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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56253318 : หลักสูตรและการนิเทศ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

นาง มยุรี หอมขจร: การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเเละความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3) ศึกษาความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเรารักเพชรบุรี 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
เพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ที่ได้จากการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) โดยเป็นนักเรียนที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 2) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” 4) แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า  t-test แบบ One Sample t-test และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 



  จ 

3) ด้านความภาคภูมิใจพบว่ามีความคิดเห็นว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเพชรบุรี เพราะมี
พระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์สร้างพระราชวังไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและเคารพกราบไหว้ 
อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังมีภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ การคมนาคมไปมาสะดวก ส าหรับด้าน
การท าประโยชน์พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  เช่น 
ประเพณีเห่เรือบก ไทยทรงด า  อีกท้ังควรร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยและปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่คู่
จังหวัดเพชรบุรีสืบไป 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56253318 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
Keyword : reading comprehension, the third grade student 

MRS. MAYUREE HOMKHAJORN : THE DEVELOPMENT  OF READING 
COMPREHENSION  ABILITY AND LOCAL PRIDE BY USING GRAPHIC ORGANIZER 
TECHNIQUE IN LEARNING DEVELOPMENT ACTIVITIES “WE LOVE PHETCHABURI” OF THE 
THIRD GRADE STUDENT THESIS ADVISOR :  UBONWAN SONGSERM 

The purposes of this research were following these; Firstly was to develop the student's’ 
reading ability by using the graphic organization in the learners’ development activity. Secondly was  to 
study the student’s satisfaction of learning by using the graphic organzation in the learners’ 
development activity. The last purpose was to study the student’s worthiness for their local community 
with Prathomsuksa 3 students after learning by using the graphic organization in the learners 
development activity,We love Phetchaburi,was implemented with them. 

            The researching tools 1) The development activity lesson plan by using graphic 
organization 2) Reading comprehension exercise 3) The questionnaire of student’s satisfaction by learning 
through the graphic organization and 4) The interview of the worthiness for their local community. 

            The results of this were found that 

            1. The reading ability of Prathomsuksa three students after using graphic 
organization was increased  at.05 in significance 

            2. The satisfaction of learning management by using graphic organization in 
learning development activity “We love Phetchaburi” of Prathomsuksa three students after learning 
development activity by graphic organization, Overall, the satisfactory was high. 

            3. The worthiness of local community of Prathomsuksa three after learning 
management by using graphic organization in learning development activity “We love Phetchaburi”. 
There was found that students were proud that they have been born in Phetchaburi because there were 
3 palaces that were built by 3 reigns of king to the future generation to study. Moreover; Phetchaburi 
had good atmosphere 

And environment, good transportation. For the benefit for community, Student’s opinions, 
people should preserve local culture and tradition such as boat song, Thai-Song-Dam and we should 
cooperate to preserve thai tradition and wisdom to continue exist. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.อุบลวรรณ 
ส่งเสริม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และอาจารย์ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์  ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย
รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ 
ดร.สามารถ ทิมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่าง
สูง 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูง
เนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล 
อาจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟูุง และ อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจ
เครื่องมือเพ่ือให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนางานจนส าเร็จลุล่วง และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัย
สามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเจียร คุณแม่สุดใจ และพ่ีๆน้องๆทุกคนในครอบครัวหอมขจร ที่
เป็นก าลังใจส าคัญให้กับผู้วิจัยเสมอมา และขอขอบพระคุณเซอร์กมลวรรณ เภกะนันทน์ และ 

เซอร์วินิดา ดาวดี ที่เป็นก าลังใจคอยช่วยเหลือ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนให้ค าแนะน าและ
เป็นที่ปรึกษาในการเรียนด้วยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ และน้อง ๆ ร่วมรุ่นในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ ปี 56 ที่เป็นแรงกาย
แรงใจคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาคุณความดีทั้งมวลบูชาแด่
คุณบิดามารดาครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนและผู้มีพระคุณกับผู้วิจัยทุกท่านที่ชี้แนะให้การสนับสนุนและให้
ก าลังใจอย่างดียิ่งส่งผลให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จ 

  
  

มยุรี  หอมขจร 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ช 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญรูปภาพ .................................................................................................................................. ฎ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฏ 

บทที่ 1  บทน า .................................................................................................................................. 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 1 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................................... 5 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 8 

ค าถามการวิจัย ............................................................................................................................. 9 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................ 9 

ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................................... 9 

ระยะเวลาในการทดลอง ............................................................................................................. 10 

ตัวแปรที่ศึกษา ............................................................................................................................ 10 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................................. 10 

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................ 10 

ประโยชน์ที่ได้รับ ......................................................................................................................... 11 

บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................... 13 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................... 13 

   



  ฌ 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก ................................................................................................................. 31 

แนวคิดเก่ียวกับการอ่านจับใจความ ............................................................................................ 44 

แนวคิดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ................................................................................... 54 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..................................................................................................................... 63 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก .......................................................... 63 

บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย .............................................................................................................. 68 

ระเบียบวิธีการวิจัย ..................................................................................................................... 68 

แบบแผนการวิจัย........................................................................................................................ 68 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ......................................................................................................... 69 

กลุ่มตัวอย่าง ............................................................................................................................... 69 

ตัวแปรที่ศึกษา ............................................................................................................................ 69 

ระยะเวลาในการทดลอง ............................................................................................................. 70 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................................. 70 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................................................. 70 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................... 93 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  เรื่องเรารักเพชรบุรี ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก.............................................................................................. 93 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ......................................... 94 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................ 99 

สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................... 99 

อภิปรายผล ............................................................................................................................... 100 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 104 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ .................................................................................................... 104 

 



  ญ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ...................................................................................... 104 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 105 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 95 

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย .............................................. 96 

ภาคผนวก ข  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .................................................. 103 

ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................... 121 

ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ................................................................................... 170 

ภาคผนวก จ ประมวลภาพ ....................................................................................................... 173 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 179 

 



  ฎ 

 สารบัญรูปภาพ 
 

หน้า 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย .................................................................................................. 8 

แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างผังจินตทัศน์ (Mind Map) ............................................................................. 34 

แผนภาพที่ 4 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ หรือผังความคิดรวบยอด (Concept Map) ................................ 35 

แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างเวนน์ ไดอะแกรม (Venn Diagram) ............................................................. 35 

แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างผังที-ชาร์ท (T-Chart) ................................................................................... 36 

แผนภาพที่ 7 ตัวอย่างผังก้างปลา (Fishbone  Map) ...................................................................... 36 

แผนภาพที่ 8 ตัวอย่างผังใยแมงมุม (Spider  Web) ........................................................................ 37 

แผนภาพที่ 9 ตัวอย่างผังล าดับขั้นตอน (A Sequential  Map) ...................................................... 37 

แผนภาพที่ 10 ตัวอย่างผังวัฏจักร (Cycle Map ) ............................................................................ 38 

แผนภาพที่ 11 ตัวอย่างผังขั้นบันได (Ladder) ................................................................................. 38 

แผนภาพที่ 12 ตัวอย่างผังรอบด้าน (Spectrum) ............................................................................ 39 

แผนภาพที่ 13 ตัวอย่างแผนภูมิกง (Pie Chart) ............................................................................... 39 

แผนภาพที่ 14  ตัวอย่างผังมองต่างมุม (Thinking at Right Angles) ............................................. 40 

แผนภาพที่ 15 ตัวอย่างแผนภูมิเปูาหมาย (Target) ......................................................................... 40 

แผนภาพที่ 16 ขั้นตอนการการพัฒนาแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................................... 76 

แผนภาพที่ 17 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ .................................. 82 

แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ..................... 85 

แผนภาพที่ 19 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี .......................... 88 

 

file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/iThesis/backup_56253318_1.docx%23_Toc521680290


  ฏ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ด้านความสามารถทางภาษาของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี .......................................................... 3 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ........................................................................ 26 

ตารางท่ี 3 แสดงโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมเรารักเพชรบุรี ................................ 30 

ตารางท่ี 4 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ............................................................................................................................................ 71 

ตารางท่ี 5 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจับใจความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. 73 

ตารางท่ี 6 การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...................................................... 75 

ตารางท่ี 7 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ........................................................................................................ 77 

ตารางท่ี 8 ตารางวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ ........................... 78 

ตารางท่ี 9 การปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ........................ 81 

ตารางท่ี 10 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ .......... 82 

ตารางท่ี 11 การปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” ......................................................................... 83 

ตารางท่ี 12 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” ........................... 86 

ตารางท่ี 13 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ............................................................................................................................................ 88 

ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี .. 89 

ตารางท่ี 15 ขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ..................................................................... 90 

ตารางท่ี 16 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ......................................................................................................... 94 



  ฐ 

ตารางท่ี 17 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรา
รักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ................................................................................ 95 

ตารางท่ี 18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 1เรื่องส่วนประกอบ
ของผังกราฟิก ................................................................................................................................ 104 

ตารางท่ี 19 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เรื่องเมืองงามสาม
วัง .................................................................................................................................................. 105 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 3 เรื่องถ่ินช่างเมือง
ศิลป์ .............................................................................................................................................. 107 

ตารางท่ี 21 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพื้นบ้าน
 ...................................................................................................................................................... 108 

ตารางท่ี 22 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 5  สืบสานประเพณี
 ...................................................................................................................................................... 110 

ตารางท่ี 23 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 6 เรื่องคนดีเมือง
เพชร ............................................................................................................................................. 112 

ตารางท่ี 24 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่  7  รสเด็ดขนม
หวาน............................................................................................................................................. 114 

ตารางท่ี 25 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผัง
กราฟิก .......................................................................................................................................... 115 

ตารางท่ี 26 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ................................................................................................ 117 



  ฑ 

ตารางท่ี 27 แสดงความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบวัดความสามารถ ........... 118 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรารักเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .......................... 119 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เรารักเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 . 120 

ตารางท่ี 30 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ....................................................................................................... 170 

ตารางท่ี 31 แสดงคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ ......................................................................................................................................... 170 

ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ........................................................................................... 172 



 

บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยในการ
สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมใด บ้านเมืองใดให้
การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่
มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ได้ สังคมโลกในปัจจุบันเป็นโลก
แห่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาทางเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทต่อ
มนุษย์มากข้ึน เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร
ได้เกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย เพื่อการรองรับข้อมูลข่าวสารส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษา การประกอบ
อาชีพหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ในประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งสื่อกลางที่ใช้ เป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในสังคม เพ่ือการรับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆก็คือ
ภาษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2550:1)  
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ื อ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบการงานและด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ซึ่งการอ่านเป็นสาระที่ส าคัญสาระหนึ่งของสาระที่เป็นองค์
ความรู้ ซึ่งก าหนดไว้ในสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน การอ่านเป็นทักษะการ
รับสารที่มีความส าคัญและจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในสังคมในปัจจุบันการรับสารด้านการ
อ่านมีความรวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลายมาก อาทิ การอ่านและมีความสามารถในการอ่านจึง
ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้อ่ืน  ทั้งนี้เพราะการอ่านช่วยให้เป็นผู้รู้ที่มีความรู้ ความคิดและมีความเข้าใจ
กว้างขวางมากขึ้น ช่วยเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ เนื่องจากมนุษย์ไม่อาจหาประสบการณ์ทางตรงได้
ทุกเรื่อง เพราะมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป การอ่านจึงเป็นหนทางที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด ภูมิ
ปัญญา จินตนาการ ทั้งช่วยขยายโลกทัศน์ของผู้อ่านให้เป็นผู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ได้ นอกจากนี้การ
อ่านมากยังเป็นการสะสมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับชีวิตหลายๆด้าน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
ในการคิดและการแสดงออกต่างๆ เช่น การพูด การเขียน ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี ผู้ที่
ขาดประสบการณ์ในการอ่านย่อมไม่รู้เท่าทันผู้อ่ืนไม่อาจจะเข้าใจหรือแก้ปัญหาบางประการได้อย่าง
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ทันท่วงที ประโยชน์ส าคัญอีกประการหนึ่งคือช่วยให้เกิดความรื่นรมย์ในชีวิต ให้ความรู้สึกงดงามและ
สุนทรีย์ ตลอดจนได้รับความเพลิดเพลินใจ นับว่าการอ่านเป็นการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ยิ่ง ผู้ที่ชอบ
อ่านมักเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพมั่นใจในตนเอง เพราะความรู้ ความคิดที่ได้จากการอ่านเป็นแรงกระตุ้นที่
ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพภายในสิ่งส าคัญก็คือ ท าให้รู้จักเลือกรับสารให้เหมาะสมกับตนได้ (สิริอาภา 
รัชตะหิรัญ.2548 : 1-2) ผู้ที่อยู่ในโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งใฝุรู้และใส่
ใจกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การอ่านเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความรู้ทั้งในด้านองค์ความรู้และทักษะของตัวบุคคล เพ่ือสร้างคุณภาพของ
คน ท าให้สามารถสร้างความได้อธิบายได้ในโอกาสต่างๆเพ่ือความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิต
ส่วนตนและในหน้าที่การงานได้อย่างดียิ่ง (วีรนุช มาฆะศิรานนท์.2548:1-2) 
 การอ่านจึงมีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้ ถ้านักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีแล้วก็จะ
สามารถใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้ดีตามไปด้วย โดยเฉพาะการอ่านจับ
ใจความหรือการอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก ท าให้ผู้อ่านได้รับรับรู้เรื่องราว
จากเรื่องที่อ่านและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตรงตามที่มีผู้เขียนสื่อความหมาย ท าให้ผู้อ่านสามารถ
น าความรู้ แนวคิดที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปใช้ในปัจจุบัน
และอนาคต นอกจากนี้ปัญหาของการอ่านสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจการอ่านได้ นักเรียนขาดการฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความซึ่ง
เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสอบอ่าน ท าให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งในปัจจุบันการสอน
ของครูเน้นไปที่การสอนอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และเน้นการอ่านออกเสียงมากกว่า รวมทั้ง
ระดับความสามารถพ้ืนฐานในการอ่านของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันจึงท าให้สมรรถภาพด้านการ
สื่อสารของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่นๆ การจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่องที่อ่านในระดับต้น
เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากส าหรับการอ่านในระดับสูงต่อไป ถ้านักเรียนสื่อสารเรื่องที่อ่านไม่ได้ก็ไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อวิจารณ์เรื่องนั้น ๆ ได้(บันลือ พฤกษะวัน. 2546 : 129) 
 การอ่านจับใจความ เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในการอ่านเรื่องต่างๆ
และการอ่านจับใจความเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการอ่านมากที่สุด ทักษะการอ่านจับใจความเป็น
สิ่งที่ต้องน าไปใช้มากในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านข่าว อ่านบทความ อ่านสาระความรู้ที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร วารสารต่างๆ ถ้าอ่านแล้วจับประเด็นส าคัญได้ แล้วน าข้อมูลไปใช้ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ส าหรับนักเรียน ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร ต าราจ านวนมาก ยิ่งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องจับใจความเรื่องที่อ่านให้ได้แม่นย า ชัดเจนจึงจะสามารถน าไปเรียบเรียงให้เป็น
สาระความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าอย่างแท้จริง มิฉะนั้นจะเกิดความสับสน ดังที่ แม้นมาศ ชวลิต 
(2544 : 3) และจินดา ทองซุ้มห่อ (2549 : 4) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการอ่านจับใจความว่า การ
อ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ได้ความบันเทิงและให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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จรรโลงโลก การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย ดังนั้น ทักษะการ
อ่านจับใจความจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ทุกเรื่อง ถ้านักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านก็จะ
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ด้านอื่นๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องคิดค้น แสวงหาเทคนิค
การสอนต่างๆที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ โดยน าหลักการความส าคัญของการใช้ข้อมูล
ท้องถิ่นมาพัฒนาการอ่านจับใจความและวิธีการเรียนรู้ที่มีหลากหลายรูปแบบมาพิจารณา เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับนักเรียนดังที่ ศศิธร อินตุ่น (2555:21) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่าน
จับใจความเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตามเพราะถ้า
นักเรียนไม่สามารถจับใจความได้จะท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ส่วนถนอมวงศ์ ล้ า
ยอดมรรคผล (2548 :55) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่าการอ่านจับใจความส าคัญนับเป็นหัวใจ
ของการอ่านวัสดุการอ่านทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมีเนื้อหาอย่างใดเพราะหากจับใจความส าคัญไม่ได้ก็ย่อม
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านหากต้องใช้ประโยชน์จากการอ่านนั้นก็ต้องกลับมาอ่านใหม่ท าให้เสียเวลาบางครั้ง
ผู้อ่านได้อ่านเอกสารในที่ที่อาจจะไม่ได้กลับไปอ่านซ้ าอีกก็ยิ่งเสียประโยชน์ไป หากอ่านจับใจความได้ 
จ าไว้ได้หรือบันทึกไว้ได้ก็จะใช้ประโยชน์ได้ทันทีจากการประเมินคุณภาพระดับชาติประจ าปีการศึกษา 
2556 – 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาไทยลดลงและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ ปรากฏในตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ด้านความสามารถทางภาษาของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี  

ระดับ ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 
ดีเยี่ยม 22.33 32.72 22.52 4.76 24.29 24.29 14.29 8.73 16.08 

ดี 36.89 34.55 33.21 41.67 41.16 41.16 28.57 25.93 28.66 

พอใช้ 29.13 27.06 28.24 46.43 29.96 29.96 42.86 47.82 39.36 
ปรับปรุง 11.65 5.66 16.03 7.14 4.59 4.59 14.29 17.52 15.89 

ที่มา : ฝุายวิชาการ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีปีการศึกษา 2556-
2558 มีผลสัมฤทธิ์ทักษะภาษาไทยความสามารถทางภาษาระดับชาติ (NT) ซึ่งสมควรได้รับการพัฒนา
ให้สูงขึ้น 
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 จากประสบการณ์สอนภาษาไทยและการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี พอสรุปสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 
 1.  ปัญหาด้านตัวครู ครูขาดความเข้าใจและเทคนิควิธีสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนอ่านซ้ าๆในรูปแบบการสอนที่ไม่เร้าความสนใจของนักเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้เน้นให้เด็กแสวงหา คิดวิเคราะห์และสรุปด้วยตนเอง ครูขาดสื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้หรือค้นคว้า หรือการใช้สื่อที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูไม่ได้ให้นักเรียน
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่านไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
 2.  ปัญหาจากนักเรียน ได้แก่นักเรียนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทยที่มีความคิดว่ามี
เนื้อหามาก ยาก น่าเบื่อ ท าซ้ าๆ อ่านไม่รู้เรื่อง อ่านไม่คล่องรวมทั้งขาดความตระหนักในความส าคัญ
ของการอ่าน และไม่มีสมาธิในการอ่านท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจฝึกฝนทักษะการอ่านให้คล่องและสรุป
เรื่องไม่ได ้แวว มยุรา เหมือนนิล (2553:5) ได้สรุปปัญหาที่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือของนักเรียนไทยว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือต่างๆ น้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจ านวนมากอ่านจับ
ใจความไม่เป็นหรืออ่านได้ช้า ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ต าราที่สอนส่วนใหญ่มักเสนอทฤษฎีหรือ
หลักการอย่างกว้างๆยากต่อการปฏิบัติให้บังเกิดผล การฝึกทักษะการอ่านในชั้นเรียนก็มีจ ากัด ปัญหา
การอ่านในโรงเรียนก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะโลกไร้
พรมแดนในปัจจุบันมีหนังสือมาก อรอุมา ลือฉาย (2548: 3) กล่าวว่า จากสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านมากที่สุด กล่าวคือ ผู้เรียนอ่านแล้วไม่
เข้าใจในสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านไม่สามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ 
 การสอนโดยใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
ผู้เรียนซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเป็นวิธีการที่จะท าให้
ผู้เรียนสามารถจัดระบบระเบียบของข้อมูลที่ได้รับหรือข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในรูปแบบที่อธิบายได้และ
จดจ าได้นาน ซึ่งเป็นการประมวลความรู้ทั้งหมดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมทั้งยังเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดต่างๆ ออกมาอีกด้วย (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ. 2556 : 248) ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนภาพที่มีลักษณะต่างๆ ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม สร้างความหมายและความเข้าใจเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้ด้วยผัง
กราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจดจ า และผู้เรียนจะมีความรู้ในเนื้อหาสาระที่เรียน นอกจากนั้นยังได้
เรียนรู้การใช้ผังกราฟิกรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้อีกมาก 
(ทิศนา  แขมมณี.  2556 : 234) 
 จากความส าคัญความเป็นมาและสาเหตุดังกล่าว ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้
ศึกษาหาเทคนิคในการสอนรูปแบบต่างๆเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ
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นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและพบว่าเทคนิคการสอนแบบผังกราฟิกเป็นวิธีสอนที่ช่วยฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจวิธีสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกเพ่ือใช้เป็น
สื่อในการฝึกทักษะการอ่านจับใจความในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความ
ถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของ
ตนเอง ดังนั้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงมีเปูาหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญ ทางด้านภาษาไทย เพ่ือค้นพบและพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเองผู้วิจัยจึงได้น ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี”มาใช้จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี 7 เรื่องและน ามาจัดเป็นหน่วยการ
เรียนได้ทั้งหมด 7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เมืองงาม
สามวัง หน่วยที่ 3 ถิ่นช่างเมืองศิลป์ หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพ้ืนบ้าน  หน่วยที่ 5 สืบสานประเพณี  หน่วย
ที่ 6 คนดีเมืองเพชร  และหน่วยที่ 7 รสเด็ดขนมหวาน  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเรารักเพชรบุรี 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ที่จะน ารูปแบบการเรียนแบบผังกราฟิกด้านการอ่านจับใจความ ส่วนสุปรียา ตันสกุล (2540: 6) ได้ให้
ความหมายว่า ผังกราฟิกเป็นสิ่งที่แสดงออกเป็นภาพขององค์ประกอบที่ส าคัญของเนื้อหา เป็นรูปแบบ
ของความคิดที่ผู้สอนและผู้เรียนสร้างเพ่ือแสดงความคิดออกมาเป็นรูปธรรม พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2554: 126) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบของการสื่อสาร เพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลดิบหรือความรู้จาก
แหล่งต่างๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาท าการจัดกระท าข้อมูล ในการจัดกระท าข้อมูลต้อมีทักษะการคิด 
เช่น การสังเกต เปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ตัวเลข การ
วิเคราะห์ การสร้างแบบแผน จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูล ที่จัดกระท าแล้ว
ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้น าเสนอข้อมูล ที่กระท าแล้วตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้
น าเสนอต้องการทิศนา แขมมณี (2556: 386) อธิบายแผนผังความคิดว่า ประกอบไปด้วยความคิด
หรือข้อมูลส าคัญให้เชื่อมโยงกันไปในรูปแบบต่างๆท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้น 
ๆ มิ่งขวัญ ธรรมโรช (2556: 5) กล่าวว่าเป็นเครื่องมือในการจัดรวบรวมและสรุปความคิดหรือข้อมูล
ส าคัญให้เชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น แผนภูมิหรือแผนภาพ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิม และสร้างความหมาย ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้และจัดระเบียบ
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ข้อมูลที่เรียนรู้ด้วยผังกราฟิกจะช่วยให้ง่ายแก่การจดจ า (โรเบิร์ต  กาเย่  (พรรณี ช.เจนจิต. 2550: 
146 ; อ้างอิงจาก Gagne. 1970) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริง
ของมนุษย์ คือ การหยั่งเห็น (Insight) โดยมองการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง หากแต่ได้รับอิทธิพลจาก
การถ่ายโยงสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนไปสู่สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เช่น เมื่อเด็กเรียนรู้ในโรงเรียนโดยได้รับค าแนะน า
ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ เด็กจะเกิดการหยั่งเห็นและจะเกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ จนเกิดความคิดรวบยอด 
 Clark (พรรณี ช.เจนจิต. 2550: 146 ; อ้างอิงจาก Piaget. 1979) กล่าวว่าเด็กสามารถ
สร้างภาพในใจตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป และในช่วงอายุ 7-11ปี สามารถสร้างภาพความคิดในใจขึ้นได้ดี 
เช่น สามารถบอกเส้นทางเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนได้ เขียนแผนผังทางเดินได้ เด็กวัยนี้จะมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ออซูเบล (พรรณี ช.เจนจิต. 2550: 146  ;อ้างอิง
จาก Ausubel. 1963) ได้อธิบายว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นได้ หากการเรียนรู้นั้น
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมาก่อนดังนั้นการให้กรอบความคิดแก่นักเรียนก่อนสอนเนื้อหา
สาระใดๆจะช่วยเป็นสะพานหรือโครงสร้างที่ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหา หรือสิ่งใหม่ไปเชื่อมโยงยึดเกาะ
ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย คลาร์ค (Clark. 1991: 37-38) ได้ให้ความหมายว่า ผังกราฟิก
เป็นเครื่องมือของความคิดที่ผู้สอนหรือทั้งผู้สอนและผู้เรียนสร้างขึ้น เพ่ือแสดงความคิดความเข้าใจ
ออกมาเป็นรูปธรรมว่าก าลังคิดอะไรจากการอ่านเนื้อหาวิชานั้น เบเยอร์ (Bayer. 1997:183) ได้ให้
ความหมายว่า ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการสะสมความรู้ได้ดี และเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย สามารถประยุกต์ผังกราฟิกให้อยู่ในรูปแบบต่างๆเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการคิด  
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ผังกราฟิกคือเครื่องมือที่สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้
เห็นเป็นรูปธรรม ข้อมูลที่น าเสนอนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง เป็นนามธรรมที่แสดงออกมา
ให้เห็นภาพ ผังกราฟิกมีหลายชนิด การเลือกผังกราฟิกใดก็ตาม ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาอีกด้วยโดยใช้ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นมา
ศึกษาวิจัย 
 ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนมีแนวคิดว่าควรเริ่มต้นปลูกฝังจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้
เกิดความรัก ความหวงแหน และเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพราะถือเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม หากทุกคนสนใจแต่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ปล่อยปละละเลยให้คุณค่า
ทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามของท้องถิ่นให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลาก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายซึ่ง
สอดคล้องกับ ถวัลย์  มาศจรัส (2548 : 31) ได้กล่าวถึงเรื่องท้องถิ่น ไว้ว่า เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญต่อความเป็นชาติของทุกประเทศ เพราะการที่จะรวมตัวเป็นประเทศได้นั้นต้องอาศัย
พลังของความรัก ความหวงแหนในเรื่องภาษา ความคิด ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง ความเชื่อ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวและเชื่อมโยงกับจิตส านึกในความรักและความหวงแหน
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แผ่นดินถิ่นเกิดของตนทั้งสิ้นและยังสอดคล้องกับทวิช ลักษณ์สง่า (2557) ได้ท าการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจัยพบว่า 
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยนักเรียนเห็นว่าในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาและมีคน
ในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักเรียนมีความเห็นว่าท้องถิ่นของนักเรียนน่าอยู่ คนใน
ท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี มีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อนักเรียน และนักเรียนต้องการพัฒนาท้องถิ่นของ
นักเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรารัก
เพชรบุรี ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผังกราฟิก
พบว่าเคแกน (Kagan, 1998; อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์, 2543, หน้า 36) กล่าวว่า ผังกราฟิก
เป็นทั้งภาพและข้อความ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active learning)จะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ระดับสูง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่ง
ที่อยากเรียนยิ่งขึ้น จ าข้อมูลได้และเป็นการจ าแบบถาวร จากแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการ
น าแผนผังกราฟิกมาเสริมในข้ันตอนการสอนในขั้นต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการจัดกระท า
ข้อมูล ซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนการสอนมากข้ึน รวมทั้งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและท าให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้  ผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดง
ในภาพ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารัก
เพชรบุรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์75/75 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. เพ่ือศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี 
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ค าถามการวิจัย 

 ผู้วิจัยก าหนดค าถามการวิจัยครั้งนี้ เพื่อออกแบบการวิจัยส าหรับการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ขึ้นไปหรือไม่ 
 2.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับใด 
 3. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75  ขึ้นไป 
 2.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีต าบล
ช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 
ห้องเรียน จ านวน 85 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ต าบลช่อง
สะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้จากการ
คัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection) โดยเป็นนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี จ านวน 25 คน 
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ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในชั่วโมงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารัก
เพชรบุรี ใช้ระยะเวลาในการทดลอง ทดลองสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 
สัปดาห์ 
  

ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น 
  1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
  ตัวแปรตาม 
  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
  2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรารักเพชรบุรี 
  3. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี 
  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย   

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี ทั้ง 

7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เมืองงามสามวัง หน่วยที่ 

3 ถิ่นช่างเมืองศิลป์ หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพ้ืนบ้าน หน่วยที่ 5 สืบสานประเพณี หน่วยที่ 6 คนดีเมือง

เพชร และหน่วยที่ 7 รสเด็ดขนมหวาน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เข้าใจตรงกันผู้วิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 
 ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนที่
สามารถบอกหรือระบุได้ว่าใครท าอะไร ที่ไหน สรุปเหตุการณ์และใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อท้องถิ่น
ของตนเองในด้านความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และความรู้สึกที่มีต่อท้องถิ่นและคนใน
ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วัดได้จากแบบสัมภาษณ์ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรีมีลักษณะ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้
การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก หมายถึง วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการเขียนสรุปความส าคัญจากเรื่องที่อ่านในรูปของแผนภาพ โดยมีขั้นตอน 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 

