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 The purposes of this research were: 1) to compare the Thai Course ability in 
Analitical thinking of the Matthayomsuksa 3  students  between  the  using  with Technique  of 
Graphic Organizers experimental group and without Technique of Graphic Organizers  control  
group,   2) to  study of  the  students’   opinions  towards of  the  Thai  Course  with Technique  
of Graphic  Organizers. The sample consisted of 68 Matthayomsuksa 3 students in the 
second semester of the academic year 2004 from Tessaban 2 Wat Sanaeha  
(Samakpolphadung) School, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom Province.  The samples were 
divided into two groups the first as experimental group was treated by Technique of Graphic 
Organizers were as the other one did not. Each group consisted of 34 students.  Both of them 
were taught with the same content for 8 periods. Each period took 50 minutes.   
 The research tools include the lesson plan, the pretest and posttest in Analitical 
thinking and the students’ opinion in the using with Graphic Organizers questionnaire. The 
data analysis was analyzed by statistical analysis mean, standard deviation, and the mean 
was tested by t-test independent.  
 The results of the study were:  

1. The  Analitical  thinking  ability  of  an  experimental  group  was significantly 
 higher  than  control  group  at  0.05  level. 

2. The students’ opinions toward the Technique of Graphic Organizers were generally high. 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู   ขาวสาร ขอมูลตางๆสามารถเชื่อมโยง

ถึงกันไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา ดวยวิทยาการและเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหคนเราสามารถรับรูและเรียนรูทุกส่ิงทุกอยางตามความตองการไดมากมายไมสิ้นสุด โดย
อาศัยสื่อสารสนเทศที่มีอยูทุกแหงไมวาจะเปนบาน โรงเรียน  ที่ทํางาน   หรือตามสถานที่ตางๆ ใช
เปนเครื่องมือในการคนหาความรูและส่ือสารกัน ความเจริญอยางไมหยุดยั้งของสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยเีชนนี ้ ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงในดานสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง    การศกึษา วฒันธรรม
และอาจกอใหเกิดปญหาตามมาเมื่อขอมูลขาวสารที่ไดรับมาจากสื่อตางๆ ไมไดผานการคิด
พิจารณาไตรตรองถึงความถูกตองและเหมาะสมกับคานิยมและวัฒนธรรมในสังคมไทย ดังที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาจารย  (2544 : 35)  ไดกลาววา

ปจจบุนัเยาวชนไทยตองผจญกับปญหาหลากหลายที่หอมลอมอยู ไมวาจะเปน
ปญหาเกี่ยวกับครอบครัว  การเรียน ความรัก  สังคมและเศรษฐกิจและดูเหมือนวาปญหา
ตางๆเหลานี้กําลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอด
จนการเปดรับวัฒนธรรมและคานิยมตางๆจากตางประเทศที่ปจจุบันทาํไดสะดวกรวดเรว็ 
ผานสือ่ตางๆ ทัง้สือ่หนงัสอืพมิพ วทิย ุ โทรทศัน ภาพยนตร หรือส่ืออินเตอรเน็ต ซึ่งบางครั้ง
วัฒนธรรมและคานิยมตางๆบางอยางไมไดผานการกลั่นกรองวาส่ิงใดเมือ่รับมาแลวจะเปน
ประโยชนหรอืโทษ ส่ิงใดตองนาํมาประยกุตใชใหเหมาะสมกบัวฒันธรรมตลอดจนคานิยมของ
ไทยเสียกอน

จะเหน็ไดวา การรบัรูขาวสารขอมลูผานสือ่ตางๆนัน้มคีวามสาํคญัมากเพราะสือ่สามารถ
เสนอขอมูลไดทุกดาน ทั้งดี ไมดี มีประโยชนและไมมีประโยชน ผูรับสารจึงควรรับสารดวยการพินิจ
พิเคราะหใหถี่ถวนถึงผลดีผลเสียที่ไดจากขาวนั้น รูจักวิเคราะห แยกแยะขอเท็จจริง ความเปนเหตุ
เปนผล เลือกรับและเลือกใชสารใหถูกตองเหมาะสม จึงจะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในยุคขอมูล
ขาวสารไดอยางมีความสุข
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การใชชีวิตอยูในยุคขาวสารใหมีความสุขจะตองมีการเตรียมคนซึ่งเปนทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดของประเทศใหมคีวามพรอมในการรบัขอมลูขาวสารดวยการใชสติปญญา คดิวเิคราะห
พิจารณาไตรตรองเหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหเขาใจและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ตลอดจนสามารถนําไปปรับประยุกตใชแกปญหาชีวิตและสังคมได จึงจะเปนการชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหดีและมีสุขได

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการเตรียมความพรอมและพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ชีวิตแบบยัง่ยนืเพราะการศกึษาเปนการพัฒนาความรู ความคิด สติปญญา รวมทั้งคานิยม คุณธรรม
จริยธรรม  ใหคนเปนผูที่มีความสามารถในการคิด ปรับตัวและแกปญหาไดสอดคลองเหมาะสม
กับการดําเนินชีวิต การจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด และคิดเปน เพราะการคิด
เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดการเรียนรู และเปนพื้นฐานหลักในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคดิ จงึไดวางแนวการจดัการเรยีนรูในมาตรา 24 ขอ 2
ไววาใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยกุต
ความรูมาใชเพือ่ปองกนัและแกไขปญหา ดงันัน้การคดิจงึเปนทกัษะทีค่วรสงเสริมและพฒันาใหเกดิ
ข้ึนในตวัผูเรียนอยางตอเนือ่งเพือ่จะไดเตบิโตเปนเยาวชนทีค่ดิเปน ทาํเปน แกปญหาเปน และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

การคิดเปนทักษะที่สมองจัดกระทํากับขอมูลโดยผานการไตรตรอง ใครครวญและหา
เหตุผล แลวจึงถายทอดมาสูการปฏิบัติ  การคดิสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 1) ทักษะการคิด
พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร เชน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ฯลฯ และทักษะที่
เปนแกนหรอืทกัษะข้ันพืน้ฐานทัว่ไป เชน ทกัษะการสงัเกต การจาํแนก  การตคีวาม และการสรปุความ ฯลฯ
และ 2) ทักษะการคิดขั้นสูง เชน ทักษะการสังเคราะห  การจัดโครงสราง การพิสูจน และ
การประยกุต ฯลฯ  ทกัษะการคดิขัน้สงูประเภทหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัและเปนพืน้ฐานใหทกัษะการคดิ
ระดับอ่ืน คือทักษะการคิดวิเคราะห (analytical) เพราะความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน
สมรรถภาพเบื้องตน และเปนความสามารถพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูเรียน เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในการคดิประเภทอืน่ๆ รวมทัง้ความสามารถในการคดิไตรตรอง คดิอยางมวีจิารณญาณ
และคิดสรางสรรค (จันทรเพ็ญ   เชื้อพานิช  2544 :15 )

ทักษะการคิดวิเคราะห คือการคิดโดยใชปญญาไตรตรองหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางองคประกอบตางๆ ที่แฝงอยูภายในเหตุการณหรือสถานการณนั้น เพื่อคนหาสาเหตุที่
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แทจริง การคิดวิเคราะห จึงเปนการคิดที่ชวยใหคนตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล มีความเขาใจ
และรูกระจางในขอมลูมากยิง่ขึน้ชวยใหมองเหน็สาเหตขุองปญหาและหาทางออกไดอยางเหมาะสม
การคิดวิเคราะห เปนการคิดซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดดีในชวงอายุประมาณ
11 – 15 ป  เพราะเปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึน สามารถ
ตั้งสมมติฐานและแกปญหาได  (สุรพล  พยอมแยม 2544 : 33)

การฝกฝนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สามารถฝกไดในทุกๆสาขาวิชาโดย
เฉพาะอยางยิ่งในวิชาภาษาไทย เพราะภาษาไทยเปนภาษาที่ใชติดตอส่ือสารของคนในประเทศ 
เปนภาษาประจําชาติ  เปนเอกลักษณของชาติ และเปนพื้นฐานที่ใชในการศึกษาวิชาอื่นๆ การฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยจึงเปนการปูพืน้ฐานการคดิใหกบัผูเรียน ชวยพฒันาผูเรียน
ใหมคีวามรูความเขาใจทกัษะการสือ่สารไดดข้ึีน และสามารถเลอืกใชภาษาไดอยางถกูตองเหมาะสม
จนกระทั่งนําไปสูการหาเหตุผลและการแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดในที่สุด (ปานชวีา   นาคสทิธิ ์ 
2543 : 3)  การใชภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ ผูใชจะตองรูจักการวิเคราะหภาษาและวิเคราะห
แนวคิดที่แฝงอยูในภาษา สามารถนําความรูใหมที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งจะกอ
ใหเกิดกระบวนการคิดหลายทิศทาง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมที่
ถกูกาลเทศะและเหมาะสม  อันจะนาํไปสูสัมฤทธผิลตามความมุงหมาย เกดิการสรางสรรคในสิง่ดงีาม
เกิดความรักสามัคคีและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข การใชภาษาไทยใหไดดีและถูกตองนั้น
นอกจากจะเกิดประโยชนโดยตรงแกตนเองแลว ยังมีสวนชวยพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาตอไป

จากความสําคัญของภาษาไทยและการใชภาษาไทยดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึง
ไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับแกนในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น สําหรับหลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายของ
วิชาภาษาไทยโดยมุงเนนพัฒนาทักษะทั้งสี่ คือ ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
ใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยในการติดตอส่ือสาร ใชภาษาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ปลูกฝงใหรักการอาน คิดวิเคราะห เห็นคุณคาของวรรณคดี
และวัฒนธรรมทางภาษา มีเจตคติที่ถูกตองตอการเรียนภาษาไทยและวรรณคดี ตลอดจนใช
ภาษาในเชิงสรางสรรคได ในสวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ไดกําหนด
ภาษาไทยเปนสาระการเรียนรูที่ตองเรียนทุกระดับช้ันเชนกันโดยในระดับชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 – 3) ไดกําหนดใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน การฟง การดู การพูด 
ใหสามารถใชภาษาเพือ่การสือ่สาร แสวงหาความรู พฒันาความคดิ และแกปญหาชวีติและสงัคมได
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อยางมปีระสทิธภิาพ   ซึง่ในการฝกทกัษะดังกลาว จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองอาศยัการคดิเปนพืน้ฐาน
สําคัญ โดยเฉพาะการอาน การฟง และการด ู  ซึง่เปนทกัษะการรบัสาร  เพราะถาไมมคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหสารหรือวิเคราะหภาษาในสาร นําภาษาไปใชในทางที่ไมถูกตองเหมาะสม 
อาจเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตได  ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเ รียนรูจักคิด 
จึงเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของหลักสูตรทั้งสองฉบับขางตน แต
การจัดการศึกษาในปจจุบันยัง ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เห็นไดจากการรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ปการศึกษา 2545 ระดับ
ประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด คือคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑรอยละ 50 ทั้งวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)
ปการศึกษา 2545

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)ระดับประเทศ
วิชา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ต่ําสุด

คะแนน
สูงสุด

คะแนน
เฉล่ีย

คะแนน
เฉล่ีย
รอยละ

สวน
เบีย่งเบน
มาตราฐาน

ภาษาไทย 703625 40 1 37 18.661 46.652 5.405
คณิตศาสตร 703625 40 1 40 15.628 39.070 6.063
ภาษาองักฤษ 703625 40 1 40 18.126 45.314 8.046

ทีม่า : รายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิผลสัมฤทธิท์างการเรยีน (GAT) ปการศกึษา 2545
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 เมษายน 2547. เขาถึงไดจาก  http://www.bet.bed.go.th/

นอกจากนี้จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (GAT) ในระดับจงัหวดั
นครปฐมชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 จากรายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัชาติ ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาภาษาไทย (2547) ยงัพบวามคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิอ์ยูในระดบัต่าํ โดยเฉพาะโรงเรยีน
ในสงักดัสาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม คือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 47.912
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จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเปนปญหาที่อาจเกิด
มาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  สาเหตุดานผูเรียน  ดานสิ่งแวดลอม  ดานผูสอนฯลฯ ซึ่งปญหา
ที่พบเสมอในการเรียนภาษาไทยคือปญหาที่เกิดจากกลวิธีการจัดการเรียนรูของครูผูสอน (ลัดดา
ไขวพันธุ 2542 : 3)  ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูของครูผูสอนยังยึดติดกับการสอนแนวเกาคอื
การสอนแบบทองจาํจงึทาํใหผูเรียนไมรูจกัคดิ และสงผลอืน่ๆตามมา   ดงัที ่ รุง   แกวแดง  (2543 : 108)
ไดกลาวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันวา ครูจะมุงใหเด็กจําเนื้อหาใหไดมากๆเพราะครู
ถูกฝกมา    การสอนแบบยัว่ย ุ สนบัสนนุ  กระตุนใหเดก็รูจกัคดิ  เปนเรือ่งทีค่รูไมเคยไดรับการอบรม
ส่ังสอนมากอน  ทั้งครูพอแม  และทุกคนในสังคมจึงคุนกับระบบการศึกษาแบบเดิมที่ใครทองจํา
ไดมากทีสุ่ดจะเปนคนทีเ่กงทีสุ่ด การสอบกจ็ะเปนการทดสอบความจาํมากกวาอยางอืน่  ซึง่สอดคลองกบั
วิชัย วงษใหญ (2542 : 2)  ที่กลาววา   การจัดการศึกษาที่ผานมาไมสนองตอบกระบวนการ
พัฒนาผูเรียน  ผูสอนสวนใหญจะใชรูปแบบและวธิกีารเรยีนการสอนที่เนนผูสอนเปนศนูยกลาง เนน
การถายทอดความรูและเนือ้หา โดยละเลยการมุงเนนใหผูเรียนพฒันาศกัยภาพ  ไมนาํเหตกุารณและ
ปญหาจากชุมชนเขามาเรียนรู ไมสนใจวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง คานิยม
และภมูปิญญาไทย เปนผลทาํใหกระบวนการเรยีนรูไมสอดคลองกบัสภาพความเปนจริง การศกึษามุง
ผลิตคนเพือ่ปอนตลาดแรงงานอนัเปนผลทาํให ผูเรียนมคีวามรูแตไมมีความคิด

ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูแบบทองจาํทีม่อียูเดมิจะไมสอดคลองกบัสังคมยคุใหมอีกตอไป
เพราะสังคมยุคใหมหรือสังคมยุคปฏิรูปการศึกษาจะใหความสาํคัญกับผูเรียนและยึดหลักผูเรียนมี
ความสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได กระบวนการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การศึกษาแบบใหมจึงตองสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห
และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพือ่ใหผูเรียนคดิเปนและนาํความรูไปใชในการแกปญหาชวีติและ
สังคมได การจดัการเรยีนรูทีเ่นนใหผูเรียนรูจกัคดิจะชวยสงเสรมิใหผูเรียนไดพฒันาตนเองในทุกดาน
และการรูจักคิดในขั้นตนจะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณในอนาคต ซึ่ง
เทคนิคและวิธีการที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดนั้น มีหลากหลายวิธี และวิธีหนึง่ที่
ใหความสาํคญักบัผูเรียน ฝกผูเรียนใหรูจกัจดัระบบความคดิ สามารถคนพบความรูไดดวยตนเอง คดิได
คดิเปน และสามารถนาํแนวทางไปปรบัประยกุตใชในการดาํรงชีพได คือเทคนิคการใชผังกราฟฟก
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานยอมรับวาเทคนิคนี้สามารถนําไปพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง
ของผูเรียนได (ทิศนา  แขมมณี  2543 : 1)

เทคนคิการใชผังกราฟฟก เปนเทคนคิในการจดัทาํแผนภาพหรอืแผนผงัทางความคดิซึ่ง
ประกอบดวยความคิด หรือขอมูลที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ    ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียน
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เห็นโครงสรางของขอมูลและสรางความรู  ความคิดใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับขอมูลที่
สําคัญๆได (Cassidy 2004)  ชวยจัดระเบียบความคิดที่เปนนามธรรมใหออกมาเปนรูปธรรม ทาํให
ผูเรียนเกดิความเขาใจเนือ้หาและสิง่ตางๆไดงายและเรว็ขึน้      ดงัที ่ทศินา   แขมมณ ี(2545 : 47) ได
กลาววา ผังกราฟฟกนอกจากใชในการประมวลความรูหรือจัดความรูแลวยังใชเปนเครื่องมือทาง
การคิดไดอยางดี เนื่องจากการสรางความคิดซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมอยูในสมอง จําเปนตองมี
การแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ผังกราฟฟกเปนรูปแบบของการแสดงออกของความคิดที่
สามารถมองเห็นและอธิบายไดอยางเปนระบบชัดเจนและประหยัดเวลา เปนเครื่องมือทีช่วยกระตุน
ใหผูเรียนรูจักคิดและชวยสนับสนุนความคิดของผูเรียน ซึ่งมีงานวิจัยที่กลาวถึงเทคนิคการใช
ผังกราฟฟกไวดังนี้

สุพรรณ ี สุวรรณจรสั (2543 : บทคดัยอ) ไดศกึษาผลของการฝกใชเทคนคิแผนผงัทางปญญา
ที่มีตอการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณสูง
กวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุม
ทดลองที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวากอนการทดลองอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมนมนสั  สุดสิน้ (2543 : บทคดัยอ)
ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 ทีไ่ดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขยีนแผนผงัมโนมต ิ ผลการ
วจิยัสรุปวา นกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการ
สอนตามคูมือครูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนี้ ทิพวดี  ทิพยโคกกรวด (2544 : 2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนระหวางการสอนโดยใหนักเรียนเขียนแผนผังมโนมติในบรรยากาศการรวมมือกันเรียนรู 
การสอนโดยใหนักเรียนเขียนแผนผังมโนมติเปนรายบุคคล และการสอนตามคูมือครูของสถาบัน
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) ผลการวจิยัพบวา การสอนโดยใหนกัเรยีนเขยีน
แผนผงัมโนมตเิปนรายบุคคลทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องไดงาย 
จําเรื่องไดดี จัดลําดับความสําคัญของเรื่องและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนมติตางๆได และ
การสอนโดยใหเขียนแผนผังมโนมติในบรรยากาศการรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิดและพัฒนาดานพฤติกรรมทางสังคมไปพรอมๆกัน

จากการศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับผังกราฟฟก  จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกมีสวนชวยสงเสริมผลการเรียนรูดานทักษะการคิดของผูเรียนใหดีข้ึน
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เปนเทคนิคที่ชวยผูเรียนใหแยกแยะ จัดประเภท และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความคิด 
มโนทัศนและอื่นๆได อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญ ชวยผูเรียนใหสราง
ความรูดวยตนเองจากความสมัพนัธระหวางสิง่ทีไ่ดพบเหน็กบัความรูความเขาใจทีม่อียูเดมิ และเปน
การพฒันาทกัษะการคดิในระดบัสูง เชน การคดิวเิคราะห สังเคราะห ประเมนิ เปรียบเทยีบการสราง
มโนทศัน (วรพร ปณตพงศ 2544 : 2) มุงเนนการระดมพลงัสมองเพือ่ใหไดความคดิทีห่ลากหลาย 
ชวยพฒันาทกัษะการคดิและพฒันาศกัยภาพใหผูเรียนเรียนรูรวมกนัอยางมคีวามสขุ ซึง่สอดคลองกบั
ความตองการของหลักสูตรทุกระดับที่ตองการใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถ
นําไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเทคนิคดังกลาวมาจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามสาระการเรยีนรูภาษาไทย เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะหใหกบัผูเรียน เพราะการ
พฒันาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยจะเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆไดดีข้ึนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรู

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟก มีวัตถุประสงค
ดังนี้

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกและ
กลุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรู
โดยไมใชผังกราฟฟก

2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
อยูในระดับมาก
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
1. ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้  เปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  โรงเรยีนเทศบาล

สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม   อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ในภาคเรียนที่ 2
ปการศกึษา  2547   จาก 5  โรงเรยีน  ไดแก  โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคพีทิยา)   โรงเรยีน
เทศบาล 2  วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม โรงเรียนเทศบาล 4
เชาวนปรีชาอุทิศ และโรงเรียนเทศบาล 5  วัดพระปฐมเจดีย   จํานวน  412  คน

2. กลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา
(สมคัรพลผดงุ) สังกดัสาํนกัการศกึษาเทศบาลนครนครปฐม ซึง่ไดมาจากการสุมแบบหลายขัน้ตอน
(Multi - Stage Random Sampling) โดยมีวิธีการดังนี้

2.1 สุมโรงเรยีนมา 1 โรงเรยีน จากโรงเรยีนสงักดัสาํนกัการศกึษาเทศบาลนคร
นครปฐม 5 แหงโดยการจบัสลาก ไดโรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดงุ) ซึง่มทีัง้หมด 2 หอง
หองละ 34 คน

2.2 สุมหองเรยีนเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคมุ 1 กลุม โดยการจบัสลาก
ไดนักเรียนหอง 3/1 เปนกลุมทดลองและนักเรียนหอง 3/2 เปนกลุมควบคุม

3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ

3.1.1 การจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
3.1.2 การจัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

3.2  ตัวแปรตาม
3.2.1 ความสามารถในการคดิวเิคราะหตามสาระการเรยีนรูภาษาไทย
3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยเทคนิค

การใชผังกราฟฟก
4. เนื้อหา

เนื้อหาคือ การคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชส่ือการเรียนรูจาก
นิตยสาร วารสาร ส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต และอ่ืนๆ

5. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ตั้งแตวันที่
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14  กมุภาพนัธ  2547 - 11  มนีาคม  2547  โดยกําหนดระยะเวลาในการทดลองกลุมละ 8 คาบ
คาบละ 50 นาที  รวมทั้งสิ้น  16 คาบ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห  หมายถึง  พฤติกรรมของผูเรียนในการแยกแยะ

ขอมูล ซึ่งจะเนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอยและการคนหาความสัมพันธของ
ขอมูลซึ่งมี  3  ลักษณะคือ  การวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
หลักการ ประเมินไดจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัย
สรางขึ้น

2. ผังกราฟฟก  หมายถึง  แผนผังหรือแผนภาพที่ผูเรียนสรางขึ้นเพื่อแยกแยะขอมูล
ใหเปนรูปธรรม โดยแสดงใหเหน็องคประกอบทีสํ่าคญัของขอมลู และความสมัพนัธระหวางขอมลู

3. การจดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟก  หมายถงึ  การจดัการเรยีนรูโดยใช
แผนผังหรือแผนภาพในการจัดระบบความคิด กระตุนความคิด และสงเสริมความคิดของผูเรียนให
เปนรูปธรรม เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นตางๆในขอมูล

4. การจดัการเรยีนรูโดยไมใชเทคนคิผงักราฟฟก หมายถงึ  การจดัการเรยีนรูทีไ่มมี
การใชแผนผังหรือแผนภาพในการเรียนรู

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สังกัดสาํนกัการศกึษาเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ภาคเรยีนที2่ ปการศกึษา
2547

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟกนี้ ผูวิจัยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยกําหนดหัวขอดังนี้

1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. การคิด

2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
2.2 ระดับของการคิด

   2.3 มิติของการคิด
3. การคิดวิเคราะห
     3.1  ความหมายของการคิดวิเคราะห

3.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห

4. เทคนิคการใชผังกราฟฟก
   4.1 ความหมายของผังกราฟฟก

    4.2 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการใชผังกราฟฟก
   4.3 รูปแบบของการใชผังกราฟฟก
   4.4 การสอนโดยใชผังกราฟฟก

4.5 ประโยชนของผังกราฟฟก
   4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการใชผังกราฟฟก
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1. หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารของคนในชาติ เปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู และประสบการณจากสื่อสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู
ความคิด คานิยม ใหสามารถปรับตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดําเนินชีวิต
ประจําวันไดอยางสงบสุข นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรคาแกการอนุรักษ
และธํารงรักษาใหอยูคูชาติตลอดไป  ภาษาไทยเปนวิชาหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไวใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตร
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช   2544  เพือ่ใหผูเรียนมทีกัษะในการใชภาษาไดถกูตองเหมาะสม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หลกัสตูรวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษาตอนตน พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2533)
หลกัสตูรวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนตนพทุธศกัราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

ไดกาํหนดจดุประสงคและโครงสรางวชิาภาษาไทยไวดงันี้
1.1.1   จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาไทย

หลกัสูตรตองการมุงทีจ่ะเสรมิสรางใหผูเรียนมคีณุลักษณะดงันี ้(กรมวชิาการ  2533 : 9)
1.   เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องหลักภาษา
2.   เพื่อใหสามารถใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับวัย

 3.   เพื่อใหสามารถฟงและอานไดอยางมีวิจารณญาณ
  4. เพื่อใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีนิสัยรักการอาน การเขียนและมีรสนิยมใน
การเลือกอานหนังสือ

 5. เพือ่ใหเหน็ความสาํคญัของภาษาไทยในฐานะเปนเครือ่งมอืส่ือสารของคนในชาติ
และเปนปจจัยในการเสริมสรางเอกภาพของชาติ

6. เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดี และงานประพันธที่ใชภาษาอยางมีรสนิยมใน
ฐานะที่เปนวัฒนธรรมของชาติ

   7.   เพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม
1.1.2    โครงสรางหลักสูตรวิชาภาษาไทย

   เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงคของหลักสูตร ดังนั้นจึงกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรวิชาภาษาไทยไวดังนี้ (กรมวิชาการ  2533 : 10)

  วิชาบังคับแกน
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  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
  ท 101 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2 หนวยการเรยีน
  ท 102 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2 หนวยการเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
  ท 203 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2 หนวยการเรยีน
  ท 204 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2หนวยการเรยีน

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
  ท 305 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2 หนวยการเรยีน
  ท 306 ภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห/ภาค 2หนวยการเรยีน

ฝกการฟง พูด อาน และเขียน โดยฟงขอความและเรื่องราวในรูปแบบตางๆ ที่ไดเรียน
มาแลว พูดอธิบาย พูดในที่ประชุม พูดในโอกาสตางๆ พูดอภิปราย อานออกเสียง ทั้งรอยแกวและ
รอยกรอง อานวรรณกรรมประเภทตางๆ ทองจาํบทประพนัธทีช่อบ เขียนรายงาน  เลาเรือ่ง เรียงความ 
ยอความ จดหมายติดตอกิจธุระ จดหมายเปดผนึกผานสื่อมวลชน โทรเลข ประกาศ คําเชิญชวน 
ถอดความจากคําประพันธ และศึกษาหลักภาษาเกี่ยวกับคําและกลุมคํา แบบสรางของคํา ประโยค
ที่ซับซอนยิ่งขึ้น การสังเกตลักษณะของคําที่เปนคําไทยเดิมกับคําที่มาจากภาษาอื่น ราชาศัพท 
การเขียนตัวสะกดใหถูกตอง เพื่อใหสามารถอานและฟงอยาง     มีวิจารณญาณ แสดงความคิด
เห็นเชิงวิจารณ วิเคราะห วินิจฉัยเรื่องที่อานที่ฟงไดอยางมีเหตุผล พูดและเขียนไดชัดเจน ถูกตอง 
เหมาะสมตรงตามจุดประสงค สามารถแสดงออกเชิงสรางสรรคทั้งการพูดและการเขียน ติดตาม
อานและฟงสิ่งที่เปนประโยชนอยูตลอดเวลา และมีมารยาทในการใชภาษา

1.2  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย
หลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร,กรมวชิาการ  

2544 ก : 19) ไดกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรู เปนเกณฑในการกาํหนดคณุภาพของผูเรียน
เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้

1.2.1   สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 
2544 ก : 19)

สาระที่ 1 : การอาน
   มาตรฐาน ท1.1:ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคดิไปใชตดัสนิใจแกปญหา

และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
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สาระที่ 2 : การเขียน
   มาตรฐาน ท2.1:ใชกระบวนการเขยีน เขียนสือ่สาร เขียนเรียงความ ยอความและ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด
  มาตรฐาน ท3.1:สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง

ความรูความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา

   มาตรฐาน ท4.1:เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลีย่นแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
  มาตรฐาน ท5.1:เขาใจและแสดงความคดิเหน็ วจิารณวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาปรับประยุกตใชในชีวิตจริง
จะเห็นไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นอกจากจะ

กําหนดใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดแลว  ยังเพิ่มทักษะการดู
เขามาดวย เพราะปจจุบันทักษะการดูมีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาทักษะการอาน เขียน ฟง 
พูดและดูไปพรอมๆกันจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป

1.2.2 คุณภาพของผูเรียน
หลกัสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ไดกาํหนดคณุภาพของผูเรียนใน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไวทั้งในสวนของการเรียนรูตลอดหลักสูตร และการเรียนรูในแตละ
ชวงชั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ก : 2-5)

1.2.2.1  คุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถอานเขียน ฟง ดูและพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ
4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใช

ภาษาในการพัฒนาตน และสรางสรรคงานอาชีพ
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและ

ชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย
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6. สามารถนาํทกัษะทางภาษามาประยกุตใชในชวีติจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามสถานการณและบุคคล

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง

1.2.2.2 คุณภาพของผูเรียน เมื่อจบการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3
1. สามารถอานอยางมีประสิทธิภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น
2. เขาใจวงศพัททีก่วางขึน้ สํานวนโวหารทีลึ่กซึง้ แสดงความคดิเหน็

เชงิวเิคราะหและประเมนิคาเรือ่งทีอ่านอยางมเีหตผุล
3. เลอืกอานหนงัสอืและสือ่สารสนเทศจากแหลงเรยีนรูไดกวางขวาง

ตามจุดประสงค
4. เขียนเรียงความ ยอความ จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง รายงาน

เขียนแสดงความคิดเห็น แสดงการโตแยงและเขียนเชิงสรางสรรค
5. สรุปความ จบัประเดน็สาํคญั วเิคราะห วนิจิฉัยขอเทจ็จริง

 ขอคดิเหน็และจดุประสงคของเรือ่งทีฟ่งและดู
6. รูจกัเลอืกใชภาษาเรยีบเรยีงขอความไดอยางประณตี  จดัลาํดบั

ความคิด ข้ันตอนในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ
7.   พดูนาํเสนอความรู ความคดิ การวเิคราะห และการประเมนิเรือ่งราว

ตางๆ พูดเชิญชวน อวยพร และพูดในโอกาสตางๆอยางเหมาะสม
8.    เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและการนาํภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย
9.  ใชภาษาแสดงความคดิเหน็ สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ 

เจรจาตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ
10.  ใชทกัษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การทาํงานและใชอยาง

สรางสรรคเปนประโยชน
11. ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาวรรณคดีและ

วรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต
12. แตงกาพย  กลอน และโคลง
13. รองเลนหรอืถายทอดเพลงพืน้บานและบทกลอมเดก็ในทองถิน่
14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน
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จะเห็นไดวาหลักสูตรกําหนดคุณภาพผูเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการใชภาษาไทยไดอยางหลากหลายและมปีระสิทธภิาพ เพือ่ใหผูเรียนนาํไปปรบัประยกุตใชในชวีติ
ประจาํวนัไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีความสุข

2. การคิด

การคิดหมายถึง การใชปญญาคิดพิจารณาไตรตรองขาวสารขอมูล เหตุการณหรือ
เร่ืองราวตางๆโดยละเอยีดรอบคอบกอนตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ออกมา เร่ืองของ
การคิดมีรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

2.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
เพียเจท (Piaget  1972,อางถึงใน สุรพล  พยอมแยม 2544 :32 -33) เชื่อวาสติ

ปญญาหมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษา
ดุลยภาพแหงชีวิตจะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย เพียเจท ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญา
ออกเปน 2 ระดับ คือ

 1. การปรับดวยการซึมซับทีละขั้น (assimilation)
 2. การปรับดวยการนํามาใชโดยตรง (accommodation)

ผลการทํางานของขบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง (schema) ข้ึนในสมอง
โครงสรางตางๆจะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 15 ป เพียเจทถือวาเปน
ไปตามลาํดบัข้ันจะขามขัน้ไมได แตอัตราของการพฒันาการจะแตกตางกนัไปในเดก็แตละคนอนัเนือ่ง
มาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ

เพียเจทแบงการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยเปน 4 ข้ัน ตามลําดับอายุ คือ
1. ข้ันประสาทสมัผัสและการเคลือ่นไหว (sensori motor stage)  ข้ันนีเ้ร่ิมตัง้แตแรกเกดิ

จนถึงอายุประมาณ  2 ป เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตางๆ
2. ข้ันความคิดกอนการปฏิบัติการ (preoperational stage) ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตอายุ

ประมาณ 1ปคร่ึง – 6  ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือ
ความหมายเรียนรูส่ิงตางๆไดดีข้ึน แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผล
และยกเหตุผลมาอางอิงได
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   3. ข้ันการคิดแบบรูปธรรม (concrete operational stage) ข้ันนี้เร่ิมจากอายุ
ประมาณ  7 – 11 ป พัฒนาการในชวงนี้เด็กสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่แลเห็นได เชน การแบงกลุม
ส่ิงเราตางๆ มองเห็นความสัมพันธของสิ่งเราตางๆไดดีข้ึน

4. ข้ันการคิดแบบนามธรรม (formal operational stage) ข้ันนี้จะเร่ิมต้ังแตอายุ
ประมาณ 11- 15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึน 
สามารถตั้งสมมตฐิานและแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (logical thinking) จะ
พัฒนาไปสูความสมบูรณ และเกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิด
ในระดับเดียวกับผูใหญ อาจแตกตางกันที่คุณภาพ เนื่องจากมีประสบการณนอยกวา

 ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญญาของเพยีเจท เปนทฤษฎทีีก่าํหนดชวงอายอุยางชดัเจน
และอธบิายความสามารถของแตละขัน้พฒันาการไดอยางละเอยีด จงึสามารถนาํไปใชในการพฒันา
สติปญญาและใชประโยชนดานอื่นๆไดดี

2.2  ระดับของการคิด
การคดิมหีลายระดบั การจะพฒันาใหผูเรียนมคีวามสามารถในการคดิจงึควรจดักจิกรรม

การเรียนรูใหมีความสอดคลองและสัมพันธกับระดับการคิดนั้นๆ เพื่อสามารถบงชี้ไดวาผูเรียนมี
การพัฒนาความสามารถในการคิดระดับนั้นจริงหรือไม ซึ่งไดมีการนําพฤติกรรมดานพุทธพิสัย
ของนักเรียนมาเปนแนวทางในการกําหนดระดับการคิดไว คือ

   บลูม (Bloom 1971, อางถงึใน ทวิาวรรณ  ภาสคุาํ 2544 :15) กลาวถงึลาํดบัข้ันพทุธสัิย
วาเปนความสามารถทางสมองของบุคคลในดานการคิดโดยจะอาศัยกระบวนการที่สลับซับซอน
ในการจดจาํ เขาใจและวเิคราะหส่ิงตางๆอยางเปนระบบ ซึง่บลมูไดจดัลาํดบัพฤติกรรมดานพทุธพสัิย
เปน 6 ดานดังนี้

  1. ความรูความจาํ (memory) เปนความรูทึไ่ดจากการจาํขอเทจ็จริงยอยๆจนกระทัง่ถงึ
หลักทฤษฎีตางๆ เชนรูจักวิธีการ รูขอเท็จจริง  รูศัพทรูความคิดรวบยอด รูระบบ รูจักประเภท 
รูหลักการ รูทฤษฎี ฯลฯ

  2. ความเขาใจ (comprehension) เปนความสามารถในการเขาใจความหมายซึ่ง
อาจเปนการแปลความหมายเปนอีกรูปแบบหนึ่ง เชน จากคําพูดเปนตัวเลข หรือเปนการตีความซึ่ง
ไดจากการอธิบายหรือสรุปหรืออาจเปนการทํานายผลได

  3. การนาํไปใช (application) เปนการนาํกฎ หรือวธิกีาร หลกัการ ทกัษะ ความเขาใจ
ความคดิฯลฯ ไปใชในสถานการณใหม การเรยีนรูประเภทนีต้องการความเขาใจทีม่รีะดบัสูงกวาขัน้ที ่2
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   4. การวเิคราะห (analysis) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะจาํแนกสิง่หนึง่ออกเปนสวนยอย
เพื่อใหเขาใจโครงสรางของสิ่งนั้น จะรวมถึงการชี้บงสวนตางๆ การคนหาความสัมพันธของ
สวนเหลานั้น ซึ่งตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของสิ่งนั้นดวย

5. การสังเคราะห (synthesis) หมายถึง ความสามารถรวมสวนยอยเขาดวยกันแลว
สรางเปนสิ่งใหม อาจเกี่ยวกับการสราง การสื่อความหมายขึ้นใหม เชน สุนทรพจน หรือแนวเรื่อง 
(theme) แผนการทาํงาน และความสมัพนัธทีเ่ปนนามธรรม  การสงัเคราะหเปนพฤตกิรรมเชงิสรางสรรค
เกีย่วกบัการสรางกระสวนใหม โครงสรางใหม ประดิษฐส่ิงใหมๆ  ประกอบสิง่ตางๆใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา

6. การประเมินคา (evaluation)  ไดแก  ความสามารถในการตัดสินคาของสิ่งตางๆ  
เชน คาํบอกเลา นยิาย โคลง รายงานการวจิยั การพจิารณาตดัสนิขึน้อยูกบัเกณฑทีแ่นนอน อาจจะ
เปนเกณฑภายในซึ่งจะมีสวนเกี่ยวของกับวัตถุประสงค

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2540 : 29-62) แบงการคิดออกเปน 2 
ระดับ คือ ทักษะการคิดที่เปนแกน และทักษะการคิดขั้นสูง

1. ทักษะการคิดที่เปนแกน (core/general thinking skills)หมายถึงทักษะการคดิที่
จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานของการคิดระดับสูงที่มีความสลับ
ซับซอน ประกอบดวย การสังเกต(observing) การสํารวจ (exploring) การตั้งคําถาม 
(questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล  (information gathering) การระบุ (identifying) 
การจําแนกแยกแยะ  (discriminating) การจัดลําดับ  (ordering) การเปรียบเทียบ 
(comparing) การจัดหมวดหมู (classifying) การสรุปอางอิง (inferring) การแปล 
(translating) การตีความ (interpreting) การเชื่อมโยง (connecting) การขยายความ 
(elaborating) การใหเหตผุล (reasoning) การสรปุยอ (summarizing)

2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน (higher-ordered /more complex 
thinking skills) เปนทักษะการคิดที่มีหลายขั้นตอน และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาได เมื่อเด็กได
พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบดวย
ทักษะยอยๆ ดังนี้   การสรุปความ (drawing conclusion)  การใหคําจํากัดความ (definition) 
การวิเคราะห (analyzing) การผสมผสานขอมูล (integrating) การจัดระบบความคิด (organizing) 
การสรางองคความรู (construction) การกาํหนดโครงสราง (structuring) การสรางองคความรูใหม
(restructuring) การคนหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพื้นฐาน (finding 
underlying assumption) การคาดคะเน /พยากรณ (predicting) การตั้งสมมติฐาน      
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(formulating hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑ 
(establishing) การพิสูจนความจริง (verifying) การประยุกตใชความรู (applying)

สรุป ระดับของการคิดสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับคือ
1. ทกัษะการคดิพืน้ฐาน เปนทกัษะการคดิทีเ่ปนพืน้ฐานของการคดิในระดบัทีสู่งขึน้ไป

เปนการคิดที่ใชในการดํารงชีวิต มีการพิจารณาไตรตรองเหตุการณหรือขอมูลตางๆโดยอาศัย
ประสบการณเปนหลักในการตัดสินใจ

2. ทกัษะการคดิระดบัสูง เปนทกัษะการคดิทีต่องใชกระบวนการเรยีนรูทีห่ลากหลาย
และซับซอนมีการกลั่นกรองขอมลูหรือเหตกุารณทีเ่กดิขึน้อยางสมเหตสุมผลโดยอาศยัประสบการณ
และการเรียนรูที่ตอเนื่องชวยในการตัดสินใจ

2.3 มิติของการคิด
กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2543 : 5 – 13) ไดกลาวไววา จากการศกึษาคนควา

การวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นตางๆไดมีการสรุป “การคิด” เปนมติแิละไดจดัมติขิองการคดิไว 
6 ดาน เพือ่ใชเปนกรอบความคดิในการพฒันาความสามารถทางการคดิของเดก็และเยาวชน ซึง่ประกอบดวย

1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด
ในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหาของการคิดไดเพราะการคิดเปน

กระบวนการ ดังนั้นในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับคิดอยางไร ซึ่งขอมูลที่มนุษยใช
คิดพิจารณาแกปญหาแบงออกเปน 3 ดานดวยกันคือ

1. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
2. ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม

                   3.  ขอมูลวิชาการ
ในการพจิารณาหาทางแกปญหา บคุคลจะตองพจิารณาขอมลูทัง้ 3 สวนนี ้ควบคูไป

อยางผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม
2. มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด
    ในการพจิารณาเรือ่งใดๆ โดยอาศยัขอมลูตางๆนัน้คณุสมบตัสิวนตวับางประการมผีล

ตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนที่มีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย
จึงอาจจะไดขอมูลมากกวาคนที่ไมรับฟง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณา
เร่ืองตางๆมีความรอบคอบมากขึ้น หรือผูที่ชางสงสัยอยากรูอยากเห็น มีความใฝรูยอมมีความ
กระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลและคนหาคําตอบซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

คณุภาพขึน้ ดงันัน้คณุภาพของการคดิสวนหนีง่จงึยงัตองอาศยัคณุสมบตัสิวนตวับางประการ แตในทาํนอง
เดยีวกนั พฒันาการดานการคดิของบคุคลกม็กัจะมสีวนยอนกลบัไปพฒันาคณุสมบตัสิวนตวัของบคุคลนัน้ดวย

   คณุสมบัตภิายในของมนษุยทีเ่อือ้อํานวยใหเกดิการคดิมอียูหลายประการ อาจเรยีกไดวา
เปนลกัษณะนสัิยทีต่องสะสมมานานสามารถจดักลุมไดเปน 6 กลุม (กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวชิาการ 2543 : 7)

1.  ความใจกวางและเปนธรรม
 2.  มีความกระตือรือรน ใฝรู

3.  ชางวิเคราะหชางผสมผสาน
4.  ขยัน ตอสู และอดทน
5.  มั่นใจในตนเอง
6.  นารัก นาคบ
ในลักษณะนิสัยทั้งหมดที่กลาวมานี้ ถือเปนปจจัยภายในตัวบุคคล ซึ่งจะตองมี

ความเกี่ยวของสัมพันธกับปจจัยภายนอก ซึ่งไดแกขอมูลที่ใชในการคิดดวย
3. มิติดานทักษะการคิด

ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการดําเนินการคิด 
เชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของทั้ง 2 ส่ิง หรือมากกวา และความ
สามารถในการจดักลุมของทีม่ลัีกษณะเหมอืนกนั ซึง่เปนทกัษะพืน้ฐานในการสรางมโนทศันเกีย่วกบั
ส่ิงนั้น ความสามารถในการสังเกต   การรวบรวมขอมูล และการตั้งสมมติฐาน เปนทักษะพื้นฐาน
ในกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะที่นับวาเปนทักษะการคิดพื้นฐานจะมีลักษณะยอย ซึ่งมี
กระบวนการหรอืข้ันตอนในการคดิไมมาก ทกัษะทีม่กีระบวนหรอืข้ันตอนมากและซบัซอนสวนใหญ
จะตองใชทักษะผสมผสานกัน ซึ่งเราจะเรียกวา “ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง”

ทกัษะการคดิเปนพืน้ฐานทีสํ่าคญัในการคดิ บคุคลจะคดิไดด ี จาํเปนตองมทีกัษะ
การคดิทีจ่าํเปนมาแลวและเชนเดยีวกนัการคดิของบคุคลกจ็ะมสีวนสงไปถงึการพฒันาทกัษะการคดิ
ของบคุคลนัน้ดวย  กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2543 : 8-10)  ไดวเิคราะหทกัษะตางๆพบวา

1.  ทักษะการคิดพื้นฐานที่สําคัญ มีจํานวนมากดังนี้
     1.1   ทักษะการสื่อสาร ไดแก

 - ทักษะการฟง - ทักษะการบรรยาย
        - ทักษะการใชความรู - ทักษะการเก็บความรู

- ทักษะการจํา - ทักษะการดึงความรู
- ทักษะการอธิบาย - ทักษะการพูด
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- ทักษะการอาน - ทักษะการเขียน
- ทักษะการทําความกระจาง - ทักษะการจําได
- ทักษะรับรู  - ทักษะการแสดงออก

1.2  ทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป ไดแก
- ทักษะการสังเกต - ทักษะการจัดหมวดหมู
- ทักษะการระบุ - ทักษะการอางอิง
- ทักษะการสํารวจ - ทักษะการตีความ
- ทักษะการแปลความ - ทักษะการจําแนกความแตกตาง
- ทักษะการตั้งคําถาม - ทักษะการเชื่อมโยง
- ทักษะการจัดลําดับ - ทักษะการขยายความ

    - ทักษะการรวบรวมขอมูล - ทักษะการใชเหตุผล
- ทักษะการเปรียบเทียบ - ทักษะการสรุปความ

2.  ทักษะการคิดขั้นสูง ที่สําคัญมีดังนี้
 - ทกัษะการนยิาม -ทกัษะการหาความเชือ่พื้นฐาน

- ทกัษะการวเิคราะห - ทกัษะการทาํนาย
 - ทกัษะการผสมผสาน - ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน

- ทกัษะการจดัระบบ - ทกัษะการทดสอบสมมตฐิาน
      - ทกัษะการสราง - ทกัษะการกาํหนดเกณฑ
      - ทกัษะการจดัโครงสราง - ทกัษะการพสูิจน

       - ทกัษะการปรบัโครงสราง - ทกัษะการประยกุต
      - ทกัษะการหาแบบแผน
จะเห็นไดวามิติดานการคิดนั้นแบงออกเปน 2 ระดับคือ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

และทกัษะการคดิขัน้สงูซึง่ทกัษะการคดิทัง้สองระดบันีจ้ะเปนพืน้ฐานสาํคญัทีจ่ะกอใหเกดิกระบวนการคดิ
4. มิติดานลักษณะการคิด

  ลักษณะของการคิด เปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน
ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะอาศัยทกัษะพืน้ฐานบางประการและมกีระบวนการหรอืข้ันตอนใน
การคิดไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือข้ันตอนที่มากและซับซอนขึ้น จะเรียก
การคิดนั้นเปน “กระบวนการคิด”    
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ลักษณะการคิดที่มีความสําคัญ สมควรนําไปใชพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ชาติมี 8 ประการ  (กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวิชาการ   2543 : 11)

