับจุดอ่อนของกลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นเป้าหมาย ซึ่งส่วนมากก็มักจะยอม
คล้อยตามการโน้มน้าวใจท่ีมุ่งสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์อยู่นั่นเอง ตัวอย่างเช่น  
ผู้โฆษณารู้ดีว่า มนุษย์ต้องการมีชีวิตท่ีมั่นคงและปลอดภัย จึงแต่งค าโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจผู้ท่ีตนหวังจะ
ให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการของตน เป็นท านองท่ีว่า เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจในความมั่นคงของชีวิต ควร
ท าประกันชีวิตบ้าง ฝากเงินของตนไว้บ้าง ซื้ออาคารจัดสรรไว้บ้าง ซึ่งล้วนแต่เป็นการมุ่งขายสินค้าหรือ
บริการของตน ท้ังนี้ ในบทโฆษณาจะช้ีให้เห็นว่า เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านั้นแล้ว ก็จะได้รับ
หลักประกันอันแน่นอนแก่ชีวิตโดยอัตโนมัติ บางทีผู้โฆษณาจับจุดว่ามนุษย์มีความรักสวยรักงาม ไม่
ต้องการมีร่างกายร่วงโรย แม้เมื่อวัยล่วงเลยไปแล้ว ผู้โฆษณาสินค้าหรือบริการบางชนิดก็จะโน้มน้าวใจไป
ในท านองท่ีว่า ถ้าใช้เครื่องส าอางชนิดนี้แล้ว ผิวพรรณจะเปล่งปล่ังบ้าง เรือนร่างจะสวยงาม มีเสน่ห์บ้าง 
หรือถ้าไปรับบริการส่งเสริมความงามของบริษัทนั้นบริ ษัทนี้แล้ว รูปร่างทรวดทรงจะสวยงาม 
บุคลิกลักษณะจะงามสง่าผ่าเผย สังขารก็จะไม่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา ดังนี้เป็นต้น บางทีผู้โฆษณาก็ฉวย
ประโยชน์จากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ท่ี ต้องการจะมีความเด่นเหนือคนอื่นในสังคม  
จึงพยายามช้ีแนะว่า ถ้าได้เป็นเจ้าของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาภรณ์ ส่ิงของเครื่องใช้ หรือยานพาหนะ
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อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว บุคคลผู้เป็นเจ้าของก็จะมีความเด่นในสังคมเหนือกว่าผู้อื่นซึ่งไม่มีโอกาสเป็น
เจ้าของส่ิงนั้นอีกจ านวนมาก 
 ๕. เนื้อหาของสารโฆษณาเป็นอันมาก มักขาดเหตุผลท่ีหนักแน่นและรัดกุม ขาดความถูกต้อง
ในทางวิชาการ ซึ่งอาจเป็นเพราะถูกจ ากัดด้วยเนื้อท่ีและเวลาอันหมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ผู้ฟัง 
การโฆษณาจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าทัน ด้วยการวิเคราะห์ คิดหาเหตุผล และข้อมูลท่ีถูกต้องจากแหล่งความรู้
ท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 ๖. สารโฆษณาจะปรากฏทางส่ือชนิดต่าง ๆ ซ้ า ๆ กันหลายครั้งหลายหน หรือท่ีเรียกว่า “กรอก
หูผู้ฟังอยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน” เมื่อเจ้าของค าโฆษณานั้นคะเนว่าได้ส่งสารนั้น ๆ ซ้ า ๆ กันมาเป็นเวลา
พอสมควรแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็จะดัดแปลงสารนั้นใหม่ หากลวิธีเรียกร้องความสนใจจากสาธารณชน
อันหมายถึงผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นต่อไป 
๑๐.เอกสารประกอบการสอน 
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ภาพตัวอย่างโฆษณา 

 
                                      ที่มา https://www.pinterest.com/pin/458170962085069961/ 
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ท่ีมา https://www.facebook.com/NiNee9555/ 
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ให้นักเรียนเขียนสรุปความจากผังความคิด 
 

 

สินค้า คือ .................................................. 

ให้นักเรียนบันทึกใจความส าคัญที่ได้โดยใช้ผังความคิด 
 

ใบงาน “นักวิเคราะห์สื่อโฆษณา”  
 

ช่ือ.......................................................................... ช้ัน ม. ๒/....... เลขท่ี ........ 
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มุมแสดงความคิดเห็น 
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๑๑.  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๑ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๒ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
๑๒.  แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
       

 ลงช่ือ...........................................................ผู้สอน 
                                                                (นางสาวณัฐพร  สายกฤษณะ ) 
                                                                  วันท่ี......... /............. /.......... 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเขียนสรุปความ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ค าชี้แจง 1. ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย
กากบาท (X) ลงในช่องกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง 
 2. ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย มี 1 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ให้นักเรียนเขียนสรุปความจากเร่ืองที่อ่านให้
ถูกต้อง 
ให้นักเรียนอ่านโฆษณาที่ก าหนดแล้วตอบค าถามขอ้ที่ 1-4 

 
ท่ีมา http://www.acnethaionline.com/2014/01/garnier-men-acnofight-wasabi-foam.html 

1. ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ข้างต้น  
 ก. ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบนใบหน้า 
 ข. ลดความมันส่วนเกินที่ท าให้ผิวหน้ามัน 
 ค. บ ารุงผิวให้ขาว เนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ 
 ง. ท าให้ผิวหน้าสะอาดและลดรอยหมองคล้ า 
2. “ตัดวงจรสิว” ในที่น้ี มีความหมายว่าอย่างไร  
 ก. สามารถรักษาสิวให้หายขาดได้ 
 ข. ท าความสะอาดได้อย่างหมดจด หน้าไม่มัน 
 ค. ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ท าให้เกิดสิวบนผิวหน้า 
 ง. ลดปัญหาการเกิดสิวและผิวหมองคล้ า 
3. หากนักเรียนเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้างต้น นักเรียนควรขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บุคคลในข้อใด  
 ก. นิคเป็นนักกีฬา จึงท าให้มีเหง่ือออกเยอะ 
 ข. นัทต้องการให้ผิวหน้าขาว กระจ่างใส 
 ค. นิลเป็นคนผิวคล้ าและระคายเคืองได้ง่าย 
 ง. นนท์มีปัญหาผิวหน้ามันและเป็นสิวเร้ือรัง 
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4. จากโฆษณาข้างต้น ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 
 ก. เผยผิวสะอาดใสทันที   
 ข. ตัดวงจรสิว ผิวมัน หมองคล้ า 
 ค. ลดการสะสมของแบคทีเรีย P. Acne 
 ง. ด้วยพลังวาซาบิ ที่อ่อนโยนต่อผิวอย่างคาดไม่ถึง 
ให้นักเรียนอ่านโฆษณาที่ก าหนดแล้วตอบค าถามขอ้ที่ 5-6 

 
ที่มา http://p80natural.blogspot.com/2018/11/p80-100-natural-essence.html 

 
5. “กระบวนการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ” ค าว่า “เอกสิทธ์ิ” มีความหมายอย่างไร  
 ก. เป็นสินค้าของบริษัทที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะต่างจากสินค้าอื่น ๆ 
 ข. เป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับสิทธ์ิในการผลิตสินค้าน้ี 
 ค. เป็นสินค้าท่ีบริษัทน้ีได้รับอนุญาตให้จัดจ าหน่ายได้บริษัทเดียวเท่าน้ัน 
 ง. เป็นการผลิตที่มีข้ันตอนการผลิตโดยเฉพาะของบริษัทที่พิเศษกว่าบริษัทอื่น ๆ  
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6.  “ ....(1) ช่วยให้ คุณ ดูอ่ อนเยาว์และมีสุ ขภาพที่ ดี ข้ึน  (2) ด้วยกระบวนการผลิตที่ เป็ น เอกสิท ธ์ิ เฉพาะ  
(3) น ามาซึ่งคุณค่าทางโภชนาการอย่างสูงสุด...”  
    จากข้อความข้างต้น ข้อใดถูกต้อง (การวิเคราะห์) 
 ก. ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
 ข. ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง 
 ค. ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
 ง. ข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง 
ให้นักเรียนอ่านโฆษณาที่ก าหนดแล้วตอบค าถามขอ้ที่ 7 