 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรารักเพชรบุรี หมายถึง เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมชมรมเรารักเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ต าบล

ช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดให้นักเรียนได้เลือกลงตามความสนใจและตามความถนัด

ของนักเรียนเรียน โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี 7 เรื่องและน ามาจัดเป็นหน่วยการเรียน

ได้ทั้งหมด 7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เมืองงามสาม

วัง หน่วยที่ 3 ถิ่นช่างเมืองศิลป์ หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพ้ืนบ้าน หน่วยที่ 5 สืบสานประเพณี หน่วยที่ 6 

คนดีเมืองเพชร และหน่วยที่ 7 รสเด็ดขนมหวาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจับใจความ และ

ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชา
อ่ืนๆ 
 2.  นักเรียนเกิดส านึกรักษ์และภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นเพชรบุรี 
 3. สถานศึกษาสามารถน าแนวทางจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และสามารถน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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 4.  เป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาที่สนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่
รู้จักของบุคคลมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ผู้วิจัยได้เรียบเรียงตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

 3. แนวคิดเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 

 4. แนวคิดเก่ียวกับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ

ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 

คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลื อและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
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2.  กิจกรรมนักเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการ

ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน

เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

  2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา

ทหาร   

  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มี

จิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ได้ก าหนด แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ

จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดีมีคุณธรรม

จริยธรรม มีวินัย และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การ

สื่อสารการแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 

 หลักการ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

 1. มีเปูาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
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 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 

ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 

 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน

ลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 4. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 เป้าหมาย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนใช้ความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 แนวทางการจัดกิจกรรม 

 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

 2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างาน ที่สอดคล้องกับ

ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 

 3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอก

สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน

อย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 

 5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐาน

การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
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 6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย

รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 

 1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน

ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ

ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 2. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 

ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 3. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ 

สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 หลักการ 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน 

เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ

กิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 
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แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการ 

คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการ

ตัดสิน 

1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 

และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง

ด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมี

เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการ

ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุป

ผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการ

ด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น

รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษา ก าหนด

นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
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   2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

   2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 

   1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา

วิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

    2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

   2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 2.3 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 

2.4 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 

 เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

  1. ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานก าหนด ไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 

  2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และ 

ก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้ 

  2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

    ผ่าน หมายถึง ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติ

กิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน

การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 

    ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 

3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

    ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรม

ส าคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ 
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  2.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 

    ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ

การศึกษานั้น 

    ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปี ใน

ระดับการศึกษานั้น 

 แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่

จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

 ข้อเสนอแนะ 

 การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดโดย

สถานศึกษาควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

 2. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟูมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ

จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 

 4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้ 

  4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 

  4.2 มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟูมสะสมงาน 

  4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 
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บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนด 

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตาม

ความเหมาะสม 

 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

 2. ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี

ความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

  4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา

กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

 5. นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 1. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนา

ผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย 

 2. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

 3. ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความ

สนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 4. ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใน

การจัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
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 5. ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการ

ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

 6. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์

พร้อมจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผล 

 7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรมมา

พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

 8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

 บทบาทของผู้เรียน 

 1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ

ความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

 2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 

 4. ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอาใจ

ใส่อย่างสม่ าเสมอ 

  5. ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ 

  6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลังการ

ปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่

ความยั่งยืน 

 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 

บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 

 1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษาและชุมชน 



  22 

 2. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

 3. ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปูองกัน และแก้ไข

ปัญหาของผู้เรียน 

 4. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน 

 5. ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของ

ผู้เรียน 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 หลักการ 

 กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และ

ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การ

ช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

  การจัดกิจกรรมนักเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 

 1. จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

 2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่

สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 

 3.  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 

 4.  เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ

ผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

 5.  จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอก

สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 

 7.  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบน

พ้ืนฐานกรปฏิบัติตามวีถีประชาธิปไตย 

 8.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
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 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ 

 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

  
ขอบข่าย 

 กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 

สถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม 

 2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

และเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

 ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ 

1 และ 2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1 หรือ 2 

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน

จัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ

ร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม

ตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน

การจัดตั้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 
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 หลักการ 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

 1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ

สมัครใจ 

 2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกัน

แก้ปัญหา 

 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 4. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา

และท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด

ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 ขอบข่าย 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้ 

  1. เป็นกิจกรรมที่เก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

  2. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 

  3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลา

เรียน 

 แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ

บริบทและสภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1.สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ

ภายในหรือภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน

กิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 
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 2.กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจความ

สนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 

 3.กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม

ชมรม และเชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่

สถานศึกษาก าหนด 

 4.ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่กิจกรรม 

 เงื่อนไข 

 1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม

โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.  สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม

ชมรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม 

  3.  สถานศึกษามีระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของชุมนุม

ชมรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 การประเมินกิจกรรม 

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริงโดยก าหนดผล

การประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการ

ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีดังนี้ 
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โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

  กิจกรรมแนะแนว  40 40 40 40 40 40 

  กิจกรรมซ่อมเสริม / จริยะ 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมนักเรียน       

 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 40 ชม. / ปี (ปฏิบัตินอกเวลาเรียน) 

 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 160 160 160 160 160 

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน  160  ชั่วโมงต่อปี /  1  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
หลักการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
 กิจกรรมชมรมมีหลักการ ดังนี้ 
 1.  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 3.  บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  และรู้สึกสนุกกับการใฝุรู้ใฝุเรียน 

 4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิด วิเคราะห์สร้างสรรค์ 
จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์ สัมพันธ์กับชีวิตจริงในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
 5.  จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม 

 6.  มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
ของสถานศึกษา 
 7.ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการมีครูเป็นที่ปรึกษาถือเป็นหน้าที่และงานประจ าโดยค านึงถึง
ความปลอดภัย 
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 8. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 9.  มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 
 เป้าหมายของกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
 การจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจได้ก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้ 
 1.  ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ ความช านาญด้านวิชาการ วิชาชีพและ
เทคโนโลยี 
 2.   เห็นคุณค่าชององค์ความรู้ต่างๆ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต 

 3.  รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มี
ทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมีความสุข 

 4.  ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
 5.  พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 6.  มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตลอดจน
ความเป็นระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
 1.  ส ารวจความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 

 2.  จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมชมรม) 
 3.  ประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมย่อย 

 4.  รับสมัครสมาชิกตามความพึงพอใจของผู้เรียน 

 5.  รับการปฐมนิเทศจากครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 6.  ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายต่างๆ ตามความพึงพอใจ 

 7.  ประชุมวางแผน จัดท าแผนงาน/โครงงานและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 8.  ขออนุมัติจากหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน 

 9.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงงานและปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
 10.  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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 11.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

 12.  ขออนุมัติผลการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 

 
 แนวทางการประเมินกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมชมรม) 
 1.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมโดย
ประเมินพฤติกรรมในการท างานการปฏิบัติกิจกรรม  ผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง 
 2.  ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกเวลาที่ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เครื่องหมายแสดง
ดังนี้ 
     ส าหรับผู้เรียนตรงเวลา 
    ส เมื่อเข้าเรียนสาย 

    ข เมื่อขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
    ป เมื่อผู้เรียนปุวย 

    ล เมื่อผู้เรียนลากิจ 

  
 แนวทางในการบันทึกวัตถุประสงค์ 
 1.  ผู้ให้การบันทึกจะต้องเขียนวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการจัดกิจกรรม กระบวนการ
เรียนรู้และการประเมินผล 

 2.  บันทึกคะแนนในแต่ละวัตถุประสงค์เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  โดยคะแนนแต่ละครั้งมา
รวมกันแล้วสรุปคิดเป็นร้อยละ 

 เกณฑ์การผ่านกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมชมรม) 
 1.  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 

 2.  ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 กรณีท่ีสิ้นสุดการเรียน ผู้เรียนไม่ผ่าน กิจกรรมโดยบกพร่องเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หรือทั้ง

สองเกณฑ์ จะต้องเรียนซ่อมเสริมก่อนจนกว่าจะได้ผลตามเกณฑ์จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี 
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 ใช้ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของจังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีดังเช่น เมืองงามสามวัง ถิ่นช่าง

เมืองศิลป์ เพลงถิ่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณี คนดีเมืองเพชร รสเด็ดขนมหวาน 

ความสามารถในการสื่อสารร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดภาระงานและชิ้นงาน ระบุแหล่งข้อมูลและจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ศึกษาเอกสาร ลงพ้ืนที่

สังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาอภิปราย วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ  และเรียบ

เรียงเป็นผังกราฟิก น าเสนอและแลกเปลี่ยนผลงาน 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความส านึกรักท้องถิ่น ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง เห็นความส าคัญของคุณค่า

เดิมที่สืบทอดมาผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่น า

คุณค่าของสังคมเดิมมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบัน รู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาและอนุรักษ์สิ่งดีงามของ

ท้องถิ่นไว้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องส่วนประกอบของผังกราฟิกได้ 

2. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องเมืองงามสามวังได้ 

3.  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องถิ่นช่างเมืองศิลป์ได้ 

4.  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องเพลงถิ่นพื้นบ้านได้ 

5.  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องสืบสานประเพณีได้ 

6.  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องคนดีเมืองเพชรได้ 

7.  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่องรสเด็ดขนมหวานได้   
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โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชมรมเรารักเพชรบุรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน มีดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมเรารักเพชรบุรี 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยที ่ จุดประสงค์ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ประเภทผังกราฟิก เวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

1 1 นั ก เ รี ย นส าม า รถอ่ า นจั บ
ใจความเรื่องส่วนประกอบของ
ผังกราฟิกได้ 

ส่วนประกอบของผัง
กราฟิก 

ผังมโนทัศน์ 
(Concept   Map) 

ผังจินตทัศน ์
 (Mind  Map) 

1  

2-4 2 นั ก เ รี ย นส าม า รถอ่ า นจั บ
ใจความเรื่องเมืองงามสามวัง
ได้ 

เมืองงามสามวัง 
-พระนครคีรี   
-พระรามราชนิเวศน ์
- พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน 

ผังมโนทัศน์  
(Concept   Map) 

3  

5-6 3 นั ก เ รี ย นส าม า รถอ่ า นจั บ
ใจความเรื่องถิ่นช่างเมืองศิลป์
ได้ 

ถิ่นช่างเมืองศิลป์ 
-ศิลปะการแทงหยวก 
-งานปูนป้ัน 

ผังมโนทัศน์  
(Concept   Map) 

 

2  

7-8 4 นั ก เ รี ย นส าม า รถอ่ า นจั บ
ใจความเรื่องเพลงถิ่นพื้นบ้าน
ได้ 

เพลงถิ่นพื้นบ้าน 
-เพลงพวงมาลัย 
-เพลงเพชรบุรีที่รัก 

ผังมโนทัศน์ 
(Concept   Map) 

ผังจินตทัศน ์
 (Mind  Map) 

2  

9-12 5 นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความเรื่องสืบสานประเพณ ี

สืบสานประเพณ ี
-วัวเทียมเกวียน 
- ไทยทรงด า 
- แม่น้ าเพชรบุร ี
- เห่เรือบก 

ผังจินตทัศน ์
 (Mind  Map) 

4  

13-16 6 นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความเรื่องคนดเีมืองเพชรได ้

คนดีเมืองเพชร 
-สมเดจ็เจ้าแตงโม 
-ประสม สุสุทธิ 
-ทองร่วง เอมโอษฐ์ 
-ปูุเย็น แก้วมณ ี

ผังจินตทัศน ์
 (Mind  Map) 

4  
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ตารางที่ 3(ต่อ) 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยที ่ จุดประสงค์ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ประเภทผังกราฟิก เวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

17-19 7 นั ก เ รี ย นส าม า รถอ่ า นจั บ
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคผังกราฟิก 

นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกไว้ ดังนี้ 

 (ธัญญา ผลอนันต์, 2548) ได้ให้ความหมายว่า วิธีการของผังกราฟิกนั้นสามารถน าไปใช้

ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานจริง และเห็นว่าถ้าน าแนวคิด เทคนิค วิธีการนี้ขยายผลในการศึกษา 

น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนนั้นจะสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ศาสตร์และ

ศิลปะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถช่วยคิด จ า บันทึก เข้าใจเนื้อหา การ

น าเสนอข้อมูลและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มี

ชีวิตชีวายิ่งขึ้น 

 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548: 67 – 71) ได้ให้ความหมายของผัง

กราฟิกไว้ว่า ผังกราฟิก คือ แบบของการสื่อสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็น

ระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มากจากการน าข้อมูลดิบ หรือความรู้

จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจัดกระท าข้อมูล ในการจัดกระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะการคิด เช่น การ

สังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ตัวเลข เช่น ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย และการสรุป เป็นต้น จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่จัดกระท าแล้ว

ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีผู้น าเสนอต้องการ 

 (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2556) ได้กล่าวถึงความหมายของผังกราฟิกไว้ว่า แผนผังหรือ

แผนภูมิรูปภาพที่แสดงความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระเบียบในรูปแบบ
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ต่างๆกัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าเอาข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายจ านวนมากมา

จัดเป็นระบบระเบียบ สามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจและจดจ าความรู้ เนื้อหา สาระนั้นๆได้ง่าย

และได้นาน เนื่องจากมีความเชื่อว่าคนเราจะสามารถจดจ าสิ่งต่างๆที่รูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ ดังนั้น

ผังกราฟิกจึงเป็นการประมวลความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้และอธิบาย

ได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและเกิดความคิดได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับค ากล่าว

ที่ว่า “ภาพ 1 ภาพ ดีกว่าค าพูดเป็นค า” 

 ทิศนา แขมมณี (2557: 388) ได้ให้ความหมายของผังกราฟิกไว้ว่า ผังกราฟิก เป็น

แผนผังทางความคิด ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้ หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ 

 Clark (1991: 37-38) ได้ให้ความหมายว่า ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือของความคิดที่ผู้สอน

หรือทั้งผู้สอนและผู้เรียนสร้างขึ้น เพ่ือแสดงความคิดความเข้าใจออกมาเป็นรูปธรรมว่าก าลังคิดอะไร

จากการอ่านเนื้อหาวิชานั้น 

 Bayer (1997: 183) ได้ให้ความหมายว่า ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการ

สะสมความรู้ได้ดี และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถประยุกต์ผังกราฟิกให้อยู่ในรูปแบบ

ต่างๆเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการคิด 

 สรุปได้ว่า ผังกราฟิก หมายถึง การใช้เครื่องมือที่แสดงความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆ 

เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระเบียบในรูปแบบต่างๆกัน เพ่ือช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจและจดจ า

ความรู้ เนื้อหา สาระนั้นๆได้ง่ายและได้นาน  ประมวลความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่

สามารถมองเห็นได้และอธิบายได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและเกิดความคิดได้

เป็นอย่างด ี

 

ความส าคัญของการใช้เทคนิคผังกราฟิก 

 นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง

กราฟิกไว้ ดังนี้ 

 (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, 2546) ได้กล่าวว่าความส าคัญของการใช้ผังกราฟิกไว้ว่า ผังกราฟิก

หรือผังความคิดเป็นการน าหลักการท างานของสมองมาใช้ประโยชน์เพราะการใช้ผังกราฟิกจะเกิดขึ้น

ได้จากการท างานของสมองทั้งสองซีก คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยสมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่

ในการวิเคราะห์ค า สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ค า 
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สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่ในการสังเคราะห์รูปแบบ สี รูปร่าง ผังกราฟิกจะ

ช่วยประหยัดเวลาในการคิดระดมสมองในเรื่องใหม่ๆในเรื่องการวางแผนการสรุป การทบทวนและการ

จดบันทึก 

 (วลัย พานิช, 2549) ได้กล่าวความส าคัญของการใช้เทคนิคผังกราฟิกไว้ว่า การใช้เทคนิค

ผังกราฟิกในการเรียนการสอน คือการพัฒนาความคิดแก่ผู้เรียน ฝึกการรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

เชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูลหรือมโนทัศน์ต่างๆโดยแสดงออกมาในรูปของกราฟิกและเหนือกว่าสิ่งใดก็

คือได้พัฒนาการฝึกน าตนเองรู้ว่าตนเองท าอะไร บังคับตนเองไปในทิศทางตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 

มองเห็นทิศทางหรือมิติต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองก าลังค้นคว้าหรือศึกษาหรือแก้ปัญหา 

นั่นคือการเกิด Metacognition (thinking hoe of thinking) 

 (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2556) ได้กล่าวความส าคัญของการใช้เทคนิคผังกราฟิกไว้ว่า 

การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดที่ก าลังเป็นที่นิยมใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการคิดค้นรูปแบบผังกราฟิกอย่างหลากหลาย ครูสามารถน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้หรือพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดโดยตรงในการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลจากการวิจัยพบว่า การใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียน

พัฒนาการคิด เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้ง มีความสนใจในการเรียนและเจตคติที่ดีต่อการ

เรียน 

  สรุปได้ว่า ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกคือ เป็นเทคนิค

การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิด ฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ

ข้อมูล เป็นที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

ประเภทของผังกราฟิก 

 (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2556)ได้เสนอแผนผังกราฟิกประเภทต่าง ๆ ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 1. แสดงความคิดรวบยอดของข้อมูลหรือสาระส าคัญของข้อมูล 

 1.1 ผังจินตทัศน์ (Mind Map)เป็นผังแสดงโครงสร้างสาระความคิดจินตนาการต่างๆ ใน

ภาพรวมซึ่งเป็นภาพกว้าง มักใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ เพ่ือจ าแนกหรือจัดเรียงล าดับความส าคัญของ

สาระหรือข้อมูล จะลากเส้นในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ทั้งที่มีลูกศรก ากับหรือไม่ก็ได้ 

เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลและความคิดต่างๆ โดยจะมีค าเชื่อมหรือไม่ก็ได้ การใช้ Mind map 

มีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความคิดจินตนาการ แล้วสร้างเป็นภาพความคิด การแสดงตัวแทนความหมาย 
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ของความคิดนั้น อาจแสดงด้วยข้อความที่เป็นวลี ค า ประโยคหรือภาพสัญลักษณ์ก็ได้ ทั้งนี้ บูซาน 

(Buzan) ได้เสนอแนะว่า การเขียน Mind map ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรต้องใช้ภาพที่สื่อ

ความหมายประกอบค า มีเส้นซึ่งเชื่อมความคิดต่างๆ ที่เป็นเส้นโค้ง และควรใช้สีในการวาดภาพ 3-5 สี 

ทั้งนี้เพราะสมองจะจ าจากภาพจากสี และเส้นโค้ง เนื่องจากเซลล์สมองมีเส้นใยประสาทเป็นเส้นโค้ง 

 

แผนภาพที่ 2 ตัวอย่างผังจินตทัศน์ (Mind Map) 
 1.2 ผังมโนทัศน์ หรือผังความคิดรวบยอด (Concept Map) นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในวงการศึกษา ผังมโนทัศน์จะแสดงความคิดของเรื่องราวต่างๆ โดยการจัดหมวดหมู่ตามล าดับ

ความส าคัญของข้อมูล โดยแยกเป็นมโนทัศน์หลัก มโนทัศน์รอง มโนทัศน์ย่อย รวมไปถึงตัวอย่าง ซึ่ง

ท าให้สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ยิ่งขึ้น แต่ละมโนทัศน์จะมีรูปทรงเรขาคณิตล้อมรอบ โดยมีมโน

ทัศน์หลักอยู่ตรงกลางหรือบนสุด มโนทัศน์รองจะอยู่ถัดไป และวงนอกสุดจะเป็นมโนทัศน์ย่อย แต่ละ

มโนทัศน์จะมีเส้นต่างๆ ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง มีลูกศรก ากับหรืออาจไม่มีลูกศรก ากับก็ได้เพ่ือแสดง

ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงข้อมูล โดยจะมีค าเชื่อมก ากับหรือไม่มีก็ได้ โดยปกติจะไม่นิยมใช้

ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ เพราะว่าอาจท าให้สับสนได้ เนื่องจากผังมโนทัศน์ได้แสดง

ล าดับขั้นก่อนหลังไว้แล้ว การสร้างผังมโนทัศน์ควรเขียนซ้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแผนผังให้

ประณีต ชัดเจน กะทัดรัด มีการปรับปรุงฝึกฝนตนเองโดยการท าหลายๆ ครั้ง เพ่ือหาข้อบกพร่องใน

การท าผังมโนทัศน์ 
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แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ หรือผังความคิดรวบยอด (Concept Map) 
 2. แสดงเปรียบเทียบข้อมูล  

 2.1 เวนน์ ไดอะแกรม (Venn Diagram)เป็นผังแสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล

อย่างน้อย 2 สิ่ง เพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูลมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือหาจุดต่าง

และจุดร่วมของสิ่งต่างๆลักษณะของผังจะเป็นวงกลม 2 วง มีส่วนหนึ่งของวงกลมที่ทับซ้อนกัน ส่วนที่

ทับซ้อนกันของวงกลมนี้ให้เป็นตัวแทนของความคิดหรือข้อมูลที่เหมือนกัน หรือเป็นจุดร่วมระหว่าง

ข้อมูลทั้งสอง และส่วนที่เหลือของวงกลมซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกันนั้น คือ ส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่ง

ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน 

ความเหมือน (จุดรวม) ความต่าง (ลักษณะเฉพาะสิ่งที่ 1)   ความต่าง (ลักษณะเฉพาะสิ่งที่ 2) 

 

 

แผนภาพที่ 4 ตัวอย่างเวนน์ ไดอะแกรม (Venn Diagram) 
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 2.2 ผังที-ชาร์ท (T-Chart) เป็นผังที่แยกข้อมูลหรือความคิดออกเป็น 2 ส่วน โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือแสดงความแตกต่างของความคิดหรือข้อมูลที่ศึกษาหรืออยู่มุมมองของความคิดทั้ง 2 

ด้าน และแสดงเหตุผลของความคิดหรือความจริงที่เป็นอยู่ 

 

แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างผังที-ชาร์ท (T-Chart) 
3. แผนภูมิความคิดหรือผังกราฟิกท่ีแสดงข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลกัน  

 3.1 ผังก้างปลา (Fishbone  Map)  เป็นผังที่แสดงข้อมูลที่เป็นผลหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

และจะแสดงให้เห็นถึงความคิดและการวิเคราะห์ แยกย่อย เพ่ือหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผล

ต่อปัญหานั้นๆอย่างรอบด้านใช้ส าหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยของปัญหาต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ

แก้ปัญหา 

 

แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างผังก้างปลา (Fishbone  Map)   
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3.2 ผังใยแมงมุม (Spider  Web) มีลักษณะเหมือนผังมโนทัศน์ แต่แตกต่างกันที่ผังมโนทัศน์

จะแสดงความคิดรวบยอดของข้อมูลตามล าดับของความคิด ส่วนผังใยแมงมุมจะแสดงถึงสิ่งที่เป็น

สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลตามมาของสิ่งอื่นๆ แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวพันกัน 

 

แผนภาพที่ 7 ตัวอย่างผังใยแมงมุม (Spider  Web) 
4. แสดงการเรียงล าดับข้อมูล หรือขั้นตอนต่าง ๆ  

 4.1 ผังล าดับขั้นตอน (A Sequential  Map) เป็นผังที่แสดงล าดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆ 

หรือกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งส าหรับจุดสิ้นสุด อาจมี

ต่อเนื่องเรื่อยไปอาจไม่มีสิ้นสุดก็ได้ เป็นการฝึกให้เด็กคิดไกลๆ คิดเป็นขั้น 

 

แผนภาพที่ 8 ตัวอย่างผังล าดับขั้นตอน (A Sequential  Map) 
4.2 ผังวัฏจักร (Cycle Map )เป็นผังล าดับขั้นตอนแบบหนึ่ง แต่ขั้นตอนต่างๆ จะมีความสัมพันธ์เป็น

เหตุเป็นผลตามล าดับขั้นตอนของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันเป็นวงกลมแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและ

จุดจบวนเวียนอยู่เช่นนั้นเรื่อยๆ ไป 
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แผนภาพที่ 9 ตัวอย่างผังวัฏจักร (Cycle Map ) 
4.3 ผังขั้นบันได (Ladder) เป็นผังที่ใช้แสดงข้อมูลเพ่ือเรียงล าดับของสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้ง

ขนาด รูปร่าง จ านวน ระยะทาง ที่บอกลักษณะความมาก-น้อย ใหญ่-เล็ก หนัก-เบา สั้น-ยาว ยาก-

ง่าย ใกล้-ไกล เป็นต้น 

 

แผนภาพที่ 10 ตัวอย่างผังขั้นบันได (Ladder) 
4.4 ผังรอบด้าน (Spectrum) เป็นผังที่แสดงความคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งบุคคล 

สถานที่ เหตุการณ์และสถานการณ์หลายๆ ด้าน ที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้งทางด้านบวกและลบ 

ส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี เพ่ือแสดงมุมมองรอบด้าน ไม่ให้มองอะไรเพียงด้านเดียว 
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แผนภาพที่ 11 ตัวอย่างผังรอบด้าน (Spectrum) 
5. ผังกราฟิกท่ีแสดงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลหรือหมวดหมู่ของความคิด 

 5.1 แผนภูมิกง (Pie Chart) เป็นผังที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่

หรือจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ หรือเซ็ตย่อย 

 

แผนภาพที่ 12 ตัวอย่างแผนภูมิกง (Pie Chart) 
 5.2 ผังมองต่างมุม (Thinking at Right Angles)บางครั้งเรียกว่า TaRAเป็นการน าเอา

ตัวอักษรตัวแรกของค าว่า Thinking at Right Angles มาเขียนเป็นค าใหม่ผังนี้มีลักษณะเป็นเส้น 2 

เส้น ที่ชนกันเป็นรูปมุมฉาก ตรงปลายเส้นทั้ง 2 มีลูกศรเพ่ือแสดงความคิดที่แตกต่างกันออกไป ปลาย

ลูกศรด้านหนึ่งจะหมายถึงข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งเป็นข้อมูลจากเนื้อหาสาระที่เป็นที่ยอมรับหรือรับรู้กัน

ทั่วไป แต่ปลายลูกศรอีกเส้นหนึ่งจะหมายถึงข้อมูลที่นักเรียนจะต้องคิดให้แตกต่างออกไปไม่ให้

เหมือนเดิม หรือคิดในอีกมุมมองหนึ่ง หรืออาจแยกเป็นข้อเท็จจริงกับความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจาก 

ข้อเท็จจริงที่มี ผังมองต่างมุมนี้จะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือคิดได้หลายแง่มุมมองที่แตกต่างไปจาก

เดิมๆ 
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แผนภาพที่ 13  ตัวอย่างผังมองต่างมุม (Thinking at Right Angles) 
5.3 แผนภูมิเปูาหมาย (Target) เป็นผังที่จ าแนกความคิดหรือจ าแนกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ 

โดยจ าแนกเป็นเปูาหมายหลัก เปูาหมายรอง หรือก าหนดสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของสิ่ง

ต่างๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์หลักกับประโยชน์รอง หรือสิ่งที่ดีที่สุดกับสิ่งที่รองลงมา เป็นแผนภูมิที่จะท า

ให้นักเรียนสามารถก าหนดประเด็นส าคัญและจัดล าดับความส าคัญความจ าเป็นของเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ต่างๆได้ ตรงศูนย์กลางของวงกลมคือเปูาหมายหลักวงกลมรอบที่สองคือ เปูาหมายรองลงไป 

และวงกลมนอกสุดเป็นเปูาหมายที่ส าคัญน้อยกว่า หรือเป็นเพียงเปูาหมายเสริม 

 

แผนภาพที่ 14 ตัวอย่างแผนภูมิเปูาหมาย (Target) 
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ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

 สุปรียา ตันสกุล (2540: 40) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ” ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการ
จัดข้อมูลด้วยแผนภาพ(Graphic Organizers) ที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความสามารถ
ทางการแก้ ปัญหาของนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี ชั้ นปี ที่  2  คณะสาธ ารณสุ ขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
และความสามารถทางการแก้ปัญหาสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 
7 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การทบทวนความรู้เดิม 
 2) การชี้แจงวัตถุประสงค์ ลักษณะของบทเรียน ความรู้ที่คาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน 
 3) การกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิม เพ่ือเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่
เรียนและการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ 
 4) การน าเสนอตัวอย่างการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ ที่เหมาะกับลักษณะของเนื้อหา
ความรู้ที่คาดหวัง 
 5) ผู้เรียนรายบุคคลท าความเข้าใจเนื้อหาและฝึกใช้แผนภาพ 
 6) การน าเสนอปัญหาให้ผู้เรียนใช้แผนภาพเป็นกรอบในการแก้ปัญหา 
 7) การท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด 
 