1.  การคิดคลอง  
 2.  การคิดหลากหลาย

3.  การคิดละเอียดละออ
 4.  การคิดชัดเจน

5.  การคิดกวาง
  6.  การคิดไกล

7.  การคิดลึกซึ้ง
8.  การคิดอยางมีเหตุ
ลักษณะการคดิทัง้ 8 ประการนี ้สามารถนาํไปใชพฒันาเยาวชนของประเทศใหเตบิโต

เปนผูใหญที่มีที่มีคุณภาพได
5. มิติดานกระบวนการคิด

 กระบวนการคดิ เปนการคดิซึง่ประกอบดวยขัน้ตอนในการคดิซึง่มมีากบาง นอยบาง
แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละขั้นตอนของการคิดตองอาศัยการคิด
พื้นฐานและขั้นสูงตามความเหมาะสม

กระบวนการคดิทีจ่าํเปน คอืกระบวนการคดิอยางมวีจิารณญาณ เนือ่งจากกระบวน
การนีเ้ปนกระบวนการที่สําคัญที่ตองนําไปใชในกระบวนการ หรือสถานการณอ่ืนๆอีกจํานวนมาก
เชนกระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค กระบวนการ
วิจัย เปนตน

6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง
การควบคุมการรูคิดของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการ

กระทาํอยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูนั้นในการควบคุม
หรือปรับการกระทําของตนเอง ซึ่งการคิดในลักษณะนี้ เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร 
(strategic thinking) จะครอบคลุมไปถึงการวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง   
การตรวจสอบความกาวหนา และการประเมินผล

มิติดานการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเองนี้นับวา เปนมิติที่มี
ความสําคัญของการคิด บุคคลที่มีการตระหนักรูและประเมินการคิดของตนเองได จะสามารถ
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ปรับปรุงกระบวนการคดิของตนใหดข้ึีนเรือ่ยๆ การพฒันาความสามารถของผูเรียนในมตินิีจ้ะสงผล
ตอความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม

 ดงันัน้ การทีผู่เรียนจะเกดิกระบวนการคดิไดนัน้ ครผููสอนจะตองพฒันาทกัษะการคดิ
กอนเพราะการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดในเบื้องตนจะเปนการปูพื้นฐานใหผูเรียนสราง
กระบวนการคิดของตนเองได ในที่สุด

3. การคิดวิเคราะห

3.1  ความหมายของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะหเปนการคิดพิจารณาไตตรองหาเหตุผลใหกับขอมูลตางๆโดยนํา

องคประกอบหลกัและยอยของขอมลูนัน้ๆมาหาความสมัพนัธเชือ่มโยง จนสามารถประกอบเปนโครงสราง
หรอืภาพรวม และหาทางออกหรอืแนวทางแกปญหาได  มนีกัการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของ
การคิดวิเคราะหไวดังนี้

    บลูม (Bloom 1974 : 163, อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ 2544 : 28)  ไดกลาวถึง
ความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการเนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอย  และ
เปนการคนหาความสัมพันธและแนวทางที่ใชในการจดัการ การวเิคราะห ซึง่สามารถสือ่ออกมาให
เหน็ไดโดยผานเทคนคิและวธิกีารการสรปุความที่มีประสิทธิภาพ

บญุชม   ศรีสะอาด (2541: 35) ใหนยิามวา การคดิวเิคราะห หมายถงึ  การคดิแยกแยะ
หาความสัมพันธระหวางเหตุผล และระหวางองคประกอบตางๆ หรือส่ิงตางๆ อันจะชวยใหเห็นถึง
ความเกี่ยวพัน ความสัมพันธขององคประกอบหรือส่ิงตางๆเหลานั้น

  นอกจากนี้ อรพรรณ  พรสีมา (2543 : 24) ใหความหมายวา การคิดวิเคราะห เปน
ทักษะการคิดระดับกลางซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาตอจากทักษะการคิดขั้นพื้นฐานมีการ
พัฒนาแงมุมของขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาการคิดวิเคราะห  คือการแยกแยะ
องคประกอบตางๆของขอมูลเพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผล จนกระทั่งสามารถคนพบคําตอบ
ที่แทจริง
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3.2  ลักษณะของการคิดวิเคราะห
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหไว ดังนี้
คลารก (Clark  1970 : 11-13, อางถึงใน สมนึก  ปฏิปทานนท 2542 : 49) ไดแบง

ลักษณะการคิดออกเปน 3 สวน คือ
1.  การคิดวิเคราะหเนื้อหา ไดแก ความสามารถในการสรุปและแยกแยะขอมูล
2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี

ความสอดคลองกันหรือไม
3.  การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการสื่อสารถึงสิ่งใด
บลูม (Bloom  1974 : 163, อางถงึใน พชัราภรณ  พมิละมาศ 2544 :29 -30)  กลาวถงึ

ลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา ในขอมูลตางๆนั้นอาจประกอบดวยสวนที่เปนขอเท็จจริง 

ความคิดเห็นของผูเขียน หรือคานิยมซึ่งไดแก
1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซึ่งไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน
1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน
1.3 ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบื้องตน
1.4 ทกัษะในการบงชีแ้ละในการพนิจิพเิคราะหระหวางกระบวนการพฤตกิรรมกบั

อางถงึยงัแตละบคุคลและกลุม
1.5 ความสามารถที่บงชี้ขอสรุปจากขอมูล

2. การวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักกับสวนอื่นๆ เชนสมมติฐาน ซึ่งไดแก

2.1 ทักษะความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ
2.2 ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ
2.3 ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐานเปนสําคัญ   

หรือขอโตแยงที่สนับสนุนขอความนั้น
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐานซึ่งใหขอมูลและ

ขอสันนิษฐาน
2.5 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบจาก

สวนอื่นๆของความสัมพันธ
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2.6 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของขอมูลในขอโตแยงไปยัง
ความสามารถในการจําแนกความเกี่ยวของของขอมูลที่นอกเหนือไป

2.7 ความสามารถในการระลกึความสมัพนัธและรายละเอยีดทีสํ่าคญัและไมสําคญั
ในขอมูลนั้น

3. การวเิคราะหหลกัการ เปนการวเิคราะหระบบ หลกัการโครงสรางทีเ่กีย่วของรวมไปถงึ
ความชดัเจนและไมชดัเจนของโครงสรางในการวเิคราะหหลกัการนีจ้ะตองวเิคราะหแนวคดิ จดุประสงค
และมโนทัศน ซึ่งไดแก

3.1 ความสามารถในการวิเคราะห ในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของ
ขอมูลและความหมายขององคประกอบตางๆ

3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน

3.3  ความสามารถในการวเิคราะหถงึมโนทศันของผูเขยีนวากาํลงักลาวถงึสิง่ใด
3.4 ความสามารถในการวิเคราะหถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดที่เปนอคติของผูเขียน

ลาวัณย   วิทยาวุฑฒิกุล (2533 : 33) กลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวา
ประกอบดวย 3 สวนคือ

1. การคิดวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย
1.1 ความสามารถในการจําแนกและสรุปความรู
1.2 ความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเทจ็จริงและขอสมมตุฐิานได
1.3 ความสามารถในการระบุขอมูลสําคัญได
1.4 ความสามารถอธบิายปจจัยทีท่าํใหบคุคลและกลุมตางๆมคีวามแตกตางกนัได
1.5 ความสามารถสรุปขอความได

2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ประกอบดวย
2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตางๆ
2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม
2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได
2.4 ความสามารถสรุปไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ
2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได
2.6 ความสามารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองได
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3. การคิดวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย
3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได
3.2 ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน
3.3 ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได
3.4 ความสามารถเรียนรูเทคนิค วิธีการที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองได
3.5 ความสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและอคติที่มีอยูได

นอกจากนี้ บญุชม  ศรสีะอาด (2541 : 22) ไดกลาวถงึลกัษณะของการคดิวเิคราะหวาเปน
ความสามารถในการแยกแยะเรือ่งราวใดๆออกเปนสวนยอยๆวาสิง่นัน้ประกอบกนัอยูเชนไร แตละอนั
คืออะไร มีความเกี่ยวพันกันอยางไร  อันใดสําคัญมากนอย ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถแยกออก
เปน  3 ขอยอย คือ

1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เร่ืองราวหรือปรากฏการณนั้นๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง

2.   การวเิคราะหความสมัพนัธ เปนความสามารถในการหาความสมัพนัธของสวนตางๆ
3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ

ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณนั้นๆวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด
กลาวโดยสรุป ความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถแบงไดเปน 3  ลักษณะ คือ
1. การวเิคราะหเนือ้หา เปนการแยกขอเทจ็จริงออกจากสมมตฐิาน และสรปุขอมลูนัน้
2. การวเิคราะหความสมัพนัธเปนการเชือ่มโยงความสมัพนัธเชงิเหตผุลระหวางขอมลูหลกั

กับขอมูลยอยอื่นๆ
3. การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติและ

ความคิดเห็นของผูเขียน

3.3   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห
นักการศึกษาหลายทานไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนโดยใชวธิสีอนตางๆดงันี้
สมนกึ   ปฏิปทานนท (2542 : บทคดัยอ) ศกึษาผลของการเรยีนการสอนดวยวธิสีตอร่ีไลน

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่ 1 โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั พบวานกัเรยีนทีเ่รียนวชิาสงัคมศกึษาดวยวธิสีตอร่ีไลน 
มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมที่เรียนแบบปกต ิ อยางมนียั
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สําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหของนกัเรยีนระหวางกลุม
กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสตอร่ีไลนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พัชราภรณ   พิมละมาศ (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิด 4 MAT ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
พบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนในกลุมทดลองหลังเรียนไมสูงกวารอยละ 60 
และนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมที่ไมไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิด 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5

นอกจากนี ้ แซมส (Sams 2004) ยงัไดศกึษาวธิสีอนไวยากรณเพือ่ใหนกัเรยีนคดิวเิคราะห 
และเขยีนอธบิายได โดยใหนกัเรยีนวเิคราะหประโยคผานกระบวนการตัง้คาํถามเพือ่แสดงใหเหน็ถงึ
ความสมัพนัธระหวางสวนตางๆของประโยคใหชดัเจน   ผลการทดลองพบวาการสอนดวยวธินีีท้าํให
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหเพิม่ข้ึน และนกัเรยีนสามารถเขยีนอธบิายเปนขัน้ตอนใน
รูปของแผนภาพได ซึง่แผนภาพจะมสีวนชวยใหนกัเรยีนเขาใจเนือ้หาไดดข้ึีน เพราะแผนภาพจะชวย
ใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลักและประเด็นยอยตางๆในประโยคไดชัดเจนขึ้น อีกทั้ง
ยงัชวยใหนกัเรยีนขยายประโยคและเชือ่มโยงความคดิในประโยคหลกัใหเขากบัประโยคยอยตางๆได

4. เทคนิคการใชผังกราฟฟก

เทคนคิการใชผังกราฟฟก เปนเทคนคิทีพ่ฒันาตอเนือ่งมาจากการจดัโครงสรางความคดิ
ลวงหนาตามทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) โดยเริ่มต้ังแตป 1968 
ออซูเบลไดเสนอการจัดโครงสรางความคิดลวงหนา เพื่อใชสําหรับอานและทําความเขาใจเนื้อหา
จากตํารา หลังจากนั้นมีแผนภาพแบบตางๆเกิดขึ้นมากกวา 20 ชนิด รวมทั้งโครงสรางภาพรวม ที่
นาํมาใชทาํความเขาใจบทความทีม่คีวามยาวมากๆ  โดยนาํเสนอขอมลูในรูปไดอะแกรม  และรูปภาพ
ตางๆ ตอมามีนักการศึกษาไดเปลี่ยนการเรียกชื่อจาก โครงสรางภาพรวมมาเปน ผังกราฟฟก  
ปจจุบันมีนักการศึกษาเริ่มนําผังกราฟฟกมาใชเปนเทคนิคการสอนในวิชาตางๆมากยิ่งขึ้น
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4.1   ความหมายของผังกราฟฟก
ผังกราฟฟก เปนแผนผังหรือแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง

ระหวางความคิดกับเนื้อหาหลักและเนื้อหายอยของเรื่อง ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความ
หมายของผังกราฟฟกไวดังนี้

พมิพนัธ  เดชะคปุต  (2543 : 149) ใหความหมายวา ผังกราฟฟก คอื แบบของการสือ่สาร
เพือ่ใชนาํเสนอขอมลูทีไ่ดจากการรวบรวมอยางเปนระบบ   มคีวามเขาใจงาย กระชบั กะทดัรัด ชดัเจน 
ผังกราฟฟกไดมาจากการนาํขอมลูดิบ    หรือความรูจากแหลงตางๆมาทาํการจดักระทาํขอมลู ในการ
จัดกระทําขอมูลตองใชทักษะการคิด เชนการสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การจัดประเภท 
การเรียงลําดับ     การใชตัวเลข เชนคาความถี่ คาเฉลี่ย และการสรุป  เปนตน  จากนั้นจึงมีการ
เลอืกแบบผงักราฟฟก เพือ่นาํเสนอขอมลูทีจ่ดักระทาํแลวตามเปาหมายหรอืวตัถปุระสงคทีผู่นาํเสนอตองการ

ทิศนา  แขมมณี (2545 : 47) กลาววา ผังกราฟฟก เปนแผนผังทางความคิด ซึ่ง
ประกอบดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยูในรูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหเห็นโครงสราง
ของความรูหรือเนื้อหาสาระนั้นๆ

บารรอนและสโตน (Barron and Stone 1974 : 4-5) ไดใหความหมายของผงักราฟฟกวา
เปนการแสดงใหเห็นองคประกอบที่สําคัญของเนื้อหา แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหา โดยการ
นําเสนอเปนลําดับข้ัน สามารถอานหรือทําความเขาใจจากบนลงลาง ซายไปขวา  เปนการบรรยาย
ความสมัพนัธระหวางมโนทศันทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัอยางเปนลาํดบั และสามารถนาํมาใชในทกุชวง
ของการอานทั้งกอนอาน ขณะอานและหลังอาน

ดาจ  และเมลสิสา (Doug and Melissa 2004)  ไดใหทศันะวา ผังกราฟฟกเปนเครือ่งมอื
ที่มีคุณคาสําหรับใชในการเรียนรู เพราะสามารถประยุกตใชไดอยางไมส้ินสุด รูปแบบตางๆของ
ผังกราฟฟก แสดงใหเหน็การจัดลําดับกระบวนการคิดของผูเรียนไดอยางสมบูรณ เปนกลวิธีที่ใชใน
การทําความเขาใจสิ่งที่เรียนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ไดย (Dye, G.A. 2004) ใหทศันะวา ผังกราฟฟกเปนผงัอธบิายความทีส่ามารถชวยเหลอื
ผูเรียนทีม่คีวามสามารถต่าํใหรูจกัคดิอยางเปนระบบและชวยเชือ่มโยงความรูใหมใหมคีวามคงอยูตอไป

นอกจากนี ้โทมสั  (Thomas H.Estes 2004) ไดกลาววา ผังกราฟฟกเหมาะสาํหรบัการ
อธบิายโครงสรางเนือ้หาหลกั ซึง่จะใชภาพและเสนเปนตวัแทนในการอธบิายความสมัพนัธ

ผังกราฟฟกจึงหมายถึง เครื่องมือชวยแสดงความคิดใหออกมาเปนรูปธรรมใน
ลักษณะของภาพหรือไดอะแกรม โดยความคิดนั้นจะตองสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
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ของเนื้อหาหรือขอมูลที่ไดรับ  ซึ่งผังกราฟฟกมีหลายรูปแบบ ผูใชสามารถเลือกใชหรือสราง
ข้ึนเองไดตามความสะดวกและเหมาะสมกับการใชงาน

4.2   ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการใชผังกราฟฟก
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี

การเรยีนรูอยางมคีวามหมายของออซเูบล (Ausubel,  quoted  in Novak and Gowin 2004) หลงัจากป 
1968 จนถงึป 1975 มแีผนภาพรปูแบบตางๆเกดิขึน้มากกวา 20 ชนดิ   ซึง่ตอมาบารรอน (Barron)
ไดพัฒนาแผนภาพแบบตางๆขึ้นแลวเรียกวา โครงสรางภาพรวม (Structure Overview) และในป 
1974 บารรอนและสโตน (Barron and Stone ) ไดขยายโครงสรางภาพรวมแลวเรียกชื่อใหมวา   
ผังกราฟฟก   Graphic Organizer หรือเรียกยอๆวา GO (วรพร  ปณตพงศ 2544 : 11)

ในป 1984 โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin 1984) ไดนาํทฤษฎกีารเรยีนรูอยางมี
ความหมายนีม้าพฒันาเปนการสอน การสรางผงัมโนทศัน   (concept  mapping) และการเขียนผังความรู
แบบวี (knowledge vee diagrame) ซึ่งเปนประเภทหนึ่งของผังกราฟฟก ทําใหการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิคผังกราฟฟกกวางขวางมากยิ่งขึ้น

ออซูเบล และโรบินสัน (Ausubel and Robinson 1969, อางถึงใน สุปรียา  ตันสกุล   
2540 : 7) กลาวโดยสรุปวา ในสมองของมนุษยมีการจัดความรูตางๆ ที่ไดเรียนรูอยางมีระบบใน
ลักษณะทีเ่ปนโครงสรางทีเ่รียกวา “โครงสรางทางปญญา”    ซึง่มกีารจดัลาํดบัความสมัพนัธเชือ่มโยง
จากมโนทัศนที่กวางและครอบคลุมลงมาจนถึงมโนทัศนยอยที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นการเรียนรู
ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงควรจะตองเปนการเรียนรูอยางมีความหมายที่ผูเ รียนสามารถ
นําการเรียนรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือมโนทัศนที่มีอยูแลว โดยความรูใหมที่ได
เรียนรูอยางมีความหมายจะถูกเก็บไวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันเปนผลจากการดูดซึมกับ
ความรูเดมิทีม่อียูและจะชวยขยายความรูเดมิหรอืมโนทศันเดมิทีม่อียูแลว ทัง้นีก้ารเรยีนรูจะเกดิขึน้ได
ถาในการเรยีนรูส่ิงใหมนั้นผูเรียนมีพื้นฐานที่เชื่อมโยงเขากับความรูเดิมได   ซึ่งจะทําใหการเรียนรู
ส่ิงใหมนั้นมีความหมาย

ในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ออซูเบล (Ausubel 1969, อางถงึใน สุปรียา ตนัสกลุ 
2540 : 8) กลาววา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดจากการรับขอมูลขาวสารหรือเกิดจากการคนพบดวย
ตนเอง และวิธีเรียนนั้นอาจจะเปนการเรียนรูอยางเขาใจและมีความหมาย หรือการเรียนรูแบบ
ทองจําโดยไมใชความคิด  ซึ่ง ออซูเบล (Ausubel) แบงการเรียนรูเปน 4 ประเภทคือ
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1. การเรียนรูดวยการรับอยางมีความหมาย (meaning reception learning) เปน
การเรียนรูที่ผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม

2. การเรียนรูดวยการทองจําโดยไมใชความคิด (rote reception learning) เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนรับรูความรูใหมและทองจําเอาไว

3. การเรียนรูดวยการคนพบอยางมีความหมาย (meaningful discovery learning) 
เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองและนําไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม

4. การเรยีนรูดวยการคนพบแบบทองจาํโดยไมใชความคดิ (rote discovery learning) 
เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองแตทองจําเอาไว

โนแวคและโกวนิ  (Novak and Gowin 1984 : 8) ไดนําการเรียนรูทั้ง  4 ประเภทของ
ออซูเบล (Ausubel) มาทําเปนแผนภูมิ และไดเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรูแตละ
ประเภทไวดังนี้
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แผนภูมิที่ 1  ประเภทการเรียนรูโดยการรับ และการคนพบโดยการรับแบบทองจํา และการรับ
                   อยางมีความหมาย และกิจกรรมสําหรับการเรียนรูแตละประเภท
ทีม่า : J.D. Novak  and D.B. Gowin, Learning how to learn  (London: Cambridge University Press,
1984), 8.

การเรยีนโดยการคนพบนัน้ จะคนพบไดในชวงสดุทายของการเรยีน ผูเรียนตองนาํความรูใหม
ทีไ่ดรับไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู แลวจัดโครงสรางใหมหรือขยายโครงสรางเดิม   ทั้งการรับ
และการคนพบเปนขัน้แรกของการเรยีนรู หากผูเรียนตองการจะจดจาํความรูใหมใหไดนานและคงทน

การเรียนรูอยาง
มีความหมาย
(meaningful

learning)

การเรียนรู
แบบทองจํา

(rote learning)

การเรียนรูโดยการรับ
(reception
learning)

การเรียนรูโดยการคนพบ
แบบครูเปนผูชี้แนะ
(guided discovery

learning)

การเรียนรูโดยการคนพบ
ดวยตนเอง

(autonomous discovery
learning)

การลองถูกลองผิด
แกปญหาเกมปรศินาตางๆ
(trial and error “puzzle
solutions” )

การใชสูตรเพื่อ
แกปญหา

(applying formulas
to solve problems)

การทองสูตรคูณ
(multiplication

tables)

การบรรยายหรือใชตํารา
(lectures or most textbook

presentations)

การลงมือปฏิบัติจริงในหอง
ปฏิบัติการ

(school laboratory work)

การศึกษาคนควา
วิจัยที่ทําเปน
ประจํา

(most routine
research)

การทําความกระจางเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง

มโนทัศนตางๆ
(clarification of relationships

between concepts)

การสอนโดยใช
โสตทัศนูปกรณที่มี
การออกแบบอยางดี

(well designed
audiotutorial
instruction)

การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร/
เพลงใหมๆ

(scientific research /
         new music)
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ผูเรียนจะตองนาํไปสมัพนัธกบัสิง่ทีเ่รียนรูมากอน ซึง่จะทาํใหเกดิการเรยีนรูอยางมคีวามหมาย แต
ถาไมไดนําความรูใหมไปเชื่อมโยงกับความรูที่มีอยูเดิม จะเปนการเรียนรูแบบทองจํา ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 1 – 3 ดังนี้

รูปภาพที่ 1  แสดงการเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อ a,b,c เปนความรูใหมจะเชื่อมโยงกับ
                  โครงสรางปญญาเดิมที่มีอยูเดิม คือ a,b และ c  ตามลําดับ  (Novak and Tyler)
ทีม่า : J.D. Novak and R Tyler, Theory of Education  (New York: Cornell University Press, 1977), 75.
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รูปภาพที ่ 3  แสดงการจดัโครงสรางความคดิลวงหนาในโครงสรางทางปญญาในสมอง (Novak and Tyler)
ทีม่า : J.D. Novak and R Tyler, Theory of Education, (New York: Cornell University Press,1977), 79.

รูปภาพที่ 2   แสดงการเรียนรูแบบทองจํา การเรียนรูอยางมีความหมายและรูปแบบ โครงสราง
                   การเรียนรูทางดานจิตพิสัย (Novak and Tyler)
ทีม่า : J.D. Novak and R Tyler, Theory of Education  (New York: Cornell University Press,1977), 27.
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สรุป ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนทฤษฎีที่เนนความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางความรูใหมที่ไดรับกับความรูเดิมที่คงอยู  ผูเรียนที่สามารถเรียนรูไดอยางมีความหมายจึงมี
ความสามารถในการจดจํา และมีความรูความเขาใจในเนื้อหาไดดี

4.3  รูปแบบของผังกราฟฟก
ผังกราฟฟกมหีลากหลายรปูแบบ ซึง่แตละรูปแบบอาจจะมลัีกษณะรปูรางทีค่ลายคลงึกนั

หรือแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ ผูใชห รือผูสรางเองวาจะนําเสนอความคิดดวย
ผังกราฟฟกรูปแบบใดเพื่อใหการสื่อความหมายมีความชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งเคสสิดี 
(Cassidy 2004) ไดเสนอแนะวา รูปแบบของผงักราฟฟกที่ใชอธิบายโครงสรางความคิดประกอบ
ดวย ผังวงกลมซอน (venn diagrams) ผังเรื่องราว (story map) และผังวเิคราะหตัวละคร 
(character analysis charts) ซึ่งผงัเหลานี้จะชวยครูผูสอนในการพัฒนาการวเิคราะห สังเคราะห 
และประเมนิทกัษะการคดิอยางมวีจิารณญาณของผูเรียนได และทศินา  แขมมณ ี (2545 :48 – 55)  
ไดยกตัวอยางรูปแบบตางๆของผังกราฟฟกไวดังนี้

1. ผังความคิด (A mind map)
  ผังความคิด เปนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระ หรือความคิดตางๆใหเปน

โครงสรางในภาพรวม โดยใชเสนคํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต 
และภาพแสดงความหมายและความเชือ่มโยงของความคดิหรือสาระนัน้ๆโดยมข้ัีนตอนหลกัๆในการทาํ
ดงันี้

1.1 เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกไปเปนความคิด
รวบยอดยอยๆ ตัวอยางเชน

การใช
Mind Map

ประชุม

วางแผน

ฟนความจํา

จดบันทึก

ศึกษา

นําเสนอ
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แผนภูมิที่ 2  ผังความคิด (A mind map)

1.2 เขียนคําที่เปนตัวแทนความหมายของความคิดนั้นๆลงไปและใชรูปทรง
เรขาคณิตแสดงระดับของคํา คําใดอยูในขอบเขตหรือระดับเดียวกัน ใชรูปทรงเรขาคณิตเดียวกัน
ลอมกรอบคํานั้น รูปทรงเรขาคณิตที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมีดังนี้

รูปภาพที่ 4 รูปทรงเรขาคณิต

1.3 ลากเสนเชื่อมโยงความคิดเพื่อแสดงความสัมพันธของความคิดตางๆ เสนที่
ใชอาจเปนเสนตรง เสนประ เสนโคง หรืออาจใชลูกศรแสดงความเชือ่มโยงของความคดิตางๆ
ตวัอยางการใชเสนมีดังนี้

-------------

รูปภาพที่ 5  เสนเชื่อมโยงความคิด

สติปญญา
8 ดาน

ตรรกและคณิตศาสตร

มิติสัมพันธ

รอบรูธรรมชาติ

ดนตรี
การเคลื่อนไหวรางกาย

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

การรูจักตนเอง ภาษา
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1.4 ใชสัญลักษณและภาพตางๆเปนตัวแทนความหมายของการคิดและ
ความรูสึกตางๆ เชน

                                                 

              
1.5 สรางผังความคิดใหสมบูรณ ตามความเขาใจของตน

รูปภาพที่ 6  สัญลักษณและภาษาตางๆ

1.5 สรางผังความคิดใหสมบูรณตามความเขาใจของตน

 สงสัย                       รัก  พอใจ                  ตกใจ                  สําคัญ           กระจาง  แจงชัด

  สดชื่น                 โรงพยาบาล       อันตราย              เวลา         เดินทาง

โบสถ   โรงเรียน  อาหาร             เงิน  เศรษฐกิจ

  ?     ! *

         รูปภาพที่ 7  ผังความคิดเรื่องการใช Mind Map ของโทนี บูซาน (Tony Buzan)
         ที่มา : Tony Buzan, อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, “เทคนิควิธีการสงเสริมและพัฒนาความสามารถ
         ในการคดิ,” ใน นวตักรรมเพือ่การเรียนรู สําหรับครูยคุปฏิรูปการศกึษา 2, พมิพนัธ เดชะคปุต  และคณะ,
         บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 50.
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รูปภาพที่  8  ผังความคิด: สติปญญาทั้ง 8 ตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอรและเคแกน
ทีม่า : Kagan,อางถงึใน ทศินา  แขมมณ,ี “เทคนคิวธิกีารสงเสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิ,” 
ใน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู สําหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา 2, พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 51.

2. ผังมโนทัศน (A concept map)
ผังมโนทัศน เปนผังที่แสดงมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดใหญไวตรงกลาง และ

แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศนยอยๆตามลําดับข้ันดวยเสนเชื่อมโยง
ดังแสดงในภาพ
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แผนภูมิที่ 3  ผังมโนทัศนเร่ืองสัตว สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 2

3. ผังแมงมุม  (A spider  map)
ผังแมงมุมเปนผังแสดงมโนทัศนอีกแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคลายใยแมงมุม ดังภาพ

แผนภูมิที่ 4  ผังแมงมุม (A spider  map)

สัตว
(animal)

สัตวเล้ือยคลาน
reptile

สัตวเล้ียงลูกดวยนม
mammal

แมลง
insect

สุนัข
dog

หมี
bear

ปลาวาฬ
whale

หมีโพลา
polar bear

หมีกริซล่ี
grizzly bear

หมีดํา
black bear

การวัด

ความยาว

พื้นที่

การตวงเงิน

ปริมาตร การช่ัง

รูป รูปทรง
ทิศ แผนผัง
เวลา
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4. ผังกางปลา (A fishbone map)
ผังกางปลา  เปนผงัทีแ่สดงสาเหตขุองปญหา ซึง่มคีวามซบัซอน ผังกางปลาจะชวย

ทาํใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน

แผนภูมิที่ 5  ตัวอยางผังกางปลา หาสาเหตุของการประพฤติผิดระเบียบวินัย

5. ผังลําดับข้ันตอน (A sequential map)
    ผังลําดับข้ันตอน เปนผังที่แสดงลําดับข้ันตอนของสิ่งตางๆหรือกระบวนการตางๆ

ดังตัวอยาง เชน

6. ผังวัฏจักร (A circle or cyclical  map)
ผังวัฏจักรเปนผังที่แสดงลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่องกันเปนวงกลมหรือเปนวัฏจักร

ที่ไมแสดงจุดสิ้นสุด หรือจุดเริ่มตนที่แนนอน ดังตัวอยาง

พอ - แม ระเบียบของโรงเรียน

ยากจน
ตามใจลูก

สอนลูกไมได
ไมมีเวลาดูแล

ระเบียบมากเกินไป

หยุมหยิม
ระเบียบลาสมัย

นักเรียนประพฤติ
ผิดระเบียบวินัย

อยูกับคนอื่นถูกเพื่อนยุ

ธรรมชาติของเด็ก
ยางเขาสูวัยรุนตามเพื่อน

มีความสุขท่ีทําผิด

นักเรียน

ไมลงโทษจริงๆ
ตักเตือนไมสมํ่าเสมอ

บางคนเขมงวด
บางคนละเลย

ไมเขมงวด

ครู

เตรียม
plan

1

สอน
teach

2

ดูภาพ
view

3

วิจารณ
critique

4

เตรียมใหม

5

แผนภูมิที่ 6  ผังลําดับข้ันตอน (A sequential map)
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แผนภูมทิี ่7  รูปแสดงกระบวนการวางแผนการสอนของแจกการด  (Jaggard)
ทีม่า : Jaggard, อางถงึใน ทศินา  แขมมณ,ี “เทคนคิวธิกีารสงเสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิ,”
ใน นวตักรรมเพือ่การเรยีนรู สําหรบัครูยคุปฏรูิปการศกึษา 2, พมิพนัธ เดชะคปุต และคณะ,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 54.

เนื้อหา
content

จุดประสงค
objective

ประเมินผล
evaluation

ภูมิหลัง
background

ประสบการณการเรียนรู
learning  experiences 
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แผนภูมิที่ 8  ผังวัฏจักรการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
ทีม่า : Arends, อางถงึใน ทศินา  แขมมณ,ี “เทคนคิวธิกีารสงเสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิ,”
ใน นวตักรรมเพือ่การเรยีนรู สําหรบัครูยคุปฏรูิปการศกึษา 2, พมิพนัธ เดชะคปุต และคณะ,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 54.

7. ผังวงกลมซอนหรือเว็นไดอะแกรม (venn   diagram)
ผังไดอะแกรม เปนผังวงกลม 2 วงหรือมากกวาที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยูเปนผัง

ที่เหมาะแกการนําเสนอสิ่ง 2 ส่ิงหรือมากกวา ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความตางกัน

แผนภูมิที่ 9 ผังแสดงความสัมพันธของวัตถุประสงค 3 ดาน ของแบรี่และคิง (Barry & King)
ทีม่า : Barry & King, อางถงึใน ทศินา  แขมมณ,ี “เทคนคิวธิกีารสงเสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิ,”
ใน นวตักรรมเพือ่การเรยีนรู สําหรบัครูยคุปฏรูิปการศกึษา 2, พมิพนัธ เดชะคปุต และคณะ,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 55.

ประสบการณ
รูปธรรม

การสรางแนวคิด
มโนทัศน หรือหลักการ

การสังเกต
การสะทอนความผิด

การสืบสอบ

ความคิด หลักการ
ที่จะนําไปใชทดสอบ/ใชใน

สถานการณใหม

COGNITIVE

PSYCHOMOTOREFFECTIVE
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แผนภูมิที่ 10  ผังแสดงเวลาที่ผูเรียนใชจริง เพื่อการเรียนรู ของแบรี่และคิง (Barry & King )
ทีม่า  : Barry & King, อางถงึใน ทศินา  แขมมณ,ี “เทคนคิวธิกีารสงเสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิ,”
ใน นวตักรรมเพือ่การเรยีนรู สําหรบัครูยคุปฏรูิปการศกึษา 2, พมิพนัธ เดชะคปุต และคณะ,บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 55.

ดาจและเมลิสสา (Doug and Melissa 2004) ไดเสนอรูปแบบผังกราฟฟกที่มีความ
เหมาะสมกับจุดประสงคในการใชงานดังนี้

1. ผังกราฟฟกที่ใชกับขอมูลที่เปนเหตุเปนผล
 1.1 ผังกางปลา (fish bone)

1.2 ผังใยแมงมุม (spider map)
2. ผังกราฟฟกที่ใชกับขอมูลที่เรียงลําดับเหตุการณหรือข้ันตอน

2.1 ผังเรียงลําดับ (chain)
2.2 ผังวัฏจักร (cyclical map)
2.3 ผังขั้นบันได (continuum scale)
2.4 ผังปญหาและการแกปญหา (problem/ solution)

คลารคและแอคเน (Clark and Agne 1997, อางถึงใน วลัย  พานิช  2544 : 3 – 5) ได
เสนอรูปแบบของผังกราฟฟกไว ดังนี้

ความตั้งใจของผูเรียน
(Pupil attention)

เวลาที่ผูเรียนใชจริงเพื่อการเรียนรู
(Academic learning time)

อัตราความสําเร็จ
(Success Rate)

เวลาที่ใชในการเรียน
(Allocated time)
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1. ผังกราฟฟกพัฒนามโนทัศน (ความคิดรวบยอด) (constructing a concept)
 เปนการนําเสนอกระบวนการคิดที่บอกเนื้อหาเรื่องราว บอกลําดับข้ันตอนของขอมูลที่เกี่ยวของ 
เชื่อมโยงขอเท็จจริงสูแนวคิดสําคัญ เชน cluster  หรือ web, tree, timeline เปนตน

2. ผังกราฟฟกแสดงความสัมพันธ (exploring relationships) เปนการนําเสนอ
กระบวนการคิดที่แยกแยะขอเท็จจริง แสดงความแตกตาง ความเหมือน แสดงประเด็นสําคัญและ
ความเกี่ยวของรวมกัน เชน venn diagram, circle map, pro/con tree เปนตน

3. ผังกราฟฟกแสดงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น (making
causal connection) เปนการเสนอกระบวนการคิดที่อธิบายปรากฏการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
หรือแนวโนมของเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น อธิบายกระบวนการเชน causal chain

4. ผังกราฟฟกแสดงแนวคดิตางๆเชือ่มโยงกบัขอเทจ็จริง (testing Ideas with facts)
 เปนผังกราฟฟกที่อธิบายแนวคิด หรืออธิบายประเด็นหัวขอเชื่อมโยงแนวคิดหรือประเด็นตางๆ 
รวบรวมตัวอยางที่แสดงความชัดเจนของแนวคิดนั้นๆอธิบายขอขัดแยงตางๆ
 5. ผังกราฟฟกแสดงวธิกีารใชและกระบวนการ (Applying Methods and Produces) 
แผนผงันีน้าํเสนอขัน้ตอน บอกทศิทาง แสดงการวเิคราะหงาน รวมทัง้แสดงวธิกีารแกปญหา

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ก : 73 – 80) ไดจัดรูปแบบของผังกราฟฟก
เปน 4 รูปแบบ คือ

1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้จะยึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญและจัดกลุม
ตามลาํดบัความคดิรวบยอดยอยเปนแผนภาพโครงเรือ่ง มกัเขยีนเปนแผนภาพกิง่ วงกลมเปรยีบเทยีบ  
แผนภาพแสดงเหตุผล  แผนภาพกางปลาแสดงเหตุผล  แผนภาพแสดงการแกปญหา

2. รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก และมีขอเท็จจริงที่จัดแบง
เปนระดับช้ันมาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวมปญหา 
การแกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด  แผนผังการจัดความคิด ตาราง
เปรียบเทียบ

3. รูปแบบการจัดลําดับ รูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับเหตุการณ การจัด
ลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือการจัดลําดับตามกระบวนการ มีการ
เร่ิมตนและการสิ้นสุด เชน แผนภาพเสนตรงแสดงเหตุการณ แผนภาพเสนโคงแสดงเหตุการณ 
แผนภาพเรียงลําดับ แผนภาพเรื่อง

4. รูปแบบวงกลม รูปแบบนี้เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการไมมีจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุด แตเปนเหตุการณที่เปนลําดับตอเนื่องกัน เชน แผนภาพวงกลม
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 นอกจากนี ้ทศินา  แขมมณ ี(2545 : 56) ไดกลาวเพิม่เตมิเกีย่วกบัรูปแบบของผงักราฟฟก
ไววาผูสอนไมควรยึดติดกับรูปแบบ เพราะวัตถุประสงคของการใชผังกราฟฟกนั้นมิใชอยูที่รูปแบบ
ของผงัแตอยูทีก่ารใชผังใหสามารถถายทอดความรูความคดิ ความเขาใจทีม่คีวามหมายตอผูเรียน
ดังนั้นผังกราฟฟกที่ดีที่สุดจึงนาจะมาจากตัวผูเรียนเอง ผูสอนจึงควรชวยผูเรียนใหเรียนรูเกี่ยวกับ
การทาํผงักราฟฟก ฝกใหผูเรียนทาํผงัโดยเริม่จากตวัอยาง จากนัน้จงึใหผูเรียนคดิสรางผงักราฟฟก
ของตนเอง

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไมไดกําหนดรูปแบบตายตัวของผังกราฟฟกใหผูเรียน
ใชนําเสนอความคิด แตจะยกตัวอยางผังกราฟฟกรูปแบบตางๆใหผูเรียนไดศึกษาเปนแบบอยาง
และเปดโอกาสใหผูเรียนเลอืกใชหรือสรางรปูแบบของผงักราฟฟกดวยตนเองเพือ่สนบัสนนุใหผูเรียนใช
ความคิดสรางสรรคในการนาํเสนอความคิดและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
จากการคนพบดวยตนเอง ซึ่งผังกราฟฟกที่เลือกใชหรือสรางขึ้นเองนั้นจะตองแสดงใหเห็น
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวางความคิดหลักและความคิดยอยๆไดอยางเหมาะสมและชัดเจน

4.4  การสอนโดยใชผังกราฟฟก
นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนไดเสนอแนะขั้นตอนการสอนโดยใช

ผังกราฟฟก ไวดังนี้
โจนส,เพียซ และฮันเตอร (Jones,Pierce and Hunter 1989, อางถึงใน วลัย พานิช

2544 : 17)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนโดยใชผังกราฟฟก ดังนี้
1. ครูผูสอนควรแสดงตัวอยางผังกราฟฟกที่ถูกตองและเหมาะสมใหผูเรียนไดศึกษา
2. ครูผูสอนควรแสดงตัวอยางการสรางผังกราฟฟกใหผูเรียนทราบเบื้องหลังการ

เลือกผังกราฟฟกใหเหมาะสม
3. ใหความรูแกผูเรียนเกีย่วกบักระบวนการสรางผงักราฟฟกโดยมกีารอภปิรายเหตผุล

ในการเลือกใชผังกราฟฟกนั้นๆ
4. แนะนําและดูแลใหผูเรียนไดลงมือวางแผนและเขียนผังกราฟฟกของตนเอง อาจ

ใหรวมทําเปนกลุมหรือทั้งชั้น และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนการเขียนผังกราฟฟกระหวางผูเรียน 
และครูผูสอนประเมินการเขียนผังกราฟฟก

5. เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดฝกหดัการเขยีนผงักราฟฟกดวยตนเองและครผููสอน
ประเมินการทํางานในเชิงสรางสรรค
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คลารก (Clarke 1991,อางถึงใน วรพร  ปณตพงศ 2544 :19 - 20) ไดเสนอขั้นตอน
การสอนดวยผังกราฟฟก เปน 2 ชวง คือ

ชวงที่ 1 ข้ันกอนสอน
1. ครูผูสอนตองพิจารณาลักษณะของเนื้อหากอนที่จะสอนวาเนื้อหานั้นจะพัฒนา

ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและความสามารถอะไรบาง
2. ครูผูสอนตองรูจักจัดระบบความรูหรือขอมูล เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความหมายมากที่สุด
3. ตองรูจักเลือกใชรูปแบบผังกราฟฟกใหเหมาะสม    เพื่อผูเรียนจะไดคิดเชื่อมโยง

เขาสูเนื้อหาไดงาย
4. คํานึงถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อใหผูเรียนใชกระบวนการคิด
ชวงที่ 2 ข้ันสอน
1. ครูผูสอนใชผังกราฟฟก เพือ่ชวยใหกระบวนการคดิของผูเรียนชดัเจนขึน้และสามารถ

เรียนรูอยางมีความหมาย
2. ชวยใหผูเรียนแสดงความคิด ความรูและความเขาใจออกมา
3. ชวยแลกเปลี่ยนความรู ขยายความรู และแกไขความเขาใจผิดระหวางผูเรียน

กับผูสอน
4. สนับสนุนความเขาใจและกระตุนใหเกิดความคิดขั้นสูง
5. ใหขอมูลยอนกลับ
ณฐัวฒุ ิกจิรุงเรอืง  วัชรินทร  เสถียรยานนท และวัชนีย  เชาวดํารงค (2545 : 35-46) 

ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนโดยใชผังกราฟฟกในรูปแบบตางๆไวดังนี้
1. บันไดจัดอันดับ (ladder)

1.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่ 11 บันไดจัดอันดับ (ladder)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

1.2 เปาหมาย รูปแบบบนัไดจดัอันดบัมเีปาหมายเพือ่ชวยใหผูเรียนรูจกัการจดั
อันดับของปจจัยของเรื่องที่ตองการศึกษา

 1.3 วิธีใช ผูสอนสามารถนํารูปแบบบันไดจัดอันดับใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูได

1.3.1 ผูสอนเสนอรูปบันไดจัดอันดับโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน เขียนบน
กระดาน เขียนบนกระดานโปสเตอร ฉายบนแผนใสหรือแจกใบงาน

1.3.2  ระดมความคดิเรือ่งการจดัลาํดบัอยางมเีกณฑเพราะความสาํคญัของ
การจัดอันดับคือเกณฑที่ใชในการพิจารณา

1.3.3  นําเรื่องที่ตองการศึกษามารวมกันพิจารณาในชั้นเรียน
1.3.4 ใหนกัเรยีนจบัคูเพือ่รวมกนัจดัอนัดบัโดยแตละคูตองสามารถใหเหตผุล

ไดวาเพราะอะไรจึงจัดอันดับเชนนั้น
1.4 แนวทางการประยุกตใช  ผูสอนสามารถใชรูปแบบบันไดจัดอันดับการจัด

กิจกรรมทุกวิชาที่ตองการ ใหมีการจัดอันดับความสําคัญของความคิดงาน เหตุการณ กระบวนการ 
และบุคลิกลักษณะ เปนตน ตลอดจนใชในกิจกรรมที่ตองการแสดงใหเห็นขั้นตอนของกระบวนการ
หรือเหตุการณ

1.5 ข้ันตอนการใชบันไดจัดอันดับ

แผนภูมิที่ 12 ข้ันตอนการใชบันไดจัดอันดับ

2. ผังวงกลมซอน (venn diagram)
รูปแบบ venn diagram มีลักษณะวงกลมขนาดเทากัน 2 – 5 วง ที่ซอนกัน ดังนี้

รูเกณฑตัดสิน

มีเหตุการณ, มีประเด็น

จัดลําดับตามเกณฑ

ตรวจสอบอันดับที่

ใหเหตุผล
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2.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่ 13 ผังวงกลมซอน (venn diagram)

2.2 เปาหมาย รูปแบบ venn diagram มีเปาหมายเพื่อชวยใหผูเรียนรูจัก
จําแนกความเหมอืนและความตางของ 2 ส่ิง ของสถานการณหรือในดานคณุลกัษณะ คณุสมบัต ิ
บคุลกิภาพ คุณคา และเครื่องหมายสําคัญ

2.3 วธิใีช ผูสอนสามารถนาํรูปแบบ venn diagramใชในการเรยีนการสอน ดงันี้
 2.3.1 เสนอภาพ venn diagram โดยใชวธิใีดวธิหีนึง่ เชน บนกระดานหรือ

กระดานอัดสําเนา
2.3.2 เลือกเรื่องที่ตองการใหผูเรียนศึกษาเปรียบเทียบ
2.3.3 นักเรียนเลือกแบงเปนคู หรือเปนกลุมเพื่อรวมกันศึกษาขอมูล ความ

เหมือนความตาง
2.3.4 นําเสนอผลการศึกษาตอชั้นเรียนเพื่อสรุป

2.4 แนวทางประยกุตใช ผูสอนสามารถใชไดกบัทกุวชิาทีต่องการใหมกีารศกึษา
เปรียบเทียบโดยวงกลมอาจจะใชมากกวา 2 วง ดังตัวอยาง

สวนที่เหมือนกันของ 3 วง

สวนที่เหมือนกันของ 2 วง

แตกตาง แตกตางเหมือน
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แผนภูมิที่ 14  วงกลมมากกวา 2 วง

ตัวอยางเปรียบเทียบสภาพความจริงของจักรยานยนต และจักรยาน

แผนภูมิที่ 15  เปรียบเทียบสภาพความจริงของจักรยานยนต และจักรยาน

3. เสนลําดับ (spectrum)
รูปแบบเสนลําดับ เปนรูปแบบของชวงของการแปรผันที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ของความคิดหรือเหตุการณ
3.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่ 16 เสนลําดับ (spectrum)

3.2  เปาหมาย เพื่อชวยใหมองเห็นลําดับข้ันของเหตุการณ
3.3  วิธีใช ผูสอนสามารถนํารูปแบบเสนลําดับใชในการสอนได ดังนี้

-มีเครื่องยนต
-ใชน้ํามันหลอล่ืน
  ในการขับเคลื่อน
-เคลื่อนที่ไดเร็ว
         ฯลฯ

           -ไมมีเครื่องยนต
              -ใชเทาปน

                           -เคลื่อนที่ไดชา
             ฯลฯ

-มีสองลอ
-มทีีจั่บดวย
มอื2 ขาง
-มีที่นั่ง ฯลฯ
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3.3.1  สรางเสนลาํดบั (spectrum) โดยแบงเปนชวงเทาๆกนั 4-5 ชวง
3.3.2 นําเรื่องที่ตองการศึกษามาวิเคราะหใหเห็นถึงรายละเอียดของ