 
ที่มา https://www.facebook.com/softiyrubber/ 

7. หากนักเรียนสนใจสินค้าหมอนยางพาราของโฆษณาดังกล่าว นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อ 
 ก. หาข้อมูลและความน่าเช่ือถือของบริษัทที่จัดจ าหน่ายสินค้าในอินเตอร์เน็ต 
 ข. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของหมอนยางพาราและข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้สินค้าดังกล่าว 
 ค. บอกผู้ปกครองให้ซื้อมาทดลองใช้ เพราะผลิตเองในประเทศไทยและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีข้ึนได้ 
 ง. โทรสอบถามข้อมลูที่ต้องการจากผู้ขายโดยตรงเพ่ือให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือที่สุด 
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ให้นักเรียนอ่านข่าวก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที่ 8 - 11 

 

 
ศ .ดร.นพ .พ งศ์ เท พ  วิ ว รรธน ะ เดช  อ าจารย์ภ าค วิชา เวชศ าสต ร์ชุมชน  คณ ะแพท ยศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เล่าถึงการเกิดโรคลมแดด (Heat Stroke) 

ว่า โดยธรรมชาติมนุษย์จะพยายามรักษาอุณหภูมิให้คงที่ประมาณ 37.2◦C ช่วงที่อุณหภูมิสูงกว่าร่างกายเราโดยเฉพาะ

ในหน้าร้อนซึ่งอาจสูงข้ึนไปถึง 40◦C อุณหภูมิจากภายนอกจะไหลเข้าสู่ร่างกาย 
ถ้าร่างกายสามารถระบายความร้อนออกได้จะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่หากไม่สามารถระบายได้จะเกิดภาวะ 

“โรคลมแดด (Heat Stroke)” ท าให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากสมองเป็นอวัยวะที่ไวต่อความร้อน หาก
ร่างกายได้รับความร้อนส่วนเกินสมองจะตายก่อน และเมื่อสมองตายจะท าให้เกิดการล้มเหลวในการท างานของ
อวัยวะต่าง ๆ และในที่สุดก็จะเสียชีวิตได้ 

ตามธรรมชาติมนุษย์จะมีกลไกในการระบายความร้อน คือ การท าให้เส้นเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวเพ่ือ
ระบายความร้อน และการขับเหง่ือออกมา เพราะเวลาเหง่ือระเหยจะดึงความร้อนออกจากร่างกายไปด้วย แต่หาก
ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันหรือดีพอ จะเร่ิมมีสัญญาณเตือนของอาการลมแดดเป็นอาการทางสมอง คือ 
วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ สับสน คิดอะไรไม่ออก กระหายน้ า จับตัวแล้วร้อนเหมือนจะเป็นไข้ ไม่ควรรอให้อาการชัดเจน
จนถึงข้ันมีอาการทางสมองคือพูดไม่รู้เร่ืองและหมดสติ เพราะเมื่อถึงข้ันน้ันมักสายเกินไป 

ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ ได้แนะน าว่า เมื่อเร่ิมมีอาการให้รีบเข้าที่เย็น หากมีห้องแอร์อยู่ใกล้ ๆ ให้รีบเปิดแอร์  
น าผ้าชุบน้ าเย็นหรือผ้าเย็นมาเช็ดตัว ด่ืมน้ ามาก ๆ จนปัสสาวะที่ขับออกมาไม่มีสี (ถ้ายังเป็นสีเหลืองแสดงว่าร่างกายยัง
ได้น้ าไม่เพียงพอ) แต่หากมีอาการเป็นลมแดดเรียบร้อยแล้ว ให้ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วโดยการราดน้ าเย็นลงบน
ร่างกาย หรือประคบน้ าแข็งตามซอกคอ รักแร้ และขาหนีบ เพราะเซลล์สมองก าลังตายไปเร่ือย ๆ ถ้าสามารถช่วยได้ทัน
ภายในคร่ึงช่ัวโมงจากอาการโคม่าไม่รู้สึกตัวจะสามารถฟ้ืนกลับมาคุยได้ภายใน 5 นาที แต่หากเลยคร่ึงช่ัวโมงไปแล้วอาจ
เสียชีวิตหรือพิการ เน่ืองจากสมองไม่รับรู้แล้ว 

ส าหรับเคร่ืองด่ืมที่แนะน าให้ด่ืมในช่วงที่อากาศร้อนจัดหรือมีอาการ คือ น้ าเย็น (น้ าจากตู้เย็นหรือน้ าใส่
น้ าแข็ง) และเกลือแร่ เน่ืองจากขณะเสียเหง่ือเราจะเสียเกลือแร่ไปด้วย เคร่ืองด่ืมที่ไม่ควรด่ืม คือ ชา กาแฟ และ
น้ าหวาน (น้ าตาล) ซึ่งเป็นตัวขับปัสสาวะ และสิ่งที่ห้ามด่ืมเป็นอย่างย่ิงคือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะเป็นตัวขับ
ปัสสาวะเช่นกัน และยังเพ่ิมการเผาผลาญท าให้อุณหภูมิในร่างกายสูงข้ึนรวมทั้งยังกดสมองอีกด้วย จะพบเห็นได้จาก
ข่าวว่ามีผู้ เสียชีวิตจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในหน้าร้อนท าให้เป็นลมแดด (Heat Stroke) นอกจากน้ัน 
การหมั่นเอาผ้าเย็นเช็ดตัวบ่อย ๆ ก็สามารถช่วยป้องกันได้ 

ส าหรับกลุ่มที่ต้องเฝ้าควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี 
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือช่วยตัวเองไม่ได้ และผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ ตับ ไต และมะเร็ง 
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เพราะร่างกายจะต้องใช้กลไกหลายส่วนในการขับความร้อน แต่ผู้ป่วยโรคเหล่าน้ีร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์ 
นอกจากน้ันยาท่ีผู้ป่วยโรคเหล่าน้ีรับประทานบางตัวยังมีผลช่วยให้ขับปัสสาวะ ปิดกั้นการไหลของเหง่ือ หรือ

ท าให้เส้นเลือดไม่ขยายตัว ซึ่งมีผลต่อการกักเก็บน้ าในร่างกายและการระบายความร้อนทั้งสิ้น ซึ่งผู้ดูแลควรศึกษา
ความรู้ในเร่ืองน้ีและดูแลอย่างใกล้ชิด อีกกลุ่มเสี่ยงหน่ึงคือผู้ท างานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือผู้ท างานกลางแจ้ง เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกร คนงานก่อสร้าง ฯลฯ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และรีบบรรเทาอาการตนเองทันทีที่มี
สัญญาณทางร่างกายเตือน 

ข้อแนะน าสุดท้ายส าหรับคนทั่ว ๆ ไป คือ ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน
หรือกลางแดด ด่ืมเย็นน้ ามาก ๆ แม้ไม่มีอาการใดเลยก็ตาม จะเป็นการป้องกันโรคลมแดดได้ 
 

                                                                                 ที่มา https://www.dailynews.co.th/women/706926 
8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นโรคลมแดด  

ก. ให้ผู้ป่วยด่ืมน้ าสะอาดมาก ๆ  
ข. ราดน้ าเย็นลงบนร่างกายของผู้ป่วย 
ค. พาผู้ป่วยหลบแดดและอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี 
ง. ประคบน้ าแข็งตามซอกคอ รักแร้ และขาหนีบของผู้ป่วย 

9. เพราะเหตุใด โรคลมแดดมักเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด  
ก. เพราะร่างกายขาดน้ าและสูญเสียเกลือแร่ 
ข. เพราะร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงข้ึนกว่าปกติ 
ค. เพราะร่างกายไม่แข็งแรงและอ่อนเพลียได้ง่าย 
ง. เพราะร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ 

10. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายส าคัญของข่าวข้างต้น  
ก. เพ่ือเตรียมพร้อมป้องกันโรคที่เกิดข้ึนในสภาพอากาศร้อนจัด 
ข. เพ่ือให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลผู้มีอาการโรคลมแดดอย่างถูกต้อง 
ค. เพ่ือเตือนภัยและระมัดระวังการเป็นโรคลมแดดในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง 
ง. เพ่ืออธิบายการเป็นโรคลมแดดและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่วงอากาศร้อน 