 (Jones. B.T. ; Pirece J, 1989) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 
 2. ผู้สอนแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
 3. ผู้สอนชี้แจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้ 
 4. ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคล 
 5. ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกของตนแลกเปลี่ยนกัน 
  (Clark,1991: 526-524) ) ได้เสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกไว้ ด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 ก.  ขั้นก่อนสอน 
 1) ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค์ของการสอนเนื้อหาสาระ
นั้น 
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 2) ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระ
นั้น ๆ 
 3) ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด 
 4) ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิกนั้น 
 ข.  ขั้นสอน 
 1) ผู้สอนเสนอผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแก่ผู้เรียน 
 2) ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาสาระและน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผังกราฟิกตามความ
เข้าใจของตน 
 3) ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน หรือขยายความเพ่ิมเติม 
 4) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพ่ิมเติม โดยน าเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้วให้
ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 
 5) ผู้สอนให้ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้เรียน 
 (Joyce  B.& Weil  M. & Showers, 1992) น ารูปแบบการเรียนการสอนของคล้ากมา
ปรับใช้โดยเพิ่มเติมขั้นตอนเป็น 8 ขั้น ดังนี้ 
 1) ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
 2) ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 
 3) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพ่ือเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ 
 4) ผู้สอนเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 5) ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟิก และให้ผู้เรียนน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผัง
กราฟิกตามความเข้าใจของตน 
 6) ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิกและวิธีใช้ผัง
กราฟิก 
 7) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเนื้อหา 
 8) ผู้สอนซักถาม ปรับความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจกระจ่างชัด 
 ผู้วิจัยได้สนใจที่จะน าผังกราฟิกมาใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
มโนทัศน์ส าคัญและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่ส าคัญเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ ได้ดีขึ้น เพราะการเรียนรู้โดย
ใช้ผังกราฟิก Graphic Organizers ซึ่งพัฒนามาจากการเรียนรู้ อย่างมีความหมายของ (Jones. B.T. ; 
Pirece J, 1989)  ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาทักษะการอ่าน อาศัยเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาการ
คิดอีก อาทิ เทคนิคการตั้งค าถาม การใช้ผังกราฟิก แผนผังกราฟิกช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดกลุ่มเนื้อหา การสร้างสมความคิด การเรียนรู้ผังกราฟิกใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับอายุ
แผนผังกราฟิกมีประโยชน์ในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนจ าข้อมูลได้และเป็นความจ าที่ถาวร นอกจากนี้
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ยังพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังกราฟิกมีความคงทนในการเรียนรู้ และการเรียนโดยใช้ผัง
กราฟิก ท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ เทคนิคการใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการพัฒนาทักษะ
การคิดที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด ซึ่งได้มีการคิดค้นรูปแบบผังกราฟิกอย่าง
หลากหลาย การใช้ผังกราฟิกมีจุดประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาจัดให้เป็นระบบระเบียบใน
รูปแบบที่สามารถอธิบายได้ง่าย และจดจ าได้นาน ซึ่งเป็นการประมวลความรู้ทั้งหมดที่เป็นนามธรรม
ให้กลายเป็นรูปธรรม  
 การที่ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
คงความรู้และจัดล าดับความคิด เพื่อเชื่อมโยงความคิด เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ท าให้เกิดความเข้าใจ เป็น
การเรียนรู้อย่างมีเปูาหมาย ในปัจจุบันผังกราฟิก ได้พัฒนาขึ้นหลายรูปแบบอาทิเช่น ผังความคิด 
Mind ( Map) ผังมโนทัศน์ Concept Map) เวนน์ไดอะแกรม (Venn - Diagram) ผังก้างปลา Fish ( 
Bone) ผังใยแมงมุม Spider ( Map) เป็นต้น และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ผังกราฟิกมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ (ดลฤดี รัตนประสารท, 2547), (น้ าผึ้ง มีนิล, 2545), บุญนา เที่ยงดี 
(2548:49.) และ(จุฬาลักษณ์   ภูมิปัญญา, 2550) พบในท านองเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ผังกราฟิก สามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูล หรือความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ ท าให้สรุป
เรื่องท่ีเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสามารถท าให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้  
 จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักการศึกษาผู้วิจัยจึง

ได้น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของ (Jones. B.T. ; Pirece J, 1989) มาใช้ใน

งานวิจัยนี้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกซ่ึงมีข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูล

ด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 2. ผู้สอนแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 3. ผู้สอน

ชี้แจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้  4. ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกใน

การท าความเข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคลและ  5. ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกของตน

แลกเปลี่ยนกันซึ่งการน าผังกราฟิกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของผังกราฟิก

กับข้อมูลแต่ละชนิดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 

ความหมายของความสามารถในการอ่าน 
 มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ ดังนี้ 
 (วรรณี โสมประยูร, 2542) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการ
ทางสมองที่ต้องใช้สายตาสัมผัสอักษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือ
สัญลักษณ์โดยแปลออกมาเป็นความหมายที่สื่อความคิดและความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้เข้าใจ
ตรงกัน และผู้อ่านสามารถน าเอาความหมายนั้นๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2545) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การแปลความตาม
ตัวอักษรออกมาเป็นความคิดและน าความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นหัวใจของการอ่านอยู่ที่การ
เข้าใจความหมายของค า 
 (ประเทิน มหาขันธ, 2550) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านคือกระบวนการ
ในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่มีการจดบันทึกไว้ การเข้าใจตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ท่ีอ่านขึ้นอยู่กับความหมายที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจ  
 ศิริพร ลิมตระการ (2551:5) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่ า การอ่ านเป็น
กระบวนการแห่งความคิดในการรับสาร ในขณะที่อ่านสมองของผู้อ่านจะคิดตามหรือตีความข้อความ
ที่อ่านไปด้วย 
 (สมพร มันตะสูตร, 2554) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่าคือการรับรู้ความหมายจาก
ถ้อยค าที่ตีพิมพ์หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้ส่งอะไรมายังผู้อ่านทั้งในด้านความคิด ความรู้ 
ความหมาย ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ว่าผู้เขียนตั้งใจจะแสดงความคิดอย่างไร 
 สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การสื่อสารระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน การรับรู้และเข้าใจ
ความหมายจากการแปลความตามตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ออกมาเป็นความคิดและความรู้น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
 
ความหมายของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจับใจความ เป็นกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนานิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ให้แก่ผู้อ่านเพราะเป็นเครื่องแสดงได้ว่าผู้อ่านนั้นเข้าใจและรับรู้สาระเนื้อหาใน
เรื่องท่ีอ่านและยังเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และพัฒนาผู้อ่านให้ได้รับรู้มากยิ่งขึ้นและเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี ดังที่มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านจับ
ใจความ ไว้ดังนี้ 
 (บันลือ พฤกษะวัน, 2532) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่านเพ่ือ
ท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง เป็นการอ่านเพ่ือต้องการทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มี
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ความส าคัญตรงไหน และหมายความว่าอย่างไร จะเห็นได้ว่าการอ่านจับใจความ ส่วนใหญ่จะเน้นใน
เรื่องความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน ค้นหาสาระส าคัญหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
 (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ , 2539) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า 
กระบวนการท าความเข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความส าคัญของเรื่องตลอดจน
แนวคิดของเรื่อง 
 (ศิริพร ลิมตระการ, 2541) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า คือการจับ
ประเด็นให้ได้ว่า ผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร การหาประเด็นส าคัญขึ้นอยู่กับลักษณะและ
ความยาวของย่อหน้าและเรื่องด้วย ตามปกติย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคัญที่สุดอยู่หนึ่ง
ใจความ บางครั้งใจความส าคัญจะอยู่ ในประโยคใดประโยคหนึ่ง ส่วนประโยคอ่ืนๆ จะเป็นเพียง
รายละเอียดประกอบหรือย่อหน้าเป็นพรรณนาโวหาร ผู้อ่านจะต้องสรุปใจความส าคัญเอง 
 (แม้นมาศ ชวลิต, 2544)และ(จินดา ทองซุ้มห่อ, 2549) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการ
อ่านจับใจความว่า การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ได้ความบันเทิงและให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงโลก การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดเป็น
นิสัย 
 (ศศิธร ธัญลักษณานันท์, 2542) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่าน
จับใจความเป็นการอ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ หรือข้อความที่ส าคัญด้วยการจดจ าไว้ในสมอง หรือ
ด้วยวิธีการขีดเส้นใต้หนังสือนั้นใจความส าคัญที่ผู้อ่านได้รับ อาจมีลักษณะตามแต่ต้องการเช่น เป็น
สาระส าคัญของเนื้อเรื่อง เป็นความรู้หรือข้อมูลที่ผู้อ่านสนใจ เป็นความคิดหรือทัศนะของผู้เขียน หรือ
จุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง 
 (สายสุนี สกุลแก้ว, 2554) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่าเป็นความสามารถ
ของผู้อ่านที่จับใจความของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง สิ่งที่ตนอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
 (ศศิธร อินตุน, 2555) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตามเพราะถ้านักเรียนไม่สามารถจับ
ใจความได้จะท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร 
 สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพ่ือท าความเข้าใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร กระบวนการท าความเข้าใจ ความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความส าคัญของเรื่อง
ตลอดจนแนวคิดส าคัญของเรื่องแล้วจับประเด็นได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร สาระส าคัญ
ของเนื้อเรื่องเป็นความคิดหรือทัศนะของผู้เขียนหรือจุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องการอ่านจับใจความ
เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย 
 
 



  46 

ความส าคัญของการอ่านจับใจความ 
 ปัจจุบันการอ่านจับใจความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ที่ส าคัญที่สุดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ดังที่มี
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 
 (ประทีป วาทิกทินกร, 2542)  กล่าวถึง ความส าคัญในการอ่านจับใจความว่า การอ่าน
จับใจความ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการอ่านทั่วไป การอ่านที่ถูกวิธีจะช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนและเกดความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ท าให้ได้รับความคิดและความบันเทิง 
 (กรมวิชาการ, 2545)กล่าวถึง ความส าคัญในการอ่านจับใจความว่า การเน้นการอ่าน
ออกเสียงและอ่านจับใจความเพราะต้องการให้รู้เรื่องอ่านจับใจความได้ เป็นการจูงใจให้อยากอ่าน
หนังสือ 
 (ธิดา โมสิกรัตน์, 2554) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้ผู้อ่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์หรือวิเคราะห์งานเขียนเป็นส่วนๆได้อย่างถี่ถ้วน รวมทั้งยังท าให้ผู้อ่าน
สนใจศึกษาเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ถ้าผู้อ่านมีความสนใจเรื่องท านองนั้นมาก่อน 
 จากความส าคัญของการอ่านจับใจความสรุปได้ว่า ทักษะการอ่านจับใจความท าให้คนเรา
มีความฉลาดรอบรู้โดยการใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ทั้งในชีวิตประจ าวันและในการ
เรียน การอ่านจับใจความที่ถูกวิธีจะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนและเกิดความเข้าใจ
เรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ยังท าให้ผู้อ่านมีความรู้ ความสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้
อย่างมีความสุข 
 
ลักษณะของการอ่านจับใจความ 
 นักวิชาการได้แบ่งลักษณะการอ่านจับใจความไว้ ดังนี้ 
 (ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2546) กล่าวว่าการอ่านจับใจคความผู้อ่านต้องอ่านเรื่องให้ตลอด
และพยายามหาประโยคใจความส าคัญให้ได้จากนั้นตั้งค าถามเพ่ือถามตนเองว่า ใครท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร แล้วสรุปใจความส าคัญของเรื่องและขยายความในค าตอบเพ่ือต้องการรายละเอียด 
 ผกาศรี เย็นบุตร (2557:16) กล่าวว่า การอ่านจับใจความให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วว่าต้อง
อาศัยแนวทางพ้ืนฐานส าคัญหลายประการดังนี้ 
 1.ส ารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆเพราะส่วนประกอบของหนังสือ เช่น ชื่อ
เรื่อง ค าน า สารบัญ ค าชี้แจงการใช้หนังสือต่างก็มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือได้อย่าง
กว้างขวาง 
 2.ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการอ่านให้
เหมาะสมและอ่านจับใจความหรือหาค าตอบได้เร็วขึ้น 
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 3.มีความสามารถทางภาษานับเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการอ่านจับใจความโดยเฉพาะทักษะ
ในการแปลความหมายของค า ประโยคและข้อความต่างๆในเรื่องให้เข้าใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
 4.มีประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจะท าให้เข้าใจและจับใจความของเรื่อง
ที่อ่านได้เร็วขึ้น 
 5.ควรเข้าใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเปูาหมาย
ของเรื่องที่แตกต่างกัน ถ้านักเรียนมีความเข้าใจลักษณะของเรื่องหรือหนังสือที่อ่านชัดเจนว่ามีรูปแบบ
กลวิธีการแต่งอย่างไรก็จะมีแนวทางในการอ่านจับใจความได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  (แววมยุรา เหมือนนิล, 2548) กล่าวว่า การอ่านจับใจความแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ 
คือ ส่วนที่เป็นใจความส าคัญและส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบ เพ่ือให้เรื่องชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในกรณีเรื่องที่อ่านมีย่อหน้าเดียว ในย่อหน้านั้นจะมีใจความส าคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นเป็น
ส่วนขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบ ซึ่งอาจมีหลายประเด็น 
 สรุปได้ว่า ลักษณะการอ่านจับใจความแบ่งออกได้ 2 ลักษณะได้แก่ การอ่านเพ่ือจับ
ใจความรวมเป็นการอ่านคร่าวๆเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องนั้นว่า สมควรอ่านอย่างละเอี ยด
หรือไม่และการอ่านจับใจความส าคัญเป็นการอ่านอย่างละเอียด ต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณาเพ่ือจะได้
ใจความส าคัญของงานเขียนนั้นๆ 
 
องค์ประกอบของการอ่านจับใจความ 
 (นาฏ นิธิพุทธากุล, 2550) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านของแต่ละบุคคลจะสูงหรือต่ า
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 1.ชนิดของความเข้าใจในการอ่าน บุคคลจะเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้แตกต่างกันไปตาม
ประสบการณเดิมและความคิดที่เป็นวัตถุประสงค์ของการอ่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอ่านได้แก่ อ่าน
เพ่ือเก็บใจความส าคัญ อ่านเพ่ือศึกษารายละเอียดที่ส าคัญ อ่านเพ่ือศึกษาค าแนะน าต่างๆ อ่านเพ่ือ
คาดการณ์ว่าเรื่องจะจบอย่างไร อ่านเพ่ือศึกษาคุณภาพของสิ่งที่อ่าน อ่านเพ่ือรวบรวมเรื่องหรือย่อ
เรื่องอ่านเพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวอ่ืน และอ่านเพื่อจดจ าหรือเข้าใจเนื้อเรื่อง ส าหรับน าไปใช้ต่อไป 
 2. พิสัยของความเข้าใจในการอ่าน เด็กจะอ่านได้ดีและถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับพิสัยของ
หมู่ค าที่เด็กเข้าใจได้ ความสามารถทางสติปัญญา ชนิดของประสบการณ์ และความยากง่ายของ
ข้อความที่อ่าน 
 3. ความถูกต้องของความเข้าใจในการอ่านขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเด็ก 
 4. ระดับความเข้าใจในการอ่านขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่น สติปัญญา
ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจค าศัพท์ และวิธีการพิเศษเฉพาะตัวของผู้ อ่านรวมถึง
ประสบการณ์เดิม 
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 5. ความเร็วของความเข้าใจในการอ่านต้องอาศั ยความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์ 
ความสามารถในการนึกถึงภาพสิ่งที่อ่าน ความยากง่ายของข้อความ เป็นต้น 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2552 :32-38)กล่าวถึงความพร้อมในการรับสารด้วยการอ่านมี
องค์ประกอบเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 
 1.ความพร้อมในการอ่านของผู้อ่านเอง เช่น ความพร้อมทางร่างกาย ความพร้อมของ
อวัยวะในการออกเสียง ความพร้อมทางสังคม ความพร้อมทางอารมณ์ความพร้อมทางภาษา ความ
พร้อมทางบ้านหรือครอบครัว ความพร้อมทางสภาพแวดล้อม ทั้งบ้านและโรงเรียนความพร้อมในด้าน
เวลา 
 2.มีประสบการณ์ 
 3.ความสนใจหรือความสามารถพิเศษ 
 4.พ้ืนความรู้ 
 5.แรงจูงใจ 
 6.หนังสือที่อ่าน 
 (อัมพร สุขเกษม, 2553) กล่าวว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของความเข้าใจในการ
อ่านมี 9 ประการ ดังนี้ 
 1.ความรู้ในเรื่องศัพท ์
 2.ความมีเหตุผลในการอ่าน ความสามารถในการหาความหมายและรวบรวมความหมาย
ของใจความหลายๆใจความเข้าด้วยกัน 
 3.ความสามารถในการค้นหาข้อความที่ผู้เขียนแสดงสาระส าคัญของเรื่องอย่างชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรวบรวมความคิดของเนื้อเรื่องได้ 
 4.ความสามารถในการแสดงความมุ่งหมายความสนใจหรือความคิดของผู้เขียน 
 5.ความสามารถที่จะหาความหมายของค าที่ไม่คุ้นเคยจากข้อความ หรือสามารถตัดสินใจ
ได้ว่าในความหมายหลายอย่างของค านั้น ความหมายใดจะเหมาะสมกับค าในข้อความนั้น 
 6.ความสามารถในการรวบรวมเนื้อความย่อยๆท่ีปรากฏในเรื่องที่อ่านได้ 
 7.ความสามารถติดตามวิธีด าเนินเรื่องที่อ่านและสามารถคาดคะเนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน
และหลังเรื่องท่ีอ่านได ้
 8.ความรู้เรื่องวิธีการเขียนต่างๆ 
 9.ความสามารถของการหาใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
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หลักส าคัญในการสอนอ่านเพื่อจับใจความ 
 มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงหลักส าคัญในการสอนอ่านเพ่ือจับใจความไว้ ดังนี้ 
 (กรมวิชาการ, 2545) กล่าวถึงหลักส าคัญในการสอนอ่านเพ่ือจับใจความไว้ว่าเป็นการ
อ่านในใจโดยมุ่งเน้นแต่เนื้อเรื่อง ไม่พะวงกับการออกเสียง โดยครูแนะให้ตั้งค าถามตัวเองจากเรื่องที่
อ่านว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร ที่ไหน อย่างไร และในการสอนของครูควรแนะแนวทางให้ก่อนเพ่ือที่จะ
ช่วยให้การอ่านจับใจความส าคัญได้ผลดี เช่น 
 1)  อธิบายค าบางค าที่มีความหมายพิเศษ หรือค าท่ีควรทราบก่อน เพ่ือไม่ให้มีปัญหา 
ในการเข้าใจความหมายในขณะที่อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ 
 2)  ให้นักเรียนรู้จักจุดมุ่งหมายของการอ่าน หรืออาจมีการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบ 
จะช่วยให้นักเรียนอ่านจับใจความส าคัญได้ดีขึ้น  
 3)  มีการสนทนาเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่อง ที่จะอ่านก่อนหรือสนทนาเก่ียวกับภาพ 
หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่จะให้อ่าน 
 4)  ก าหนดเนื้อหาและเวลาที่ให้อ่านได้อย่างเหมาะสมกับ ระดับ วัย และ ความสามารถ 
 5)  ควรมีกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการอ่าน เช่น ให้ตอบค าถาม หรือให้เขียนสรุป
เรื่องราวเพื่อทดสอบความเข้าใจ หรืออาจให้อ่านออกเสียงซ้ าในเนื้อหานั้นอีกก็ได้ 
 บันลือ  พฤกษะวัน (2545: 145) กล่าวถึงหลักส าคัญในการสอนอ่านเพ่ือจับใจความไว้ว่า 
เป็นการอ่านเรื่องเพ่ือต้องการทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส าคัญตรงไหน และมี
ความหมายอย่างไร   ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เป็นการอ่านในใจมากกว่าการอ่านออกเสียง  
เพราะนักเรียนอ่านหนังสือได้ดีแล้ว จึงเน้นการอ่าน จับใจความส าคัญซึ่งมีข้ันตอนในการฝึกดังนี้ 
 1)  อ่านเรื่องราวผ่านๆ โดยตลอด เพ่ือให้รู้ว่าเรื่องนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง จุดใดบ้าง    
ตอนใดเป็นตอนส าคัญของเรื่อง 
 2)  อ่านซ้ าตอนที่ไม่เข้าใจ และตรวจสอบความเข้าใจให้ถูกต้อง 
 3)  ตอบค าถามสั้นๆ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือบันทึกย่อเพ่ือทดสอบความเข้าใจ
ตนเอง 
 4)  เรียบเรียงใจความส าคัญด้วยตนเอง 
 5)  ขั้นเสนอแนะการฝึก 
 6)  สอนค าที่ควรศึกษา หรือค าที่มีความหมายพิเศษให้ก่อน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับ
การตีความ จับใจความ  
 7)  ตั้งค าถาม เพ่ือค้นหาค าตอบ เพ่ือนักเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนอ่าน  
 8)  สรุปโครงสร้างเรื่องให้ฟังก่อนอ่าน 
 9)  สนทนาเก่ียวกับภาพ หรือประสบการณ์ท่ีมีส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อองที่อ่าน 
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 10)  ก าหนดเวลาในการอ่านให้เหมาะสมกับจ านวนค าที่อ่าน และลดเวลาให้น้อยลงทีละ
น้อย 
 11)  ควรแนะน าให้รู้ว่าข้อความส าคัญหรือใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า จะอยู่
ตอนต้นของย่อหน้า หรือตอนท้ายของย่อหน้า และสรุปจะอยู่ตอนท้ายของเรื่อง  แต่ถ้าเป็นบทสนทนา 
หรือบทร้อยกรอง จะต้องอ่านจับใจความทุกบรรทัด 
 12)  ควรน าเรื่องง่ายๆ สั้นๆ ให้ฝึกก่อน แล้วเพ่ิมความยาวขึ้นตามล าดับ 
 13)  ให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการอ่าน  เช่น ตอบค าถาม สรุปเรื่องเพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจ 
 14)  หลังการอ่านในใจแล้ว อาจให้อ่านออกเสียงอีก โดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่เป็นบทร้อยกรอง 
 (แววมยุรา เหมือนนิล, 2548) กล่าวถึงหลักส าคัญในการสอนอ่านเพ่ือจับใจความไว้ว่า 
พฤติกรรมการอ่านที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนอ่านจับใจความส าคัญได้หรือไม่ ควรมีทักษะต่อไปนี้ 
 1)  การจัดล าดับเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน และสามารถเล่าได้โดยใช้ค าพูดของตนเอง 
 2)  การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได้  เช่น ข้อเท็จจริง 
 3)  รายละเอียด ชื่อ สถานที่ เหตุการณ์ วันที่ และอ่ืนๆ 
 4)  การปฏิบัติตามค าสั่งและข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้ 
 5)  การรู้จักแยกข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได้ 
 6)  การรวบรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าท่ีมีอยู่แล้ว  
 7)  การเลือกความหมายที่ถูกต้องและน าไปใช้ได้  
 8)  การให้ตัวอย่างประกอบได ้
 9)  การจ าแนกใจความส าคัญ และส่วนใจความส าคัญได้ 
 10)  การกล่าวสรุปได้ 
 สรุปได้ว่า การสอนทักษะการอ่านจับใจความ ครูต้องพยายามสร้างความสนใจให้
นักเรียนเห็นคุณค่า และความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ โดยฝึกให้นักเรียนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจเรื่องราวที่ก าหนดให้ การบอกรายละเอียด การจัดล าดับเหตุการณ์ การบอกถึงเหตุผล โดยครู
ต้องตั้งค าถามให้นักเรียนตอบเป็นตอน ๆ ตามเรื่องนั้น ๆ 
 
ขั้นตอนการอ่านจับใจความ 
 การสอนอ่านจับใจความนั้น ครูผู้สอนควรค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้านเพ่ือให้
นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่มีนักวิชาการและ
นักการศึกษากล่าวถึงข้ันตอนอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 
 (นภดล จันทร์เพ็ญ, 2542) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการอ่านจับใจความ ดังนี้ 
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 1.อ่านผ่านๆโดยตลอดเพ่ือให้รู้ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง จุดใดที่เห็นว่าเป็น
จุดส าคัญของเรื่อง 
 2.อ่านโดยละเอียดโดยอ่านตลอดอีกครั้ง ท าความเข้าใจให้ชัดเจนและเห็นความสัมพันธ์
ความคิดต่าง ๆ ในเรื่อง โดยอาจมีการขีดเส้นใต้ข้อความที่เห็นว่าส าคัญ 
 3.อ่านซ้ าเฉพาะตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจในบางแห่งให้แน่นอน 
 4.ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบค าถามสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและใจความ
ส าคัญ 
 5.เรียบเรียงใจความส าคัญด้วยภาษาของตนเองที่เห็นว่าจะท าให้เข้าใจเรื่องได้ชัดเจน
ถูกต้องที่สุดโดยอาจให้รายละเอียดที่จ าเป็นของใจความส าคัญเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้เนื้อความที่สมบูรณ์ 
 (ประทีป วาทิกทินกร, 2542)กล่าวถึงข้ันตอนการอ่านจับใจความไว้ดังนี้ 
 1.ให้อ่านเรื่องหรือฟังเรื่องราวให้ตลอดทั้งเรื่อง 
 2.ตั้งค าถามหรือถามตัวเองสั้นๆว่าเรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และ
ท าไม บางเรื่องอาจมีค าตอบไม่ครบก็ได้ แต่นักเรียนต้องตอบที่มีอยู่ให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้จับใจความ
ส าคัญได ้
 3.ขยายความในค าตอบออกไปอีกเมื่อต้องการรายละเอียดที่จ าเป็นของใจความส าคัญ 
 (กรมวิชาการ, 2545) เสนอแนะขั้นตอนการอ่านจับใจความให้บรรลุจุดประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1.ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่นอ่านเพ่ือหาความรู้ เพ่ือความเพลิดเพลินหรือ
เพ่ือบอกเจตนาของผู้เขียนเพราะจะเป็นแนวทางให้ก าหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสมและจับใจความ
ส าคัญหรือค าตอบได้อย่างรวดเร็ว 
 2.ส ารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าวๆ เช่น ชื่อเรื่อง ค าน า สารบัญ ค าชี้แจงการ
ใช้หนังสือและภาคผนวกเพราะส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือ
หนังสือที่อ่านได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
 3.ท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นประเภทใด เช่น สารคดี ต ารา บทความ ฯลฯ
ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางอ่านจับใจความได้ง่าย 
 4.ใช้ความสามารถทางภาษาในกรแปลความหมายของค า ประโยคและข้อความต่างๆ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 5.ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบจะท าให้เข้าใจและจับ
ใจความทท่ีอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2547) กล่าวถึงข้ันตอนการอ่านจับใจความส าคัญไว้ดังนี้ 
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 1.อ่านเรื่องที่จับใจความทั้งหมด ผู้อ่านต้องอ่านเรื่องที่จะจับใจความนั้นให้จบอย่าง
คร่าวๆถ้าเป็นเรื่องยาวมีหลายย่อหน้าก็ต้องอ่านทั้งเรื่องเพ่ือให้เข้าใจว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาโดยรวม
เกี่ยวกับอะไร ซึ่งเป็นการค้นหาความคิดส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
 2.หาใจความของเรื่องที่อ่านผู้อ่านต้องอ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้งเพ่ือจะได้เข้าใจเรื่อง
โดยปกติย่อหน้าประกอบด้วยใจความ 2 ส่วน คือใจความส าคัญและใจความรอง 
  2.1 ใจความส าคัญ คือความคิดส าคัญที่สุดที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบ ให้ตั้ง
ค าถามว่าย่อหน้านี้กล่าวถึงใคร หรืออะไร กล่าวถึงบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นว่าอย่างไร 
  2.2 ใจความรอง คือ เนื้อความอ่ืนๆที่สนับสนุนใจความส าคัญ รายละเอียดที่เป็น
ข้อมูลสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นตัวอย่าง เหตุผลและสถานการณ์ต่างๆ 
 จากขั้นตอนการอ่านจับใจความข้างต้นสรุปได้ว่า ครูผู้สอนควรแนะน าวิธีการอ่านจับ
ใจความที่ถูกต้องด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านอย่างคร่าวๆหรืออ่านอย่างรวดเร็วตั้งค าถาม
เพ่ือถามตนเองว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไร และน ามาเรียบเรียงเป็นส านวนภาษาของ
ตนเอง การฝึกอ่านจับใจความหลายๆกิจกรรมจะท าให้การสอนอ่านจับใจความบรรลุสู่เปูาหมายที่
ต้องการ 
 
การวัดความเข้าใจและการประเมินผลการอ่าน 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545 :56) ได้เสนอการประเมินการอ่านจับใจความโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานพิจารณาเนื้อเรื่องที่อ่านจับใจความไว้ 2 วิธี คือ 

 1.การใช้เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบผู้อ่านจะต้องตอบค าถามได้ร้อยละ 70 ขึ้นไปการยึด

เกณฑ์นี้นักการศึกษามีความเห็นว่าผู้อ่านได้พลาดเนื้อหาบางตอนไปร้อยละ 30 แล้วหากยึดเกณฑ์

ประเมินที่ต่ ากว่านี้จะท าให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง 

 2.การใช้แบบประเมินค่าโดยใช้ระดับตัวอักษรแล้วตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น เมื่อผู้อ่าน

ประเมินการอ่านจับใจความของตนแล้วรวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติให้แบบประเมินค่า

ทั้งหมดมี 20 ข้อ มีระดับตัวเลือก 4 ระดับคือมาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเป็น 4 3 

2 1 ตามล าดับ ถ้าเครื่องหมายในช่องมาก ทุกช่องจะได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน ระดับคะแนนที่ได้มี