เหตุการณเปนขั้นเปนตอน
3.3.3 ควรใหนักเรียนรวมกันทํางานเปนกลุม  2-4 คน ตามความ

เหมาะสม นักเรียนแตละกลุมอาจจะศึกษาคนละหัวขอที่เกี่ยวของกัน
3.3.4 นําเสนอผลการใชเสนลําดับเพื่อศึกษาสถานการณพรอมชี้แจง

เหตุผล
3.4 แนวทางประยุกต ใชกับหัวขอเร่ืองที่ประสงคใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห

ลําดับข้ันของเหตุการณหรือสถานการณที่ศึกษาจากเอกสาร สถานการณจริง หรือใบความรู
3.5  ตัวอยาง
         ข้ันของการแกปญหา

แผนภูมิที่ 17 ตัวอยางขั้นตอนการแกปญหา

4. web
4.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่ 18  web

นิยาม
ปญหา

เร่ือง
ลําดับ

ทางเลือก

เลือกทาง
เลือกหนึ่ง

ลอง
ทําดู
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4.2 เปาหมาย เพื่อชวยผูเรียนสรางความคิดที่กระจางชัดเจนโดยสามารถคิด
อยางมีประเด็นพรอมๆกับมองเห็นความสัมพันธของความคิดที่เกี่ยวของ

4.3 วธิใีช การนาํวงกลม web มาใชทาํไดหลายรปูแบบและหลายกรณ ีดงันี้
4.3.1 ข้ันสราง ครูอาจสรางรปูวงกลม บนกระดานแลวใชเปนเครือ่งมอื ระดม

ความคิดรวมกันทั้งชั้น หรือพิมพในกระดาษโรเนียวใหนักเรียนแบงกลุมทํา  หรือถาประหยัดก็ให
นักเรียนเขียนในกระดาษสมุดของนักเรียนเอง

4.3.2 ข้ันเสนอ จบัประเดน็ทีต่องการวเิคราะหโดยอาจจะไดมาจากหลกัสตูร
จากเอกสารใบความรูและจากการเลือกตามความสนใจของนักเรียน

4.3.3 ข้ันสังเคราะห/วิเคราะห นักเรียนรวมกลุมกันวิเคราะหประเด็นหลัก
ประเด็นรอง แลวเขียนลงตามแขนงของวงกลมโดยตองมีการอภิปรายใหเหตุผลรวมกัน

4.3.4  ข้ันสรปุเพือ่แสวงหา แตละกลุมนนาํมาเสนอตอกลุมใหญเพือ่แลกเปลีย่น
ความรูซึ่งกันและกันพรอมกับคนหาความรูตอไป

4.4 แนวทางประยกุต ใชไดกบัทกุกจิกรรมและใชเปนจกุเริม่ตนของ  Mind Mapping
4.5  ตัวอยางการใช web อภิปรายถึงกิจกรรมคายผูนําเยาวชน

แผนภูมิที่ 19 ตัวอยางการใช web อภิปรายถึงกิจกรรมคายผูนําเยาวชน

4.6 web รูปแบบอื่นๆ รูปแบบ web อาจใชในรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยกําหนด
ใหวงกลมตรงกลางเปนหวัขอหลกั หวัขอรองทีเ่กีย่วของอยูในสีเ่หลีย่มและหวัขอยอยอยูในสีเ่หลีย่ม
ดานนอก  ดังตัวอยาง

กิจกรรมรูจักเพื่อน

กิจกรรมการเปนผูนํา - ผูตาม
กิจกรรมรวมพลัง

ปฏิบัติการกลุมยอย

แคมปไฟ
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แผนภูมิที่ 20  web รูปแบบอื่นๆ

5. แผนที่ความคิด
5.1 เปาหมาย แผนที่ความคิด ผังความคิด หรือแผนภูมิความคิด ชวยสราง

ความกระจางชัดในการวิเคราะหความสัมพันธของความคิด
5.2 องคประกอบของแผนที่ความคิด

5.2.1 ความคิดหลัก (key Idea)
5.2.2 ความคิดรอง (sub Ideas)
5.2.3  ตัวเชื่อมโยง (connecting Details)

5.3  ประโยชนแผนที่ความคิดใชเพื่อพิจารณาภาพรวมของความคิดและสราง
เคาโครงความคิด

5.4 วิธีสรางแผนที่ความคิด ผูสอนสามารถสรางแผนที่ความคิดได ดังนี้
5.4.1  กําหนดขอความหรือคําที่เปนประเด็นหลักไวในวงกลมกลาง
5.4.2  กาํหนดขอความหรอืวลทีีเ่ปนประเดน็รองซึง่เกีย่วของกบัประเดน็หลกั

โดยอาจใชดินสอสีเขียนแสดงวงกลมตางกัน
5.4.3  ถามคีวามคดิยอยๆหรอืประเดน็ยอยๆทีม่คีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกัน

อาจเขียนเปนสวนขยายไดตอไปอีก

หัวขอยอย

หัวขอรอง

หัวขอหลัก
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5.5 วิธีใช
5.5.1 ข้ันสราง ผูสอนอธิบายการใชแผนที่ความคิด เพื่อประโยชนในการ

วิเคราะหความคิดหลัก ความคิดรอง และใหผูเรียนเห็นตัวอยาง
5.5.2 ข้ันเสนอ ผูสอนจดัผูเรียนใหทาํกจิกรรมเปนคู แจกกระดาษเปลาเพื่อ

ใหเตรียมทําแผนที่ความคิด
5.5.3  ข้ันสังเคราะห/วิเคราะห

5.5.3.1 กาํหนดเรือ่งในเนือ้หาวชิาใหผูเรียนอาน หรือถาเปนกจิกรรม
ภาคสนาม สามารถเปดโอกาสใหผูเรียนชวยกันเลือกประเด็นหลักและประเด็นรอง

5.5.3.2 หลงัจากนัน้ใหแตละคูรวมกนัเปน 2 คู 4 คนเพือ่แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในการทาํ

5.5.3.3  ผูสอนอาจมีบทบาทในการชวยเหลือโดยใชคําถามนําทาง
เพือ่ใหความคดิของผูเรียนขยายประเดน็มากขึน้ เชน เร่ืองตวัเรา อาจมหีลายมติ ิ  รางกาย ครอบครวั    
อุปนิสัย เปาหมายในอนาคต ถาในประเด็นรางกาย สวนในความคิดขยายอาจมีดานความสะอาด 
ความปลอดภัย ความแข็งแรง เปนตน

5.5.4 ข้ันสรุปเพื่อแสวงหา ผูเรียนนําเสนอผลการสรางแผนที่ความคิด
พรอมทั้งอธิบายเหตุผลและเสนอประเด็นที่สามารถคิดตอไปไดอีก

5.6  แนวทางประยุกต ผูสอนสามารถนําแผนที่ความคิดใชกับทุกเรื่องที่ตองการ
ศึกษาความคิด และความสัมพันธของความคิดที่ขยายออกไปสูประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆ

2.7 ตัวอยาง ใหผูเรียนสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับตนเอง
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แผนภูมิที่ 21  ตัวอยางใหผูเรียนสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับตนเอง

6. pie chart  รูปแบบ pie chart เปนรูปแบบของการแยกยอยความคิด หรือวัตถุ
ออกเปนสวนยอยๆ และศึกษาวาแตละสวนมีความสัมพันธกับสวนรวมอยางไร

6.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่  22  pie chart

6.2 เปาหมาย การใชรูปแบบ pie chart เพือ่ชวยใหผูเรียนรูจกัประมาณการสดัสวน
ความสัมพันธหรือความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของ

6.3 วิธีใช ผูสอนสามารถนํารูปแบบ pie chart ใชในการเรียนการสอนได ดังนี้
6.3.1 ข้ันสราง สรางรปู pie chart ใหดเูปนตวัอยาง พรอมอธบิายใหผูเรียน

เขาใจหลักการและวิธีการใช

ชีวประวัติ

อานหนังสือ

ฟงดนตรี

งานอดิเรก ประวัติสวนตัว

ครอบครัว

อุปนิสัย

ประสบการณ

กรรมการนักเรียน
การทํางาน

การศึกษา
ระดับประถม

ระดับมัธยม

ระดับอุดมศึกษา

ทําสวน
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6.3.2 ข้ันเสนอ เสนอประเด็นที่ตองการ นํามาวิเคราะหโดยอาจมา
จากเอกสารประกอบการเรียน มาจากความตองการรูของผูเรียน โดยเรื่องที่เลือกมาศึกษาตองมี
ลักษณะเนนถึงสัดสวน มาก-นอย ตามลักษณะ

6.3.3 ข้ันสงัเคราะห/วเิคราะห ผูเรียนรวมกนัอภปิรายเพือ่กาํหนดสดัสวน
ความสําคัญของประเด็นที่ศึกษา

6.3.4  ข้ันสรุปเพื่อแสวงหา ใหแตละกลุมเสนอผลการพิจารณาของกลุม 
ผูสอนผูเรียนอืน่ๆ อภิปรายเสรมิ และปดทายดวยการแสดงความชืน่ชมและบอกแหลงคนหาความรู
เพิ่มเติม

6.4  แนวทางการประยุกตนําไปใชกับเร่ืองที่ตองการพิจารณาใหความสัมพันธ
ในรูปของสัดสวน เพื่อทําใหมีความชัดเจนในการสื่อสารมากขึ้น

6.5  ตัวอยาง
6.5.1 ใหผูเรียนระบุสัดสวนของประเภทหนังสือ
6.5.2 ใหผูเรียนระบุสัดสวนของวิชาที่ชอบเรียน
6.5.3 ใหผูเรียนระบสัุดสวนของเวลาทีใ่ชในการทาํกจิกรรมในหนึง่วนั

7. กางปลา (fish bone)
รูปแบบกางปลาเปนรูปแบบของการฝกทักษะการคิดถึงปจจัยที่เปนสาเหตุของผล

หรือปญหา
7.1 รูปแบบ

แผนภูมิที่  23  กางปลา (fish bone)

7.2 เปาหมาย รูปแบบกางปลาเพื่อชวยใหผูใชสามารถแยกแยะสิ่งที่อาจเปน
สาเหตุของผลหรือปญหาที่นํามาศึกษา

7.3 วิธีการใช

ผลหรือปญหา
เหตุยอย

กลุมของเหตุที่เปนไปได

กลุมของเหตุที่เปนไปได
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7.3.1 ข้ันสราง ผูสอนอธิบายใหนักเรียนเขาใจวิธีการใชกางปลาเพื่อ
วิเคราะหสาเหตุและผล ตลอดจนรูปแบบของกางปลา

7.3.2 ขอเสนอ ใหผูเรียนรวมกันเลือกเรื่องจากเอกสารตําราเรียน
7.3.3 ขอสังเคราะห/วิเคราะห แบงผูเรียนออกเปนกลุมเพื่อชวยกัน

กําหนดปญหาและระบุตัวเหตุปจจัยทั้งในระดับกลุมและระดับเหตุยอย
7.3.4 ข้ันสรุปเพื่อแสวงหา ผูเรียนนําเสนอผลการวิเคราะห พรอมกับ

อภิปรายความเปนไปไดหรือการมองตางมุมของเพื่อนผูเรียนกลุมอ่ืนๆ
7.4 แนวทางประยุกตใช ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาสังคมศึกษา

วิทยาศาสตร และวรรณคดีในสวนที่มีเนื้อหาเปนเหตุเปนผลกัน
ตัวอยาง

แผนภูมิที่ 24  ตัวอยางกางปลา

สรุป การสอนโดยใชผังกราฟฟก มีข้ันตอนในการสอนดังตอไปนี้
1. ผูสอนตองตั้งจุดมุงหมายในการสอนกอนวาตองการใหผูเ รียนเกิดความรู

ความสามารถในดานใด จากนั้นคัดเลือกเนื้อหาที่มีความสัมพันธสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว
เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงค

2. ผูสอนจะตองวางแผนและออกแบบการสอน ซึง่จะตองสามารถสรางผงักราฟฟกขึ้น
มาถายทอดความคิดของตนหรือสรางผังกราฟฟกขึ้นมา เพื่อเปนตัวแทนในการเชื่อมโยงเนื้อหาให
ผูเรียนรูจกัคดิ ซึง่จะชวยใหผูเรียนคดิไดอยางมปีระสิทธภิาพ มคีวามเขาใจเนือ้หาดวยตนเอง รูจกัรับฟง
ความคดิของกลุม และไดรับประสบการณตรงในการคดิ ซึง่จะชวยใหผูเรียนสามารถประเมนิผล และ
ควบคุมความคิดของตนเองได

ความสําเร็จการเรียนอยางหนัก

ขยันสม่ําเสมอ

รูจักแบงเวลา

สุขภาพแข็งแรง
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3. ผูสอนจะตองดาํเนนิการสอนอยางเปนขัน้ตอน โดยเริม่จากการแนะนาํผงักราฟฟก
รูปแบบตางๆ  วิธีการใช  และความเหมาะสมกับเนื้อหา โดยครูผูสอนจะตองยกตัวอยางใหเห็นจริง 
จากนั้นใหผูเรียนฝกใชผังกราฟฟกเปนกลุมยอย  และเปนรายบุคคล และใหอภิปรายรวมกัน

4.  ผูส อนสามารถทดสอบได  2  ลักษณะคือ  ประเมินความกาวหนา  
(formative evaluation) ในการใชผังกราฟฟกของผูเรียนโดยเก็บรวบรวมผลงานของผูเรียนไว 
แลวนํามาวิเคราะหตรวจสอบความรูความเขาใจเพื่อจะไดนําปญหามาแกไขไดอยางถูกตอง และ
เมื่อสิ้นสุดการสอนแลวครูผูสอนสามารถทดสอบความเขาใจเนื้อหาไดโดยการใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู (summative evaluation) ไดอีกลักษณะหนึ่ง

4.5  ประโยชนของผังกราฟฟก
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของผังกราฟฟกไวดังนี้
เคแกน (Kagan 1998,  อางถึงใน  ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ 2543 :36) กลาวถึงการใช

ผังกราฟฟกวามีประโยชนดังนี้
1. ทําใหมองเห็นกระบวนการคิดของผูเรียนได
2. ทําใหผูเรียนสามารถขยายทักษะการคิดเพิ่มข้ึน
3. เปนการสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูอยางตื่นตัวเพราะผูเรียนไดทําผังกราฟฟกที่มี

ลักษณะเปนทั้งภาพและขอความ และชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
4. ครูผูสอนสามารถใชผังกราฟฟกเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการสอน รวมถึง

ใชนําเสนอความรูใหกับผูเรียนได
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ก : 80) กลาวถึงประโยชนของผังกราฟฟก

ไวดังนี้
1. ชวยบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม
2. ชวยพัฒนาความคิดรวบยอดใหชัดเจนขึ้น
3. ชวยเนนองคประกอบสําคัญของเรื่อง
4. ชวยพัฒนาการอาน การเขียนและการคิด
5. ชวยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน
6. ชวยในการอธิบาย
7. ชวยวางแผนการสอนของครู โดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา
7. เปนเครื่องมือการประเมินผล
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นอกจากนี้  วลัย  พานิช (2544 : 12 -13) ยังกลาวผังกราฟฟกมีประโยชนดังนี้
1. ประโยชนกับผูเรียน

1.1 ใชเปนสวนหนึ่งในการสื่อความหมายของผูเรียนที่แสดงใหเห็นความ
สัมพันธเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดตางๆเมื่อผูเรียนอยูในกระบวนการเรียนรู

1.2 ชวยแสดงรูปแบบการคิดของผูเรียนทั้งในดานการวิเคราะห สังเคราะห การ
เชื่อมโยงและการบูรณาการ

1.3 ชวยพัฒนาการจัดการระบบการเรียนรูของผูเรียน โดยนําความรูเดิมที่มีมา
เชื่อมโยงกับความรูใหมได และพัฒนาความคิดในระดับสูงและนําไปใชประโยชนตอไป

2. ประโยชนกับครูผูสอน
2.1 ชวยใหผูเรียนเกดิความสนใจในเนือ้หา ความเชือ่มโยงของเนือ้หาหรอืมโนทศัน

ตางๆเนนใหเห็นถึงวิธีการคิด
2.2 ชวยใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเสนทางการเรียนรูที่ครูจะ

พฒันาผูเรียน
2.3 เปนเครือ่งมอืชวยใหผูเรียนวเิคราะหความคดิรวบยอดทีเ่กีย่วของกบัขอมลูใน

ลักษณะตางๆได
2.4 เปนเครือ่งมอืชวยใหผูเรียนเกดิทกัษะการคดิและครผููสอนสามารถเขาใจความคดิ

หรือตรวจสอบความคิดของผูเรียนได
2.5 ใชเปนเครือ่งมอืในการวางแผนการสอนบรูณาการเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วของกบั

สาขาวชิาตางๆกบักระบวนการเรยีนรูทีท่าํใหเกดิทกัษะ ทาํใหครูผูสอนวางแผนการสอนไดชดัเจนขึน้
2.6 เปนเครื่องมือในการวิเคราะหหนังสือเรียนกอนที่ครูผูสอนจะเลือกใช เพื่อให

ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและความตองการของครูผูสอนและผูเรียน
ผังกราฟฟกจึงมีประโยชนดังตอไปนี้
1. เปนเครื่องมือกระตุนความคิดของผูเรียน
2. เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนแสดงความคิดที่เปนนามธรรมออกมาเปนรูปธรรมได 

ซึ่งจะมีสวนชวยใหครูผูสอนสามารถเขาใจและตรวจสอบความคิดของผูเรียนไดดวย
3. เปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระวิชาตางๆ ทําใหผูเ รียนเห็นความ

สัมพันธเชื่อมโยงของเนื้อหา หรือขอมูลไดชัดเจน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เร็วขึ้น
4. เปนเครื่องมือที่ชวยในการเตรียมการสอนของครู
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4.6   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการใชผังกราฟฟก
สุปรียา  ตันสกุล (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนการ

ใชผังกราฟฟกทีม่ผีลตอผลสสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถทางการแกปญหา กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  กลุมทดลอง
ไดรับการสอนดวยรูปแบบการใชผังกราฟฟก สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบ
ปกติ ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและ
ความสามารถทางการแกปญหาสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และรูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟฟกที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตอการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา การใชผังกราฟฟกชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน

ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคผังกราฟฟก
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการนําเสนอขอความรูดวยผังกราฟฟกและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร  กลุมทดลองเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟก สวนกลุม
ควบคุมเรียนโดยการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟก
แบบตางๆไดคะแนนการนําเสนอขอความรูดวยผังกราฟฟกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือตํ่ากวา
รอยละ 70 นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟกแบบตางๆ ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือสูงกวารอยละ 70 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอน
ตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วรพร  ปณตพงศ (2544 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคผังกราฟฟกที่มี
ตอมโนทัศนทางภูมิศาสตรและความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยผังกราฟฟกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  กลุมทดลองเรียนโดยใชเทคนิค
ผังกราฟฟก สวนกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชเทคนิคผังกราฟฟก ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียน
โดยใชเทคนิคผังกราฟฟกแบบตางๆมีมโนทัศนทางภูมิศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือสูงกวา
รอยละ 70 นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟฟกแบบตางๆไดคะแนนความสามารถในการ
นําเสนอขอมูลดวยผังกราฟฟกสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือสูงกวารอยละ 70 และนักเรียนที่เรียนโดย
ใชเทคนิคผังกราฟฟกมีมโนทัศนทางภูมิศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชเทคนิคผังกราฟฟก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สุพศิ  กลิน่บปุผา (2545 : บทคดัยอ) ไดศกึษาความสามารถของการเขยีนความเรยีง
ภาษาไทยที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียน
พระปฐมวทิยาลยั 2 หลวงพอเงนิอนุสรณ  จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 จาํนวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา ความสามารถทางการเขยีนความเรยีงภาษาไทยของนกัเรียน
เพิม่ข้ึนหลังจากเรียนโดยใชวิธีการแผนที่ความคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งในภาพรวมและแยกตามองคประกอบการเขียนความเรียงภาษาไทยทุกองคประกอบ ยกเวน
องคประกอบดานกลไกทางภาษา และความสามารถทางการเขียนความเรียงภาษาไทยที่เพิ่มข้ึน
ของนกัเรยีนทีเ่รียนโดยใชแผนทีค่วามคดิ ระหวางนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางการเขยีนความเรยีง
ภาษาไทยแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มาซวั (Mazure  2001) ไดศกึษาผลของการใชผังกราฟฟกเพือ่การระลกึไดและทศันคตทิีม่ี
ตอการเรียนของนักเรียน โดยกลุมทดลองสอนดวยผังกราฟฟก และกลุมควบคุมสอนดวยวิธีสอน
ปกติ ผลการวิจัยพบวา การสอนอานดวยผังกราฟฟกชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการจําและมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนสูงกวาการสอนอานดวยวิธีปกติ

มิลเลท (Millet 2001) ไดศึกษาผลการใชผังกราฟฟกในการสอนอานเพื่อความเขาใจ 
สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยกลุมทดลองเรียนโดยใชผังกราฟฟก กลุมควบคุมเรียนโดยวิธี
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาการสอนอานโดยใชผังกราฟฟกชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน
การอานสูงกวาการสอนอานโดยวิธีสอนแบบปกติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟก เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (experimental research) แบบแผนการวิจัยแบบ randomized control group  
pretest  posttest  design (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 62) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่  2 แบบแผนการวิจัย

การทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
R E
RC

T1

T1

X
~X

T2

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
X แทน การจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

              ~X แทน การจัดการเรียนรูโดยไมใชเทคนิคผังกราฟฟก
E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
T1 แทน การสอบกอนการทดลอง
T2 แทน การสอบหลังการทดลอง
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม

1. ขั้นตอนในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆดังนี้
1. ข้ันเตรียมการ
2. ข้ันสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

3. ข้ันทดลอง
4. ข้ันวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
รายละเอียดของการดําเนินการทดลองตามขั้นตอน มีดังนี้

 1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ  ไดแก จาก

1.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดและการคิดวิเคราะห 
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

1.1.2  ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

1.1.3  ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตําราที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู

1.1.4 ศกึษาเอกสาร หนงัสอื ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัผังกราฟฟก
เทคนิคการใช  และการประเมินผล

1.1.5 ศึกษาหลักวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.2.1 ประชากร เปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 โรงเรยีนสงักดัสํานัก
การศึกษาเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2547 
จาก 5 โรงเรยีน ไดแก โรงเรยีนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคพีทิยา)   โรงเรยีนเทศบาล  2  วดัเสนหา
(สมคัรพลผดงุ)  โรงเรยีนเทศบาล 3 สระกระเทยีม  โรงเรยีนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ และโรงเรียน
เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย   จํานวน  412  คน
       1.2.2 กลุมตัวอยาง คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3  โรงเรยีนเทศบาล 2
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) โดยมีวิธีการดงันี้

1.2.2.1 สุมโรงเรียนมา 1 โรงเรียน จากโรงเรียนสงักดัสาํนกั
การศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  5 แหง โดยการจับสลาก ไดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา  
(สมัครพลผดุง)  ซึ่งมีทั้งหมด 2 หอง หองละ 34 คน แตละหองมีลักษณะใกลเคียงกันคือ มี
นักเรียนเกง/ กลาง/ออนคละกัน และมีจํานวนนักเรียนชาย/หญิงใกลเคียงกัน

1.2.2.2   สุมหองเรียนเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม
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1 กลุม โดยการจบัสลาก ไดนกัเรยีนหอง  3/1 เปนกลุมทดลองและนกัเรยีนหอง  3/2  เปนกลุมควบคมุ

 2. ขั้นสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ผูวจิยัไดดาํเนนิการสรางและหาประสทิธภิาพเครือ่งมอืโดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้
2.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก ผูวิจัย

ดําเนินการดังนี้
2.1.1 ศกึษาหลกัสูตรวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษาตอนตน พทุธศกัราช

2521  (ฉบับปรับปรุง 2533)  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย

2.1.2    ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  การ
เรียนรูดวยการคิดวิเคราะห  ผังกราฟฟก และการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

2.1.3 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากคูมือการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

2.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
2.1.4.1 สาระสําคัญ
2.1.4.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2.1.4.3 จุดประสงคการเรียนรู
2.1.4.4 สาระการเรียนรู
2.1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู
2.1.4.6 ส่ือการเรียนรู
2.1.4.7 การวัดและประเมินผล
โดยในขัน้กจิกรรมการเรยีนรู  จะใหผูเรียนใชผังกราฟฟกชวยในการ

จดัการเรยีนรู  และสรางแผนใหครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง ซึ่งเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนรูเปน
เร่ืองราวตางๆจากสื่อที่พบเห็นบอยครั้งในชีวิตประจําวันที่ผูวิจัยนํามาใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะห
ดังปรากฏตามตาราง
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ตารางที่  3  เนื้อหาและจํานวนคาบเรียนในการทดลอง

รายการ เรื่อง จํานวนคาบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 คิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 คิดวิเคราะหบทความทั่วไป 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 คิดวิเคราะหส่ือโฆษณา 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คิดวิเคราะหคําประพันธและเพลง 2

2.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยจํานวน 8  แผนไป
เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรู

2.1.6   นําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8  แผนที่ไดปรับปรุงแกไขแลวให
ผูเชีย่วชาญจาํนวน  3 ทาน   (รายละเอยีดเสนอในภาคผนวก  ก  หนา  96)  ตรวจแกไขเพือ่ตรวจดู
ความเหมาะสมของเนือ้หา  เวลา  ลําดบัข้ันในการสอนและอืน่ๆ  จากนัน้วเิคราะหคาดชันคีวามสอดคลอง  
(IOC)  ซึง่พบวาคาดชันคีวามสอดคลองเทากบั  1.00   (รายละเอยีดเสนอในภาคผนวก  ข  หนา 112)

2.1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรูตามคาํแนะนาํของผูเชีย่วชาญทัง้  3  ทาน   
ซี่งสวนใหญมีการปรับแกดานกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงค แลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน  8  แผนเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
กอนนําไปใชในการทดลอง

2.1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปน
ผูทดลองดวยตนเอง

2.2 การสรางแผนการจดัการเรยีนรูโดยไมใชผังกราฟฟก    ผูวจิยัไดดาํเนนิการดงันี้
  2.2.1 ศกึษาหลกัสตูรวชิาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนตน  พทุธศกัราช
2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย

2.2.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห และ
การเรียนรูดวยการคิดวิเคราะห
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2.2.3 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากคูมือการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

2.2.4 สรางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
2.2.4.1 สาระสําคัญ
2.2.4.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2.2.4.3 จุดประสงคการเรียนรู
2.2.4.4 สาระการเรียนรู
2.2.4.5 กิจกรรมการเรียนรู
2.2.4.6 ส่ือการเรียนรู
2.2.4.7 การวัดและประเมินผล
โดยในขัน้กจิกรรมการเรยีนรู ผูเรียนจะไมมกีารใชผังกราฟฟกเขามาชวย

ในการเรียนรูและสรางแผนใหครอบคลุมเนื้อหาในแตละเรื่อง โดยเนื้อหาที่นํามาจัดการเรียนรูเปน
เร่ืองราวตางๆจากสื่อที่พบเห็นบอยคร้ังในชีวิตประจาํวันที่ผูวิจัยนาํมาใหผูเรียนฝกการคิดวิเคราะห 
ดังปรากฏตามตาราง

ตารางที่  4  เนื้อหาและจํานวนคาบเรียนในการทดลอง

รายการ เรื่อง จํานวนคาบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 คิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 คิดวิเคราะหบทความทั่วไป 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 คิดวิเคราะหส่ือโฆษณา 2
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คิดวิเคราะหคําประพันธและเพลง 2

2.2.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยจํานวน 8  แผนไป
เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรู
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2.2.6   นําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8  แผนที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ใหผูเชีย่วชาญจาํนวน  3 ทาน   ตรวจแกไขเพือ่ตรวจดคูวามเหมาะสมของเนือ้หา  เวลา  ลําดบัข้ันใน
การสอนและอืน่ๆ  จากนัน้ วเิคราะหคาดชันคีวามสอดคลอง  (IOC)  ซึง่พบวาไดคาดชันคีวามสอดคลอง
เทากับ  1.00  (รายละเอยีดเสนอในภาคผนวก  ข  หนา 113)

2.2.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรูตามคาํแนะนาํของผูเชีย่วชาญทัง้ 3  ทาน   
ซี่งสวนใหญมีการปรับแกดานกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงค แลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน  8  แผนเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
กอนนําไปใชในการทดลอง

2.2.8  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัย
เปนผูทดลองดวยตนเอง

2.3 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลัง
การเรยีนรู (pretest - posttest)  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

2.3.1  ศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบความสามารถในการ
คดิวเิคราะหสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากเอกสาร  ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
สรุปความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom 1961:145 -151,
อางถึงใน พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 50-51) ประกอบดวย
 1.  การวิเคราะหเนื้อหา

1.1   การคนหาประเด็นในขอมูล
1.2  แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน
1.3  แยกแยะขอความสรุปจากขอความยอย
1.4  บอกสิง่จงูใจและพจิารณาพฤตกิรรมของบคุคลและของกลุม

จากขอความ
2.  การวิเคราะหความสัมพันธ

2.1 เขาใจความสมัพนัธของแนวคดิในขอความและบทความตางๆ
2.2 รูวาสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจแยกแยะความจริง

หรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนสมมติฐาน
2.3 ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาโดยการแบงแยกความสมัพนัธ

ของสาเหตแุละผลจากความสมัพนัธวเิคราะหขอมลูทีขั่ดแยง
2.4 แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

2.5 สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไม
สําคัญ

3. วิเคราะหหลักการ
3.1 วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ

องคประกอบ
3.2 วิเคราะหรูปแบบการเขียน
3.3 วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน
3.4 วิเคราะหความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะของการเขียน

ดานตางๆ
3.5 วิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ

2.3.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน   88 
ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน  80 ขอ  และแบบอัตนัยจํานวน  8 ขอ โดยมี
เกณฑในการตรวจใหคะแนนแตละขอคือ ขอสอบปรนัย ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ 
0 คะแนน สวนขอสอบอัตนัย แบงเกณฑในการตรวจเปน  2 ดาน  คือ

1. ดานเนื้อหา   2 คะแนน  แบงเปน
1.1  เนื้อหาถูกตองและครอบคลุมประเด็น     ให  2  คะแนน
1.2  เนื้อหาถูกตองแตไมครอบคลุมประเด็น   ให  1   คะแนน
1.3  เนื้อหาไมถูกตอง     ให  0   คะแนน

2.  ดานเหตุผลสนับสนุน 2   คะแนน  แบงเปน
2.1  เหตุผลถูกตองและสัมพันธกับเนื้อหา       ให   2   คะแนน
2.2  เหตุผลถูกตองแตไมสัมพันธกับเนื้อหา     ให   1   คะแนน
2.3  เหตุผลไมถูกตองและไมสัมพันธกับเนื้อหาให   0   คะแนน

2.3.3 นาํแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนทีผู่วจิยัสรางขึน้เสนอ
อาจารยผูควบคมุวทิยานพินธตรวจสอบความถกูตองและความตรงของเนือ้หาแลวนาํมาปรบัปรุงแกไข
ใหสมบูรณ

2.3.4  นาํแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนทีส่รางขึน้ใหผูเชีย่วชาญ
จํานวน 3  ทาน   ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ระหวางเนื้อหาของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูเพื่อวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง ซึ่งพบวาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบปรนัยมีคาเทากับ 0.92 (รายละเอยีด
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เสนอในภาคผนวก  ข  หนา  110 -111)  และคาดชันคีวามสอดคลองของขอสอบอัตนยัมคีาเทากบั  
0.89  (รายละเอยีดเสนอในภาคผนวก  ข  หนา 111)

ตารางที ่ 5  ผลการหาคา IOC ของขอสอบสอบปรนยัและอตันยั

แบบทดสอบ จํานวน (ขอ) IOC
ปรนัย 80 0.92
อัตนัย 8 0.89

2.3.5 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2547
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคดิวเิคราะหทัง้ขอสอบปรนยัและอตันยั พรอมทัง้วเิคราะหหาคาความยากงาย (p)
และคาอาํนาจจาํแนก  (r)  จากนั้นคัดเลือกขอสอบปรนัย จํานวน  34 ขอ และขอสอบอัตนัย
จํานวน 4 ขอ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 6  ผลการหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของขอสอบปรนัย
                และอัตนัย

แบบทดสอบ จํานวน P r rtt

ปรนัย 34 0.30 - 0.80 0.20 – 0.67 0.79
อัตนัย 4 0.33 – 0.78 0.22 – 0.32 0.63

2.3.6 นําขอสอบที่ผานการคัดเลือกและหาคุณภาพแลวจัดพิมพเปน
แบบทดสอบ 1 ฉบับ  จํานวน 38  ขอ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่  7  ผลการหาคุณภาพของขอสอบปรนัย  จํานวน 34 ขอ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระดับพฤติกรรม ขอที่
วิเคราะหเนื้อหา 1, 3, 8
วิเคราะหความสัมพันธ 2, 4, 6, 7

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหโฆษณา

วิเคราะหหลักการ 5
วิเคราะหเนื้อหา 9,11, 14, 17
วิเคราะหความสัมพันธ 10, 12

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหขาว

วิเคราะหหลักการ 13, 15, 16
วิเคราะหเนื้อหา 18
วิเคราะหความสัมพันธ 19, 20, 21, 22, 23,

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหบทความ

วิเคราะหหลักการ 24
วิเคราะหเนื้อหา 25, 26, 27, 28, 30
วิเคราะหความสัมพันธ 29, 31, 34

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหคําประพันธและ
เพลง วิเคราะหหลักการ 32, 33

ตารางที่  8  ผลการหาคุณภาพของขอสอบอัตนัย  จํานวน 4 ขอ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ระดับพฤติกรรม ขอที่
วิเคราะหเนื้อหา 3, 4
วิเคราะหความสัมพันธ 2

นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหเร่ือง

วิเคราะหหลักการ 1

          2.3.7   นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง
2.4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก   ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
2.4.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ลิเคอรท  (Likert)
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2.4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก โดยแบงเปนดานสื่อ  ดานการจัดกิจกรรม  ดานกิจกรรมกลุม  ดาน
การประเมินผล  และดานประโยชนของผังกราฟฟก  จํานวน  30 ขอ โดยกําหนดเกณฑดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด มีคาระดับคะแนนเทากับ 5
เห็นดวยมาก มีคาระดับคะแนนเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง มีคาระดับคะแนนเทากับ 3
เห็นดวยนอย มีคาระดับคะแนนเทากับ 2
เห็นดวยนอยที่สุด มีคาระดับคะแนนเทากับ 1

2.4.3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม  และความเหมาะสมของการใชภาษา

2.4.4     นาํแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขแลวใหผูเชีย่วชาญ 3 ทาน  ตรวจสอบ
ความสมบูรณของโครงสรางคําถาม และความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค จากนั้น
นําผลการประเมินมาหาคา  IOC โดยใชเกณฑประเมินดังนี้

+1   หมายถึง   แนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคขอนั้น
            0    หมายถึง   ไมแนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงคหรือไม

           -1   หมายถึง   แนใจวาขอคําถามไมไดวัดจุดประสงคขอนั้น
จากนั้นเลือกขอความที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5  

จํานวน  20  ขอ นําคา  IOC แตละขอที่เลือกไวมาหาคาเฉลี่ย ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  
0.98  (รายละเอยีดเสนอในภาคผนวก  ข  หนา  114 - 115)

2.4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกบันกัเรยีนทีเ่ปนกลุมทดลอง
จาํนวน  34  คน

3. ขั้นทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ทดสอบกอนการทดลอง (pretest) กับนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3.2 ดําเนินการทดลองกับนักเรียนทั้งสองกลุม ตามแผนการจัดการเรียนรู

กลุมละ 8 แผน แผนละหนึ่งคาบ คาบละ 50 นาที โดยกลุมทดลองจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใช
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ผังกราฟฟก และกลุมควบคมุจัดการเรยีนรูโดยไมใชผังกราฟฟก (แผนการจดัการเรยีนรู รายละเอยีด
เสนอในภาคผนวก  ค  หนา 134 – 262)

3.3 ทดสอบหลงัการทดลอง (posttest) กบันกัเรียนทัง้สองกลุมโดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหชุดเดียวกับที่ใชสอบกอนการทดลอง (รายละเอียดเสนอใน
ภาคผนวก  ค  หนา  117 – 128)

3.4 ระยะเวลาในการทดลอง  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  ตั้งแตวันที่
 14  กุมภาพันธ  2547 – 11  มีนาคม  2547

3.5 นกัเรยีนกลุมทดลองทาํแบบสอบถามความคดิเหน็ทีผู่วจิยัสรางขึน้  (รายละเอยีด
เสนอในภาคผนวก ค  หนา  131 – 133)

3.6 รวบรวมขอมลูจากการตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห 
และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนํามาใชวิเคราะหขอมูล

4. ขั้นวิเคราะหและสรุปผล
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและทดสอบสมมติฐาน

เพื่อสรุปผลการทดลอง ตามลําดับ  ดังนี้
4.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

4.1.1 เปรียบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหของนกัเรยีนชัน้มธัยม
ศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟกโดยใชสถิติวิเคราะห
คาเฉลี่ย   (   )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และทดสอบคาที (t - test) ดวยคอมพิวเตอร โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR  WINDOW

4.1.2  วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู โดย
เทคนิคการใชผังกราฟฟก โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) แลวไปแปลความหมายคาระดับตามแนวคิดของเบสท  (Best 1981 : 182) ดังนี้

1.00 – 1.49 หมายถึง      ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยเทคนิค
      การใชผังกราฟฟกอยูในระดับนอยที่สุด

1.50 – 2.49      หมายถึง       ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยเทคนิค
      การใชผังกราฟฟกอยูในระดับนอย

x
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2.50 – 3.49 หมายถึง    ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยเทคนิค
      การใชผังกราฟฟกอยูในระดับปานกลาง

3.50 – 4.49 หมายถึง    ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยเทคนิค
   การใชผังกราฟฟกอยูในระดับมาก

4.50 – 5.00 หมายถึง    ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยเทคนิค
   การใชผังกราฟฟกอยูในระดับมากที่สุด

4.2 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
วิเคราะหและคัดเลือกแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

ตามเกณฑมาตรฐาน โดยการคดิคาํนวณหาคา p,r และคาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยใชสูตร
ดงันี ้ (พวงรัตน  ทวรัีตน  2543 : 128-129)  (รายละเอียดเสนอในภาคผนวก ข หนา 100 -107)

4.2.1 คาความยากงายของขอสอบปรนัยใชสูตร  (พวงรตัน  ทวรัีตน
2543 : 128 -129)

เมื่อ P คือ คาความยากงายของคําถามแตละขอ
R คือ จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

4.2.2 คาอํานาจจําแนกของขอสอบปรนัย ใชสูตร  (พวงรตัน  ทวรัีตน
2543 : 128 -129)

r  =

เมื่อ r คือ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
RU คือ จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re คือ จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

4.2.3 คํานวณความเชื่อม่ันของขอสอบปรนัยโดยใชวิธี KR 20
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 120 – 125)

 RU - Re

     N/2

   P  =  
N
R
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 t

xx s
pq

n
nr

เมื่อ  rxx คือ ความเชื่อมั่น
n คือ จํานวนขอ
p คือ สัดสวนของนักเรียนที่ตอบขอสอบถูก
q คือ 1 - p
pq คือ ความแปรปรวนของ pq
S 2

t คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
โดย

)( 2
2

N
xx

s t
∑ −

=

เมื่อ X คือ คะแนนสอบของนักเรียนแตละคน
X คือ คาเฉลี่ย
N คือ จํานวนนักเรียนทั้งหมด

4.2.4 คาํนวณคาระดับความงายและคาอาํนาจจาํแนกของขอสอบอัตนยั
โดยคาความยากงายใชสูตร  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 184,186)

PE    =

คาอํานาจจําแนกใชสูตร  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 184,186)

D =

เมื่อ PE คือ ดัชนีความงาย
D คือ ดัชนีคาอํานาจจําแนก
SU คือ ผลรวมของคะแนนกลุมเกง
SL คือ ผลรวมของคะแนนกลุมออน

    SU+SL – (2N XMIX)
   2N (X MAX - XMIX)

     SU  - SL

N (XMAX  - XMIN)
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N คือ จํานวนผูเขาสอบกลุมเกงหรือกลุมออน
XMAX คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด
XMIX คือ คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด

4.2.5 คํานวณความเชื่อมั่นของขอสอบอัตนัยโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient)  ของครอนบาค     (ลวน  สายยศ และองัคณา  สายยศ  2539 : 218-219)

                 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2

2

1
1 x

i

s
s

k
kα

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
k คือ จํานวนขอสอบ
S 2

i คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
S 2

x คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟฟก” ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้

1.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม

2. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
เทคนิคการใชผังกราฟฟก

ตอนที ่1  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหตามสาระการเรยีนรูภาษาไทย
  ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม

ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหตามสาระการเรยีนรูภาษาไทยระหวาง
กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกกับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช
ผังกราฟฟก มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 9 ผลการเปรยีบเทยีบการทดสอบกอนการจดัการเรยีนรูตามกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย
ระหวางกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟกกบักลุมควบคมุที่จัดการ
เรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

กลุมตัวอยาง N    X S.D. T
กลุมทดลอง 34 23.32 5.35
กลุมควบคมุ 34 23.71 5.52

-.29

*P > .05
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 9 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอน
การจดัการเรยีนรูของกลุมทดลอง  (X = 23.32, S.D. = 5.35)  และกลุมควบคมุ (X =23.71,S.D. = 5.52)
ไมแตกตางกนัทีร่ะดบันยัสําคญัทางสถติ ิ  .05 ซึง่แสดงใหเหน็วากอนการทดลองนกัเรยีนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยไมแตกตางกัน

ตารางที่ 10 ผลการเปรยีบเทยีบการทดสอบหลงัการจดัการเรยีนรูตามกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย
ระหวางกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟกกบักลุมควบคมุที่จัดการ
เรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

กลุมตัวอยาง N    X S.D. T
กลุมทดลอง 34 31.97 2.82
กลุมควบคมุ 34 29.71 5.20

2.23 *

*P < .05

ผลการวเิคราะหขอมลูจากตารางที ่10 พบวาคะแนนเฉลีย่ของคะแนนทดสอบวดัความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหหลงัการจดัการเรยีนรูของกลุมทดลอง ( X = 31.97, S.D. = 2.82) และกลุมควบคมุ 
( X =29.71, S.D. = 5.20) มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงใหเหน็วา
ภายหลงัการทดลองนกัเรยีนกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟก มคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช
ผังกราฟฟก

ตารางที ่ 11 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหตามสาระการเรยีนรูภาษาไทย
กอนและหลงัการจดัการเรยีนรูของกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใช
ผังกราฟฟก

ระยะทดลอง N    X S.D. T
กอนทดลอง 34 23.32 5.35
หลงัทดลอง 34 31.97 2.82

-11.95 *

*P < .05
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 11 พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัด
ความสามารถในการคดิวเิคราะหกอนการจดัการเรยีนรูของกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการ
ใชผังกราฟฟก ( X =23.32, S.D. =5.35)  และหลงัการจดัการเรยีนรู  ( X = 31.97, S.D. = 2.82) 
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่แสดงใหเหน็วาภายหลงัการทดลองนกัเรยีนกลุม
ทดลองทีจ่ดัการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก มีความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระ
การเรียนรูภาษาไทยสูงกวากอนการจดัการเรยีนรู

ตารางที ่ 12 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหตามสาระการเรยีนรูภาษาไทย
กอนและหลงัการจดัการเรยีนรูของกลุมควบคมุทีจ่ดัการเรยีนรูโดยไมใชผังกราฟฟก

ระยะทดลอง N    X S.D. T
กอนทดลอง 34 23.71 5.52
หลงัทดลอง 34 29.71 5.20

- 9.81 *

*P < .05

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 12 พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัด
ความสามารถในการคดิวเิคราะหกอนการจดัการเรยีนรูของกลุมควบคมุทีจ่ดัการเรยีนรูโดยไมใชผังกราฟฟก
( X =23.71, S.D. =5.52)  และหลงัการจดัการเรยีนรู  ( X = 29.71, S.D. = 5.20) แตกตางกนัอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงใหเหน็วาภายหลงัการทดลองนกัเรยีนกลุมควบคมุทีจ่ดัการ
เรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก มีความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
สูงกวากอนการจดัการเรยีนรู

ตอนที ่ 2  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
    โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 34 คน ที่มี
ตอการจดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟก ผูวจิยันาํผลการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดดังนี้
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ตารางที่  13  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
        โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

ขอ
ที่

ขอความ
X

S.D. การ
แปลผล

ลําดับ
ที่

1
ดานสื่อ
ส่ือมีความนาสนใจ 4.00 0.74 มาก 2

2 เนื้อหาในสื่อมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน 4.18 0.63 มาก 1
3 ส่ือทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน

เพิ่มข้ึน 3.74 0.86 มาก 3
4 ระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกบัความสามารถทาง

ภาษาของนักเรียน 3.59 0.66 มาก 4
รวมดานสื่อ 3.88 0.63 มาก

5
ดานการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น 3.76 0.74 มาก 2

6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.62 0.70 มาก 4
7 นักเรียนนําความรูจากกิจกรรมไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได 4.26 0.67 มาก 1
8 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดและมั่นใจใน

ตัวเองมากขึ้น 3.65 0.65 มาก 3
รวมดานการจัดกิจกรรม 3.82 0.56 มาก

9
ดานกิจกรรมกลุม
นักเรียนมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมกลุม 3.97 0.76 มาก 1

10 นักเรียนไดรับความรูหลากหลายจากการทํา
กิจกรรมกลุม 3.85 0.61 มาก 3

11 นักเรียนไดเพิ่มพูนความสามารถในการคดิวเิคราะห
จากการทํากิจกรรมกลุม 3.71 0.58 มาก 4
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ตารางที่ 13  (ตอ)

ขอ
ที่

ขอความ
X S.D.