11.เมื่ อ นักเรียนได้อ่าน ข่าวข้างต้น นักเรียนจะมี วิธีการดูแลคนในครอบครัวอย่างไรเพ่ือลดความเสี่ ยงใน  
การเป็นโรคลมแดด  

ก. ให้ทุกคนในครอบครัวไปพบแพทย์เพ่ือตรวจสุขภาพอย่างละเอียดว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคลมแดดหรือไม่ 
ข. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมแดดจากสื่อที่ น่าเช่ือถือเพ่ิมเติมเพ่ืออธิบายให้ทุกคนในครอบครัว 

ได้ฟัง 
ค . ห้ ามทุกคนในครอบค รัวด่ืม เค ร่ืองด่ืมที่ มี แอลกอฮอล์  ตลอดจนชา กาแฟ  และน้ าห วานใน  

ช่วงฤดูร้อน 
ง. บอกให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ภายในบ้านหรือที่ร่มและเปิดเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลาในช่วงกลางวัน 
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ให้นักเรียนอ่านข่าวก าหนดแล้วตอบค าถามขอ้ที่ 12 - 14 

 
นักวิชาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ชี้ ม้าน้ าใกล้สูญพันธุ์เพราะคนเชื่อกินแล้วเป็นยาโด๊ป จับไป

ขายเหตุมีราคาแพง หวังได้เข้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไซเตส เพื่อห้ามล่าซื้อขาย ชี้ เอามาเพาะขยายพันธุ์ยาก... 
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2561 ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา น.ส.รติมา ครุวรรณเจริญ 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการหน่วยวิจัยความหลากหลายในทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้พาไปชมตู้เลี้ยงม้าน้ าต้ังอยู่ภายในเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม ชี้ให้เห็นว่า ที่ประชาชนทั่วไปและชาวจีนเชื่อว่ากิน
ม้าน้ า 2 ชนิด คือ ม้าน้ าด า ซึ่งมีลักษณะเป็นสีด าสนิท ผิวค่อนข้างเรียบ และม้าน้ าหนาม ซึ่งมีสีน้ าตาลแดงและ
ผิวพรรณล าตัวมีลักษณะคล้ายหนามอยู่ทั่วตัว  2 ชนิดน้ี ก าลังเป็นที่นิยมของคนที่น ามาออกมาปิ้งย่างขายตัวละ 
150 บาท หรือใส่ถุงขายตามตลาดเยาวราช กิโลละมากกว่า 6,000 บาท ที่นิยมรับประทานกัน เพราะเชื่อว่า ม้าน้ า
ด าและหนาม มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหืด เส้นโลหิตแดงตีบ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
โรคสะเก็ดเงิน กระดูกแตกหัก โรคคอพอก แต่ก็ยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์  

ปัจจุบัน นิยมซื้อขาย ท้ังเพ่ือรับประทานเป็นยารักษาโรคดังกล่าว เน่ืองจากความต้องการใช้ม้าน้ า ท าให้พวก
นักอนุรักษ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศทั่วโลก เร่ิมวิตกว่า ม้าน้ าอาจจะสูญพันธ์ุได้ จึงได้มีการท าข้อตกลง ระหว่างประเทศ 
จัดให้ม้าน้ าเข้าสู่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือที่เรียกกันติด
ปากว่า สัญญาไซเตส บัญชีที่ 2 ที่ว่าด้วยชนิดพันธ์ุ ท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ คือ การท าการค้าต้องอยู่ในการควบคุมหรือ
จ ากัดปริมาณ เพ่ือไม่ให้มีผลเสียหายหรือท าให้ประชากรของม้าน้ าลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธ์ุ แต่ขณะน้ี ก็ยังไม่
จั ด ว่าม้ า น้ า  เป็ น สั ต ว์ป่ า คุ้ ม ค รอ ง ยั งซื้ อ ขาย กั น ได้ ภ าย ในป ระ เท ศ  แ ต่ ห้ า ม ขาย ออ ก นอก ป ระ เท ศ  
คาดว่าอนาคตหากสัญญาไซเตสส าเร็จ ม้าน้ าก็จะเข้าประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามซื้อขายหรือรับประทาน  
 น.ส.รติมา ครุวรรณเจริญ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการหน่วยวิจัยความหลากหลายในทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่าเป็นการยากมากที่จะเพาะขยายพันธ์ุม้าน้ า โดยต้องใช้งบประมาณการวิจัยค่อนข้าง
สูง เน่ืองจากม้าน้ าเป็นสัตว์ที่ไม่มีความผูกพัน เมื่อออกลูกมาเป็นตัวบางที่ก็กินลูกตัวเอง. 
                                                                           ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/east/1185900 

12. ข้อใดไม่ใช่ความเช่ือเกี่ยวกับสรรพคุณของม้าน้ า  
ก. ช่วยให้มีอายุยืนนานและเป็นยาอายุวัฒนะ 
ข. ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับหลอดลมที่มีอาการตีบแคบ 
ค. ช่วยรักษาโรคผิวหนังที่มีอาการผิดปกติของภูมิคุ้มกัน 
ง. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและเพ่ิมแคลเซียมให้กระดูก 

13. เมื่อนักเรียนอ่านข่าวข้างต้น หากมีคนในครอบครัวของนักเรียนบริโภคม้าน้ า นักเรียนจะมีวิธีการบอกให้เลิ ก
รับประทานม้าน้ าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด  

ก. บอกว่าม้าน้ าไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์ หากรับประทานอย่างต่อเน่ืองอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ 
ข. บอกว่าม้าน้ าไม่สามารถบ ารุงร่างกายและรักษาโรคได้เพราะไม่ได้มีผลการรับรองทางการแพทย์ที่น่าเช่ือถือ 
ค. บอกว่าม้าน้ าก าลังจะสูญพันธ์ุ ขอให้หยุดรับประทาน เพราะเป็นสัตว์ที่ขยายพันธ์ุได้ยาก  
ง. บอกว่าม้าน้ าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไซเตส หากน ามารับประทานถือว่าท าผิดกฎหมายต้องถูกด าเนินคดี 
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14. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  
ก. ม้าน้ าใกล้สูญพันธ์ุเพราะคนเช่ือกินแล้วเป็นยาโด๊ป จับไปขายเหตุมีราคาแพง หวังได้เข้าเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองของไซเตส 
ข. เน่ืองจากความต้องการใช้ม้าน้ า ท าให้พวกนักอนุรักษ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศทั่วโลก เร่ิมวิตกว่า ม้าน้ า

อาจจะสูญพันธ์ุได้  
ค. ม้าน้ าด า มีลักษณะเป็นสีด าสนิท ผิวค่อนข้างเรียบ และม้าน้ าหนาม ซึ่งมีสีน้ าตาลแดงและผิวพรรณล าตัวมี

ลักษณะคล้ายหนามอยู่ทั่วตัว  
ง. เช่ือว่า ม้าน้ าด าและหนาม มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหืด เส้นโลหิตแดงตีบ ภาวะหย่อน

สมรรถภาพทางเพศ โรคสะเก็ดเงิน  
 

ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที ่ 15 - 19 

ชานมไข่มุกกับทุกข์ที่คาดไม่ถึง 

 
เครื่องด่ืมสุดฮิตอย่างหน่ึงของคนทุกเพศทุกวัย มีขายแพร่หลายต้ังแต่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน า จนกระทั่ง

ริมสองฝั่งถนน เป็นเคร่ืองด่ืมเย็น มีหลากรสชาติให้เลือกสรร ทั้งกาแฟและชารสผลไม้ต่างๆ นอกจากหอมหวานยัง 
“เคี้ยว” ได้เพลินและสนุกปาก ราคาต้ังแต่ 20 บาทจนถึงหลายร้อยบาท “ผู้บริโภค” บางรายนิยมด่ืมวันละแก้ว 
บางรายหลายแก้วต่อวัน จนลืมค านึงถึง “ภัยร้าย” ที่แฝงตัวมา นั่นคือ “โรคอ้วนง่าย” และ “แก่เร็ว” 

