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 การวิจยัครั้งนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน และความสามารถ

ทางการเขียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน โดยใชผังมโนทัศนกับการสอน 

ตามแบบปกต ิ

 กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทองเพลง ภาคเรียนที ่2  

ปการศึกษา 2549 จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย แบงเปน กลุมการทดลอง 30 คน 

ไดรับการสอน โดยใชผังมโนทัศน และกลุมควบคุม 30 คน ไดรับการสอนตามแบบปกติ  

(ตามหลักสูตรสถานศกึษา) ใชเวลาในการทดลอง กลุมละ 20 คาบ ๆ ละ20 นาที และใชเนื้อหา

เดียวกนัในการสอน ใชแบบแผนการวจิัย แบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest 

Design  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการทดลอง โดยใชผังมโนทัศน 

แผนการสอนตามแบบปกต ิ(ตามหลกัสูตรสถานศึกษา) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย วิเคราะหขอมูล โดยใชการทดสอบ

คาสถิติ   t- test Independent  และ  t- test Dependent 

  ผลการวิจยั สรุปไดดังนี้  

  1.  ความเขาใจในการอานภาษาไทย ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

  2.  ความสามารถทางการเขยีนภาษาไทย ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุม แตกตางกนั อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

  3.  ความเขาใจในการอานภาษาไทย ของนักเรยีนกลุมทดลอง กอนการทดลอง และ

หลังการทดลอง แตกตางกนั อยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 

  4.  ความสามารถทางการเขยีนภาษาไทย ของนักเรียนกลุมทดลอง กอนการทดลอง 

และหลังการทดลอง แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  5.  ความเขาใจในการอานภาษาไทย ของนักเรียนกลุมควบคุม กอน และหลังการ

ทดลอง แตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 



  6.  ความสามารถทางการเขยีนภาษาไทย ของนักเรียนกลุมควบคุม กอน และหลัง

ทดลอง แตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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 The purpose of this study was to compare Mathayom Suksa II Students’ Thai 

reading comprehension and writing ability through instruction using concept mapping 

technique and the teacher’s manual. 

 The samples were 60 Mathayom Suksa II students at Wat Thongpeng School, 

Bangkok in the second semester of 2007 acadernic year.  They were randomly assigned 

into two groups, the experimental and the control groups with 30 students in each. The 

experimental group was taught through the twenty 50 minute periods instruction using 

concept mapping ;  where as the control group was taught through the teacher manual. 

Each group was taught with the same content for twenty 50 minute periods. The 

research design of the experiment was randomized Control Group Pretest – Posttest 

Design. 

 The instrument used in this study were lesson plans, the reading 

comprehension test and the writing ability test. The t – test independent sample and t – 

test dependent sample were statistically analyzed the data. 

 The result of study indicated that. 

  1.  The Thai reading comprehension of the experimental group and the 

control group were significantly different at the .05 level. 

  2.  The Thai writing ability of the Experimental group and the control group 

were significantly different at the .05 level. 

  3.  The Thai reading comprehension of the experimental group before and 

after the experiment were significantly different at the .05 level. 

  4.  The Thai writing ability of the Experimental group before and after the 

experiment were significantly different at the .05 level. 



  5.  The Thai reading comprehension of the control group before and before 

and after the experiment were significantly different at the .05 level. 

  6.  The Thai writing ability of the control group before and after the 

experiment were significantly different at the .05 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
  

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา  และคําแนะนําอยางดยีิ่งจาก

ผูชวยศาสตราจารย สุมานนิ รุงเรืองธรรม  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงัอร  พานทอง    และ 

ผูชวยศาสตราจารย  ขจรศรี   ชาตกิานนท    ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี้   

 ขอกราบขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารย  กลอยใจ  โสภณปาน  คณาจารยโปรแกรม

วิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัสถาบนัราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา  อาจารย  เรวด ี  เรือนใหม 

และอาจารย  กาญจนา  ทองสิงห  ทีก่รุณาใหคําแนะนําใหขอคิดเห็นทีเ่ปนประโยชนอยางยิ่ง 

ในการตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัยเ    ปนผลใหสารนพินธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ  ทานผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเพลง  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 

วัดเศวตฉัตร  ที่ใหการสนับสนุน   และอํานวยความสะดวกในการทาํวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณ

อาจารย  จิระเดช  เหมือนสมาน  และอาจารย  อภิญญา  ประสาร  ที่กรุณามอบชั่วโมงสอนให 

ในการทําวิจัยครั้งนี้  และขอบใจนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนวัดทองเพลง  และโรงเรียน

วัดเศวตฉัตร  ที่ใหความรวมมือในการหาคณุภาพเครื่องมือในการทดลองเปนอยางดียิ่ง 

 ขอขอบพระคุณอาจารย  คะนอง  บทุธทิกัษ  อาจารย ทวีศักดิ ์ เทียรเดช  อาจารย 

ธีราทร  รุงเรือง  อาจารย พทุธชาติ  เลก็มมีงคล  และพีส่าวที่แสนดี  นางสาวพิมพชนก  นันตโลหิต  

ที่ใหความชวยเหลือในการทาํวิจัยในครั้งนีด้วยความเต็มใจยิ่ง 

 ทายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร  คณะครู  และบุคลากรในโรงเรียนวัดทองเพลง

เพื่อนสาขาวชิาการมธัยมศกึษา  (กลุมการสอนภาษาไทย)  ที่ใหความชวยเหลือและเปนกาํลังใจ

ในการทําสารนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ  

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉับบนี ้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ

ของบิดา  มารดา  และครูอาจารยทกุทานที่ไดอบรมส่ังสอนและประสทิธิ์ประสาทวิชาใหแกผูวิจัย

จนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี ้

 

                                                                 มหิศร     นนัตโลหิต 
 
 
 



สารบัญ 
 
บทที ่  หนา 
       1  บทนาํ ............................................................................................................ 1 

              ภูมหิลัง ........................................................................................................ 1 

              ความมุงหมายของการวิจัย ............................................................................ 3 

              ความสําคัญของการวิจัย ............................................................................... 4 

              ของเขตของการวิจยั ...................................................................................... 4 

                   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ................................................. 4 

                   ตัวแปรที่ศึกษา ......................................................................................... 5 

              นิยามศัพทเฉพาะ .......................................................................................... 5 

              กรอบแนวความคดิ ........................................................................................ 9 

              สมมติฐานการวิจยั ........................................................................................ 9 

   

       2  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ .................................................................. 10 

              เอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับการอาน ............................................................. 10 

                   ความหมายของการอาน ........................................................................... 10 

                   ความสาํคัญของการอาน .......................................................................... 11 

                   จุดมุงหมายของการอาน ........................................................................... 11 

                   องคประกอบของการอาน ......................................................................... 12 

                   ความเขาใจในการอาน ............................................................................. 13 

                   ทฤษฎีและหลกัในการสอนอาน ................................................................. 22 

              เอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับการเขียน ............................................................ 28 

                   ความหมายของการเขียน ..........................................................................  28 

                   ความสาํคัญของการเขียน ......................................................................... 29 

                   จุดมุงหมายของการเขียน .......................................................................... 29 

                   ความสามารถในการเขียน ........................................................................ 31 

                   การวัดและการประเมินผลทกัษะการเขียน .................................................. 32 

                   งานวิจัยเกี่ยวกบัความสามารถทางการเขียน .............................................. 34 

              เอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน ……… 35 



สารบัญ(ตอ) 
 
บทที ่  หนา 
       2(ตอ)    

                   เอกสารเกี่ยวกบัความสัมพนัธระหวางการอานและการเขียน ........................ 35 

                   งานวิจัยเกี่ยวกบัความสัมพนัธระหวางการอานและการเขียน ....................... 36 

              เอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน ................................... 37 

                   ความหมายของมโนทัศน .......................................................................... 37 

                   ลักษณะของมโนทัศน ............................................................................... 38 

                   ทฤษฎีและแนวคิดของการสอนมโนทัศน .................................................... 39 

                   กระบวนการสรางมโนทัศน ....................................................................... 40 

                   วธิีสอนใหเกิดมโนทัศน ............................................................................. 40 

              เอกสารเกี่ยวกับการสอนแบบปกติ ................................................................. 60 

   

      3  วธิีดําเนินการวิจยั ......................................................................................... 64 

              ประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................................ 64 

              เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย ................................................................................ 64 

              การสรางและหาคณุภาพเครื่องมือ .................................................................. 65 

              การดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล .................................................. 71 

              การวิเคราะหขอมลู ........................................................................................ 72 

              สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ....................................................................... 72 

   

      4  ผลการวิเคราะหขอมูล .................................................................................. 76 

              สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล .............................................................. 76 

              ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................... 76 

  

      5  สรปุ อภิปราย และขอเสนอแนะ .................................................................. 80 

              ความมุงหมายของการวิจัย ............................................................................ 80 

              ความสําคัญของการวิจัย ............................................................................... 80 

              ขอบเขตของการวจิัย ..................................................................................... 81 



สารบัญ(ตอ) 
 
บทที ่  หนา 
       5(ตอ)    

              สมมติฐานในการวจิัย ....................................................................................... 81 

              วิธีดาํเนนิการวิจัย ............................................................................................. 82 

              การวิเคราะหขอมลู ........................................................................................... 83 

              สรุปผลการวิจยั ................................................................................................ 83 

              อภิปรายผลการวิจยั ......................................................................................... 84 

              ขอเสนอแนะทั่วไป ............................................................................................ 88 

   

      บรรณานกุรม ......................................................................................................... 89 

   

      ภาคผนวก ............................................................................................................. 101 

   ภาคผนวก ก. ……………………………………………………………………….. 102 

          - แผนการสอนโดยใชผังมโนทัศน ................................................................ 103 

         - แผนการสอนแบบปกติ ............................................................................. 118 

                   - เอกสารประกอบแผนการสอนแบบปกติ .....................................................   121 

   ภาคผนวก ข. ...................................................................................................  143 

         - คา p คา r ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ..................................... 144 

         - คะแนนความสามารถในการเขียนของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติ 

                กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ t-test แบบ  

                Dependent Group ……………………………………………………… 

 

 

145 

        

      ประวัติยอผูทําสารนพินธ ……………………………………………………………… 146 

 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง  หนา 
      1  แบบแผนการทดลอง ............................................................................................ 71 

      2  ผลการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานของนักเรียนระหวางกลุมทดลองกบักลุม 

                 ควบคุม ........................................................................................................ 

 

77 

      3  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนของนกัเรียนระหวางกลุมทดลองกับ 

                 กลุมควบคุม ................................................................................................. 

 

77 

      4  ผลการวิเคราะหความเขาใจในการอานกอนสอนและหลังสอนโดยใชผังมโนทศัน .......  78 

      5  ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนกอนสอนและหลงัสอนโดยใชผังมโนทัศน .. 78 

      6  ผลการวิเคราะหความเขาใจในการอานกอนสอนและหลังสอนแบบปกติ ................... 79 

      7  ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนกอนสอนและหลงัสอนโดยการสอน 

                 แบบปกติ ...................................................................................................... 

 

79 

      8  คา p คา r ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ................................................. 144  

      9  คะแนนความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอนการ 

                 ทดลอง และหลงัการทดลอง โดยวิธีการทางสถิติ t-test แบบ Dependent  

                 Group …………………………………………………………………………….  

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ หนา 
        1  ผังมโนทัศนแบบกระจายออก ........................................................................... 6 

        2  กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................. 9 

        3  โครงสรางความรูของรานขายอาหาร ................................................................. 24 

        4  กระบวนการสอนเพือ่ใหผูเรียนเกดิมโนทัศนและหลักการ .................................... 41 

        5  โครงสรางพืน้ฐานจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของอูซุเบล .................. 43 

        6  การเรยีนรูอยางมีความหมาย แสดงความรูใหมกบัความรูทีม่ีอยูเดิม .................... 44 

        7  การเรยีนรูอยางมีความหมาย แสดงการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  

                  เรียกวา แอดวานซ ออกแกไนเซอร .............................................................. 