การ
แปลผล

ลําดับ
ที่

12 นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในการทํา
กิจกรรมกลุมมากขึ้น 3.88 0.73 มาก 2

รวมดานกิจกรรมกลุม 3.85 0.54 มาก

13
ดานการประเมินผล
รูปแบบการประเมินผลมีความนาสนใจ 3.56 0.61 มาก 4

14 วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับส่ิงที่เรียน 3.62 0.55 มาก 2
15 ผลการประเมนิทาํใหนกัเรยีนปรับปรุงแกไขตนเองได 3.62 0.70 มาก 3
16 ผลจากการประเมนิทาํใหนกัเรยีนประเมนิตนเองได 3.65 0.65 มาก 1

รวมดานการประเมนิผล 3.61 0.53 มาก

17
ดานประโยชนของผงักราฟฟก
ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะหไดดีข้ึน 4.00 0.65 มาก 3

18 ผังกราฟฟกสามารถนําไปใชในวิชาอื่นได 4.41 0.66 มาก 1
19 ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสิ่งที่เรียน

ไดดีข้ึน 4.09 0.62 มาก 2
20 ผังกราฟฟกชวยจัดระบบความคิดของนักเรียนให

ชัดเจนขึ้น 3.79 0.59 มาก 4
ดานประโยชนของผงักราฟฟก 4.07 0.53 มาก
ความเห็นโดยรวมทุกดาน 3.85 0.49 มาก

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวานกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอการจดั
การเรยีนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกอยูในระดับมาก ( X =3.85,S.D.=0.49) และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน

ดานสือ่ทีใ่ชในการจดัการเรยีนรูคดิวเิคราะหโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟก นกัเรยีนสวนใหญ
มคีวามคดิเหน็วา  เนือ้หาในสือ่มปีระโยชนตอชีวิตประจําวันอยูในระดับสูง ( X =4.18,S.D.=0.63) 
ส่ือมีความนาสนใจ ( X =4.00,S.D.=0.74) ส่ือทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มข้ึน
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( X =3.84,S.D.=0.86) และระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของ
นักเรียน ( X =3.59,S.D.=0.66)  ตามลําดับ

ดานการจัดกิจกรรม นักเรียนสวนใหญมคีวามคดิเหน็วานกัเรยีนนาํความรูจากกจิกรรมไป
ประยกุตใชในชวีติประจาํวนัได ( X =4.26,S.D.=0.67) กจิกรรมเปดโอกาสใหนกัเรยีนคดิและแสดง
ความคดิเหน็มากขึน้ ( X =3.76,S.D.= 0.74) กจิกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดและมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้น ( X =3.65,S.D.=0.65) และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
( X =3.62,S.D.=0.70) ตามลาํดบั

ดานกจิกรรมกลุม นกัเรยีนสวนใหญมคีวามคดิเหน็วานกัเรยีนมคีวามสนกุสนานในการ
ทาํกิจกรรมกลุม ( X =3.97,S.D.=0.76)  นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในการทํากิจกรรม
กลุมมากขึ้น( X =3.88,S.D.=0.73) นักเรียนไดรับความรูหลากหลายจากการทาํกิจกรรมกลุม 
( X =3.85,S.D.=0.61) และนกัเรยีนไดเพิม่พนูความสามารถในการคดิวเิคราะหจากการทาํกจิกรรมกลุม  
( X =3.71, S.D.= 0.58) ตามลาํดบั

ดานการประเมนิผล  นกัเรียนสวนใหญมคีวามคดิเหน็วาผลจากการประเมนิทาํใหนกัเรยีน
ประเมินตนเองได  ( X =3.65,S.D.=0.65) วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับส่ิงที่ เ รียน   
( X =3.62,S.D.=0.55) ผลการประเมนิทาํใหนกัเรยีนปรบัปรุงแกไขตนเองได ( X =3.62,S.D.=0.70) 
และรูปแบบการประเมินผลมีความนาสนใจ ( X =3.56,S.D.=0.61)  ตามลาํดบั

ดานประโยชนของผังกราฟฟก  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผังกราฟฟก
สามารถนําไปใชในวิชาอื่นได ( X =4.41,S.D.=0.66) ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสิ่งที่
เ รียนไดดี ข้ึน ( X =4.09,S.D.=0.62) ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนคิดวิ เคราะห ไดดี ข้ึน  
( X =4.00,S.D.=0.65) และผังกราฟฟกชวยจัดระบบความคิดของนักเรียนใหชัดเจนขึ้น 
( X =3.79,S.D.=0.59)   ตามลาํดบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรยีนรู
ภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 โดยเทคนคิการใชและไมใชผังกราฟฟกมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปที ่ 3 โดยเทคนคิการใชและไมใชผังกราฟฟกและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมทดลองที่มีตอการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเทศบาลสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 410 คน ตัวอยางที่ใชใน
การวจิยัเปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2547 โรงเรยีนเทศบาล 2 วดัเสนหา
(สมัครพลผดุง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi - 
Stage Random Sampling) จาํนวน 68 คน แบงเปน กลุมทดลอง 34 คน และกลุมควบคุม 34 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
และไมใชผังกราฟฟก แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห แบบสอบถามความคดิเหน็
ของนกัเรยีนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

รูปแบบการวจิยัใชวธิกีารทดสอบกอนเรียนและหลงัเรยีน ทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคมุ
(randomized control group pretest posttest design) โดยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547 ตัง้แตวนัที ่14  กมุภาพนัธ  2547 - 11  มนีาคม  2547  โดยใชเวลาในการทดลองกลุมละ 8 คาบ
คาบละ 50 นาท ี รวมทัง้สิน้  16 คาบ  การวเิคราะหขอมลูใชคาสถติริอยละ  คาเฉลีย่ ( X ) คาเบีย่งเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  การวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคา t (t-test)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระ
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การเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน
กลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟกสงูกวากลุมควบคมุทีจ่ดัการเรยีนรูโดยไมใช
ผังกราฟฟก

2. ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
มรีะดบัคาเฉลีย่อยูในระดบัมาก โดยมคีาเฉลีย่  ( X )   เทากบั 3.85 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน   (S.D.)
เทากับ  0.49

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถอภิปรายผลได

ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระ

การเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใช
และไมใชผังกราฟฟกแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 การจดัการเรยีนรูคดิวเิคราะห
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกทาํใหความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สูงกวาการจัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนด ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทคนิคการใชผังกราฟฟก เปนวิธีการจัดการเรยีนรูที่
ชวยใหผูเรียนสามารถเชือ่มโยงความรูทีไ่ดเรียนใหมใหสัมพนัธกบัโครงสรางความรูเดมิทีม่อียู โดยการ
นาํความรูใหมมาจดัระเบยีบใหเขากบัความรูเดมิและเมือ่เกดิการผสมผสานความรูเขาดวยกนัแลวก็
จะสามารถวิเคราะหแยกแยะขอมูลเปนเนื้อหาหลัก เนื้อหายอยและเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ
ของขอมูลไดโดยการใชแผนผังหรือแผนภาพในการแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเนื้อหา
หลักและเนื้อหายอยของขอมูล ทําใหผูเรียนเห็นภาพขอมูลและสามารถคิดวิเคราะหขอมูลได
สะดวก  ละเอียดและชัดเจน ดังที่ พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544 : 129 –130)  กลาววา การใช
ผังกราฟฟก เปนการฝกผูเรียนใหใชการวเิคราะห การสงัเคราะห และการประเมนิ ฯลฯ ชวยใหผูเรียน
เขาใจสิ่งที่เรียนและสามารถจําไดเปนความจําถาวร เพราะผูเรียนใชความคิดในการจัดกระทํา
กับขอมูล ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงและการไดเห็นไดวาดภาพเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียน
จําเนื้อหาความรูไดนาน  สอดคลองกับแนวคิดของดาจและเมลิสสา (Doug and Melissa 2004) 
ที่กลาววา ผังกราฟฟกเปนเครื่องมือที่มีคุณคาสําหรับใชในการเรียนรู เพราะสามารถประยกุตใชได
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อยางไมส้ินสดุ รูปแบบตางๆของผงั แสดงใหเหน็การจดัลาํดบักระบวนการคดิของผูเรียนไดอยาง
สมบูรณ เปนกลวิธีที่ใชในการทําความเขาใจสิ่งที่เรียนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับ
ทัศนะของวลัย  พานิช  (2544 : 12-13)  ที่กลาววา ผังกราฟฟกเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเ รียน
วิเคราะหความคิดรวบยอดที่เกี่ยวของกับขอมูลในลักษณะตางๆได การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดย
เทคนคิการใชผังกราฟฟกในขัน้แรกครผููสอนทาํหนาทีเ่ปนผูกระตุนใหผูเรียนคดิ โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
วิเคราะหขอมูลตางๆลงในผังกราฟฟกไดมากเทาที่ตองการไมมีผิด และในขั้นตอนตอมาครูผูสอน
กระตุนใหผูเรียนแยกแยะขอมูลในผังกราฟฟกออกมาเปน 3 ดานคือ ดานเนือ้หา ดานความสมัพนัธ
และดานหลกัการ ซึง่ในระยะแรกผูเรียนจะปฏบิตัไิดไมคลอง  แยกแยะขอมลูยงัไมถกูตองเพราะผูเรียน
ไมแนใจวาขอมูลที่วิเคราะหอยูดานใด แตเมื่อมีการอธิบาย แนะนาํ กระตุนโดยใชคาํถามและฝก
กระทาํบอยครัง้ ผูเรียนกส็ามารถแยกแยะขอมลูทัง้ 3 ดานไดอยางถกูตองและชดัเจน  ซึง่สอดคลองกบั
แนวคดิของโบรฟ  (Brophy 1978,1982, อางถงึใน  วชัรา  เลาเรยีนด ี2544 : 87-88)  ที่กลาววา การ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติบอยๆภายใตคําแนะนําของครู การไดตอบคําถามอยางทัว่ถงึ
การตดิตามความกาวหนา รวมทัง้การใหขอมลูยอนกลบัเมือ่ผูเรียนไมเขาใจ  เหลานีจ้ะสงผลใหการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเกดิประโยชนสูงสดุกบัตัวผูเรียน  จากนัน้ครผููสอนจะใชคาํถามกระตุนใหผูเรียน
มองเห็นความสัมพันธของขอมูลที่สําคัญๆที่ปรากฏในผังกราฟฟก โดยใหผูเรียนตัดขอมูลที่มี
ความสาํคญันอยหรือไมมคีวามสาํคญัทิง้ไป คงเหลอืไวแตขอมลูทีม่คีวามสาํคญัและสมัพนัธกนัเทานัน้
ในขัน้นีท้าํใหผูเรียนเหน็วาขอมลูใดมคีวามสาํคญัและสมัพนัธกนัมากนอยเพยีงใด ขอมลูของผูเรียนที่
มีอยูมากมายจะถูกตัดทิ้งไปใหคงอยูเฉพาะขอมูลที่สําคัญๆเทานั้น และการที่ผูเรียนไดฝกวเิคราะห
ขอมูลดวยผังกราฟฟกตามขั้นกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่าํเสมอและตอเนื่องทาํใหผูเรียนเกดิความ
เขาใจและสามารถแกไขปรับปรุงขอมลูของตนใหถกูตองชดัเจนโดยผงักราฟฟกจะเปนเครื่องมือชวย
ใหผูเรียนเห็นขอมูลอยางเปนรูปธรรมจึงสามารถแยกแยะอมูลไดสะดวกและถูกตอง

นอกจากนีก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูโดยใชผังกราฟฟก ยงัเปนการจดักจิกรรมการเรยีนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมยของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
โดยเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ฝกใหผูเรียนคนหาคาํตอบหรือคนพบคําตอบดวยตนเอง ทําใหเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริงหรือเกิดการเรียนรูในลักษณะคนพบอยางมีความหมาย (meaningful 
discovery learning)  ดงัที ่ออซเูบลและโรบนิสนั  (Ausubel and Robinson 1969, อางถงึใน สุปรียา 
ตนัสกลุ 2540 : 7) กลาววา การเรียนรูที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงควรจะตองเปนการเรียนรู
อยางมีความหมายที่ผูเรียนสามารถนาํการเรียนรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูแลวทาํให
ความรูเดมิขยายกวางขึน้ และเกดิการคนพบการเรยีนรูส่ิงใหมทีม่คีวามหมาย ซึง่สอดคลองกับงาน
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วจิยัของบรอมเลย (Bromley et al.1995 : 7-8)  ทีพ่บวาการใชผังกราฟฟก เปนการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตื่นตัว เนื่องจากผูเรียนจะตองใชทักษะการ ฟง พูด อาน เขียนและคิด จึงจะ
สามารถสรางผงักราฟฟกออกมาได เปนการชวยใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูอยางมคีวามหมาย ทาํใหผูเรียน
มสีติปญญาทีพ่ฒันาและกวางไกลขึน้ สอดคลองกบัแนวคดิของเคแกน (Kagan 1998, อางถงึใน ศริิลักษณ  
แกวสมบรูณ 2543 :36) ทีก่ลาววา การใชเทคนคิผงักราฟฟกชวยสงเสริมพฒันาการทางสตปิญญา
3 ดาน คือ 1) การใชภาษาและถอยคาํ ผูเรียนจะเลอืกเฉพาะคาํสาํคญัและวลตีางๆใสในผงักราฟฟก 
2) ความสมัพนัธเชิงเหตุผล มีการเสนอเนื้อหาในลักษณะตางๆ เชนการลําดับเหตุการณ ความ
สัมพันธเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ เปนตน   3) การมองเห็น เมื่อมีการจัดระเบียบเนื้อหาเสร็จก็
มองเห็นภาพได  ดวยเหตนุีค้ะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะหของกลุมทดลองทีจ่ดัการเรยีนรู
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกจงึสูงกวาคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟฟก  ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ  สุพรรณ ี  สุวรรณจรสั  (2547)  
ไดศึกษาผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาที่มีตอการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปที ่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการฝกเทคนิคแผนผังทางปญญา
มีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของมนมนัส  สุดสิ้น  (2547)  ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่ 2 ทีไ่ดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขยีนแผนผงัมโนมต ิ ผลการวจิยัพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตาม
คูมอืครูมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหวจิารณแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01

2. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการจัดการเรียนรู
คิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมตฐิานทีผู่วจิยักาํหนด  ทีเ่ปนเชนนีอ้าจเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูโดยเทคนคิการใชผังกราฟฟก
เปนการจดัการเรยีนรูทีช่วยใหผูเรียนเหน็ภาพของขอมลูไดชัดเจน การใชแผนผังหรือแผนภาพในการ
ถายทอดความคิดทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลไดงาย และสามารถแยกแยะความสัมพันธ
ของขอมูลไดชดัเจนขึน้ ผูเรียนจงึมองเหน็ประโยชนของผังกราฟฟกมากขึน้  เมือ่พจิารณาผลการตอบ
แบบสอบถามเปนรายดานพบวา ผูเรียนเห็นดวยกับทุกดานในระดับมากไดแก ดานประโยชน
ของผงักราฟก ผูเรียนมคีวามเหน็วาผงักราฟฟกสามารถนาํไปใชในวชิาอืน่ๆได  ชวยใหเขาใจเนือ้หา
ส่ิงที่เ รียน ชวยในการคดิวเิคราะหและชวยจดัระบบความคดิของผูเรียนใหชดัเจนขึน้  สอดคลองกบั
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สุปรียา  ตันสกุล  (2540 : บทคัดยอ)  ซึ่งกลาววา  การใชผังกราฟฟกชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดดข้ึีน  ดานสือ่นกัเรยีนมคีวามเหน็วาเนือ้หาในสือ่มปีระโยชนตอชวีติประจาํวนั  มคีวามนาสนใจ นกัเรยีน
มีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มข้ึนและระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกับความสามารถทางภาษา
ของนกัเรยีน สอดคลองกบังานวจิยัของ  สรวงภรณ  ชยัศริิพานชิ  (2545 : 122) ทีก่ลาววา  การเลือก
ส่ือที่นาสนใจเหมาะสมกับระดับชั้นและเปนสถานการณจริงที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน รวมถึง
การจัดลาํดับเหตุการณในเนื้อหาอยางชัดเจน เปนการสงเสริมความสนใจในการอานและการเขยีน
มากขึน้ จงึทาํใหผูเรียนมคีวามคดิเหน็ทีด่ตีอส่ือทีไ่ดอาน นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
เทคนิคการใชผังกราฟฟกยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุม มีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีการทํางานรวมกนั มกีารปรกึษาหารือและชวยเหลอืกนั ทาํใหผูเรียน
เกดิความสนกุสนานในการทาํงาน โดยเฉพาะการสรางผงักราฟฟกวเิคราะหขอมลูเปนกลุม จากการ
สังเกตพบวา ผูเรียนจะทํางานอยางมีความสุขและสนุกสนานเพราะผูเรียนไดรวมกันคิด รวมกัน
ออกแบบและสรางผังกราฟฟกตามความตองการลงในกระดาษชารตแผนใหญ พรอมทั้งชวยกัน
ตกแตงดวยสีไมและปากกาเคมีหลากหลายสี  ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลินทํางานกันอยาง
ขะมกัเขมน  จากการวเิคราะหผลการตอบแบบสอบถามดานกจิกรรมกลุมพบวา ผูเรียนเหน็วาการทาํ
กิจกรรมกลุมทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของกลุม ไดรับความรูที่
หลากหลายและกิจกรรมกลุมชวยเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน จากงาน
วิจัยของเอลเลียท (A. Elliott, อางถึงใน สุรพล  พยอมแยม 2544 : 161) กลาววา การเรียน
โดยใหเพื่อนนักเรียนชวยนักเรียน (Peer Tutor) คือ  การที่ผูเรียนชวยเหลือกันในวัยเรียน ทําให
เกิดบรรยากาศในหองเรียนเปนแบบรวมมือ จะมีปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนรวมวัย ทําใหเกิดการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ  อรรณพาณี  เทียนเพิ่มพูล  (2540 : 87)  
ที่กลาววาผูเรียนจะสรางผังกราฟฟกไดดีนั้นตองอาศัยความรวมมือการระดมความคิดระหวาง
สมาชิกทกุคนในกลุม มกีารชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนัทาํใหผูเรียนมกีาํลงัใจในการเรยีน   และจากการ
วิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรม พบวาผูเรียนเห็นวาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟกเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและแสดงความคดิเหน็
มากขึ้น ทําใหผูเรียนกลาคดิ กลาแสดงความคดิเหน็ และมัน่ใจในตวัเองมากขึน้  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในขัน้กจิกรรมการเรยีนรูครูผูสอนจะทาํหนาทีเ่ปนผูกระตุนโดยใหผูเรียนเปนผูคนหาคาํตอบดวย
ตนเอง และมกีารประเมนิผลทนัทหีลงัจากนาํเสนอผลงาน ทาํใหผูเรียนรูขอดีและขอผิดพลาดของตนเอง
สามารถนาํมาพฒันา และปรบัปรุงแกไขใหถกูตองไดในครัง้ตอไป รวมทัง้เมือ่ผูเรียนรบัรูความสําเร็จ
ของตนเองก็จะเกิดความภูมิใจและมีความมั่นใจที่จะทํากิจกรรมในครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
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แนวคดิของสรุพล  พยอมแยม (2544 : 20) ทีก่ลาววา การไดรับรูผลการเรียนจะมสีวนชวยใหการ
เรียนรูดีข้ึน การรูผลของขอผิดพลาดจะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรองไดถูกตองและถารับรู
ผลสําเรจ็กส็ามารถนาํความสาํเรจ็หรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป

ปญหาที่พบในการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ถึงแมวาผูวิจัยไดวางแผนในการทดลองตามขั้นตอนที่

กําหนดแตยังมีปญหาและอุปสรรคคือ กิจกรรมการเรียนไมสัมพันธกับเวลาเรียน  กลาวคือ ผูวิจัย
จัดเวลาเรียนไว 2  คาบตอบทเรียน 1 เร่ือง แตการจัดกิจกรรมในชวงแรกของกลุมทดลองตองใช
เวลานานเพราะเปนการฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหโดยใชแผนผังหรือแผนภาพสื่อความคิด ซึ่งผูเรียน
สวนใหญขาดทักษะในการคิดวิเคราะหจึงไมสามารถสื่อความคิดออกมาเปนภาพได และเมื่อฝก
ใหผูเรียนคดิวเิคราะหขอมลูเปน 3 ดานคอืดานเนือ้หา  ดานความสมัพนัธและดานหลกัการ ผูเรียนจึง
เกิดความสับสนและตองใชเวลานานในการอธิบาย  แนะนํา เพื่อทําความเขาใจ ดังนั้นเมื่อ
กําหนดใหผูเรียนทํางาน ผูเรียนจึงไมสามารถทํางานใหสําเร็จทันเวลาได ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยให
ผูเรียนทําเปนการบานนอกเวลาเรียนแลวนํามาสงซึ่งไมมีผลตอการเก็บคะแนน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. การวิจัยนี้เปนการนําเทคนิคการใชผังกราฟฟกมาฝกทักษะการคิดวิเคราะห

ซึง่พบวาความสามารถในการคดิสงูขึน้โดยผูเรียนรูจกัเชือ่มโยงความคดิ รูจกัสรางความคดิรวบยอด
ดังนั้นผูสอนควรจะนําเทคนิคดังกลาวไปทดลองใชพัฒนาความสามารถในการคิดลักษณะอื่นๆ 
ของผูเรียน  เชน การคดิสงัเคราะห  การคดิสรางสรรค หรือการคดิอยางมวีจิารณญาณ เปนตน

2. จากการวิจัยพบวาในระยะแรกผูเรียนสวนใหญยังคิดไมเปนและขาดความมั่นใจ
ในการคิด ดังนั้นผูสอนควรใชคําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดและควรใหการเสริมแรงเปน
ระยะๆเพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ กลาคิดและกลาแสดงออกมากขึ้น

3. การวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาที่นํามาใหผูเรียนอานใหสอดคลองกับวัย โดยคํานึง
ถึงความตองการและความสนใจในการอาน ซึ่งจากการสังเกตในขณะที่ผูเรียนอานและอภิปราย
เร่ืองที่อานตลอดจนจากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม พบวาผูเรียนมีความสนใจเนื้อหา
ที่อาน ดังนั้นการเลือกเนื้อหาที่นํามาใหผูเรียนคิดวิเคราะห ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียนเชน ใชภาษาที่เขาใจงาย เปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจ และสามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได เปนตน
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใช

เทคนิคผังกราฟฟกกับวิธีจัดการเรียนรูอ่ืนๆ ในระดับช้ันตางๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดลักษณะอื่นๆ เชนการคิด

สรางสรรค  การคดิอยางมวีจิารณญาณ โดยใชเทคนคิผงักราฟฟกกับวิธีจัดการเรียนรูอ่ืนๆ
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหกับวิธีจัดการเรียนรู

อ่ืนๆกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกันคือเกง ปานกลางและออนเพื่อศึกษา
พัฒนาการการเรียนรู

4. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิคผังกราฟฟกไปใชเพื่อพัฒนาทักษะดานอื่นๆ 
เชน ทักษะการ ฟง พูด อาน และเขียน
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ภาคผนวก  ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. อาจารยมะลิ   ศรีชู อาจารยระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

2. อาจารยสะอาด เลิศหิรัญ อาจารย  2  ระดับ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

3. อาจารยสามารถ ทิมนาค ศึกษานิเทศก  ระดับ  7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
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ภาคผนวก ข
การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
การคํานวณหาคาความยากงาย
การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
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ตารางที่ 14  การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบปรนัย
           จํานวน 34  ขอ

นักเรียน คะแนน X2 นักเรียน คะแนน X2

1 17 289 16 15 225
2 17 289 17 15 225
3 17 289 18 12 144
4 22 484 19 13 169
5 19 361 20 11 121
6 22 484 21 11 121
7 21 441 22 10 100
8 26 676 23 9 81
9 21 441 24 12 144

10 21 441 25 11 121
11 24 576 26 15 225
12 26 676 27 12 144
13 26 676 28 17 289
14 27 729 29 13 169
15 29 841 30 14 196

รวม 525 10,167
คาเฉลี่ย 17.5
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ตารางที่ 15  การหาคาความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมดที่ไดจากการทดลองใชแบบทดสอบวัดความ
          สามารถในการคิดวิเคราะห ตามสาระการเรียนรูภาษาไทย  จํานวน 34 ขอ

จํานวนนักเรียน ∑ x ∑ 2x x
30 525 10,167 17.5

สูตรการหาความแปรปรวน   (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 142)
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน (ฉบับเดียวกัน) โดยใชสูตร KR 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder  Richardson)  
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123-125)

สูตรคาความเชื่อมั่น
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เมื่อ  rxx คือ ความเชื่อมั่น
n คือ จํานวนขอ
p คือ สัดสวนของนักเรียนที่ตอบขอสอบถูกในแตละขอ
q คือ 1 - P

             Σpq คือ ผลรวมของ pq
S 2

t คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
 คือ 34
Σpq คือ 7.826
S 2

t คือ 33.78
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ตารางที่ 16   คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
           การคิดวิเคราะห แบบปรนัยจํานวน 80 ขอ

ขอที่ P R q=(1-p) Pq ขอที่ P R q=(1-p) Pq
1 0.36 0.06 0.64 0.230 26* 0.50 0.20 0.50 0.250
2* 0.80 0.40 0.20 0.160 27* 0.76 0.20 0.24 0.182
3* 0.63 0.60 0.37 0.233 28* 0.40 0.40 0.60 0.240
4* 0.63 0.47 0.37 0.233 29* 0.37 0.33 0.63 0.233
5 0.17 -0.33 0.83 0.141 30* 0.70 0.60 0.30 0.210
6 0.20 0 0.80 0.160 31* 0.73 0.13 0.27 0.197
7* 0.30 0.33 0.70 0.210 32 0.86 0.27 0.14 0.120
8 0.27 0.13 0.73 0.197 33 0.53 0.13 0.47 0.249
9* 0.63 0.33 0.37 0.233 34* 0.53 0.40 0.47 0.249

10* 0.70 0.33 0.30 0.210 35 0.33 0 0.67 0.221
11* 0.53 0.67 0.47 0.249 36 0.03 0.06 0.97 0.029
12* 0.63 0.47 0.37 0.233 37* 0.70 0.47 0.30 0.210
13* 0.36 0.33 0.64 0.230 38 0.70 -0.06 0.30 0.210
14* 0.40 0.40 0.60 0.240 39 0.03 0.06 0.97 0.029
15 0.30 -0.33 0.70 0.210 40* 0.36 0.33 0.64 0.230
16* 0.53 0.40 0.47 0.249 41 0.36 0.06 0.64 0.230
17* 0.67 0.53 0.33 0.221 42 0.57 0.06 0.43 0.245
18* 0.53 0.53 0.47 0.249 43 0.43 -0.2 0.57 0.245
19* 0.53 0.40 0.47 0.249 44* 0.50 0.47 0.50 0.250
20 0.60 0.13 0.40 0.240 45* 0.63 0.20 0.37 0.233
21* 0.80 0.27 0.20 0.160 46* 0.53 0.27 0.47 0.249
22 0.13 -0.13 0.87 0.113 47 0.57 -0.06 0.43 0.245
23* 0.63 0.2 0.37 0.233 48* 0.57 0.47 0.43 0.245
24* 0.40 0.53 0.60 0.241 49 0.70 0.06 0.30 0.210
25* 0.80 0.20 0.20 0.160 50* 0.47 0.4 0.53 0.249
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ตารางที่ 16  (ตอ)

ขอที่ P R q=(1-p) Pq ขอที่ P R q=(1-p) Pq
51* 0.50 0.47 0.50 0.250 66* 0.40 0.27 0.60 0.240
52 0.17 -0.06 0.83 0.141 67* 0.37 0.33 0.63 0.233
53* 0.60 0.67 0.40 0.240 68* 0.63 0.60 0.37 0.233
54 0.53 0 0.47 0.249 69* 0.33 0.40 0.67 0.221
55* 0.36 0.47 0.64 0.230 70 0.43 -0.06 0.57 0.245
56* 0.50 0.20 0.50 0.250 71 0.67 0.40 0.33 0.221
57* 0.30 0.60 0.50 0.250 72* 0.67 0.27 0.33 0.221
58* 0.30 0.53 0.53 0.249 73* 0.60 0.27 0.40 0.240
59* 0.67 0.53 0.33 0.221 74 0.53 0 0.47 0.249
60 0.90 0.20 0.10 0.09 75 0.23 0.06 0.77 0.177
61 0.23 0.06 0.77 0.177 76 0.40 -0.13 0.60 0.240
62* 0.4 0.53 0.60 0.240 77* 0.37 0.33 0.63 0.233
63* 0.77 0.20 0.23 0.177 78 0.40 0.13 0.60 0.240
64* 0.36 0.60 0.64 0.230 79* 0.30 0.33 0.70 0.210
65 0.60 0.13 0.40 0.24 80* 0.40 0.27 0.60 0.240

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอที่มีคา p ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ียาก
2. ขอสอบขอที่มีคา p สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบท่ีงาย
3. ขอสอบขอที่มีคา r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
4. ขอสอบขอที่มีคา r เปนลบ จัดเปนขอสอบท่ีไมมีคาอํานาจจําแนก
5. เนื่องจากขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง และคัดเลือก ขอ 11,12,13,14,16,
17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,51,53,55,56,57,58,59,62,64,66,67,69,71,73,77,79 และ 80
จํานวน  34 ขอ เพื่อใชในการทดลอง
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ตารางที่ 17    คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหที่นําไปใชในการทดลอง (pretest – posttest) จํานวน 34 ขอ

ขอที่ P R q=(1-p) Pq ขอที่ P R Q=(1-p) Pq
1 0.53 0.67 0.47 0.249 18 0.50 0.47 0.50 0.250
2 0.63 0.47 0.37 0.233 19 0.60 0.67 0.40 0.240
3 0.36 0.33 0.64 0.230 20 0.36 0.47 0.64 0.230
4 0.40 0.40 0.6 0.240 21 0.50 0.20 0.50 0.250
5 0.53 0.40 0.47 0.249 22 0.50 0.60 0.50 0.250
6 0.67 0.53 0.33 0.221 23 0.67 0.53 0.33 0.221
7 0.53 0.53 0.47 0.249 24 0.47 0.53 0.53 0.249
8 0.53 0.40 0.47 0.249 25 0.40 0.53 0.60 0.240
9 0.80 0.27 0.20 0.160 26 0.36 0.60 0.64 0.230

10 0.63 0.2 0.37 0.233 27 0.40 0.27 0.60 0.240
11 0.40 0.53 0.60 0.240 28 0.37 0.33 0.63 0.233
12 0.80 0.20 0.20 0.160 29 0.33 0.40 0.67 0.221
13 0.50 0.20 0.50 0.250 30 0.67 0.40 0.33 0.221
14 0.76 0.20 0.24 0.182 31 0.60 0.27 0.40 0.240
15 0.40 0.40 0.60 0.240 32 0.37 0.33 0.63 0.233
16 0.37 0.33 0.63 0.233 33 0.30 0.33 0.70 0.210
17 0.70 0.60 0.30 0.210 34 0.40 0.27 0.60 0.240

หมายเหตุ
คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย 0.20 - 0.80  และขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต

0.20 ขึ้นไป
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ตารางที่ 18  การคํานวณคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอัตนัย

ขอที่ คาความยากงาย
(PE)

คาอาํนาจจาํแนก
(D)

ขอที่ คาความยากงาย
(PE)

คาอาํนาจ
จาํแนก

(D)
1 0.85 0.23 5* 0.51 0.32
2* 0.63 0.30 6* 0.78 0.25
3 0.86 0.08 7* 0.48 0.22
4* 0.33 0.31 8 0.56 0.15

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอที่มีคา PE ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ียาก
2. ขอสอบขอที่มีคา PE สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบท่ีงาย
3. ขอสอบขอที่มีคา D ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
4. เนื่องจากขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง และคัดเลือก ขอ 2,4,5

 และ 7 จํานวน4 ขอ เพื่อใชในการทดลอง

คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย
แบบทดสอบอตันยัหาคาความเชือ่มัน่โดยใชสูตร Alpha  Coefficient  ตามวธิขีองครอนบาค

(Cronbach) ดังนี้ (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ 2539 : 218-219)

⎥
⎥
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⎤

⎢
⎢
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⎡
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−
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i

s
s

k
kα

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
k คือ จํานวนขอสอบ
S2

I คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
S2

t คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
S2

i คือ คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอหาไดจากสูตร
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เมื่อ Σxi คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนในขอท่ี I
Σx2

i คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแตละคนยกกําลังสองในขอท่ี I
n คือ จํานวนคนเขาสอบ
S2

t คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับคํานวณจากสูตร

เมื่อ Σx คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนขอสอบท้ังฉบับ
Σx2 คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง

  n ( )22 ∑∑ − ii xx

          n (n-1)

 n ( )22 ∑∑ − xx

            n (n -1)
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ตารางที่ 19  การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย

คนที่ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม (X) X2

1 2 2 3 2 9 81
2 3 2 3 3 11 121
3 4 3 2 2 11 121
4 3 2 3 2 10 100
5 2 2 3 3 10 100
6 3 3 1 3 10 100
7 3 2 3 4 12 144
8 2 2 3 3 10 100
9 3 0 4 2 9 81
10 3 2 3 2 10 100
11 2 3 4 0 9 81
12 3 3 3 2 11 121
13 2 2 3 3 10 100
14 3 3 4 3 13 169
15 3 2 3 3 11 121
16 2 1 2 0 5 25
17 1 2 0 0 3 9
18 1 2 3 0 6 36
19 2 1 1 0 4 16
20 2 2 3 1 8 64
21 2 1 1 1 5 25
22 2 1 2 2 7 49
23 2 1 2 1 6 36
24 2 2 2 1 7 49
25 2 1 2 2 7 49
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⎥
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ตารางที่ 19  (ตอ)

คนที่ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 รวม (X) X2

26 2 1 2 2 7 49
27 2 1 2 1 6 36
28 2 1 3 2 8 64
29 0 3 2 3 8 64
30 2 1 3 1 7 49
Σxi 67 54 75 54 250 2260
Σxi2 167 116 207 134
Si2 0.60 0.65 0.67 1.27

∑ 2
iSเมื่อ  มีคาเทากับ  3.187

2
ts                       มีคาเทากับ  6.09

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

09.6
187.31

3
4

( )523.0133.1 −=

63.0=

แทนคา
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ตารางที่  20    คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง

เลขที่ Pretest Posttest D D2 เลขที่ Pretest Posttes
t

D D2

1 17 30 13 169 18 27 32 5 25
2 27 37 10 100 19 29 32 3 9
3 24 33 9 81 20 34 37 3 9
4 26 33 7 49 21 24 29 5 25
5 23 30 7 49 22 25 31 6 36
6 28 32 4 16 23 23 33 10 100
7 13 30 17 289 24 24 31 7 49
8 23 30 7 49 25 25 33 8 16
9 28 33 5 25 26 27 36 9 81

10 19 35 16 256 27 28 31 3 9
11 19 29 10 100 28 29 34 5 25
12 17 30 13 169 29 21 28 7 49
13 17 30 13 169 30 21 28 7 49
14 27 36 9 81 31 28 32 4 16
15 33 40 7 49 32 23 29 6 36
16 19 30 11 121 33 17 33 16 256
17 12 30 18 324 34 16 30 14 196

793 1087
∑ x

294
∑D

3082
∑D 2

23.32 31.97
∑ x

x x
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ตารางที่   21   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมควบคุม

เลข
ที่

Pretest Posttest D D2 เลขที่ Pretest Postte
st

D D2

1 13 24 11 121 18 30 34 4 16
2 17 20 3 9 19 33 36 3 9
3 17 20 3 9 20 29 32 3 9
4 26 35 9 81 21 21 24 3 9
5 14 24 10 100 22 24 27 3 9
6 26 35 9 81 23 29 31 2 4
7 19 24 5 25 24 28 32 4 16
8 27 30 3 9 25 17 20 3 9
9 27 31 4 16 26 28 32 4 16

10 18 26 8 64 27 32 36 4 16
11 25 30 5 25 28 31 33 2 4
12 29 32 3 9 29 32 36 4 16
13 17 25 8 64 30 21 29 8 64
14 18 30 12 144 31 21 35 14 196
15 22 27 5 25 32 25 37 12 144
16 20 31 11 121 33 26 36 10 100
17 20 22 2 4 34 24 34 10 100

788 1010
∑ x

204
∑D

1644
∑D 2

23.18 29.71
∑ x

x x
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ตารางที่  22  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบปรนัยวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
           จํานวน  80  ขอ

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

ระดับพฤติกรรม ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC

วิเคราะหเนื้อหา 1,4,5,10,11,13,19,
20

+1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหความสัมพันธ 2,3,8,12,14,15,17,
18

+1 0 +1 +2 0.67

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
โฆษณา

วิเคราะหหลักการ 6,7,9,16 +1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหเนื้อหา 21,24,30,31,38 +1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหความสัมพันธ 22,23,25,27,32,33,
34,35,37,40

0 +1 +1 +2 0.67

นักเรียนมีความ
สามารถในการ
คิดวิเคราะหขาว

วิเคราะหหลักการ 26,28,29,36,39 +1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหเนื้อหา 41,42,43,44,46,51 +1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหความสัมพันธ 47,48,50,52,53,55,
56,57,58,60

+1 0 +1 +2 0.67

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
บทความ

วิเคราะหหลักการ 45,49,54,59 +1 +1 +1 +3 1

N
R

IOC ∑=สูตรคาความเที่ยงตรง
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ตารางที่ 22  (ตอ)

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

ระดับพฤติกรรม ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC

วิเคราะหเนื้อหา 61,64,66,67,68,71,
72,76

+1 +1 +1 +3 1

วิเคราะหความสัมพันธ 63,77,80 +1 +1 +1 +3 1

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
คําประพันธ
และเพลง วิเคราะหหลักการ 62,65,69,70,73,74,

75
78,79

+1 +1 +1 +3 1

คาเฉลี่ยรวม 0.92

ตารางที่   23   คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
          จํานวน  8  ขอ

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง

ระดับพฤติกรรม ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ ΣR IOC

วิเคราะหเนื้อหา 3,6 +1 0 +1 +3 0.67

วิเคราะหความสัมพันธ 1,5,7 +1 +1 0 +2 0.67

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห
เร่ือง

วิเคราะหหลักการ 2,4,8 +1 +1 +1 +3 1

คาเฉลี่ยรวม 0.89
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ตารางที่ 24  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใช
          ผังกราฟฟก

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

ΣR IOC

1. สาระสําคัญ
สอดคลองกบัจดุประสงคการเรยีนรูและเนือ้หา +1 +1 +1 +3 1

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและ

การประเมินผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1
1

3. เนื้อหา
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+3
+3
+3

1
1
1

5. ส่ือ/แหลงการเรียนรู
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1

6. การวัดและประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1
1

คาเฉลี่ยรวม 1

N
R

IOC ∑=สูตรคาความเที่ยงตรง
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ตารางที่  25  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยไมใชผังกราฟฟก

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

ΣR IOC

1. สาระสําคัญ
สอดคลองกบัจดุประสงคการเรยีนรูและเนือ้หา +1 +1 +1 +3 1

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและ

การประเมินผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1
1

3. เนื้อหา
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+3
+3
+3

1
1
1

5. ส่ือ/แหลงการเรียนรู
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1

6. การวัดและประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+3
+3

1
1

คาเฉลี่ยรวม 1

N
R

IOC ∑=สูตรคาความเที่ยงตรง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114

ตารางที่  26  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
           เรียนรูดวยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

ΣR IOC

ดานสื่อ
1.  ส่ือมีความนาสนใจ +1 +1 +1 +3 1
2.  เนื้อหาในสื่อมีประโยชนตอชีวิต

ประจําวัน
+1 +1 +1 +3 1

3.  ส่ือทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานใน
การเรียนเพิ่มขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

4..  ระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกบั
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน

+1 +1 +1 +3 1

ดานการจัดกิจกรรม
5.  กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและ
     แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

6.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
     มีความเหมาะสม

+1 0 +1 +2 0.67

7.  นักเรียนนําความรูจากกิจกรรมไป
     ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

+1 +1 +1 +3 1

8. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียน
กลาคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

ดานกิจกรรมกลุม
9. นักเรียนมีความสนุกสนานในการทํา

กิจกรรมกลุม
+1 +1 +1 +3 1

10. นักเรียนไดรับความรูหลากหลาย
      จากการทํากิจกรรมกลุม

+1 +1 +1 +3 1
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ตารางที่  26  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

ΣR IOC

11.  นักเรียนไดเพิ่มพูนความสามารถในการ
        คดิวเิคราะหจากการทํากิจกรรมกลุม

+1 +1 +1 +3 1

12. นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนใน
การทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

ดานการประเมินผล
13.  รูปแบบการประเมินผลมีความนาสนใจ

+1 +1 +1 +3 1

14.  วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับ
 ส่ิงที่เรียน

+1 +1 +1 +3 1

15.  ผลการประเมินทําใหนักเรียนปรับปรุง
 แกไขตนเองได

+1 +1 +1 +3 1

16.  ผลจากกการประเมินทําใหนักเรียน
ประเมินตนเองได

+1 +1 +1 +3 1

ดานประโยชนของผงักราฟฟก
17.  ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะห

ไดดีขึ้น
+1 +1 +1 +3 1

18. ผังกราฟฟกสามารถนําไปใชในวิชา
       อื่นได

+1 +1 +1 +3 1

19. ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ส่ิงที่เรียนไดดีขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

20. ผังกราฟฟกชวยจัดระบบความคิดของ
นักเรียนใหชัดเจนขึ้น

+1 +1 +1 +3 1

คาเฉลี่ยรวม 0.98
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ภาคผนวก   ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

         แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
แผนการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก
แผนการจัดการเรียนรูคิดวิเคราะหโดยไมใชผังกราฟฟก
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

คําชี้แจง
  ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ใหนักเรียนอานคําส่ังใหเขาใจ หากมีขอสงสัยใหสอบถามครูผูควบคุม
   การสอบ

ตอนที่ 1   เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 34 ขอ คะแนนเต็ม 34 คะแนน ให
   นักเรียนปฏิบัติดังนี้

   1. กาเครือ่งหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคาํตอบ ขอ ก  ข  ค  หรือ  ง ทีน่กัเรยีนคดิวาเปน
             คําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ถาเลือกตอบขอใดขอหนึ่งเกิน 1 คําตอบถือวาขอน้ันผิด
         2. หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหมใหทําเครื่องหมายขีดฆา ( X ) ขอท่ีไมตองการออกแลวจึง
             กากบาททับขอใหม ตัวอยาง

ก ข ค ง จ

3. ใชเวลาในการทําขอสอบทั้งหมด 40 นาที

ตอนที่ 2   เปนขอสอบแบบเขียนตอบ มีทั้งหมด 4 ขอ ขอละ 4 คะแนน คะแนนเต็ม 16  คะแนน
      ใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้
                1. ใหนักเรียนอานเรื่องที่ครูกําหนดใหเขาใจ
                 2. ตอบคําถามทุกขอจากเรื่องที่กําหนดให
           3. ใชเวลาในการทํา 10 นาที
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อานโฆษณาตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 1 - 6
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1. ขอใดคือลักษณะเดนของโฆษณานี้
ก. การใชคําพูดสื่อสาร
ข. การอธิบายรายละเอียด
ค. การบอกสถานที่ติดตอกลับ
ง. การอางทีมงานผูเชี่ยวชาญ

2. กลุมเปาหมายหลักของโฆษณาชิ้นนี้คือ
 กลุมใด

ก. ครอบครัว
ข. รานอาหาร
ค. ผูขายสง
ง. ผูอยูหอพัก

3. ส่ิงดึงดูดที่ทําใหผูซื้อตัดสินใจซื้อสินคาได
เร็วขึ้นคืออะไร
ก. ยี่หอสินคา
ข. ภาพสามีภรรยา
ค. เมนูอาหาร
ง. ชนิดของเครื่องใชไฟฟา

4. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของ “ชารป”
ก. ทําอาหารไดอรอย
ข. ทําอาหารไดมากมาย
ง. มีหลายชนิดใหเลือก
ช. มีโภชนากรคอยดูแล

5. “ชารป กาวล้ําไปในอนาคต” นาจะมี
  ความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด

ก. ชารปทําใหอนาคตแมบานสดใส
ข. ชารปรูเร่ืองเครื่องครัวไฟฟามากที่สุด
ค. ชารปเปนเครื่องครัวไฟฟาที่มีคุณภาพ
ง. ชารปตอบสนองความตองการเรื่อง

เครื่องครัวไฟฟาไดเสมอ
6. ขอใดสัมพันธกับเรื่องนอยที่สุด

ก. ชารปชวยใหแมบานสะดวกขึ้น
ข. ชารปทําใหสามีรักภรรยามากขึ้น
ค. ชารปชวยใหแมบานทําอาหารเกงขึ้น
ง. ชารปชวยใหสามมีอีาหารกนิหลากหลาย

ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 7 - 8

ยาสีฟนพีมาชวยใหฟนขาวสะอาดแข็งแรง
หลังใชรูสึกทันทีถึงความขาวสะอาดกวาเดิม

ดวน ! สินคาราคาประหยัด ซื้อวันนี้แถมฟรีแปรงสีฟนขนละเอียดออน
ลายโดเรมอน  ในราคาพิเศษ 35 บาทเทานั้น
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7. กลุมเปาหมายหลักของโฆษณาชิ้นนี้คือ
 กลุมใด
ก. เด็ก
ข. วัยรุน
ค. ผูใหญ
ง. คนทํางาน

8. โฆษณานี้มีลักษณะอยางไร
ก. มีเหตุผล
ข. นาเชื่อถือ
ค. กลาไดกลาเสีย
ง. กลาวเกินจริง

อานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 9 – 16

วิตามินอี

นักวิจัยกลาวเตือนวา การที่ผูคนเรือนลานหลงกินวิตามินอีกันเปนอาหารเสริม ดวยความหวังวา
มันจะชวยปองกันโรคหัวใจ ชวยใหอายุยืนอาจจะผิดเสียแลว ตรงกันขามมันกลับจะแสลงใหโทษยิ่งกวาที่
จะเปนคุณ

หัวหนาคณะนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส ของสหรัฐฯ ดร.เอดการ มิลเลอร กลาว
เปดเผยวา ผูที่กินวิตามินอีเปนปริมาณสูงๆ ในบางกรณีอาจจะพานตายเร็วขึ้นดวยซ้ํา แมวาจะยังไมรู
สาเหตุที่แนชัดก็ตาม "ผมคิดวาคนกินวิตามินอีเพราะเชื่อวามันจะชวยทําใหอายุยืนขึ้น แตในการศึกษา
หนนี้ ไมไดผลยืนยันแบบนี้" เขากับคณะนักวิจัยไดทบทวนรายงานการศึกษาผูที่กินวิตามินอีเปนอาหาร
เสริมประจํา เร่ืองตางๆหลายเรื่องดวยกัน ซึ่งการศึกษาเหลานี้เกี่ยวพันกับตัวอยางลวนแตเปนผูสูงอายุใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและจีนมารวมกันไมต่ํากวา 136,000 คน

ดร.มิลเลอรไดบอกในที่ประชุมของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงอเมริกาวา ไดพบวาผูที่กินวิตามิน
อีมากถึงวันละ 200 หนวยสากลหรือกวานั้น มีอัตราการตายในชวงที่ทําการศึกษาอยูนาน 3 ป สูงยิ่งกวา
คนไมไดกินเสียอีก เขาบอกสรุปวา "เราไมคิดวาคนเราจําเปนจะตองกินวิตามินอีเปนอาหารเสริม เพราะก็
ไดจากอาหารการกินกันอยางเพียงพอแลว โดยเฉพาะจากพวกถั่ว น้ํามัน พืช ธัญญาหาร และผักใบเขียว
อันอุดมดวยวิตามินอี.