เน่ืองจากส่วนผสมหลักของชามุก ประกอบด้วยชา ครีมเทียม น้ าตาลทราย นมข้นหวาน ไข่มุก และ  
ผงเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปที่แต่งกลิ่น อาทิ กลิ่นแอปเปิ้ล ส้ม องุ่น ลิ้นจี่ และอื่นๆ จึงเป็นเคร่ืองด่ืมที่มีน้ าตาลและไขมันสูงซึ่ง
สมองของคนเราน้ัน หากถูกกระตุ้นด้วยความหวาน มัน เค็ม จะชอบใจ และเข้าใจว่าอาหารน้ันอร่อย  เมื่อเกิดความ
อร่อยก็ยิ่งท าให้อยากจะหามารับประทานบ่อยๆ ยิ่งถ้ามี “กาเฟอีน” ผสมอยู่ ก็ยิ่งท าให้สมองติดใจได้ง่ายขึ้นไปอีก
เรียกได้ว่าความหวาน-มัน และกาเฟอีนในชานมไข่มุก “เล่นกล” หลอกให้สมองติดใจ ยิ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อว่า
เป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ก็ยิ่งอันตรายส าหรับคนที่ต้องการ “ลดน้ าหนัก” เพราะเมื่อเกิด “ความเชื่อ” ที่ผิดๆ ก็ส่งผล
ให้ผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยเลือกด่ืมชานมไข่มุกแทนการรับประทานอาหาร เน่ืองจากคิดว่าจะช่วยลดน้ าหนักได้ทั้งที่
แท้จริงแล้ว การรับประทาน “เกาเหลา” ทั้งชาม ยังอ้วนน้อยกว่าการกินชานมไข่มุก 1 แก้วด้วยซ้ าไป เน่ืองจากปริมาณ
แค ล อ ร่ี ใน ชาน ม ไข่ มุ ก แ ต่ ล ะแก้ วแ ตก ต่ างกั น อ อ ก ไป  ต้ั งแ ต่  200 กิ โล แค ล อ ร่ี  ถึ ง  400 กิ โล แค ล อ ร่ี  
แต่ที่เด็ดไปกว่าน้ันคือปริมาณน้ าตาล ที่มีต้ังแต่ 8 ช้อนชาต่อแก้ว ไปจนถึง 11 ช้อนชาต่อแก้วซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ในหน่ึง
วันเราไม่ควรบริโภคน้ าตาลเกิน 6 ช้อนชาส าหรับผู้หญิง และ 9 ช้อนชาส าหรับผู้ชาย อีกทั้งไขมันอิ่มตัวจากนมที่ ใส่
รวมอยู่ก็มีปริมาณไม่น้อย บางสูตรใช้ “ครีมเทียม” ซึ่งมี “ไขมันทรานส์” ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพย่ิงกว่าไขมันชนิด
อื่น นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “โรคหลอดเลือดหัวใจ” ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกด้วย ส่วน 
“เม็ดไข่มุก” ที่ผู้บริโภคหลายคนต่างเพลิดเพลินกับการ “เคี้ยว” ด้วยความรู้สึกหนึบๆ หนับๆ ก็คือ “แป้ง” เพราะ
ท าจาก “มันส าปะหลั ง”  น ามาต้มกับ  “น้ าตาล” ให้  “แคลอ ร่ี”  แตกต่างกัน ไปแต่ละสูตร ต้ั งแ ต่  2-4  
กิโลแคลอร่ีต่อเม็ด อีกท้ังยังไม่มีคุณค่าทางอาหาร ไม่ว่าวิตามิน แร่ธาตุ หรือสารต้านอนุมูลอิสระใดๆ เลย 

          ที่มา https://www.thaihealth.or.th/Content/40698-ชานมไข่มุก%20กับทุกข์ที่คาดไม่ถึง.html 
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15. ข้อความใดไม่ใช่โทษของชานมไข่มุก  
ก. ท าให้เกิดอาการติด เน่ืองจากมีคาเฟอีนผสมอยู่ 
ข. ท าให้เป็นโรคอ้วน เน่ืองจากมีปริมาณน้ าตาลค่อนข้างสูง 
ค. ท าให้ไม่อยากรับประทานอาหาร เน่ืองจากท าให้อิ่มไว 
ง. ท าให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เน่ืองจากมีการใช้ครีมเทียม 

16. จากบทความข้างต้น สรุปได้ว่าอย่างไร  
ก. ชานมไข่มุกเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพที่ช่วยลดน้ าหนักได้หากด่ืมได้อย่างถูกวิธี 
ข. การบริโภคชานมไข่มุก ท าให้ร่างกายได้รับปริมาณปริมาณน้ าตาลเกินความจ าเป็น 
ค. ชานมไข่มุกเป็นเคร่ืองด่ืมที่ไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารและอาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ 
ง. การบริโภคชานมไข่มุก 1 แก้ว สามารถทดแทนการรับประทานอาหาร 1 มื้อได้ 

17. บุคคลในข้อใดสามารถน าความรู้จากบทความไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
ก. ไบร์ทด่ืมชานมไข่มุกวันละ 1 แก้ว เฉพาะช่วงเวลาเช้า เป็นประจ าทุกวัน 
ข. เบสเลือกด่ืมชานมไข่มุกแบบไม่ใส่ไข่มุก เพ่ือดูแลสุขภาพ 
ค. แบมลดการด่ืมชานมไข่มุก โดยค่อย ๆ ลดเหลือสัปดาห์ละ 1 แก้ว 
ง. เบิร์ดสั่งชานมไข่มุกโดยสั่งหวานแบบ 25% เพ่ือลดปริมาณน้ าตาล 

18. ผู้เขียนบทความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร  
ก. ลดจ านวนผู้ที่นิยมด่ืมชานมไข่มุก 
ข. ช้ีให้เห็นโทษของส่วนผสมในชานมไข่มุกที่มีต่อสุขภาพ 
ค. ให้ค าแนะน าในการด่ืมชานมไข่มุกให้ถูกต้อง 
ง. อธิบายเก่ียวกับโรคที่อาจเกิดข้ึนจากการด่ืมชานมไข่มุก 

19. ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริง  
ก. การรับประทาน “เกาเหลา” ทั้งชาม ยังอ้วนน้อยกว่าการกินชานมไข่มุก 1 แก้วด้วยซ้ าไป 
ข. ในหน่ึงวันเราไม่ควรบริโภคน้ าตาลเกิน 6 ช้อนชาส าหรับผู้หญิง และ 9 ช้อนชาส าหรับผู้ชาย 
ค. ปริมาณแคลอร่ีในชานมไข่มุกแต่ละแก้วแตกต่างกันออกไป ต้ังแต่ 200 กิโลแคลอร่ี ถึง 400 กิโลแคลอร่ี 
ง. ผู้บ ริโภคจ านวนไม่ น้อยเลือกด่ืมชานมไข่มุกแทนการรับประทานอาหาร เน่ืองจากคิดว่าจะช่วย  