ขอบเขตดังนี้ 
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 คะแนน 72 – 80เท่ากับ 4  หมายถึง  ดี 

 คะแนน 52 – 71เท่ากับ 3 หมายถึง  ค่อนข้างดี 

คะแนน 32 – 51 เท่ากับ 2 หมายถึง  พอใช้ 

คะแนน 0 – 31 เท่ากับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 ผู้อ่านที่ประเมินการอ่านจับใจความของตนแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยู่ในในระดับ 4 และ 3 

แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความที่น่าพอใจ แต่ถ้าผลที่ได้อยู่ในระดับ 2 หรือ 1 ผู้อ่าน

ควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการอ่านจับใจความให้ดีขึ้น 

 

(กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้เสนอแนวทางการทดสอบทางภาษาด้านทักษะ

การอ่านจับใจความส าคัญ ดังนี้ 

1.การอ่านจับใจความเป็นการทดสอบการรับรู้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ วารสาร ประกาศ โฆษณา 

จดหมาย ฯลฯกิจกรรมในแต่ละแบบทดสอบทักษะการอ่าน จ าแนกได้ดังนี้ 

 1.1 กิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบได้อ่านข้อความท่ีมีความยาวตามความเหมาะสมที่

เป็นงานเขียนประเภทต่างๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ วารวาร รายละเอียดสนับสนุน หรือเป็น

รายละเอียดที่แย้งกันเพ่ือให้ข้อมูลตรงกันข้ามตลอดทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วยกัน 

 1.2 ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญสามารถระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่องและใจความส าคัญของ

เรื่องท่ีอ่านได้ 

 1.3 ความสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความและสุนทรียศาสตร์ของ

การใช้ภาษา สามารถใช้ความรู้ด้านค าศัพท์ ไวยกรณ์ ความเข้าใจสิ่งที่อ่านและความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ 

ลีลาภาษาที่ใช้ในบทอ่านที่เป็นตัวกระตุ้น วิเคราะห์ ประเมินและสรุปได้ว่าสารทีอ่านนั้นเป็นสาร

ประเภท ลีลาภาษาที่ใช้เป็นทางการ เจตนาทัศนคติของผู้เขียนที่แฝงอยู่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึง

เหตุผลที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคง น่าเชื่อถือของสมมติฐานที่ผู้เขียนตั้งไว้ ความเป็นไปได้ของข้อสรุป

ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิภาพของการอ่านนั้นได้ว่า มีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อม

ค้อมและใช้ภาษาได้อย่างกระชับความสามารถในระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้นๆเป็น

พ้ืนฐาน การก าหนดระดับความสามารถข้างต้นเป็นล าดับขั้นตอนที่ขึ้นต่อกันและการก าหน

ความสามารถตามเกณฑ์อาจใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นระดับ ดังนี้ 
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  1  หมายถึง  ไม่มีความสามารถ 

  2  หมายถึง  มีความสามารถน้อย 

  3  หมายถึง  มีความสามารถพอประมาณ 

  4  หมายถึง  มีความสามารถมาก 

  5  หมายถึง  มีความสามารถยอดเยี่ยม 

 
 (เอ้ือมพร โชคสุชาติ, 2556) ได้เสนอการวัดความเข้าใจและการประเมินผลการอ่านไว้ว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้าใจในการอ่านจับใจความส าคัญแบ่งเป็น 2 ชนิดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย 
คือ 
 1. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ข้อสอบนี้จะน าไปทดสอบนักเรียนเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ แบบทดสอบจะประกอบด้วย ข้อความเป็นตอนๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ ให้นักเรียนอ่าน แล้วเลือกค าตอบ เรียงจากเรื่องง่ายไปหายาก จ ากัดเวลา นักเรียนจะ
ได้รับคะแนนตามความสามารถของความเข้าใจในการอ่านแบบทดสอบ คะแนนจะออกในรูปคะแนน
ดิบ (Raw Score) เปอร์เซนไทส์ (Percentile) หรือระดับ (Grade Equivalent) 
 2. แบบทดสอบชนิดอิงเกณฑ์ (Criterion Reference Test) ข้อสอบนี้มีข้อสอบเป็น
ตอนๆ หรือเป็นเรื่องสั้นๆ ไว้ให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกค าตอบ แต่ไม่มีเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านกับเกณฑ์ปกติ หรือกับนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ คะแนนของนักเรียนขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธ์ด้านการอ่าน 
เกณฑ์ท่ีถือว่านักเรียนมีความส าเร็จจากการเรียนอ่านนั้นอยู่ระหว่างร้อยละ 80 และ 90 
 สรุปได้ว่า การวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญที่กล่าวมาสรุปได้ว่าสามารถวัด

ความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนได้หลายวิธี เช่น วัดผลและประเมินผลโดยการทดสอบการวัดผล

อย่างเป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการและการใช้เครื่องมือวัดผลที่เป็นแบบทดสอบรวมทั้งการใช้แบบ

ประเมินค่าและการที่ครูจะใช้วิธีใดข้ึนอยู่กับจุดหมายในการประเมินครั้งนั้นๆ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนความรู้ของประชาชนในสังคมที่รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าภูมิปัญญานั้นเรียกต่าง ๆ 
กัน เช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของเราเอง ในการพัฒนาคนหรือการให้การศึกษากับคน (ประเวศ วะสี, 2536)  
 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเป็นการปกปูองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
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ของชาติ อันจะน าไป สู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และ ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติไทย. (สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) 
 
ความหมายของความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ค าว่า “ความภาคภูมิใจ” ตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ เช่น เขาภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ 
 ขณะที่ค าว่า " ท้องถิ่น " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2554  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ให้ความหมายไว้ว่า ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเน้นถึงลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ  ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ เป็นส าคัญ
และยังมีความหมายที่ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงาน
ระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่  หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เป็นต้น   ค าว่า ท้องถิ่น  จึง
ขึ้นอยู่กับการจ ากัดขอบเขตทางพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  และเมื่อน าไปใช้ประกอบกับค าใด  จะให้
ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น  เช่น  ประเพณีท้องถิ่น  พืชประจ าท้องถิ่น  เป็นต้น 
 (รัตนะ บัวสนธิ์, 2535) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 2 ลักษณะ  คือ 

 1. ครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของปราชญ์

ท้องถิ่น  โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาหลักสูตรแล้ว 

 2. ปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเองปราชญ์ท้องถิ่น  คือบุคคล

ในชุมชนท้องถิ่นหนึ่งๆที่เป็นผู้รู้  ผู้น าทางความคิดและการปฏิบัติในด้านต่างๆที่เก่ียวกับภูมิปัญญา  ซึ่ง

จะได้รับการเรียนขานว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น”หรือ “ปราชญ์ชาวบ้าน” 

 เนาวรัตน์  เจตดุ (2555: 8) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น คือ 

 1.  ครูเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมเข้าใจ

สภาพปัญหาในชุมชน 

 2.  การรู้จักน าภูมิปัญญามาใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการด าเนินชีวิต การรักษาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของท้องถิ่นชาวไทยทรงด าและสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่าง

เหมาะสม 

สรุปไดว้่า “ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น” หมายความว่า ความรู้สึกว่าท้องที่ของตนที่อาศัยมีเกียรติยศ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ข้อมูลท้องถิ่นเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก ด้านของการพยากรณ์อากาศจัดอยู่
ภาคใต้ตอนบน มีภูมิประเทศทั้งที่เป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มักเรียกชื่อสั้นๆว่า 
“เมืองเพชร”   
 จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน้ าตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่น เป็น
เมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมือง
หน้าด่านที่ส าคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝุายตะวันตก ปัจจุบันมีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนทรงไทย
จ านวนมาก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น หาดชะอ า หาดปึกเตียน หาดเจ้าส าราญ แหลม
เหลว และเขื่อนแก่งกระจาน 
 เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญของ
ไทยในกลุ่มหัวเมืองฝุายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีหลักฐานชื่อเรียกปรากฏใน
หนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิ
ฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อวัด
พริบพลี ที่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด และที่วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งเสาชิงช้าอีกด้วย
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี) 
 เพชรบุรี (ศรีชัยวัชรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็กๆอาณาจักร
หนึ่ง บางสมัยมีเจ้าผู้ครองนครหรือกษัตริย์ปกครองเป็นอิสระ บางสมัยอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของ
อาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า เจ้าผู้ครองนครได้ส่งเครื่องบรรณาการไปยังเมืองจีนเป็นประจ า เพชรบุรีมี
ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น พระปรางค์ 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร และปราสาทหินศิลาแลง ณ วัดก าแพงแลง เป็นต้น โดยที่มาของชื่อเมืองนั้นอาจเรียกตาม
ต านานที่เล่าสืบกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลาค่ าคืนที่ เขาแด่น ท าให้ชาวบ้าน
เข้าใจว่ามีเพชรพลอยบนเขานั้นจึงพากันไปค้นหาแต่ก็ไม่พบ จึงได้ออกค้นหาในเวลากลางคืนแล้วใช้
ปูนที่ใช้ส าหรับกินหมากปูายต าหนิไว้เพ่ือมาค้นหาในเวลากลางวัน แต่ก็ไม่พบ บ้างก็ว่าเรียกตามชื่อ
ของแม่น้ าเพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมือง
ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เช่น ศิลปะปูนปั้น 
 จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาก และมีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนานก่อให้เกิดสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาที่ส าคัญมากมาย 
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 พระนครคีรี 
 พระนครคีรี ตั้งอยู่ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระนคคีรีบนยอดเขาสามยอดติดต่อกันเรียกว่า 
“เขามหาสมณะ”แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เขาสมน”ต่อมาพระราชทานนามว่า “เขามหาสวรรค์”  
 การก่อสร้างพระนครคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างสิ่ง
ส าคัญบนยอดเขาทั้งสาม คือ ยอดกลาง นามว่า “พระธาตุจอมเพชร” ยอดเขาทางด้านตะวันออก 
“วัดพระแก้ว” ยอดเขาทางด้านทิศตะวันตก “พระราชวังส าหรับที่ประทับ” 
  
 พระรามราชนิเวศน์ 
 พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่บ้านปืน ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง
เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโดยเสด็จวาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453  และมีพระราชโองการให้เขียนบรรจุศิลาพระราชด าริของ
พระองค์ โดยสรุปว่า “ เมืองเพชรบุรีเป็นภูมิในอันงดงามและบริบูรณ์ ให้เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์
เลือกหาสถานที่สร้างที่ประทับแรม โดยเลือกได้ที่ต าบลบ้านปืน เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ าไม่ห่างจากที่
ชุมชน” อย่างไรก็ตามการก่อตั้งยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวได้เสด็จ
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ด าเนินการก่อสร้างต่อจนส าเร็จ พระราชทาน
นามว่า “พระรามราชนิเวศน์” ส่วนองค์พระท่ีนั่งพระราชทานนามว่า “พระท่ีนั่งศรเพชรปราสาท” 
  
 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือ ค่ายพระรามหกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นผู้เลือกสถานที่เพ่ือเป็นที่เสด็จ
พระราชด าเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมและทรงพระส าราญในฤดูร้อน พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ประกอบด้วยอาคาร 16 หลัง แบ่งออกเป็น 3 หมู่ใหญ่ มีชื่อคล้องจองกัน คือ พระที่นั่ง
สมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็น
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราช
อิริยาบถและทรงพระราชส าราญในฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยัง
เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองราชทูตจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่บ าเพ็ญพระราชกุศลจึงโปรดเกล้า 
ฯ ให้เป็นเขตอภัยทาน 
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 ศิลปะการแทงหยวก 
 ศิลปะการแทงหยวก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมาในการเขียนลาย ผูกลายต่างๆ 
ช่างหยวกเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ สามารถเอาหยวกกล้วย (กาบ) มาเขียนลาย ผูกลายต่างๆแล้วน ามาแทง
หยวกเป็นลวดลาย ระบายสี (กาบ) กล้วยเหล่านั้นจนเกิดเป็นผลงานสวยงาม 
 วิธีการแทงหยวก นิยมใช้กล้วยตานีเท่านั้น เพราะเป็นต้นกล้วยที่สมบูรณ์ด้วยใบ มีความ
อ่ิมตัวในล าต้นและไม่มีสายใยเวลาตัด แทง ฟัน และไม่เปราะเหี่ยวง่าย เมื่อลอกกาบกล้วยออกจากล า
ต้นแล้วจะอยู่ได้ถึง 24 ชั่วโมง ขณะที่กล้วยชนิดอื่นจะเหี่ยวเฉาภายในเวลา 10 ชั่วโมง 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องอุปถัมภกมรดกไทย ทรงตระหนัก
ถึงคุณค่าของงานศลิปะการแทงหยวก ซึ่งเป็นงานฝีมือชั้นเอก จึงมีพระราชด าริให้ฟ้ืนฟูศิลปะการแทง
หยวกให้ด ารงคงอยู่สืบทอดต่อไป 
 
 งานปูนปั้น 
 งานปูนปั้น เป็นงานศิลปะของสกุลช่างเพชรบุรีสาขาหนึ่ง ซึ่งสืบทอดมาตราบจนถึง
ปัจจุบัน มีทั้งงานปั้นองค์พระพุทธรูป อุโบสถ วิหาร ฐานพระพุทธรูป ฐานเจดีย์ ลายที่ปั้นมักเป็นลาย
ไทยที่มีความวิจิตรพิสดารผสมผสานอยู่กับรูปปั้นพุทธประวัติ 
 ในอดีตการปั้นปูนจะใช้ปูนซึ่งท ามาจากเปลือกหอยเผาไฟ ที่น าไปต าจนละเอียดผสมกับ
น้ าอ้อย กระดาษ หนังหรือเขาสัตว์เผาไฟ แล้วน าไปต ารวมกัน ท าให้ปูนเหนียวสามารถปั้นเป็นรูป
ต่างๆได้งา่ย และเม่ือแห้งแล้ว จะแข็งตัว ทนแดด ทนฝนได้ดี เรียกว่า “ปูนเพชร” 
 งานปูนปั้นตามรูปแบบของช่างเพชรบุรี ปัจจุบันนิยมท ากันอีกลักษณะหนึ่ง โดยน า
วิธีการลงรักปิดทองและน ากระจกสีแผ่นเล็กๆมากรุประดับ เรียกว่า “งานปิดทองร่องกระจก” 
  
 เพลงพวงมาลัย 
 เพลงพวงมาลัยนิยมสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นครั้ง แรกที่จังหวัดเพชรบุรี  นิยมเล่นในเทศกาล
ตรุษสงกรานต์ โกนจุก บวชนาค ทอดกฐิน เพลงพวงมาลัยยังใช้เป็นเพลงประกอบการเล่นลูกช่วง 
การละเล่นแม่ศรี การเล่นเพลงพวงมาลัยของจังหวัดเพชรบุรีมี 2 รูปแบบ ได้แก่  
เพลงพวงมาลัยสั้นหรือเพลงพวงมาลัยเร็ว บทร้องเป็นกลอนสั้นๆ วรรคแรกขึ้นต้นด้วย “เอ้อระเหย
ลอยมา “ และวรรคสุดท้ายจบด้วยค าว่า เอย 
 เพลงพวงมาลัยยาว หรือเพลงพวงมาลัยช้า เนื้อร้องโต้ตอบกันยาวหลายวรรค วรรคแรก
ไม่จ าเป็นต้องข้ึนต้นด้วย 
“เอ้อระเหยลอยมา “ อาจขึ้นด้วย “โอระชาโยนชา” หรือเก็จแก้ว แววตา” แต่วรรคสุดท้ายจบด้วยค า
ว่า เอย เหมือนกัน 
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 เพลงเพชรบุรีที่รักประพันธ์โดยไชยา เพชรรัตน์ (อ.วิทธิชัย ชิระมณี)  เป็นบทเพลงที่
แต่งและขับร้องมอบให้กับจังหวัดเพชรบุรี บ้านเกิดอันเป็นที่รัก  
 เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพ่ือบรรยายให้เห็นภาพของจังหวัดเพชรบุรี  “ถิ่นสวรรค์รุ่งเรือง
เมืองเพชรบุรี   มีสถานท่องเที่ยวเมากมี    สุขีได้มาเยี่ยมเยือน หาดเจ้าเขาวัง  หาดชะอ างามล้ าติด
เตือน  แก่งกระจานสายธารรอบเขื่อน   พฤกษากลาดเกลื่อนอุทยานตรึงใจ   
 น้ าตาลก็หวาน สาวงามสะคราญหนักหนา งามเพียบพร้อมกิริยาวาจา เสน่หาเหนือหญิง
อ่ืนใด  คนเพชรบุรีน้ าใจอารียิ้มย่องผ่องใส เป็นมิตรกับคนทั่วไปรักใครชอบใครจริงใจศรัทธา 
 พระธาตุพริบพลี พระนครคีรีโบราณสถาน เขาตะเครา บันไดอิฐกล่าวขาน พระไสยาสน์
โอฬารองค์ปฏิมา บ้านเมืองร่มเย็นเหมือนดั่งเป็นวิมานพลับพลา เพชรบุรีศักดิ์ศรีสง่า ปั้นปูนคุณค่าวัด
วาอาราม 
 เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม เมืองเพชรพริบพลี 
อัญมณีของอ่าวสยาม แหล่งพักกายพักใจลือนาม สมค ากล่าวอ้างเป็นเมืองสวรรค์ “ 
 
 เห่เรือบก  
 การเห่เรือบก เป็นการดัดแปลงมาจากการเห่เรือน้ า ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาว
เพชรบุรี การเห่บกเริ่มหลังจากการสร้างเขื่อนเพชรปิดกั้นแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งเป็นผลท าให้แม่น้ าเพชรบุรี
แห้งขอดลง ตอนกลางแม่น้ าตื้นเขิน ไม่เหมาะแก่การเห่เรือน้ า ผู้เคยเล่นเรือน้ าจึงดัดแปลงลักษณะ
ของการเล่นเห่เรือน้ าโดยเอาเนื้อร้องและท านองมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับท่าทางของฝีพายขณะเดิน
เห่ การเล่นเห่เรือผู้เล่นมีทั้งชายหญิงซึ่งเป็นทั้งฝีพายและลูกคู่ ส่วนเรือที่จ าลองจะประดับประดา
สวยงามมาก เนื้อความที่ใช้เห่เรือบกจะเริ่มด้วย บทไหว้ครู บทเกริ่น บทเกี้ยวพาราสี บทชมนกชมไม้ 
มีข้อสังเกตว่า ไม่มีบทว่าโต้ตอบกัน ต้นเสียงจะเห่บทเพลงไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะเห่
บทอ าลาและอวยพรให้ผู้ชม 
  
 วัวเทียมเกวียน 
 วัวเทียมเกวียน  เมืองเพชรบุรีได้จัดให้มีการประกวดวัวเทียมเกวียนขึ้นทุกๆปี เพ่ือ
อนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้านและสืบทอดประเพณี ชาวบ้านนิยมน าวัวมาประกวดเพราะมีความหมายว่า 
วัวที่มีความสมบูรณ์จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของ 
 ลักษณะการประกวดวัวเทียมเกวียนจะประกวดครั้งละ 1 คู่ คือ วัวจ านวน 2 ตัว ต่อ
เกวียน 1 เล่ม  หรืออาจจะประกวดทั้งสองคู่ก็มี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การเดินของวัวในระหว่างที่
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เดินประกวดจะมีเสาหลักปักไว้เป็นคู่ๆ วัวเทียมเกวียนจะต้องเดินให้ครบ 3 รอบ และห้ามวัวเดินชน
เสาหลัก ในระว่างที่เดินอาจจะมีดนตรีบรรเลงเพื่อความสนุกสนานด้วย 
  
 ไทยทรงด า 
 ไทยทรงด า เรียกสามัญว่า “ลาวโซ่ง” อพยพมาจากประเทศลาวในสมัยธนบุรี และสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ อาศัยอยู่ทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอชะอ า โดยเฉพาะอ าเภอเขาย้อย มีจ านวนประชากร
ไทยทรงด าอยู่ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งอ าเภอ 
 นางสาวสาลี่ จ าปาเทศ และนางสาวอุไร แสงทวีป นักศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิชา
นาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2526 และคณาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นจากวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า ซึ่งประกอบอาชีพทอผ้า เริ่มจากการย้อม
ด้าย ตากด้าย เก็บด้ายลีลาท่าร า ใช้ท่าร านาฏศิลป์ไทย แสดงถึงขั้นตอนการทอผ้าการแต่งกาย นุ่งผ้า
ลาวโซ่ง ใช้ผ้าคาดอก มีเครื่องประดับสวยงามเครื่องดนตรี ใช้แคน และ ฉิ่งท านองเพลง ใช้เพลงแคน
เดิน และแคนเซิ้ง 
  
 แม่น้ าเพชรบุรี 
 แม่น้ าเพชรบุรี ต้นน้ าจากเทือกเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่าน
อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทย ที่อ าเภอบ้านแหลม เป็น
แม่น้ าที่มีความส าคัญของจังหวัด น้ าส าหรับพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีจะใช้จากแม่น้ าทั้ง 5 
ในประเทศสยามคือ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าปุาสัก แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าเพชรบุรี ใน
การพระราชพิธีต่างๆ เป็นต้นว่าพิธีการถือน้ าพิพัฒสัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชและพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสก็ได้ใช้น้ าจากแม่น้ าเพชรบุรี โดยประกอบพิธีน้ าอภิเษก 
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ท าพิธีพลีกรรมตักน้ าที่เป็นสิริมงคล ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดท่าไชย ต าบลสมอ 
พลือ อ าเภอบ้านลาด 
  
 สมเด็จเจ้าแตงโม 
 สมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) เดิมชื่อทอง เป็นชาวเพชรบุรี เกิดในสมัยอยุธยา ที่บ้าน
หนองหว้า ชีวิตของท่านก าพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุประมาณ 9-10 ขวบ จึงอยู่ในความดูแลของ
พ่ีสาวมาตั้งแต่ยังเยาว์ต่อมาท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกับเจ้าอาวาสวัดใหญ่ ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาหลัก
แหลม จึงได้บวชเป็นสามเณร หัดเทศน์ธรรมวัตรและมหาชาติ ครั้นสามเณรแตงโมได้ศึกษาปริยัติ
ธรรมจนได้เปรียญแล้วจึงอุปสมบทและมีชื่อเสียงในการเทศน์เป็นอย่างมาก ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์
จนถึงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช นิยมขานเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “สมเด็จเจ้าแตงโม”สมเด็จเจ้า
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แตงโมยังเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมือเอก ซึ่งปรากฏฝีมืออันงดงามไว้ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม และวัด
หนองหว้า 
  
 ปู่เย็น แก้วมณี 
 นายเย็น แก้วมณี หรือ "ปูุเย็น" เจ้าของสมญานาม "เฒ่าทระนง" แห่งลุ่มน้ าเพชรบุรี ปูุ
เย็นเกิด ที่จังหวัดเพชรบุรี นับถือศาสนาอิสลาม  ในสมัยหนุ่มๆ ปูุเย็นมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว เมื่อแก่
ชราจึงอาศัยอยู่กับลูกสาวบุญธรรมและภรรยา จนกระทั่งเมื่อ ย่าเอิบผู้เป็นภรรยาเสียชีวิต ปูุเย็นรู้สึก
เสียใจมากร้องไห้นานถึง 3 เดือน หลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่ในเรือที่เชิงสะพานล าไยใน
แม่น้ าเพชรบุรีด ารงชีวิตด้วยการดักอวนหาปลา ถ้าเหลือกินก็จะขายให้ในราคาถูก แต่ถ้าใครเอาเงินให้
ปูุเย็นปูุเย็นจะไม่รับคติพจน์ของปูุเย็น “ดูแต่หอยซิ....ไม่มีมือมีตีน มันยังหากินเองได้ นับประสาอะไร
กับ คนมีมือมีเท้า หากินเองไม่ได้ "ก็อายหอย" 
  
 นายประสม สุสุทธิ 
 นายประสม สุสุทธิ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (แทงหยวก) นาย
ประสม สุสุทธิ เกิดในตระกูลช่างแกะสลักและช่างเขียน นายประสม สุสุทธิ  มีผลงานออกแบบ
ลวดลายภาพจิตรกรรมปูนปั้นและลวดลายจ าหลักไม้ซุ้มประตูวัด  และศาลาการเปรียญหลายแห่ง 
โดยเฉพาะได้หันมาฟ้ืนฟูศิลปะการแทงหยวกของจังหวัดเพชรบุรี จนได้รับการยกย่องจากช่างเมือง
เพชรว่าเป็น “ช่างชั้นครู” นายประสม สุสุทธิ ได้พยายามอนุรักษ์รูปแบบของศิลปะการแทงหยวกเพ่ือ
สืบทอดช่างฝีมือรุ่นต่อไป โดยการประยุกต์เครื่องมือแกะสลักให้สะดวกยิ่งข้ึน 
  
 ทองร่วง  เอมโอษฐ์ 
 นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ปูนปั้น) นายทอง
ร่วง เอมโอษฐ์ บวชเป็นสามเณรที่วัดบางใหญ่ และเดินทางมาเรียนภาษาบาลีที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้ฝึกหัดเรียนเขียนลายไทยกับพระมหาเสวก จันทร์แดง เมื่ออายุได้ 18 ปี 
ลาสิกขาบทจากสามเณร แล้วฝากตัวเป็นศิษย์หัดงานปูนปั้นกับครูพิณ อินฟูาแสง นายทองร่วง  เอม
โอษฐ์ เป็นคนมีสติปัญญาดี สามารถออกแบบงานศิลปะต่างๆได้เป็นอย่างดี จนสามารถปั้นปูนปั้นได้
อย่างงดงาม  ผลงานส าคัญ ได้แก่ งานปูนปั้นตามวัด เช่น วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเขาบันไดอิฐ วัด
ก าแพงแลง วัดชีว์ประเสริฐ วัดโคก วัดพลับพลาชัย 
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 ขนมหวานเมืองเพชร 
 ขนมเมืองเพชร เป็นค าที่ใช้เรียกขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีหลายชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีคือขนมที่ท ามาจาก
ตาลโตนด ขนมท่ีท าจากตาลโตนดนี้ได้แก่ มีกล่าวถึงในบทสวดสุบินของเก่า ที่ว่า 
   ขนมเพชรบุรี    ใหญ่สิ้นดีทั้งหวานมัน 
   ผู้ดีเมืองเพชรนั้น   เขายกย่องเป็นของดี 
   โตนดเต้าและจาวตาล  เป็นเครื่องหวานเพชรบุรี 
   กินกับน้ าตาลยี   ของมากมีมาช่วยกิน 
 ขนมที่ท าจากตาลโตนดที่ส าคัญของเพชรบุรี ได้แก่ จาวตาลเชื่อมเป็นการน าจาวตาล
ระยะที่ 3 ซึ่งเนื้อของจาวตาลแข็งซุยคล้ายจาวมะพร้าว แต่แน่นกว่า น ามาเชื่อมกับน้ าตาล น าไปเป็น
ส่วนประกิบของขนมอ่ืนได้อีก เช่น กินกับข้าวเหนียวมูน เป็นต้นโตนดทอด น าจาวตาลเชื่อมาชุบแปูง
ทอด เป็นขนมดั้งเดิมชนิดหนึ่ง ขนมตาล ท าจากลูกตาลที่แก่และสุกงอม น าเนื้อลูกตาลมายีแล้วน าไป
ผสมกับแปูง น้ าตาลโตนดและกะทิ คนให้เข้ากัน น าไปนึ่ง สุกแล้วโรยด้วยมะพร้าวขูดโรยงา 
  
 ขนมโค 
 ขนมโค เป็นขนมที่นิยมรับประทาน มีจ าหน่ายเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น มีลักษณะ
คล้ายขนมต้มใส่ไส้อยู่ในน้ ากะทิ 
 เคล็ดลับการปรุง ให้เน้นความเหนียวชวนเคี้ยวของแปูงที่นวดจนกระทั่งได้ที่รวมทั้งกลิ่น
หอมของไส้ขนมที่ท าจากมะพร้าวทึนทึกผสมน้ าตาลโตนด แล้วผัดจนเหนียวส่วนน้ ากะทิต้องปรุงให้มี
รสกลมกล่อมท้ังหวานมันเค็ม จึงจะได้ขนมโคต ารับเมืองเพชรที่แสนอร่อย 
  