……………………………………………….
คัดมาจาก : ไทยรัฐ . เขาถึงไดจาก http://  www.thairath.co.th/ thairath1/2547/  techno /nov/19/

     p1_4.php
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9.  ขอใดคือประเด็นสําคัญของขาวนี้
ก. วิตามินอีกินมากๆจะตายเร็วขึ้น
ข. คนกนิวติามนิอเีปนอาหารเสรมิกนัมากขึน้
ค. วิตามินอีพบไดจากน้ํามันและผักใบเขียว
ง. เมือ่กนิวติามนิอแีลวจะชวยทาํใหอายยุนืขึน้

10. หากคนเราหันมากินวิตามินอีเปนอาหาร
 เสริมกันมากขึ้นจะเกิดผลกระทบหลาย

ประการ ยกเวน ขอ
ใดตอไปนี้
ก. รางกายออนแอ
ข. คาใชจายเพิ่มขึ้น
ค. อัตราการตายนอยลง
ง. ไดรับสารอาหารมากเกินไป

11. จากขาวขางตนขอใดกลาวถูกตองมากที่สุด
ก. เราไมควรกินวิตามินอีเปนอาหารเสริม
ข. คนเราควรกินอาหารเสริมบางแตอยา

มากจนเกินไป
ค. เราไมควรกินวิตามินอีเกินกวาวันละ 200

หนวยสากล
ง. คนที่กินวิตามินอีมากมีโอกาสช็อคตาย

มากกวาคนที่ไมไดกิน
12. จากขาวขางตนเหตุใดคนจึงเชื่อวากิน

วิตามินอีมากๆแลวจะชวยใหอายุยืน
ก. เพราะวิตามินอีชวยรักษาโรคได
ข. เพราะวิตามินอีชวยปองกันโรคหัวใจ

ค. เพราะวติามนิอชีวยใหรางกายสดชืน่
ง. เพราะวติามนิอชีวยใหรายกายแขง็แรง

13. จุดประสงคของการเสนอขาวนี้คือขอใด
ก.  ชักชวน

 ข.  แนะนํา
 ค.  ชี้แจง
 ง.  อธิบาย
14. ขอความในขาวมีลักษณะอยางไร

ก. ชี้แจง
ข. อธิบาย
ค. รายงาน
ง. เชิญชวน

15. ผูนาํเสนอขาวใชภาษาระดบัใดในการ
เสนอขาว
ก. ภาษาวัยรุน
ข. ภาษากันเอง
ค. ภาษาทางการ
ง. ภาษากึ่งทางการ

16. ขอคิดที่ไดจากขาวคือขอใด
ก. ชีวิตไมเที่ยง
ข. ชีวิตคือการดิ้นรนตอสู
ค. อาหารเสริมไมมีประโยชน
ง. ส่ิงใดที่มากเกินไปมักจะไมดี

17. ขอใดตอไปนี้ที่ขาว ไมได กลาวถึง
ก. การวิจัยนี้ใชเวลานาน
ข. การออกกาํลังกายทาํใหรางกายแขง็แรง
ค. คนกินวิตามินอีกันมากเพราะไมมีความรู
ง. อัตราการตายของคนกินวิตามินอีมากมีเพิ่มขึ้น
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อานบทความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 18 - 24

สวน

มนุษยกับธรรมชาติอยูคูกันมาแตดึกดําบรรพกอนที่โลกจะวิวัฒนาการจากปาดงดิบมาสูปา
คอนกรีต ปจจุบันมนุษยเริ่มรํ่ารองขวนขวายหาธรรมชาติ หาปาเขาลําเนาไพรใหเขามาอยูใกลตัวใหมาก
ที่สุด จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเราทําไดเพียงเสี้ยวนอยนิดในการดึงธรรมชาติเขามาอยูใกลๆ สวน
เปนเสมอืนตวัแทนของธรรมชาตทิีเ่ราสามารถสรางสรรคไดในทีพ่กัอาศัย ไมวาทีพ่กัอาศัยนัน้จะกวางใหญ
ไพศาลหรือคับแคบเพียงไมกี่ตารางเมตร

สวนอาจประกอบดวยพรรณไมหลากหลายพนัธุ บอนํ้า ลําธาร ศาลาพกัรอน หนทางเดนิคดเคีย้ว
หรือสวนอาจมีแคตนไมสัก 2 – 3 ตน อางน้ําเล็ก ๆ สักใบ เกาอี้สักตัวหนึ่ง เทานี้ก็เพียงพอสําหรับพักผอน
อิริยาบท พักใจใหคลายเครียด ไมวาคุณจะมีพื้นที่ขนาดเล็กเทาใด ไมเปนอุปสรรคในการสรางสรรคสวน
ใหกับชีวิตของคุณเลย นอกจากนี้เราอาจจะนึกไมถึงวาสวนที่เราจัดเพื่อความสวยงามเพลิดเพลินยังจะ
ทําใหเกิดความรมร่ืนและชวยประหยัดพลังงานภายในบานไดอีกดวย

ประโยชนทีไ่ดจากสวน ไดออกกาํลังกาย คลายเครยีด เนือ่งจากการอยูในสภาพแวดลอมทีส่ดชืน่
ดวยไมดอกไมใบทําใหจิตใจชุมชื่นผอนคลายความเครียดจากการงานไดมากทีเดียว เกิดความสัมพันธใน
ครอบครัวเพราะการที่คนในครอบครัวชวยกันดูแลสวนทาํใหไดพบปะสนทนาเพิ่มความรักความใกลชิดใน
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทําใหบานสวยงามนาอยูโดยไมจําเปนตองออกไปหาความสบายนอกบาน ซึ่งเปน
การประหยัดคาใชจายในการเดินทางและประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานเพราะสวนชวยใหเกิดความ
รมร่ืน การปลูกตนไมบังบานดานที่รับแดดผนังก็จะไมรอนสงผลใหเครื่องปรับอากาศทํางานนอยลงไม
ตองพึ่งพาพัดลมทําใหประหยัดพลังงานภายในบาน จากงานวิจัยพบวาตนไมขนาดใหญที่มีรมเงาจะชวย
ดูดซับความรอนไดประมาณ 12,000 บีทียู ตอชั่วโมง หรือเทียบเทาเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน และ
ตนไมสามารถใหรมเงาแกพื้นคอนกรีต

วิธีการจัดสวนไมใชเร่ืองยากนักส่ิงสําคัญ คือการเลือกพันธุไมที่มีธรรมชาติหรือความตองการ 
ดิน น้ํา แสง เหมือนๆกัน การจัดการเรื่องระบบรดน้ํา ระบบระบายน้ํา การบํารุงรักษาตองสม่ําเสมอ มีการ
ใหปุยทุกๆเดือน และไมควรใชปุยเคมีอยางเดียวควรใชปุยอินทรียเปนสวนมากเพราะจะทําใหดินไมแข็ง
เปนกอน หลีกเลี่ยงยาฆาแมลง หากจําเปนใชยาฆาแมลงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เชน สะเดา และสวนที่ดี
ตองมีความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้นควรมีแสงสวางเพียงพอในยามค่ําคืนเพื่อปองกัน
ทรัพยสินและสัตวเล้ือยคลานชนิดตางๆ  ทางเดินในสวนควรใชวัสดุที่ไมเรียบจนลื่น ไมหยาบจนเดิน
ลําบากซึ่งหลักการนี้สามารถใชไดกับสวนทุกประเภท
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   ที่มา    : หนังสือ “รวมพลังหาร 2 คิดกอนใช”
   เรียบเรียง  : ไคริกา ศิรประภาเดโช
  คดัมาจาก : บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php? id=323

18. จากบทความขางตนขอใดเปนขอคิดเห็น
ก. ตนไมสามารถใหรมเงาแกพื้นคอนกรีต
ข. มนุษยกับธรรมชาติอยูคูกันมาแตดึก

ดําบรรพ
ค. สวนอาจประกอบดวยพรรณไมหลาย

หลายพันธุ
ง. งานวิจัยพบวาตนไมขนาดใหญที่มี

รมเงาจะดูดซับความรอนได 12,000
บีทียู/ชั่วโมง

19. จากบทความขางตนขอใด ไมใช ประโยชน
ที่ไดจากการจัดสวนในบาน
ก. ชวยประหยัดคาเดินทาง
ข. ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ
ค. ทําใหบานไมรอนอบอาว
ง. เปนที่อยูอาศัยของสัตวตางๆ

20. จากบทความขางตนขอใด ไม มีผลตอการ
จัดสวน
ก. พื้นที่ในการจัดสวน
ข. การดูแลรักษาสวน
ค. การสรางทางเดินในสวน
ง. การคัดเลือกพรรณไมที่จะนํามาปลูก

21. จากบทความขางตน ขอใดตอไปน้ี  ไม ถกูตอง
ตามวิธีการจัดสวน
ก. ควรจัดระบบการระบายน้ําใหดี
ข. ควรใชยาฆาแมลงที่หาไดมาจาก

ธรรมชาติ
ค. ควรเลือกพรรณไมที่มีความตองการ

เหมือนกัน
ง. ควรใสปุยหลายชนิดผสมกันเพื่อตนไม
     จะไดรับสารอาหารหลากหลายและ

ครบถวน
22. ขอใดเปนประโยชนโดยตรงที่ไดจากการจัด

สวนในบาน
ก. ไดออกกําลังกาย
ข. ชวยประหยัดพลังงาน
ค. ทําใหบานสวยงามนาอยู
ง. เกิดความสัมพันธกันในครอบครัว

23. ประเด็นสําคัญที่บทความนี้ตองการนํา
เสนอ ยกเวน ขอใดตอไปนี้
ก. การจดัสวนในบานชวยปองกนัแสงแดด
ข. การจัดสวนในบานชวยลดคาใชจายลง
ค. ปจจบุนัมนษุยตองการธรรมชาตมิากขึ้น
ง. สวนขนาดใหญสามารถดูดซับความ
 รอนไดเทากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน
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24. “เราควรเลือกพันธุไมที่มีธรรมชาติเหมือนกันมาปลูก” จากขอความนี้หมายความวาอยางไร
ก. ควรเลือกพันธุไมที่มีขนาดใกลเคียงกัน
ข. ควรเลอืกตนไมทีม่ลัีกษณะใบเหมอืนกนั
ค. ควรเลือกตนไมที่อยูในรุนราวคราวเดียวกัน
ง. ควรเลือกพันธุไมที่ตองการสิ่งแวดสอมเหมือนกัน

อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 25 - 29

หนึ่งเมล็ดนอยนั้นคือวันเผย ผลิหนอเงยรากหยั่งงอกฝงแนน
แตกเติบตนขึ้นมาประดับแดน ปรกผืนแผนดินดงเปนพงไพร
สืบอายุชั่วกาลตํานานปา มีนักลามีเหยื่อเผื่ออาศัย
ดํารงชีพสืบพันธโยงกันไป ทุกชีวิตลวนไดอาศัยกัน
พอมาถึงยุคหนึ่งพบจุดเปล่ียน ปาถูกโคนจนเหี้ยนเพื่อเปล่ียนผัน
แปรผืนปาเปนไรแบงเขตปน เขาครอบครองห้ําหั่นปรับผืนดิน
หนึ่งครอบครัวขยายเปนหมูบาน ความเจริญคืบคลานมาสูถิ่น
ไฟฟามาปาหมดทางหลวงกิน ลําธารมอดปาส้ินเรื่อยเรื่อยมา
หนึ่งเมล็ดนอยนั้นในวันนี้ สํานึกคาอีกทีเมื่อรูวา
ที่อากาศแลงรายทุกขนานา เกิดจากสาเหตุใหญไรปาดง
จึงสํานึกรักปากันยกใหญ ริมทางหลวงปลูกตนไมมุงประสงค
เหมือนวัวตายแลวลอมคอกรณรงค ทีเมื่อกอนลุมหลงบาความเจริญ

                           ……………………………………………
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25. บทรอยกรองนี้มีลักษณะอยางไร
ก. ขอรอง
ข. แนะนํา
ค. รายงาน
ง. ประชดประชัน

26. บทรอยกรองบทใดสรุปใจความสําคัญไดดี
ที่สุด
ก. บทที่ 2
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5

27. บทรอยกรองนีต้องการกลาวถงึเรือ่งใด
 ก. การตัดไมทําลายปา

ข. ความสํานึกในการรักษาปา
ค. ความเจริญของบานเมือง

        ง.  การเจริญเติบโตของตนไม
28. จากบทรอยกรองขางตนมีเนื้อหาตรงกับ
       สํานวนใดมากที่สุด

ก. ไกไดพลอย
ข. ขมิ้นกับปูน
ค. ปากวาตาขยิบ
ง. รําไมดีโทษปโทษกลอง

                                      29. ขอคิดสําคัญที่ไดจากบทรอยกรองนี้คืออะไร
                                      ก.  การทําลายปาไมทําใหอากาศเปลี่ยนแปลง
                                             ข.  การทําลายปาไมใหประโยชนตอสังคมเชนกัน
                                             ค.  การทําลายปาไมเหมือนเปนการทําลายตัวเอง
                                             ง.  การทําลายปาไมทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล
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อานบทเพลงตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 30 –34

กาสะลอง
ลานนา   คัมมินต

เมื่อตะวันลับไป ไกลจากขอบฟา
เสียงเพลงลา แววมากับสายลม
กาสะลองลองลอย ปลิดพลิ้วไปตามลม
ลมความฝนพัดไป ไกลจากบาน

บนเสนทางฝนไกล ไปสูจุดหมาย
คําสุดทาย แมฝากยังไดยิน
ไมเคยลืมเลยสักคํา ตราบที่หัวใจโบยบิน
ถอยคํานั้นยังไดยิน รักและหวง

คืนรางทางเปลี่ยว หัวใจแมยังอุน
ความรักไมเคยจาง หางกันแสนไกล
เหมือนดวงดาว พรางพราวบนฟาไกล
ไกล…แสนไกล หัวใจอยูใกลกัน

เมื่อตะวันลับไป ใจคิดถึง
สะลอ ซอ ซึ้ง อื้ออึงในหัวใจ
กาสะลองของแม ไมรูวาเมื่อไหร
จะไดคืนไปซบไอ อุนใจของแม

คืนหนาวดาวเปลี่ยว หัวใจแมยังอุน
ความรักไมเคยจาง หางกันแสนไกล
เหมือนดวงดาว พรางพราวบนฟาไกล
ไกลแสนไกล หัวใจอยูใกลกัน
หางกันแสนไกล หัวใจอยูใกลแม
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30. ขอใดคือประเด็นสําคัญของเพลง
ก. ชีวิตคือการตอสู
ข. ชีวิตไมเที่ยงแท
ค. กําลังใจจากแม
ง. ความรักครั้งเกา

32. เพลงนี้ส่ือความรูสึกใดของผูรอง
ก. เหงา
ข. ทอใจ
ค. ผิดหวัง
ง. หนักใจ

31. ขอใด ไม สัมพันธกับเพลง
ก. ชีวิตมีฝน
ข. ลูกรักแมเสมอ
ค. แมตัวไกลแตใจใกลกัน
ง. ความรักของแมยากแทหยั่งถึง

33. ขอใดใหภาพชัดเจนที่สุด
ก. สะลอซอซึ้ง       อื้ออึงในหัวใจ
ข. กาสะลองลองลอย  ปลิดพลิว้ไปตามลม
ค. ความรักไมเคยจาง    หางกันแสนไกล
ง. ไมเคยลมืเลยสกัคาํ    ตราบทีห่วัใจโบยบนิ

34.  ขอใดมีความสัมพันธกับเนื้อเพลง
 ก. สมศรีนอนรองไหคิดถึงแม

 ข. สมชายกาํลังจะกลบับานเพือ่ไปเยีย่มแม
ค. สมหญงิหนอีอกจากบานเพือ่ไปหางานทาํ
ง. สมควรรองไหเมื่อตองจากแมไปเรียนตอตางประเทศ
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง  : ใหนักเรียนอานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถามลงในกระดาษที่ครูแจกให ขอสอบมีทั้งหมด

   4 ขอ ขอละ 4 คะแนน  คะแนนเต็ม 16  คะแนน ใชเวลาสอบ 10 นาที

1. ผูเขียนเรื่องนี้ตองการบอกอะไรแกผูอาน    เพื่ออะไร
2. เร่ืองนี้เหมาะสมกับคนกลุมใดมากที่สุด    เพราะเหตุใด
3. กระทียมมีผลอยางไรกับชีวิต    แลวนักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร
4. นักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องนี้วาอยางไร     เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตั้งชื่อเชนนั้น

งานวิจัยซึ่งตีพิมพในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition กลาววาผูที่กิน
กระเทียมเปนประจาํ ไมวาจะเปนกระเทยีมสดหรอืกระเทยีมทีผ่านการปรงุแลว จะมคีวามเสีย่งตอการเปน
โรคมะเรง็ลดลง

ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยทั่วโลกกวา 300 ชิ้น เพื่อหาความสัมพันธระหวางการกินกระเทียม
เปนประจํากับการเกิดโรคมะเร็ง ไดผลวาสามารถลดการเกิดมะเร็งที่กระเพาะไดรอยละ 50 และมะเร็ง
ลําไสถึง 2 ใน 3 นอกจากการปองกันมะเร็งแลวจากการวิจัย ยังพบวาสามารลดปริมาณของ
โคเลสเตอรอลในเลือด และผลการศึกษาจากประเทศเยอรมนียังระบุวากระเทียมชวยปองกันและลด
การเกาะตัวของคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ
………………….

แบบทดสอบ
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เฉลยแบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน

1. ก 18. ค
2. ก 19. ง
3. ค 20. ก
4. ก 21. ง
5. ง 22. ค
6. ข 23. ง
7. ก 24. ง
8. ง 25. ง
9. ก 26. ง
 10. ค 27. ก
 11. ง 28. ก
12. ข 29. ค
13. ค 30. ค
14. ข 31. ง
15. ข 32. ก
16. ง 33. ข
17. ข 34. ก
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เกณฑในการตรวจแบงเปน  2 ดาน  คือ
1. ดานเนื้อหา   2 คะแนน  แบงเปน

1.1 เนื้อหาถูกตองและครอบคลุมประเด็น ให  2  คะแนน
1.2 เนื้อหาถูกตองแตไมครอบคลุมประเด็น ให  1   คะแนน
1.3 เนื้อหาไมถูกตอง ให  0   คะแนน

2. ดานเหตุผลสนับสนุน 2   คะแนน  แบงเปน
2.1 เหตุผลถูกตองและสัมพันธกับเนื้อหา   ให   2   คะแนน
2.2  เหตุผลถูกตองแตไมสัมพันธกับเนื้อหา               ให   1   คะแนน
2.3 เหตุผลไมถูกตองและไมสัมพันธกับเนื้อหา ให   0   คะแนน

เกณฑการใหคะแนนขอสอบอัตนัย
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้มีทั้งหมด  20 ขอ
2. แบบสอบถามนี้ตองการถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู

คิดวิเคราะหโดยเทคนิคการใชผังกราฟฟก ใหนักเรียนเลือกตอบขอที่ตรงกับความรูสึกมากที่สุด
3.  แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอคะแนนในการเรียนของนักเรียน ขอใหนักเรียนตอบให

ตรงกับความรูสึกที่แทจริงของนักเรียน
4.  วิธีตอบแบบสอบถาม ใหนักเรียนอานขอความทางซายมือ แลวทําเครื่องหมาย  ลง

ในชองมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพียงขอเดียว
ตัวอยาง

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ดานสื่อ
1. ส่ือมีความทันสมัย
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คําชี้แจง   จงทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยในแตละขอ
    ใหตอบเพียงคําตอบเดียว

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ดานสื่อ
1.  ส่ือมีความนาสนใจ

 1. 

2.  เนื้อหาในสื่อมีประโยชนตอชีวิต
ประจําวัน

2. 

3.  ส่ือทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานใน
การเรียนเพิ่มข้ึน

3. 

4..  ระดับภาษาของสื่อเหมาะสมกบั
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน

4. 

ดานการจัดกิจกรรม
5.  กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและ
     แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

5. 

6.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
     มีความเหมาะสม

6. 

7.  นักเรียนนําความรูจากกิจกรรมไป
     ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

7. 

8. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียน
กลาคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

8. 

ดานกิจกรรมกลุม
9. นักเรียนมีความสนุกสนานในการทํา

กิจกรรมกลุม
9. 

10. นักเรียนไดรับความรูหลากหลาย
      จากการทํากิจกรรมกลุม

10. 
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

11.  นักเรียนไดเพิ่มพูนความสามารถในการ
        คดิวเิคราะหจากการทํากิจกรรมกลุม

11.

12. นักเรียนรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนใน
การทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น

12. 

ดานการประเมินผล
13.  รูปแบบการประเมินผลมีความนาสนใจ

13. 

14.  วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับ
 ส่ิงที่เรียน

14. 

15.  ผลการประเมินทําใหนักเรียนปรับปรุง
 แกไขตนเองได

15. 

16.  ผลจากกการประเมินทําใหนักเรียน
ประเมินตนเองได

16. 

ดานประโยชนของผงักราฟฟก
17.  ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนคิดวิเคราะห

ไดดีข้ึน

17. 

18. ผังกราฟฟกสามารถนําไปใชในวิชา
       อ่ืนได

18. 

19. ผังกราฟฟกชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ส่ิงที่เรียนไดดีข้ึน

19. 

20. ผังกราฟฟกชวยจัดระบบความคิดของ
นักเรียนใหชัดเจนขึ้น

20. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 1
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริง แยกแยะ

รายละเอียดของขาว หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบตางๆในขาว และสรุปสาระสําคัญ
ของขาว เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งชวยใหสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของขาวได
2. แยกแยะประเด็นหลักและประเด็นยอยของขาวได
3.  สรุปสาระสําคัญของขาวได
4. สรางผังกราฟฟกวิเคราะหขาวไดเหมาะสม

เนื้อหา
1. ขาวคลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนัก
2. การคดิวเิคราะหและการนาํเสนอขาว

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับขาวที่นําเสนอดวยสื่อมวลชนในปจจุบันที่มีมากและอาจ

ทําความเขาใจเนื้อหาของขาวไดยากอันเนื่องมาจากการใชภาษาและวิธีการนําเสนอรวมทั้งความซบัซอน
ของขาว ครูกระตุนใหนักเรียนตระหนักในความสาํคัญของขาวและความจาํเปนในการเขาใจขาวที่ไดรับรู 
เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ยกตัวอยางขาวเรื่องคลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนัก พรอมท้ังแจกขาวให

นักเรียนอาน
2. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหขาวหลังการอานพรอมให

ชวยกันคิดคําตอบดวย  เชน
1. ขาวนี้ชื่ออะไร  (ครูใหนักเรียนลองตั้งชื่อขาวเอง)
2. ใจความสําคัญของขาวคืออะไร
3. ในขาวมีรายละเอียดอะไรบาง
4. โครงสรางของขาวเปนอยางไร
5. ขาวนี้เปนขาวประเภทใด
6. อะไรเปนขอคิดที่เราสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตไดบาง

3. ใหนักเรียนคิดวาจากขาวนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบางจึงจะทําใหเราเขาใจขาวได
ลึกซึ้งขึ้น

4. อธิบายใหนักเรียนฟงวาคําตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจากขาวซึ่งนักเรียนจะไดรับ
ใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการโดยยกตัวอยางประกอบ

5. ใหนกัเรยีนอานใบความรูเพือ่ชวยเสรมิองคความรูในสวนทีน่กัเรยีนยงัไมเขาใจและชวยเนนย้าํ
ใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น

6. นกัเรยีนรวมกบัครชูวยกนันาํขอมลูท่ีไดจากการวเิคราะหในกจิกรรมขอ 2 และขอ 3 มาใสผัง
 กราฟฟกที่นักเรียนและครูรวมกันสรางขึ้นบนกระดาน โดยครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดและรวมกัน
อภิปรายจนเปนผังกราฟฟกที่มีรายละเอียดครบถวนตามที่ไดทําการวิเคราะหกันไว

7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอมูลที่อยูในผังกราฟฟกอีกครั้งโดยครูกระตุนใหนักเรียนจัด
กลุมขอมลูทีไ่ดเปน 3 ลักษณะคอื ดานเนือ้หา ดานความสมัพนัธและดานหลกัการ จากนัน้สรางเปนผังกราฟฟก
ใหมเพื่อสรุปขอมูลเดิมเปนกลุมตามลักษณะของการคิดวิเคราะห 3 ลักษณะ

8. นกัเรยีนทาํแบบฝกหดัวเิคราะหขาวเรือ่งหกโจอางตวัเปนตาํรวจพาพวกตะลมุบอนวยัรุน
9. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอขาว และลักษณะของการคิดวิเคราะห

และการใชผังกราฟฟกประกอบการคิดวิเคราะห
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สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ขาว
2. ใบความรูเร่ืองการนําเสนอขาว
3. แบบฝกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของขาวได
2.   แยกแยะประเด็นหลักและประเด็น
     ยอยของขาวได
3.  สรุปสาระสําคัญของขาวได
4.  สรางผังกราฟฟกวิเคราะหขาวได
     เหมาะสม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม แบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ขาว  คอืการรายงานเหตกุารณหรือเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ ซึง่อยูในความสนใจใครรูของคนทัว่ไป ขาวที่
ปรากฏในหนังสือพิมพหรือส่ืออื่นๆมีหลายชนิดและหลายประเภททั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายใน
การนําเสนอ  ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้

ชนิดของขาว
ชนิดของขาวแบงออกไดตามเนื้อหาของขาวนั้นๆ ไดแก ขาวการเมือง ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ

ขาวการศึกษาและวิทยาศาสตร ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง และขาวกีฬา เปนตน

ประเภทของขาว
ประเภทของขาวแบงตามวิธีการรายงานขาวเปน  2 ประเภท คือ
1. ขาวหนกั (Hard news) คอื ขาวทีมุ่งเนนเหตกุารณเปนหลกั เปนขาวทีเ่สนอขอเทจ็จริงลวนๆ

ตรงไปตรงมาตามเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ขาวเพลิงไหม ขาวอุบัติเหตุ ขาวฆาตกรรม เนื้อขาวจะบอกวา
เกิดอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใคร ทําไม และเกิดขึ้นไดอยางไร

2. ขาวเบา (Soft news) คือขาวที่มุงเนนกระบวนการเกี่ยวเนื่องมากกวาเนนเหตุการณ เปน
ขาวที่มีการอธิบายและแปลความหมายเหตุกาณที่เกิดขึ้นเพื่อใหผูอานเขาใจวาเพราะอะไรจึงเกิด
เหตุการณนั้น รวมทั้งชี้ใหเห็นผลกระทบจากเหตุการณที่มีตอสังคมดวย

โครงสรางของขาวโดยทั่วไป
โครงสรางของขาวโดยทั่วไปแบงออกได 3 สวน ดังนี้
1. พาดหัวขาว (Headline) เปนจุดดึงดูดความสนใจและบอกความสําคัญของขาวไดชัดเจน

และรวดเรว็ทีสุ่ด มกัจะใชอกัษรขนาดใหญแตถาไมสามารถเกบ็ความสําคญัไดหมดจะมกีารพาดหวัขาวรอง
(Sub headline) เพิ่มเติมไวอีกสวนหนึ่งโดยมีใจความที่ขยายใหชัดเจนขึ้นและใชตัวอักษรที่ลดขนาดลง

2. ความนําหรือวรรคนํา (Lead) เปนสวนที่อยูตอจากพาดหัวขาวและพาดหัวขาวรอง โดย
ผูเขยีนขาวจะจบัประเดน็สาํคญัของเหตกุารณ ทัง้หมดมารายงานใหผูอานทราบแตถาความนาํหรอืวรรคนาํ
ไมสามารถเกบ็สาระสําคญัของขาวไดหมดจะมกีารเพิม่สวนทีโ่ยงความสมัพนัธระหวางความนาํกบัเนือ้ขาว
ใหชดัเจนไวอกีตอนหนึง่เรยีกวา “สวนเชือ่ม” (Bridge) ซึง่มคีวามยาวไมมากนกัและในปจจบุนัมกัไมนยิมใช

3. เนือ้ขาว (Body) เปนรายละเอยีดของเหตกุารณหรือเรือ่งราวตางๆทีเ่กดิขึน้โดยรปูแบบในการ

ใบความรู
เรื่องการนําเสนอขาว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

นาํเสนอหลายอยางแตทีน่ยิมมากคอืการรายงานขาวโดยเรยีงลาํดบัเหตกุารณสําคญัมากไปเหตกุารณ
สําคัญนอยเพื่อใหผูอานจับสาระสําคัญไดเร็วขึ้น  อยางไรก็ตามบางครั้งการพาดหัวขาวและการ
เขียนความนํามุงเรียกรองความสนใจของผูอานมากเกินไปจนทําใหประเด็นสําคัญของขาวเบี่ยงเบน
ไป หากไดตรวจสอบจากเนือ้ขาวทัง้หมดอกีครัง้จะทาํใหจบัใจความขาวไดแมนยาํขึน้

รูปแบบการเขียนขาว
รูปแบบการเขียนขาวที่นิยมใชกันมากมีดังนี้
1. แบบปรามิดหัวกลับ เปนการเขียนขาวที่เรียงลําดับสวนสําคัญที่สุดไปถึงสวนที่สําคัญ

นอยที่สุด นิยมกันมากที่สุดเพราะเรียกรองความสนใจไดดี จับสาระสําคัญไดงาย

2. แบบปรามิดหัวตั้ง การเขียนขาวแบบนี้ตรงขามกับแบบปรามิดหัวกลับโดยจะเริ่มจากการ
รายงานขอเท็จจริงที่สําคัญนอยไวตอนตนแลวคอยๆเสนอขอเท็จจริงที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง
ยอหนาสุดทายซึ่งเปนฐานปรามิดจะเปนชวงที่มีความสําคัญมากที่สุด

การเขยีนขาวแบบนีใ้ชกนัมากในการเขยีนขาวสัน้ๆ มเีนือ้หาไมคอยเครงเครยีด หรือเนือ้ขาว
ไมสําคัญมากนัก หากผูเขียนบอกจุดสําคัญตั้งแตแรกก็จะไมมีใครสนใจอานรายละเอียด ฉะนั้นการเขียน
หนวงเหนี่ยวความสนใจเปนชวงๆจึงนาสนใจกวา

ความนํา

เนื้อขาว

เนื้อขาว

เนื้อขาว

พาดหัวขาว

พาดหัวขาว

จุดสําคัญ

เนื้อขาว

เนื้อขาว

ความนํา
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อยางไรก็ตามในการอานขาวผูอานควรตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริงในขาวจาก
แหลงขาวหรือส่ืออื่นๆดวยเพื่อจะไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดมากที่สุด

วันนี้เธออานขาว
แลวหรือยังจะ

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. เอกสารการสอนชุดวิชาการอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
แววมยุรา  เหมือนนิล.การอานจับใจความ.กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2538.
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การคิดวิเคราะห  เปนการคิดเพื่อแยกแยะหาความสัมพันธระหวางเหตุผล และระหวาง
องคประกอบตางๆของขอมลู  อนัจะชวยใหผูอานเหน็ถงึความเกีย่วพนัความสมัพนัธขององคประกอบหรือ
ส่ิงตางๆในขอมูลเหลานั้นและนําไปสูบทสรุปในที่สุด

การคิดวิเคราะหประกอบดวยแนวทางในการคิด   3  ลักษณะ  คือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย

1.1   การคนหาประเดน็ตางๆในขอมลู
1.2   แยกแยะขอเทจ็จริงออกจากขอคดิเหน็
1.3   แยกแยะขอสรุปออกจากขอความยอย
1.4   บอกส่ิงจูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุมจากขอความ

2.   การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย
2.1 การเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในขอความและบทความตางๆ
2.2 รูวาส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่เปนใจ

ความสําคัญหรือขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนสมมติฐาน
2.3 ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาโดยการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผล

จากความสัมพันธวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง
2.4 แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูล
2.5 สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ

3. การวิเคราะหหลักการ
3.1 วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององคประกอบ
3.2 วิเคราะหรูปแบบการเขียน
3.3 วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน
3.4 วิเคราะหความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะของการเขียนดานตางๆ
3.5 วิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ

ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะห
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ใบงาน
คําส่ัง  : นักเรียนอานขาวตอไปน้ี และตั้งคําถามใหไดมากที่สุด

คลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนัก

เชาวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนวันที่เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย เมื่อเกิดแผนดินไหวบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย สงผลใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ
พดัเขาใสหลายประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เอเชยีใต และแอฟรกิาตะวนัออก รวมท้ังประเทศไทย ซึ่ง
มี 6 จังหวัดที่ไดรับภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ ทั้งจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง และระนอง โดย
เฉพาะจังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่ไดรับความเสียหายจากคลื่นยักษสึนามิมากที่สุด ซึ่งความเสียหายคลื่น
ยกัษดงักลาว ทัง้ชวีติ ทรพัยสิน ฯลฯ แหลงทองเทีย่วชัน้นาํหลายแหงของไทยไดรับความเสยีหายอยางหนกั
อาทิ เขาหลัก จังหวัดพังงา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ หลายพื้นที่ถูกคลื่นยักษพัดเขาใสจมหายไปเกือบทั้ง
หมูบาน หลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญที่สุดในประเทศไทย หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง
ระดมกาํลังบรจิาคทัง้สิง่ของและเงนิเขาไปชวยเหลอืในพืน้ที ่ และกาํหนดมาตรการชวยเหลอืจากภาครฐั
หลายมาตรการ ทั้งงบประมาณฉุกเฉิน มาตรการสิทธิประโยชนของแตละหนวยงาน ขณะที่ผลกระทบ
จากการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยอมรับวาจะ
สงผลกระทบตอการทองเทีย่วของไทยเปนมลูคาหลายหมืน่ลานบาท โดยเฉพาะเรือ่งของทีพ่กั สวนหลาย
หนวยงานดานเศรษฐกิจไดประเมินผลกระทบจากคลื่นยักษตอเศรษฐกิจของประเทศจะมีไมมากนัก

สําหรับตัวเลขผูเสียชีวิตลาสุดเมื่อวานนี้ (1 ม.ค.) เวลา 20.00 น. มีผูเสียชีวิตรวม 4,798 ราย
บาดเจ็บ 10,306 ราย และสูญหาย 6,384 ราย
…………………………………
ทีมขาวภูมิภาค สํานักขาวไทย
คัดมาจาก : อสมท. เขาถึงไดจาก http:// tna.mcot.net/local/news.php?id =78894.
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : นักเรียนอานขาวตอไปน้ีแลววิเคราะหขาวโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

หกโจอางเปนตํารวจพาพวกตะลุมบอนวัยรุน

หกโจเมืองชาละวันซาอางตัวเปนตํารวจยกพวกปลนรถจักรยานยนตเหยื่อวัยรุนดวยกัน ชักมีด
ฟนเจาทรัพยชุลมุน หลังทําทีแสดงตนขอตรวจฉี่ขณะเห็นนั่งจับกลุมกินเม็ดแตงโมบนคอสะพาน ตํารวจ
ระบุคนรายเมาเหลาคึกคะนอง มั่นใจตะครุบตัวไดแน

เหตุวัยรุนอางตัวเปนตํารวจรายนี้เปดเผยขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 25 ก.ย. พ.ต.ท.เนวิน 
กาหลง สารวัตรเวร สภ.อ.เมืองพิจิตร รับแจงเหตุวัยรุนกอเหตุปลนทรัพยรถจักรยานยนตและใชอาวุธมีด
ทํารายรางกายวัยรุนอีกกลุมหนึ่งบริเวณสะพานขามแมน้ําวัดหาดมูลกระบือ ต.ยานยาว อ.เมือง จึง
ประสานเจาหนาที่สายตรวจสกัดจับคนรายพรอมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมกับนายตํารวจชั้นผูใหญ  
ที่เกิดเหตุพบนายวันชนะ ออมสิน อายุ 17 ป อยูบานเลขที่ 81 หมู 3 ต.ยานยาว อ.เมืองพิจิตรยืนรออยู
พรอมเพื่อนอีก 4-5 คน จึงนําตัวมาสอบสวนซึ่งใหการวา ขณะจับกลุมนั่งกินเมด็แตงโมกนัอยูบนสะพาน มี
กลุมคนรายเปนวยัรุนจาํนวน 6 คนขีร่ถจกัรยานยนตผานไปมา 3 คนั ซึ่งไมเคยรูจักกันมากอน เหมือนกับ
เปนการมาดูลาดเลา จากนั้นก็วกกลับมาจอดใกลกับบริเวณที่กลุมของตนนั่งอยูและเดินเขามาอางตัววา
เปนตํารวจนอกเครื่องแบบขอตรวจฉี่พวกตน และพบวาหนึ่งในคนรายแตงกายแบบตํารวจครึ่งทอน สวม
เส้ือแขนสั้น กางเกงขายาวสีกากี

"ผมไมแนใจวาจะเปนตํารวจจริงหรือไม ยังไมทันจะพูดอะไรพวกเขาก็ตรงเขามารุมชกตอยผม
และเพื่อนชุลมุน พรอมชักมีดฟนที่หลังนายประเมิน  จันทรเปย อายุ 19 ปซึ่งเปนเพื่อนในกลุมที่กลางหลัง 
จนเห็นทาไมดีเลยตะโกนบอกเพื่อนๆ วาใหวิ่งหนีและพบวาคนรายไดขี่รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา เวฟ
สีน้ําเงินของผมที่เพิ่งซื้อมาใหมยังไมไดติดปายทะเบียนหลบหนีไปดวย" นายวันชนะกลาว

ดาน พ.ต.ท.เนวิน กลาววา กลุมคนรายที่ลงมือนาจะเปนวัยรุนอีกหมูบานหนึ่ง ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวนาจะเกิดจากอาการเมาสุราจนกลายเปนความคึกคะนองมากกวา เพราะจากการสอบสวน
ผูเสียหายระบุวาคนรายมีกลิ่นสุราคละคลุงไปหมด เบื้องตนไดสอบพยานอยางละเอียดแลวและพอทราบ
เบาะแสกลุมคนรายวาเปนใคร คาดวาจะจับกุมไดในที่สุด
………………………
คัดมาจาก : คมชัดลึก. เขาถึงไดจาก http:// www.Komchadluek.net/news/2004/09-26/ cri-

    14832729.html.
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 2
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริง แยกแยะ

รายละเอียดของขาว หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบตางๆในขาว และสรุปสาระสําคัญ
ของขาว เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งชวยใหสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  แยกแยะประเด็นหลักและประเด็นยอยของขาวได
2.  บอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของขาวได
3.  สรุปสาระสําคัญของขาวได
4. สรางผังกราฟฟกคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวันได

เนื้อหา
 1. ขาว

1.1 เร่ือง ผูปวยภูมิแพ...ระวังแมลงสาบ
1.2 เร่ือง จากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหขาว
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมี
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และขาวเรื่องผูปวยภูมิแพระวังแมลงสาบ ใหนักเรียนทุกกลุม
2. นักเรียนแตละกลุมอานขาว รวมกันอภิปรายและวิเคราะหขาวที่ไดรับแลวนําขอมูลที่

ไดมาใสลงในผังกราฟฟก(ทําในกระดาษชารต)ที่แตละกลุมชวยกันคิดรูปแบบขึ้นซึ่งขอมูลหลักที่อยูใน
ผังกราฟฟกจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ

3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไว
บนกระดาน จนครบทุกกลุม

4. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมความคิดใหกันและกันจนสมบูรณ

5. แจกกระดาษ A4 และขาวเรื่องจากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย
ใหนักเรียนทุกคนเพื่อใหนักเรียนฝกวิเคราะหโดยการสรางผังกราฟฟกดวยตนเอง

6. สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น 3 คน จากนั้นนักเรียนและครูรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ

7. ใหนักเรียนทุกคนพิจารณาผลงานของตนเองแลวนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ
และชวยกันวิเคราะหเพิ่มเติมหากขอมูลยังไมครอบคลุม

ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหขาวโดยใชผังกราฟฟก

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ขาว
2. กระดาษชารต, กระดาษ A4
3. ปากกาเคมี

การวัดและประเมินผลการเรียน
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1. แยกแยะประเด็นหลักและประเด็น
ยอยได

2. บอกความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ของขาวได

3.   สรุปสาระสําคัญของขาวได
4.   สรางผังกราฟฟกคิดวิเคราะห
      ขาวสารในชีวิตประจําวันได

อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
ตรวจผลงาน

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบประเมินการสราง
ผังกราฟฟก
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินผลโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปนจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหดวยผังกราฟฟกสําหรับครู
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ครูจะเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมจริง
ของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3     คะแนน หมายถึง ดี

2     คะแนน หมายถึง พอใช
1     คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน           11 – 15    คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี
                   6 – 10    คะแนน ระดับคุณภาพ    พอใช
                   1 – 5    คะแนน ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน  6  คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

คว
าม
คิด
มีค
วา
ม

หล
าก
หล
าย

คิด
วิเค

ราะ
หได

คร
บ

ทั้ง
 3 
ลัก
ษณ

ะ

สื่อ
คว
าม
คิด

ออ
กม
าได

ชัด
เจน

นํา
เสน

อด
วย
รูป
แบ
บผ

ัง
ที่น
าส
นใ
จ

ผล
งาน

สะ
อา
ด อ

าน
งาย รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
        (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําสั่ง   : นักเรียนชวยกันวิเคราะหขาวและสรางผังกราฟฟกสรุปขอมูลที่วิเคราะห
 (ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให)

ผูปวยภูมิแพ...ระวังแมลงสาบ

พบคนกรงุเปนโรคภมูแิพแมลงสาบกวารอยละ 77.5 ชวงหนาฝนมผูีปวยเพิม่ขึน้ สาเหตจุากฝนตก
น้ําทวมขังทอระบายน้ํา แมลงสาบหลบอาศัยในบานเรือน ปลอยมูลและเมือกตามเสนทางที่เดินผาน
กระตุนอาการภูมิแพ แนะดูแลบานเรือนสะอาด ทิ้งขยะ เศษอาหารในถังมิดชิด น้ําหวานเพียงหยดเดียว
แมลงสาบอยูไดเปนป

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ ชวูรเวช แพทยโรคภมูแิพ กลาววา เมือ่กวาสิบปทีแ่ลวไดรวมกบัทีมงานศึกษา
รายงานในวารสารการแพทยแลนเซท เกี่ยวกับการทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสาเหตุผูปวยโรคภูมิแพ
ทกุชนดิทีเ่ปนคนไทยและพกัอาศัยในกรงุเทพมหานคร พบวา รอยละ 77.5 ของผูปวยเหลานัน้ แพแมลงสาบ
ซึ่งมีอัตราใกลเคียงกับการแพไรฝุน นอกจากนี้ในป 2540 มีผูรายงานวา เด็กที่ปวยเปนโรคหืดมีสาเหตุ
จากการแมลงสาบถึงรอยละ 49.3 แมลงสาบถือเปนแมลงที่พบในบานและกอใหเกิดโรคภูมิแพบอยที่สุด 
นอกจากนั้น ยังมียุง แมงมุม มด ปลวก และแมลงนอกบานเชน ผ้ึง แตน ตอ มด ซึ่งบางคนเมื่อถูกผึ้ง แตน 
ตอหรือมดคันไฟตอย บางคนมีอาการบวม คัน เปนลมพิษทั่วรางกายหรือเปนลมหมดสติได หากแพ
รุนแรง

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาววา แมลงสาบนอกจากสงกลิ่นเหม็นแลวยังเปนพาหะนําโรคเชน เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ เชื้อแบคทีเรียจําพวกไขไทฟอยดและโรคอาหารเปนพิษ แมลงสาบชอบออกหากินใน
เวลากลางคืน ในที่มืด มูลแมลงสาบหรือเมือกจะติดอยูตามเสนทางที่แมลงสาบเดินผาน ตามทีน่ัง่โถสวม
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หรอืปนเปอนกบัฝุนบานกลายเปนสารกอภมูแิพ ทาํใหเกดิโรคภมูแิพ เชน โรคเยือ่บจุมกูอกัเสบ เยือ่บตุา
อักเสบ โรคหืด โรคผื่นแพของผิวหนัง เชน ผ่ืนคัน ลมพิษ

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาวดวยวา แมลงสาบ มีอยูประมาณ 3,500 ชนิด พบไดทั่วโลก ใน
ประเทศที่พันธุที่พบบอย 4 พันธุ คือ 1. แมลงสาบพันธุอเมริกัน ตัวสีน้ําตาล มีขนาดใหญ ลําตัวยาว  10 -
45 มิลลิเมตร ปกกวาง บินได 2. แมลงสาบพันธุออสเตรเลีย คลายพันธุอเมริกัน แตขนาดเล็กกวา มีแถบ
สีเหลืองอยูบนแผนหลัง บินได 3. แมลงสาบพันธุเยอรมัน ลําตัวยาวประมาณ 10-15 มลิลิเมตร มแีถบสีดาํ
สองแถบอยูบนแผนหลงั บนิได 4. แมลงสาบพนัธุตะวนัออก มขีนาดเลก็ สีน้าํตาลเขมจนเกอืบดาํ ปกส้ัน บิน
ไมได แตวิ่งไดเร็ว

“วันที่มีฝนตกหนัก น้ําทวมขัง แมลงสาบจะหนีจากใตถุนและทอระบายน้ําเขามาในบาน ทําให
คนที่แพแมลงสาบเกิดอาการหอบหืดอยางรุนแรง จนตองนําสงโรงพยาบาล เราควรทําลายแหลงเพาะ
พันธุแมลงสาบ โดยกําจัดขยะ เศษอาหารใหหมดจากบาน หรือเก็บในถังขยะที่ปดมดิชดิ แหลงทีพ่บ
สารกอภมูแิพแมลงสาบบอยทีสุ่ดคอื หองครวั รองลงมาคอืหองนัง่เลน หองรบัแขก หองนอน บริเวณทีแ่มลงสาบ
ทิ้งสารกอภูมิแพไวมากที่สุดคือ รอยตะเข็บระหวางผนังบานกับบาน โดยแมลงสาบใชเปนแนวเดิน จึงตอง
ทําความสะอาดเช็ดถูใหมาก” พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาว

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาวดวยวา แมลงสาบสามารถยงัชพีไดนานถงึ 1 ปจากน้าํหวานเพยีงหยดเดยีว
การดูแลบานเรือนใหถูกสุขลักษณะจึงเปนทางหนึ่งที่จะลดโรคภูมิแพ
………………………………………………..
คัดมาจาก : สํานักขาวไทย. เขาถึงไดจากhttp:// tna.mcot.net/social/power.php?id =60817
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ใบงานที่ 2 งานเดี่ยว
คําสั่ง   : นักเรียนฝกการวิเคราะหขาวโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

จากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงสงเสรมิ
สนับสนุน ใหคนไทยปลูกหมอน เล้ียงไหม เพื่อทอผาสําหรับ
ไวใชสอยในครัวเรือน