ลดน้ าหนักได้ 
ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที ่20 - 22 

อย่าอดอาหารม้ือเย็น 

 
 ต้ังช่ือเร่ืองอย่างน้ีคงมีหลายคนที่เกิดความรู้สึกขัดแย้ง เพราะเป็นการสวนกระแสความเช่ือเร่ืองสุขภาพ 
โดยเฉพาะการลดความอ้วนและการมีชีวิตยืนยาว ซึ่งส่วนใหญ่เช่ือว่าอาหารมื้อเย็นไม่จ าเป็น เน่ืองจากร่างกายจะได้พัก 
ไม่จ าเป็นต้องกิน ต่างกับมื้อเช้าและมื้อกลางวันที่ต้องกินให้มากเพ่ือเติมพลังไว้ส าหรับการท างานหนัก  
  แนวคิดของผู้เขียนที่อยากน าเสนอในอีกมุมมองหน่ึงซึ่งชวนให้แย้งว่า การเติมพลังควรเติมล่วงหน้าก่อนการใช้
งานนานกี่ช่ัวโมง หรือเติมไปใช้ไป เพราะหากพิจารณากันง่ายๆ อย่างรถยนต์ในขณะที่ว่ิงอยู่เราก็ไม่ได้เติมน้ ามัน แต่ใช้
พลังงานจากน้ ามันที่เก็บไว้ในถัง ถ้าสังเกตสรีรวิทยาของร่างกายจะพบว่า  ขณะพักและขณะตึงเครียด จะมีประสาท
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อัตโนมัติ ๒ ระบบที่ท างานตรงข้ามกันคอยควบคุม โดยจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายข้ึนดังน้ี เวลาท่ีสัตว์ (เช่น กวาง) รู้สึก
ปลอดภัย ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย ระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกจะท าให้ทางเดินอาหารและการขับถ่าย
ท างาน โดยที่สมอง กล้ามเน้ือลาย และหัวใจได้พัก กวางจะตาปรือ ม่านตาเล็ก ขนเรียบ เหง่ือแห้ง กินไปถ่ายไปอย่างมี
ความสุข แต่ถ้าอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยเกิดสัญญาณอันตราย ระบบซิมพาเทติกจะท าให้สมอง กล้ามเน้ือลาย และหัวใจ
ท างานเพ่ิมข้ึน ตาเบิกโพลง ม่านตาขยาย ขนต้ังชัน เหง่ือซึม และหยุดกินหยุดถ่าย เป็นสภาพที่ตึงเครียดร่างกายคนเรา
น้ันมีกลไกที่น่าท่ึงมาก ถ้าเรายอมรับความจริงเร่ืองระบบประสาทอัตโนมัติน้ีก็จะท าให้เกิดความคิดว่า การอดอาหารมื้อ
เย็นสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสภาวะธรรมชาติ มีค ากล่าวว่า "หนังท้องตึง หนังตาหย่อน" สะท้อนว่า เวลาอิ่มจะง่วง ตรง
ข้ามกับ "หนังท้องหย่อน หนังตาตึง" หมายถึงเวลาหิว ตาจะสว่าง 
  ถ้าอย่างน้ันหากเราต้องการเรียนหนังสือ หรือต้องสอบแข่งขัน ซึ่งสมองจะท างานหนักมากข้ึน เราควรกินให้
เต็มที่ก่อนเข้าสอบจะดีไหม หรืออย่างพวกนักกีฬา กรรมกร เขาต้องกินมื้อเช้าและมื้อกลางวันอย่างเต็มที่แล้วจึงท างาน
หนัก พอตกเย็นก็กินน้อยหรือไม่กินเลย อย่างน้ันใช่หรือไม่ 
  ร่างกายมีกลไกของระบบพัก และระบบตึงเครียด ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติ ระบบทางเดินอาหารจะท างานหนัก
ขณะพัก ตรงข้ามกับอวัยวะอื่นโดยเฉพาะสมอง กล้ามเน้ือลาย (กล้ามเน้ือแขนขา ล าตัว) และหัวใจ ท่ีท างานหนักขณะ
ตึงเครียด โดยมีตับ กล้ามเน้ือลาย และเน้ือเย่ือไขมัน เป็นที่เก็บส ารองสารอาหาร เสมือนถังเช้ือเพลิงของรถยนต์ ในทาง
ชีวเคมีของร่างกาย จะมีฮอร์โมน ๒ กลุ่มดังน้ี ระบบพัก จะมีฮอร์โมนเจริญเติบโต หลั่งออกมาเพ่ือเสริมสร้างเน้ือเย่ือ 
และมีอินซูลินท าหน้าที่เปลี่ยนสารอาหารที่กินเข้าไปเก็บไว้เป็นเช้ือเพลิงส ารอง ระบบตึงเครียด จะมีฮอร์โมนได้แก่ คอร์
ติซอล กลูคากอน เอพิเนฟรีน ออกมาเปลี่ยนเช้ือเพลิงส ารองให้เป็นเช้ือเพลิงส าเร็จรูป ใช้งานได้ทันที เน้ือเย่ือต่างๆ ของ
ร่างกาย เวลาท างานจะต้องการเลือดมาเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ปริมาณเลือดในร่างกายคงที่ จึงต้องมีการแบ่งกันใช้
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังน้ันขณะอิ่มจึงควรพัก เพราะระบบทางเดินอาหารต้องการเลือดไปเลี้ยงมาก ส่วนขณะท างานก็
ไม่ควรกิน เพ่ือให้เลือดที่ไปเลี้ยงทางเดินอาหารลดลง น าไปให้ที่อื่น (เช่น สมอง กล้ามเน้ือ) ใช้บ้าง  
   ที่กล่าวมาน้ีเป็นทรรศนะของผู้เขียนที่ต้องการมองอีกมุมหน่ึงว่า เราไม่จ าเป็นต้องอดอาหารมื้อเย็น เพราะคิด
ว่าไม่จ าเป็นต้องใช้พลังงาน แต่การกินมื้อเย็นจะท าให้พักหลับสบาย สมอง หัวใจได้พัก ส่วนระบบทางเดินอาหารก็
ท างานไป พลังงานก็เก็บส ารองไว้ใช้วันต่อไปได้ ขณะที่มื้อเช้าและมื้อกลางวันก็กินให้พอดี ไม่อิ่มเกิน โดยเฉพาะ  
ถ้าต้องท างานที่ใช้สมอง หรือก าลังแรงกายมาก   
  ส าหรับคนที่ต้องการลดความอ้วน ก็ไม่จ าเป็นต้องอดอาหารมื้อเย็น แต่ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารที่ให้พลังงานไม่
สูงมาก กินพอไม่ให้รู้สึกหิว จะได้พักหลับสบาย การลดน้ าหนักไม่ควรอดอาหารแต่ควรค านึงถึงพลังงานรวมที่ได้ในแต่
ละวันมากกว่า ถ้าใช้ไปมากกว่าที่ ได้รับก็ลดได้ แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ถึงจะไม่อันตราย ทั้ งน้ี  ให้ ยึดหลัก 
ทางสายกลางไว้ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 

       ที่มา https://www.doctor.or.th/article/detail/10909 

20. ถ้านักเรียนไมรั่บประทานอาหารมื้อเย็น จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร  
ก. ช่วยให้สามารถควบคุมน้ าหนักได้ดีข้ึนแต่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร 
ข. ระบบเผาผลาญของร่างกายท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ค. ท าให้ร่างกายขาดพลังงานส ารองและระบบประสาทอัตโนมัติท างานได้ไม่เต็มที่ 
ง. ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ต้องสูญเสียพลังงานส ารองเป็นจ านวนมากในขณะหลับ  
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21. บุคคลในข้อใดน าความรู้จากบทความไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม  
ก. พ่ีสาวไม่รับประทานอาหารเย็นและทดแทนด้วยการเพ่ิมปริมาณการรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวัน 
ข. น้องสาวรับประทานอาหารอย่างเพียงพอในแต่ละมื้อเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย  

โดยรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 
ค. พ่ีชายรับประทานเฉพาะผักและผลไม้เป็นอาหาร โดยรับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ เพ่ือให้ร่างกายได้รับ

สารอาหารที่มีประโยชน์ 
ง. น้องชายรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ หากวันใดรับประทานอาหารเช้าไม่ทันจะรับประทานอาหาร

กลางวันทดแทนมื้อเช้า  
22. ข้อใดเขียนสนับสนุนได้สอดคล้องกับสาระส าคัญของบทความ  

ก. การรับประทานอาหารมื้อเย็น ท าให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลและปลอดภัย 
ข. การไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นไม่ใช่วิธีการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง 
ค. การรับประทานอาหารมื้อเย็นช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ 
ง. การรับประทานอาหารมื้อเย็นสามารถรับประทานได้มาก หากใช้ร่างกายมากกว่าปกติ 

ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที่ 23 - 24 
           แห้งขับรถขนศาลพระภูมิหักที่ไม่รู้ว่าเป็นเท่ียวที่เท่าไหร่ในชีวิตลูกจ้างร้านผลิตและจ าหน่ายศาลพระภูมิของ
เขา เขาต้องเปลี่ยนที่ทิ้งศาลที่หักพังมาแล้วหลายที่ แต่ละทีเมื่อมีศาลจากพรหมศิลป์ศาลพระภูมิที่เขาเอามาทิ้งไว้แล้ว ก็
มักจะมีศาลเก่าจากคนในชุมชนใกล้ๆ เอามาท้ิงไว้ด้วย นานไปเขาก็ต้องย้ายที่ทิ้งใหม่เพราะที่ตรงน้ีจะกลายไปสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิที่มีคนมากราบไหว้ เป็นเช่นน้ีตลอดมา 