 ขนมหม้อแกง 
 ขนมหม้อแกง หรือ ขนมกุมภมาศ เป็นขนมพ้ืนบ้านของเมืองเพชรบุรี ขนมหม้อแกงเป็น
ขนมท่ีมีรสหวานมันกลมกล่อมชวนกินจึงมีผู้เรียกว่า “ขนมเค้กไทย”  ส่วนประกอบของขนมหม้อแกง 
ประกอบด้วย ไข่ขาว น้ าตาลโตนด กะทิ ผสมกับเผือกที่สุกแล้วยีให้ละเอียด แต่จะใช้ถั่วเขียวหรือ
เมล็ดบัวแทนก็ได้ 
 ขนมหม้อแกงในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากขนมหม้อแกงของเดิมอยู่บ้าง เช่น ของเดิม
มีหอมเจียวโรยหน้า เนื้อขนมไม่เป็นชั้นๆ เคล็ดลับความอร่อยของขนมหม้อแกงอยู่ที่คุณภาพของ
ส่วนผสมที่จะต้องสดใหม่เสมอ 
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 โตนดทอด 
 โตนดทอด หรือจาวโตนดทอด เป็นขนมพ้ืนบ้านของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดอ่ืนอาจมี
ขนมท่ีคล้ายกับจาวโตนดทอดก็ได้ แต่ไส้ขนมจะท าด้วยเผือกหรือมันเทศแทน ส่วนแปูงที่ห่อหุ้มจะเป็น
แปูงข้าวเหนียว 
 วิธีท าโตนดทอด จะใช้จาวโตนดที่แก่มาเชื่อมน้ าตาลโตนด เรียกว่า จาวตาลเชื่อม หรือ 
โตนดเชื่อม จากนั้นน าจาวตาลเชื่อมห่อแปูงข้าวเหนียวที่นวดกับหัวกะทิแล้วผสมน้ าตาลกับเกลือ
เล็กน้อย นวดแปูงจนกระทั่งเหนียวได้ที่จึงน าไปห่อจาวตาลเชื่อม แล้วลงทอดจนกระทั่งเนื้อแปูงสุก
เหลืองกรอบท่ัวกัน 
 เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม ประโยคนี้คงจะ
กล่าวถึงรายละเอียดโดยสรุปของจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี  “เขาวังคู่บ้าน” ไม่ต้องอธิบายมาก
หลายคนก็สามารถนึกภาพออก เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางผ่านเพชรบุรีจะต้องเห็น “พระนคร
คีรี” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เขาวัง" ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง   นอกจากเขาวั งแล้ว เมือง
เพชรยังมี"พระรามราชนิเวศน์"หรือ"พระราชวังบ้านปืน" กับ "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" เป็นอีก 2 
วังงามประจ าจังหวัด ท าให้เพชรบุรีมีอีกหนึ่งฉายาว่าเป็น"เมืองงามสามวัง" ส่วน “ขนมหวาน” นั้นเป็น
สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเพชรบุรี ท าให้คนทั่วไปรู้จัก ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ตลอดจนขนมหวาน
หลากหลายชนิด ส่วนเคล็ดลับของความอร่อยนั้นมาจาก “น้ าตาลโตนด” หรือน้ าตาลซึ่งเป็นผลผลิต
จากต้นตาลซึ่งปลูกกันเยอะที่เพชรบุรี  ซึ่งวิธีการผลิตน้ าตาลก็เป็นอีกวิถีชีวิตที่น่าชม มีนักท่องเที่ยวไม่
น้อยแวะมาชมและมาชิมน้ าตาลโตนดแท้ๆ จนติดใจ "เมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะ" 3 ท่อนนี้ 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจของเพชรบุรี  วัดในจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีอยู่เยอะ ไม่แพ้เมืองประวัติศาสตร์ใด จ านวน
วัดที่เยอะจึงสะท้อนสภาพสังคมในอดีตได้เป็นอย่างดี สุดท้ายคือ “ทะเลงาม” หาดชะอ าของเพชรบุรี
นั้นมีสามารถเล่นน้ าได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีชายหาดปึกเตียน และหาดเจ้าส าราญ ซึ่งก็มีความ
สวยงามไม่แพ้กัน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิ ใจใน
ท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
งานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยที่เลือกศึกษาในครั้งนี้จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก การใช้ข้อมูลท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  ซึ่งงานวิจัยที่ได้ศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จินดา ทองซุ้มห่อ ( 2549: 85) ศึกษาเรื่องผลการใช้เทคนิคแผนที่ความคิดตามแนวคิด
ของ Tony Buzan เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความสูงขึ้นเป็นล าดับและนักเรียนมีคะแนน
ทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 จ าเนียร เล็กสุมา (2552 : 117-119) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทัพยาย
ท้าว จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้าง
แผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ และประเมินความสามารถในการ
ใช้แผนที่ความคิดแบบขั้นไดและแบบประเมินความสามารถในการสร้างแผนที่ความคิดตามแนวคิด
ของ Tony Buzan  แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสร้าง
แผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิดของ
นักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ความสามารถในการสร้างแผนที่ความคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสร้างแผนที่ความคิดอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้านและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศการเรียนรู้เป็นล าดับที่ 1 
  ศริณดา เทียมหมอก (2557) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่
ความคิด ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิดมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/81.33 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่
ความคิดหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  Minchin, John I.,D.Sc. (2004) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกการให้บริการใช้
กราฟิกช่วยสอนพบว่างานวิจัยนี้สามารถน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการใช้อบรมได้กับพนักงานเข้า
ท างานใหม่ ๆ และส่งเสริมการเรียนการสอน 
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 Hughes, Faya Noreen , ED.D. (2005) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
จากกราฟิกกับการสอนแบบดั้งเดิมในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ของนักเรียนเกรด 6 รัฐอิลินอย พบว่าการใช้กราฟิกช่วยในการเรียนการสอนสามารถช่วยกระตุ้น
ความรู้เดิมทีมีอยู่และความรู้ใหม่ท่ีรับเข้ามาให้ดีขึ้น 
 สรุปได้ว่าการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาหกลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์
โยเซฟเพชรบุรี แนวคิดเก่ียวกับการอ่านจับใจความ สาระท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด(Mind – Mapping Technique) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษางานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
เรื่องการอ่านจับใจความไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน อีกทั้งการน าสาระท้องถิ่น
มาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนั้น เป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและหวงแหน
ในท้องถิ่นของตนเองมีความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 (อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์, 2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS พบว่าคะแนน
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความขิงนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความนิทานอยู่ในระดับสูงเป็นล าดับ
ที่ 1 และมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความบทร้อยกรองอยู่ในระดับปานกลาง 
 (ชรินทร์   จันทร์วันเพ็ญ, 2551) ได้ศึกษาผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
 (สุดารัตน์ ศักดิ์ค าดวง, 2552) ได้ท าการศึกษา ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind mapping ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ผลวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 75.56 ของ
นักเรียนทั้งหมด และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเขียนแผนภูมิ Mind Mapping ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 (อดิศร ขาวสะอาด, 2555) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความ และคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวลดิศวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษกที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผลวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวลดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่จัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 (อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์, 2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS พบว่าคะแนน
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความขิงนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความนิทานอยู่ในระดับสูงเป็นล าดับ
ที่ 1 และมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความบทร้อยกรองอยู่ในระดับปานกลาง 
 (เอ้ือมพร โชคสุชาติ, 2556) ได้ท าการศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียน
อายุ 9-12 ปีที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนอ่านโดยใช้วิธี PQ4R ร่วมกับเทคนิค
แผนที่ความคิด ผลวิจัยพบว่า ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ 9 -12 ปีที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้วิธี PQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด อยู่ในระดับดี และ
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนอายุ 9-12 ปีที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หลังการสอนโดยใช้
วิธี PQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนที่ความคิด อยู่ในระดับสูงขึ้น 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 (รังษิมา สุริยารังสรรค์, 2555) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีผลวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 
83.26/82.50 2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด  
 (ทวิช ลักษณ์สง่า, 2557)ได้ท าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษา
ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
โดยนักเรียนเห็นว่าในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาและมีคนในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียน นักเรียนมีความเห็นว่าท้องถิ่นของนักเรียนน่าอยู่ คนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี มีน้ าใจ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อนักเรียน และนักเรียนต้องการพัฒนาท้องถิ่นของนักเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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 (นราธิป เอกสินธุ์, 2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ตามแนว
การสอนอ่านของเมอร์ด็อค(MIA) ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวการสอน
อ่านของเมอร์ด็อค(MIA)หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนนั้นวิธีการสอนและสื่อนวัตกรรมต่างๆมีความส าคัญในการน ามาพัฒนาการเรียนการสอน การ
สอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพราะฉะนั้นการที่ผู้เรียนจะอ่านจับใจความได้
นั้น ครูจ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการสอน นวัตกรรม สื่อการเรียน ที่หลากหลายและสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน การใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีองค์ประกอบน่าสนใจ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   การบูรณาการโครงการ 
องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และ
ความสามารถความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ชมรมทางวิชาการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม การให้
ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์ของครูท าให้เกิดประโยชน์
แก่นักเรียน พัฒนาความเชื่อม่ันของนักเรียน พัฒนาความคิดของนักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมี
วิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ใช้แบบแผนการวิจัย

แบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs or Non designs) แบบ The One – Shot Case 

Study (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 143)  โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โย

เซฟเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ชมรมเรารักเพชรบุรี จ านวน 25 คน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย

ดังนี้ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวิธีการวิจัยประกอบด้วย แบบแผนการวิจัย ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การด าเนินการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แบบแผนการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs or Non designs) แบบ The One – Shot Case Study (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555: 143)   
 

ทดลอง สอบ 
X T2 

 
X แทน การทดลองใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เรารักเพชรบุรี 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

 

 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเซนต์โย

เซฟเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560 มี 3 ห้องเรียน จ านวน 85 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โย

เซฟเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560ที่ได้แบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี จ านวน 25 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

 2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนเรารักเพชรบุรี  

 3. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง

กราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี  
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ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในชั่วโมงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารัก

เพชรบุรี ใช้ระยะเวลาในการ ทดลองสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 20 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 

สัปดาห์ 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย   

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี ทั้ง 

7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เมืองงามสามวัง หน่วยที่ 

3 ถิ่นช่างเมืองศิลป์ หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพ้ืนบ้าน หน่วยที่ 5 สืบสานประเพณี หน่วยที่ 6 คนดีเมือง

เพชร และหน่วยที่ 7 รสเด็ดขนมหวาน 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ คือ 

 1.แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีข้ันตอนการสอนดังนี้  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
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ตารางท่ี 4 พฤติกรรมของนักเรียนและบทบาทของครูตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก 
 

ขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้เทคนิคผัง

กราฟิก 

พฤติกรรม / บทบาท 

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 1 
ขั้นเสนอตัวอย่างผัง
กราฟิก 

นักเรียนสังเกตตัวอย่างผังกราฟิกที่ครู
น าเสนอให้อ่าน / ฟัง / ดู แล้วตอบ
ค าถาม ซักถาม แสดงความคิดเห็น 

ครูผู้สอนแสดงตัวอย่างผังกราฟิกที่
ถูกต้องและเหมาะสมให้ผู้เรียนได้
ศึกษา 

ขั้นที่ 2 
ขั้นแสดงวิธีการสร้าง
ผังกราฟิก 

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย
ตัวอย่างการสร้างผังกราฟิก ด้วยการ
ตอบค าถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผังกราฟิกที่
เหมาะสม 

ครูผู้สอนควรแสดงตัวอย่างการ
สร้างผังกราฟิกให้ผู้เรียนทราบถึง
ห ลั ก ก า ร เ ลื อ ก ผั ง ก ร า ฟิ ก ใ ห้
เหมาะสม 

ขั้นที่ 3 
ขั้นชี้แจงการใช้ผัง

กราฟิก 

นักเรียนวิเคราะห์เรื่องในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่  ใคร  ท าอะไร ที่ ไหน เมื่ อไร 
อย่างไร และควรวิเคราะห์การเลือกใช้
ผังกราฟิกนั้น ๆ 

ครูผู้ สอนให้ ความรู้ แก่ ผู้ เ รี ยน
เกี่ ยวกับกระบวนการสร้ างผั ง
กราฟิกโดยมีการอภิปรายเหตุผล
ในการเลือกใช้ผังกราฟิกนั้น ๆ 

ขั้นที่ 4 
ขั้นฝึกการสร้างและ

ใช้ผังกราฟิก 

นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาใช้
ในการวิเคราะห์การเขียนผังกราฟิกของ
ตนเอง นักเรียนสร้างผลงานการเขียนผัง
กราฟิกวิเคราะห์โดยการท าใบงาน 

ครูแนะน าและดูแลให้ผู้เรียนได้ลง
มือวางแผนและเขียนผังกราฟิก
ของตนเอง อาจให้ร่วมท าเป็นกลุ่ม
หรือทั้งชั้น และมีการอภิปรายและ
เปลี่ยนการเขียนผังกราฟิกระหว่าง
ผู้เรียนและครูผู้สอนประเมินการ
เขียนผังกราฟิก 

ขั้นที่ 5 
ขั้นน าเสนอและ

แลกเปลี่ยน 

นักเรียนประยุกต์ความรู้จากการฝึกการ
เขียนผังกราฟิกและสามารถจับใจความ
เรื่องท่ีอ่านลงในผังกราฟิกได้ 
นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนผัง
กราฟิกของตนเอง และฟังการน าเสนอ

ครูปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
ฝึกหัดการเขียนผังกราฟิกด้วย
ตนเองและครูผู้สอนประเมินการ
ทางานในเชิงสร้างสรรค์ 
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ผลงานของเพ่ือน ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลงานของเพ่ือน เพ่ือช่วยกันปรับปรุง
แก้ไขผลงานการเขียนผังกราฟิกของ
สมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ส่วนประกอบของผังกราฟิก 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านจับใจความเมืองงามสามวัง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านจับใจความถ่ินช่างเมืองศิลป์ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านจับใจความเพลงถิ่นพื้นบ้าน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การอ่านจับใจความสืบสานประเพณี 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การอ่านจับใจความคนดีเมืองเพชร 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การอ่านจับใจความรสเด็ดขนมหวาน 

 2.แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 3.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” 

 4.แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 1.การสร้างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 มี 7 แผน มีข้ันตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

  1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี : 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือ  ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ

เทคนิคผังกราฟิก 
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  1.2  วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการอ่านจับใจความเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้

เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับหลักสูตร 

  1.3ก าหนดเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้วิจัยได้เสนอตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 5 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้การอ่านจับใจความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

แผนการ
จัดการเรียนรู ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เวลา 
(ชั่วโมง) 

แผนที่ 1 นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของผังกราฟิก
ประเภทต่างๆและสามารถเขียนผังกราฟิกให้
สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ผั ง
กราฟิก 

1 

แผนที่ 2 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผัง
กราฟิกเรื่องเมืองงามสามวังได้ 

เมืองงามสามวัง 3 

แผนที่ 3 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความเรื่อง ถิ่นช่าง
เมืองศิลป์ได ้

ถิ่นช่างเมืองศิลป์ 2 

แผนที่ 4 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผัง
กราฟิกเรื่องเพลงถิ่นพื้นบ้านได้ 

เพลงถิ่นพื้นบ้าน 2 

แผนที่ 5 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผัง
กราฟิกเรื่องสืบสานประเพณีได้ 

สืบสานประเพณี 4 

แผนที่ 6 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผัง
กราฟิกเรื่องคนดีเมืองเพชรได้ 

คนดีเมืองเพชร 4 

แผนที่ 7 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผัง
กราฟิกเรื่องรสเด็ดขนมหวานได้ 

รสเด็ดขนมหวาน 3 

 สอบวัดความสามารถในการจับใจความ  1 
 รวม  20 
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 1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน

เนื้อหา ภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านละ 1 คน ได้แก่ 1) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 4) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอ่านจับใจความ และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ (มาเรียม นิล
พันธุ์, 2555) 
ระดับคะแนน  5   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  4   หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดับคะแนน  3   หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับคะแนน  2   หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
ระดับคะแนน  1   หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 ในการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ฉบับร่าง) จะพิจารณาจากเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555) 
ค่าเฉลี่ย   4.50-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.50-4.49  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.50-3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.50-2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00-1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าใช้ได้คือ มีความเหมาะสม หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
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 ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X )= 4.31 และ (S.D.)= 1.19ซึ่งแสดงว่าแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เหมาะสมมาก 
 1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับร่าง) ตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวม ดัง

ตารางที6่ 
 

ตารางท่ี 6 การปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

หัวข้อ 
 

ล าดับ 

 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 

 
ผลการปรับปรุง/แก้ไข 

1 ควรปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการสอน 

ปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการสอน 

2 เพ่ิมเติมสระส าคัญ  เพ่ิมสาระส าคัญให้ผู้เรียนเกิดความรัก
และภูมิใจในท้องถิ่น 

3 ปรับรายละเอียดเกณฑ์การตรวจผัง
กราฟิก 

ปรับรายละเอียดระดับคุณภาพการตรวจ
ผังกราฟิก 

4 การแบ่งชั่วโมงเรียนไม่ชัดเจน แบ่งชั่วโมงเรียนให้ชัดเจน 

 1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับร่าง) มาหาคุณภาพ โดยทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 1.8 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 1.9 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

สรุปขั้นตอนการสร้างแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้เทคนิคผังกราฟิก มีขั้นตอนด าเนินการดังแสดงใน
แผนภาพที่ 15 
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แผนภาพที่ 15 ขั้นตอนการการพัฒนาแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิค

ผังกราฟิกส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิกส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ/สถิติ 
1 .  เ พ่ื อ พั ฒน า กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิกส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

พั ฒ น า แ ผ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
(ฉบับร่าง)ประกอบด้วย 
1) สาระส าคัญ 
2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3) สมรรถนะของผู้เรียน 
4) สาระการเรียนรู้ 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
6 )  สื่ อและแหล่ งกา ร
เรียนรู้ 

- เอกสารบันทึกผล
การศึ กษาข้ อมู ล
พ้ืนฐานและความ
ต้องการ 

วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ฉบับร่าง) 

ประเมินคุณภาพแผนจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ฉบับร่าง)ตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยา นิพนธ์  
- ผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน 

แบบประเมิน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ฉบับ
ร่าง) /วิเคราะห์
เนื้อหา (Content 
Analysis) ค่าเฉลี่ย 
( X )และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3. เพ่ือปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
เทคนิคผังกราฟิกส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 

น าแผนการจัดกิจกรรม
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ม า ห า
คุณภาพ โดยทดลองใช้
กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่3 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียน         
เซนต์โยเซฟ
เพชรบุรีจ านวน 25 
คน 

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/ 
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

 1. ศึกษาหนังสือ  ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านจับใจความ 

 2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการวัดเกี่ยวความสามารถในการอ่านจับใจความ 

 3.  สร้างตารางวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ ในการ

ด าเนินการสร้างแบบทดสอบผู้วิจัยได้ออกแบบวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องตามพฤติกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy  (1956)   ดังตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 ตารางวิเคราะห์และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 

 
ข้อ 
 

 
 

จุดประสงค์ 
 

ระดับพฤติกรรม 

รว
ม   

รว
ม 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 
ปร

ะยุ
กต

์ใ
ช้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ิน 

สร
้าง

สร
ร

ค์ 

1 อ่านจับใจความเรื่องเมืองงามสามวัง - 2 - 1 - - 3 
2 อ่านจับใจความเรื่องถิ่นช่างเมืองศิลป์ - 1 - 1 - - 2 
3 อ่านจับใจความเรื่องเพลงถิ่นพ้ืนบ้าน - 2 - 1 - - 3 
4 อ่านจับใจความเรื่องสืบสานประเพณี - 2 - 2 - - 4 
5 อ่านจับใจความเรื่องคนดีเมืองเพชร 1 2 1 1 - - 5 
6 อ่านจับใจความเรื่องรสเด็ดขนมหวาน - 2 - 1 - - 3 

รวม 1 11 1 7 - - 20 

 

 4.  น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า แล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านละ 1 

คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านจับใจความ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจังหวัดเพชรบุรี และ 3 ) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Vilidity)  โดยน ามาหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างเนื้อหากับพฤติกรรม

ที่ต้องการวัด 
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 5.  บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน แล้วหาผลรวม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อโดย ใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็น

ไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบวัด มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบวัด มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  - 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบวัด ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์  
จากสูตร 
 
   IOC  = ∑R 
      N 
  เมื่อ 
  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบวัดกับจุดประสงค์ 

∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  น าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 แสดงว่า 
ค าถามในแบบวัด มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์    
 ถ้าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่า ค าถามในแบบวัด ไม่มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 6.คัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความโดยพิจารณาคัดเลือก

แบบทดสอบข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ .50 และปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 1.00 

 ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ ( Index Item Objective Congruence : IOC) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ พบว่า มีทั้งหมด 26 ข้อ จาก 40 ข้อ ที่มีค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 และมีการปรับแก้ไขใหม่ตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จนได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความครบทั้ง 20 ข้อ 

(ดงัภาคผนวก ก หน้า  ) 
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 7. น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 25 คน จากนั้นน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาความยากง่าย (Difficulty) และ

อ านาจจ าแนก (Discrimination) จากสูตรดังนี้ 

ความยากง่าย (Difficulty) 
   p = R 
     N 
   R แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นถูก 
   N แทน จ านวนคนที่ท าข้อนั้นทั้งหมด 
  เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20 – 0.80 ถ้าค่าความยากง่าย <0.20 ถือว่า
ค าถามนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย >0.80 ถือว่าค าถามนั้นง่ายเกินไป นั้นคือ ค่า p น้อย 
ยาก ค่า p มาก ง่าย  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
 
  อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
   D, r = Ru  - RL 

     N/2 
   D, r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   RL แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N แทน นักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
  เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2555) 
  ซึ่งผลการวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาความยากง่าย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก 
(Discrimination)พบว่า มีทั้งหมด 26 ข้อ จาก 40 ข้อ ที่มีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบ
การวัดค่าความเชื่อมั่นที่สม่ าเสมอและคงที่ โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์– ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson) จากสูตร KR – 20 โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่นตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89(ดังภาคผนวก ก หน้า103) 
8) คัดเลือกแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 20 ข้อ โดยพิจารณาแบบทดสอบที่มี
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r)เท่ากับ 0.20 ขึ้นไปโดยเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายจุดประสงค์ของแบบวัดความสามารถในการจั บใจความด้านความรู้พบว่า 
จุดประสงค์ข้อที่ 1 อยู่ระหว่างข้อ 1 –6 เลือกใช้ข้อ 14 และ 6 รวม 3 ข้อ จุดประสงค์ข้อที่ 2 อยู่
ระหว่างข้อ 7–12 ข้อ เลือกใช้ข้อ 789 10 รวม 4 ข้อ จุดประสงค์ข้อที่ 3 อยู่ระหว่างข้อ 13 – 16 
เลือกใช้ข้อ 1415 และ 16 รวม 3 ข้อ จุดประสงค์ข้อที่ 4 อยู่ระหว่างข้อ 17 - 24 เลือกใช้ข้อ 1719 
20 21 22 และ 23 รวม 4 ข้อ จุดประสงค์ข้อที่ 5 อยู่ระหว่างข้อ 25 - 33 เลือกใช้ข้อ 272829 31 
32 และ 33 รวม 6 ข้อ และจุดประสงค์ข้อที่ 6 อยู่ระหว่างข้อ 37- 40 เลือกใช้ข้อ 3738 และ 40 รวม 
3 ข้อ แล้วไปน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มทดลอง 
 
ตารางท่ี 9 การปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

หัวข้อ 
 

ล าดับ 

 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 

 
ผลการปรับปรุง/แก้ไข 

1 ตรวจสอบค าผิดที่พิมพ์ผิด ตรวจสอบและแก้ไขค าที่พิมพ์ผิด 
2 ปรับค าถามและค าตอบของข้อสอบ ปรับค าถามและค าตอบของข้อสอบให้

สอดคล้องกับเนื้อหา 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ มีขั้นตอนด าเนินการ

ดังแสดงในแผนภาพที่ 17 
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แผนภาพที่ 16 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 
ตารางท่ี 10 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ/สถิติ 
1.  เพ่ือศึกษาความสามารถใน
กา ร อ่ า นจั บ ใ จ ค ว า ม  ห ลั ง
ทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วัดและ
ประเมิน หลัง
เรียนโดยใช้
แบบวัด
ความสามารถ
ในการอ่านจับ
ใจความ 
 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
เพชรบุรี ที่สนใจ
สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชมรมเรารัก
เพชรบุรี จ านวน 25 
คน 

แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความ /ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ทดสอบค่า One Sample T-test 
และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี”มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

 1. วางแผน ก าหนดกรอบและขอบข่ายที่จะสอบถาม คือความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรารักเพชรบุรี 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี “ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
สื่อ และด้านประโยชน์  จ านวน 20  ข้อจากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี”  เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านละ 1 คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านจับใจความ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจังหวัดเพชรบุรี 

และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข และจัดล าดับความส าคัญของ

ประเด็นการสอบถาม เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index Item Objective Congruence : IOC) 

มีค่าเท่ากับ1.00ความถูกต้องของการใช้ภาษาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

ตารางท่ี 11 การปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี”   

หัวข้อ 
 

ล าดับ 

 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 

 
ผลการปรับปรุง/แก้ไข 

1 มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับ
เพ่ือนๆ 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพ่ือนๆ 

2 ปรับสื่อการสอนสีสันสวยงาม ใบความรู้สวยงาม 
3 ปรับภาษาให้เหมาะสมกับเด็กป.3 ปรับภาษาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
4 ปรับเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ปรับ เนื้ อหา ให้ เหมาะสมกับวั ยของ

นักเรียน 
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 4.บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน แล้วหาผลรวมคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อโดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้มี
รายละเอียดดังนี้ 
  + 1 เมื่อแน่ใจว่าส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถาม มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
  - 1 เมื่อแน่ใจว่าส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถาม ไม่มีมีความสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 
 
  จากสูตร 
   IOC  = ∑R 
               N 
  เมื่อ 
  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของข้อค าถามใน
แบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม 

  ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  น าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 
แสดงว่า ส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
พฤติกรรม 
   ถ้าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่า 
ส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มพฤติกรรม 
 ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
“เรารักเพชรบุรี” พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าเท่ากับ 1.00 
สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
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 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง 
 6.  เกณฑ์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” มี 3 ระดับ ดังนี้  
ระดับคะแนน  3  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง มีความพึงพอระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 

สถิติที่ใช้ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้เกณฑ์ในการแปลผล (มา
เรียม นิลพันธุ์ ,2551:190) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” มีข้ันตอนด าเนินการดังแสดงในแผนภาพที่ 18 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
แผนภาพที่ 17 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 12 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ/สถิติ 
2. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  3ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารัก
เพชรบุรี” 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
เพชรบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชมรมเรารัก
เพชรบุรี 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ/วิ เคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนและความภาคภูมิใจในจังหวัดเพชรบุรี น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือก าหนดเป็น

โครงสร้างของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไข 

 3. น าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

อ่านจับใจความ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจังหวัดเพชรบุรี และ ผู้เชี่ ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 

จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการสอบถาม เพ่ือหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนน

ความคิดเห็นไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

  + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  - 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์  
จากสูตร 
   IOC  = ∑R 
      N 
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เมื่อ 
  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์กับ
จุดประสงค์   

∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  น าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .50 แสดงว่า 
ค าถามในแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์    
 ถ้าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่า ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์กับจุดประสงค์
ทุกรายการมีค่า 1.00 แสดงว่า ส่วนประกอบของข้อค าถามในแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรม ซึ่งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
6.น าแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อน
น าไปเก็บข้อมูล ซึ่งจากผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในด้านการใช้ภาษา ดังตารางที่13 
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ตารางท่ี 13 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

หัวข้อ 
 

ล าดับที่ 

 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 

 
ผลการปรับปรุง/แก้ไข 

1 ปรับประเด็นค าถาม 
ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่น
เพชรบุรี 
ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่ได้อยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรีคือสิ่งใด  

ปรับประ เด็ นค าถามอะไรคื อความ
ภาคภูมิใจของนักเรียนที่ได้อยู่ในจังหวัด
เพชรบุรี 
 

2 ปรับประเด็นค าถาม 
ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่น
เพชรบุรี 
นัก เ รี ยนต้องการ ให้ คนมองเมื อ ง
เพชรบุรีอย่างไร 

ปรับประเด็นค าถามนักเรียนชอบอะไรใน
เมือง(จังหวัด)เพชรบุรี 
 

 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมีขั้นตอนด าเนินการดังแสดงใน
แผนภาพที่ 17 

 

แผนภาพที่ 18 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี 
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ตารางท่ี 14 สรุปวิธีการวิจัยในขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

1.  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เรื่อง
เ ร า รั ก เ พ ช ร บุ รี  ข อ ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3  หลั งการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคผัง
กราฟิก 

สัมภาษณ์นัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
แบบสั มภาษณ์ คว าม
ภาคภูมิ ใ จ ในท้ อ งถิ่ น
เพชรบุรี 

กลุ่ มตั วอย่ า ง  25 

คน 
แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ /
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า 
(Content Analysis 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีการด าเนินการเก็บรวบรวมตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ที่พัฒนาขึ้นจ านวน 20 แผน  รวม 20 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  เป็น
ระยะเวลา 20 สัปดาห์  ซึ่งในแต่ละแผนประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ 2) เนื้อหากิจกรรม 3) วิธีวัดและ
ประเมินผล 4) วิธีด าเนินกิจกรรม5) สื่อและอุปกรณ์ 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 

ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน. 
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ตารางท่ี 15 ขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

ขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

พฤติกรรม / บทบาท 

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 1 
ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 

นักเรียนสังเกตตัวอย่างผังกราฟิกที่ครูน าเสนอให้
อ่าน / ฟัง / ดู แล้วตอบค าถาม ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น 

ครูผู้สอนแสดงตัวอย่างผังกราฟิกที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้ผู้เรียนได้ศึกษา 

ขั้นที่ 2 
ขั้นแสดงวิธีการสร้างผัง
กราฟิก 

นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่าง
การสร้างผังกราฟิก ด้วยการตอบค าถาม และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกผัง
กราฟิกท่ีเหมาะสม 