ผาไหมยงัเปนผลิตภณัฑทีท่าํเงนิตราเขาสูประเทศปหนึง่
จํานวนนับลานๆบาท แตเมื่อมองยอนกลับไปจะพบวามี
เศษไหม อาท ิ รังไหมตกเกรดรงัไหมเจาะรงัไหมตดั และเศษไหม
จากโรงงานสาวไหม ซึง่มไิดนาํมาใชประโยชนอยางคุมคาปหนึง่

มีจํานวนไมใชนอย
ดวยเหตุนี้กลุมนักวิจัยสมองใส จึงไดจัดทํา "โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตผงไหมเชิง

อุตสาหกรรมและทําเปนผลิตภัณฑ" กระทั่งได "สบูไหมไทย" ซึ่งใช "ผงไหม" เปนสวนผสมหลักเปน
ผลสําเรจ็ และจะทลูเกลาฯ ถวายสทิธบิตัรการผลติสบูไหมไทย แดสมเดจ็พระนางเจาฯพระบรมราชนินีาถ
 นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

สําหรับผงไหม นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรบอกกับทีมงานวาเริ่มมีการผลิตผงไหมพันธุนางนอย
ศรีสะเกษ 1 เปนครั้งแรก โดยศูนยวิจัยหมอนไหมศรีษะเกษ 
สถาบันวิจัยหมอนไหม ตอมาไดพัฒนากรรมวิธีการผลิต โดย

รวมกับ สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข

ผงไหม จะไดจากสวนของใยไหม ทั้งจากรังและเสนซึ่งมี 2 ชนิด คือ ผงไหมจากกาวไหม (ผงไหม
ซิริซิน) และผงไหมจากเสนไหม (ผงไหมไฟโบรอิน) ในผงไหมไทยชนิด ซิริซิน จะมีสารสําคัญบางชนิดที่
ชวยปองกันผิวแหง ลดการเจริญเติบโตของไวรัสและมีสารตานไวรัสในปริมาณที่มากกวาไหมพันธุ
ตางประเทศ อีกทั้งยังมีกรดอะมิโน 16-18 ชนิด มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยกําจัดเชื้อจุลินทรียบางชนิดที่
เปนสาเหตุโรคผิวหนัง รักษาแผลใหหายเร็วขึ้น ตอตานไวรัส กําจัดส่ิงสกปรกในเซลลและยืดอายุเซลล
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การผลติผงไหม เร่ิมแรกนาํรังไหมทีไ่ดตดัและเอาดกัแดกบัคราบของหนอนไหมทีอ่ยูในรงัออก
แลวตดัใหมขีนาด ประมาณ 1 ตร.ซม.นาํไปตมทีอ่ณุหภมู ิ98  ํC เปนเวลา 30 นาท ีลางดวยน้าํสะอาด ผ่ึงลม
ใหแหงในทีร่มจะไดสารไหมไฟโบรอนิ จากนัน้นาํไปผานกระบวนการละลาย สุดทายนาํไปบดจะไดผงไหม
ลักษณะคลายแปง สีขาวออกเหลืองออน ละลายน้ําไดดี สัมผัสดวยมือมีความลื่นมัน ชิมดูไมมีรสและ
กลิ่น

นายประทีป มีศิลป หนึ่งในทีมงาน เลาถึงกระบวนการผลิตวา จะใชผงไหมมาเปนสวนผสม
สําคัญ ในการผลิตสบู ซึ่งประกอบดวยโซเดียมเบส วิตามินอี และกลิ่นที่ องคสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดทรงพระกรุณาเลือกกลิ่นหอม รวม 4 กลิ่น พระราชทานเพื่อนํามาผสม กระทั่ง
ออกมาเปนสบูกอน จากนั้นนําไปทดสอบ กับกลุมผูใชอยางตอเนื่อง โดยเทียบเคียงกับสบูทั่วไป

ผลท่ีไดคือ ผิวที่ใชสบูไหมไทยจะมีความนุมและ
นวลอีกทั้งยังขจัดเซลลผิวหนังที่เส่ือมสภาพใหหลุดออกไป 
และยังชวยยืดเซลลอายุที่สําคัญยังชวยรักษาลดการอักเสบ
ของผิวหนังอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้สบูไหมไทยเปนผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติแทๆ ดังนั้นผลที่ไดหลังการใชจะคอยเปนไป จะ
ไมเร็วทันใจ แตทวามีความปลอดภัยสูง

………………
คดัมาจาก : ไทยรัฐ. เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/ thairath/2547/ farming/jul/02/ farm1.ph
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 3
    วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหบทความ เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอคิดเห็นของผูเขียนวาตองการนํา

เสนอเรื่องเพื่อจุดประสงคใด มีขอเท็จจริงสนับสนุนมากนอยเพียงใด และสามารถสรุปไดวาขอคิดเห็น
ประเด็นใดมีความเปนไปได สมเหตุสมผลหรือนาเชื่อถือ เพื่อจะไดรับรูขอมูลท่ีมีความถูกตอง และนํา
ความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหบทความ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.   บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากบทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. สรางผังกราฟฟกวิเคราะหบทความได

เนื้อหา
 1.  บทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน

2. การคดิวเิคราะหบทความ

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. ยกตัวอยางขอความที่เตรียมมาแลวใหนักเรียนแยกวาขอความใดนาจะเปนขอเท็จ

จริง และขอความใดนาเปนขอคิดเห็น เพราะอะไร ตัวอยางขอความ
1. แหมมแคทรียา เปนดาราที่สวยที่สุด
2. องคพระปฐมเจดียอยูที่จังหวัดนครปฐม
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3. อากาศหนาวทําใหไมอยากอาบน้ํา
4. ลูกกวาดมีสวนผสมของน้ําตาล
5. คนชอบดูละครมากกวาดูดนตรี
6. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีผงชูรสเปนสวนผสม

2. นกัเรยีนและครอูภปิรายรวมกนัเกีย่วกบัความแตกตางระหวางขอเทจ็จริงและขอคดิเหน็
แลวชวยกันตรวจสอบคําตอบของนักเรียน

3. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับบทความโดยครูนําบทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน

มาใหนักเรียนพิจารณาและรวมกันอภิปรายความแตกตางระหวางบทความกับขาว และใหนักเรียนบอก
ชื่อบทความที่นักเรียนเคยอาน

2. นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู เร่ือง การคิดวิเคราะหบทความที่ครูแจกใหและชวยกันสรุป
ปากเปลา

3. นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหบทความโดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนฝกการ
คิดวิเคราะหบทความหลังการอาน เชน

1. บทความนี้ชื่ออะไร
2. ใจความสําคัญของบทความคืออะไร
3. โครงสรางของบทความเปนอยางไร

4. ใหนักเรียนคิดวาจากบทความนี้สามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
5. ทบทวนโดยใหนักเรียนชวยกันอธิบายวาคาํตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจากบทความ

นักเรียนจะไดรับใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการ
6. นักเรียนรวมกับครูชวยกันนาํขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาใสผังกราฟฟกที่นักเรียนและครู

รวมกันสรางขึ้นบนกระดาน โดยครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดและรวมกันอภิปรายจนเปนผังกราฟฟกที่มี
รายละเอียดครบถวนตามที่ไดทําการวิเคราะหกันไว

7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอมูลที่อยูในผังกราฟฟกอีกครั้งโดยครูกระตุนให
นักเรียนจัดกลุมขอมูลที่ไดเปน 3 ลักษณะคือ ดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ จากนั้น
สรางเปนผังกราฟฟกใหมเพื่อสรุปขอมูลเดิมเปนกลุมตามลักษณะของการคิดวิเคราะห 3 ลักษณะ

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหบทความเรื่องสรางสุขดวยรอยยิ้ม
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหบทความ
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สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. บทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน
2. ขอความที่มีลักษณะเปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
3. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหบทความ
4. แบบฝกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก

บทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. สรางผังกราฟฟกวิเคราะหบทความได

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม  แบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู
เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ

บทความ (Article) คืองานเขียนที่มุงเสนอความคิดเห็นหรือความรูในเรื่องที่คนกําลังสนใจอยู 
ตามทรรศนะสวนตัวของผูแตงเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความโดยทั่วไปจึงมีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
เหตกุารณทนัสมยัขนาดสัน้ๆ และมกีลวธิกีารแตงทีมุ่งแสดงเเหตผุลโนมนาวใจใหผูอานเชือ่ถอืคลอยตาม
โครงสรางของบทความ

บทความจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ
1. ชื่อเรื่อง จะเปนสวนที่บอกใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2. ความนํา   เปนสวนที่ทําใหทราบความเปนมาของเรื่องและดึงดูดความสนใจใหอาน

ตอไปผูอานจะตองวิเคราะหเพื่อแยกแยะประเด็นสําคัญของเรื่อง ซึ่งเปนความคิดเห็นของผูเขียนวามี
ประเด็นเกี่ยวกับอะไรบาง

3. เนื้อเรื่อง  เปนรายละเอียดของเรื่อง จะมีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไป
เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจและคลอยตาม

4. บทสงทายหรือสรุปเปนสวนที่สรุปประเด็นสําคัญของเรื่องและเนนความคิดของผูเขียน
ใหชัดเจนขึ้น ผูอานจะตองวิเคราะหใหไดวาผูเขียนตองการเนนประเด็นอะไร มีการเสนอแนะ เรียกรอง 
หรือขอรองอะไร อยางไร

ในการวิเคราะหบทความนั้น ผูอานจะตองจับใหไดวาผูเขียนมีวัตถุประสงคอยางไร สวนใดคือขอ
เท็จจริงและขอคิดเห็น มีขอมูลประกอบการแสดงความคิดเห็นสมเหตุสมผลหรือไม ใชภาษายากงาย
อยางไร
ประเภทของบทความ

บทความสามารถแบงออกไดกวางๆ 3 ประเภท ดังนี้
1. บทความบรรยาย   เปนบทความที่ผูเขียนมุงเสนอความรูที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป

ตามทรรศนะของตนเอง โดยมีแงมุมที่ทันสมัย แปลกใหมและอางอิงขอมูลที่เชื่อถือได มักนิยมใชในการ
เสนอความคิดเห็นใหมๆทางวิชาการ เชนบทความตอตานโรคเอดส จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปวาบทความทาง
วิชาการ

2. บทความวิเคราะห เปนบทความที่ผูเขียนเสนอความคิดเห็นตอเหตุการณหรือสถานการณที่
เกิดขึ้นอยางรอบดานและเปนกลาง  โดยประมวลขอมูล ขอเท็จจริงและเหตุผล ทั้งผลดีและผลเสียมานํา
เสนอใหผูอานพิจารณาเพื่อจะไดเขาใจและสามารถตัดสินไดดวยตนเอง

3. บทความวิจารณ เปนบทความที่ผูเขียนมุงเสนอความคิดเห็นเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอาน
คลอยตาม เปนบทความที่นิยมแตงมากที่สุด แบงออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้
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 3.1 บทความเชิงโตแยงเปนการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงหรือไมเห็นดวยกับการ
กระทําหรือสถานการณที่เกิดขึ้น โดยพยายามหาเหตุผลมาอางใหผูอานคลอยตามมากที่สุด

3.2    บทความวิจารณเชิงสนับสนุน เปนการแสดงความคิดเห็นคลอยตามหรือ
สนับสนุนการกระทําหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้น  บทความลักษณะนี้ใชมากในการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน
……………………………………

ไมยากเลยใชมั้ยละ

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. เอกสารการสอนชุดวิชาการอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
แววมยุรา  เหมือนนิล.การอานจับใจความ.กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2538.
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ใบงาน
คําส่ัง  : นักเรียนอานขาวตอไปน้ี และชวยกันตั้งคําถามใหไดมากที่สุด

อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน

ในแตละปอบุตัเิหตจุากการจราจรทางบกไดคราชวีติเดก็วยัรุนซึง่เปนกาํลังสาํคญัของชาตไิปมาก
โดยมีปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุหลายอยาง ซึ่งหากไมมีมาตรการปองกันและแกปญหาอยางถาวร
จะเปนความสูญเสียที่ประเมินคาไมได ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล และในดานเศรษฐกิจ

ผลการวิจัยของผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ศูนยวิจัยเพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัย และการปองกันการไดรับบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุวา
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุการจราจรในหมูเด็กวัยรุนมีอยู 5 ปจจัย ประกอบดวย เปนผูมือใหมหัดขับ 
เพราะผูที่จะขับรถตองมีความรูเบื้องตน มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี มีระบบประสาทที่วองไว แต
เด็กวัยรุนยังขาดประสบการณในการขับขี่ มีความสามารถในการรับรูและตอบสนองอันตรายไดนอย และ
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไมดีพอ วัยรุนชอบเสี่ยงอันตราย ดวยอารมณอยากลอง 
แรงผลักดันจากเพื่อน และความเครียดอื่นๆ เปนปจจัยเสริมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ปกติ 
เชน การขับรถดวยความเร็วสูง การเลี้ยวตัดหนา เบรกในระยะกระชั้นชิด และการขับรถเวลากลางคืน 
เปนตน

วัยรุนยังชอบใชรถจักรยานยนต รอยละ 35.7 ของผูใชรถจักรยานยนตอายุนอยกวา 24 ป และ 
รอยละ 61.2 เร่ิมขับขี่ตั้งแตอายุยังไมถึง 15 ป ผูขับขี่รถจักรยานยนตจัดอยูในกลุมผูใชถนนไรส่ิง
ปองกัน มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บและการตายสูงกวาผูใชรถยนตรอยละ 10-50 และกลุมวัยรุนมี
ความเสี่ยงสูงสุด วัยรุนยังชอบเมาแลวขับ พบวาวัยรุนที่บาดเจ็บและเขามารับการรักษาอยูในภาวะเมา
แลวขบัถงึรอยละ 16 และพบวาวยัรุนทีอ่ยูในภาวะเมาจะไดรับบาดเจบ็รุนแรงมากกวากลุมอายอุืน่ๆ วยัรุนยัง
ไมชอบใชอุปกรณเพื่อสรางความปลอดภยั ไมวาจะเปนหมวกนริภยัในการขบัขีร่ถจกัรยานยนต หรือเขม็ขดั
นริภยั ในการขบัขีร่ถยนต วัยรุนที่บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตใชหมวกนิรภัยเฉลี่ยรอยละ 47 โดย
วัยรุนอายุ 10-14 ปใชเพียงรอยละ 12.5 ขณะที่วัยรุนอายุ 15-19 ป ใชรอยละ 51.7 สวนกลุมอายุ 30-34 
ป มีการใชหมวกนิรภัยถึงรอยละ 61
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จากตัวเลขและปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรคราชีวิตวัยรุนเปนจํานวนมากนี้ ถึงแม     
หลายคนจะไมถึงกับเสียชีวิต แตอาจสงผลกระทบทําใหเกิดความพิการทางรางกายเสียโอกาสที่จะมี
ความเจริญกาวหนาในชีวิต ซึ่งวัยรุนถือเปนอนาคตและกําลังที่สําคัญของชาติและถึงแมรัฐบาลจะไดออก
มาตรการปองกนัและแกปญหาหลายมาตรการแลว ตวัเลขความสญูเสยีกย็งัไมลดลง ซึง่หากผูมหีนาทีดู่แล
ความสงบเรียบรอยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางจริงจังและตอเนื่องถนนในประเทศไทยจะปลอดภัยมาก
ขึ้นและจะลดความสูญเสียทั้งดานทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้นดวย

ที่มา          :  นภาพร พานิชชาติ, หมายเหตุประชาชนเดลินิวส วันที่ 8 กรกฎาคม 2546
เรียบเรียง  :   อังคณา สุริยกุล ณ อยุธยา
คดัมาจาก :   บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php? id=353
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แบบฝกหัด
คําส่ัง : ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลววิเคราะหบทความโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

สรางสุข…ดวยรอยยิ้ม

รอยยิ้ม… เปนสิ่งจรรโลงใจ ที่ทําใหผูคนมีความสุข สดชื่น ชุมฉํ่าในหัวใจ คงไมมีใครไมชอบ
รอยยิ้ม รอยยิ้มทําใหเราสบายใจ และมีประโยชนตอเราอยางมหาศาล โดยไมตองซื้อหาแตอยางใด เมื่อ
เรารูสึกมีความสุข เราจะแสดงออกทางสีหนาดวยรอยยิ้ม ในทางตรงกันขาม แมเรายังไมรูสึกมีความสุข 
แตเมื่อเรายิ้มไปสักพักเราจะรูสึกวาอารมณดีขึ้นและมีความสุขไดเชนกัน

เมือ่เรายิม้เราจะรูสึกสบายและผอนคลาย ระบบตางๆ ในรางกายผอนคลายลง การมอบรอยยิ้ม
สามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลา แตตองถกูกาลเทศะดวย เชน ในทีท่าํงาน เราสามารถยิม้ทกัทายเพือ่นรวมงาน 
หวัหนายิม้ทกัทายลกูนอง ลูกนองยิ้มทักทายหัวหนา กอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ในสถานที่บริการตางๆ 
รอยยิ้มจากพนักงานตอนรับหรือพนักงานบริการ เปนการแสดงออกถึงความเต็มใจในการใหบริการใน
ครอบครัวรอยยิ้มเปนสิ่งสําคัญ เร่ิมตนดวยการยิ้มใหกับตัวเองเพื่อเสริมสรางกําลังใจ ยิ้มใหลูกหลานหรือ
เด็กๆในครอบครัวเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและสอนใหเปนคนที่อารมณดี สามียิ้มใหภรรยา ภรรยายิ้ม
ใหสามีและอยาลืมยิ้มใหกับสมาชิกคนอื่นๆในบานดวย เพื่อบงบอกถึงความผูกพัน ใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน มีผูกลาวไววาการยิ้มเปนประจําชวยผอนคลายความตึงเครียด โดยรางกายจะหลั่งสารเอนเดอรฟนไป
ที่สมอง ทําใหเรามีอารมณที่แจมใส

เคล็ดลับในการยิ้มนั้น ควรยิ้มทั้งปากและตา และมองตากันคางไวอยางนอย 3 วินาที มีผูใหขอ
สังเกตวา การยิ้มสามารถมองเห็นไดไกลถึง 45 เมตร ในขณะที่อารมณอื่นตองเขาใกล ๆ จึงจะเห็น การ
ยิ้มที่ดีนั้น ตองยิ้มใหถูกที่ ถูกเวลา และถูกกาลเทศะ มิฉะนั้นอาจจะเปนอันตรายตอตัวเราได รอยยิ้มที่
คางอยูบนใบหนานานเกนิไปมกัจะดเูหมอืนเสแสรง ควรยิม้ดวยความจรงิใจ ในเมือ่ยิม้แลวเรามแีตได ไดทั้ง
ผลดีตอสุขภาพ ไดมิตรภาพ ไดภาพลักษณที่ประทับใจผูอื่น แลวเราจะรอชาอยูทําไม รีบยิ้มกันตั้งแตวันนี้ 
แลวจะพบวาความสุขนั้นหาไมยากอยางที่คิด ยิ่งยิ้มมากก็ยิ่งเปนที่ชื่นชอบของผูอื่น เราเองก็มีความสุขไป
ดวย เหมือนกันดังบทกลอนของ ศ.นพ.ประสพ รัตนกร ที่วา

“ เมื่อเรายิ้มเราไมเสียอะไรเลย แตผูไดผลงอกเงยมากนักหนา ผูไดรับอิ่มเอมเปรมอุรา ผูยิ้มใหก็
ใชวาจะจนลง”

ที่มา : ขอเขียนของ ผองศรี งามดี จากวารสารสาธารณสุขขอนแกน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2545  
เรียบเรียง : รพีพรรณ ขวดพุทรา
คดัมาจาก : บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php?id= 348
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 4
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหบทความ เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอคิดเห็นของผูเขียนวาตองการนําเสนอ

เร่ืองเพื่อจุดประสงคใด มีขอเท็จจริงสนับสนุนมากนอยเพียงใด และสรุปไดวาขอคิดเห็นประเดน็ใดมคีวาม
เปนไปได สมเหตสุมผลหรอืนาเชือ่ถอือยางไร เพือ่จะไดรับรูขอมลูท่ีมคีวามถกูตอง นาเชื่อถือ และนําความรู
ไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหบทความ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.   บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากบทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. สรางผังกราฟฟกวิเคราะหบทความได

เนื้อหา
 บทความเรื่อง ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหบทความ  ขอเท็จจริง

ขอคิดเห็นพรอมทั้งใหนักเรียนยกตัวอยางประกอบ
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมี
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และบทความเรื่องปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก ใหนักเรียนทุกกลุมอาน
2. นักเรียนแตละกลุมอานบทความรวมกันอภิปรายและวิเคราะหบทความที่ไดรับแลวน

นําขอมูลที่ไดมาใสลงในผังกราฟฟก(ทําในกระดาษชารต)ที่แตละกลุมชวยกันคิดรูปแบบขึ้นซึ่งขอมูลหลัก
ที่อยูในผังกราฟฟกจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดาน
หลักการ

3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

4. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

5. แจกกระดาษ A4 และบทความเรื่องพื้นฐานผูตกเปนทาสยาเสพติดใหนักเรียนทุกคนเพื่อ
ใหนักเรียนฝกวิเคราะหบทความโดยการสรางผังกราฟฟกดวยตนเอง

6. สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น 3 คน จากนั้นนักเรียนและครูรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ

7. ใหนักเรียนทุกคนพิจารณาผลงานของตนเองแลวนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ
และชวยกันวิเคราะหเพิ่มเติมหากขอมูลยังไมครอบคลุม

ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหบทความและการใชผังกราฟฟกประกอบการ

คิดวิเคราะห

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. บทความ

1.1 เร่ืองปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก
1.2 เร่ืองพื้นฐานผูตกเปนทาสยาเสพติด

2. กระดาษชารต, กระดาษ A4
3. ปากกาเคมี
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู

ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  บอกโครงสรางของบทความได
2.  แยกแยะขอเทจ็จริงและขอคิดเหน็ได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4.   บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5.   สรางผังกราฟฟกวิเคราะห
  บทความได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจผลงาน

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบประเมินการสราง
ผังกราฟฟก

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปนจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหดวยผังกราฟฟกสําหรับครู
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ครูจะเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมจริง
ของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3     คะแนน หมายถึง ดี

2     คะแนน หมายถึง พอใช
1     คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน           11 – 15    คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี
                   6 – 10    คะแนน ระดับคุณภาพ    พอใช
                   1 – 5    คะแนน ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน  6  คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

คว
าม
คิด
มีค
วา
ม

หล
าก
หล
าย

คิด
วิเค

ราะ
หได

คร
บ

ทั้ง
 3 
ลัก
ษณ

ะ

สื่อ
คว
าม
คิด

ออ
กม
าได

ชัด
เจน

นํา
เสน

อด
วย
รูป
แบ
บผ

ัง
ที่น
าส
นใ
จ

ผล
งาน

สะ
อา
ด อ

าน
งาย รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
         (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําส่ัง  : นักเรียนชวยกันวิเคราะหบทความและสรางผังกราฟฟกสรุปขอมูลท่ีวิเคราะห
 ลงในกระดาษที่ครูแจกให

ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก

---- จากสถานการณโรคระบาดในไกรวมถึงไขหวัดนกในขณะนี้ แมวากระทรวงสาธารณสุขจะเฝา
ระวังโรคในคนไขอยางใกลชิด และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเขาไปควบคุมสถานการณใน
พื้นที่ที่เกิดโรคระบาดทุกแหง แตประชาชนก็ยังรูสึกตื่นตระหนก เพราะเปนเรื่องใหมที่ยังขาดความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัอาการของโรคและวธิหีลีกเลีย่งปองกนั กระทรวงสาธารณสขุจงึไดชีแ้จง แนะนาํแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อลดความกังวลของประชาชน

โรคไขหวัดเปนโรคติดตอของสัตวประเภทนก เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญบางสายพันธุที่พบ
จากนก โรคไขหวัดนกเกิดในคนเปนครั้งแรกเมื่อป 2540 ที่ฮองกง ซึ่งตามปกติโรคดังกลาวจะติดตอมายัง
คนไมงายนัก ยกเวนผูที่อยูใกลชิดกับสัตวที่เปนโรค อาจติดเชื้อโดยการสัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือตาย ทํา
ใหเชื้อที่อยูในน้ํามูก น้ําลาย และมูลของสัตวติดมากับมือ และอาจเขาสูรางกายทางเยื่อบุของจมูกและตา 
ผูติดเชื้อจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ มีระยะฟกตัว 1 ถึง 3 วัน จะมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ 
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ หากผูปวยเปนเด็กเล็ก ผูสูงอายุหรือผูที่มีโรคประจําตัวอาจมี
อาการรุนแรง เชน หอบ หายใจลําบาก เนื่องจากปอดอักเสบอยางรุนแรง ผูที่มีความเสี่ยงตอโรคไขหวัด
นก คือผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปกในพื้นที่ที่โรคไขหวัดนกระบาด การปองกัน
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารของประชาชนผูบริโภคไกและผลิต
ภัณฑจากไก จึงควรรับประทานเนื้อท่ีปรุงสุกเทานั้น เนื่องจากเชื้อโรคตางๆ ที่อาจปนเปอนมา ไมวาจะ
เปนไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทําลายดวยความรอน และงดทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ สวนไขก็
ตองปรุงสุกเชนกัน โดยเฉพาะในชวงที่มีปญหาโรคระบาดในไก

ดานผูประกอบอาหารนับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปองกันโรคติดตอจากอาหาร จึงควร
เลือกซื้อเนื้อและผลิตภัณฑไกจากแหลงที่มีการรับรองมาตรฐาน หรือรานคาประจํา และเลือกซื้อไกที่ไมมี
ลักษณะบงชี้วาอาจตายดวยโรคติดเชื้อ เชนเนื้อมีสีคลํ้าหรือมีจุดเลือดออก เปนตน สําหรับไขควรเลือก
ฟองที่สดใหมและไมมีมูลไกติดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงก็ควรลางใหสะอาด และตองหลีกเลี่ยงไมใชมือ
ที่เปอนมาจับจมูก ตาและปาก รวมทั้งตองหมั่นลางมือบอย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจับตองเนื้อสัตว
และเปลือกไขที่เปอนมูลสัตว สําหรับเขียงที่หั่นอาหารก็ควรแยกระหวางเขียงสําหรับหั่นเนื้อไก และเขียง
สําหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแลว สวนเด็กที่มักมีนิสัยชอบเลนคลุกคลีกับสัตวเล้ียงยิ่งตองระมัดระวัง
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เปนพิเศษโดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาดในสัตวปก โดยเตือนไมใหเด็กอุมสัตวหรือจับตองซากสัตว
ปกทีต่ายหากจบัตองสตัวดงักลาวตองรบีลางมอืทุกครัง้และหากมอีาการปวยทีส่งสัยเปนโรคตดิเชือ้ทางเดนิ
หายใจตองรีบนําไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด

การรักษาสุขภาพใหแข็งแรงจะเปนภูมิตานทานโรคไดดี จึงควรรับประทานอาหารใหครบถวนทั้ง
ผักและผลไม ไมสูบบุหรี่และดื่มสุรา นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และ
สวมเสื้อผาเพื่อใหรางกายอบอุน หากมีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ และไอ ตองรีบไปพบแพทยทันที 
ทั้งนี้อาจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท 0-2590-3333 หรือ
หนวยงานสาธารณสุขทุกแหงใกลบานทาน
………………………………….
ที่มา : เอกสารเผยแพร กระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียง : สวนขาวและรายการภูมิภาค
คัดมาจาก: บทความทั่วไป. เขาถึงไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php?id=445
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ใบงานที่ 2 งานเดี่ยว
คําส่ัง  : นักเรียนฝกการวิเคราะหขาวโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

พื้นฐานผูตกเปนทาสยาเสพติด

---- ยาเสพติดเปนสารหรือยาที่เสพเขาสูรางกายดวยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีการอื่น ซึ่งจะ
ออกฤทธิ์ตอรางกายและจิตใจหากใชสารนั้นเปนประจําจะทําใหเปนสารเสพติด คือมีลักษณะอาการ
ดื้อยาตองใชสารนั้นในปริมาณสูงขึ้น มีอาการอยากยาเมื่อใชนอยลงหรือหยุดใชจนตองพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อนําสารนั้นกลับมาใช กอใหเกิดโทษที่รายแรงตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

จากการสํารวจพื้นฐานของผูที่ตกเปนทาสยาเสพติดจะพบวามีหลายสาเหตุ เชนเกิดจากการ
ถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุในกลุมคนที่เปนโรคซึมเศราหรือมีบุคลิกแบบกาวราว คนที่เปน
โรคประสาท วิตกกังวล ผูที่มีขอจํากัดทางสติปญญา เชนปญญาออนทําใหถูกชักจูงไดงาย ผูพิการที่หัน
ไปใชสารเสพติดเพื่อลบปมดอย การใชยาเสพติดเพื่อระงับอาการเจ็บปวดและไมสามารถเลิกได สําหรับ
เด็กที่ขาดความรักความอบอุนในครอบครัว พบวาสวนลึกตองการความรักจึงตองแสวงหาจากภายนอก
ครอบครวัในรูปแบบตางๆ และนําไปสูการติดสารเสพติด เด็กที่มีพอแมอายุยังนอยทําใหเล้ียงดูลูกไม
ถูกตอง เด็กจึงขาดมโนธรรมไมสามารถแยกความผิดกับความถูกได นอกจากนั้นบุคคลที่อยูใกลชิดกับ
สารเสพติด หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่มีการใชสารเสพติด ก็มีโอกาสลองใช จนเสพติดไดเชนกัน การมี
พฤติกรรมตามกลุมเพื่อนหรือใชเพื่อลดความเครียดใหลืมปญหาชั่วคราว ถือวาเปนปญหาที่สําคัญใน
ปจจุบัน

เมื่อหลายฝายทราบพื้นฐานโดยรวมที่จะนําไปสูการใชสารเสพตดิแลว กต็องชวยกนัแกปญหา
อยางถกูตองและเหมาะสม การใหความรกั ความอบอุนและกาํลังใจซึ่งกันและกัน ถือวาเปนการแกปญหาที่
ตนเหตุ และที่สําคัญตองใหโอกาสผูที่พลาดพลั้งไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดกลับเขาสูสังคมเชนคนปกติ 
และสรางจิตสํานึกตอเยาวชนใหพึงระลึกเสมอวา “ทุกคนมีคาในตนเอง” จึงไมควรทํารายตนเองดวยการ
เขาไปเกี่ยวของกับสารเสพติดทุกชนิด
………………………………..
ที่มา : เอกสารเผยแพร สํานักงาน ปปส.
เรียบเรียง  : สวนขาวและรายการภูมิภาค
คัดมาจาก : บทความทั่วไป. เขาถึงไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php?

      id=445.
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 5
       วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
          เรื่อง การคิดวิเคราะหโฆษณา
                 เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหโฆษณา เปนการคิดพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ปรากฏในสื่อโฆษณาวาผูสงสารหรือ

ผูเขียนมีจุดมุงหมายอะไร มีการใชภาษาในการแสดงขอเท็จจริงหรือเกินจริงอยางไร มีความนาเชื่อถือ
เพียงใดโดยผูรับสารจะตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหรูเทาทันโฆษณาประกอบ
การตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อโดยไมถูกหลอกลวงจากกลวิธีการโฆษณา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหโฆษณา

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4. สรางผังกราฟแสดงการวิเคราะหโฆษณาไดเหมาะสม

เนื้อหา
 1. โฆษณา

2. การคดิวเิคราะหโฆษณา

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อของสินคาตางๆในปจจุบันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ

มีทั้งที่สามารถเขาใจไดงาย เขาใจยาก นาเชื่อถือและนาสงสัย พรอมท้ังยกตัวอยางกลองบรรจุผลิตภัณฑ
ตางๆใหนักเรียนพิจารณาขอความและรูปภาพที่ใชในการโฆษณาชวนเชื่อในแงขอเท็จจริงหรือเกินจริง 
โดยครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการวิเคราะหโฆษณาเพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชได
ในชีวิตประจําวัน
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2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหโฆษณาและชวยกันสรุปปากเปลา
2. ยกตัวอยางการโฆษณาสินคาโดยแจกแผนโฆษณาใหนักเรียนพิจารณา
3. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหโฆษณา เชน

1. สินคาชิ้นนี้คืออะไร
2. จุดประสงคของผูที่โฆษณาคืออะไร
3. องคประกอบของโฆษณานี้มีอะไรบาง

4. ใหนักเรียนคิดวาจากโฆษณานี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
5. ใหนักเรียนทบทวนโดยใหชวยกันอธิบายวาคําตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจาก

โฆษณาซึ่งนักเรียนจะไดรับใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการโดย
ยกตัวอยางประกอบ

6. นกัเรยีนรวมกบัครชูวยกนันาํขอมลูท่ีไดจากการวเิคราะหในกจิกรรมขอ 3 และขอ 4 มาใสผัง
 กราฟฟกที่นักเรียนและครูรวมกันสรางขึ้นบนกระดาน โดยครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดและรวมกัน
อภิปรายจนเปนผังกราฟฟกที่มีรายละเอียดครบถวนตามที่ไดทําการวิเคราะหกันไว

7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอมูลที่อยูในผังกราฟฟกอีกครั้งโดยครูกระตุนใหนักเรียนจัด
กลุมขอมลูทีไ่ดเปน 3 ลักษณะคอื ดานเนือ้หา ดานความสมัพนัธและดานหลกัการ จากนัน้สรางเปนผังกราฟฟก
ขึ้นใหมเพื่อสรุปขอมูลเดิมเปนกลุมตามลักษณะของการคิดวิเคราะห 3 ลักษณะ

8. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหโฆษณา
9. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นกัเรยีนและครรูวมกนัสรปุเนือ้หาเกีย่วกบัการคดิวเิคราะหโฆษณาและการใชผังกราฟฟก

ประกอบการคิดวิเคราะห

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ส่ือโฆษณา
2. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหโฆษณา
3. แบบฝกหัด
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4.  สรางผังกราฟแสดงการวิเคราะห
    วิเคราะหโฆษณาไดเหมาะสม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม  แบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะหโฆษณา

โฆษณาคือถอยคําหรือเรื่องราวที่ผูสงสารถายทอดไปสูผูรับเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจใครรู
เร่ืองราวของสินคาจนสามารถนําไปสูการเปลี่ยนปลงพฤติกรรมในที่สุด ดังนั้นในการพิจารณาโฆษณา
ควรวิเคราะหใหถวนถี่มิใชเชื่อในทันที

โครงสรางของโฆษณาแบงออกได 3 สวน คือ
1. พาดหัวโฆษณา เปนสวนสําคัญที่สุดเชนเดียวกับพาดหัวขาว  โฆษณาบางชิ้นอาจมี

เพียงพาดหัวและคําลงทายโดยไมตองมีคําอธิบายรายละเอียด
2. ขอความอธิบายสรรพคุณ  รายละเอียด เปนสวนที่ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากพาดหัว

เพื่อชักชวนโนมนาวใจกลุมผูบริโภคใหคลอยตาม เชื่อมั่นในสินคา
3. สวนลงทาย เปนประโยคสรุปที่ผูรับสารจดจําขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้น โดยทั่วไปมักประกอบ

ดวยชื่อสินคา ตราสินคา และคําขวัญ
การเสนอโฆษณามีทั้งสวนที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดแกภาพ การออกแบบโฆษณา

เครือ่งหมายการคา การใหสี รวมทัง้การเคลือ่นไหวและเสยีงประกอบสาํหรบัส่ืออเิล็กทรอนคิ การวิเคราะห
โฆษณาจึงตองวิเคราะหทีละสวน

วัจนภาษา ประกอบดวย
1. หัวเรื่อง เปนการพาดหัวที่เนนประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ เนนความอยากรูอยากเห็น
2. ขอความโฆษณา การวิเคราะหควรพิจารณาเนื้อหาและการใชภาษากระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูซื้อหรือไม
3. ชื่อหรือยี่หอสินคา เปนสวนสําคัญทําใหจําชื่อสินคาไดแมนยําและถูกตอง การตั้งชื่อ

ควรเลือกใชคําที่เหมาะสม
อวัจนภาษา  เปนสวนที่มีผลตอความสําเร็จการสรางสรรคงานโฆษณา ตองพิจารณากลวิธีการ

นําเสนอที่สามารถดึงดูดความสนใจ เสริมความจํา และกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นหรือไม
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ใบงาน
 คําส่ัง  : นักเรียนพิจารณาโฆษณาตอไปนี้ และชวยกันตั้งคําถามใหไดมากที่สุด
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : ใหนักเรียนอานโฆษณาตอไปนี้แลววิเคราะหโฆษณาโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 6
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหโฆษณา
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหโฆษณา เปนการคิดพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ปรากฏในสื่อโฆษณาวาผูสงสารหรือ

ผูเขียนมีจุดมุงหมายอะไร มีการใชภาษาในการแสดงขอเท็จจริงหรือเกินจริงอยางไร มีความนาเชื่อถือ
เพียงใดโดยผูรับสารจะตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหรูเทาทันโฆษณาประกอบ
การตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อโดยไมถูกหลอกลวงจากกลวิธีการโฆษณา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหโฆษณา

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4. สรางผังกราฟฟกแสดงการวิเคราะหโฆษณาไดเหมาะสม

เนื้อหา
 1. โฆษณา

2. การคดิวเิคราะหโฆษณา

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหโฆษณา
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมี

และแผนโฆษณาสินคาใหนักเรียนทุกกลุมพิจารณา
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2. นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัพจิารณาโฆษณา อภปิรายและวเิคราะหโฆษณาทีไ่ดรับแลว
นําขอมูลที่ไดใสลงในผังกราฟฟก(ทําในกระดาษชารต)ที่แตละกลุมชวยกันคิดรูปแบบขึ้นซึ่งขอ
มูลหลักที่อยูในผังกราฟฟกจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธ
และดานหลักการ

3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

4. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

5. แจกกระดาษ A4 และแผนโฆษณา ใหนักเรียนทุกคนเพื่อใหนักเรียนฝกวิเคราะหโดย
สรางผังกราฟฟกดวยตนเอง

6. สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น 3 คน จากนั้นนักเรียนและครูรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ

7. ใหนักเรียนทุกคนพิจารณาผลงานของตนเองแลวนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ
และชวยกันวิเคราะหเพิ่มเติมหากขอมูลยังไมครอบคลุม

ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหโฆษณาและการใชผังกราฟฟกประกอบการ

คิดวิเคราะห

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. โฆษณา
2. กระดาษชารต, กระดาษ A4
3. ปากกาเคมี

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4.  สรางผังกราฟฟกแสดงการ
     วิเคราะหโฆษณาไดเหมาะสม
 

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจผลงาน

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบประเมินการสราง
ผังกราฟฟก
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปนจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

แบบประเมินการคิดวิเคราะหดวยผังกราฟฟกสําหรับครู

คําชี้แจง
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แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ครูจะเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมจริง
ของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3     คะแนน หมายถึง ดี

2     คะแนน หมายถึง พอใช
1     คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน           11 – 15    คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี
                   6 – 10    คะแนน ระดับคุณภาพ    พอใช
                   1 – 5    คะแนน ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน  6  คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………
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         (…………………………………)
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ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําสั่ง  : นักเรียนชวยกันวิเคราะหโฆษณาและสรางผังกราฟฟกเสนอขอมูลที่วิเคราะห

(ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให)
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ใบงานที่ 2 งานเดี่ยว
คําสั่ง  : นักเรียนฝกการวิเคราะหโฆษณาโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 7
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหคําประพันธ
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหคําประพันธ เปนการคิดแยกแยะเรื่องราวในดานรูปแบบของฉันทลักษณ เนื้อหา 

กลวิธีการแตง รสและสาระสําคัญที่ไดรับ ผูรับสารจึงควรคิดและพิจารณาเรื่องอยางใครครวญและถี่ถวน  
เพื่อจะไดรับอรรถรส เขาใจเรื่องและสามารถเลือกนําส่ิงดีมีประโยชนไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหคําประพันธรอยกรองได

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกรูปแบบของงานเขียนได
2.  บอกกลวิธีการนําเสนองานเขียนได
3. อธิบายความหมายของขอความบางตอนของงานเขียนได
4. บอกขอคิดที่ไดรับจากเรื่องได
5.  สรางผังกราฟฟกวิเคราะหเร่ืองได

เนื้อหา
 1. คําประพันธรอยกรอง

2. การคดิวเิคราะหคาํประพนัธ

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนแลละครูสนทนากันเกี่ยวกับคําประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน

 พรอมทั้งชวยกันยกตัวอยางประกอบเล็กนอย
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหคําประพันธแลวใหนักเรียนชวยกันสรุป

ปากเปลา พรอมทั้งยกตัวอยางคําประพันธรอยกรองและแจกใหนักเรียนอาน
2. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหหลังการอาน

 เชน
1. คําประพันธนี้ควรชื่ออะไร  (ครูใหนักเรียนลองตั้งชื่อเอง)
2. สาระสําคัญของคําประพันธนี้คืออะไร
3. ผูแตงมีจุดประสงคในการนําเสนออยางไร

3. นกัเรยีนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต และปากกาเคมใีห
นักเรียนทุกกลุม

4. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวาจากคําประพันธนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
เพื่อที่จะไดคิดวิเคราะหไดอยางลึกซึ้ง แลวนําขอมูลที่คิดไดใสลงในผังกราฟฟก(ทําในกระดาษชารต)ที่
แตละกลุมชวยกันคิดรูปแบบขึ้นซึ่งขอมูลหลักที่อยูในผังกราฟฟกจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ 
ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ

5. นกัเรยีนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานาํเสนองานหนาชัน้โดยแตละกลุมตดิผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

6. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

7. แจกกระดาษ A4  และคําประพันธใหนักเรียนทุกคนอานเพื่อใหนักเรียนฝกวิเคราะหโดย
สรางผังกราฟฟกดวยตนเอง

8. สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น 3 คน จากนั้นนักเรียนและครูรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ

9. ใหนักเรียนทุกคนพิจารณาผลงานของตนเองแลวนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ
และชวยกันวิเคราะหเพิ่มเติมหากขอมูลยังไมครอบคลุม

ข้ันสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหคําประพันธและการใชผังกราฟฟกประกอบการ

คิดวิเคราะห

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. คําประพันธรอยกรอง
2. กระดาษชารต, กระดาษ A4
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3. ปากกาเคมี
4. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหคําประพันธ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกรูปแบบของงานเขียนได
2.  บอกกลวิธีการนําเสนอได
3.  อธิบายความหมายของขอความ
     บางตอนได
4.  บอกขอคิดที่ไดรับจากเรื่องได
5.  สรางผังกราฟฟกวิเคราะหเร่ืองได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
ตรวจผลงาน

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประ เมินพฤติกรรม
กลุมและแบบประเมินการ
สรางผังกราฟฟก

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ
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ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช
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ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหดวยผังกราฟฟกสําหรับครู
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ครูจะเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมจริง
ของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3     คะแนน หมายถึง ดี

2     คะแนน หมายถึง พอใช
1     คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน           11 – 15    คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี
                   6 – 10    คะแนน ระดับคุณภาพ    พอใช
                   1 – 5    คะแนน ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน  6  คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ
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คําชี้แจง
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ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะหบทรอยกรอง

บทรอยกรองหมายถึงคําประพันธที่แตงขึ้นอยางมีศิลปะ คือมีการสรางสรรคความงามดวยตัว
อักษร เสียง จังหวะ และถอยคํา เปนสัญลักษณส่ือความหมายแทนบางสิ่งบางอยางที่ชวยในการ
จินตนาการ และใหความรูสึก

องคประกอบของบทรอยกรองอาจแบงไดกวางๆ คอืรูปแบบและเนือ้หาทีแ่ยกกนัไมออก ซึง่รูปแบบ
หมายความรวมถงึรปูฉันทลกัษณ เสียง จงัหวะ คาํและการเรยีงคาํ ภาพโวหาร สัญลักษณ  สวนในแงเนือ้หานัน้
บทรอยกรองจะไมไดบอกออกมาตรงๆแตเปนการกระทบใจผูรับทําใหผูรับนึกเชื่อมโยง จินตนาการ
กวางไกลออกไป

ประเภทของบทรอยกรอง
บทรอยกรองแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. มีรูปฉันทลักษณตามแบบแผน ประกอบดวย กาพย กลอน โคลง ฉันท รายและลิลิต
2. มีรูปฉันทลักษณอิสระ ประกอบดวย กลอนเปลาและวรรณรูป ซึ่งหมายถึงการใชคํา

สรางเปนภาพตางๆ เชนภาพเด็ก บาน เปนตน
การพิจารณาบทรอยกรองควรวิเคราะหส่ิงตอไปน้ี
1. รูปแบบฉันทลักษณ คือลักษณะของการประพันธรอยกรองแตละชนิด
2. เนื้อหา บทรอยกรองที่ดีตองมีเนื้อหาที่แสดงความคิดที่มีคุณคากับชีวิตเชนใหขอคิด

เตือนใจ ใหคําสอน เพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีสุข การวิเคราะหเนื้อหาจะตองทราบ
จุดมุงหมายของผูแตงวาตองการเสนอเนื้อหาดานใด

3. กลวิธีการแตง บทรอยกรองที่มีคุณคาจะใชสํานวนภาษาที่ไพเราะ ใชภาษาเพื่อสราง
จินตนาการ และมีการใชสัญลักษณอุปมาเปรียบเทียบ

4. รสของบทรอยกรอง คือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูแตงใชสํานวนภาษาที่กระทบอารมณ เชน
ความรกั ความโกรธ ความเศรา ซึง่เมือ่ผานการตคีวามหมายกจ็ะไดรับรสทีม่อีารมณคลอยตามผูแตง

5. สาระสําคัญ คือส่ิงสําคัญหรือขอคิดที่ผูแตงตองการถายทอดออกมาผานบทรอยกรอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



187

ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําส่ัง   : นักเรียนชวยกันวิเคราะหคําประพันธตอไปนี้และสรางผังกราฟฟกสรุปขอมูลท่ีวิเคราะห
 (ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให)

จากสมัยกอนนั้นถึงวันนี้ จากกรุงศรีกรุงธนจนยุคใหม
ถึงกรุงเทพเมืองมีศิวิไลซ ยุคสมัยฟาดฟนกันเรื่อยมา
กลายเปนเรื่องเยื้อแยงการแขงขัน จนเกิดคอรรัปชั่นสรางปญหา
เอาการแกงแยงกันเปนปญญา อวิชชามนุษยปุถุชน
สมัยกอนมองเห็นใผเปนใผ สมัยนี้เมืองไทยสุดสับสน
ยังปาเถื่อนถดถอยรอยเลหกล คอรรัปชั่นฉอฉลไมเลิกรา
ประชาชนไมเวนตกเปนเหยื่อ นายเปนเสือกระสันกันถวนหนา
ราชการโกงกินกันชินชา นักการเมืองชั่วชายิ่งกวาเดิม
กบกระเสือกเลือกนายไดแตเสือ ไลลาเหยื่อตื้นลึกอยางฮึกเหิม
มีแตน้ําเนาๆเขาเพิ่มเติม พอกพูนเพิ่มความตายใหประชา
จากกรุงศรีสุโขทัยสมัยโนน กรุงเทพมีแตโจรรายยิ่งกวา
มองยังไมเห็นสัตวพัฒนา คอรรัปชั่นปญหาเต็มบานเมือง

(รมไม  2547 :56)
………………..…………….