 

45 

        8  ตัวอยางแสดงระดับของมโนทัศนตามแนวคิดของโนแวด ....................................  46 

        9  การจดัแบงประเภทของสิ่งมีชวีิตและสัตว .......................................................... 51 

      10  การแสดงผังมโนทัศนประเภทตางๆ ..................................................................  53 

      11  ข้ันตอนการสอนอานและเขียนโดยใชผังมโนทัศน ............................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนภาษาประจาํชาติที่แสดงถงึเอกลักษณและวัฒธรรมไทยมีลักษณะเดน

เฉพาะตวัที่แตกตางจากภาษาอื่น เปนเครื่องมือในการตดิตอส่ือสาร การถายทอดความรู ความคิด  

ความรูสึกและประสบการณตางๆ ระหวางคนไทยทั้งชาต ิ ชวยสรางสรรคความเขาใจอันดีระหวาง

คนในสังคม นอกจากนี้ยงัชวยในการแสวงหาความรูสรรพวิชาการตาง ๆ การคนพบความรูแปลก 

ๆ ใหม ๆ ไดอยางกวางขวาง  ดังนัน้  จงึมคีวามสาํคัญเปนอยางยิง่ทีค่นไทยทุกคนควรตระหนักถงึ

คุณคาของภาษาไทย  ตองศึกษาหาความรูใหมีความเชีย่วชาญแมนยาํ มีความเขาใจอยางถองแท 

เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว   กระทรวงศึกษาธิการ   จงึไดกําหนดใหวชิา

ภาษาไทยเปนวิชาบงัคับในหลักสูตรทุกระดบัหลักสูตรวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศกัราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  ไดกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรไว  เพื่อให 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัธรรมชาติของภาษาไทย  สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับวยั สามารถฟงและอานไดอยางมวีิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  มีนิสัยรัก 

การอาน  การเขียน  เหน็ความสําคัญของภาษาไทย  ในฐานะเปนเครื่องมือส่ือสารของคนในชาติ 

และเปนปจจยัในการเสริมสรางเอกภาพของชาติ  รวมทัง้สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหา

ความรูเพิม่เตมิ (กรมวิชาการ.  2533: 13) 

 พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติพทุธศกัราช  2542  เปนตัวกาํหนดแนวทางการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยดึหลักวาผูเรียนสําคัญที่สุด  ดังนัน้  การจัดการเรียนรูตองใหโอกาส 

ผูเรียนคนพบความรูเอง  โดยมีสวนรวมในการสรางผลิตผล  ที่มีความหมายแกตนเอง   การจัด

กระบวนการเรยีนรู  ตองการมีการวางแผน   ออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณการเรียนรู

อยางมีความหมาย  เปนระบบ  เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดตอผูเรียน (วิชัย  วงษใหญ.  2543: 20) 

 จุดมุงหมายทีสํ่าคัญประการหนึ่ง  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

คือ มุงสรางใหผูเรียน มีความสามารถในการคิด  รูจักใชความคิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะ

ในการสื่อสาร (กรมวิชาการ.  2543: 22 – 23) ทักษะการสื่อสาร  ซึง่ประกอบดวยทกัษะการรับสาร

และทักษะการสงสาร  หมายถึง  ความสามารถในการฟง  พูด  อาน  และเขียนเพื่อรับและสง

ขาวสารขอมูลดวยการวิเคราะห  สรุปความขยายความ และจัดระบบขอมูล  โดยเลอืกวิธี หรือ

เครื่องมือในการสื่อสารไดเหมาะสมกับสถานการณ  (กองวิจัยทางการศึกษา.  2542: 55)  ทักษะ
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การสื่อสารที่เปนพืน้ฐานจาํเปนตอการเรยีนรูในอนาคต  คือ ทักษะการอานและทักษะการเขียน  

ทักษะการอาน  เปนทักษะการรับสารที่สําคัญ  เนื่องจากการอานเปนเครื่องมือในการแสวงหา

ความรูไดโดยไมมีขีดจํากัด  ทําใหเปนผูทนัตอเหตุการณ  ซึ่งมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ชวย

เสริมสรางความคิด  ประสบการณ  และสามารถ  ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดตลอดชีวิต  

สําหรับการเขียนเปนทกัษะการสงสาร  ทีใ่ชในการถายทอดความรู ความคิด  เร่ืองราว  และ

เหตุการณตาง ๆ  จากการอานและการฟงไดอยางถาวร   ดังนัน้  ทักษะการอานจงึควรไดรับ 

การพัฒนาใหสัมพันธกับทักษะการเขียน  เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2531: 84)  กลาววาผูอานที่อาน 

ไดดียอมจะเปนผูที่เขียนไดดีดวย  เนื่องจากไดประสบการณในการตีความ และไดขอมูลจาก

สัญลักษณหรือตัวอักษรมากเพียงพอ  ซึง่ถือเปนปจจยัปอนที่สําคัญ  ทักษะการเขียน  จงึสามารถ

พัฒนาตามทกัษะการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาผูอานไดรับประสบการณ   ในการอานอยาง

เหมาะสม   

 กระบวนการอานเพื่อความเขาใจนั้น  ผูอานจะใชโครงสรางความรูเดิม (SCHEMA) ทั้ง

ทางดานภาษา  และความรูทั่วไปทีม่ีอยูมาชวย  ในการทําความเขาใจในเนื้อหาที่อาน  โดยที่ผูอาน

จะตองสรางความหมายเอง  ดวยการนาํเอาโครงสรางความรูเดิมทีม่ีอยูมาสัมพันธกับขอเขียน  

เพื่อทาํความเขาใจเรื่องที่อาน  (วิไลพร  ธนสุวรรณ.  2543:1) ถาโครงสรางความรูของผูอานและ 

ผูเขียนแตกตางกันมาก  ผูอานก็จะไมเขาใจเร่ืองที่อาน  ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ  โคดี้  

(Coady.  1979: 5 – 10)  ทีก่ลาวถึงกระบวนการอาน  วาความรูเดิมจะชวยการอานได  ถาผูอาน 

มีภูมิรูเดิมสอดคลองกบัเนื้อหานั้นมากอน  การสอนที่ใชวิธีเชื่อมโยงความรูใหมเขากบัความรูเดิม 

มีหลายวิธ ี เชน  การสอนแบบ DR- TA  KWL-PLUS  โครงสรางระดบัยอด  และการใชผังมโนทศัน  

เปนตน 

 ผังมโนทัศน (CONCEPT MAPPING) เปนกิจกรรมการเรียนทีเ่นนกระบวนการคิดในการ

เชื่อมโยงความรูใหมเขากบัความรูเดิม   ในรูปของความคิดรวบยอด  หรือมโนทัศน อันกอใหเกิด

การเรียนรูอยางมีความหมาย  ตามแนวทฤษฏีการเรียนรูของออซูเบล  ซึ่งออซูเบล  ไดอธิบายวา

การเรียนรูอยางมีความหมาย  จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรูนัน้สามารถเชื่อมโยงกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ที่มี

มากอน  ดังนัน้  การใหกรอบความคิดแกนักเรียนกอนเสนอเนื้อหาสาระใดๆ  จะเปนโครงสรางที ่

ผูเรียนสามารถนําเนื้อหา  หรือส่ิงที่เรียนใหมไปเชื่อมโยงได   ทาํใหการเรียนรูเปนไปอยางมี

ความหมาย 

 โจเซฟ ดี โนแวค  (N0vack; & Gowin.  1984)  และผูรวมงานที่มหาวิทยาลัย Cornell 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนผูพัฒนาผังมโนทัศนข้ึน มีจดุมุงหมายเพื่อชวยใหนักเรียนไดพัฒนา

กระบวนการคดิ ที่มีระบบ  โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาคนเราใชความรู  โดยอาศัยมโนทัศน  ความรู
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ตาง ๆ ถูกสรางขึ้นมา  โดยการนําความหมาย  ของสิง่ที่เรียนชัดเจนขึ้น โครงสรางของผังมโนทัศน  

ประกอบดวยสวนที่สําคัญ คือ  คํามโนทศัน  คําเชื่อมโยง  และเสนเชือ่มโยง  การเขยีนผังมโนทัศน  

เปนการเขียนแผนภูมิที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ  ที่เกี่ยวของกนัจะทําใหเห็น

โครงสรางของเนื้อหา  ความสัมพันธของขอเท็จจริง  และแนวคิดในเรือ่งนัน้ทัง้หมดในลักษณะที่

เปนรูปธรรม   การสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญโดยใหเขียนผงัมโนทัศน  จะแสดงใหเห็นความ 

สัมพันธระหวางประเดน็ตาง ๆ  ไดชัดเจนขึ้น  นักเรียนจะมองเห็นขัน้ตอนและเหตุการณตางๆ เปน

ลําดับสงผลใหเขาใจเรื่องทีอ่านไดดีข้ึน  สินาทราและคณะ (Sinatra; and others.  1986) กลาววา

การสรางผงัหรือแผนภูมิเพื่อเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลักและความรวบยอดรอง สามารถใชไดดี

กับการอาน  เพื่อความเขาใจ ทาํใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดทัง้หมดของเรื่อง  นอกจากนี้  

ยังสามารถนําผังมโนทัศนไปใชในการฝกทกัษะการเขียนได  ดังทีม่นัส  บุญประกอบ (2534: 150) 

กลาววา  วิธีการเขียนผงัมโนทัศนจะนําไปประยุกตใชพัฒนาคําศพัทใหแผขยายออกไป และนาํไป 

สูการเขียนเรียงความ หรือการเขียนชนิดอืน่ๆ  ไดดวยวิธกีารระดมพลงัสมอง   โดยการกําหนด 

คํามโนทัศนหลัก แลวเขยีนคํามโนทัศนรอง  ที่เกี่ยวของแยกยอยออกไปไดเร่ืองๆ เปนรูปแบบ

เครือขาย 

 จากการศึกษางานวิจยัของ อัญชลี  ตนานนท  และคณะ (2542)  ทางดานการพัฒนา

แผนการสอน  เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดในหลักสูตรมัธยมศึกษา  โดยการใชผังมโนทัศน  พบวา

การใชผังมโนทัศน  ในกระบวนการเรียนการสอน  ทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนสงูขึน้  

ทางดานการเขียนเรียงความริโก  และสินาทราและคณะ  (Rico.  1983;  Sinatra.  1986) ทําการ

วิจัย  โดยใชผังมโนทัศนในการสอนการเขียนเรียงความ  ผลของการวจิัย พบวา นักเรียนสามารถ

เขียนเรียงความไดดีข้ึน 

 ดวยเหตนุี้  จึงทําใหผูวิจยัสนใจที่จะนาํผังมโนทัศนมาทดลองใชในการสอนอาน  และ

เขียนภาษาไทยกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเปรยีบเทียบกับการสอนแบบปกติ  ซึง่ผลของ

การวิจยัจะเปนแนวทาง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใช 

ผังมโนทัศนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดยใช 

ผังมโนทัศนกบั นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 



 4

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใช 

ผังมโนทัศนกอนและหลงัการทดลอง 

 4.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดยใช 

ผังมโนทัศนกอนและหลงัการทดลอง 

 5.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ   

กอนและหลังการทดลอง 

 6.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  

กอนและหลังการทดลอง 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ทาํใหทราบผลของการสอนอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

โดยใชผังมโนทัศน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาไทยนาํไป

พัฒนาวธิีการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.  ประชากรที่ใชในการวจิัย 
  ประชากรที่ใชศึกษา  เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวัดทองเพลง  

สํานักงานเขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2549  จํานวน 3 หองเรยีน   

รวม 120  คน 
  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
  กลุมตัวอยาง  เปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทองเพลง  สํานักงาน

เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2  ปการศกึษา 2549   จํานวน  2 หองเรียน 

หองเรียนละ   30 คน  รวม  60 คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

ดังนี ้

   2.1  สุมหองเรยีนดวยวิธกีารจับฉลากมาเปนกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน  จาก

จํานวน 3 หองเรียน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  60  คน 

   2.2  จับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน  จํานวน 30 คน  และเปนกลุมควบคุม  

1  หองเรียน   จํานวน 30 คน  โดยกลุมทดลองดําเนนิการสอน   โดยใชผังมโนทัศน   กลุมควบคุม

ดําเนนิการสอนแบบปกต ิ
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  3.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  ผูวิจัยคัดเลือกจากหนงัสือเรียนทกัษสัมพันธ เลม 1   

เร่ือง  ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร  คุณคาพฤกษาชาติ  และคัดเลือกจากวารสาร นิตยสาร  

หนงัสือ  และสิ่งพิมพตาง ๆ  ทั้งนี้  เนื้อหาจะตองสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
     4.  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
   การศึกษาครั้งนี้  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา   2549  

ใชระยะเวลาในการดําเนนิการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คาบ  คาบละ  

50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ  รวม 5 สัปดาห 
  5.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
   5.1  ตัวแปรตน  ไดแก  การสอน  2  วิธี  คือ 

    5.1.1  วิธีสอนโดยใชผังมโนทัศน 

    5.1.2  วิธีสอนแบบปกติ 

   5.2  ตัวแปรตาม   ไดแก 

    5.2.1  ความเขาใจในการอาน 

    5.2.2  ความสามารถทางการเขียน 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  ผังมโนทัศน (Concept Mapping) หมายถงึ  ลักษณะรวมของวตัถุ เหตกุารณ  

แนวคิด  ทฤษฎี  ทัง้ทีเ่ปนรูปธรรมและนามธรรม  ซึง่เขียนเปนคาํหรือประโยคและสามารถจาํแนก