ครูผู้สอนควรแสดงตัวอย่างการสร้างผัง
กราฟิกให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการเลือกผัง
กราฟิกให้เหมาะสม 

ขั้นที่ 3 
ขั้นช้ีแจงการใช้ผังกราฟิก 

นักเรียนวิเคราะห์เรื่องในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และควร
วิเคราะห์การเลือกใช้ผังกราฟิกน้ัน ๆ 

ครูผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้ เรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างผังกราฟิกโดยมีการ
อภิปรายเหตุผลในการเลือกใช้ผังกราฟิก
นั้น ๆ 

ขั้นที่ 4 
ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผัง

กราฟิก 

นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาใช้ในการ
วิเคราะห์การเขียนผังกราฟิกของตนเอง นักเรียน
สร้างผลงานการเขียนผังกราฟิกวิเคราะห์โดย
การท าใบงาน 

ครูแนะน าและดูแลให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
วางแผนและเขียนผังกราฟิกของตนเอง 
อาจให้ร่วมท าเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้น และมี
การอภิปรายและเปลี่ยนการเขียนผัง
กราฟิกระหว่างผู้ เ รี ยนและครูผู้ สอน
ประเมินการเขียนผังกราฟิก 

 ขั้นที่ 5 
ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 

นักเรียนประยุกต์ความรู้จากการฝึกการเขียนผัง
กราฟิกและสามารถจับใจความเรื่องที่อ่านลงใน
ผังกราฟิกได้ 
นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนผังกราฟิกของ
ตนเอง และฟังการน าเสนอผลงานของเพื่อน 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลงานของเพื่อน เพื่อช่วยกันปรับปรุง
แก้ไขผลงานการเขียนผังกราฟิกของสมาชิกใน
กลุ่มให้ดีขึ้น  

ครูปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ฝึกหัด
การ เขียนผั งกรา ฟิกด้ วยตนเองและ
ครู ผู้ สอนประ เมินการทางานใน เชิ ง
สร้างสรรค์ 

 2. ช่วงหลังการทดลอง  เป็นช่วงที่ผู้วิจัยด าเนินการหลังทดลองใช้แผนการจัดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ดังนี้ 
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  1) ผู้วิจัยน าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง 
  3) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี”  ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
  2) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Vilidity)  โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) คือ 
สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ตอบแบบทดสอบถูกในแต่ละข้อต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) คือ การตรวจสอบว่าแบบทดสอบสามารถ
จ าแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบการวัดค่าความเชื่อมั่นที่สม่ าเสมอและคงที่  
โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์– ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 โดยใช้เกณฑ์ความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ .70 ขึ้นไป 
  3) แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Vilidity)  โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
  4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Vilidity)  โดยน ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มเดียว (One Sample t-test) 
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  2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) 
  3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี ที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “เรารักเพชรบุรี” วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( x )   และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉลี่ย  ( ̅)     ̅= 
∑ 

 
 

เมื่อ  ̅  แทน ค่าเฉลี่ย 

∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N         แทน    จ านวนนักเรียน 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.  
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Devlation) มีสูตรดังนี้ 
 (บุญชม ศรีสะอาด.2536 : 103 ) 
 

    S.D. =
√ ∑     ∑    

      
 

 
    เมื่อ S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนแต่ละคน 
     N แทน จ านวนนักเรียน 

     ∑  แทน ผลรวม 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพ่ือศึกษาความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรีในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง 
(Pre Experimental Designs or Non designs) แบบ The One – Shot Case Study 
ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก และแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 25 คน โดยทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และ
สัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัยผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  เรื่องเรารักเพชรบุรี ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เรื่องเรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  เรื่องเรารักเพชรบุรี ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  
เรื่องเรารักเพชรบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกผู้วิจัยน าแผนการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คนที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
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การศึกษา 2560โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนทั้ง 7 แผน
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารัก
เพชรบุรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตาราง 
  
ตารางท่ี 16 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
ความสามารถ
ใ น ก า ร อ่ า น
จับใจความ 

N คะแนน 

เต็ม 

  ̅ 
 

S.D. คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

เกณฑ์
ร้อย
ละ 

df 
 

t-test sig 

25 20 16.52 1.12 82.60 75 24 6.77* 0.00 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่15  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกหลังการจัดการเรียนรู้

ของกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย( ̅=16.52, S.D.=1.12 ) มีคะแนนรวม
ร้อยละเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 82.60 และพบว่าผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรา
รักเพชรบุรีด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของแบบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความเรื่องเรารักเพชรบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 (ดูภาคผนวก ก หน้า ) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรา
รักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 17 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรา
รักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

 ̅ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ล าดับที่ 

ด้านเนื้อหาสาระ 3 
1.เนื้อหาสาระเหมะสมกับวัย
ของนักเรียน 

2.68 0.68 มาก 2 

2.เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 2.52 0.59 มาก 3 

3.เนื้อหาสนุก น่าติดตาม 2.76 0.44 มาก 1 

รวมด้านเนื้อหาสาระ 2.65 0.33 มาก  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    1 

4. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ 

2.68 0.56 มาก 2 

5.กิจกรรมน่าสนใจและ
สนุกสนาน 

2.72 0.46 มาก 1 

6.ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับ
เพ่ือนๆ 

2.68 0.56 มาก 2 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.69 0.35 มาก  

ด้านสื่อ    2 
7.การใช้สื่อการเรียนเหมาะสม
และหลากหลาย 

2.76 0.44 มาก 2 

8.ใบความรู้มีสีสันสวยงาม 2.44 0.58 มาก 3 

9.สื่อการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย เข้าใจง่าย 

2.84 0.37 มาก 1 

รวมด้านสื่อ 2.68 0.34 มาก  
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ตาราง(ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ล าดับที่ 

ด้านประโยชน์ 4 

10.นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความได้ถูกต้องและเข้าใจได้ 

2.56 0.65 มาก 2 

11.นักเรียนถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ 

2.64 0.49 มาก 1 

12.นักเรียนมีอิสระในการคิด
และเขียนสรุปเรื่องลงผังกราฟิก
ได้ 

2.56 0.65 มาก 2 

รวมด้านประโยชน์ 2.59 0.38 มาก  

รวมความพึงพอใจโดยรวมทุก
ด้าน 

2.65 0.29 มาก  

 

จากตารางที่ 16เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  ̅= 
2.65, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก( ̅= 2.69, S.D.=0.35)ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 รองลงมา คือด้าน

ด้านสื่อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( ̅= 2.68, S.D.=0.34) ด้านเนื้อหาสาระมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( ̅= 2.65, S.D.=0.33)และด้านประโยชน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก( ̅= 2.59, S.D.=0.38) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ล าดับที่ 1กิจกรรมน่าสนใจ

และสนุกสนาน( ̅= 2.72, S.D.=0.46) ล าดับที่ 2 ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพ่ือนๆและกิจกรรม

ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ( ̅= 2.68, S.D.=0.56)  
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ด้านสื่อ นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ล าดับที่ 1 สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย เข้าใจง่าย( ̅= 2.84, 

S.D.=0.37)ล าดับที่ 2การใช้สื่อการเรียนเหมาะสมและหลากหลาย( ̅= 2.76, S.D.=0.44)ล าดับที่ 3 

ใบความรู้มีสีสันสวยงาม( ̅= 2.44, S.D.=0.58) 
ด้านเนื้อหาสาระ นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ล าดับที่ 1เนื้อหาสนุก น่าติดตาม( ̅= 2.76, S.D.=0.44)ล าดับที่ 2 

เนื้อหาสาระเหมะสมกับวัยของนักเรียน( ̅= 2.68, S.D.=0.68)ล าดับที่ 3 เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย

( ̅= 2.52, S.D.=0.59)ตามล าดับ 
ด้านประโยชน์นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  ล าดับที่ 1.นักเรียนถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้( ̅= 2.64, S.D.=0.49) 
ดับที่ 2 นักเรียนมีอิสระในการคิดและเขียนสรุปเรื่องลงผังกราฟิกและนักเรียนสามารถอ่านจับใจความ

ได้ถูกต้องและเข้าใจได้( ̅= 2.56, S.D.=0.65) 
ข้อเสนอแนะของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรา
รักเพชรบุรี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนโดยใช้กิจกรรมผังกราฟิกมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน
จับใจความโดยใช้ผังกราฟิกเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลายได้เขียนผังกราฟิก วาดภาพระบายสีและ
เนื้อหาที่เป็นบทอ่านน่าสนใจท าให้ได้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จับใจความโดยความพึงพอใจของนักเรียนชอบปฏิบัติขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก
ท าให้ได้เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานกลุ่ม ควรเพ่ิมเวลาการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอผลงานซึ่งกันและกัน การใช้ผังกราฟิกท าให้นักเรียนสามารถสรุป
ความรู้และจดจ าได้ง่ายกว่าการบันทึกความรู้เป็นร้อยแก้ว 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เรื่องเรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี พบว่า เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นเพชรบุรีนักเรียนมีความคิด เห็นว่า 
เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด มีคุณค่า เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว และเป็นเมืองที่สวยงาม เมือง
เพชรบุรีมีพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ที่มาสร้างพระราชวังไว้ส าหรับเป็นที่ประทับและประชุม
ข้าราชการอีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้ คนเมืองเพชรเป็นคนดีมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือ 
มีประเพณีที่ดีงาม ด้านการท าประโยชน์ให้ท้องถิ่นเพชรบุรี คนเพชรบุรีควรช่วยกันรักษาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  ไม่ท าบ้านเมืองให้สกปรก   ปฏิบัติงานฝีมือและเห็นคุณค่า การสืบสาน
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ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรีควรมีการสืบสานประเพณีไทยทรงด า ประเพณีวัวเทียมเกวียน 
การเห่เรือบก แทงหยวก   ปูนปั้น ช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ าเพชรไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปใน
แม่น้ าอีกท้ังควรร่วมกันรักษาภูมิปัญญาไทยและปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่คู่เมืองเพชรบุรีสืบต่อไป  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยในการ

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs or Non 

designs) แบบ The One – Shot Case Study โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 3) เพ่ือศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรีประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ต าบลช่อง

สะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จ านวน 25 คน 

ได้มาจากการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test แบบ one sample t-test  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกวาเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ 75)กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 3.ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนมี 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อ

ท้องถิ่นเพชรบุรี และด้านการท าประโยชน์ให้ท้องถิ่นเพชรบุรี พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าภูมิใจที่

ได้เกิดมาเป็นคนเพชรบุรี เพราะมีพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์สร้างพระราชวังไว้ให้คนรุ่นหลังได้

ศึกษาค้นคว้าและเคารพกราบไหว้ อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังมีภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ การ

คมนาคมไปมาสะดวก ส าหรับด้านการท าประโยชน์พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าช่วยกันอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีเห่เรือบก ไทยทรงด า  อีกทั้งควรร่วมกันสืบสานภูมิปัญญา

ไทยและปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีสืบไป 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 
 1.จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน

การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อย

ละ75 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

ผังกราฟิกเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และแนวคิด

ของเรื่องที่อ่านโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าชี้แนะและกระตุ้นด้วยค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้ค าตอบที่เป็น

แนวทางเดียวกันจนสามารถสรุปเรื่องที่อ่านโดยการใช้เป็นผังกราฟิกได้ นอกจากนั้นเทคนิคการสร้าง

ผังกราฟิกยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้สมองทั้งสองซีก เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้เพ่ือให้สมองของนักเรียน

ได้ท างานอย่างมีประสิทธิผลได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอน ช่วย

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกยังเป็นกรอบและ
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แนวทางให้นักเรียนฝึกโดยครูคอยดูแลการฝึกของนักเรียนและคอยกระตุ้นด้วยค าถามเพ่ือให้นักเรียน

ได้ค้นหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ช่วยพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกยัง

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดจินดา ทองซุ้มห่อ ( 2549: 85) ศึกษาเรื่องผลการใช้เทคนิคแผนที่ความคิดตามแนวคิดของ 

Tony Buzan เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความสูงขึ้นเป็นล าดับและนักเรียนมีคะแนน

ทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับแนวคิดของศริณดา เทียมหมอก (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับ

ใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้

สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.05/81.33 ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับ

ใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิดหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระ

ท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิดมีการเลือกเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง อีก

ทั้งมีภาพประกอบสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและมีความเหมาะสมกับวัย ส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความได้ และสอดคล้องกับจ าเนียร เล็กสุมา (2552  : 117-119) 

ศึกษาเรือ่งการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด  กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน

จับใจความ และประเมินความสามารถในการใช้แผนที่ความคิดแบบขั้นไดและแบบประเมิน

ความสามารถในการสร้างแผนที่ความคิดตามแนวคิดของ Tony Buzan  แบบสอบถามความคิดเห็น

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่าความสามารถ

ในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิดของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความ

พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรารักเพชรบุรี

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยก าหนด ที่เป็นเช่นนี้

อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของ

ข้อมูลได้ชัดเจน การใช้แผนผังหรือแผนภาพในการถ่ายทอดความคิดท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลได้ง่ายและสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น ผู้เรียนจึงมองเห็นประโยชน์

ของผังกราฟิกมากข้ึน เมื่อพิจารณาผลการตอบแบบสอบถามเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนเห็นด้วยกับทุก

ด้านในระดับมากผู้เรียนมีความเห็นว่าผังกราฟิกสามารถน าไปใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสิ่ง

ที่เรียนช่วยในการคิดวิเคราะห์และช่วยจัดระบบความคิดของผู้เรียนให้ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับสุปรียา 

ตันสกุล (2546) ซึ่งกล่าวว่า การใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น  ด้านสื่อนักเรียนมี

ความเห็นว่าเนื้อหาในสื่อมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน มีความน่าสนใจ นักเรียนมีความสนุกสนานใน

การเรียนเพ่ิมขึ้นและระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของจินดา ทองซุ้มห่อ (2549:85) กล่าวว่านักเรียนเห็นด้วยกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

แผนผังความคิดและแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนเป็นล าดับขั้นตอนท าให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย 

ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ได้ท ากิจกรรมหลากหลายและมีสื่อประกอบการเรียนรู้ นักเรียนมี

ความรู้สึกต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ว่ามีความสุขสนุกและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศ

ในห้องเรียนดีไม่เครียดและนักเรียนยังให้ความรู้สึกเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้รับว่าท าให้สรุปความเป็นมา

และสามารถน าไปใช้กับวิชาอ่ืน ๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ ใช้จินตนาการเรื่องรูปภาพต่าง ๆ และ

วาดภาพระบายสีซึ่งช่วยให้มีสมาธิในการท างานหรือท ากิจกรรมอันก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของจ าเนียร เล็กสุมา (2552 : 117-119 ) กล่าวว่า การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิค

การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดที่ก าลังเป็นที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการ

คิดค้นรูปแบบผังกราฟิกอย่างหลากหลาย ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดโดยตรงในการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลจากการ

วิจัยพบว่า การใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน รวมทั้ง มีความสนใจในการเรียนและเจตคติที่ดีต่อการเรียนจากงานวิจัยของศริณดา เทียม

หมอก (2557 :93)ที่กล่าวว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่น

ร่วมกับแผนที่ความคิดท าให้นักเรียนอ่านจับใจความได้ดีขึ้นรู้ความสามารถในการอ่านจับใจความของ

ตนเองและมีความเข้าใจวิธีการอ่านจับใจความ ด้านบรรยากาศการเรียนแบบฝึกการอ่านจับใจความ

โดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกับแผนที่ความคิดช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจตั้งใจอ่านมากขึ้นเกิดความมั่นใจ

ในการอ่านจับใจความ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและระยะเวลามีความเหมาะสม ส่วนด้าน

เนื้อหานักเรียนมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาของแบบฝึกมีความน่าสนใจมีรูปภาพประกอบชัดเจนน่าสนใจ

และระดับภาษาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสร้างแบบฝึกอาศัย

หลักจิตวิทยาการเรียนรู้  

 3. ผลการศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรารักเพชรบุรีของนักเรียนมี 2 ประเด็น ได้แก่ 

ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นเพชรบุรี และด้านการท าประโยชน์ให้ท้องถิ่ นเพชรบุรี พบว่า

นักเรียนมีความคิดเห็นว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนเพชรบุรี เพราะมีพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์

สร้างพระราชวังไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและเคารพกราบไหว้ อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังมี

ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ การคมนาคมไปมาสะดวก ส าหรับด้านการท าประโยชน์พบว่า

นักเรียนมีความคิดเห็นว่าช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีเห่เรือบก ไทยทรง

ด า  อีกทั้งควรร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยและปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีสืบไป 

สอดคล้องกับ เนาวรัตน์ เจตดุ (2555: 8) ที่กล่าวว่าครูเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมเข้าใจสภาพปัญหาในชุมชนการรู้จักน าภูมิปัญญามาใช้ในท้องถิ่น

มาใช้ในการด าเนินชีวิต การรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นชาวไทยทรงด าและสามารถ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิช 

ลักษณ์สง่า (2557) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยนักเรียนเห็นว่า

ในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาและมีคนในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักเรียนมี

ความเห็นว่าท้องถิ่นของนักเรียนน่าอยู่ คนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยดี มีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ

นักเรียน และนักเรียนต้องการพัฒนาท้องถิ่นของนักเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษา
ครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1. การวิจัยนี้เป็นเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมาฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งพบว่าด้านเนื้อหา
สาระควรปรับเนื้อหาให้ชัดเจน กระชับและเข้าใจง่ายมากขึ้นเพ่ือนักเรียนจะสามารถอ่านจับใจความ
ได้ถูกต้องและเข้าใจง่ายขึ้น 

 2. ผู้สอนควรคิดวางแผนก าหนดความคิดย่อยๆของสาระทีจะสอนจัดท าผังโครงสร้างของ
ความคิดรวบยอดแล้ววิเคราะห์หาความคิดรวบยอดทีกว้างครอบคลุมความคิดย่อยๆ จากนั้นครู
น าเสนอผังมโนทัศน์ที่กว้างดังกล่าวแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
สาระใหม่ไปเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้างทีให้ไว้ล่วงหน้าท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน 
 3.การวิจัยนี้เป็นเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมาฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งพบว่าด้านเนื้อหา
สาระควรปรับเนื้อหาให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้นเพ่ือนักเรียนจะสามารถอ่านจับใจความได้ถูกต้อง
และเข้าใจได้ 
 4.จากการวิจัยพบว่าในระยะแรกผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการคิด ดังนั้นผู้สอน
ควรใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและควรให้การเสริมแรงเป็นระยะๆเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจ กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากข้ึน (AUSUBEL D P, 1968a, 1968b; Clark H.L. and I.S. Starr, 1991; Hughes  Faya Noreen ED.D, 2005; Jones. B.T. ; Pirece J, 1989; Joyce  B.& Weil  M. & Showers, 1992; Minchin John I. D.Sc, 2004; กรมวิชาการ , 2545; กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ , 2546; กระทรวงศึกษาธิการ , 2548, 2550, 2552, 2553; กัณหา  ค าหอมกุล, 2548; จินดา ทองซุ้มห่อ, 2549; จุไรร ัตน์ ลักษณะศิร ิ, 2547; จุฬาลักษณ์   ภูมิปัญญา , 2550; ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542; ชรินทร ์   จันทร ์ว ันเพ ็ญ, 2551; ดลฤดี ร ัตนประสารท, 2547; ถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล, 2548; ถวัลย์  มาศจร ัส, 2548; ทวิช ลักษณ์สง่า , 2557; ทิศนา แขมมณี, 2557; ธัญญา ผลอนันต์, 2548; ธิดา โมสิกร ัตน์, 2554; นภดล จันทร ์เพ ็ญ, 2542; นราธิป เอกสินธุ์, 2557; นาฏ นิธิพ ุทธากุล, 2550; น้ า ผ้ึง มีนิล, 2545; บันลือ พฤก ษ ะ วั น , 2 5 3 2 , 2 5 4 6 ; บุปผ า  พ งษ ์ ไ พ บูล ย์ , 2 5 4 8 ; ปร มะ  ส ตะ เ ว ทิน , 2 5 3 4 ; ปร ะ ทีป ว า ทิก

ทินกร , 2542; ประเทิน มหาขันธ, 2550; ประพันธ์ศิร ิ  สุเสาร ัจ, 2556; ประพิณพร เย็นประเสร ิฐ, 2548; ประเวศ วะสี, 2536; ผกาศรี เย็นบุตร , 2547; ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2546; พรรณีชูทัย เจนจิต, 2550; พรหมมณีม, 2547; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557; มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553; มาเร ียม นิลพันธุ์, 2555; ม่ิงขวัญ ธรรมโรช, 2556; แม้นมาศ ชวลิต, 2544; ร ังษ ิมา สุร ิยาร ังสรรค์, 2555; ร ัตนะ บัวสนธิ์, 2535; ราชบัณฑิตยสถาน, 2556; ราตร ี พ ัฒนรังสรรค์, 2542; วรรณี โสมประยูร , 2542; วลัย พานิช, 2549; วาร ุณี พรหมคุณ, 2549; วิร ัช ลภิร ัตนกุล, 2546; วีรนุช มาฆะศิรานนท์, 2548; แววมยุรา เหมือนนิล, 2548; ศศิธร ธัญลักษณานันท์, 2542; ศศิธร สุร ิยวงศ์, 2555; ศศิธร อินตุน, 2555; ศิร ิกาญจน์ โกสุมภ์, 2546; ศิร ิพร ลิมตระการ , 2541; ศิร ิลักษณ์ แก้วสมบูรณ์, 2543; สมพร มันตะสูตร , 2554; สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, 2545; สายสุนี สกุลแก้ว, 2554; สาร ิศา ชุ่มมงคล, 2552; สิร ิอาภา ร ัชตะหิร ัญ, 2548; สุดาร ัตน์ ศักด์ิค าดวง, 2552; สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย์, 2539; อดิศร ขาวสะอาด, 2555; อัมพร สุขเกษม, 2553; อาภรณ์พรรณ พงษ ์สวัสด์ิ, 2550; เอ้ือมพร โชคสุชาติ, 2556) 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรน าเทคนิคผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในเนื้อหาอ่ืนๆที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
  2. ควรศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนในตัวแปรอ่ืนๆเช่น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์
ฯลฯ เป็นต้น 
 3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก
กับวิธีจัดการเรียนรู้อื่นๆในระดับชั้นต่างๆ 
 4.ควรมีการศึกษาวิจัยการน าเทคนิคผังกราฟิกไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆเช่น ทักษะ
การฟัง การพูด อ่าน และเขียน(กัณหา  ค าหอมกุล, 2548) 
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ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วัฒนศิริวรชัย 
ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  รองคณะบดีฝุายวิชาการ 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.ดร.ชลธชิา      หอมฟูุง 
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปริญญาโท  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.ดร.สรัญญา    จันทร์ชูสกุล 
ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา   ทองนิล 
ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง   คณะบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
-ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
-ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรารักเพชรบุรี 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เรารัก
เพชรบุรี 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตารางท่ี 18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 1เรื่องส่วนประกอบ
ของผังกราฟิก 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนีความ
สอดคล้อง 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง 
มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 5 3 5 22 4     
เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

สาระการเรียนรู้ 

3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 4 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

4 4 4 3 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่ง
ความรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

4 4 4 3 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์
ความรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและ

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ความรู้ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอ
ผลงานของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 4 3 5 22 4 เหมาะสม 

การวัดและประเมินผล 
12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

 

 

ตารางท่ี 19 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 2 เรื่องเมืองงามสาม
วัง 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนีความ
สอดคล้อง 

สรุปผล 

1 2 3 4 5    
สาระส าคัญ 

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรม 

5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

สาระการเรียนรู้ 

3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 2 5 21 4 เหมาะสม
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มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

4 4 4 3 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่ง
ความรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

4 4 3 3 5 19 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้าง
องค์ความรู้ 

4 5 4 2 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

5 5 4 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้ว
น าเสนอผลงานของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 4 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 3 4 5 22 4 เหมาะสม

มาก 

การวัดและประเมินผล 
12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 3 เรื่องถ่ินช่างเมืองศิลป์ 
 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนี
ความ

สอดคล้
อง 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 
1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มี
ความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 3 3 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

สาระการเรียนรู้ 

3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 4 4 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

4 4 5 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

4 5 5 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

4 5 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและความรู้

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

การวัดและประเมินผล 

12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 21 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 4 เพลงถิ่นพื้นบ้าน 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนี
ความ

สอดคล้
อง 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มี
ความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

สาระการเรียนรู้ 
3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม

มาก 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

4 5 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและความรู้
ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

4 5 5 4 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 4 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม

มากที่สุด 
การวัดและประเมินผล 

12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 5  สืบสานประเพณี 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนี
ความ

สอดคล้
อง 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มี
ความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 
2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม

มาก 

สาระการเรียนรู้ 
3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 4 3 5 21 4 เหมาะสม

มาก 
4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม

มาก 
5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม

มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

4 5 5 3 5 22 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและความรู้
ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

4 5 5 4 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 4 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม

มากที่สุด 
การวัดและประเมินผล 

12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 23 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่ 6 เรื่องคนดีเมือง
เพชร 

รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนี
ความ

สอดคล้
อง 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 
1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มี
ความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 4 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

สาระการเรียนรู้ 

3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 1 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

1 5 5 3 5 19 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและความรู้

5 5 5 4 5 24 4 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

การวัดและประเมินผล 

12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

 

 

. 
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก หน่วยที่  7  รสเด็ดขนมหวาน 

 
รายการประเมิน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ รวม ดัชนี

ความ
สอดคล้

อง 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ 

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มี
ความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

5 4 4 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

จุดประสงค์ 

2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

สาระการเรียนรู้ 
3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม

มากที่สุด 

4.ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 1 5 20 4 เหมาะสม
มาก 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 5 4 5 3 5 22 4 เหมาะสม
มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

1 4 5 3 5 18 4 เหมาะสม
มาก 
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8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

1 5 5 3 5 19 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญท้ังความรู้เดิมและความรู้
ใหม่โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

5 5 5 4 5 24 4 เหมาะสม
มากที่สุด 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ  5 5 5 4 5 24 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

การวัดและประเมินผล 

12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 3 5 23 5 เหมาะสม
มากที่สุด 

 

 

ตารางท่ี 25 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผัง
กราฟิก 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความ 
เหมาะสม 

สาระส าคัญ    

1.สาระส าคัญในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง มีความ
ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

4.00 1.06 เหมาะสมมาก 

จุดประสงค์    
2.จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 

สาระการเรียนรู้    

3.การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.35 เหมาะสมมาก 
4. ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 4.29 0.46 เหมาะสมมาก 

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดับความ 
เหมาะสม 

5.สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 4.00 0.35 เหมาะสมมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้    

6.ขั้นที่ 1ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม 

4.00 0.71 เหมาะสมมาก 

7.ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิกนักเรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่โดยศึกษาจากแหล่งความรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

4.00 1.06 เหมาะสมมาก 

8.ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มสร้างองค์ความรู้ 

4.29 1.39 เหมาะสมมาก 

9.ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่
โดยจัดระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า 

4.57 1.64 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

10.ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างผลงานของตนขึ้นแล้วน าเสนอผลงาน
ของตนโดยวิธีต่างๆ 

4.86 1.85 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้    

11.ใช้สื่อเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 4.71 1.85 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

การวัดและประเมินผล    
12.ระบุวิธีวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 2.47 เหมาะสมมาก

ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 26 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ รายการ
พฤติกรรม 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผังกราฟิกได้ ความจ า 13 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผังกราฟิกได้ เข้าใจ 1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผังกราฟิกได้ วิเคราะห์ 3 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผังกราฟิกได้ ประยุกต์ 16 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 27 แสดงความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบวัดความสามารถ 

        ในการอ่านจับใจความองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
ข้อที่ (p) (r) 

1 0.50 0.80 
2 0.50 0.80 

3 0.65 0.50 

4 0.50 0.40 
5 0.45 0.50 

6 0.55 0.70 

7 0.70 0.40 
8 0.55 0.50 

9 0.70 0.20 

10 0.55 0.30 
11 0.45 0.30 

12 0.55 0.50 
13 0.35 0.30 

14 0.40 0.60 

15 0.25 0.30 
16 0.55 0.30 

17 0.50 0.40 

18 0.50 0.80 
19 0.65 0.70 

20 0.40 0.20 
 

ค่าความเชื่อม่ัน   =    0.89 
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ตารางท่ี 28 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรารักเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
ด้านเนื้อหาสาระ     

1.เนื้อหาสาระเหมะสมกับวัยของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 

2.เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
3.เนื้อหาสนุก น่าติดตาม +1 +1 +1 1.00 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
4.กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ +1 +1 +1 1.00 

5.กิจกรรมน่าสนใจและสนุกสนาน +1 +1 +1 1.00 

6.ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพ่ือนๆ +1 +1 +1 1.00 
ด้านสื่อ     

7.การใช้สื่อการเรียนเหมาะสมและหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 

8.ใบความรู้มีสีสันสวยงาม +1 +1 +1 1.00 
9.สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย เข้าใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

ด้านประโยชน์     
10.นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ถูกต้องและเข้าใจได้ +1 +1 0 0.67 

11.นักเรียนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ +1 +1 +1 1.00 

12.นักเรียนมีอิสระในการคิดและเขียนสรุปเรื่องลงผังกราฟิกได้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 29 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง เรารักเพชรบุรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 
ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นเพชรบุรี     

1.นักเรียนชอบอะไรในเมืองเพชรบุรี +1 +1 +1 1.00 

2.อะไรคือความภาคภูมิใจของนักเรียนที่ได้อยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรี 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านการท าประโยชน์ให้ท้องถิ่นเพชรบุรี     
1.นักเรียนจะท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของเราได้
อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 

2.นักเรียนสามารถสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเพชรบุรีอะไรได้บ้างจงยกตัวอย่างและ
อธิบาย 

+1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 
2.แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรารักเพชรบุรี 
4.แบบสัมภาษณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องเรารัก
เพชรบุรี 
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เรารักเพชรบุรี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ทักษะภาษาไทย เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับนักเรียนระดับชั้ น

ประถมศึกษาได้แก่ การฟัง การดู การพูด การอ่านและเขียน เพราะเป็นการใช้ภาษาสื่อ

ความในชีวิตประจ าวันของคนไทยทุกคน 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “เรารักเพชรบุรี” เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

จับใจความโดยใช้ผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนทั้งสิ้น 7 แผน 

ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมรวม 20 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนฝึกทักษะตามตารางสอนปกติใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่

ก าหนดให้จ านวน 7 เรื่อง มีเนื้อหาสั้นๆเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีภาพประกอบ

น่าสนใจ นักเรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และ

สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีคุณลักษณะตามค่านิยมพ้ืนฐานที่

ก าหนดไว้ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ให้ส าเร็จสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้ผังกราฟิก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได ้

ค าน า 

มยุรี       หอมขจร 

2560 
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จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดย

ใช้ผังกราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญของเรื่อง

ที่อ่านได้ ครูควรปฏิบัติดังนี้ 

1.  ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเขียนผังกราฟิกรูปแบบต่างๆ 

2. ครูอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการเขียนให้นักเรียนเข้าใจ 

3. นักเรียนอ่านจับใจความจากใบความรู้ และช่วยกันสรุปเรื่อง 

4. นักเรียนเขียนตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านลงผังกราฟิก 

5. นักเรียนระดมความคิดประเมินผลงานของเพ่ือน 

6. ครูและนักเรียนคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จัดปูายนิเทศให้ทุกคนดูเป็น

ตัวอย่าง 

7. ครูควรให้ก าลังใจ ให้การเสริมแรงตามความเหมาะสม 

8. เมื่อนักเรียนฝึกทักษะครบทุกเรื่องแล้ว  

ครูน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

มาให้เด็กตอบเพ่ือประเมินผลเป็นรายบุคคล 

9. ครูตรวจผลงานและตรวจแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม 

และประเมินผลได้ 
 

 

ค าชี้แจงส าหรับครู 
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ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 
ชมรม เรารักเพชรบุรี       ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 
2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของผังกราฟิก                            เวลา 1 
คาบ 
แผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหน่วยที่ 1 เรื่องประเภทของผังกราฟิก                                  
สอนวัน...............................ที่..............เดือน...............................พ.ศ. 2560   เวลา  14.30-
15.20 น. 