คัดมาจาก : รมไม.”กวีนิพนธ”  ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 26 ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หนา 56
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ใบงานที่ 2 งานเดี่ยว
คําส่ัง   : นักเรียนฝกการวิเคราะหคําประพันธโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

“สวัสดีนกนอย…ผูนัยนในตาเศรา” “สวัสดีน้ําเนา ไยทักขา”
“ทําไมปกของเจาดูโรยรา” “เพราะขาขามรอยปา หมื่นผาชัน”
“เจาตองการสิ่งใดมาที่นี่” “ขาตองการสิ่งที่ขาเคยฝน”
“เจาไมกลัวเจ็บหรือบินฝาฟน” “ใจของขาเหยียดหยันความหวาดกลัว”
“เจาเคยพลาดบางไหม…เจานกนอย” “กายของขาดางพรอยแผลเปนทั่ว”
“เจาเคยเหงาบางไหม…ยามหมองมัว” “อาจมีบางเพียงชั่วลมพลิ้วพัด”
“เจามีรักบางไหมในใจเจา” “ขาเคยหลงโงเงาโดนเขาสลัด”
“เจาจึงยอมหลีกทางควางเซซัด” “ขาไมอยากสาหัสเจ็บหัวใจ”
“ฝนของเจาที่แทแคขออาง” “เปลา…ฝนขารางชางสุดสดใส”
“เจาโกหกตัวเองเพื่ออะไร” “เปลา…ขาไมโกหกหลอกตัวเอง”

“เจาตองการหนีรักจึงหลบมา”
“เจาแอบซอนน้ําตาทําอวดเกง”
“ทั้งที่ความเปนจริงเจาวังเวง”
“เหงาอางวางควางเควง…บินเดียวดาย”

“นกนอยผูนัยนตาเศรา ทุกสิ่งลวนวางเปลาลวนสูญหาย
เกิดมาชั่วชีพหนึ่งถึงจะตาย จงอยาสรางตาขายกักขังตน
จงภูมิใจในรักที่ไดรัก กวารูปกายแตกหักไปปฏิสนธิ์
อยาวิ่งหนีความจริงจงอดทน อยากลัวรักจงคนคาใหพบ
นกนอยผูนัยตาเศรา ถูกตองขาน้ําเนาเหม็นเศราตรลบ
รูปนอกขาใครเห็นเปนภาพลบ แตใจขาสงบพบสัจธรรม

……………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมทดลองแผนที่ 8
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหเพลง
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหเพลง เปนการคิดแยกแยะเรื่องราวในดานของเนื้อหา กลวิธีการแตง รสและ

สาระสําคัญที่ไดรับ ผูรับสารจึงควรคิดและพิจารณาเรื่องอยางใครครวญและถี่ถวน  เพื่อจะไดรับอรรถรส 
เขาใจเรื่องและสามารถเลือกนําส่ิงดีมีประโยชนไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหเพลงได

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1. สรุปสาระสําคัญของเพลงได
2 อธิบายความหมายของขอความบางตอนของเพลงได
3. บอกขอคิดที่ไดรับจากเพลงได
4. สรางผังกราฟฟกวิเคราะหเพลงได

เนื้อหา
 1. เพลง รักกันไวเถิด

 2. การคิดวิเคราะหเพลง
 
กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลงวาที่มีลักษณะคลายคําประพันธรอยกรองในดานของการ

คดัสรรคาํเพือ่ใหเกดิความไพเราะ สามารถสือ่อารมณ และความหมายไดตามความมุงหมายของผูแตง โดย
กระตุนใหนักเรียนรูจักเลือกนําขอคิดที่ดีในเพลงไปใชประโยชน

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ใหนกัเรยีนอานใบความรูเร่ืองการคดิวเิคราะหเพลงแลวใหนกัเรยีนชวยกนัสรุปปากเปลา 

จากนั้นเปดเพลงใหนักเรียนฟง
2. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหหลังการฟง

 เชน
1. เพลงนี้แสดงอารมณใด
2.  สาระสําคัญของเพลงนี้คืออะไร
3. ผูแตงมีจุดประสงคในการนําเสนออยางไร

3. นกัเรยีนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต และปากกาเคมใีห
นักเรียนทุกกลุมพรอมทั้งแจกเนื้อเพลงเพื่อนักเรียนจะไดคิดวิเคราะหเพลงไดอยางถี่ถวนและดีขึ้น

4. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวาจากเพลงนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบางเพื่อที่จะ
ไดคิดวิเคราะหไดอยางลึกซึ้ง แลวนําขอมูลที่คิดไดใสลงในผังกราฟฟก(ทําในกระดาษชารต)ที่แตละกลุม
ชวยกันคิดรูปแบบขึ้นซึ่งขอมูลหลักที่อยูในผังกราฟฟกจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดาน
เนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ

5. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

6. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

7. แจกกระดาษ A4  เนื้อเพลงและเปดเพลงใหนักเรียนทุกคนฟงเพื่อใหนักเรียนฝกวิเคราะห
โดยสรางผังกราฟฟกดวยตนเอง

8. สุมนักเรียนออกมาเสนอผลงานหนาชั้น 3 คน จากนั้นนักเรียนและครูรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ

9. ใหนักเรียนทุกคนพิจารณาผลงานของตนเองแลวนําเสนอขอมูลท่ีแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ
และชวยกันวิเคราะหเพิ่มเติมหากขอมูลยังไมครอบคลุม

ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหเพลงและการใชผังกราฟฟกประกอบการ

คิดวิเคราะห

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. เพลงรักกันไวเถิดและซับนํ้าตาอันดามัน
2. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหเพลง
3. กระดาษชารต, กระดาษ A4
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4. ปากกาเคมี
5. วิทยุ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.   สรุปสาระสําคัญของเพลงได
2. อธิบายความหมายของขอความ

บางตอนได
3.   บอกขอคิดที่ไดรับจากเพลงได
4.   สรางผังกราฟฟกวิเคราะหเพลงได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจผลงาน

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบประเมินการสราง
ผังกราฟฟก

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินผลโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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แบบประเมินการคิดวิเคราะหดวยผังกราฟฟกสําหรับครู
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ครูจะเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมจริง
ของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3     คะแนน หมายถึง ดี

2     คะแนน หมายถึง พอใช
1     คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน           11 – 15    คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี
                   6 – 10    คะแนน ระดับคุณภาพ    พอใช
                   1 – 5    คะแนน ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน  6  คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

คว
าม
คิด
มีค
วา
ม

หล
าก
หล
าย

คิด
วิเค

ราะ
หได

คร
บ

ทั้ง
 3 
ลัก
ษณ

ะ

สื่อ
คว
าม
คิด

ออ
กม
าได

ชัด
เจน

นํา
เสน

อด
วย
รูป
แบ
บผ

ัง
ที่น
าส
นใ
จ

ผล
งาน

สะ
อา
ด อ

าน
งาย รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
         (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบความรู
การคิดวิเคราะหเพลง

เพลง  หมายถึง บทประพันธที่มีเนื้อรองและมีดนตรีประกอบเปนจังหวะ ทํานองเพื่อใหเพลงมี
ความไพเราะนาฟง เปนสิ่งจรรโลงใจใหผูฟงมีความสุข  เพลงมีลักษณะคลายบทกวี คือใชคําเหมือนกัน 
แตเพลงจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะ คือมีภาษาและทํานอง
ชนิดของเพลง

เพลงสามารถจําแนกได 3 ชนิดคือ
1. เพลงพื้นเมือง (Folk Song) มีมาชานานเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกขเศรา และความสุขของคน

ในดินแดนตางๆมากกวาเปนความทุกขเศราของแตละคน เพลงพื้นเมืองสะทอนใหเห็นอดีตผสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

2. เพลงสมยันยิม (Popular Song) เปนเพลงทีเ่ปนทีน่ยิม มรูีปแบบเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็
ตามกระแสแฟชั่นและความนิยม

3. การบรูณาการศลิปะแหงการประพนัธบทกวนีพินธเขากบัดนตร ี(Art  Song) มรูีปแบบซบัซอน
กวาเพลงธรรมดา
ลักษณะของเพลงที่แตกตางจากบทกวี

1. เพลงถายทอดการสื่อสารไดนอยกวาบทกวี
2. เพลงใชคําฟุมเฟอยมากกวาบทกวีคือมีการยืมคํามาจากเพลงอื่น จากสุภาษิต คําหรือ

สํานวนการเมือง การบันเทิง เปนตน
3. เพลงมีคุณสมบัติเฉพาะ คือทําใหผูฟงมีปฏิกริยาตอบสนองราวกับวาเพลงนั้นรองเพื่อผูฟง

คนนั้นโดยเฉพาะการพิจารณาบทเพลงเราจะวิเคราะหในสิ่งตอไปน้ี
1.  เนือ้หา เพลงทกุเพลงจะมเีนือ้หาท่ีตองการถายทอดมาสูผูฟง บางเพลงจะแสดงความคดิ

ที่มีคุณคากับชีวิต เชนใหขอคิดเตือนใจ ใหคําสอน ปลอบใจเพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีสุข
แตบางเพลงตองการระบายหรือบอกเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเทานั้น การวิเคราะหเนื้อหาเราจะตอง
ทราบจุดมุงหมายของผูแตงวาตองการเสนอเนื้อหาดานใด

2.  กลวิธีการแตง เพลงจะมีการใชคําฟุมเฟอยเพื่อใชถายทอดอารมณ มีการใชภาษาเพื่อ
สรางจินตนาการ และบางเพลงอาจมีการใชสัญลักษณอุปมาเปรียบเทียบ

3.  อารมณของเพลงคือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูแตงใชสํานวนภาษาที่กระทบอารมณและ
ถายทอดออกมา เชนความรัก ความโกรธ ความเศรา ซึ่งเมื่อผานการตีความหมายก็จะไดรับรสที่มี
อารมณคลอยตามผูแตง

4.  สาระสําคัญ คือส่ิงสําคัญหรือขอคิดที่ผูแตงตองการถายทอดออกมาผานบทเพลง
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ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําส่ัง   : นักเรียนชวยกันวิเคราะหเพลงตอไปน้ีและสรางผังกราฟฟกสรุปขอมูลท่ีวิเคราะห
 (ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให)

รักกันไวเถิด
ร็อกรักชาติ

*รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยดวยกัน
เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น

เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

ทองถิ่นแหลมทอง เหมือนทองของแม
เกิดถิ่นเดียวกันแทเหมือนแมเดียวกันใชไหม

ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ (*)

ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา
พืชพันธุเกลื่อนตาตามไรนารวงทองไสว
สินทรัพยมีเกลื่อนกลน บรรพชนใหไว

เราลูกหลานไทยจงรวมใจรักษาใหมั่น (*)
รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด

แหลมทองโสภาดวยบารมี
ปกเกลาเราไทยนี้รมเย็นเปนศรีผองใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององคไธ

เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย (*)

จะเกิดชาติไหนก็ไทยดวยกัน
เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น

เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย
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ใบงานที่ 2 งานเดี่ยว
คําส่ัง   : นักเรียนฝกการวิเคราะหเพลงโดยสรางเปนผังกราฟฟกดวยตนเอง

ซับน้ําตาอันดามัน
แอด      คาราบาว

ไมเคยคิด…ไมเคยฝน…ไมทันตั้งตัว
ทองฟามืดมัว…แผนดินเลื่อนลั่นสั่นไหว
ไมเคยพบ…ไมเคยเห็น…ไมเคยสนใจ
ซูนามิคืออะไร ?  รูจักแตซานามิ…

มันมาดั่งมัจจุราช…ทุมโหมโทรมใสชายหาด
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ….ซูนามิ

ไมเคยนึก…ไมเคยนับ…สรรพศพมากมาย
แผนดินร่ําไห…แผนน้ําไยเลือดเย็น

ไมวาใคร…ไมวาชาติไหน…ไมมีขอยกเวน
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ….มนุษยเทียบเทาเม็ดทราย

มันมาดั่งมัจจุราช…มันโถมทุมใสชายหาด
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ…ซูนามิ

อันดามัน…สวรรคบนโลกวิไลซ
ตองวิปโยคครั้งยิ่งใหญ…นี่คือชะตากรรม
อันดามัน…สวรรคไมทันเตรียมกาย

ไหลไปเถอะธารน้ําใจ…ซับนํ้าตาอันดามัน
ไหลไปเถอะธารน้ําใจ…ซับนํ้าตาอันดามัน

โอ… โอ…โอ…ซูนามิ
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 1
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริง แยกแยะ

รายละเอียดของขาว หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบตางๆในขาว และสรุปสาระสําคัญ
ของขาวเพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งชวยใหสามารถนําความรูที่
ไดรับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของขาวได
2.  แยกแยะประเด็นหลักและประเด็นยอยของขาวได
3.  สรุปสาระสําคัญของขาวได
4. วิเคราะหขาวได

เนื้อหา
 1. ขาวคลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนัก

2. การคดิวเิคราะหและการนาํเสนอขาว

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับขาวที่นําเสนอดวยสื่อมวลชนในปจจุบันที่มีมากและอาจ

ทําความเขาใจเนื้อหาของขาวไดยากอันเนื่องมาจากการใชภาษาและวิธีการนําเสนอรวมทั้งความซบัซอน
ของขาว ครูกระตุนใหนักเรียนตระหนักในความสาํคัญของขาวและความจาํเปนในการเขาใจขาวที่ไดรับรู 
เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ยกตัวอยางขาวคลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนักพรอมทั้งแจกขาวให

นักเรียนอาน
2.  ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหขาวหลังการอาน

 เชน
1. ขาวนี้ชื่ออะไร  (ครูใหนักเรียนลองตั้งชื่อขาวเอง)
2. ใจความสําคัญของขาวคืออะไร
3. ในขาวมีรายละเอียดอะไรบาง
4. โครงสรางของขาวเปนอยางไร
5. ขาวนี้เปนขาวประเภทใด
6. อะไรเปนขอคิดที่เราสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตไดบาง

3. ใหนักเรียนคิดวาจากขาวนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบางจึงจะทําใหเราเขาใจขาวได
ลึกซึ้งขึ้น

4. อธิบายใหนักเรียนฟงวาคําตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจากขาวซึ่งนักเรียนจะไดรับ
ใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการโดยยกตัวอยางประกอบ

5. ใหนกัเรยีนอานใบความรูเพือ่ชวยเสรมิองคความรูในสวนทีน่กัเรยีนยงัไมเขาใจและชวยเนนย้าํ
ใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหขาวเรื่องหกโจอางตัวเปนตํารวจพาพวกตะลุมบอนวัยรุน
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการขาว และการนําเสนอขาว

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ขาว
2. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหและการนําเสนอขาว
3. แบบฝกหัด
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของขาวได
2.   แยกแยะประเด็นหลักและประเด็น
     ยอยของขาวได
3.  สรุปสาระสําคัญของขาวได
4. วิเคราะหขาวไดอยางเหมาะสม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ขาว  คือการรายงานเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยูในความสนใจใครรูของคนทั่วไป ขาว
ที่ปรากฏในหนังสือพิมพหรือส่ืออื่นๆมีหลายชนิดและหลายประเภททั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายใน
การนําเสนอ  ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้

ชนิดของขาว
ชนิดของขาวแบงออกไดตามเนื้อหาของขาวนั้นๆ ไดแก ขาวการเมือง ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ

ขาวการศึกษาและวิทยาศาสตร ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง และขาวกีฬา เปนตน

ประเภทของขาว
ประเภทของขาวแบงตามวิธีการรายงานขาวเปน  2 ประเภท คือ
1. ขาวหนกั (Hard news) คอื ขาวทีมุ่งเนนเหตกุารณเปนหลกั เปนขาวทีเ่สนอขอเทจ็จริงลวนๆ

ตรงไปตรงมาตามเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน ขาวเพลิงไหม ขาวอุบัติเหตุ ขาวฆาตกรรม เนื้อขาวจะบอกวา
เกิดอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใคร ทําไม และเกิดขึ้นไดอยางไร

2. ขาวเบา (Soft news) คือขาวที่มุงเนนกระบวนการเกี่ยวเนื่องมากกวาเนนเหตุการณ เปน
ขาวทีม่กีารอธบิายและแปลความหมายเหตกุาณทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหผูอานเขาใจวาเพราะอะไรจงึเกดิเหตกุารณ
นั้น รวมทั้งชี้ใหเห็นผลกระทบจากเหตุการณที่มีตอสังคมดวย

โครงสรางของขาวโดยทั่วไป
โครงสรางของขาวโดยทั่วไปแบงออกได 3 สวน ดังนี้
1. พาดหัวขาว (Headline) เปนจุดดึงดูดความสนใจและบอกความสําคัญของขาวไดชัดเจน

และรวดเรว็ทีสุ่ดมกัจะใชอกัษรขนาดใหญแตถาไมสามารถเกบ็ความสาํคญัไดหมดจะมกีารพาดหวัขาวรอง
(Sub headline) เพิ่มเติมไวอีกสวนหนึ่งโดยมีใจความที่ขยายใหชัดเจนขึ้นและใชตัวอักษรที่ลดขนาดลง

2. ความนําหรือวรรคนํา (Lead) เปนสวนที่อยูตอจากพาดหัวขาวและพาดหัวขาวรอง โดย
ผูเขยีนขาวจะจบัประเดน็สาํคญัของเหตกุารณ ทัง้หมดมารายงานใหผูอานทราบแตถาความนาํหรอืวรรคนาํ
ไมสามารถเกบ็สาระสําคญัของขาวไดหมดจะมกีารเพิม่สวนทีโ่ยงความสมัพนัธระหวางความนาํกบัเนือ้ขาว
ใหชดัเจนไวอกีตอนหนึง่เรยีกวา “สวนเชือ่ม” (Bridge) ซึง่มคีวามยาวไมมากนกัและในปจจบุนัมกัไมนยิมใช

3.  เนื้อขาว (Body) เปนรายละเอียดของเหตุการณหรือเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นโดยรูปแบบ

ใบความรู
เรื่องการนําเสนอขาว
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ในการนําเสนอหลายอยางแตที่นิยมมากคือการรายงานขาวโดยเรียงลําดับเหตุการณสําคัญมากไป
เหตุการณสําคัญนอยเพื่อใหผูอานจับสาระสําคัญไดเร็วขึ้น  อยางไรก็ตามบางครั้งการพาดหัวขาว
และการเขียนความนํามุงเรียกรองความสนใจของผูอานมากเกินไปจนทําใหประเดน็สําคญัของขาว
เบีย่งเบนไป หากไดตรวจสอบจากเนือ้ขาวทัง้หมดอกีครัง้จะทาํใหจบัใจความขาวไดแมนยาํขึน้

รูปแบบการเขียนขาว
รูปแบบการเขียนขาวที่นิยมใชกันมากมีดังนี้
1. แบบปรามิดหัวกลับ เปนการเขียนขาวที่เรียงลําดับสวนสําคัญที่สุดไปถึงสวนที่สําคัญ

นอยที่สุด นิยมกันมากที่สุดเพราะเรียกรองความสนใจไดดี จับสาระสําคัญไดงาย

2. แบบปรามิดหัวตั้ง การเขียนขาวแบบนี้ตรงขามกับแบบปรามิดหัวกลับโดยจะเริ่มจาก
การรายงานขอเท็จจริงที่สําคัญนอยไวตอนตนแลวคอยๆเสนอขอเท็จจริงที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงยอหนาสุดทายซึ่งเปนฐานปรามิดจะเปนชวงที่มีความสําคัญมากที่สุด

การเขยีนขาวแบบนีใ้ชกนัมากในการเขยีนขาวสัน้ๆ มเีนือ้หาไมคอยเครงเครยีด หรือเนือ้ขาวไม
สําคัญมากนักหากผูเขียนบอกจุดสําคัญตั้งแตแรกก็จะไมมีใครสนใจอานรายละเอียด ฉะนั้นการเขียน
หนวงเหนี่ยวความสนใจเปนชวงๆจึงนาสนใจกวา

ความนํา

เนื้อขาว

เนื้อขาว

เนื้อขาว

พาดหัวขาว

พาดหัวขาว

ความนํา

เนื้อขาว

เนื้อขาว

จุดสําคัญ
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อยางไรก็ตามในการอานขาวผูอานควรตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริงในขาวจากแหลงขาว
หรือส่ืออื่นๆดวยเพื่อจะไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดมากที่สุด

วันนี้เธออานขาว
แลวหรือยังจะ

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. เอกสารการสอนชุดวิชาการอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
แววมยุรา  เหมือนนิล.การอานจับใจความ.กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2538.
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การคดิวเิคราะห  เปนการคดิเพือ่แยกแยะหาความสมัพนัธระหวางเหตผุล และระหวางองคประกอบ
ตางๆของขอมูล   อันจะชวยใหผูอา นเห็นถึงความเกี่ยวพันความสัมพันธขององคประกอบหรือ
ส่ิงตางๆในขอมูลเหลานั้นและนําไปสูบทสรุปในที่สุด

การคิดวิเคราะหประกอบดวยแนวทางในการคิด   3  ลักษณะ  คือ
1. การวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย

1.1   การคนหาประเดน็ตางๆในขอมลู
1.2   แยกแยะขอเทจ็จริงออกจากขอคดิเหน็
1.3   แยกแยะขอสรุปออกจากขอความยอย
1.4   บอกส่ิงจูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุมจากขอความ

2.   การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย
2.1 การเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในขอความและบทความตางๆ
2.2 รูวาส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่เปนใจ

ความสําคัญหรือขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนสมมติฐาน
2.3 ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาโดยการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผล

จากความสัมพันธวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง
2.4 แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูล
2.5 สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ

3. การวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย
3.1 วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององคประกอบ
3.2 วิเคราะหรูปแบบการเขียน
3.3 วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน
3.4 วิเคราะหความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะของการเขียนดานตางๆ
3.5 วิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ

ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะห
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ใบงาน
คําส่ัง  : นักเรียนอานขาวตอไปน้ี และตั้งคําถามใหไดมากที่สุด

คลื่นยักษถลม 6 จังหวัดภาคใตเสียหายหนัก

เชาวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนวันที่เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย เมื่อเกิดแผนดินไหวบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย สงผลใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ
พัดเขาใสหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และแอฟริกาตะวันออก รวมทั้งประเทศไทย 
ซึ่งมี 6 จังหวัดที่ไดรับภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ ทั้งจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง และระนอง โดย
เฉพาะจังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่ไดรับความเสียหายจากคลื่นยักษสึนามิมากที่สุด ซึ่งความเสียหายคลื่น
ยกัษดงักลาว ทัง้ชวีติ ทรพัยสิน ฯลฯ แหลงทองเทีย่วชัน้นาํหลายแหงของไทยไดรับความเสยีหายอยางหนกั
อาท ิเขาหลกั จงัหวดัพงังา เกาะพพี ีจงัหวดักระบี ่หลายพืน้ทีถ่กูคลืน่ยกัษพดัเขาใสจมหายไปเกอืบทัง้หมูบาน
หลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญที่สุดในประเทศไทย หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางระดมกําลัง
บริจาคทั้งสิ่งของและเงินเขาไปชวยเหลือในพื้นที่ และกําหนดมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐหลาย
มาตรการ ทั้งงบประมาณฉุกเฉิน มาตรการสิทธิประโยชนของแตละหนวยงาน ขณะที่ผลกระทบจากการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยอมรับวาจะสงผลกระทบ
ตอการทองเทีย่วของไทยเปนมลูคาหลายหมืน่ลานบาท โดยเฉพาะเรือ่งของทีพ่กั สวนหลายหนวยงานดาน
เศรษฐกิจไดประเมินผลกระทบจากคลื่นยักษตอเศรษฐกิจของประเทศจะมีไมมากนัก

สําหรับตัวเลขผูเสียชีวิตลาสุดเมื่อวานนี้ (1 ม.ค.) เวลา 20.00 น. มีผูเสียชีวิตรวม 4,798 ราย 
บาดเจ็บ 10,306 ราย และสูญหาย 6,384 ราย
…………………………………
ทีมขาวภูมิภาค สํานักขาวไทย
คัดมาจาก : อสมท. เขาถึงไดจาก http:// tna.mcot.net/local/news.php?id =78894.
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : นักเรียนอานขาวตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

หกโจอางเปนตํารวจพาพวกตะลุมบอนวัยรุน

หกโจเมืองชาละวันซาอางตัวเปนตํารวจยกพวกปลนรถจักรยานยนตเหยื่อวัยรุนดวยกัน ชักมีด
ฟนเจาทรัพยชุลมุน หลังทําทีแสดงตนขอตรวจฉี่ขณะเห็นนั่งจับกลุมกินเม็ดแตงโมบนคอสะพาน ตํารวจ
ระบุคนรายเมาเหลาคึกคะนอง มั่นใจตะครุบตัวไดแน

เหตุวัยรุนอางตัวเปนตํารวจรายนี้เปดเผยขึ้นเมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 25 ก.ย. พ.ต.ท.เนวิน 
กาหลง สารวัตรเวร สภ.อ.เมืองพิจิตร รับแจงเหตุวัยรุนกอเหตุปลนทรัพยรถจักรยานยนตและใชอาวุธมีด
ทํารายรางกายวัยรุนอีกกลุมหนึ่งบริเวณสะพานขามแมน้ําวัดหาดมูลกระบือ ต.ยานยาว อ.เมือง จึง
ประสานเจาหนาที่สายตรวจสกัดจับคนรายพรอมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมกับนายตํารวจชั้นผูใหญ  
ที่เกิดเหตุพบนายวันชนะ ออมสิน อายุ 17 ป อยูบานเลขที่ 81 หมู 3 ต.ยานยาว อ.เมืองพิจิตรยืนรออยู
พรอมเพื่อนอีก 4-5 คน จึงนําตัวมาสอบสวนซึ่งใหการวา ขณะจับกลุมนั่งกินเมด็แตงโมกนัอยูบนสะพาน มี
กลุมคนรายเปนวยัรุนจาํนวน 6 คนขีร่ถจกัรยานยนตผานไปมา 3 คนั ซึ่งไมเคยรูจักกันมากอน เหมือนกับ
เปนการมาดูลาดเลา จากนั้นก็วกกลับมาจอดใกลกับบริเวณที่กลุมของตนนั่งอยูและเดินเขามาอางตัววา
เปนตํารวจนอกเครื่องแบบขอตรวจฉี่พวกตน และพบวาหนึ่งในคนรายแตงกายแบบตํารวจครึ่งทอน สวม
เส้ือแขนสั้น กางเกงขายาวสีกากี

"ผมไมแนใจวาจะเปนตํารวจจริงหรือไม ยังไมทันจะพูดอะไรพวกเขาก็ตรงเขามารุมชกตอยผม
และเพื่อนชุลมุน พรอมชักมีดฟนที่หลังนายประเมิน  จันทรเปย อายุ 19 ปซึ่งเปนเพื่อนในกลุมที่กลางหลัง 
จนเห็นทาไมดีเลยตะโกนบอกเพื่อนๆ วาใหวิ่งหนีและพบวาคนรายไดขี่รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา เวฟ
สีน้ําเงินของผมที่เพิ่งซื้อมาใหมยังไมไดติดปายทะเบียนหลบหนีไปดวย" นายวันชนะกลาว

ดาน พ.ต.ท.เนวิน กลาววา กลุมคนรายที่ลงมือนาจะเปนวัยรุนอีกหมูบานหนึ่ง ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวนาจะเกิดจากอาการเมาสุราจนกลายเปนความคึกคะนองมากกวา เพราะจากการสอบสวน
ผูเสียหายระบุวาคนรายมีกลิ่นสุราคละคลุงไปหมด เบื้องตนไดสอบพยานอยางละเอียดแลวและพอทราบ
เบาะแสกลุมคนรายวาเปนใคร คาดวาจะจับกุมไดในที่สุด
………………………
คัดมาจาก : คมชัดลึก. เขาถึงไดจาก http:// www.Komchadluek.net/news/2004/09-26/ cri-

    14832729.html.
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1.  ขาวนี้สรุปไดวาอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.  นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากขาวนี้

……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.  ถานักเรียนเผอิญผานไปเห็นเหตุการณที่วัยรุนกําลังถูกตะลุมบอนอยูนักเรียนจะปฏิบัติตน

อยางไร  เพราะอะไร
…………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.  เราจะมีวิธีปองกันอยางไรไมใหเกิดเหตุการณนี้ขึ้น

……………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.  ขาวนี้มีรูปแบบการเขียนขาวในลักษณะใด ใหเหตุผลประกอบดวย

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 2
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอเท็จจริง หาความ

สัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบตางๆในขาว และสรุปสาระสําคัญของขาว เพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความถูกตอง มีความนาเชื่อถือ หรือสมเหตุสมผลมากที่สุด ซึ่งชวยใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  แยกแยะประเด็นหลักและประเด็นยอยของขาวได
2. บอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลของขาวได
3.   สรุปสาระสําคัญของขาวได
4. วิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวันได

เนื้อหา
 1. ขาว

1.1 เร่ือง ผูปวยภูมิแพ...ระวังแมลงสาบ
1.2 เร่ือง จากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหขาว
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมี
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และขาวเรื่องผูปวยภูมิแพระวังแมลงสาบ ใหนักเรียนทุกกลุม
2. นักเรียนแตละกลุมอานขาว รวมกันอภิปรายและวิเคราะหขาววานักเรียนไดอะไรบาง

จากขาว ซึ่งขอมูลหลักจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและ
ดานหลักการ โดยทําลงในกระดาษชารต

3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดานจนครบทุกกลุม

4. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเติมความคิดใหกันและกันจนสมบูรณ

5. นักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่อง จากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย
6. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหขาว

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ขาว
2. กระดาษชารต
3. ปากกาเคมี
4. แบบฝกหัด

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1. แยกแยะประเด็นหลักและประเด็น
ยอยของขาวได

2. บอกความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ของขาวได

3.   สรุปสาระสําคัญของขาวได
4.   วิเคราะหขาวสารในชีวิตประจําวันได

อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรม
กลุมและแบบฝกหัด
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบงานที่ 1 งานกลุม
คําสั่ง   นักเรียนชวยกันวิเคราะหขาวตอไปนี้ (ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให)

ผูปวยภูมิแพ...ระวังแมลงสาบ

พบคนกรุงเปนโรคภูมิแพแมลงสาบกวารอยละ 77.5 ชวงหนาฝนมีผูปวยเพิ่มขึ้น สาเหตุจาก
ฝนตก น้ําทวมขังทอระบายน้ํา แมลงสาบหลบอาศัยในบานเรือน ปลอยมูลและเมือกตามเสนทางที่
เดินผานกระตุนอาการภูมิแพ แนะดูแลบานเรือนสะอาด ทิ้งขยะ เศษอาหารในถังมิดชิด น้ําหวานเพียง
หยดเดียวแมลงสาบอยูไดเปนป

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ ชวูรเวช แพทยโรคภมูแิพ กลาววา เมือ่กวาสิบปทีแ่ลวไดรวมกบัทีมงานศึกษา
รายงานในวารสารการแพทยแลนเซท เกี่ยวกับการทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสาเหตุผูปวยโรคภูมิแพ
ทุกชนิดที่เปนคนไทยและพักอาศัยในกรุงเทพมหานครพบวารอยละ77.5 ของผูปวยเหลานั้นแพแมลงสาบ 
ซึ่งมีอัตราใกลเคียงกับการแพไรฝุน นอกจากนี้ในป 2540 มีผูรายงานวา เด็กที่ปวยเปนโรคหืดมีสาเหตุ
จากการแมลงสาบถึงรอยละ 49.3 แมลงสาบถือเปนแมลงที่พบในบานและกอใหเกิดโรคภูมิแพบอยที่สุด 
นอกจากนั้น ยังมียุง แมงมุม มด ปลวก และแมลงนอกบานเชน ผ้ึง แตน ตอ มด ซึ่งบางคนเมื่อถูกผึ้ง แตน 
ตอหรือมดคันไฟตอย บางคนมีอาการบวม คัน เปนลมพิษทั่วรางกายหรือเปนลมหมดสติได หากแพ
รุนแรง

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาววา แมลงสาบนอกจากสงกลิ่นเหม็นแลวยังเปนพาหะนําโรคเชน เชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ เชื้อแบคทีเรียจําพวกไขไทฟอยดและโรคอาหารเปนพิษ แมลงสาบชอบออกหากินใน
เวลากลางคืน ในที่มืด มูลแมลงสาบหรือเมือกจะติดอยูตามเสนทางที่แมลงสาบเดินผาน ตามทีน่ัง่โถสวม 
หรอืปนเปอนกบัฝุนบานกลายเปนสารกอภมูแิพ ทาํใหเกดิโรคภมูแิพ เชน โรคเยือ่บจุมูกอักเสบ เยื่อบุตา
อักเสบ โรคหืด โรคผื่นแพของผิวหนัง เชน ผ่ืนคัน ลมพิษ
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พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาวดวยวา แมลงสาบ มีอยูประมาณ 3,500 ชนิด พบไดทั่วโลก ใน
ประเทศที่พันธุที่พบบอย 4 พันธุ คือ 1. แมลงสาบพันธุอเมริกัน ตัวสีน้ําตาล มีขนาดใหญ ลําตัวยาว
10-45 มิลลิเมตร ปกกวาง บินได 2. แมลงสาบพันธุออสเตรเลีย คลายพันธุอเมริกัน แตขนาดเล็กกวามี
แถบสีเหลืองอยูบนแผนหลัง บินได 3. แมลงสาบพันธุเยอรมัน ลําตัวยาวประมาณ 10-15 มลิลิเมตรมแีถบ
สีดาํสองแถบอยูบนแผนหลงั บนิได 4. แมลงสาบพนัธุตะวนัออก มขีนาดเลก็ สีน้าํตาลเขมจนเกือบดํา ปกสั้น 
บินไมได แตวิ่งไดเร็ว

“วันที่มีฝนตกหนัก น้ําทวมขัง แมลงสาบจะหนีจากใตถุนและทอระบายน้ําเขามาในบาน ทําให
คนทีแ่พแมลงสาบเกดิอาการหอบหดือยางรนุแรง จนตองนาํสงโรงพยาบาล เราควรทาํลายแหลงเพาะพนัธุ
แมลงสาบ โดยกําจัดขยะ เศษอาหารใหหมดจากบาน หรือเก็บในถังขยะที่ปดมดิชดิ แหลงทีพ่บสารกอ
ภมูแิพแมลงสาบบอยทีสุ่ดคอื หองครวั รองลงมาคอืหองนัง่เลน หองรบัแขก หองนอน บริเวณที่แมลงสาบทิ้ง
สารกอภูมิแพไวมากที่สุดคือ รอยตะเข็บระหวางผนังบานกับบาน โดยแมลงสาบใชเปนแนวเดินจึงตองทํา
ความสะอาดเช็ดถูใหมาก” พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาว

พ.ต.อ.พญ.นพมาศ กลาวดวยวา แมลงสาบสามารถยงัชพีไดนานถงึ 1 ปจากน้าํหวานเพยีงหยดเดยีว
การดูแลบานเรือนใหถูกสุขลักษณะจึงเปนทางหนึ่งที่จะลดโรคภูมิแพ

………………………………………………..
คัดมาจาก : สํานักขาวไทย. เขาถึงไดจากhttp:// tna.mcot.net/social/power.php?id =60817
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : ใหนักเรียนอานขาวตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

จากเศษไหมที่นอยคาแปรรูปสรางราคาเปนสบูไหมไทย

สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงสงเสรมิ
สนับสนุน ใหคนไทยปลูกหมอน เล้ียงไหม เพื่อทอผาสําหรับ
ไวใชสอยในครัวเรือน

ผาไหมยังเปนผลิตภัณฑที่ทําเงินตราเขาสูประเทศ
ปหนึ่งจํานวนนับลานๆบาท แตเมื่อมองยอนกลับไปจะพบวา
มีเศษไหม อาทิ รังไหมตกเกรดรังไหมเจาะรังไหมตัด และ
เศษไหมจากโรงงานสาวไหม ซึ่งมิไดนํามาใชประโยชน

อยางคุมคาปหนึ่งมีจํานวนไมใชนอย
ดวยเหตุนี้กลุมนักวิจัยสมองใส จึงไดจัดทํา "โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตผงไหมเชิง

อุตสาหกรรมและทําเปนผลิตภัณฑ" กระทั่งได "สบูไหมไทย" ซึ่งใช "ผงไหม" เปนสวนผสมหลักเปน
ผลสําเร็จ และ...จะทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรการผลิตสบูไหมไทย แดสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม-
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

สําหรับผงไหม นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร บอกกับทีมงานวา เร่ิมมีการผลิตผงไหม
พันธุนางนอยศรีสะเกษ 1 เปนครั้งแรก โดยศูนยวิจัยหมอน
ไหมศรีสะเกษ สถาบันวิจัยหมอนไหม ตอมาไดพัฒนากรรม

วิธีการผลิต โดยรวมกับ สนง.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ผงไหม จะไดจากสวนของใยไหม ทั้งจากรังและเสนซึ่งมี 2 ชนิด คือ ผงไหมจากกาวไหม (ผงไหม
ซิริซิน) และผงไหมจากเสนไหม (ผงไหมไฟโบรอิน) ในผงไหมไทยชนิด ซิริซิน จะมีสารสําคัญบางชนิดที่
ชวยปองกันผิวแหงลดการเจริญเติบโตของไวรัสและมีสารตานไวรัสในปริมาณที่มากกวาไหมพันธุ
ตางประเทศ อีกทั้งยังมีกรดอะมิโน 16-18 ชนิด มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยกําจัดเชื้อจุลินทรียบางชนิดที่
เปนสาเหตุโรคผิวหนัง รักษาแผลใหหายเร็วขึ้น ตอตานไวรัส กําจัดส่ิงสกปรกในเซลลและยืดอายุเซลล
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การผลติผงไหม เร่ิมแรกนาํรังไหมทีไ่ดตดัและเอาดกัแดกบัคราบของหนอนไหมทีอ่ยูในรงัออก แลว
ตัดใหมีขนาด ประมาณ 1 ตร.ซม.นําไปตมที่อุณหภูมิ 98  ํC เปนเวลา 30 นาที ลางดวยน้ําสะอาด ผ่ึงลม
ใหแหงในที่รมจะไดสารไหมไฟโบรอิน จากนั้นนําไปผานกระบวนการละลาย สุดทายนําไปบดจะได
ผงไหมลักษณะคลายแปง สีขาวออกเหลืองออน ละลายน้ําไดดี สัมผัสดวยมือมีความลื่นมัน ชิมดูไมมีรส
และกลิ่น

นายประทีป มีศิลป หนึ่งในทีมงาน เลาถึงกระบวนการผลิตวา จะใชผงไหมมาเปนสวนผสม
สําคัญ ในการผลิตสบู ซึ่งประกอบดวยโซเดียมเบส วิตามินอี และกลิ่นที่ องคสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดทรงพระกรุณาเลือกกลิ่นหอม รวม 4 กลิ่น พระราชทานเพื่อนํามาผสม กระทั่ง
ออกมาเปนสบูกอน จากนั้นนําไปทดสอบ กับกลุมผูใชอยางตอเนื่อง โดยเทียบเคียงกับสบูทั่วไป

ผลท่ีไดคือ ผิวที่ใชสบูไหมไทยจะมีความนุมและ
นวล อีกทั้งยังขจัดเซลลผิวหนัง ที่เส่ือมสภาพใหหลุดออกไป 
และยังชวยยืดเซลลอายุ ที่สําคัญยังชวยรักษา ลดการอักเสบ
ของผิวหนังอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ สบูไหมไทยเปนผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติแทๆ ดังนั้น ผลที่ไดหลังการใชจะคอยเปนไป 
จะไมเร็วทันใจ แตทวามีความปลอดภัยสูง

………………
คดัมาจาก : ไทยรัฐ. เขาถึงไดจาก http://www.thairath.co.th/ thairath/2547/ farming/jul/02/ farm1.ph
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1. ขาวนี้สรุปไดวาอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนไดขอคิดอะไรจากขาวนี้บาง

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
3. นักเรียนสามารถนําแนวความคิดที่ไดจากการอานขาวไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
4. ประโยชนที่ไดจากเศษไหมมีอะไรบาง

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ผูเขียนขาวมีจุดมุงหมายอยางไรในการนําเสนอขาวนี้

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………...