วันน้ีเขาขับรถผ่านหมู่บ้านริมถนนบายพาสที่เป็นเส้นทางออกไปทางชานเมือง เขามองผ่านถนนที่ทอดผ่านหมู่บ้านแห่ง
หน่ึงแล้วถอนหายใจเบื่อหน่าย ท้ายหมู่บ้านคือที่ส าหรับทิ้งศาลหัก และศาลเก่าที่แห้งเคยเอามาทิ้ง และบัดน้ีมันกลายเป็นศาลเจ้า
แม่หลังใหม่งดงามไปเสียแล้ว เขาขับรถเลยออกไปอีกหน่อย เลี้ยวเข้าถนนดินไปยังพ้ืนที่รกร้าง ขนเอาศาลหัก ๆ ที่ขายไม่ได้ของ
เฮียอ้วนลงทิ้งบนที่ดินร้างผืนน้ัน ก่อนจะข้ึนรถขับหกล้อคันเก่าขับกลับมายังร้านพรหมศิลป์ศาลพระภูมิ 

ระหว่างทางแห้งได้แต่นึกว่า กว่าเขาจะหมดแรงขับรถ จะต้องเปลี่ยนที่ทิ้งศาลพระภูมิหัก ๆ พวกน้ีไปอีกสักกี่
ที่ และจะมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ผุดข้ึนในที่ทิ้งขยะเดิมของเขาอีกกี่ศาลกันหนอ 
            (เจ้าที่เจ้าทาง ของ ตุลา ค าลาว) 
23. ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “ศาลหัก ๆ ” ที่ปรากฏในเร่ือง  

ก. ศาลเก่า ๆ จากคนในหมู่บ้าน 
ข. ศาลที่ถูกทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ 
ค. ศาลที่พังและไม่ได้ใช้งานจากร้านขายศาลพระภูมิ 
ง. ศาลของเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ต้องเปลี่ยนเพราะช ารุดทรุดโทรม 

24. เพราะเหตุใด แห้งจึงต้องเปลี่ยนที่ทิ้งศาลพระภูมิจากท่ีเคยทิ้งประจ า  
ก. เจ้านายให้น าไปท้ิงบนที่ดินร้างแถบชานเมือง 
ข. ที่เดิมมีศาลพระภูมิทิ้งเป็นจ านวนมากเกินไป 
ค. คนในชุมชนใกล้เคียงน าขยะมาทิ้งไว้จนเต็ม 
ง. ชาวบ้านมาต้ังศาลท าให้มีคนมากราบไหว้บูชา 
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ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที่ 25 - 28 
“เราเลิกเช่ืองมงายได้แล้วล่ะ...” คนหนุ่มว่า “อย่างยายเฒ่าบนหาดร้างน่ัน เป็นความผิดของพวกเราที่หลง

โทษว่าแกเป็นผีกระสือ ที่จริงแล้วไม่ใช่หรอก ข้างหลังกระท่อมที่แกอาศัยอยู่น่ะ มันมีซากสัตว์เน่าเปื่อยกองถม  
กันอยู่ จึงมีแสงออกมาให้เห็นในบางคืน พวกเราร้ายต่อแกก็ด้วยเช่ืองมงาย” 
 พวกผมเด็ก ๆ เร่ิมคิดถึงยายเฒ่าบนหาดร้างที่ไร้คนพูดจาด้วย และเร่ิมรู้สึกว่าแกถูกลงโทษหนักอย่างน่า
สงสารเห็นใจย่ิงกว่าผีพรายในท้องทะเลเสียอีก – ผีพรายในทะเล พวกคนเรือแก้ผ้าแล้วส่งเสียงตะโกนขับไล่มันไปห่าง 
แต่ ‘ผีกระสือ ’ ยายเฒ่ าอ ย่างที่ คนเรือ เข้าใจ พวกเขาพากันหันหลั งให้  ใช้ความเงียบความเปล่า เปลี่ ยว  
เป็นไม้เรียวขับเฆี่ยนให้แกหนีกระเซอะกระเซิงจากไป! 

          (โลกสีน้ าเงิน ของ อัศศิริ ธรรมโชติ) 
25. จากเร่ืองสั้นข้างต้น ข้อใดคือสิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ  

ก. คนสูงอายุมักถูกทิ้งให้อยู่เพียงล าพังโดยไม่มีคนมาดูแล 
ข. คนที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวมักถูกพูดถึงในแง่ร้ายอยู่เสมอ 
ค. คนเราสามารถท าร้ายคนอื่นได้ผ่านการกระท าและค าพูด 
ง. คนส่วนใหญ่มักเช่ือในสิ่งที่คนอื่นเล่าต่อ ๆ กันมาเป็นเวลานาน 

26. ข้อคิดส าคัญของเร่ืองน้ีคืออะไร  
ก. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงควรอยู่ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ข. ค าพูดและการกระท าของคนอาจส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
ค. การเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจ าเป็นที่ต้องมีหลักฐานจึงจะสามารถเช่ือถือได้ 
ง. การอยู่ร่วมกันในสังคมควรให้โอกาสและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

27. ใครน าข้อคิดจากเร่ืองไปใช้ได้สมเหตุสมผล  
ก. พัดอยากมีเพ่ือนเยอะ จึงโอ้อวดตนว่าเป็นคนมีฐานะร่ ารวย 
ข. พรีมให้โอกาสเพ่ือนที่ท าผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีข้ึนเสมอ 
ค. พุฒิชอบเล่าเร่ืองต่าง ๆ ที่ได้ยินมา เพ่ือแสดงว่าตนเป็นคนมีความรู้มาก 
ง. แพรวมักคิดก่อนพูดและลงมือท าเสมอ เพ่ือไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเธอ 

28. พฤติกรรมของชาวบ้านที่มีต่อยายเฒ่าน้ันผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ก. ผิด เพราะเป็นการตัดสินยายเฒ่าจากความเช่ือของคนส่วนใหญ่ ทั้งที่ยายเฒ่าไม่เคยท าให้ใครเดือดร้อน 
ข. ผิด เพราะเป็นการไม่เคารพและให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่า ท าให้ยายเฒ่าถูกทอดทิ้งไว้เพียงล าพัง 
ค. ไม่ผิด เพราะยายเฒ่าใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่สกปรกและเน่าเหม็น เหมือนกับผีกระสือที่กินของสกปรก 
ง. ไม่ผิด เพราะยายเฒ่าไม่เคยออกมาพูดจากับใคร จึงน่ากลัวและอาจเป็นอันตรายกับชาวบ้านได้ 

ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อที่ 29-30 
 “เดือนน้ีเก็บถุง เก็บขวด ได้เยอะไหมล่ะ” แม่เดินไปถามไป 
 “เยอะแล้วแม่”  
 “อือ” แม่รับรู้ด้วยเสียงในล าคอ 
 “พระท่านสอนว่า ข้ีเกียจเป็นแมลงวัน หากินอยู่กับอาจม และของเน่าเหม็นน่ารังเกียจ ขยันเป็น 
แมลงผึ้ง เที่ยวบินเสาะหาน้ าหวานจากเกสรดอกไม้ ไกลแค่ไหนหายากแค่ไหนก็มุมานะบินไปหามาสะสมเป็นหัว
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น้ าหวาน น้ าผึ้ งจึงทั้ งหอม ทั้ งมีราคา หมอแผนโบราณใช้เป็นส่วนผสมของยาหลายขนาน ” แม่หันมามอง 
ลูกชาย “เอ็งเกิดในสลัมน้ าขังเน่าเหม็นก็จริง แต่เอ็งรู้จักท ามาหากินแต่เล็กแต่น้อยเอ็งก็เป็นเหมือนผึ้งน่ันแหละเสาะหา
สิ่งดี ๆ เป็นมงคลของชีวิต” 
 เบิร์ดคิดในใจว่า วันน้ีแม่พูดเหมือนพระเทศน์เลย 
 “แม่ไม่มีความรู้อะไรเหมือนพระท่านหรอก” 
 เบิร์ดสะดุ้ง สงสัยว่าแม่รู้ความคิดเขาได้อย่างไร เกือบจะพลั้งปากถามออกไปแล้วว่าท าไมแม่รู้ความคิดของ
ตนเอง 
 “แม่ก็จ าค าของพระมาเล่าให้ฟัง พระท่านว่าแม้จะเกิดในสลัมน้ าเน่าเหม็นแต่ชีวิตก็หอมได้ ไม่เหมือนบางคน
เกิดบนกองเงินกองทองกลายเป็ น เด็ ก ติดยาบ้ า ค้ ายาเสพ ติด  ทุ จ ริตคอ รัป ช่ัน เน่ าเหม็ น ไปทั้ งต ระกู ล  
เห็นเอ็งขยันเรียน ขยันท ามาหากิน แม่ก็หมดห่วง” 