ประเภทได 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน  สรุปไดวา   

  มโนทัศนหลัก  หมายถึง  หัวเรื่อง หรือ แนวคิดหลักของเรื่อง 

  มโนทัศนรอง หมายถงึ ใจความสาํคัญของเรื่องหรือใจความสาํคัญของแตละยอ

หนาที่สนับสนนุหวัเรื่องหรือแนวคิดหลักของเรื่อง 

      มโนทัศนยอย  หมายถึง  ใจความรอง  หรือพลความที่สนับสนนุหรือขยายใจความ

สําคัญใจความรองอาจมมีากกวา 1 ใจความ 

  มโนทัศนเฉพาะ หมายถึง  รายละเอยีด  หรือตัวอยางที่อธิบายใจความรองใหชัดเจน

ข้ึนบางมโนทศันรองอาจมมีโนทัศนเฉพาะมากกวา 1 มโนทัศน  แตบางมโนทัศนรองก็อาจไมม ี

มโนทัศนเฉพาะ 
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 ลักษณะของผงัมโนทัศนในงานวิจัยนี้ ใชผังแบบกระจายออกของเมิรลตัน การเขียนผัง

เร่ิมจากเขียนมโนทัศนหลักไวตรงกลาง  แลวเขียนมโนทัศนรอง มโนทัศนยอย  และมโนทัศนเฉพาะ

แยกออกจากมโนทัศนหลักไปทุกทิศทุกทางตามลําดับของมโนทัศน  ดังภาพ 

 

  

ภาพประกอบ  1   ผังมโนทัศนแบบกระจายออก 

 

 

   2.  การสอนโดยใชผังมโนทัศน  หมายถึง  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอานและ

เขียน  โดยมีลักษณะ  ดังนี้  

  2.1  การจัดกจิกรรมการสอนอาน  โดยใหนักเรียนเขียนสรุปสาระสําคญัจากเนื้อหา

ของบทอานเขยีนเปนผังมโนทัศน เพื่อถายทอดความคิด ความเขาใจเนือ้หา  ซึง่แสดงถึงความ 

สัมพันธของมโนทัศนหลกั  มโนทัศนรอง   ไปจนถงึมโนทัศนเฉพาะเนือ้หาที่นาํมาใชในการอาน 

มีอรรถลักษณะเปนเรื่องเลาจากประสบการณ  เร่ืองเชงิจนิตนาการ  เร่ืองอธิบาย  และรายงาน 

มโนทัศนรอง 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศนเฉพาะ 

มโนทัศนรอง 

มโนทัศนรอง 

มโนทัศนยอย มโนทัศนยอย 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศนเฉพาะ มโนทัศนเฉพาะ 

มโนทัศนเฉพาะ 

มโนทัศนหลกั 

มโนทัศนรอง 
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โดยมีรูปแบบของผังมโนทัศนแบบกระจายออก 

       2.2  การจัดกิจกรรมการสอนเขียน โดยใชการระดมความคิด  เขียนคํามโนทัศน

ข้ึนมาตามความคิด  จัดประเภทของคํามโนทัศน  และนํามาเขียนเชือ่มโยงความสมัพันธกนัเปน 

เครือขายในรูปของผังมโนทศัน 

  โดยมีข้ันตอนการสอน  ดังนี ้

   ข้ันที่ 1 ครูบอกชื่อเร่ืองทีก่ําหนดใหนักเรียนอานและสนทนาซักถามเกีย่วกับชื่อ

เร่ืองเพื่อสรางความสนใจ  และโยงประสบการณเดิม   ของนักเรียนกับเร่ืองที่อาน  ครูเขียน 

ประสบการณของนักเรียนแตละคนเปนคาํมโนทัศน  และเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศน 

   ข้ันที่  2 นักเรยีนศึกษาใบความรู  เร่ืองผงัมโนทัศน  และการจับใจความสําคัญ 

   ข้ันที่  3 นักเรยีนแบงกลุม  กลุมละ  6  คน  อานเนื้อเร่ือง  สรุปสาระสําคัญและ

รายละเอียดจากการตอบคําถาม  เชน  เร่ืองนี้เปนเรื่องเกีย่วกับอะไร  ใจความสาํคัญในแตละยอ

หนาคืออะไร  มีขอความใดสนับสนนุ  แลวเขียนเปนคํามโนทัศน  และนําคาํมโนทศันมาจัด

ประเภทและลาํดับ  เขยีนเปนผังมโนทัศน  ตัวแทนกลุม อธิบายผงัมโนทัศนที่เขียนขึน้  ครูเสนอ

และเพิ่มเติม 

   ข้ันที่  4 นักเรยีนศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนเรียงความ  และอรรถลกัษณะ

ของเรื่อง 

   ข้ันที่  5 นักเรยีนทบทวนเนือ้เร่ืองรวมกนัโดยใชผังมโนทศัน  และอภิปรายอรรถ

ลักษณะของเรือ่งที่ไดอานไปแลว 

   ข้ันที่  6 นักเรยีนคิดเรื่องที่จะเขียน  โดยแบงกลุมกลุมละ 6 คน  ระดมความคิด

เขียนคํามโนทศันที่เกีย่วของกับเร่ืองทีจ่ะเขยีน 

   ข้ันที่  7 นักเรยีนแตละกลุมจัดประเภทและลําดับของคํามโนทัศน  เขียนเปน 

ผังมโนทัศน  ครูตรวจแกไขนักเรียนนาํไปปรับปรุง  และ ใชเปนโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 

   ข้ันที่  8 นักเรยีนแตละกลุมชวยกนัเขียนเรียงความจากผังมโนทัศน โครงเรื่อง  

โดยใชอรรถลักษณะของเรื่องที่อาน   ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาแกไขถอยคํา  สํานวน  

   ข้ันที่  9 นักเรยีนแตละคนเขยีนเรื่องใหม  โดยทําผงัมโนทัศน  แลวนําไปเขียน

เร่ือง 

 3.  การสอนแบบปกต ิ หมายถงึ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

สถานศกึษาของโรงเรียนวัดทองเพลงโดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้  

  ข้ันที่ 1 สรางความสนใจ 

   ครูสนทนาซักถามหรอืใชส่ือตาง ๆ  กระตุนความสนใจของนักเรียน 
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  ข้ันที่  2 แจงจดุประสงคการเรียนรู 

   ครูแจงใหนักเรียนทราบวาเมือ่อานเรื่องแลวตองจับใจความสําคัญและเขียน

สรุปความจากเรื่องที่อานได 

  ข้ันที่  3 ใหแนวทางการเรียนรู 

   ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการจับใจความสาํคัญและการเขียน 

เรียงความ  จากนัน้ครูและนักเรียนชวยกนัสรุป โดยชี้แนวทางในการคนหาสาระสําคัญของเรื่อง

และการเขียนเรียงความ 

  ข้ันที่  4 ใหเนือ้หาแกนักเรียน 

   ครูและนักเรียนอานเรื่องแลวสนทนาซักถาม  และเขียนสรุปสาระสําคญั 

ของเรื่อง 

  ข้ันที่  5 สงเสริมความแมนยาํ 

   นักเรียนวางแผนการเขียนเรยีงความ 

  ข้ันที่  6  การประเมินผล 

   สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน  และตรวจผลงาน 

 4.  ความเขาใจในการอานภาษาไทย  หมายถงึ  การที่ผูอานสามารถสัมพนัธ 

ความหมายใหเขากับคําอานไดอยางถูกตอง  สามารถเลือกความหมาย  ทีถู่กตองจากบริบทได

การที่ผูอานสามารถเขาใจเรือ่งที่อานได  หรือไมข้ึนอยูกับทักษะพืน้ฐานทางความรูความเขาใจ 

ความคิด  ทกัษะทางสมองที่มีตอประสบการณเดิมและทักษะทางภาษาของผูเขียน 

 5.  ความสามารถทางการเขียนภาษาไทย  หมายถงึ  ความสามารถในการใชภาษา

สําหรับการเขียนภาษาไทย  ถูกตองเหมาะสม   จากภาพที่กาํหนดให  โดยพิจารณาจากการเสนอ

เร่ือง  การใชภาษาถูกตองตามหลกัการเขียนการขยายความ   การเรียงลําดับความคิด   ความ

สมบูรณถูกตองของรูปแบบการเขียน  และการตั้งชื่อเร่ือง  ซึง่วัดไดจากแบบทดสอบวดั

ความสามารถทางการเขียนที่ผูวิจยัสรางขึน้และหาคุณภาพแลว 

 6.  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย  หมายถงึ  แบบทดสอบที ่

ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใชในการทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับหลักสตูร  สถานศึกษาของโรงเรียนวัดทองเพลง 

 7.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน  หมายถงึ  บททดสอบที่ผูวิจัย 

สรางขึ้น  เพื่อใชในการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนข  องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 

ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร  สถานศกึษาของโรงเรียนวัดทองเพลง 
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กรอบแนวความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ   

มีความเขาใจในการอานแตกตางกนั 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ   

มีความสามารถทางการเขียนแตกตางกัน 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความเขาใจในการอานกอนและหลัง 

การทดลองแตกตางกนั 

 4.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความสามารถทางการเขียนกอนและ

หลังการทดลองแตกตางกัน 

 5.  นกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  มีความเขาใจในในการอานกอนและหลัง 

 การทดลองแตกตางกนั 

 6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  มีความสามารถทางการเขียนกอนและหลงั 

การทดลองแตกตางกนั 

ตัวแปรตน 
การสอนโดยใชผังมโนทศัน 

ตัวแปรตน 
การสอนแบบปกต ิ

ตัวแปรตาม 
ความเขาใจทางการอานและ
ความสามารถทางการเขยีน



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของตามหัวขอดังนี ้

 1.  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วกับการอาน 

 2.  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วกับการเขียน 

 3.  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วกับความสมัพันธระหวางการอานและการเขียน 

 4.  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน 

 5.  เอกสารที่เกี่ยวกบัการสอนแบบปกติ กรมวิชาการ 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอาน 
 1.1  ความหมายของการอาน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวแตกตางกัน ดังนี ้

   สตอฟเฟอร (Stauffer.  1969: 5)  ใหความหมายของการอานไววา  การอาน 

คือ ขบวนการอันซับซอน ทีถ่ายทอดความคิดและความรูสึก จากผูเขยีนไปสูผูอาน  โดยผาน

ส่ิงพิมพ และความสามารถในการออกเสียงและทาํความเขาใจ  เร่ืองราวแปลความหมายของ

ตัวอักษร เครื่องหมาย และสญัลักษณตางๆ ได 

   คูเปอร (Cooper.  1979: 3) กลาววา การอานหมายถงึกระบวนการสราง หรือ 

การพัฒนาความหมายของเนื้อหาที่เปนตวัอักษร  ซึ่งผูอานตองนําความรูและประสบการณเดิม 

มาเชื่อมโยงในการอาน  โดยกระบวนการปฎิสัมพันธระหวางผูอานและเนื้อความ 

   คาร (Car.  1983: 27) ใหความหมายของการอานวา เปนการตีความเรื่องที่อาน 

จากประสบการณของผูอาน  โดยใชความรูเดิมการตีความและตัดสินความอยางมีเหตุผล 

   มานิต  บุญประเสริฐ (2526: 1 - 3) กลาววา การอาน  หมายถงึ  การสื่อ

ความหมายระหวางผูเขียนกบัผูอาน โดยมขีอเขียนเปนสือ่กลาง  หนาที่ของผูอาน คือ คนหา

ความหมายจากงานเขียน สวนผูอานจะเขาใจขอความมากหรือนอยแคไหน  ข้ึนอยูกับองคประกอบ

หลายประการ เชน ลักษณะเนื้อเร่ือง ประสบการณรวมระหวางผูอานและผูเขียน  ความสามารถทาง

ภาษา  เปนตน 

            ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  (2536: 4)  ใหความหมายของการอานวา  การอานเปน

กระบวนการถาย- ทอดความหมาย จากตวัอักษรออกมาเปนความคิด  และจากความคิดที่ไดจาก
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การอานผสมผสานกบัประสบการณเดิมที่มีอยู  เปนเครื่องชวยพิจารณาตัดสินใจนาํความคิดที่ได

จากการอานไปใชประโยชนตอไป 

   เปลื้อง ณ นคร (2538: 14 – 15) ใหความหมายของการอานไววา การอาน คือ

กระบวนการทีจ่ะเขาใจความหมายที่ติดอยูกับตัวอักษร  หรือตัวหนงัสอื  ผูอานที่มีประสบการณ

เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่านจะเขาใจความหมายของเรื่องไดชัดเจน 

   วัฒนะ  บุญจบั (2541: 100) กลาววา การอานคือการรับรูความหมายจาก

ขอความหรือถอยคําที่ตีพิมพ  หรือจารึกไวเปนลายลักษณอักษรใหปรากฏ   หรือปรากฏในรูป

สัญลักษณตางๆ ที่สามารถแปลความหมายหรือตีความหมายได 

  จากความหมายของการอานขางตน  สรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการทาง

ความคิดในการตีความหมาย ของสิง่ที่อาน  โดยใชประสบการณเดิมและความสามารถทางภาษา

ของผูอาน 
 1.2 ความสําคัญของการอาน 
  การอานเปนพืน้ฐานสําคัญทีช่วยใหเกิดการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ ไดตลอดชีวิต 

ความรูที่ไดรับจากการอานสามารถ  นํามาใชประโยชนในการดําเนนิชวีิตไดหลายประการ ดังที ่ 

   ณรงค  ทองปาน (2526: 5) กลาววา การอานกอใหเกิดประโยชนตอผูอานใน

ดานการนาํความรูมาปรับปรุงงาน ปรับตัวเองใหเขากับสังคม  และยังไดรับความบันเทิงจากการ

อานดวย  

   ชุติมา  สัจจานันท (2529: 10)  อธิบายวา  การอานทําใหเกิดพฒันาการทาง

สติปญญา ความรู ความสามารถ ประสบการณ  พฤติกรรมและการดําเนนิชีวิต  ศีลธรรมจรรยา

และคานิยม การอานชวยปรบัปรุงชีวิตใหสมบูรณ  จุดหมายปลายทางของการอาน  คือการพัฒนา

ไปสูส่ิงที่ดีที่สุดและสมบูรณที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 

   สุขุม  เฉลยทรัพย (2531: 13)  ที่วา การอานชวยใหเกิดปญญา มีความรู

กวางขวาง เขาใจตนเอง   มทีัศนคติอันถูกตอง   สามารถวินจิฉัยความถูกผิดของเรือ่งตางๆ  ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3  จุดมุงหมายของการอาน 
  การอานหนังสอืของแตละคนมีจุดมุงหมายในการอานแตกตางกนั  ดังนี ้

   เลวี่ (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย.  2537: 3; อางอิงจาก Levi.  1990. Language 

Arts) ใหจุดมุงหมายของการอานไว  ดังนี ้

    1.  อานเพื่อตีความสัญลักษณใหเปนความหมายที่ถูกตอง 

    2.  อานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณและสรุปแนวคดิของเรือ่ง 
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    3.  อานเพื่อตอบคําถามไดถูกตอง 

            สุขุม  เฉลยทรัพย (2531: 19 – 20)  แบงจุดมุงหมายในการอานไว 5 ประการ 

คือ 

    1.  อานเพื่อศึกษาหาความรู 

    2.  อานเพื่อสนองความอยากรูอยากเหน็ 

    3.  อานเพื่อตองการทราบขอมูลขาวสารทีแ่ทจริง 

    4.  อานเพื่อศึกษาคนควา 

    5.  อานเพื่อกาวหนาในอาชพี 

            สมพร  มันตะสูตร แพงพพิฒัน  (2534: 9)  แบงจุดมุงหมายที่สําคัญของ 

การอานไว 4 ประการ คือ 

    1.  การอานเพือ่ความรู แบงวัตถุประสงคยอยออกเปน 5 ประเด็นคือ 

     1.1  เพื่อหาคาํตอบในสิ่งทีต่องการ 

     1.2  เพื่อศึกษาหาความรูโดยละเอียดและโดยยอ 

     1.3  เพื่อการรบัรูขาวสาร  ขอเท็จจริง 

     1.4  เพื่อศึกษาคนควาเปนพิเศษ เพื่อนําไปใชประโยชนเร่ืองใด 

เร่ืองหนึ่ง หรือเพื่อเขียนตาํราวิชาการ 

     1.5  เพื่อรวบรวมขอมูลมาทาํรายงาน ทําวจิัย 

    2.  การอานเพือ่ความบนัเทงิ เชน อานหนงัสือประเภทเรื่องสั้น นทิาน  

นวนิยาย 

    3.  การอานเพือ่ความคิดแปลกใหม เชน การอานผลการทดลอง การ

คนควาวิจัย 

    4.  การอานเพือ่ปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 สรุปไดวา จุดมุงหมายที่สําคัญของการอาน  คือ  อานเพื่อศึกษาคนควา  อานเพื่อ 

เพิ่มพนูความรูความคิด  และอานเพื่อความเพลิดเพลนิ  ซึ่งขึ้นอยูกับความสนใจของผูอานที่จะ

นําไปใชประโยชนตามที่ตองการ 
 1.4 องคประกอบของการอาน 
  การอานมีองคประกอบ 3 ประการ คือ (Rattanavich.  1987: 15 – 16; citing 

Chapman.  1987:  Reading Development : A Cohesion)  

   1.  ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูอาน ทาํใหผูอานมีความสามารถ 
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ในการอานแตกตางกนั  เนื่องจากความคิดรวบยอดของผูที่มีประสบการณเดิมเกี่ยวกบัเร่ืองที่อาน

จะชวยใหเขาใจเร่ืองที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้น 

   2.  อภิปรัชญา ความสามารถของผูอานในการเขาใจกระบวนการคิดของตน 

ในการตีความและแกปญหาตางๆ จะชวยใหความเขาใจในการอานดีข้ึน   เนื่องจากสามารถใช

ความคิดและขยายความได  กลวิธีของการใชปญญามีหลายอยาง เชน การเดา 

   3.  โครงสรางของเนื้อความ ผูเขียนทกุคนยอมมีแนวทางในการสื่อความของตน  

โดยเฉพาะการรางโครงการเขียนของเขา  ซึ่งยอมมีจุดประสงคในการสื่อความตางกนั โครงสราง

ของเนื้อความเปนสิ่งที่สําคญัที่จะชวยใหเราเขาใจเนื้อความในการอานไดดี  หากเราเขาใจ 

การวิเคราะหโครงสรางและทราบจุดมุงหมายของการเขียน 

  สมบัติ  จําปาเงิน  และสําเนยีง  มณีกาญจน  (2531: 12)  กลาววา  การอานเปน

กระบวนการตอเนื่องดุจลูกโซเพื่อนาํไปสูการเรียนรู มีองคประกอบ 5 สวน คือ 

   1.  ผูอาน ถาไมมีผูอาน การอานจะเกิดขึ้นไมได 

   2.  หนงัสือหรือตัวอักษร ผูอานตองสามารถอานหนังสือ และเขาใจความคิด 

ของหนงัสือนัน้ 

   3.  ความหมาย ผูอานตองเขาใจความหมายของสิง่ที่อาน 

   4.  การเลือกความหมาย ความหมายที่ปรากฏในหนงัสอือาจมีหลายนัย ผูอาน

ตองพิจารณาความหมายใหตรงตามจุดประสงคของผูแตง 

   5.  การนาํไปใช เปนกระบวนการขัน้สุดทายทีจ่ะทาํใหการอานไดผลสมบูรณ 

กลาวคือ  เมื่อมีโอกาสก็นาํออกใชในชีวิตประจําวนั  ตลอดจนสามารถนําไปใชในการแตงหนงัสือ 

ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

 จากองคประกอบขางตน  สามารถสรุปไดวา  การอานจะตองประกอบดวย  ผูอาน  

เนื้อความ  ซึ่งอาจมีหลายนยั และมีโครงสรางที่แตกตางกัน  ผูอานจะตองใชความสามารถใน 

การคิดและประสบการณเดมิของตน  ในการตีความ  จงึจะเขาใจเนื้อความที่อานได 
 1.5  ความเขาใจในการอาน 
  ความเขาใจในการอานเปนหวัใจสําคัญของการอาน  เพราะจุดประสงคเบื้องตน 

ของการอานโดยทั่วไป ก็เพือ่ความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อาน  จึงจะสามารถถายทอดความรูความคิด

จากเรื่องที่อานได  นักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ   กลาวถึงความเขาใจในการอานไวดังนี ้

    ทิงเกอร (Tinker.  1963: 15) กลาววา ความเขาใจเปนจดุหมายปลายทางของ 

การอานทกุชนิด  ผูอานมีความเขาใจแจมแจงเพยีงพอที่จะรวบรวมความคิดในส่ิงทีอ่าน 
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   สแตรง (Strang.  1969: 4) กลาววา ความเขาใจในการอาน  เปนความสามารถ 

ในการจับใจความสาํคัญและรายละเอยีดปลีกยอยได  ผูที่มีความเขาใจในการอานจะสามารถ 

ยอใจความสาํคัญ  หรือสรุปโครงเรื่องของสิ่งที่อาน  หรือสามารถเขาใจความสัมพันธตางๆ ของสิง่

ที่อาน 

   เดอ ชองต (De Chant.  1982: 18) กลาวถึงความหมายของความเขาใจในการ

อานวา หมายถึง  การที่ผูอานสามารถสัมพันธความหมาย  ใหเขากับคําอานไดถูกตอง  สามารถ

เลือกความหมายทีถู่กตองจากบริบทได  ผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดดี  หรือไมข้ึนอยูกับทักษะ 

พื้นฐานทางความรูความเขาใจ  ความคิด  ทักษะทางสมองทีม่ีตอประสบการณเดมิ  และทักษะ

ทางภาษาของผูเขียน 

   คาร (Car.  1983: 27) กลาวถึงความเขาใจในการอานวา   เปนการตีความเรื่อง 

ที่อานจากประสบการณของผูอาน โดยใชความรูเดิมในการตีความและตัดสินความอยางมีเหตุผล 

   คารเรลล (Carrell.  1986: 251) กลาวถงึความเขาใจในการอานวา คือ  ความ

เขาใจในประโยคหรืออนุเฉท โดยเฉพาะความเขาใจรูปแบบการเรียบเรยีงเรื่องหรือโครงสรางของ

ขอเขียน หรือสรุปในความหมายอยางกวางไดวา ความเขาใจในการอาน คือการรับรูขอมูลขาวสาร  

จากงานเขียน 

   กูดแมน (Goodman.  1988: 209) กลาวถงึความเขาใจในการอานวา คือการ

ส่ือสารระหวางผูอานกับผูเขยีน  โดยอาศัยมโนภาพ  และประสบการณเดิม  ของผูอานในการ

เรียนรูความหมายโดยรวมของภาษา  ซึ่งผูเขียนพยายามสื่อสารใหผูอาน  สามารถคาดเดา

เหตุการณได เพื่อประมวลความคิดกับความหมายของภาษาจนสามารถสื่อสารเปนภาษาพูดและ

ภาษาเขียนได 

            ชวาล  แพรัตกุล (2520: 134) กลาวถงึความหมายของความเขาใจในการอาน

วาคือความสามารถในการผสมแลวขยายความรูความจาํใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล 

สามารถดัดแปลง หรือเสริมแตงความรูเดมิใหมีรูปลักษณะใหม  เพื่อนําไปใชกับสภาพการณใหม 

ที่แปลกออกไป แตก็ยังมีบางอยางที่คลายกับของเดิมอยูบาง 

            สมุทร  เซ็นเชาวนิช  และ อํานาจ  บุญศิริวิบูลย  (2539: 16)  กลาวถงึ 

ความหมายของความเขาใจในการอานไวดังนี ้

       1.  จับใจความสําคัญๆ   ไดระบุ  หรือแยกแยะประเด็นหลักออกจาก

ประเด็นยอยทีไ่มจําเปน  หรือไมสําคัญมากนักได 

                2.  ตีความเกีย่วกับเร่ืองราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามนีัยสําคญั

หรือลึกซึ้งมากนอยขนาดไหนเพยีงใด 
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                3.  ลงสรุปความคิดเหน็จากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและ 

นาเชื่อถือ 

                4.  ใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางองิตางๆ 

ของผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบไมสับสน 

                5.  ถายโอนประสมประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอ่ืนๆ 

ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

          จากความหมายของความเขาใจในการอานขางตน สรุปไดวาคือความสามารถในการ 

รับรูและสรุปขอมูลจากงานเขียน  โดยอาศัยประสบการณเดิมและทักษะพืน้ฐาน   ดานความรู 

ความเขาใจและความคิด  และสามารถถายทอดออกมาไดตรงตามเจตนาของผูเขียน 
  พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความเขาใจในการอาน 
   ความเขาใจในการอานเปนองคประกอบหนึ่ง ของกระบวนการอานซึ่งพฤติกรรม

ที่แสดงออกถงึความเขาใจนั้น บลูม (ศิริรัตน  นีละคุปต.  2536 ; อางอิงจาก Bloom.  1956)  