ครูผู้สอน นางมยุรี  หอมขจร 

1. สาระส าคัญ 

ผังกราฟิก (Graphic Organizers)  คือ แบบของการสื่อสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิก
ได้มากจากการน าข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจัดกระท าข้อมูล ในการจัด
กระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะการคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัด
ประเภท การเรียงล าดับ จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่จัดกระท า
แล้วตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้น าเสนอต้องการ ประโยชน์ของการให้ผู้เรียนใช้ผัง
กราฟิกน าเสนอ คือ เป็นการพัฒนาการคิดในระดับสูงท าให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถจ าได้เป็นความจ าแบบถาวร ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
              ด้านความรู้ 

-  นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของผังกราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผัง
กราฟิกให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ / กระบวนการ 

  - การอธิบาย 
  - การเชื่อมโยง 
  - การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
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  - มีวินัย ใฝุเรียนรู ้
  - มุ่งม่ันในการท างาน 
  - ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 3.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  - ทักษะการอ่าน 
  - ทักษะการเขียน 
  - ทักษะการฟังการดูและการพูด 
 3.2 ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  -  การคิดเป็นอย่างเป็นระบบ 
 3.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม(สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 
  - กระบวนการปฏิบัติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความสามารถในการจ าแนกประเภทของผังกราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผังกราฟิก
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มละเท่าๆกันจ านวน 3 กลุ่มเขียนชื่อสมาชิกในรูปแบบของแผนผังกราฟิกลง
ในกระดาษแผ่นใหญ่ โดยครูเปิดเพลง 3 เพลงเป็นสัญญาณเมื่อจบเพลงให้แต่ละกลุ่มออกมา
แนะน าสมาชิกในกลุ่มของตน 
 
ขั้นสอน     
ครูชี้แจงจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
-  ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับแผนผังกราฟิก เช่น ใครรู้จักแผนผังกราฟิกบ้าง แผนผัง
กราฟิกท่ีนักเรียนรู้จักมีชื่อหรือไม่ และลักษณะของแผนผังเป็นอย่างไร จากนั้นครูจึงอธิบาย
ลักษณะการเลือกใช้แผนผังกราฟิกชนิดต่างๆ ได้แก่ แผนผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด 
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ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
 -นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1เรื่องประเภทของผังกราฟิกอีกครั้งหนึ่ง 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
-ครูแจกกระดาษแผ่นใหญ่และใบงานที่ 1 เรื่อง เลือกใช้ให้ถูก จากนั้นให้ทุกคนอ่านใบงาน
พร้อมกัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อความที่ตนพอใจ กลุ่มละ 1 ข้อความ 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเพ่ือเลือกแผนผังกราฟิกให้เหมาะสมกับข้อความที่เลือก ครู
คอยให้ค าแนะน า 
-  ครูใช้ค าถามน าเพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มเขียนชื่อเรื่องและเขียนโครงร่างล้อมรอบ
ข้อความ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนใจความสนับสนุนและเขียนโครงร่างรูปแบบ
ต่างๆล้อมรอบข้อความนั้น พร้อมทั้งโยงเส้นจากใจความส าคัญมายังใจความสนับสนุน ครู
คอยให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรืออาจใช้ค าถามเพ่ิม 

 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเองให้เพ่ือนๆทราบและร่วมกันอภิปรายหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้แผนผังกราฟิกสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
ขั้นสรุป     

 นักเรียนสรุปใจความส าคัญของเรื่องด้วยการตอบค าถาม ดังนี้ 
 -  แผนผังกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 -  แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของผังกราฟิก 
 2.  ใบงานที่ 1 เรื่อง เลือกใช้ให้ถูก 
 3.  Power point ตัวอย่างการเขียนผังกราฟิก 

 
 
 



 127 
 

 
 
 
7. วิธีวัดและประเมินผล 

 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด 

 นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของผัง
กราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผัง
กราฟิกให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจใบงานผัง
กราฟิก 
 

แบบบันทึกการ
ตรวจผังกราฟิก 

นักเรียนได้
คะแนนร้อยละ  
75  ขึ้นไป 

 

เกณฑ์การตรวจผังกราฟิกพิจารณาจากการเขียนผังกราฟิกจากการอ่านจับใจความ 
 เรื่องประเภทของผังกราฟิก 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการ 

ดีมาก 

4 คะแนน 
ดี 

3 คะแนน 
พอใช้ 

2 คะแนน 
ปรับปรุง 
1 คะแนน 

1.ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่อง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องได้ครบถ้วน
ชัดเจนด้วยตนเอง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 1 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 2 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่ศึกษา
และวิเคราะห์
องคป์ระกอบของ
เรื่องไม่ครบถ้วนขาด 
3 องค์ประกอบขึ้น
ไป 

2.การเชื่อมโยงและ
จัดองค์ประกอบใน
การน าเสนอความรู้ 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญได้
ละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 1-2 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 3 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่ส าคัญไม่ถูกต้อง 4 

แห่งขึ้นไป 

3.ความครอบคลุม
และความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ มี
รายละเอียดมาก
และครบถ้วน

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดน้อย 1-

2 องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่
ครอบคลุม มี
รายละเอียด ไม่
ถูกต้อง 3 

เนื้อหาไม่ครอบคลุม 
มีรายละเอียด ไม่
ถูกต้องมากกว่า 4
องค์ประกอบ 



 128 
 

ชัดเจน องค์ประกอบ 

4.การสรุปความ
ของเนื้อหา 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วยตนเอง 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบไม่
สมบูรณ์ 

สรุปใจความไม่ครบ
ขาดความสมบูรณ์ 
1องค์ประกอบ 

สรุปใจความของ
เนื้อหาและ
องค์ประกอบไม่
ถูกต้อง 

5.ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างและตกแต่งผัง
กราฟิก 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตกแต่ง 
ประณีต มีการ
ดัดแปลงแต่งเติมให้
สวยงามมาก
น่าสนใจ เป็น
ตัวอย่างได้ 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการ
ตกแต่งเพ่ิมเติม
สวยงาม ปานกลาง 
เป็นตัวอย่างได้ 

ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีการ
ตกแต่งผังให้
สวยงาม พอใช้เป็น
ตัวอย่างไม่ได้ 

ไม่เป็นระเบียบขาด
ความประณีต 
สกปรกไม่น่าสนใจ 
เป็นตัวอย่างไม่ได้ 

 

เกณฑ์การวัด  17   -  20   คะแนน  ระดับ    ดีมาก 
   13   -  16   คะแนน  ระดับ      ดี 
   9    -  12   คะแนน  ระดับ   พอใช้ 
   5    -  8                      คะแนน            ระดับ     ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสิน      นักเรียนที่ได้รับผลตั้งแต่ระดับ  ดี     ถือว่าผ่าน 
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แบบบันทึกการตรวจผังกราฟิก 
 

เลขที่ 
ชื่อเรื่อง/ 

องค์ประกอบ 

จัดระบบ/
น าเสนอองค์ 

ความรู้ 

ครอบคลุม/ความ
ถูกต้อง 

การสรุปใจความ 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
รวม 
(20) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                      
2                      
3                      

4                      
5                      

6                      
7                      

8                      
9                      

10                      
11                      
12                      

13                      
14                      

15                      
16                      

17                      
18                      

19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
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25                      

 

 

 

 

จุดประสงค์    
              เพ่ืออ่านจับใจความและเขียนลงผังกราฟิกได้ 
วิธีการใช้     

1. เขียนหัวข้อที่วงกลมตรงกลาง 
2. เขียนหัวข้อรองที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สอง 
3. เขียนหัวข้อย่อยที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สาม 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนผังกราฟิกแบบผังมโนทัศน์ (Concept Map)หรือแบบผังจินตทัศน์ (Mind  
Map)   
เสร็จแล้วตกแตงให้สวยงาม 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง เลือกใช้ให้ถูก 
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เกณฑ์การตรวจผังกราฟิกพิจารณาจากการเขียนผังกราฟิกจากการอ่านจับใจความ 
 เรื่องประเภทของผังกราฟิก 

 

ระดับคุณภาพ 

รายการ 

ดีมาก 

4 คะแนน 
ดี 

3 คะแนน 
พอใช้ 

2 คะแนน 
ปรับปรุง 
1 คะแนน 

1.ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่อง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องได้ครบถ้วน
ชัดเจนด้วยตนเอง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 1 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 2 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่ศึกษา
และวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบถ้วนขาด 
3 องค์ประกอบขึ้น
ไป 

2.การเชื่อมโยงและ
จัดองค์ประกอบใน
การน าเสนอความรู้ 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญได้
ละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 1-2 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 3 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่ส าคัญไม่ถูกต้อง 4 

แห่งขึ้นไป 

3.ความครอบคลุม
และความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ มี
รายละเอียดมาก
และครบถ้วน
ชัดเจน 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดน้อย 1-

2 องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่
ครอบคลุม มี
รายละเอียด ไม่
ถูกต้อง 3 

องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่ครอบคลุม 
มีรายละเอียด ไม่
ถูกต้องมากกว่า 4
องค์ประกอบ 

4.การสรุปความ
ของเนื้อหา 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วยตนเอง 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบไม่
สมบูรณ์ 

สรุปใจความไม่ครบ
ขาดความสมบูรณ์ 
1องค์ประกอบ 

สรุปใจความของ
เนื้อหาและ
องค์ประกอบไม่
ถูกต้อง 
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5.ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างและตกแต่งผัง
กราฟิก 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตกแต่ง 
ประณีต มีการ
ดัดแปลงแต่งเติมให้
สวยงามมาก
น่าสนใจ เป็น
ตัวอย่างได้ 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการ
ตกแต่งเพ่ิมเติม
สวยงาม ปานกลาง 
เป็นตัวอย่างได้ 

ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีการ
ตกแต่งผังให้
สวยงาม พอใช้เป็น
ตัวอย่างไม่ได้ 

ไม่เป็นระเบียบขาด
ความประณีต 
สกปรกไม่น่าสนใจ 
เป็นตัวอย่างไม่ได้ 

 

เกณฑ์การวัด  17   -  20   คะแนน  ระดับ    ดีมาก 
   13   -  16   คะแนน  ระดับ      ดี 
   9    -  12   คะแนน  ระดับ   พอใช้ 
   5    -  8                      คะแนน            ระดับ     ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสิน      นักเรียนที่ได้รับผลตั้งแต่ระดับ  ดี     ถือว่าผ่าน 
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แบบบันทึกการตรวจผังกราฟิก 
 

เลขที่ 
ชื่อเรื่อง/ 

องค์ประกอบ 

จัดระบบ/
น าเสนอองค์ 

ความรู้ 

ครอบคลุม/ความ
ถูกต้อง 

การสรุปใจความ 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
รวม 
(20) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                      
2                      
3                      

4                      
5                      

6                      
7                      

8                      
9                      
10                      

11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      

17                      
18                      

19                      
20                      
21                      

22                      
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23                      

24                      
25                      

 

 

 

 

จุดประสงค์    
              เพ่ืออ่านจับใจความและเขียนลงผังกราฟิกได้ 
วิธีการใช้     

4. เขียนหัวข้อที่วงกลมตรงกลาง 
5. เขียนหัวข้อรองที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สอง 
6. เขียนหัวข้อย่อยที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สาม 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนผังกราฟิกแบบผังมโนทัศน์ (Concept Map)หรือแบบผังจินตทัศน์ (Mind  
Map)   
เสร็จแล้วตกแตงให้สวยงาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง เลือกใช้ให้ถูก 
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จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 
ชมรม เรารักเพชรบุรี        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของผังกราฟิก                            เวลา 1 
คาบ 
แผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหน่วยที่ 1 เรื่องประเภทของผังกราฟิก                                  
สอนวัน...............................ที่..............เดือน...............................พ.ศ. 2560   เวลา  14.30-
15.20 น. 

ครูผู้สอน นางมยุรี  หอมขจร 

1. สาระส าคัญ 

ผังกราฟิก (Graphic Organizers)  คือ แบบของการสื่อสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิก
ได้มากจากการน าข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจัดกระท าข้อมูล ในการจัด
กระท าข้อมูลต้องใช้ทักษะการคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัด
ประเภท การเรียงล าดับ จากนั้นจึงมีการเลือกแบบผังกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่จัดกระท า
แล้วตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้น าเสนอต้องการ ประโยชน์ของการให้ผู้เรียนใช้ผัง
กราฟิกน าเสนอ คือ เป็นการพัฒนาการคิดในระดับสูงท าให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถจ าได้เป็นความจ าแบบถาวร ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
              ด้านความรู้ 
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-  นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของผังกราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผัง
กราฟิกให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
ด้านทักษะ / กระบวนการ 

  - การอธิบาย 
  - การเชื่อมโยง 
  - การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
  - มีวินัย ใฝุเรียนรู ้
  - มุ่งม่ันในการท างาน 
  - ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 3.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  - ทักษะการอ่าน 
  - ทักษะการเขียน 
  - ทักษะการฟังการดูและการพูด 
 3.2 ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  -  การคิดเป็นอย่างเป็นระบบ 
 3.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม(สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 
  - กระบวนการปฏิบัติ 

4. สาระการเรียนรู้ 
ความสามารถในการจ าแนกประเภทของผังกราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผังกราฟิก
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มละเท่าๆกันจ านวน 3 กลุ่มเขียนชื่อสมาชิกในรูปแบบของแผนผังกราฟิกลง
ในกระดาษแผ่นใหญ่ โดยครูเปิดเพลง 3 เพลงเป็นสัญญาณเมื่อจบเพลงให้แต่ละกลุ่มออกมา
แนะน าสมาชิกในกลุ่มของตน 
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ขั้นสอน     
ครูชี้แจงจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
 
ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
-  ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับแผนผังกราฟิก เช่น ใครรู้จักแผนผังกราฟิกบ้าง แผนผัง
กราฟิกท่ีนักเรียนรู้จักมีชื่อหรือไม่ และลักษณะของแผนผังเป็นอย่างไร จากนั้นครูจึงอธิบาย
ลักษณะการเลือกใช้แผนผังกราฟิกชนิดต่างๆ ได้แก่ แผนผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด 

 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
 -นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1เรื่องประเภทของผังกราฟิกอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
-ครูแจกกระดาษแผ่นใหญ่และใบงานที่ 1 เรื่อง เลือกใช้ให้ถูก จากนั้นให้ทุกคนอ่านใบงาน
พร้อมกัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกข้อความที่ตนพอใจ กลุ่มละ 1 ข้อความ 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเพ่ือเลือกแผนผังกราฟิกให้เหมาะสมกับข้อความที่เลือก ครู
คอยให้ค าแนะน า 
-  ครูใช้ค าถามน าเพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มเขียนชื่อเรื่องและเขียนโครงร่างล้อมรอบ
ข้อความ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนใจความสนับสนุนและเขียนโครงร่างรูปแบบ
ต่างๆล้อมรอบข้อความนั้น พร้อมทั้งโยงเส้นจากใจความส าคัญมายังใจความสนับสนุน ครู
คอยให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรืออาจใช้ค าถามเพ่ิม 

 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเองให้เพ่ือนๆทราบและร่วมกันอภิปรายหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้แผนผังกราฟิกสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ขั้นสรุป     
 นักเรียนสรุปใจความส าคัญของเรื่องด้วยการตอบค าถาม ดังนี้ 
 -  แผนผังกราฟิกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 -  แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 

 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของผังกราฟิก 
 2.  ใบงานที่ 1 เรื่อง เลือกใช้ให้ถูก 
 3.  Power point ตัวอย่างการเขียนผังกราฟิก 

 
7. วิธีวัดและประเมินผล 

 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด 
 นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของผัง
กราฟิกประเภทต่างๆและสามารถเขียนผัง
กราฟิกให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจใบงานผัง
กราฟิก 
 

แบบบันทึกการ
ตรวจผังกราฟิก 

นักเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

 

เกณฑ์การตรวจผังกราฟิกพิจารณาจากการเขียนผังกราฟิกจากการอ่านจับใจความ 
 เรื่องประเภทของผังกราฟิก 

 

ระดับคุณภาพ 

รายการ 

ดีมาก 

4 คะแนน 
ดี 

3 คะแนน 
พอใช้ 

2 คะแนน 
ปรับปรุง 
1 คะแนน 

1.ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่อง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องได้ครบถ้วน
ชัดเจนด้วยตนเอง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 1 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบขาด 2 

องค์ประกอบ 

ก าหนดเรื่องที่ศึกษา
และวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ครบถ้วนขาด 
3 องค์ประกอบขึ้น
ไป 

2.การเชื่อมโยงและ
จัดองค์ประกอบใน

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
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การน าเสนอความรู้ ความรู้ที่ส าคัญได้
ละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน 

ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 1-2 แห่ง 

ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 3 แห่ง 

ที่ส าคัญไม่ถูกต้อง 4 

แห่งขึ้นไป 

3.ความครอบคลุม
และความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ มี
รายละเอียดมาก
และครบถ้วน
ชัดเจน 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดน้อย 1-

2 องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่
ครอบคลุม มี
รายละเอียด ไม่
ถูกต้อง 3 

องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่ครอบคลุม 
มีรายละเอียด ไม่
ถูกต้องมากกว่า 4
องค์ประกอบ 

4.การสรุปความ
ของเนื้อหา 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วยตนเอง 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบไม่
สมบูรณ์ 

สรุปใจความไม่ครบ
ขาดความสมบูรณ์ 
1องค์ประกอบ 

สรุปใจความของ
เนื้อหาและ
องค์ประกอบไม่
ถูกต้อง 

5.ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างและตกแต่งผัง
กราฟิก 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตกแต่ง 
ประณีต มีการ
ดัดแปลงแต่งเติมให้
สวยงามมาก
น่าสนใจ เป็น
ตัวอย่างได้ 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการ
ตกแต่งเพ่ิมเติม
สวยงาม ปานกลาง 
เป็นตัวอย่างได้ 

ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีการ
ตกแต่งผังให้
สวยงาม พอใช้เป็น
ตัวอย่างไม่ได้ 

ไม่เป็นระเบียบขาด
ความประณีต 
สกปรกไม่น่าสนใจ 
เป็นตัวอย่างไม่ได้ 

 

เกณฑ์การวัด  17   -  20   คะแนน  ระดับ    ดีมาก 
   13   -  16   คะแนน  ระดับ      ดี 
   9    -  12   คะแนน  ระดับ   พอใช้ 
   5    -  8                      คะแนน            ระดับ     ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตดัสิน      นักเรียนที่ได้รับผลตั้งแต่ระดับ  ดี     ถือว่าผ่าน 
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แบบบันทึกการตรวจผังกราฟิก 
 

เลขที่ 
ชื่อเรื่อง/ 

องค์ประกอบ 

จัดระบบ/
น าเสนอองค์ 

ความรู้ 

ครอบคลุม/ความ
ถูกต้อง 

การสรุปใจความ 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
รวม 
(20) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                      

2                      
3                      

4                      
5                      

6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      

13                      
14                      

15                      
16                      

17                      
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18                      

19                      
20                      

21                      
22                      
23                      
24                      
25                      

 

 

 

 

 

จุดประสงค์    
              เพ่ืออ่านจับใจความและเขียนลงผังกราฟิกได้ 
วิธีการใช้     

3. เขียนหัวข้อที่วงกลมตรงกลาง 
4. เขียนหัวข้อรองที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สอง 
5. เขียนหัวข้อย่อยที่วงกลมต่างๆ ชั้นที่สาม 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนผังกราฟิกแบบผังมโนทัศน์ (Concept Map)หรือแบบผังจินตทัศน์ (Mind  
Map)   
เสร็จแล้วตกแตงให้สวยงาม 
 
 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง เลือกใช้ให้ถูก 
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ใบความรู้ ที่ ๒ เรื่อง “พระนครคีร”ี 

พระนครคีรี  ตั้ งอยู่ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง

พระนครคีรีบนยอดเขาสามยอดติดต่อกันเรียกว่า “เขามหาสมณะ”แต่

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เขาสมน”ต่อมาพระราชทานนามว่า “เขามหา

สวรรค์”  

การก่อสร้างพระนครคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด

เกล้าให้สร้างสิ่งส าคัญบนยอดเขาทั้งสาม คือ ยอดกลาง นามว่า “พระธาตุ

จอมเพชร” ยอดเขาทางด้านตะวันออก “วัดพระแก้ว” ยอดเขาทางด้านทิศ

ตะวันตก “พระราชวังส าหรับที่ประทับ” 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่บ้านปืน ต าบลบ้าน

หม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโดยเสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

พ.ศ. 2453  และมีพระราชโองการให้เขียนบรรจุศิลาพระราชด าริของ

พระองค์ โดยสรุปว่า “ เมืองเพชรบุรีเป็นภูมิในอันงดงามและบริบูรณ์ ให้

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เลือกหาสถานที่สร้างที่ประทับแรม โดยเลือกได้ที่

ต าบลบ้านปืน เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ าไม่ห่างจากที่ชุมชน” อย่างไรก็ตามการ

ก่อตั้งยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ด าเนินการก่อสร้างต่อ

จนส าเร็จ พระราชทานนามว่า “พระรามราชนิเวศน์” ส่วนองค์พระที่นั่ง

พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งศรเพชรปราสาท” 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง “พระรามราชนิเวศน ์
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ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง “พระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน” 
 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หรือ ค่ายพระรามหก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นผู้เลือกสถานที่เพ่ือเป็นที่เสด็จพระราชด าเนิน

แปรพระราชฐานมาประทับแรมและทรงพระส าราญในฤดูร้อน พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน 

ประกอบด้วยอาคาร 16 หลัง แบ่งออกเป็น 3 หมู่ใหญ่ มีชื่อคล้องจองกัน คือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่

นั่งพิศาลสาคร และพระท่ีนั่งสโมสรเสวกามาตย์ 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะ

เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถและทรงพระราชส าราญในฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เลี้ยงรับรองราชทูตจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่บ าเพ็ญ

พระราชกุศล จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นเขตอภัยทาน 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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แผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมผังกราฟิก 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 
ชมรม เรารักเพชรบุรี        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง คนดีเมืองเพชร                                               เวลา 4 
คาบ 
แผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหน่วยที่ 6 เรื่องคนดีเมือเพชร     
สอนวัน...............................ที่................เดือน...............................พ.ศ. 2560   เวลา 14.20-
15.30 น.  
ครูผู้สอน นางมยุรี  หอมขจร 

 
1.สาระส าคัญ 
คนดี เมืองเพชรบุคคลที่ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การมีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือ
เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาส่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสันติสุข 

และเป็นที่นิยมยกย่อง ชื่นชม สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตได้ อาทิ สมเด็จเจ้าแตงโม 
ปูุเย็น แก้วมณี ประสม สุสุทธิ และนายทองร่วง เอมโอษฐ์ การเรียนเรื่องคนดีเมืองเพชรจะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
              ด้านความรู้ 
 -  นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนผังกราฟิกเรื่องคนดีเมืองเพชรได้ 

ด้านทักษะ / กระบวนการ 
 - การอธิบาย 
 - การเชื่อมโยง 
 - การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ค่านิยม 12 ประการ 
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 - มีวินัย ใฝุเรียนรู ้
 - มุ่งม่ันในการท างาน 
 - ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 - ทักษะการอ่าน 
 - ทักษะการเขียน 
 - ทักษะการฟังการดูและการพูด 
 

3.2 ความสามารถในการคิด 
 -  การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 -  การคิดเป็นอย่างเป็นระบบ 
 3.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการท างานกลุ่ม(สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้) 
 - กระบวนการปฏิบัติ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 ความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องคนดีเมืองเพชร 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้  

ขั้นน า 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาว่ารู้จักบุคคลส าคัญของไทยในชุมชนของผู้เรียนหรือไม่และรู้จักใน
ด้านใด โดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 
ขั้นสอน     
ครูชี้แจงจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
 
ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอตัวอย่างผังกราฟิก 
ครูน าภาพบุคคลส าคัญของประเทศไทยมาให้นักเรียนดูโดยใช้สื่อ power point แล้วให้
นักเรียนส่งตัวแทนมาแข่งขันการตอบชื่อบุคคลส าคัญจากภาพ 
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ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
-  ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่โดยให้นักเรียนบอกชื่อ

บุคคลส าคัญในจังหวัดเพชรบุรีที่นักเรียนรู้จักประมาณ 5 คน 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการใช้ผังกราฟิก 
ครูให้ความรู้เรื่องบุคคลส าคัญในท้องถิ่น และร่วมกันอภิปรายว่าบุคคลส าคัญในท้องถิ่นมี
ความส าคัญกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอย่างไร โดยใช้ภาพพลิกประกอบการอธิบาย 

 
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิก 
นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมจากใบความรู้ที่ 13 เรื่องสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ใบความรู้ที่ 
14 เรื่อง ประสม สุสุทธิ ใบความรู้ที่ 15 เรื่อง ทองร่วง เอมโอษฐ์ ใบความรู้ที่ 16 เรื่อง ปูุเย็น  
แก้วมณี และหนังสือและจากภาพพลิกเรื่องบุคคลส าคัญของจังหวัดเพชรบุรีนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ซึ่งมี 4-5 คน ช่วยกันสรุปและท ากิจกรรมในใบงานที่ 6 การเขียนผังกราฟิกเรื่องคนดีเมืองเพชร  

 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยจับสลากว่ากลุ่มใดเสนอเรื่องใด โดย
เขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่เพื่อน าเสนอหน้าชั้น แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นจบครบทุก
กลุ่ม 

 
ขั้นสรุป    
ครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปผังกราฟิกจากเรื่องคนดีเมืองเพชรอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท าความเข้าใจ
ร่วมกัน และร่วมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในผังความคิดเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เข้าใจ
ตรงกันและถูกต้อง แต่ละกลุ่มแก้ไขใบงานให้ถูกต้อง 