(แสงจากดาวเหนือ ถวัลย์ มาศจรัส) 
29. พฤติกรรมในข้อใดต่อไปน้ีมีลักษณะเหมือน “ผึ้ง” ดังที่ปรากฏในเร่ือง  

ก. ชาติเป็นคนเก่งและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ข. ชิดจะไม่ใช้เงินค่าขนมที่ได้จากพ่อแม่อย่างฟุ่มเฟือย 
ค. โชคขยันท างานและหมั่นเก็บออมอยู่เป็นประจ า 
ง. แช่มหมั่นท าบุญ น่ังสมาธิและช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 

30. ผู้แต่งต้องการน าเสนอสาระส าคัญในข้อใด  
ก. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 
ข. ดีช่ัวอยู่ที่ตัวท า สูงต่ าอยู่ที่ท าตัว 
ค. ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 
ง. ความส าเร็จเกิดข้ึนได้เพราะความเพียร 
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ตามตาต้องใจ 
ปราบดา หยุ่น 

 เพ่ือนที่ต้องใจสนิทด้วยที่สุดที่โรงเรียนช่ือ เด็กหญิงปุ๋ย 
 พวกเด็กผู้ชายชอบเรียกเด็กหญิงปุ๋ยว่า ปุ๋ยคอก แล้วหัวเราะกันร่วน 
 ต้องใจไม่เข้าใจว่ามันตลกตรงไหน 
 เด็กหญิงต้องใจกับเด็กหญิงปุ๋ยน่ังจับคู่กินข้าวกลางวันด้วยกันเสมอ ยายของเด็กหญิงปุ๋ยท ากับข้าวอร่อยมาก 
แต่ที่ถูกใจต้องใจที่สุดคือขนมหวานที่เด็กหญิงปุ๋ยน าติดตัวมาด้วยทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลต 
 เด็กหญิงต้องใจไม่ค่อยได้กินช็อกโกแลต เพราะพ่อของต้องใจเป็นหมอฟัน หมอฟันไม่ชอบช็อกโกแลต แต่
เด็กหญิงต้องใจชอบช็อกโกแลตมาก 
 เด็กหญิงปุ๋ยรู้ว่าต้องใจชอบช็อกโกแลต จึงเตรียมมาเผื่อเพ่ือนเสมอ บางคร้ังเด็กหญิงต้องใจกับเด็กหญิงปุ๋ยก็
กินช็อกโกแลตแกล้มข้าวแทนกับ 
 คร้ังหน่ึง คุณครูหมูหญิงผอมเห็นพฤติกรรมของเด็กหญิงทั้งสอง จึงเดินเข้าไปอบรม 
 พวกเธอไม่ควรกินช็อกโกแลตกับข้าวรู้ไหม มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เอาช็อกโกแลตมาน่ี ครูจะเก็บไว้
จนกว่าโรงเรียนจะเลิก แล้วจะคืนให้ ตอนน้ีเธอต้องกินข้าวกับกับข้าวที่ที่บ้านเตรียมมาให้ และต้องกินให้หมด 
 เด็กหญิงต้องใจถึงกับร้องไห้โฮ 
 เด็กหญิงปุ๋ยมองเพ่ือนด้วยความสงสาร เด็กหญิงปุ๋ยคิดว่าเพ่ือนของตนเป็นคนรักอะไรจริง เมื่อถูกพรากจากสิ่ง
ที่ตนรัก ย่อมต้องทนไม่ได้ 
 หลังเลิกเรียนวันน้ัน คุณครูหมูหญิงผอมไม่ได้คืนช็อกโกแลตให้กับเด็กหญิงต้องใจและเด็กหญิงปุ๋ยตามค า
สัญญา 
 เด็กหญิงต้องใจประกาศกับเด็กหญิงปุ๋ ยว่า ต่อไปหากใครที่โรงเรียนสัญญาว่าจะท าอะไรหลังเลิกเรียน 
เด็กหญิงต้องใจจะต้องต่อรองให้เป็นก่อนเลิกเรียนเล็กน้อยให้ได้ก่อนที่จะยอมตกลง เพราะถ้าเป็นหลังเวลาเรียนแล้ว 
สถานะความเป็นนักเรียนของเด็กหญิงก็เป็นโมฆะไปช่ัวคราว ไม่มีอ านาจเรียกร้องสิ่งใดได้ 
 วันรุ่งข้ึน เด็กหญิงต้องใจพยายามแอบดูไรฟันของครูหมูหญิงผอมว่ามีคราบสีด าเคลือบอยู่บ้างหรือไม่ 
 ถ้ามี เด็กหญิงต้องใจต้ังใจแน่วแน่ว่าจะฟ้องต ารวจ 
         

จงเขียนสรุปความจากเรื่องที่ก าหนด 
........................................................................ ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................

...........................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค   
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก
เรื่องการอา่นวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑ R  IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจาก
โฆษณา 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจาก
โฆษณา 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจากข่าว 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจากข่าว 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจาก
บทความ 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจาก
บทความ 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจากเร่ือง
สั้น 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
การอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความจากเร่ือง
สั้น 

     

1. สาระส าคัญ      
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
   1.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา      
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
5. สื่อการเรียนรู้      
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 16 ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องที่ ได้จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตามกลวิธี REAP ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่าน
วิเคราะห์และการเขียนสรุปความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ความหมาย 
1 1 ใช้ได้ 
2 1 ใช้ได้ 

3 1 ใช้ได้ 

4 1 ใช้ได้ 
5 1 ใช้ได้ 

6 1 ใช้ได้ 

7 1 ใช้ได้ 
8 1 ใช้ได้ 

 

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 0 +1 +1 2 0.67 
4 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 

14 +1 0 +1 2 0.67 
15 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 0 +1 2 0.67 
19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 
31 +1 +1 +1 3 1 
32 +1 +1 +1 3 1 
33 +1 +1 +1 3 1 
34 +1 +1 +1 3 1 
35 +1 +1 +1 3 1 
36 +1 +1 +1 3 1 
37 +1 +1 +1 3 1 
38 +1 +1 +1 3 1 
39 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง(ต่อ) 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 

40 +1 +1 +1 3 1 
41 +1 +1 +1 3 1 
42 0 +1 +1 2 0.67 
43 0 +1 +1 2 0.67 
44 +1 +1 +1 3 1 
45 +1 +1 +1 3 1 
46 +1 +1 +1 3 1 
47 +1 +1 +1 3 1 
48 +1 +1 +1 3 1 
49 +1 +1 +1 3 1 
50 0 +1 +1 2 0.67 
51 +1 +1 +1 3 1 
52 +1 +1 +1 3 1 
53 0 +1 +1 2 0.67 
54 +1 +1 +1 3 1 
55 +1 +1 +1 3 1 
56 +1 +1 +1 3 1 
57 +1 +1 +1 3 1 
58 +1 +1 +1 3 1 
59 +1 +1 +1 3 1 
60 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน  
การอ่านวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