อธิบายวาความเขาใจประกอบดวยพฤติกรรม 3 แบบ คือ 

             1.  การแปลความ คือความสามารถแปลความหมายของสิ่งตางๆ ทั้งที่

ปรากฏโดยตรง หรือความหมายโดยนัยได 

    2.  การตีความ คือ ความสามารถเขาใจความคิดที่ผูเขียนไมไดบอกไว 

อยางชัดเจน หรือมีความหมายโดยนัยออกมาเปนความคิดของตนเองได 

    3.  การขยายความ คือ ความสามารถขยายความของเรื่องใหไกลไปจาก

สภาพขอเท็จจริงเดิม 

   เวนไรท (Wainwright.  1972) สรุปถึงลักษณะของผูที่มีความเขาใจในการอาน

ไว ดังนี ้

    1.  สามารถเกบ็ใจความสาํคัญและระลึกถงึไดเมื่อตองการ 

    2.  สามารถเลอืกอานหัวขอ หรือใจความสาํคัญในเนื้อเร่ืองได 

    3.  สามารถตคีวามหมายขอความและแนวคิดของเรื่องที่อานได 

                4.  สามารถสรุปเร่ืองราวและสาระตางๆ จากเรื่องที่อานได 

    5.  สามารถสรุปและประเมินคาเนื้อเร่ืองที่อานได 

    6.  เชื่อมโยงความรูที่ไดรับจากการอานกับประสบการณเดิมได 

   ชวาล  แพรัตกุล (2520: 134) กลาววา ผูทีม่ีความเขาใจในการอานตองมีสมบัติ  

4 ประการ คือ 

    1.  รูความหมายและรายละเอียดยอๆ ของเรื่องนั้นมากอน 
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    2.  รูความเกีย่วของสัมพันธระหวางชิ้นความรูยอยๆ เหลานัน้ 

    3.  สามารถอธิบายชี้แจงส่ิงเหลานั้นใหผูอ่ืนทราบไดดวยภาษาของตนเอง 

    4.  สามารถตอบและอธิบายสิ่งใดที่มีสภาพทํานองเดียวกับทีเ่คยรูมาแลวได 

ความเขาใจสามารถแสดงออกไดอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ประการนี ้คือ  

                 4.1  การแปลความ คือ ความสามารถแปลความหมายของสิ่งตางๆ  

ที่ปรากฏโดยตรงหรือความหมายโดยนัยได 

     4.2  การตีความ คือ ความเขาใจความคิดที่ผูเขียนไมไดบอกไวอยาง 

ชดัเจน หรือมคีวามหมายโดยนัยออกมาเปนความคิดของตนเอง 

                 4.3  การขยายความ คือ ความสามารถขยายความของเรื่องใหไกลไป

จากสภาพขอเท็จจริงเดิม 

 จากลักษณะและคุณสมบัติของผูที่มีความเขาใจในการอานขางตน สรุปไดวา ผูทีม่คีวาม

เขาใจในการอานจะตองแสดงพฤติกรรมในดานการแปลความ ตีความ ขยายความ สรุปความและ

ประเมินคา ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงประสบการณกับความรูใหมในสิ่งที่อานได 
 1.6 องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
  แฮรีส และ สมิธ (เสวลักษณ  รัตนวชิช.  2531: 84; อางอิงจาก Harris; & Smith. 

1976: 235) กลาวถงึองคประกอบทีม่ีผลตอความเขาใจในการอานไว ดังนี ้

   1.  ประสบการณเดิมของผูอาน 

   2.  ความสามารถดานภาษา 

   3.  ความสามารถในการคิด 

   4.  เจตคติที่มตีอส่ิงที่อาน 

               5.  จุดประสงคในการอาน 

  เอ็ดดี  (พรเพ็ญ  พุมสะอาด.  2543: 9 ; อางอิงจาก Eddie.  1986: 3 – 7)  กลาวถงึ

องคประกอบที่มีผลตอความเขาใจในการอานไว ดังนี ้

   1.  ความรูในระบบการเขียน ผูอานที่มีความสามารถจะตองมีความรูในเร่ือง 

การผสมคําและการสะกดคาํ เพราะจะชวยใหเขาใจและจดจําคําในภาษาได 

   2.  ความรูในเรื่องภาษา ไดแก โครงสรางของคํา ลักษณะของคํา และการ 

เรียบเรียงคํา ส่ิงเหลานีจ้ะชวยใหการอานเปนไปไดอยางราบรื่นและเกิดความเขาใจเร็วขึ้น 

               3. ความสามารถในการตีความหมาย ผูอานจะตองเหน็ความสมัพนัธและการ

เชื่อมโยงกนัของแตละประโยค แลวตีความหมายที่ผูเขียนตองการออกมาได 

               4. ความรูรอบตัวทั่วไป ผูอานจะสามารถเขาใจสิ่งที่อานไดมากนอยเพยีงใด 
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ข้ึนอยูกับลักษณะของบทอานและโครงสรางความรูเดิมของผูอาน ซึ่งนอกจากความรูในหวัเรื่อง 

ที่จะอานแลวผูอานจาํเปนตองมีความรูเกีย่วกับประเภทของบทอาน ตลอดจนความรูในเรื่องของ

วัฒนธรรมอีกดวย เพราะในขณะที่อานผูอานตองดงึความรูเหลานั้นไปใชประกอบดวย 

               5. เหตุผลและรูปแบบในการอาน ผูอานที่มคีวามสามารถตองรูจักเปลี่ยน 

รูปแบบการอานไปตามจุดมุงหมาย หรือเหตุผลในการอาน เชน การอานแบบผานๆ เพื่อกวาด

สายตาดหูัวขอขาวที่สําคัญ หรือการอานแบบเอารายละเอียดเมื่ออานตําราเรียน 

           ชุลี  อินมัน่ (2533: 16) กลาววา ผูอานจะเขาใจเรื่องที่อานไดดีเพียงใดนั้นขึน้อยูกับ

องคประกอบพื้นฐานที่สําคญัของการอาน คือ 

               1.  ภูมิหลัง ผูที่มีความรูรอบตัวกวางขวางจะชวยใหผูอานมีความเขาใจเรื่อง 

ที่อานไดดี 

               2.  ประสบการณ คือการไดพบไดคุนเคยกับเหตุการณที่เกี่ยวของกบัเร่ืองที่อาน 

จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดดีข้ึน 

               3.  การรูเชิงภาษา ผูอานอาจมีอุปสรรคในการอานหนังสอื เนื่องจากมคีวามรู

ทางภาษาไมเพียงพอ เมื่ออานหนงัสือทีม่ถีอยคําสํานวน คําพังเพย โวหาร และคําเปรียบเทียบที่

คมคาย ก็อาจตีความไมไดทาํใหการอานหมดรสชาติไป 

 ดังนัน้  จึงสรุปไดวา การอานเพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่อานนัน้ผูอานตองมีความรู

ทางดานภาษา และความรูรอบตัว โดยใชประสบการณเดิมมาชวยในการตีความหมายของเรื่อง 

ที่อาน 
 1.7  ระดับความเขาใจในการอาน 
  เบอรมิสเตอร (Burmester.  1974: 210) ไดแบงความเขาใจในการอานเปน 7 ระดับ 

ดังนี ้

   1.  ระดับความจํา  คือการทีผู่อานสามารถจําในสิง่ที่ผูเขยีนเขียนไว  ซึ่งจะเปน

การจําในเรื่องเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  วนัที ่  คําจํากัดความ   ใจความสาํคัญของเรื่อง  และลําดับ 

เหตุการณในเรื่องที่อาน 

   2.  ระดับแปลความหมาย  คือการนําเอาขอความ  หรือเร่ืองราวที่อานไปแปล 

รูปอ่ืน  เชน  การแปลภาษาหนึง่เปนอีกภาษาหนึง่  การถอดความจากคําจํากัดความ   การแปล 

ขอความที่เปนแผนภูมิ เปนตน 

               3.  ระดับการตีความ คือการที่ผูอานสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนไมไดเขียนไว เชน 

เมื่อไดเหตุมาแลวสามารถหาผลได   สามารถทาํนายเหตุการณตอไปได   จับใจความสําคัญของ

เร่ืองได  หรือสรุปความจากสิง่ที่กลาวโดยทัว่ไป  เปนตน 
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   4.  ระดับประยุกต  คือการที่ผูอานสามารถเขาใจหลกัการ  และประสบ

ความสาํเร็จในการนําประโยชนจากสิง่ทีอ่านไปประยกุตใช 

               5.  ระดับวิเคราะห  คือการทีผู่อานสามารถแยกแยะสวนประกอบยอยๆ ที่มา

ประกอบกันเขาเปนสวนใหญ เชน การวิเคราะหบทประพันธ การตรวจสอบการใหเหตุผลผิดๆ และ

การลงความเห็นในสิ่งที่อาน เปนตน 

               6.  ระดับสังเคราะห คือการที่ผูอานสามารถนําความคิดจากที่ตางๆ มา 

เรียบเรียงใหมได 

               7.  ระดับประเมินผล คือการที่ผูอานสามารถวางเกณฑและตัดสินเรื่องที่อาน

ตามมาตรฐานที่ต้ังไวได 

  ดัลแมน  และคณะ (Dallman and others.  1978: 166) แบงระดับความเขาใจใน

การอานเปน 3 ระดับ คือ 

   1.  ระดับความเขาใจในขอเท็จจริง หมายถึง ความเขาใจในเนื้อเร่ืองทีอ่านตาม

ตัวหนงัสือที่เขียนไว 

              2.  ระดับความเขาใจขั้นตีความ คือความเขาใจโดยอาศยัขั้นตีความ แปลความ 

และสรุปความจากเรื่องที่อานได 

               3.  ระดับความเขาใจในขั้นประเมินคา คือความสามารถในขั้นประเมนิคาสิ่ง 

ที่ผานมา โดยอาศัยความรูและประสบการณของผูอานพจิารณาตัดสิน 

  บุญเสริม  ฤทธาภิรมย  (2518: 32 – 34)  แบงระดับความเขาใจในการอานเปน  

3 ระดับ คือ 

   1.  การอานเอาเรื่อง การอานในระดับนี้เปนการอานออก อานได อานแลวรูเร่ือง

วาเรื่องอะไร เปนอยางไร เกีย่วของกับใคร ในการอานแบบนี้ผูอานใชความสามารถดานความ

จําเปนใหญ 

               2.  การอานตีความ คืออานแลวแปลความ ตีความ ขยายความ ผูอานตองใช

ความสามารถนอกเหนือไปจากการอานเอาเรื่องคือจําเรือ่ง แปลความ ตีความและขยายความได 

เปนการอานทีม่ีระดับสูงกวาการอานเอาเรือ่ง 

   3.  การอานขั้นวิจารณ การอานระดับนี้ตองใชความสามารถของสติปญญา 

ข้ันสูงสุด  โดยอาศัยการอาน  ระดับการอานเอาเรื่องใชการแปลความเปนพืน้ฐาน  อาศัย 

ประสบการณของผูอาน  นําเอาความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห  และการประเมินคา 

มาชวยในการตัดสินใจและวนิิจฉัยเรื่องหรือขอความที่อาน 
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          1.8 กระบวนการอาน 
           แฮริส และซิเพย (Haris; & Sipay.  1979: 19 - 20)  กลาววา การอานมีกระบวนการ

ดังนี ้

   1.  การรับสัมผัส  การอานเริ่มจากตาทั้งสองขางกระทบกับเครื่องหมายและ 

ตัวอักษร  โดยอาศัยแสงเปนกระบวนการทาํงานของตา  อันจะเปนทางนําไปสูสมอง  สมองวนิิจฉัย

ตอไปวาเหน็อะไร นั่นคือตองใชความรูวาเห็นอะไรดวย กระบวนการนีต้องใชตัวหนังสือที่พิมพได

ชัดเจน ขนาดพอเพียงและสามารถเปดมานตาได สายตาตองรวดเรว็เคลื่อนไหวไดอยางครอบคลมุ 

   2.  การรับรู เปนขั้นตีความโดยอาศัยประสบการณเดิม (Schema) เปน

กระบวนการหลังจากรับสัมผัสแลว เมื่อสายตามีการสงภาพที่เหน็หรือตัวอักษรที่เหน็ไปสูสมอง 

สมองจะรับแลวตีความออกมาวาสิ่งที่เห็น คือตัวอะไร 

               3.  ทําความเขาใจ คือกระบวนการที่ตองอาศัยความรูเกีย่วกับโครงสรางของ

ประโยคจากกลุมคําที่เหน็และทราบวากลุมคํานัน้หมายถึงอะไร ทําอะไร อยางไร มีบทบาทอยางไร 

               4.  การตอบสนอง เมื่อเขาใจแลวก็ตอบสนองโดยผานกระบวนการพูดหรือ 

การเขียน  ประเทนิ  มหาขันธ (2530: 25) กลาววากระบวนการอานประกอบดวยกระบวนการ 

ทางกายและกระบวนการทางสมอง  เมื่อรางกายตอบสนองตอสัญลักษณที่สายตามองเหน็ 

ประกอบดวยทักษะแหงการเคลื่อนไหวดานตางๆ มีการเคลื่อนไหวของสายตา เปนตน แลวสงผาน

ขอมูลที่ไดรับไปยังสมอง  กระบวนการทางสมองจะรับความหมายตางๆ  ของสัญลักษณที่ไดรับ  

การรับรู และแปลความหมาย ในขณะที่สายตากวาดไปอยางมีจังหวะและตามเสนบรรทัดของ 

ตัวอักษร สัมผัสตางๆ จะรับรูและสมองก็จะแปลความหมายทนัท ี

           ธิดา  โมสิกรัตน และถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล (2538: 5) กลาวถึงกระบวน 