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 3
    วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
      เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ
              เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหบทความ เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอคิดเห็นของผูเขียนวาตองการนําเสนอ

เร่ืองเพื่อจุดประสงคใด มีขอเท็จจริงสนับสนุนมากนอยเพียงใด และสรุปไดวาขอคิดเห็นประเด็นใดมี
ความเปนไปได สมเหตุสมผลหรือนาเชื่อถืออยางไร เพื่อจะไดรับรูขอมูลท่ีมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 
และนําความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหบทความ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.   บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากบทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. วิเคราะหบทความได

เนื้อหา
1.  บทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน
2. การคดิวเิคราะหบทความ

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. ยกตัวอยางขอความใหนักเรียนแยกวาขอความใดนาจะเปนขอเท็จจริง และขอความใด

นาเปนขอคิดเห็น เพราะอะไร ตัวอยางขอความ
1. แหมมแคทรียา เปนดาราที่สวยที่สุด
2. องคพระปฐมเจดียอยูที่จังหวัดนครปฐม
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3. อากาศหนาวทําใหไมอยากอาบน้ํา
4. ลูกกวาดมีสวนผสมของน้ําตาล
5. คนชอบดูละครมากกวาดูดนตรี
6. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีผงชูรสเปนสวนผสม

2. นกัเรยีนและครรูวมกนัอภปิรายเกีย่วกบัความแตกตางระหวางขอเทจ็จริงและขอคดิเหน็แลว
ชวยกันตรวจสอบคําตอบของนักเรียน

3. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับบทความโดยครูนําบทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน

มาใหนักเรียนพิจารณาและรวมกันอภิปรายความแตกตางระหวางบทความกับขาวและใหนักเรียนบอก
ชื่อบทความที่นักเรียนเคยอาน

2. นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู เร่ือง การคิดวิเคราะหบทความที่ครูแจกใหและชวยกันสรุป
ปากเปลา

3. นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหบทความโดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนฝกการ
คิดวิเคราะหบทความหลังการอาน เชน

1. บทความนี้ชื่ออะไร
2. ใจความสําคัญของบทความคืออะไร
3. โครงสรางของบทความเปนอยางไร

4. ใหนักเรียนคิดวาจากบทความนี้สามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
4. ทบทวนโดยใหนักเรียนชวยกันอธิบายวาคําตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจากขาว

นักเรียนจะไดรับใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการ
6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหบทความเรื่องสรางสุขดวยรอยยิ้ม
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหบทความ

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. บทความเรื่อง อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน
2. ขอความที่มีลักษณะเปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
3. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหบทความ
4. แบบฝกหัด
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.   บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเทจ็จริงและขอคิดเหน็

ไดจากบทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. วิเคราะหบทความได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
และแบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู
เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ

บทความ (Article) คอืงานเขยีนทีมุ่งเสนอความคดิเหน็หรอืความรูในเรือ่งทีค่นกาํลังสนใจอยู ตาม
ทศันะสวนตวัของผูแตงเพยีงประเดน็ใดประเดน็หนึง่ บทความโดยทัว่ไปจงึมเีนือ้หาเกีย่วของกบัเหตกุารณ
ทันสมัยขนาดสั้นๆ และมีกลวิธีการแตงที่มุงแสดงเเหตุผลโนมนาวใจใหผูอานเชื่อถือคลอยตาม

โครงสรางของบทความ
บทความจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ
1. ชื่อเรื่อง จะเปนสวนที่บอกใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2. ความนํา   เปนสวนที่ทําใหทราบความเปนมาของเรื่องและดึงดูดความสนใจใหอาน

ตอไปผูอานจะตองวิเคราะหเพื่อแยกแยะประเด็นสําคัญของเรื่อง ซึ่งเปนความคิดเห็นของผูเขียนวามี
ประเด็นเกี่ยวกับอะไรบาง

3. เนื้อเรื่อง  เปนรายละเอียดของเรื่อง จะมีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียนลงไป
เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจและคลอยตาม

4. บทสงทายหรือสรุปเปนสวนที่สรุปประเด็นสําคัญของเรื่องและเนนความคิดของผูเขียน
ใหชดัเจนขึน้ผูอานจะตองวเิคราะหใหไดวาผูเขยีนตองการเนนประเดน็อะไร มกีารเสนอแนะ เรียกรองหรือ
ขอรองอะไร อยางไร

ในการวิเคราะหบทความนั้น ผูอานจะตองจับใหไดวาผูเขียนมีวัตถุประสงคอยางไร สวนใดคือ
ขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น มีขอมูลประกอบการแสดงความคิดเห็นสมเหตุสมผลหรือไม ใชภาษายากงาย
อยางไร

ประเภทของบทความ
บทความสามารถแบงออกไดกวางๆ 3 ประเภท ดังนี้
1. บทความบรรยาย เปนบทความที่ผูเขียนมุงเสนอความรูที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป

ตามทรรศนะของตนเอง โดยมีแงมุมที่ทันสมัย แปลกใหมและอางอิงขอมูลที่เชื่อถือได มักนิยมใชในการ
เสนอความคิดเห็นใหมๆทางวิชาการ เชนบทความตอตานโรคเอดส จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปวาบทความทาง
วิชาการ

2. บทความวิเคราะห เปนบทความที่ผูเขียนเสนอความคิดเห็นตอเหตุการณหรือสถานการณที่
เกดิขึน้อยางรอบดานและเปนกลาง  โดยประมวลขอมลู ขอเทจ็จริงและเหตผุล ทัง้ผลดแีละผลเสยีมานําเสนอ
ใหผูอานพิจารณาเพื่อจะไดเขาใจและสามารถตัดสินไดดวยตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



220

3. บทความวิจารณ เปนบทความที่ผูเขียนมุงเสนอความคิดเห็นเพื่อโนมนาวจูงใจใหผูอาน
คลอยตาม เปนบทความที่นิยมแตงมากที่สุด แบงออกไดเปน 2 ลักษณะดังนี้

 3.1 บทความเชิงโตแยงเปนการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงหรือไมเห็นดวยกับการกระทํา
หรือสถานการณที่เกิดขึ้น โดยพยายามหาเหตุผลมาอางใหผูอานคลอยตามมากที่สุด

3.2 บทความวิจารณเชิงสนับสนุน เปนการแสดงความคิดเห็นคลอยตามหรือสนับสนุน
การกระทําหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้น บทความลักษณะนี้ใชมากในการประชาสัมพันธ
หนวยงาน
……………………………………

ไมยากเลยใชมั้ยละ

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. เอกสารการสอนชุดวิชาการอานภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
แววมยุรา  เหมือนนิล.การอานจับใจความ.กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2538. 
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ใบงาน
คําส่ัง  : นักเรียนอานบทความตอไปนี้ และชวยกันตั้งคําถามใหไดมากที่สุด

อุบัติเหตุคราชีวิตวัยรุน

---- ในแตละปอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกไดคราชีวิตเด็กวัยรุนซึ่งเปนกาํลังสําคัญของชาติไปมาก
โดยมีปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุหลายอยาง ซึ่งหากไมมีมาตรการปองกันและแกปญหาอยางถาวร 
จะเปนความสูญเสียที่ประเมินคาไมได ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล และในดานเศรษฐกิจ

ผลการวิจัยของผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ศูนยวิจัยเพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัย และการปองกันการไดรับบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุวา
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุการจราจรในหมูเด็กวัยรุนมีอยู 5 ปจจัย ประกอบดวย เปนผูมือใหมหัดขับ 
เพราะผูที่จะขับรถตองมีความรูเบื้องตน มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี มีระบบประสาทที่วองไวแต
เด็กวัยรุนยังขาดประสบการณในการขับขี่ มีความสามารถในการรับรูและตอบสนองอันตรายไดนอย และ
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไมดีพอ วัยรุนชอบเสี่ยงอันตราย ดวยอารมณอยากลอง 
แรงผลักดันจากเพื่อน และความเครียดอื่น ๆ เปนปจจัยเสริมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ปกติ 
เชน การขับรถดวยความเร็วสูง การเลี้ยวตัดหนา เบรกในระยะกระชั้นชิด และการขับรถเวลากลางคืน 
เปนตน

วัยรุนยังชอบใชรถจักรยานยนต รอยละ 35.7 ของผูใชรถจักรยานยนตอายุนอยกวา 24 ป และ 
รอยละ 61.2 เร่ิมขับขี่ตั้งแตอายุยังไมถึง 15 ป ผูขับขี่รถจักรยานยนตจัดอยูในกลุมผูใชถนนไรส่ิง
ปองกัน มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บและการตายสูงกวาผูใชรถยนตรอยละ 10-50 และกลุมวัยรุนมี
ความเสี่ยงสูงสุด วัยรุนยังชอบเมาแลวขับ พบวาวัยรุนที่บาดเจ็บและเขามารับการรักษาอยูในภาวะเมา
แลวขบัถงึรอยละ 16 และพบวาวยัรุนทีอ่ยูในภาวะเมาจะไดรับบาดเจบ็รุนแรงมากกวากลุมอายอุืน่ๆ วยัรุนยัง
ไมชอบใชอุปกรณเพื่อสรางความปลอดภยั ไมวาจะเปนหมวกนริภยัในการขบัขีร่ถจกัรยานยนต หรือเขม็ขดั
นริภยั ในการขบัขีร่ถยนต วัยรุนที่บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตใชหมวกนิรภัยเฉลี่ยรอยละ 47 โดย
วัยรุนอายุ 10-14 ปใชเพียงรอยละ 12.5 ขณะที่วัยรุนอายุ 15-19 ป ใชรอยละ 51.7 สวนกลุมอายุ 30-
34 ป มีการใชหมวกนิรภัยถึงรอยละ 61

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



222

จากตัวเลขและปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรคราชีวิตวัยรุนเปนจํานวนมากนี้ ถึง
แมหลายคนจะไมถึงกับเสียชีวิต แตอาจสงผลกระทบทําใหเกิดความพิการทางรางกาย เสียโอกาสที่จะมี
ความเจริญกาวหนาในชีวิต ซึ่งวัยรุนถือเปนอนาคตและกําลังที่สําคัญของชาติ และถึงแมรัฐบาลจะได
ออกมาตรการปองกนัและแกปญหาหลายมาตรการแลว ตวัเลขความสญูเสยีกย็งัไมลดลง ซึง่หากผูมหีนาที่
ดูแลความสงบเรียบรอยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางจริงจัง และตอเนื่องถนนในประเทศไทยจะปลอดภยั
มากขึน้ และจะลดความสญูเสยีทัง้ดานทรพัยากรบคุคลและเศรษฐกจิของประเทศไดมากขึน้ดวย

ที่มา          :  นภาพร พานิชชาติ, หมายเหตุประชาชนเดลินิวสวันที่8กรกฎาคม 2546
เรียบเรียง  :   อังคณา สุริยกุล ณ อยุธยา
คดัมาจาก :  บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php? id=353
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แบบฝกหัด
คําส่ัง : ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

สรางสุข…ดวยรอยยิ้ม

รอยยิ้ม… เปนสิ่งจรรโลงใจ ที่ทําใหผูคนมีความสุข สดชื่น ชุมฉํ่าในหัวใจ คงไมมีใครไมชอบ
รอยยิ้ม รอยยิ้มทําใหเราสบายใจ และมีประโยชนตอเราอยางมหาศาล โดยไมตองซื้อหาแตอยางใด เมื่อ
เรารูสึกมีความสุข เราจะแสดงออกทางสีหนาดวยรอยยิ้ม ในทางตรงกันขาม แมเรายังไมรูสึกมีความสุข 
แตเมื่อเรายิ้มไปสักพักเราจะรูสึกวาอารมณดีขึ้นและมีความสุขไดเชนกัน

เมือ่เรายิม้เราจะรูสึกสบายและผอนคลาย ระบบตางๆ ในรางกายผอนคลายลง การมอบรอยยิ้ม
สามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลา แตตองถกูกาลเทศะดวย เชน ในทีท่าํงาน เราสามารถยิม้ทกัทายเพือ่นรวมงาน 
หวัหนายิม้ทกัทายลกูนอง ลูกนองยิ้มทักทายหัวหนา กอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ในสถานที่บริการตางๆ 
รอยยิ้มจากพนักงานตอนรับหรือพนักงานบริการ เปนการแสดงออกถึงความเต็มใจในการใหบริการใน
ครอบครัวรอยยิ้มเปนสิ่งสําคัญ เร่ิมตนดวยการยิ้มใหกับตัวเองเพื่อเสริมสรางกําลังใจ ยิ้มใหลูกหลานหรือ
เด็กๆในครอบครัวเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและสอนใหเปนคนที่อารมณดี สามียิ้มใหภรรยา ภรรยายิ้ม
ใหสามีและอยาลืมยิ้มใหกับสมาชิกคนอื่นๆในบานดวย เพื่อบงบอกถึงความผูกพัน ใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน มีผูกลาวไววาการยิ้มเปนประจําชวยผอนคลายความตึงเครียด โดยรางกายจะหลั่งสารเอนเดอรฟนไป
ที่สมอง ทําใหเรามีอารมณที่แจมใส

เคล็ดลับในการยิ้มนั้น ควรยิ้มทั้งปากและตา และมองตากันคางไวอยางนอย 3 วินาที มีผูใหขอ
สังเกตวา การยิ้มสามารถมองเห็นไดไกลถึง 45 เมตร ในขณะที่อารมณอื่นตองเขาใกล ๆ จึงจะเห็น การ
ยิ้มที่ดีนั้น ตองยิ้มใหถูกที่ ถูกเวลา และถูกกาลเทศะ มิฉะนั้นอาจจะเปนอันตรายตอตัวเราได รอยยิ้มที่
คางอยูบนใบหนานานเกนิไปมกัจะดเูหมอืนเสแสรง ควรยิม้ดวยความจรงิใจ ในเมือ่ยิม้แลวเรามแีตได ไดทั้ง
ผลดีตอสุขภาพ ไดมิตรภาพ ไดภาพลักษณที่ประทับใจผูอื่น แลวเราจะรอชาอยูทําไม รีบยิ้มกันตั้งแตวันนี้ 
แลวจะพบวาความสุขนั้นหาไมยากอยางที่คิด ยิ่งยิ้มมากก็ยิ่งเปนที่ชื่นชอบของผูอื่น เราเองก็มีความสุขไป
ดวย เหมือนกันดังบทกลอนของ ศ.นพ.ประสพ รัตนกร ที่วา

“ เมื่อเรายิ้มเราไมเสียอะไรเลย แตผูไดผลงอกเงยมากนักหนา ผูไดรับอิ่มเอมเปรมอุรา ผูยิ้มใหก็
ใชวาจะจนลง”

ที่มา : ขอเขียนของ ผองศรี งามดี จากวารสารสาธารณสุขขอนแกน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2545  
เรียบเรียง : รพีพรรณ ขวดพุทรา
คดัมาจาก : บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php?id= 348
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1. บทความนี้สรุปไดวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดวารอยยิ้มใหประโยชนอยางไรกับตัวเราบาง

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
3. การยิ้มไมถูกกาลเทศะอาจเกิดผลอยางไร ใหนักเรียนยกตัวอยางประกอบ

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดวาผูเขียนมีจุดประสงคอยางไรในการเสนอบทความนี้

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
5. ใหนักเรียนยกตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมาอยางละ 1 ขอความ

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 4
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหบทความ
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหบทความ เปนการคิดพิจารณาแยกแยะขอคิดเห็นของผูเขียนวาตองการนําเสนอ

เร่ืองเพื่อจุดประสงคใด มีขอเท็จจริงสนับสนุนมากนอยเพียงใด และสรุปไดวาขอคิดเห็นประเด็นใดมี
ความเปนไปได สมเหตุสมผลหรือนาเชื่อถืออยางไร เพื่อจะไดรับรูขอมูลท่ีมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 
และนําความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหบทความ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.   บอกโครงสรางของบทความได
2. แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากบทความได
3. สรุปใจความสําคัญของบทความได
4. บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5. วิเคราะหบทความได

เนื้อหา
 บทความเรื่อง ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหบทความ  ขอเท็จจริงขอคิด

เห็นพรอมทั้งใหนักเรียนยกตัวอยางประกอบ
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมีและ
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บทความเรื่องปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก ใหนักเรียนทุกกลุมอาน
2. นักเรียนแตละกลุมอานขาว รวมกันอภิปรายและวิเคราะหบทความวานักเรียนได

อะไรบางจากบทความซึ่งขอมูลหลักที่ไดรับจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดาน
ความสัมพันธและดานหลักการ โดยทําลงในกระดาษชารต

3. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดานจนครบทุกกลุม

4. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

5. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่องพื้นฐานผูตกเปนทาสยาเสพติด
6. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหบทความอีกครั้ง

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. บทความเรื่องปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก
2. กระดาษชารต, กระดาษ A4
3. ปากกาเคมี
4. แบบฝกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของบทความได
2.  แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
     จากบทความได
3.  สรุปใจความสําคัญของบทความได
4.  บอกแนวคิดของเรื่องที่อานได
5.  วิเคราะหบทความได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบฝกหัด
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบงาน
คําสั่ง  : นักเรียนชวยกันวิเคราะหบทความลงในกระดาษที่ครูแจกให

ปองกันและหลีกเลี่ยงโรคไขหวัดนก

---- จากสถานการณโรคระบาดในไกรวมถึงไขหวัดนกในขณะนี้ แมวากระทรวงสาธารณสุขจะเฝา
ระวังโรคในคนไขอยางใกลชิด และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเขาไปควบคุมสถานการณใน
พื้นที่ที่เกิดโรคระบาดทุกแหง แตประชาชนก็ยังรูสึกตื่นตระหนก เพราะเปนเรื่องใหมที่ยังขาดความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัอาการของโรคและวธิหีลีกเลีย่งปองกนั กระทรวงสาธารณสขุจงึไดชีแ้จง แนะนาํแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อลดความกังวลของประชาชน

โรคไขหวัดเปนโรคติดตอของสัตวประเภทนก เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญบางสายพันธุที่พบ
จากนก โรคไขหวัดนกเกิดในคนเปนครั้งแรกเมื่อป 2540 ที่ฮองกง ซึ่งตามปกติโรคดังกลาวจะติดตอมายัง
คนไมงายนัก ยกเวนผูที่อยูใกลชิดกับสัตวที่เปนโรค อาจติดเชื้อโดยการสัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือตาย ทํา
ใหเชื้อที่อยูในน้ํามูก น้ําลาย และมูลของสัตวติดมากับมือ และอาจเขาสูรางกายทางเยื่อบุของจมูกและตา 
ผูติดเชื้อจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ มีระยะฟกตัว 1 ถึง 3 วัน จะมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ 
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ หากผูปวยเปนเด็กเล็ก ผูสูงอายุหรือผูที่มีโรคประจําตัวอาจมี
อาการรุนแรง เชน หอบ หายใจลําบาก เนื่องจากปอดอักเสบอยางรุนแรง ผูที่มีความเสี่ยงตอโรคไขหวัด
นก คือผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปกในพื้นที่ที่โรคไขหวัดนกระบาด การปองกัน
โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ และโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิอาหารของประชาชนผูบริโภคไกและผลติภณัฑ
จากไกจึงควรรับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเทานั้น เนื่องจากเชื้อโรคตางๆ ที่อาจปนเปอนมา ไมวาจะเปนไวรัส 
แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทําลายดวยความรอน และงดทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ สวนไขก็ตองปรุง
สุกเชนกัน โดยเฉพาะในชวงที่มีปญหาโรคระบาดในไก

ดานผูประกอบอาหารนับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการปองกันโรคติดตอจากอาหาร จึงควร
เลือกซื้อเนื้อและผลิตภัณฑไกจากแหลงที่มีการรับรองมาตรฐาน หรือรานคาประจํา และเลือกซื้อไกที่ไมมี
ลักษณะบงชี้วาอาจตายดวยโรคติดเชื้อ เชนเนื้อมีสีคลํ้าหรือมีจุดเลือดออก เปนตน สําหรับไขควรเลือก
ฟองที่สดใหมและไมมีมูลไกติดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงก็ควรลางใหสะอาด และตองหลีกเลี่ยงไมใชมือ
ที่เปอนมาจับจมูก ตาและปาก รวมทั้งตองหมั่นลางมือบอย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจับตองเนื้อสัตว
และเปลือกไขที่เปอนมูลสัตว สําหรับเขียงที่หั่นอาหารก็ควรแยกระหวางเขียงสําหรับหั่นเนื้อไก และเขียง
สําหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแลว สวนเด็กที่มักมีนิสัยชอบเลนคลุกคลีกับสัตวเล้ียงยิ่งตองระมัดระวังเปน
พิเศษ โดยเฉพาะในชวงที่มีโรคระบาดในสัตวปก โดยเตือนไมใหเด็กอุมสัตวหรือจับตองซากสัตวปกที่ตาย
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หากจับตองสัตวดังกลาวตองรีบลางมือทุกครั้ง และหากมีอาการปวยที่สงสัยเปนโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ ตองรีบนําไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด

การรักษาสุขภาพใหแข็งแรงจะเปนภูมิตานทานโรคไดดี จึงควรรับประทานอาหารใหครบถวนทั้ง
ผักและผลไม ไมสูบบุหรี่และดื่มสุรา นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และ
สวมเสื้อผาเพื่อใหรางกายอบอุน หากมีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ และไอ ตองรีบไปพบแพทยทันที 
ทั้งนี้อาจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท
0-2590-3333 หรือหนวยงานสาธารณสุขทุกแหงใกลบานทาน

………………………………….
ที่มา : เอกสารเผยแพร กระทรวงสาธารณสุข
เรียบเรียง : สวนขาวและรายการภูมิภาค
คดัมาจาก: บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php? id=445
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

พื้นฐานผูตกเปนทาสยาเสพติด

ยาเสพตดิเปนสารหรอืยาท่ีเสพเขาสูรางกายดวยการกนิ ดม สูบ ฉีด หรือวธิกีารอืน่ ซึง่จะออกฤทธิ์
ตอรางกายและจิตใจ หากใชสารนั้นเปนประจําจะทําใหเปนสารเสพติด คือมีลักษณะอาการดื้อยา ตองใช
สารนั้นในปริมาณสูงขึ้น มีอาการอยากยาเมื่อใชนอยลงหรือหยุดใช จนตองพยายามทุกวิถีทางเพื่อนํา
สารนั้นกลับมาใช กอใหเกิดโทษที่รายแรงตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

จากการสํารวจพื้นฐานของผูที่ตกเปนทาสยาเสพติดจะพบวามีหลายสาเหตุ เชนเกิดจากการ
ถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุในกลุมคนที่เปนโรคซึมเศราหรือมีบุคลิกแบบกาวราว คนที่เปนโรค
ประสาท วิตกกังวล ผูที่มีขอจํากัดทางสติปญญา เชนปญญาออนทําใหถูกชักจูงไดงาย ผูพิการที่หันไปใช
สารเสพติดเพื่อลบปมดอย การใชยาเสพติดเพื่อระงับอาการเจ็บปวดและไมสามารถเลิกได สําหรับเด็กที่
ขาดความรกัความอบอุนในครอบครวั พบวาสวนลกึตองการความรกัจงึตองแสวงหาจากภายนอกครอบครวั
ในรูปแบบตางๆ และนําไปสูการติดสารเสพติด เด็กที่มีพอแมอายุยังนอยทําใหเล้ียงดูลูกไมถูกตอง เด็กจึง
ขาดมโนธรรมไมสามารถแยกความผิดกับความถูกได นอกจากนั้นบุคคลที่อยูใกลชิดกับสารเสพติด หรือ
อยูในสิ่งแวดลอมที่มีการใชสารเสพติด ก็มีโอกาสลองใช จนเสพติดไดเชนกัน การมีพฤติกรรมตามกลุม
เพื่อนหรือใชเพื่อลดความเครียดใหลืมปญหาชั่วคราว ถือวาเปนปญหาที่สําคัญในปจจุบัน

เมื่อหลายฝายทราบพื้นฐานโดยรวมที่จะนําไปสูการใชสารเสพตดิแลว กต็องชวยกนัแกปญหา
อยางถกูตองและเหมาะสม การใหความรกั ความอบอุนและกาํลังใจซึ่งกันและกัน ถือวาเปนการแกปญหาที่
ตนเหตุ และที่สําคัญตองใหโอกาสผูที่พลาดพลั้งไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดกลับเขาสูสังคมเชนคนปกติ 
และสรางจิตสํานึกตอเยาวชนใหพึงระลึกเสมอวา “ทุกคนมีคาในตนเอง” จึงไมควรทํารายตนเองดวยการ
เขาไปเกี่ยวของกับสารเสพติดทุกชนิด
………………………………..
ที่มา : เอกสารเผยแพร สํานักงาน ปปส.
เรียบเรียง    : สวนขาวและรายการภูมิภาค
คดัมาจาก : บทความทัว่ไป. เขาถงึไดจาก http://region 1.prd.go.th/article/detail_article.php? id=445.
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1. บทความนี้สรุปไดวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนคิดวาอะไรบางที่เปนสาเหตุทําใหคนติดยาเสพติด

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนมีวิธีปองกันตนเองไมใหติดยาเสพติดไดอยางไรบาง

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดวาผูเขียนมีจุดประสงคอยางไรในการเสนอบทความนี้

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ใหนักเรียนยกตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นมาอยางละ 1 ขอความ

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 5
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหโฆษณา
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหโฆษณา เปนการคิดพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ปรากฏในสื่อโฆษณาวาผูสงสารหรือ

ผูเขียนมีจุดมุงหมายอะไร มีการใชภาษาในการแสดงขอเท็จจริงหรือเกินจริงอยางไร มีความนาเชื่อถือ
เพียงใดโดยผูรับสารจะตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหรูเทาทันโฆษณาประกอบ
การตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อโดยไมถูกหลอกลวงจากกลวิธีการโฆษณา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหโฆษณา

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4. วิเคราะหโฆษณาได

เนื้อหา
 1. โฆษณา

2. การคดิวเิคราะหโฆษณา

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อของสินคาตางๆในปจจุบันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ

มีทั้งที่สามารถเขาใจไดงาย เขาใจยาก นาเชื่อถือและนาสงสัย พรอมท้ังยกตัวอยางกลองบรรจุผลิตภัณฑ
ตางๆใหนักเรียนพิจารณาขอความและรูปภาพที่ใชในการโฆษณาชวนเชื่อในแงขอเท็จจริงหรือเกินจริง 
โดยครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการวิเคราะหโฆษณาเพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชได
ในชีวิตประจําวัน
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2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหโฆษณาและชวยกันสรุปปากเปลา
2. ยกตัวอยางการโฆษณาสินคาโดยแจกแผนโฆษณาใหนักเรียนพิจารณา
3. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหโฆษณา เชน

1. สินคาชิ้นนี้คืออะไร
2. จุดประสงคของผูที่โฆษณาคืออะไร
3. องคประกอบของโฆษณานี้มีอะไรบาง

4. ใหนักเรียนคิดวาจากโฆษณานี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
5. ใหนักเรียนทบทวนโดยใหชวยกันอธิบายวาคําตอบที่นักเรียนไดนั้นคือความรูที่ไดจาก

โฆษณาซึ่งนักเรียนจะไดรับใน 3   ลักษณะ คือ ทางดานเนื้อหา  ดานความสัมพันธและดานหลักการโดย
ยกตัวอยางประกอบ

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหโฆษณา
7. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหโฆษณา

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ส่ือโฆษณา
2. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหโฆษณา
3. แบบฝกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4.  วิเคราะหโฆษณาได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย   ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถามและ
แบบฝกหัด
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะหโฆษณา

โฆษณาคือถอยคําหรือเรื่องราวที่ผูสงสารถายทอดไปสูผูรับเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจใครรู
เร่ืองราวของสินคาจนสามารถนําไปสูการเปลี่ยนปลงพฤติกรรมในที่สุด ดังนั้นในการพิจารณาโฆษณา
ควรวิเคราะหใหถวนถี่มิใชเชื่อในทันที

โครงสรางของโฆษณาแบงออกได 3 สวน คือ
1. พาดหัวโฆษณา เปนสวนสําคัญที่สุดเชนเดียวกับพาดหัวขาว  โฆษณาบางชิ้นอาจมี

เพียงพาดหัวและคําลงทายโดยไมตองมีคําอธิบายรายละเอียด
2. ขอความอธิบายสรรพคุณ  รายละเอียด เปนสวนที่ขยายรายละเอียดเพิ่มเติมจากพาดหัว

เพื่อชักชวนโนมนาวใจกลุมผูบริโภคใหคลอยตาม เชื่อมั่นในสินคา
3. สวนลงทาย เปนประโยคสรุปที่ผูรับสารจดจําขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้น โดยทั่วไปมักประกอบ

ดวยชื่อสินคา ตราสินคา และคําขวัญ
การเสนอโฆษณามีทั้งสวนที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดแกภาพ การออกแบบโฆษณา

เครือ่งหมายการคา การใหสี รวมทัง้การเคลือ่นไหวและเสยีงประกอบสาํหรบัส่ืออเิล็กทรอนคิ การวิเคราะห
โฆษณาจึงตองวิเคราะหทีละสวน

วัจนภาษา ประกอบดวย
1. หัวเรื่อง เปนการพาดหัวที่เนนประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ เนนความอยากรูอยากเห็น
2. ขอความโฆษณา การวิเคราะหควรพิจารณาเนื้อหาและการใชภาษากระตุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูซื้อหรือไม
3. ชื่อหรือยี่หอสินคา เปนสวนสําคัญทําใหจําชื่อสินคาไดแมนยําและถูกตอง การตั้งชื่อ

ควรเลือกใชคําที่เหมาะสม
อวัจนภาษา  เปนสวนที่มีผลตอความสําเร็จการสรางสรรคงานโฆษณา ตองพิจารณากลวิธีการ

นําเสนอที่สามารถดึงดูดความสนใจ เสริมความจํา และกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นหรือไม
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ใบงาน
 คําส่ัง  : นักเรียนพิจารณาโฆษณาตอไปน้ี และชวยกันตั้งคําถามใหไดมากที่สุด
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : ใหนักเรียนอานโฆษณาตอไปนี้แลวตอบคําถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



239

1. แคลเทรต พลัส คือสินคาอะไรและมีสรรพคุณอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
…….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. กลุมเปาหมายหลักของโฆษณานี้คือใคร เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเชนนั้น

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. แคลเทรต พลัส มีสวนผสมของอะไร

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. โฆษณานี้ประกอบดวยอะไรบาง

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. แคลเทรต พลัส ผลิตที่ไหน และหาซื้อไดอยางไร

………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 6
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหโฆษณา
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหโฆษณา เปนการคิดพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ปรากฏในสื่อโฆษณาวาผูสงสารหรือ

ผูเขียนมีจุดมุงหมายอะไร มีการใชภาษาในการแสดงขอเท็จจริงหรือเกินจริงอยางไร มีความนาเชื่อถือ
เพียงใดโดยผูรับสารจะตองใชความคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อใหรูเทาทันโฆษณาประกอบ
การตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อโดยไมถูกหลอกลวงจากกลวิธีการโฆษณา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหโฆษณา

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4. วิเคราะหโฆษณาได

เนื้อหา
 1. โฆษณา

2. การคดิวเิคราะหโฆษณา

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหโฆษณา
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต ปากกาเคมีและ
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แผนโฆษณาสินคาใหนักเรียนทุกกลุมพิจารณา
2. นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัพจิารณา อภปิรายและวเิคราะหโฆษณาวานกัเรยีนไดอะไรบาง

ซึ่งขอมูลหลักที่ไดจะตองประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดาน
หลักการ โดยทําลงในกระดาษชารต

2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

3. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเติมความคิดใหกันและกันจนสมบูรณ

4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหโฆษณา
5. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะหโฆษณาอีกครั้ง

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. โฆษณา
2. กระดาษชารต
3. ปากกาเคมี
4. แบบฝกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกโครงสรางของโฆษณาได
2.  แยกแยะรายละเอียดในโฆษณาได
3.  สรุปสาระสําคัญของโฆษณาได
4.  วิเคราะหโฆษณาได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบฝกหัด
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบงาน
คําส่ัง   นักเรียนฝกการวิเคราะหโฆษณาทําลงในกระดาษที่ครูแจกให
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : ใหนักเรียนอานโฆษณาตอไปนี้แลวตอบคําถาม
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1. สมูท อี ไวท เบบี้เฟซ ครีม คือสินคาอะไรและมีสรรพคุณอยางไร
………………………………………………………………………………………………………….

……..………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. กลุมเปาหมายหลักของโฆษณานี้คือใคร เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเชนนั้น

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. “ 4 ประสิทธิภาพใน 1 เดียว” หมายความวาอยางไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. โฆษณานี้ประกอบดวยอะไรบาง

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ใหนักเรียนยกตัวอยางชื่อผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติคลายโฆษณานี้ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ

วาเพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 7
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหคําประพันธ
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหคําประพันธ เปนการคิดแยกแยะเรื่องราวในดานรูปแบบของฉันทลักษณ เนื้อหา 

กลวิธีการแตง รสและสาระสําคัญที่ไดรับ ผูรับสารจึงควรคิดและพิจารณาเรื่องอยางใครครวญและถี่ถวน  
เพื่อจะไดรับอรรถรส เขาใจเรื่องและสามารถเลือกนําส่ิงดีมีประโยชนไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหคําประพันธรอยกรองได

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1.  บอกรูปแบบของงานเขียนได
2.  บอกกลวิธีการนําเสนองานเขียนได
3. อธิบายความหมายของขอความบางตอนของงานเขียนได
4. บอกขอคิดที่ไดรับจากเรื่องได
5.  วิเคราะหเร่ืองได

เนื้อหา
 1. คําประพันธรอยกรอง

2. การคดิวเิคราะหคาํประพนัธ

กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับคําประพันธรอยกรองประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน 

พรอมทั้งชวยกันยกตัวอยางประกอบเล็กนอย
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหคําประพันธแลวใหนักเรียนชวยกันสรุป

ปากเปลา พรอมทั้งยกตัวอยางคําประพันธรอยกรองและแจกใหนักเรียนอาน
2. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหหลังการอาน

 เชน
1. คําประพันธนี้ควรชื่ออะไร  (ครูใหนักเรียนลองตั้งชื่อเอง)
2. สาระสําคัญของคําประพันธนี้คืออะไร
3. ผูแตงมีจุดประสงคในการนําเสนออยางไร

3. นกัเรยีนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต และปากกาเคมใีห
นักเรียนทุกกลุม

4. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวาจากคําประพันธนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบาง
เพื่อที่จะไดคิดวิเคราะหไดอยางลึกซึ้ง แลวนําขอมูลที่คิดไดเขียนลงกระดาษชารตซึ่งขอมูลหลักจะตอง
ประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ

5. นกัเรยีนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานาํเสนองานหนาชัน้โดยแตละกลุมตดิผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

6. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

7. นักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหคําประพันธ
8. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหคําประพันธ

สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. คําประพันธรอยกรอง
2. ใบความรูเร่ืองการวิเคราะหคําประพันธ
3. กระดาษชารต
4. ปากกาเคมี
5. แบบฝกหัด
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  บอกรูปแบบของงานเขียนได
2.  บอกกลวิธีการนําเสนอได
3.  อธิบายความหมายของขอความ
     บางตอนได
4.  บอกขอคิดที่ไดรับจากเรื่องได
5.  วิเคราะหเร่ืองได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย   ซักถาม
อภิปราย
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประเมนิพฤตกิรรมกลุม
แบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



250

แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินผลโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปนจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบความรู
เรื่องการคิดวิเคราะหบทรอยกรอง

บทรอยกรองหมายถึงคําประพันธที่แตงขึ้นอยางมีศิลปะ คือมีการสรางสรรคความงาม
ดวยตัวอักษร เสียง จังหวะ และถอยคํา เปนสัญลักษณส่ือความหมายแทนบางสิ่งบางอยางที่ชวยในการ
จินตนาการ และใหความรูสึก

องคประกอบของบทรอยกรองอาจแบงไดกวางๆ คือรูปแบบและเนื้อหาที่แยกกันไมออก
ซึ่งรูปแบบหมายความรวมถึงรูปฉันทลักษณ เสียง จังหวะ คําและการเรียงคํา ภาพโวหาร สัญลักษณ  
สวนในแงเนื้อหานั้นบทรอยกรองจะไมไดบอกออกมาตรงๆแตเปนการกระทบใจผูรับทําใหผูรับนึกเชื่อม
โยง จินตนาการกวางไกลออกไป

ประเภทของบทรอยกรอง
บทรอยกรองแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. มีรูปฉันทลักษณตามแบบแผน ประกอบดวย กาพย กลอน โคลง ฉันท รายและลิลิต
2. มีรูปฉันทลักษณอิสระ ประกอบดวย กลอนเปลาและวรรณรูป ซึ่งหมายถึงการใชคํา

สรางเปนภาพตางๆ เชนภาพเด็ก บาน เปนตน
การพิจารณาบทรอยกรองควรวิเคราะหส่ิงตอไปน้ี
1. รูปแบบฉันทลักษณ คือลักษณะของการประพันธรอยกรองแตละชนิด
2. เนื้อหา บทรอยกรองที่ดีตองมีเนื้อหาที่แสดงความคิดที่มีคุณคากับชีวิตเชนใหขอคิดเตือนใจ

ใหคาํสอน เพือ่ใหสามารถดาํรงอยูในสงัคมไดอยางมสุีข การวเิคราะหเนือ้หาจะตองทราบจดุมุงหมายของผูแตง
วาตองการเสนอเนื้อหาดานใด

3. กลวิธีการแตง บทรอยกรองที่มีคุณคาจะใชสํานวนภาษาที่ไพเราะ ใชภาษาเพื่อสราง
จินตนาการ และมีการใชสัญลักษณอุปมาเปรียบเทียบ

4. รสของบทรอยกรอง คือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูแตงใชสํานวนภาษาที่กระทบอารมณ เชน
ความรัก ความโกรธ ความเศรา ซึ่งเมื่อผานการตีความหมายก็จะไดรับรสท่ีมีอารมณคลอยตามผูแตง

5. สาระสําคัญ คือส่ิงสําคัญหรือขอคิดที่ผูแตงตองการถายทอดออกมาผานบทรอยกรอง
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ใบงาน (งานกลุม)
คําส่ัง   : นักเรียนชวยกันวิเคราะหคําประพันธตอไปนี้ ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให

จากสมัยกอนนั้นถึงวันนี้ จากกรุงศรีกรุงธนจนยุคใหม
ถึงกรุงเทพเมืองมีศิวิไลซ ยุคสมัยฟาดฟนกันเรื่อยมา
กลายเปนเรื่องเยื้อแยงการแขงขัน จนเกิดคอรรัปชั่นสรางปญหา
เอาการแกงแยงกันเปนปญญา อวิชชามนุษยปุถุชน
สมัยกอนมองเห็นใผเปนใผ สมัยนี้เมืองไทยสุดสับสน
ยังปาเถื่อนถดถอยรอยเลหกล คอรรัปชั่นฉอฉลไมเลิกรา
ประชาชนไมเวนตกเปนเหยื่อ นายเปนเสือกระสันกันถวนหนา
ราชการโกงกินกันชินชา นักการเมืองชั่วชายิ่งกวาเดิม
กบกระเสือกเลือกนายไดแตเสือ ไลลาเหยื่อตื้นลึกอยางฮึกเหิม
มีแตน้ําเนาๆเขาเพิ่มเติม พอกพูนเพิ่มความตายใหประชา
จากกรุงศรีสุโขทัยสมัยโนน กรุงเทพมีแตโจรรายยิ่งกวา
มองยังไมเห็นสัตวพัฒนา คอรรัปชั่นปญหาเต็มบานเมือง

(รมไม  2547 :56)
………………..…………….

คัดมาจาก : รมไม.”กวีนิพนธ”  ศิปลวัฒนธรรม ปที่ 26 ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หนา 56
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : นักเรียนอานบทประพันธตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

“สวัสดีนกนอย…ผูนัยนในตาเศรา” “สวัสดีน้ําเนา ไยทักขา”
“ทําไมปกของเจาดูโรยรา” “เพราะขาขามรอยปา หมื่นผาชัน”
“เจาตองการสิ่งใดมาที่นี่” “ขาตองการสิ่งที่ขาเคยฝน”
“เจาไมกลัวเจ็บหรือบินฝาฟน” “ใจของขาเหยียดหยันความหวาดกลัว”
“เจาเคยพลาดบางไหม…เจานกนอย” “กายของขาดางพรอยแผลเปนทั่ว”
“เจาเคยเหงาบางไหม…ยามหมองมัว” “อาจมีบางเพียงชั่วลมพลิ้วพัด”
“เจามีรักบางไหมในใจเจา” “ขาเคยหลงโงเงาโดนเขาสลัด”
“เจาจึงยอมหลีกทางควางเซซัด” “ขาไมอยากสาหัสเจ็บหัวใจ”
“ฝนของเจาที่แทแคขออาง” “เปลา…ฝนขารางชางสุดสดใส”
“เจาโกหกตัวเองเพื่ออะไร” “เปลา…ขาไมโกหกหลอกตัวเอง”

“เจาตองการหนีรักจึงหลบมา”
“เจาแอบซอนน้ําตาทําอวดเกง”
“ทั้งที่ความเปนจริงเจาวังเวง”
“เหงาอางวางควางเควง…บินเดียวดาย”

“นกนอยผูนัยนตาเศรา ทุกสิ่งลวนวางเปลาลวนสูญหาย
เกิดมาชั่วชีพหนึ่งถึงจะตาย จงอยาสรางตาขายกักขังตน
จงภูมิใจในรักที่ไดรัก กวารูปกายแตกหักไปปฏิสนธิ์
อยาวิ่งหนีความจริงจงอดทน อยากลัวรักจงคนคาใหพบ
นกนอยผูนัยตาเศรา ถูกตองขาน้ําเนาเหม็นเศราตรลบ
รูปนอกขาใครเห็นเปนภาพลบ แตใจขาสงบพบสัจธรรม

……………………………………………
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1. ผูแตงมีจุดประสงคในการนําเสนออยางไร
………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. คําประพันธนี้กลาวถึงเรื่องใด

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. ขอคิดที่ไดจากเรื่องนี้คืออะไร

…………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดวาคําประพันธนี้ควรตั้งชื่อวาอะไร เพราะเหตุใด

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. คําประพันธนี้สรุปไดวาอยางไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมควบคุมแผนที่ 8
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

เรื่อง การคิดวิเคราะหเพลง
เวลาเรียน  1  คาบ

สาระสําคัญ
การคิดวิเคราะหเพลง เปนการคิดแยกแยะเรื่องราวในดานเนื้อหา กลวิธีการแตง รสและสาระ

สําคญัทีไ่ดรับ ผูรับสารจงึควรคดิและพจิารณาเรือ่งอยางใครครวญและถีถ่วนเพือ่จะไดรับอรรถรส เขาใจเร่ือง
และสามารถเลือกนําส่ิงดีมีประโยชนไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหเพลงได

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวจะสามารถ
1. สรุปสาระสําคัญของเพลงได
2 อธิบายความหมายของขอความบางตอนของเพลงได
3. บอกขอคิดที่ไดรับจากเพลงได
4. วิเคราะหเพลงได

เนื้อหา
 1. เพลงรักกันไวเถิด

 2. การคิดวิเคราะหเพลง
 
กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงวาที่มีลักษณะคลายคําประพันธรอยกรองใน

ดานของการคัดสรรคําเพื่อใหเกิดความไพเราะ สามารถสื่ออารมณ และความหมายไดตามความ
มุงหมายของผูแตง โดยกระตุนใหนักเรียนรูจักเลือกการนําขอคิดที่ดีในเพลงไปใชประโยชนได

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานใบความรูเร่ืองการคดิวเิคราะหเพลงแลวใหนกัเรยีนชวยกนัสรุปปากเปลา 

จากนั้นเปดเพลงใหนักเรียนฟง
2. ใชคําถามถามกระตุนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหหลังการฟง

 เชน
1. เพลงนี้แสดงอารมณใด
2.  สาระสําคัญของเพลงนี้คืออะไร
3. ผูแตงมีจุดประสงคในการนําเสนออยางไร

3. นกัเรยีนแบงกลุมออกเปน  9 กลุม กลุมละ 5 คน ครูแจกกระดาษชารต และปากกาเคมใีห
นักเรียนทุกกลุมพรอมทั้งแจกเนื้อเพลงเพื่อนักเรียนจะไดคิดวิเคราะหเพลงไดอยางถี่ถวนและดีขึ้น

4. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดวาจากเพลงนี้เราสามารถตั้งคําถามอะไรไดอีกบางเพื่อที่จะ
ไดคิดวิเคราะหไดอยางลึกซึ้ง แลวนําขอมูลท่ีคิดไดเขียนลงในกระดาษชารตซึ่งขอมูลหลักจะตอง
ประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ขอมูลดานเนื้อหา ดานความสัมพันธและดานหลักการ

5. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนองานหนาชั้นโดยแตละกลุมติดผลงานไวบน
กระดาน จนครบทุกกลุม

6. นักเรียนและครูรวมกันเปรียบเทียบผลงานที่ติดไวบนกระดานทั้งหมด กลุมใดที่ยังไม
ครอบคลุมนักเรียนและครูจะชวยกันแกไขเพิ่มเติมจนสมบูรณ

7. นักเรียนทําแบบฝกหัดวิเคราะหเพลงซับนํ้าตาอันดามัน
8. นักเรียนและครูรวมกันตรวจแบบฝกหัด
ข้ันสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหเพลง

สื่อการเรียนรู
1. กระดาษชารต
2. ปากกาเคมี
3. วิทยุ
4. แบบฝกหัด
5. ใบความรูเร่ืองการคิดวิเคราะหเพลง
6. เพลงรักกันไวเถิดและซับน้ําตาอันดามัน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ส่ิงที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.   สรุปสาระสําคัญของเพลงได
2. อธิบายความหมายของขอความ

บางตอนได
3.   บอกขอคิดที่ไดรับจากเพลงได
4.   วิเคราะหเพลงได

อภิปราย  ซักถาม
อภิปราย  ซักถาม

อภิปราย  ซักถาม
ตรวจแบบฝกหัด

ประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถาม

ประเด็นคําถาม
แบบประเมินพฤติกรรมกลุม
และแบบฝกหัด

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุมสําหรับนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรูที่………….เร่ือง ………………………

ใหหัวหนากลุมเปนผูประเมินโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองคะแนนที่ตรงกับ
พฤติกรรมจริงของนักเรียนตาม
เกณฑการใหคะแนน 3  คะแนน หมายถึง ดี

2  คะแนน หมายถึง พอใช
1  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

เกณฑการประเมิน        11 – 15 คะแนน           ระดับคุณภาพ  ดี
                6 – 10 คะแนน          ระดับคุณภาพ    พอใช
                1 – 5 คะแนน          ระดับคุณภาพ   ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน 6 คะแนนขึ้นไปถือวาผาน
กลุมท่ี …………………………………

รายการประเมิน ระดับ
คุณภาพ

มีก
ารแ

สด
ง

คว
าม
คิด
เห็น

ยอ
มรั
บฟ

งค
วา
มค

ิดเห
็น

ขอ
งส
มา
ชิก

ให
คว
าม
รวม

มือ
ใน
กา
รท
ํางา

น

มีค
วา
มต
ั้งใจ

ใน
กา
รท
ํางา

น

ทํา
งาน

อย
างม

ีคว
าม
สุข

รวม

ชื่อ- สกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ดี พอ
ใช

คว
รป
รับ
ปรุ
ง

ลงชื่อ…………………………………….ผูประเมิน
          (……………………………………)

คําชี้แจง
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ใบความรู
การคิดวิเคราะหเพลง

เพลง  หมายถึง บทประพันธที่มีเนื้อรองและมีดนตรีประกอบเปนจังหวะ ทํานองเพื่อใหเพลงมี
ความไพเราะนาฟง เปนสิ่งจรรโลงใจใหผูฟงมีความสุข  เพลงมีลักษณะคลายบทกวี คือใชคําเหมือนกัน 
แตเพลงจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะ คือมีภาษาและทํานอง
ชนิดของเพลง

เพลงสามารถจําแนกได 3 ชนิดคือ
1. เพลงพื้นเมือง (Folk Song) มีมาชานานเนื้อหาเกี่ยวกับความทุกขเศรา และความสุขของคน

ในดินแดนตางๆมากกวาเปนความทุกขเศราของแตละคน เพลงพื้นเมืองสะทอนใหเห็นอดีตผสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

2. เพลงสมัยนิยม (Popular Song) เปนเพลงที่เปนที่นิยม มีรูปแบบเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็วตามกระแสแฟชั่นและความนิยม

3. การบรูณาการศลิปแหงการประพนัธบทกวนีพินธเขากบัดนตร ี(Art  Song) มรูีปแบบซบัซอน
กวาเพลงธรรมดา
ลักษณะของเพลงที่แตกตางจากบทกวี

1. เพลงถายทอดการสื่อสารไดนอยกวาบทกวี
2. เพลงใชคําฟุมเฟอยมากกวาบทกวีคือมีการยืมคํามาจากเพลงอื่น จากสุภาษิต คําหรือ

สํานวนการเมือง การบันเทิง เปนตน
3. เพลงมีคุณสมบัติเฉพาะ คือทําใหผูฟงมีปฏิกริยาตอบสนองราวกับวาเพลงนั้นรองเพื่อผูฟง

คนนั้นโดยเฉพาะการพิจารณาบทเพลงเราจะวิเคราะหในสิ่งตอไปน้ี
1. เนือ้หา เพลงทกุเพลงจะมเีนือ้หาท่ีตองการถายทอดมาสูผูฟง บางเพลงจะแสดงความคดิ

ที่มีคุณคากับชีวิตเชนใหขอคิดเตือนใจ ใหคําสอน ปลอบใจเพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีสุข 
แตบางเพลงตองการระบายหรือบอกเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเทานั้น การวิเคราะหเนื้อหาเราจะตอง
ทราบจุดมุงหมายของผูแตงวาตองการเสนอเนื้อหาดานใด

2. กลวิธีการแตง เพลงจะมีการใชคําฟุมเฟอยเพื่อใชถายทอดอารมณ มีการใชภาษาเพื่อ
สรางจินตนาการ และบางเพลงอาจมีการใชสัญลักษณอุปมาเปรียบเทียบ

3.   อารมณของเพลงคือความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูแตงใชสํานวนภาษาที่กระทบอารมณและ
ถายทอดออกมา เชนความรัก ความโกรธ ความเศรา ซึ่งเมื่อผานการตีความหมายก็จะไดรับรสที่มี
อารมณคลอยตามผูแตง

4.   สาระสําคัญ คือส่ิงสําคัญหรือขอคิดที่ผูแตงตองการถายทอดออกมาผานบทเพลง
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ใบงาน (งานกลุม)
คําส่ัง  : นักเรียนฟงและชวยกันวิเคราะหเพลงตอไปน้ี ทําลงในกระดาษที่ครูแจกให

รักกันไวเถิด
ร็อกรักชาติ

*รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยดวยกัน
เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น

เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

ทองถิ่นแหลมทอง เหมือนทองของแม
เกิดถิ่นเดียวกันแทเหมือนแมเดียวกันใชไหม

ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ (*)

ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา
พืชพันธุเกลื่อนตาตามไรนารวงทองไสว
สินทรัพยมีเกลื่อนกลน บรรพชนใหไว

เราลูกหลานไทยจงรวมใจรักษาใหมั่น (*)
รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด

แหลมทองโสภาดวยบารมี
ปกเกลาเราไทยนี้รมเย็นเปนศรีผองใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององคไธ

เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย (*)

จะเกิดชาติไหนก็ไทยดวยกัน
เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น

เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย
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แบบฝกหัด
คําส่ัง  : นักเรียนฟงเพลงและศึกษาเพลงตอไปน้ีแลวตอบคําถาม

ซับน้ําตาอันดามัน
แอด      คาราบาว

ไมเคยคิด…ไมเคยฝน…ไมทันตั้งตัว
ทองฟามืดมัว…แผนดินเลื่อนลั่นสั่นไหว
ไมเคยพบ…ไมเคยเห็น…ไมเคยสนใจ
ซูนามิคืออะไร ?  รูจักแตซานามิ…

มันมาดั่งมัจจุราช…ทุมโหมโทรมใสชายหาด
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ….ซูนามิ

ไมเคยนึก…ไมเคยนับ…สรรพศพมากมาย
แผนดินร่ําไห…แผนน้ําไยเลือดเย็น

ไมวาใคร…ไมวาชาติไหน…ไมมีขอยกเวน
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ….มนุษยเทียบเทาเม็ดทราย

มันมาดั่งมัจจุราช…มันโถมทุมใสชายหาด
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ…ซูนามิ

อันดามัน…สวรรคบนโลกวิไลซ
ตองวิปโยคครั้งยิ่งใหญ…นี่คือชะตากรรม
อันดามัน…สวรรคไมทันเตรียมกาย

ไหลไปเถอะธารน้ําใจ…ซับนํ้าตาอันดามัน
ไหลไปเถอะธารน้ําใจ…ซับนํ้าตาอันดามัน

โอ… โอ…โอ…ซูนามิ
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1. ผูแตงเพลงนี้มีจุดมุงหมายอยางไร
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. “แผนดินร่ําไห…แผนน้ําไยเลือดเย็น” หมายความวาอยางไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. ผูรองใชน้ําเสียงอยางไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. ขอคิดที่ไดคืออะไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. เพลงนี้สามารถสรุปไดวาอยางไร

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล………………………………………….
ชั้น …………………..เลขที่………………
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