 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  ภาพบุคคลส าคัญของประเทศและบุคคลส าคัญในท้องถิ่น เช่น นายกรัฐมนตรี 
พระมหากษัตริย์ไทย ปูุเย็น แก้วมณี 
2.  ใบความรู้ที่ 13 เรื่องสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) 
3.  ใบความรู้ที่ 14 เรื่องประสม สุสุทธิ 
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4.  ใบความรู้ที่ 15 เรื่องทองร่วง เอมโอษฐ์ 
5.  ใบความรู้ที่ 16 เรื่องปูุเย็น แก้วมณ ี
6.  ใบงานที่ การเขียนผังกราฟิก เรื่องคนดีเมืองเพชร 
7.  กระดาษเทา-ขาว ปากกาเมจิ 
8.  สื่อpower point เรื่องบุคคลส าคัญในประเทศไทย 
9.  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 
7. วิธีวัดและประเมินผล 

 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด 

 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียนลง
ในผังกราฟิกได ้ 

ตรวจใบงานผัง
กราฟิก 
 

แบบบันทึกการ
ตรวจผังกราฟิก 
 

นักเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์การตรวจผังกราฟิกพิจารณาจากการเขียนผังกราฟิกจากการอ่านจับใจความ 
เรื่องคนดีเมืองเพชร 

 

ระดับคุณภาพ 

รายการ 

ดีมาก 

4 คะแนน 
ดี 

3 คะแนน 
พอใช้ 

2 คะแนน 
ปรับปรุง 
1 คะแนน 

1.ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและรูปแบบ
การสร้างผังกราฟิก 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและเขียน
รูปแบบเรื่องชัดเจน
ด้วยตนเองเป็น
ตัวอย่างได้ 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและเขียน
รูปแบบชัดเจนเป็น
ตัวอย่างได้บางส่วน
ด้วยตนเอง 

ก าหนดเรื่องที่
ศึกษาและเขียน
รูปแบบชัดเจนเมื่อ
มีผู้แนะน า 

ก าหนดเรื่องที่ศึกษา
และเขียนรูปแบบไม่
ชัดเจนเป็นตัวอย่าง
ไม่ได้ 

2.การเชื่อมโยงและ
จัดองค์ประกอบใน
การน าเสนอความรู้ 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญได้
ละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 1-2 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ส าคัญไม่
ถูกต้อง 3 แห่ง 

จัดเนื้อหาเป็นระบบ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่ส าคัญไม่ถูกต้อง 4 

แห่งขึ้นไป 
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3.ความครอบคลุม
และความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ มี
รายละเอียดมาก
และครบถ้วน
ชัดเจน 

เนื้อหาครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดน้อย 1-

2 องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่
ครอบคลุม มี
รายละเอียด ไม่
ถูกต้อง 3 

องค์ประกอบ 

เนื้อหาไม่ครอบคลุม 
มีรายละเอียด ไม่
ถูกต้องมากกว่า 4
องค์ประกอบ 

4.การสรุปความ
ของเนื้อหา 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
สื่อความได้ดีเป็น
ตัวอย่างได้ 

สรุปใจความได้ครบ
ทุกองค์ประกอบมี
รายละเอียดถูกต้อง
สื่อความปานกลาง
เป็นตัวอย่างได้เมื่อ
มีผู้แนะน า 

สรุปใจความไม่ครบ
ขาดความสมบูรณ์ 
บางส่วนเป็น
ตัวอย่างไม่ได้ สื่อ
ความพอใช้ 

สรุปใจความของ
เนื้อหาและ
องค์ประกอบไม่
ถูกต้อง  สื่อความ
ไม่ได้ เป็นตัวอย่าง
ไม่ได้ 

5.ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างและตกแต่งผัง
กราฟิก 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตกแต่ง 
ประณีต มีการ
ดัดแปลงแต่งเติมให้
สวยงามมาก
น่าสนใจ เป็น
ตัวอย่างได้ 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการ
ตกแต่งเพ่ิมเติม
สวยงาม ปานกลาง 
เป็นตัวอย่างได้ 

ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีการ
ตกแต่งผังให้
สวยงาม พอใช้เป็น
ตัวอย่างไม่ได้ 

ไม่เป็นระเบียบขาด
ความประณีต 
สกปรกไม่น่าสนใจ 
เป็นตัวอย่างไม่ได้ 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน  17   - 20  คะแนน  ระดับ ดีมาก 

   13   -  16 คะแนน  ระดับ      ดี 
   9    -  12 คะแนน  ระดับ พอใช้ 
   5    -  8             คะแนน            ระดับ     ปรับปรุง 
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แบบบันทึกการตรวจผังกราฟิก 
 

เลขที่ 
ชื่อเรื่อง/ 

องค์ประกอบ 

จัดระบบ/
น าเสนอองค์ 

ความรู้ 

ครอบคลุม/ความ
ถูกต้อง 

การสรุปใจความ 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
รวม 
(20) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                      

2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      

9                      
10                      

11                      
12                      
13                      
14                      

15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
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22                      

23                      
24                      

25                      

 

 

 

 

จุดประสงค์    
              เพ่ืออ่านจับใจความและเขียนลงในผังกราฟิกได้ 
 วิธีการใช้     

1. เขียนหัวข้อที่วงกลมตรงกลาง 
2. เขียนหัวข้อย่อยที่เป็นองค์ประกอบของวงกลมตรงกลางที่วงกลมต่างๆ รอบนอก 

 
 

 

 

 

ใบงานท่ี 6  เรื่องการเขียนผังกราฟิกเรื่อง คนดีเมืองเพชร 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังกราฟิกแบบผังจินตทัศน์(Mind  Map) เรื่องคนดีเมืองเพชร  
เสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงาม 
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สมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) เดิมช่ือทอง เป็นชาวเพชรบุรี เกิดใน

สมัยอยุธยา ที่บ้านหนองหว้า ชีวิตของท่านก าพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุ

ประมาณ 9-10 ขวบ จึงอยู่ในความดูแลของพีส่าวมาตั้งแต่ยังเยาว์ 

ต่อมาทา่นได้ศึกษาเล่าเรียนกับเจ้าอาวาสวัดใหญ่ ด้วยเป็นผูม้ี

สติปัญญาหลักแหลม จงึได้บวชเป็นสามเณร หัดเทศน์ธรรมวัตรและ

มหาชาติ ครั้นสามเณรแตงโมได้ศึกษาปรยิัติธรรมจนได้เปรียญแล้วจึง

อุปสมบทและมีชือ่เสยีงในการเทศน์เป็นอย่างมาก ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์

จนถึงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช นิยมขานเปน็ที่รู้จักกันในนามว่า “สมเด็จ

เจ้าแตงโม” 

สมเด็จเจ้าแตงโมยังเป็นช่างแกะสลักไม้ฝีมอืเอก ซึ่งปรากฏฝีมืออันงดงามไว้ 

ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม และวัดหนองหวา้  

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที่ ๑๓ เรือ่ง “สมเด็จพระสังฆราช  

(แตงโม)” 
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นายประสม สุสุทธิ ผู้มผีลงานดีเด่นทางวฒันธรรม สาขาทัศนศิลป์ (แทง

หยวก) นายประสม สสุทุธิ เกิดในตระกูลช่างแกะสลักและช่างเขยีนนาย

ประสม สุสทุธิ มผีลงานออกแบบลวดลายภาพจติรกรรมปูนปั้นและ

ลวดลายจ าหลักไม้ซุ้มประตูวัด  และศาลาการเปรียญหลายแห่ง โดยเฉพาะ

ได้หันมาฟื้นฟูศลิปะการแทงหยวกของจังหวัดเพชรบุรี จนได้รับการยกย่อง

จากช่างเมืองเพชรว่าเปน็ “ช่างช้ันคร”ู นายประสม สุสทุธิ ได้พยายาม

อนุรักษ์รูปแบบของศิลปะการแทงหยวกเพื่อสบืทอดช่างฝีมอืรุ่นต่อไป โดย

การประยุกต์เครื่องมือแกะสลักให้สะดวกยิ่งขึ้น 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที่ ๑๔ เรือ่ง “ประสม  สุสุทธิ” 
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นายเย็น แก้วมณี หรือ "ปูุเย็น" เจ้าของสมญานาม "เฒ่าทระนง" แห่งลุ่ม

น้ าเพชรบุรี ปุูเย็นเกิด ที่จังหวัดเพชรบุรี นับถือศาสนาอิสลาม  ในสมัยหนุ่มๆ ปุู

เย็นมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงววั เมื่อแก่ชราจึงอาศัยอยูก่ับลูกสาวบุญธรรมและภรรยา 

จนกระทั่งเมื่อ ย่าเอิบผู้เป็นภรรยาเสียชีวิต ปูุเย็นรู้สึกเสียใจมากร้องไห้นานถึง 3 

เดือน หลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่ในเรือที่เชิงสะพานล าไยในแม่น้ า

เพชรบุรีด ารงชีวิตด้วยการดักอวนหาปลา ถ้าเหลือกินก็จะขายให้ในราคาถูก แต่

ถ้าใครเอาเงินให้ปูุเย็นปุูเย็นจะไม่รับ 

คติพจน์ของปุูเย็น “ดูแต่หอยซิ....ไม่มีมือมีตีน มันยังหากินเองได้ นับประสา

อะไรกับ คนมีมือมีเท้า หากินเองไม่ได้ "ก็อายหอย" 

 

 

     

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรูท้ี่ ๑๖ เรื่อง “ปู่เย็น  แก้วมณี” 
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 ใบความรู้ ๑๕ เรื่อง ทองรว่ง เอมโอษฐ์ 
 

นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ 

(ปูนป้ัน) นายทองร่วง เอมโอษฐ์ บวชเป็นสามเณรที่วัดบางใหญ่ และเดินทางมา

เรียนภาษาบาลทีี่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งไดฝ้ึกหัดเรียน

เขียนลายไทยกับพระมหาเสวก จันทร์แดง เมื่ออายไุด้ 18 ปี ลาสิกขาบทจาก

สามเณร แล้วฝากตัวเป็นศิษย์หัดงานปูนปั้นกับครูพณิ อินฟูาแสง นายทองร่วง  

เอมโอษฐ์ เป็นคนมสีติปัญญาดี สามารถออกแบบงานศิลปะต่างๆได้เป็นอย่างดี 

จนสามารถป้ันปูนป้ันได้อย่างงดงาม  

 ผลงานส าคัญ ได้แก่ งานปูนป้ันตามวัด เช่น วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเขาบันได

อิฐ วัดก าแพงแลง วัดชีว์ประเสริฐ วัดโคก วัดพลับพลาชยั 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เพชรบุรี 
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ชื่อ………………………………….สกุล……………………………………..เลขที่………… 
แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ค าชี้แจง  แบบวัดความสามารถฉบับนี้มีจ านวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 1 -2 

ไปเที่ยวเขาวัง 
         น้อยและเพ่ือนๆเดินทางไปเที่ยวเขาวัง พบเจดีย์และอาคารขาวสะอาด น้อยเห็นความงามของเจดีย์ สะท้อนกับ
แสงอาทิตย์ในยามเย็นเป็นม่านสีทองสวยงามยิ่งนัก ความงามของแสงจากดวงอาทิตย์ตัดกับเมฆบนท้องฟูาส่องมายัง
เจดีย์และอาคารเป็นประกายระยิบระยับความงามของเจดีย์และอาคารขาวสะอาดนี้เป็นสิ่งมหัศจรรยท์ี่ควรอนุรักษ์ไว้
เป็นสมบัติของชาติตลอดไป                                                
                                                                                                        ที่มา : หนังสือเพชรนิวส์ 

1. ข้อใดอธิบายความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง (ความเข้าใจ) 
ก. สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน   ข. สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ค. สิ่งที่ควรอนุรักษ์   ง. สิ่งที่ไม่มีตามธรรมชาติ 

2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้คิดสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ความเข้าใจ) 

ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 3  

 

พระรามราชนิเวศน์เดิมเรียกว่า พระราชวังบ้านปืน มีพระราชโองการครั้งเสด็จพระราช

ด าเนินมาประพาสเมืองเพชรบุรีว่า เมืองเพชรบุรีเป็นภูมิประเทศอันงดงามและบริบูรณ์ บัดนี้มีรถไฟไป

มารวดเร็วสะดวกกว่าแต่ก่อนพระนครคีรีตั้งอยู่บนเขาจะเสด็จประทับแรมย่อมเป็นความล าบากไม่

สะดวกซึ่งสมควรสร้างที่ประทับแรมเลือกท่ีต าบลบ้านปืน อันตั้งอยู่ริมแม่น้ าไม่ห่างไกลจากท้องตลาด

ที่ประชุม มีระยะบ้านติดต่อตลอดมา จะเดินทางไปมาจากตลาดที่ประชุม ชุมชนก็เป็นการสะดวก 

                                                                                                       

https://thai.tourismthailand.org 

 

3. เพราะเหตุใดจึงประทับแรมบนพระนครคีรีไม่สะดวก (วิเคราะห์) 

ก. ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 

ข. ตั้งอยู่บนเขาท าให้การเดินทางไปมาล าบาก 

ค. อยู่ใกล้ตลาดมีผู้คนสัญจรไปมามากมาย     

ง. มีรถไฟผ่านท าให้การจราจรหนาแน่น 

 

“ปูนปั้น-ปั้นปูน” งานสกุลช่างเมืองเพชร นับเป็นงานช่างสาขาหนึ่งของเพชรบุรีที่สืบทอดต่อ

กันมานาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นิยมกันมาแต่โบราณ มีทั้งงานปั้นองค์พระพุทธรูปและปั้นประดับ

ตกแต่งอาคารสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมหน้าบัน อุโบสถ วิหาร ฐานพระพุทธรูป ฐานเจดีย์ ลายที่

ปั้นมักเป็นลายไทยที่มีความวิจิตรพิสดารผสมผสานกันอยู่กันรูปปั้นพุทธประวัติ ประกอบด้วย เทพ 

เทวดา สัตว์หิมพานต์ และสัตว์ในวรรณคดี 

                                                                                             

http://changsipmu.com/sculpting_p03.html 

4. ลายทีป่ั้นมักเป็นลายไทยที่มีความวิจิตรพิสดารผสมผสานกันอยู่กันรูปปั้น 

ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร (ความเข้าใจ) 

ก. สวยงาม    ข. น่าเกลียด 

ค. สวยงามอย่างยิ่ง   ง. แปลกประหลาด 
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               “เหตุผลหลักของช่างแทงหยวกคือ ท าแล้วเหี่ยว ยิ่งเหี่ยวเร็ว ผมยิ่งได้งาน ได้เงินมากขึ้น 

เพราะด้วยคุณสมบัติของกาบกล้วยที่ชุ่มน้ า หากน าไปตั้งกลางแจ้ง หรืออากาศร้อน น้ าในกาบกล้วยก็

ระเหยไปเร็ว กาบกล้วยก็เหี่ยวเร็ว ช่างแทงหยวกก็จะมีงานมากขึ้น สร้างรายได้จากฝีมือและมันสมอง

มากขึ้น มีคนมาจ้างผมท างานแทงหยวกทุกวัน เป็นงานศิลปะที่สร้างเงินได้ไม่น้อยกว่างานศิลปะอ่ืนๆ” 

                                                               http://www.stou.ac.th/study/sumrit/7-

58/page2-7-58.html 

 

5.  เพราะเหตุใดกาบกล้วยจึงเหี่ยวเร็ว (วิเคราะห์) 

ก. อากาศร้อน    ข. ได้รับน้ าไม่เพียงพอ 

ค. กาบกล้วยไม่สามารถเก็บน้ าไว้ได้ ง. น้ าในกาบกล้วยระเหยไปเร็ว 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 6 

 

 
6. จากข้อความ ค าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด (ความเข้าใจ) 

ก. ถึงใจ    ข. ถูกใจ 

ค. พอใจ    ง. ชอบใจ 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 7 - 8 

 

 

 
7. “สุขไีด้มาเยี่ยมเยือน” ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร (ความเข้าใจ) 

ก. มีความสุข    ข. มีความสะดวก 

ค. มีความสบาย    ง. มีความสวยงาม 

 

 

“ถ่ินสวรรครุ่์งเรืองเมืองเพชรบุรี   มีสถานท่องเท่ียวมากมี    สุขีไดม้าเยีย่มเยอืน หาดเจา้เขาวงั  

 หาดชะอ างามล ้าติดเตือน  แก่งกระจานสายธารรอบเข่ือน   พฤกษากลาดเกล่ือนอุทยานตรึงใจ”   

“เพลงพวงมาลยัน้ี โดนใจ จริงๆ ค่ะ”  
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8. ข้อความนี้ ผู้พูดมีวัตถุประสงค์ใด (วิเคราะห์) 

ก. บอกวิธีการเที่ยวเพชรบุรี   ข. แนะนาการท่องเที่ยวเพชรบุรี 

ค. บอกประโยชน์เพชรบุรี   ง. แนะน าให้มาเที่ยวเพชรบุรี 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 9 

   

 

 
9. ค าท่ีขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร (ความเข้าใจ) 

ก. เอาใจ    ข. ใส่ใจ 

ค. ห็นใจ   ง. เข้าใจ 

 

วัวเทียมเกวียน เดิมมีกันทุกต าบลหรือหมู่บ้านใหญ่ๆ การเล่นวัวเทียมเกวียนมักจะเล่นกันตอนบ่ายที่

เรียกว่าแดดร่มลมตก พอเย็นพลบค่ าก็เลิกราน าวัวกลับบ้านได้ไม่ได้เล่นกลางคืนอย่างวัวลาน การ

แข่งขันวัวเกวียน เป็นการเอาเกวียนที่เป็นเกวียนเก่าไม่ใช้งานแล้วมาใช้แข่ง ครั้งหนึ่งของทางวิ่งต้องท า

รั้วเตี้ยๆเพื่อไม่ให้วัววิ่งออกนอกลู่ สนามวัวเกวียนจะเป็นชายทุ่ง ชายปุา หรือในนาข้าวที่ปราบพื้นดิน

เรียบไม่เป็นหลุมบ่อก็ใช้ได้ 

https://catlovecatza.wordpress.com 

10. ค าท่ีขีดเส้นใต้จากข้อความมีความหมายถึงข้อใด (ความเข้าใจ) 

ก. กระแสลมพัด     ข. กระแสลมพัดอ่อนๆ 

ค. กระแสลมพัดแรง    ง. กระแสลมพัดดังพายุ 

อ่านข้อความที่ก าหนดแล้วตอบค าถามข้อ 11-12 

 

 

 
 

 

ววัเทียมเกวยีนท่ีจะใชแ้ข่งขนัตอ้งเป็นววัท่ีฝึกฝนมากบักีฬา เพราะนกักีฬากบัววัจะรู้ใจกนัเป็น

อยา่งดี ท าใหก้ารบงัคบัเกวยีนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

แม่น ้าเพชรบุรีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล นอกจากจะมีตน้ไมน้อ้ยใหญ่ข้ึนอยูริ่มฝ่ังแลว้ยงัเป็น

ท่ีอาศยัของสัตวน์ ้านานาชนิด พืชและสัตวต่์างอาศยัซ่ึงกนัและกนั แม่น ้าเพชรบุรีจึงอุดมไป

ดว้ยส่ิงอนัเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์

http://research.pbru.ac.th/pbri/?page_id=12 

https://catlovecatza.wordpress.com/
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11. ข้อความนี้ ถ้าไม่มีแม่น้ าเพชรบุรีจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเป็นสิ่งแรก (วิเคราะห์) 

ก. สัตว์น้ าถูกล่ามากขึ้น  ข. พืชต่างๆ จะสูญพันธุ์ 

ค. สัตว์น้ าไม่มีที่อยู่อาศัย  ง. สัตว์น้ าจะเข้ามารบกวนชาวบ้าน 

12. จากข้อความข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง (วิเคราะห์) 

ก. แม่น้ าเพชรบุรีมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล 

ข. แม่น้ าเพชรบุรีมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่ริมฝั่ง 

ค. แม่น้ าเพชรบุรีเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด 

ง. แม่น้ าเพชรบุรีใสสะอาดน่ามอง 

อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามข้อ  13 

 

 

 

 

13. จากบทความนี้กล่าวถึงบุคคลส าคัญท่านใดในจังหวัดเพชรบุรี (ความจ า) 

ก. หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ 

ข. สมเด็จเจ้าแตงโม วัดใหญ่สุวรรณาราม 

ค. หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา 

ง. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค 

อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามข้อ  14 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ของส าคญัอีกอยา่งหน่ึงนั้น คือรูปพระสงฆห์ล่อเท่าตวัคนนัง่พบัเพียบพนมมือ ฝีมือท่ีป้ันและหล่อ

เหมือนคน ดีกวา่รูปของท่านขรัวโตหรือรูปสมเด็จพระราชาคณะท่ีไดเ้คยเห็นในท่ีอ่ืน ๆ รูปนั้นเขาเรียก

กนัวา่……. คือท่านผูท่ี้สร้างวดัใหญ่น้ี” 

ช่างทอ้งถ่ินหน่ึงเดียวผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2554 จาก

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ หนีไม่พน้ช่างเมืองเพชรแน่ เราก าลงัพูดถึงศิลปินปูนป้ันและ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะปูนป้ันวยั 68 ปี ทองร่วง เอมโอษฐ ์หรือท่ีลูกหลานวงการปูนป้ันเรียกอยา่ง

เคารพนบัถือวา่ "ครูทองร่วง" 

http://www.chongsakae.go.th 
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14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ความเข้าใจ) 

ก. ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2554 คือ"ครูทองร่วง" 

ข. "ครูทองร่วง"ช่างเมืองเพชร 

ค. ศิลปินปูนปั้นและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะปูนปั้นวัย 68 ปี 

ง. ท้องถิ่นหนึ่งเดียวผู้ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด 

15. บทความนี้ใช้ข้อความแบบใด (ความเข้าใจ) 

ก. อธิบาย  ข. โฆษณา 

ค. เชิญชวน  ง. ชมเชย 

อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามข้อ 16 

 

 

 

 

16. ข้อใดสอดคล้องกับค ากล่าวข้างต้น (ประยุกต์ใช้) 

ก. คนเราต้องรู้จักท ามาหากิน  ข. คนเรามีน้อยทนอดไม่ใช้ 

ค. คนเราไม่มีต้องหยิบยืมผู้อื่นมาใช้ ง. ใช้บ้างเก็บบ้างทุกอย่างต้องวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแต่หอยสิ…ไม่มีมือไม่มีตีน มนัยงัหากินไดเ้อง  ประสาอะไรกบั…คนมีมือมีเทา้ 
หากินเองไม่ได…้ก็อายหอย 

ปู่เยน็ เฒ่าทระนง 
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อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามข้อ 17 

 

 

 

 

 

 

17. ข้อความนี้ควรตั้งชื่อว่าอย่างไร (วิเคราะห์) 

ก. ประสม    สุสุทธ ิ     ช่างแทงหยวกสองพระเมรุ 

ข. ประสม    สุสุทธิ      ช่างแทงหยวกลุ่มน้ าเพชร 

ค.  ส านึกในพระกรุณาธิคุณ 

ง.  เสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย 

อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามข้อ 18 - 20 

 
18.  ค าว่า รสเด็ด มีความหมายตรงกับข้อใด (ความเข้าใจ) 

ก. รสเผ็ด 

ข. รสอร่อย 

ค. รสเปรี้ยว 

ง. รสกลมกล่อม 

19.  ข้อความนี้จัดอยู่ในข้อความประเภทใด (ความเข้าใจ) 

ก. ประกาศ   ข.โฆษณา 

ค. ค าขวัญ   ง .ข่าว 

20.  ข้อใดคือการเรียนรู้การท าน้ าตาลโตนด จากแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องที่สุด (วิเคราะห์) 

ก.  สุภาอ่านรายละเอียดจากหนังสือ 

ข.  วารีดูขั้นตอนการท าจากภาพยนตร์ 

ค.  กิติสอบถามจากครูสอนวิชาคหกรรม 

ง.  สมศรีคุยกับปูางามที่ท าน้ าตาลโตนด 
 

“เดือนกนัยา เราคิดวา่พ่อเสียแน่นอน ท าใจกนัทั้งบา้น พ่อกินไม่ได ้ร่างกายผอมเหลือแต่

กระดูก คิดวา่อยา่งไรเสียพอ่ก็คงไม่ไดแ้ทงหยวกถวายในงานพระเมรุพระพี่นางฯ แลว้ แต่ในท่ีสุด พอ่

ก็ฟ้ืน ท่ีพอ่มีลมหายใจอยูจ่นวนัน้ี ก็เพราะส านึกในพระกรุณาธิคุณ อยากใชฝี้มือและประสบการณ์

ทั้งหมด เพื่อแทงหยวกถวายเป็นคร้ังสุดทา้ย เพื่อส่งเสด็จพระองคสู่์สวรรคาลยั” 

                                                                                                                       ท่ีมา :ครอบครัวสุสุทธิ 

ขนมหมอ้แกงรสเด็ด! แม่กิมไลช้วนชิม ถาดละ 35 บาท 3 ถาด 100 บาท 
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เฉลยแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

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

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการอ่านจับใจความโดยใช้ผัง
กราฟิกเรื่องเรารักเพชรบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี โดยให้
นักเรียนใส่เครื่องหมาย() ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ตามความเป็นจริง ดังนี้ 
    3 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
    2 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
    1 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย 
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

3 2 1 
ด้านเนื้อหาสาระ    

1 เนื้อหาสาระเหมะสมกับวัยของนักเรียน    

2 เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย    
3 เนื้อหาสนุก น่าติดตาม    

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ    
5 กิจกรรมน่าสนใจและสนุกสนาน    

6 ได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อนๆ    

ด้านสื่อ    
7 การใช้สื่อการเรียนเหมาะสมและหลากหลาย    

8 ใบความรู้มีสีสันสวยงาม    
9 สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย เข้าใจง่าย    

ด้านประโยชน์    

10 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ถูกต้องและเข้าใจได้    
11 .นักเรียนถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้    

12 .นักเรียนมีอิสระในการคิดและเขียนสรุปเรื่องลงผังกราฟิกได้    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง    ประเด็นสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องเรารักเพชรบุรี 
ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ………………………………………………………นามสกุล………………………………………………..
ชั้น…………………… 
สัมภาษณ์วันที่…………เดือน………………………………พ.ศ………………….เวลา………………….
สถานที่………………… 
ตอนที่ 2   ประเด็นสัมภาษณ์ 
ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นเพชรบุรี 
 
 
 
 

 
ด้านการท าประโยชน์ให้ท้องถิ่นเพชรบุรี 
 

 

1. นักเรียนตอ้งการใหค้นมองเมืองเพชรบุรีอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1. นักเรียนจะท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

ของเราได้อย่างไรบ้าง

.......................................................

.......................................................

2. ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่ได้อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีคือ

สิ่งใด เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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2. นักเรียนสามารถสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพชรบุรีอะไรได้บ้างจง

ยกตัวอย่างและอธิบาย

.....................................................................

.....................................................................

.......... 
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ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

ตารางท่ี 30 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความเรื่องเรารักเพชรบุรีด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

ความสามารถ
ใ น ก า ร อ่ า น
จับใจความ 

N คะแนน 

เต็ม 

  ̅ 
 

S.D. คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

เกณฑ์
ร้อย
ละ 

df 
 

t-test sig 

25 20 16.52 1.12 82.60 75 24 6.77* 0.00 

 
 

ตารางท่ี 31 แสดงคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ 

ที ่ คะแนนความสามารถการอ่านจับใจความหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

ร้อยละ ความสามารถ
เทียบกับเกณฑ์

ร้อยละ 75 

1 18 90 ผ่าน 
2 15 75 ผ่าน 

3 14 70 ไม่ผ่าน 
4 17 85 ผ่าน 

5 15 75 ผ่าน 

6 16 80 ผ่าน 
7 16 80 ผ่าน 

8 15 75 ผ่าน 

9 16 80 ผ่าน 
10 17 85 ผ่าน 

11 16 80 ผ่าน 

12 18 90 ผ่าน 
13 17 90 ผ่าน 
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14 17 85 ผ่าน 

15 19 95 ผ่าน 
16 17 85 ผ่าน 

17 17 85 ผ่าน 

18 17 85 ผ่าน 
19 16 80 ผ่าน 

20 16 80 ผ่าน 

21 17 85 ผ่าน 
22 16 80 ผ่าน 

23 17 85 ผ่าน 
24 18 90 ผ่าน 

25 16 80 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 16.52  =  413  ÷ ( 25 × 20) 82.60  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

 1.12=
√  ∑       ∑      

        
 

5.61 ผ่าน 
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ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
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ภาคผนวก จ ประมวลภาพ 

 

- ประมวลภาพกิจกรรม 

- กิจกรรมระหว่างเรียน 

- กิจกรรมการประเมินและการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู ้

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 

นักเรียนมีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหลัง
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความ
กล้าแสดงออก สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี 
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ภาพการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ 

การอ่านจับใจความของนักเรียน 
 

นักเรียนร่วมกันท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
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ภาพการน าเครื่องมือแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความไป  

try out กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้วิจัยน าเครื่องมือแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความไป try out กับนักเรียนที่เรียน
ชมรมเรารักเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 
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ตัวอย่างภาพผลงานนักเรียน 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนชมรมเรารักเพชรบุรี เพื่อน าข้อมูลที่   
ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางมยุรี หอมขจร 
วัน เดือน ปี เกิด 14 เมษายน 2502 
สถานที่เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วุฒิการศึกษา ปริญาคุรุศาสตร์บัณฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน 185/21 หมู่ 3  ต. ช่องสะแก  อ. เมือง  จ. เพชรบุรี  76000 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ - ครูต้นแบบของส านักงานคณะการการศึกษาเอกชน ปี 2543  

- ครูดีเดนของคุรุสภา ปีการศึกษา 2545   
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