การอานวามีข้ันตอนที่สําคญั 4 ข้ันตอน คือ 

   ข้ันที่ 1  การรูจักคํา เ ปนกระบวนการอานขั้นแรกที่เกิดขึน้เมื่อผูอานรูจกัคําและ

รับรูความหมายของคํานัน้  โดยทั่วไปการอานขอความจะอานเปนกลุมคํา  เปนวลี  ประโยค  

ขอความ หรือเร่ืองราว  การอานออกเสยีงหากผูอานสามารถแปลรหัสตัวอักษรมาเปนเสียงได 

ถูกตองและรูจกัคํามากก็จะทําใหอานเขาใจเรื่องราวไดมากขึ้น  แมวาจะมีบางคาํทีไ่มรูความหมาย

มากอนคําอื่นๆ  ที่แวดลอมคํานั้นจะชวยใหเขาใจความหมายของคํานั้นได  เปนการรูจักคํา  โดย

อาศัยเนื้อความของคําที่แวดลอม  เรียกวา  การอานโดยอาศัยบริบท 

   ข้ันที่ 2  การเขาใจความหมายของสาร  เปนกระบวนการรับสาร  ซึ่งแสดงจาก

ถอยคํา  วลี  ประโยค  ขอความ  เร่ืองราว  ตลอดจนพื้นฐานความรู  และประสบการณการอาน  

แตละคนอาจจะเขาใจสารไมตรงกัน  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตีความ  ความหมายของสารในคํา  คํา 
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เดียวกนั  อาจมีความหมายนัยเดียว  หรือหลายนัยสาํหรับคนหนึง่  และอาจมีความหมายตางกนั  

โดยสิ้นเชงิสําหรับอีกคนหนึง่  คําบางคํายงัมีความหมายที่ข้ึนอยูกับบริบท  และเปนสารที่แสดงให

เห็นถึงอารมณ  ความรูสึก  ความคิด  ตลอดจนเจตนาของผูเขียนอกีดวย  ดังนั้น  การทําความ

เขาใจความหมายของสารของคํา  ขอความหรือเร่ืองราว  จึงมีความสําคัญในกระบวนการอาน 

   ข้ันที่ 3  การมปีฏิกิริยาตอสาร  เปนกระบวนการรับสารที่เกิดขึ้นเมื่ออานแลว 

คิดคลอยตาม หรือขัดแยง หรือแยกแยะขอมูล  และเปรียบเทียบวาสวนใดเหมาะสม หรือตรงกับ

ความหมายทีแ่ทจริงของเรื่องที่อาน  การคิดในลักษณะเชนนี ้ คือการมีปฏิกิริยาตอสาร ซึ่งมีทัง้

ดานอารมณและความคิด  ผูอานจะใชวิจารณญาณตัดสินสารที่รับมาได  โดยอาศัยความรูและ

ประสบการณทั้งในชีวิตและจากการอาน  ซึ่งสะสมมาแตเดิม เชน ขอความเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

สังคม หรือเกีย่วกับภาษาหรือวิชาการ  ผูอานที่สามารถอานเขาใจและมีปฏิกิริยาตอสารไดจะตอง

มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองนัน้  ถาขาดความรูพืน้ฐานจะอานรูเร่ืองแตจะไมสามารถตัดสินไดวา

สารสําคัญคืออะไร ตอนใดเปนขอเท็จจริง หรือเปนขอคิดเห็น  ซึ่งจะทําใหไมสามารถสรุปความคิด

และแกปญหาได 

            ข้ันที่ 4  การรวบรวมความคดิ  เปนขั้นของการตัดสินหรอืประเมินไดวาผูอาน

อานแลวเขาใจมากนอยเพยีงใด  สามารถที่จะสรุปรวบรวมความรู  และความคิดจากเรื่องที่อาน 

นํามาประสมประสานความรูความคิด และประสบการณเดิมของผูอาน นอกจากนีย้ังเปนขั้นตอน

การอานทีท่ําใหผูอานไดเปรียบเทียบสิ่งใหมกับส่ิงเกาแลวเลือกรับหรือจดจําตามที่ตองการ ความรู

และความคิดที่ประสมประสานกนันี้จะทาํใหเกิดความเขาใจใหมๆ หรือทัศนคติใหมๆ  ที่เกดิขึ้นใน

กระบวนการอานขั้นสุดทาย 

 กลาวโดยสรุป  กระบวนการอาน  เปนกระบวนการรับรูตัวอักษรที่อานผานทางสายตา  

ผูอานตองรูจกัคํา  รูความหมายของคํา  และทําความเขาใจ  โดยอาศัยประสบการณเดิมชวยใน

การตีความจะทําใหเกิดความเขาใจในการอานไดดีข้ึน 
 1.9  กลวิธใีนการอาน 
  การเลือกกลวธิีในการอานตองเลือกใหเหมาะสม  กับจดุมุงหมายของการอาน จึงจะ

บรรลุผลไดเร็ว  กลวิธีการอานตามแนวจิตวิทยาภาษาศาสตร (Coady.  1979: 7)  

               1.  กลวิธกีารอานโดยการกวาดสายตาเพือ่หาตัวชี้แนะ เปนกลวิธทีี่สําคัญที่จะ

ชวยในการทํานายเหตุการณของเรื่อง 

               2.  กลวิธีในการเลือกตัวชี้แนะ ผูอานจะทาํนายเหตุการณหรือเดาไดดีเพียงใด

ข้ึนอยูกับการมีกลวิธีในการเลือกตัวชี้แนะที่สําคัญทีจ่ะชวยใหการทาํนายมีประสิทธภิาพ 
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               3.  กลวิธทีี่จะยืนยนัหรือสนบัสนุนสมมุติฐานหรือการเดานัน้เพื่อตรวจสอบวา

เราเขาใจเรื่องเพียงใด  โดยการถามตัวเองวาเมื่ออานเรือ่งไปแลว  สมมุติฐานที่ต้ัง  หรือการเดา 

การทาํนายนัน้ ไดความหมายหรือไม สมมุติฐานนัน้ขัดกับโครงสรางภาษาที่เราเรียนอยูแลวหรือไม 

และโครงสรางทางไวยากรณที่พบหลังจากอานไปเรื่อยๆ  เหมือนกับโครงสรางที่คาดหวงัวาจะพบ

หรือไม 

               4.  กลวิธกีารแกไข เมื่อพบวา การเดาหรอืการทาํนายเหตุการณไวลวงหนา 

ไมเปนไปตามนั้นหรือไมถูกตองไมไดความหมายหลังจากที่อานเรื่องตอไป มีวิธีการแกไขใหถูกตอง 

ดังนี ้

                    4.1  ยอนกลับไปดูใหมวามีตรงไหนบางที่ทาํใหเราเขาใจผิด 

                    4.2  คิดวาขอความในหนานั้น ผูเขียนตองการเขียนเกีย่วกับเร่ืองอะไร  

อานตอไป เพือ่หาตัวชี้แนะเพิ่มเติมวาจะชวยแกไขการคาดเดาไดหรือไม 

 กลวิธีในการอาน เปนวิธทีี่ชวยใหการอานเปนไปตามจุดประสงคที่ตองการอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความสามารถและประสบการณของแตละคน ซึง่สามารถฝกฝน

ใหเกิดความชาํนาญได 

  สมุทร  เซ็นเชาวนิช  และ อํานาจ  บุญศิริวิบูลย (2539: 38)  กลาววากลวิธีการอาน

มี 5 แบบ คือ 

   1.  การอานแบบขามคํา เปนการอานเรว็อยางหนึ่ง คือจะอานดวยความเรว็ 

คอนขางสงูมาก  การอานแบบนี้จะไมอานทุกคํา  แตจะอานขามเปนตอนๆ  ไป  อาจอานเปนคํา 

เปนประโยค  หรือเปนบรรทดัๆ  ไปไมติดตอกัน  อาจจะอานตอนนี้กอนแลวขามไปประมาณสี ่

หรือหาประโยค  จึงจะอานขอความตอนใหมตอไปถาเหน็วาจําเปนและสําคัญ 

 การอานแบบขามคํานี ้เปนวิธีการอานลัดที่มีประโยชน โดยเฉพาะอยางยิง่จะชวย

ประหยัดเวลาการอานลงไปไดมาก  ชวยใหอานสิ่งพิมพหรือวารสารตางๆ ไดเร็วขึ้น เขาใจจับ

ประเด็นสําคญัๆ  ไดโดยฉับพลัน  นอกจากนีย้ังชวยใหตัดสินใจเลือกหนงัสือ บทความหรือ

เอกสารอางอิงตางๆ  ไดเร็วขึ้นวาควรจะอานตอไปอีกหรอืไม 

   2.  การอานแบบกวาดสายตา  เปนเทคนคิการอานเร็วอีกวิธหีนึง่  โดยอาน 

กวาดสายตาอานขอความอยางคราวๆ และรวดเร็ว  การอานแบบนี้มีจดุมุงหมายเพยีง  เพื่อจะ

คนหาขอมูลหรือคําตอบเฉพาะสําหรับคําถามบางขอที่ตองการเทานั้น  ความจริงเราอาจจะใช

วิธีการอานแบบนี้อยูแลวเกือบตลอดเวลา โดยที่ไมรูตัวหรอืไมคํานึงถึงเลยก็ได ขณะที่กวาดสายตา

ไปอยางรวดเรว็นี้จะละคําตางๆ  ที่ไมตองการหรือเกี่ยวของไป  แตจะมุงหาขอมูลเฉพาะบางอยาง

เทานั้น 



 22

   3.  การอานแบบสํารวจ  เปนวิธกีารอานแบบสํารวจเบื้องตน  ใชการอาน 

บทความ  หรือหนงัสือประเภทวิชาการ  ที่มีเนื้อหาคอนขางยากและสลับซับซอน  เพื่อเปนการ

ตรวจสอบดูกอนอยางรวดเร็วและคราวๆ  ต้ังแตเร่ิมแรกเลยทีเดียววาบทความ หรือหนงัสือนัน้ๆ 

สมควรที่จะอานใหละเอยีดลกึซึ้งตอไปอีกหรือไม  เนื้อหายากเกินไปไหม   อานไปแลวจะได

ประโยชนคุมคากับเวลาที่ตองเสียไปหรือเปลา  จําเปนจะตองมีพืน้ความรูในสาขาวิชาอื่นๆ 

อะไรบางไหม  จึงจะอานเขาใจได  การอานโดยวธิีนี้เปนการอานที่มจีดุมุงหมายเฉพาะเจาะจง  

และแนชัดมาก  เพราะตองการจะทราบเกี่ยวกบัเนื้อหาทั่วๆ ไปอยางกวางๆ  ซึ่งรวมทั้งแนวคิดหลัก

ของผูเขียน  เจตคติ  ลีลาการเขียน  ตลอดจนวิธกีารนาํเสนอลําดับเร่ืองราวและความคิดเหน็ตางๆ 

ดวย ส่ิงเหลานี้ถือเปนโครงสรางทัว่ๆ ไปของบทความหรือหนังสอืประเภทวิชาการ 

   4.  การอานแบบเขม เปนวธิีการอานซึง่มจีุดมุงหมายทีจ่ะหาขอมูล เปนการอาน

อยางพินจิพิเคราะหและละเอียดถี่ถวน เพือ่ความถกูตองและความเขาใจอยางลึกซึง้เกี่ยวกับ

ความคิดและเหตุผลของผูเขยีน  ในเกือบจะทุกแงทุกมุมหรือทุกขัน้ตอน  การอานแบบนี้จะอาน

ต้ังแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย  โดยเริ่มอานอยางคราวๆ  แบบขามคําเพื่อใหเขาใจแนวความคิด

หรือประเด็นสาํคัญโดยทัว่ๆ ไปกอน  หลังจากนัน้จงึนาํมาอานอยางระมัดระวัง  และคอนขาง

ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  ขณะทีอ่านจะสนใจในรายละเอียดปลีกยอยตางๆ  มากเทาๆ  กับใจความ

สําคัญ จะอานยอหนาแตละตอนดวยความตั้งใจ  พยายามคนหา  และจับใจความใหไดวาอะไรคือ

แนวความคิดหลักของผูเขียน  มีเหตุผลสนับสนนุพอเพยีงหรือไม นาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 

บางครั้งอาจจะตองหยุดคิด  หรือตีความเพื่อความถูกตอง  ในขณะเดยีวกนัก็จะตองจดบันทึกยอ

ความหรือเขียนสรุปประเด็นสําคัญๆ  ไปพรอมๆ  กันดวย  การอานแบบเขมนี ้ มักจะให

ความสาํคัญในเรื่องของความเขาใจในสิง่ที่อานมากยิง่กวาความเรว็ 
 1.10 ทฤษฎแีละหลกัในการสอนอาน 
            ทฤษฎกีารอาน 
               ทฤษฎีการอานทีน่ักการศึกษาไดนําเสนอนั้นบางอยางมีลักษณะคลายกนั แต