ข้อ p r คุณภาพข้อสอบ ข้อ p r คุณภาพข้อสอบ 

1 0.70 0.42 ใช้ได้ 16 0.53 0.33 ใช้ได้ 

2 0.50 0.46 ใช้ได้ 17 0.60 0.34 ใช้ได้ 
3 0.53 0.45 ใช้ได้ 18 0.63 0.30 ใช้ได้ 

4 0.67 0.26 ใช้ได้ 19 0.53 0.29 ใช้ได้ 

5 0.43 0.36 ใช้ได้ 20 0.67 0.39 ใช้ได้ 
6 0.70 0.62 ใช้ได้ 21 0.79 0.33 ใช้ได้ 

7 0.60 0.55 ใช้ได้ 22 0.70 0.24 ใช้ได้ 

8 0.47 0.39 ใช้ได้ 23 0.67 0.30 ใช้ได้ 
9 0.50 0.49 ใช้ได้ 24 0.67 0.68 ใช้ได้ 

10 0.37 0.49 ใช้ได้ 25 0.70 0.36 ใช้ได้ 

11 0.60 0.39 ใช้ได้ 26 0.47 0.39 ใช้ได้ 
12 0.63 0.30 ใช้ได้ 27 0.53 0.25 ใช้ได้ 

13 0.43 0.26 ใช้ได้ 28 0.63 0.36 ใช้ได้ 

14 0.20 0.52 ใช้ได้ 29 0.63 0.34 ใช้ได้ 
15 0.77 0.59 ใช้ได้ 30 0.73 0.27 ใช้ได้ 

หมายเหตุ 

 1. ข้อสอบท่ีมีค่า p ต่ ากว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ียาก และ ข้อสอบท่ีมีค่า p สูงกว่า 0.80 
จัดเป็นข้อสอบท่ียาก 
 2. ข้อสอบท่ีมีค่า r ต่ ากว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่าเกณฑ์ และ ข้อสอบ
ท่ีมีค่า r เป็นลบ จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่มีค่าอ านาจจ าแนก 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 60 
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ได้น ามาทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คนเพื่อค านวณหาข้อสอบท่ีมีคุณภาพ พบว่า 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์  มีค่าความเช่ือมั่นของ เท่ากับ 0.86 และมีค่า 
ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสม จ านวน 41 ข้อ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อสอบให้สอดคล้องกับ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint)  ตามแนวคิดด้านพุทธิพิสัยแบบใหม่ของบลูมและคณะ 
ท่ี ผู้วิ จัยได้ก าหนดไว้  จ านวน 30 ข้อ  ซึ่ งมี ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.20 – 0.79 และมี 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24 -0.68 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดลอง 
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ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 

1 0 +1 +1 2 0.67 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 0 +1 +1 2 0.67 
4 +1 +1 +1 3 1 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2  
จ านวน 4 ข้อ ได้ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง 
จ านวน 30 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยวิ เคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สห สัมพันธ์แบบเพี ยร์ สัน  (Pearson Product – Moment 
Correlation) แ ล ะ ค่ าค ว าม เช่ื อ มั่ น ข อ ง  Cronbach ไ ด้ แ บ บ ท ด สอ บ วั ด ค ว าม ส าม ารถ ใน 
การเขียนสรุปความของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 จ านวน 2 ข้อ โดยแบบทดสอบชุดนี้  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เท่ากับ 0.79 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.72 ซึ่งแสดงว่า
ข้อสอบ จ านวน 2 ข้อของแบบทดสอบชุดนี้มีคะแนนท่ีได้จากการตรวจของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท่ีมี 
ความสอดคล้องกันสูงและมีความเช่ือมั่นสูง ผู้วิจัยจึงคัดเลือกแบบทดสอบชุดนี้มาใช้เป็นเครื่องมือใน 
การทดลอง 
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ภาคผนวก ง   
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 20 แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

ล าดับที่ 
คะแนน 

ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 15 22 7 

2 12 16 4 
3 25 27 2 

4 18 22 4 

5 11 19 8 
6 17 18 1 

7 14 16 2 

8 17 19 2 
9 15 20 5 

10 16 21 5 

11 15 19 4 
12 9 16 7 

13 12 18 6 

14 4 18 14 
15 8 16 8 

16 14 19 5 

17 11 16 5 
18 9 17 8 

19 12 18 6 

20 11 18 7 
21 22 24 2 

22 15 21 6 

23 10 15 4 
24 14 21 7 

25 13 19 6 

26 19 22 3 
27 19 28 9 

28 14 24 10 

29 17 22 5 
30 12 20 8 
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ตาราง(ต่อ) 

 

ตารางที่ 21 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

 

 

ล าดับที่ 
คะแนน 

ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

31 13 22 9 

32 16 21 5 

33 12 19 7 
รวม 461 653  

คะแนนเฉลี่ย(X̅) 13.97 19.79  

S.D. 4.11 3.10  

t 12.34   

ล าดับที่ 
คะแนน 

ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 6 8 2 

2 7 9 2 

3 8 9 1 
4 5 9 4 

5 4 7 3 

6 5 8 3 
7 6 8 2 

8 5 7 2 

9 6 10 4 
10 6 10 4 

11 6 9 3 

12 5 7 2 
13 4 8 4 

14 6 8 2 

15 5 9 4 
16 8 9 5 

17 4 7 3 
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ตาราง(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ 
คะแนน 

ค่าความต่าง 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

18 5 9 4 

19 5 7 2 

20 7 9 2 
21 6 7 1 

22 6 10 4 

23 5 9 3 
24 5 8 3 

25 5 8 3 

26 4 8 4 
27 3 7 4 

28 5 7 2 

29 3 7 4 
30 5 8 3 

31 4 9 5 

32 5 7 2 
33 6 8 2 

รวม 175 270  

คะแนนเฉลี่ย 5.30 8.18  
S.D. 1.19 0.98  

t 15.27   
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ตารางที่  22 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการ จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้จากใบงาน 

ล าดับที่ 
โฆษณา

1 
โฆษณา

2 
ข่าว 
1 

ข่าว 
2 

บทความ
1 

บทความ
2 

เรื่องสั้น
1 

เรื่องสั้น
2 

รวม 

1 6 7 7 7 5 6 8 8 54 

2 6 6 7 8 5 7 8 9 56 
3 6 7 7 8 6 7 9 9 59 

4 6 7 7 7 6 7 8 8 56 

5 5 6 8 9 5 7 7 9 56 
6 7 8 8 8 7 8 8 9 63 

7 7 7 8 8 7 7 9 9 62 

8 6 8 7 8 6 7 10 10 62 
9 7 8 7 8 5 7 9 10 61 

10 7 7 8 9 5 6 9 9 60 

11 7 8 7 8 6 6 8 9 59 
12 6 8 6 8 5 7 10 10 60 

13 5 7 8 7 7 6 8 8 56 

14 5 7 7 8 5 5 9 8 54 
15 6 7 5 6 5 6 9 9 53 

16 7 8 6 7 6 5 8 9 56 

17 5 7 7 8 5 5 7 7 51 
18 5 5 6 7 5 6 8 10 52 

19 5 6 6 6 5 6 8 9 51 

20 6 6 7 8 6 7 7 9 56 
21 6 7 8 7 5 7 10 10 60 

22 7 7 8 8 6 7 10 10 63 

23 8 8 7 8 6 6 9 9 61 
24 7 6 7 7 5 5 8 9 54 

25 7 7 8 8 6 6 9 9 60 

26 6 7 7 7 5 6 8 8 54 
27 8 8 8 8 6 7 10 10 65 

28 7 8 6 7 6 6 8 9 57 

29 7 8 8 7 6 6 10 10 62 
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ตาราง(ต่อ) 

ล าดับที่ 
โฆษณา

1 
โฆษณา

2 
ข่าว 
1 

ข่าว 
2 

บทความ
1 

บทความ
2 

เรื่องสั้น
1 

เรื่อง
สั้น2 

รวม 

30 5 7 8 7 6 6 8 9 56 

31 5 6 8 8 6 5 8 8 54 
32 6 7 8 7 5 6 8 9 56 

33 5 7 9 7 5 6 8 8 55 

รวม 204 233 239 249 185 207 281 296 1894 
คะแนน
เฉลี่ย 

6.18 7.06 7.24 7.55 5.61 6.27 8.52 8.97 57.39 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 

 

 



 



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณัฐพร สายกฤษณะ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 ตุลาคม 2533 
สถานที่เกิด นครปฐม 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 46 หมู ่1 ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
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