บางอยางก็มีสวนที่แตกตางกัน  การศึกษาทฤษฎีการอานใหเขาใจ  จะเปนแนวทางสําหรับครูใน

การกําหนดรูปแบบและวิธีสอนใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 

               สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2537: 58 – 60) ไดเสนอทฤษฎีการอานไว 2 ทฤษฎี  

                  1.  ทฤษฎีเนนความสัมพันธของขอความ เปนทฤษฎีที่เนนใจความสําคญั

ของสารเปนหลัก ในขอความหนึง่ๆ จะมีใจความสาํคัญ เมื่อผูอานไดสารแลวจะนาํใจความสาํคัญ

ในแตละขอความมารวมกนัโดยใหตอเนื่องแลวทําความเขาใจขอความเหลานั้นอกีครั้งหนึ่ง 
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                  2.  ทฤษฎีเนนการวิเคราะหขอความ เปนทฤษฎีที่เนนความสําคัญของ

องคประกอบยอยของประโยค ไดแก ประธาน กริยา กรรม และสวนขยาย นอกจากนั้นตองรูจัก 

คําชนิดตางๆ เชน คํานาม สรรพนาม กริยา ฯลฯ การเขาใจหนาที่และความหมายทีแ่ทจริงจะชวย

ใหเขาใจความหมายของขอความหรือเร่ืองที่อาน 
  ทฤษฎโีครงสรางความรู (Schema Theory) 
               โครงสรางความรูมีบทบาทสาํคัญตอความเขาใจในการอานเปนอยางยิง่  

ออซูเบล โนแวค และฮานีเซยีน เชื่อวาโครงสรางความรูของคนเรานั้นบรรจุไวอยางมีลําดับอยู

ภายในสมองของคนเรา ขอมลูที่เปนความคิดรวบยอดกวางๆ จะอยูในระดับที่สูงกวาความคิด 

รวบยอดที่ชี้เฉพาะ หรือขอมูลที่เปนรายละเอียด  การที่คนเราสามารถจัดลําดับความรูไดอยาง 

มีระบบระเบียบ กระจางชัดเจนและคงทนถาวร เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูวิชาตางๆ นักเรียน

จะพบวาการเรียนรูงายสําหรับเขา ถารูจกัจัดลําดับความรูใหเปนระบบชัดเจนและใหคงทนถาวร 

โครงสรางความรูจะไมอยูนิง่ แตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้ึนอยูกับขอมูลขาวสารและ

ประสบการณที่คนคนนัน้ไดรับ (วิสาข  จัติวัตร.  2541: 231) 

               เมเยอร (Mayer.  1975: 11)   ใหคําจาํกัดความของโครงสรางความรูวาเปน

โครงสรางของประสบการณเดิมในแตละดานที่มีอิทธิพลตอการรับรูในปจจุบันของคนคนนั้น ขอมลู

ใหมๆ ที่ไดมาจะผสมกลมกลืนกบัความรูเดิมที่มีอยูแลวทั้งนี้ขอมูลสําคัญบางอยางอาจเสีย

ลักษณะเฉพาะไป 

               รัมเมลฮารท (Rumelhart.  1981: 5) ใหคําจํากัดความของโครงสรางความรูวา

เปนโครงสรางของขอมูลที่แสดงถึงความคดิรวบยอด  ซึ่งเก็บไวในความทรงจาํ มีโครงสรางความรู 

ที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอดตางๆ เกี่ยวกับวัตถุ  สถานการณ  เหตุการณและลําดับของเหตุการณ

การกระทําและลําดับของการกระทําตางๆ  

               แฮคเคอร  (Hacker.  1981: 211)  กลาววา  โครงสรางความรูคือลักษณะของ

ความคิดรวบยอดในแตละระดับข้ัน  โครงสรางความรูนีจ้ะมีลักษณะเปนเครือขายทีเ่รียงลําดับจาก

สูงมาต่าํ โครงสรางความรูในระดับสูงจะประกอบดวยสมาชิกโครงสรางความรูในระดับตํ่าอยาง

ครบถวน 

 กลาวโดยสรุปไดวา โครงสรางความรู คือโครงสรางประสบการณเดิมแตละดานที่คนเรา

ไดรับและเก็บเปนความทรงจําในรูปของความคิดรวบยอด มีลักษณะเปนเครือขายที่เรียงลาํดับ

จากสูงมาต่าํ  หรือใหญมายอย  โครงสรางความรูจะมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลและ 

ประสบการณที่ไดรับ 
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               วีฟเวอร  (Weaver.  1988: 18)  ไดอธิบายตัวอยางของโครงสรางความรูใหญ 

ซึ่งประกอบดวยโครงสรางความรูยอยๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

     

               

     

 

 

 

      

ภาพประกอบ 3  โครงสรางความรูของรานขายอาหาร 

 

 
  ประเภทของโครงสรางความรู 
   แคเรล  (วิสาข จัติวัตร.  2541: 23 – 24; อางอิงจาก Carrell.  1987:  TESOL 

Quarterly) ไดแบงโครงสรางความรูที่ผูอานนาํมาตีความเนื้อเร่ืองขณะที่อานไว 2 ชนิด คือ 

    1.  โครงสรางความรูดานเนือ้หา คือโครงสรางความรูเกีย่วกับเนื้อหาของ

เร่ืองที่อานที่ผูอานมีอยูเดิม ถาผูอานคุนเคยกับเนื้อหาทีอ่านมากอนยอมเขาใจเนื้อเร่ืองไดดี แตถา

เปนเนื้อหาที่ผูอานไมคุนเคยมากอนจะทําความเขาใจไดยาก เชน ชาวอินเดียที่อาศัยอยูในอเมริกา

สามารถอานเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการแตงงานตามวัฒนธรรมของอินเดียไดเร็วและสามารถระลึก 

เร่ืองราวไดมากกวาชาวอเมริกันที่อานเรื่องเดียวกัน 

 

 

ภัตตาคารชั้นหนึง่ 

ราคาแพง 

รานอาหาร 

รถเข็น 

คาเฟทีเรีย 

รานอาหารจานดวน 

ภัตตาคารอาหารชาติตางๆ 

ภัตตาคารสําหรับครอบครัว 



 25

    2.  โครงสรางความรูดานรูปแบบ  หมายถงึ  โครงสรางของงานเขียน 

ในลักษณะตางๆ  เชน  นิทาน  นิยาย  เร่ืองสั้น  ถาผูอานมีความรูสึกไวตอลักษณะโครงสรางของ

การเขียนและรูจักใชความรูเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชนในขณะที่อานจะชวยใหเขาใจเรื่องไดดี 
          1.11  การวัดและประเมนิผลความเขาใจในการอาน 
  การวัดและประเมินผลความเขาใจในการอานจะชวยใหทราบถึงระดับความเขาใจ

ในการอานของผูเรียนแตละคนไดทําใหครูผูสอนสามารถวางแนวทางในการพัฒนาทักษะการอาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีผูอธิบายถงึการประเมินผลดานวามเขาใจในการอานไวดังนี ้

   ฮาฟเนอร  และจอลลี่ (Hafner; & Jolly.  1972: 174) ไดสรุปวา การปะเมินผล

ความเขาใจในการอานดูไดจากความสามารถดังนี ้ 

    1.  ตอบคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงและรายละเอียดตางๆ จากเรื่องที่อานได 

    2.  เขาใจคําชีแ้จง สามารถปฏิบัติตามคําชี้แจงหรือคําแนะนาํที่เขียน

อธิบายไวไดถกูตอง 

    3.  จดจําและสามารถบรรยายสิ่งที่อานเปนคําพูดของตวัเองได 

    4.  ลําดับเหตกุารณของเรื่องที่อานไดถูกตอง 

    5.  แยกไดวารายละเอยีดตอนไหนสําคัญ ตอนไหนไมสําคัญ 

    6.  บอกไดวาตัวอยางหรือคําอธิบายประกอบตางๆ มีความสัมพันธกับ

เนื้อความสําคญัตอนไหน 

    7.  บอกไดวาประโยคใดแสดงใจความสาํคัญของเรื่องทีอ่าน 

                8.  บอกไดวาเนื้อหาที่อานมคีวามสัมพันธกับเนื้อหาในบทความอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของอยางไร 

     9.  แสดงขอสรุปของบทความที่อานไดอยางถกูตอง 

                10. บอกไดวาผูเขียนยึดแนวอะไรในการจดัเรียบเรียง เชน เวลา สถานที่ หรือ

สาเหตุและผลเปนตน 

                11. บอกไดวาอะไรคือความหมายที่ซอนเรน ที่ไมไดแสดงไวในบทอาน 

                12. บอกไดวาเรื่องที่อานมีแนวการดําเนินเรื่องหรือใหอารมณอยางไร 

                13. บอกวัตถปุระสงคในการเขียนซึ่งผูเขียนไมไดแสดงไวตรงๆ ได 

                14. บอกไดวาตอนใดผูเขียนใชถอยคําเปรยีบเทียบอยางไร มีความหมาย

อยางไร 

   วีณา  วีสเพ็ญ (2525: 296 – 299) อธิบายวาการวัดความเขาใจในการอาน  

แบงได 3 ประเภท คือ 
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    1.  การแปลความ ไดแกการแปลจากของเดิมแบบหนึง่ใหเปนอกีแบบหนึง่ 

ซึ่งยงัคงความหมายเดิมไว สมรรถภาพในการแปลขึ้นอยูกับความรูทีม่ีอยูและความสามารถที่จะ

ถายทอดความหมายของทกุสวนทุกตอนในการสื่อสารนั้น 

    2.  การตีความ  ข้ันแรกของการตีความ  จะเปนการแปลความของแต 

ละตอนเสียกอน  ข้ันตอไปจะเปนการกลัน่เอาประเด็นสาํคัญหรือยนยอขอความที่อานนั้น โดย

มองดูเร่ืองราวทั้งหมด  มองเห็นความสมัพนัธของแตละสวนแตละตอน แลวลาํดับความคิด นาํมา

สรุปใหส้ันลงแตยังคงความหมายเดิมไว การตีความจะรวมถึงการหยั่งความมุงหมาย ความเชื่อมั่น 

หรือคตินิยมของผูแตงบทความหรือคําประพันธดวย 

                3.  การขยายความ  ไดแก  การขยายความคิดใหลึกกวางออกไปจาก 

ขอเท็จจริงที่มอียูอยางมีเหตุผล  สมรรถภาพดานนี้จะรวมการตั้งหัวขอเร่ืองจากบทความที่

กําหนดใหและสรุปสาระสําคัญของขอความทีก่ลาวมาแตตนได 

   จันทมิา  พรหมโชติกุล (2526: 139) อธิบายวา คําถามทีว่ัดพฤติกรรมความ 

เขาใจ  คือ  ถามใหแปลความ  ตีความ  ขยายความหรือสรางจนิตนาการ และจับใจความสาํคัญ

หรือสรุปสาระสําคัญของเรื่อง 

            บันลือ  พฤกษะวัน (2534: 9 – 10)  อธิบายวา  ครูจะตรวจสอบความเขาใจ 

ในการอานของนักเรียนไดหลายทาง ดังนี ้

    1.  ใหตอบคําถามจากขอเทจ็จริงของทองเรื่อง 

     1.1  ตอบคําถามจากขอเท็จจริงของทองเรือ่ง 

     1.2  ตอบคําถามโดยการวิเคราะหหาเหตผุลของเรื่อง 

     1.3  ตอบคําถามจากการสรุปเร่ือง หรือวิจารณ ไตรตรอง 

    2.  เลาเรื่องและสรุป เร่ืองทีอ่านไดอยางด ี

    3. ประเมินและเลือกแบบจากตัวละคร ใหเหตุผลประกอบการเลือก 

หรือไมเลือก 

                4.  แสดงประกอบนทิาน แสดงทาใบประกอบประโยค วลี หรือคําศัพทได 

    5.  หาความสมัพันธของคํา เชนกระตาย – กระโดด, เตา - ... 

    6. หาคําตรงขามเชงิความหมาย เชน หิว – อ่ิม, ยิ้ม - บ้ึง 

                7. อธบิายคําคม คําพงัเพย แลวแตงนทิานประกอบ 

                8. ตอนิทานที่เลาไมจบอยางมีความตอเนื่องและสมเหตุสมผล 

                9. สรุป ต้ังชื่อเร่ืองไดครอบคลุมเนื้อเร่ือง พรอมอธิบาย 
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                10. ปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบอาหาร ประดิษฐ หรือดําเนินการ

ทดลองทางวทิยาศาสตร 

                11. นําความเขาใจจากสิง่ทีอ่านมาใชในการพยากรณแนวโนมเกี่ยวกบั

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ 

                12.  วิจารณ ใหขอคิดและเสนอแนะแกไขเชิงยอมรับไมยอมรับ โตแยงดวย

เหตุผลของตน 

 สรุปไดวา การประเมินความเขาใจในการอานนั้นจะวัดไดจากความสามารถ 4 ดาน คือ 

ดานการแปลความ ตีความ ขยายความ และจับใจความสําคัญ 
 1.12  งานวจิยัเกี่ยวกับการอาน 
  นิลวรรณ  สิทธิอาษา (2539) ศึกษาความเขาใจในการอานและเจตคตติอการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 ที่ไดรับการสอนการอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญากับ

การสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎี 

อภิปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  มีความเขาใจการอานแตกตางกนัอยาง 

มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

  ทิพสร  มีปน (2539)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและเจตคติตอการอาน

ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 ที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวธิี  

KWL – PLUS กับการสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัย พบวา ความเขาใจในการอานภาษาไทย

ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธ ีKWL – PLUS กับการสอนอานตามคูมือ

ครูแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  ฉวีวรรณ  ไททอง (2540) เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสนใจใน

วิธีการสอนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชเทคนิค 

PANORAMA กับการสอนอานตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดย 

ใชเทคนิค PANORAMA กบัการสอนอานตามคูมือครูมีความเขาใจการอานภาษาไทยแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

  ศิริลักษณ  กล่าํนาค  (2542)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความรับ 

ผิดชอบการเรียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด 

การเรียนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานภาษาไทยของนกัเรียน

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนกับการสอนตามคูมือครู  มีความเขาใจในภาษาไทยแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 



 28

  วาสนา  ไตรวฒันธงไชย (2543) เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความ

รับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยการ

เรียนแบบรวมมือตามวธิี เอสทีเอดี กับวิธกีารสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวานกัเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือตามวิธ ีเอสทีเอดี กับวธิีการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจในการ

อานภาษาไทยแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน 
 2.1  ความหมายของการเขียน 
  การเขียน  เปนทกัษะหนึง่ทีใ่ชในการถายทอดความรู  ความคิด   ความเขาใจ ความ

ตองการ  ตลอดจนความรูสึกตางๆ  ออกมาเปนตัวหนงัสือที่ทาํใหผูอานเขาใจไดตรงตามความ

ตองการ  

  วัฒนะ  บุญจับ  (2541: 28) ใหความเห็นวาการเขียนเปนทัง้ศิลปและศาสตรอยูใน

ตัวเอง ที่วาเปนศิลปเพราะการเขียนตองประกอบดวยภาษาที่งดงาม  ประณีต  สามารถสื่อไดทั้ง

ความรู  ความคิด  อารมณ  และความปรารถนา  และที่วาเปนศาสตร  เพราะการเขียนทกุชนิดตอง

ประกอบดวยความรู  หลักการ  วิธกีารและทฤษฎีตางๆ  การเขียนจะไดดีหรือไมจะตองมีการฝกฝน

และรับฟงคําชีแ้นะของผูอ่ืนอยูเสมอ ไดมผูีใหความหมายของการเขียนไวหลายทาน ไดแก 

  วีณา  วีสเพ็ญ (2525: 178)  ใหความหมายวา  การเขียน คือ การถายทอดความรู 

ความคิด หรืออารมณ ความรูสึกออกมาเปนตัวหนงัสือใหผูอานเขาใจหรือรับรูไดตามเจตนารมณ

ของผูเขียน และภาษาที่ใชนั้นควรจะสละสลวย มีความไพเราะหรือมศิีลปะดวย 

  อัจจิมา  เกิดผล, หมอมหลวง (2533: 7)  ใหความหมายวา การเขียน คือ  การสื่อ

ความหมายอยางหนึ่งไปยงัผูอาน โดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  เพื่อใหผูอานได

ทราบความรู ความคิด และความรูสึกของผูเขียน 

  เสาวนีย  สิกขาบณัฑิต (2534: 7) ใหความหมายวา การเขียนคือการสือ่สารความรู 

ขอเท็จจริง ความเขาใจ จินตนาการ อารมณ และความคิดเห็นระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

  ศรีจันทร  พันธุพานิช (2538: 2) ใหความหมายวา การเขียนเปนการแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกไปยังผูอานโดยผานสญัลักษณหรือตัวอักษร 

 สรุปไดวา  การเขียน คือการถายทอดความรู  ความคิด  ขอเท็จจริง  ตลอดจนอารมณ

และความรูสึกของผูเขียนผานทางตวัอักษร  เพื่อใหผูอานเขาใจไดตรงตามเจตนารมณของผูเขียน 
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 2.2 ความสําคัญของการเขียน 
  การเขียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอชวีิต เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะบนัทกึหรอื

ถายทอดเรื่องราวตางๆ ทัง้สาํหรับตนเองและผูอ่ืน จุดเริม่ตนของการเขียนอยูที่ความคิด ธอรนไดค 

นักจิตวทิยาชาวอเมริกนั กลาววา คนฉลาด คือ คนที่รูคํามาก  และสามารถใชคําสื่อความหมาย 

ไดตามที่ตองการใหผูอ่ืนเขาใจตามที่ตนตองการได  ความสามารถทางการเขียนจะทาํไดดีเพียงใด

นั้นยอมข้ึนอยูกับความพยายามของผูเขยีนเอง  เพราะการเขียนเปนทกัษะซึง่ตองการฝกฝนจึงจะ

ทําไดอยางมีศิลปะ (วาสนา  เกตุภาค. ม.ป.ป.: 1)  

   วัฒนะ  บุญจับ (2541: 129) ไดรวบรวมความสาํคัญของการเขียนจาก 

นักการศึกษาหลายทานไว ดังนี ้

    1.  การเขียนทาํใหเกิดความรู ความคิด เกดิความเขาใจกัน 

    2.  การเขยีนทาํใหเกิดอาชีพและการพัฒนาอาชพี 

    3.  การเขียนทาํใหทราบความตองการของบุคคลและสังคม 

    4.  การเขียนเปนสื่อทาํใหเกดินันทนาการ 

    5.  การเขียนทาํใหสังคมสงบสุข 

    6.  การเขียนเปนเครื่องมือแสดงภูมิปญญาของมนุษย 

                7.  การเขียนหากยึดเปนอาชพี ก็เปนอาชีพที่ไดรับการยกยองอยางหนึง่ 

ในปจจุบัน 

                8.  การเขียนเปนเครื่องมือระบายอารมณอยางหนึ่งของมนุษย 
 2.3 จุดมุงหมายของการเขยีน 
  การเขียนแตละประเภทจะตองมีจุดมุงหมายในการเขียนแตกตางกันออกไปตาม 

เนื้อหาสาระของเรื่อง กมล  การกุศล (2529: 207 – 208) และ ศิริพร  ลิมตระการ (2534: 47) มี

ความเห็นสอดคลองกันวาจดุมุงหมายของการเขียน คือ 

   1.  เขียนเพื่อเลาเรื่อง คือการเขียนถายทอดเรื่องราว เหตุการณ ประสบการณ 

และความรูใหผูอ่ืนทราบ 

   2.  เขียนเพื่ออธิบาย  คือเขียนอธิบายวิธกีาร  หลักการ  กฎเกณฑ  ความรู   

หรือความคิดที่เขาใจยาก  

   3.  เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือการเขยีนเพื่อแสดงความคิดเกีย่วกบัส่ิง

ตางๆ หรือใหคําแนะนํา ขอคิด มีขอเท็จจริง มีการชี้แจงเหตุผลอยางถกูตองชัดเจน 

   4.  เขียนเพื่อโนมนาวใจและโฆษณา คือการเขียนที่มีจุดมุงหมายชักชวนให

ผูอานยอมรับส่ิงที่ผูเขียนเสนอ โดยการจงูใจใหเปลี่ยนความคิดหรทอความเชื่อเดิม 
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   5.  เขียนเพื่อสรางจนิตนาการหรือใหความบันเทงิ คือการเขียนเพื่อใหผูอานเกิด

ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เกิดจินตนาการ 
 ลักษณะของขอเขียนที่ดี 
  สิทธา  พินจิภูวดล และคณะ (2514: 60 – 70) กลาวถึงลักษณะของขอเขียนที่ดีควร

มีลักษณะ ดังตอนี้ 

   1.  มีเอกภาพ คือ ความเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันของขอเขียนทั้งเรื่อง แมวา

ประโยคทุกประโยคและยอหนาทุกยอหนาจะมีเอกภาพในตัวเองอยูแลวก็ตาม ผูเขียนควรมุงหนา

ไปสูเปาหมายที่แนนอน ตองตัดสินใจวาตองการอะไร จะใหความบันเทงิ ดึงดูดความสนใจ หรือ 

เราใจใหเกิดการกระทาํ 

   2.  มีสัมพนัธภาพ คือ การยึดอยูดวยกนั สัมพันธภาพเปนคุณสมบัติที่สําคัญ

ของการเขียนเพราะถาขอเขียนไมมีสัมพนัธภาพ  ผูอานยอมจะเขาใจความผิดของผูเขียนไดยาก  

ในขอเขียนที่มสัีมพันธภาพ  ยอหนาแตละยอหนาจะคลีค่ลายมาจากยอหนาที่มากอน และยอหนา

ทุกกลุม  ซึ่งมีความสัมพันธกับแตละสวนของเรื่อง   จะตองมีความสมัพันธกับยอหนากลุมอ่ืนๆ 

อยางเหน็ไดชัดดวย  ในทายที่สุดผูอานจะตองสามารถมองเหน็ไดชัดวา  ขอเขียนทั้งเรื่องนั้น

ขยายตัวออกมาเปนระเบียบตั้งแตตนจนจบ  ความคดิตองไมขาดตอน  ไมมีความคลุมเครือ  และ

ไมมีตอนใดที่ไรประสิทธิภาพ 

   3.  ความกระจาง คือ ความถูกตองและชดัเจนในงานเขยีน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ

ของขอเขียนทีดี่ขอเขียนที่มีรายละเอยีดถูกตอง  ผูอานยอมเขาใจงาย  ชัดเจน  และนาติดตามอาน 

วิธีการเขียนเรือ่งใหกระจางชัดเจนมีอยูสองประการคือ  หนึง่ใหคําจํากัดความของทุกคําศพัทที่ยงั

ไมชัดเจนสมบรูณ และประการสุดทายกลาวถึงเรื่องทกุๆ เร่ืองอยางมีเหตุผล 

   4.  แงคิดอันคงที ่แงคิดของผูเขียน คือแงคิดที่กลาวถึงเรื่องนั้นๆ ผูเขียนจะตอง

เลือกแงคิดที่จะใชบรรยายเพียงแงใดแงหนึ่งเทานัน้   และจะยึดแงนี้ไวตลอดเรื่อง  นอกจากจะมี

เหตุผลที่ดีพอ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนจากการเขียนแบบทางการไปเปนแบบไมเปนทางการ หรือจาก

ทวงทาํนองเอาจริงเอาจังไปเปนแบบมีอารมณขัน   ผูเขียน  จึงตองเขียนทัง้ในดานสนับสนนุ  และ 

คัดคานเมื่อจะเปลี่ยนจากดานใดไปสูดานใดควรจะกลาวไวใหชัดเจน 
 2.4 องคประกอบของการเขียน  
  แฮริส และ ซิเพย (Haris; &  Sipay.  1979: 68 – 69) กลาววา องคประกอบของ 

การเขียนโดยทั่วไปประกอบดวย 

   1.  เนื้อหา ไดแกเร่ืองหรือประเด็นที่ตองการสื่อ 

   2.  รูปแบบ ไดแก การวางรูปแบบในการจัดระบบเนื้อหา 
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   3.  ไวยากรณ ไดแก การใชภาษาตามกฎเกณฑและโครงสรางของประโยค 

   4.  ลีลา ไดแก การใชภาษาของผูเขียนในลักษณะตางๆ เชน การเลือกคํา 

สํานวนที่จะใชในการเขียนซึง่มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดอรรถรสทางภาษา 

               5.  กลไกการเขียน ไดแก การใชสัญลักษณตางๆ ของภาษาที่ใชในการเขียน

ศาสตราจารย คุณหญิงผะอบ  โปษะกฤษณะ สรุปวา การเขียนที่ดีมีองคประกอบดังตอไปนี้  

(หมอมหลวง อัจจิมา  เกิดผล.  2533: 77) 

    5.1. มีความชดัเจน คือ อานแลวเขาใจทนัที ใชภาษางาย รัดกุม ถูกตอง

ตามความหมาย 

    5.2  มีจุหมายที่ชัดเจน ผูอานอานแลวจับจุดหมายไดทนัท ีมีพลความ 

ไมมากเกินไป 

    5.3  มีความสมัพันธ ดําเนนิความไปตามลําดับตอเนื่องกัน ไมวกวน ผูอาน

ติดตามไดงาย 

    5.4  มีความกวางขวาง ผูอานอานแลวไดเพิ่มพนูความรู ความบนัเทงิ 

    5.5  มีความไพเราะงดงาม ใชภาษาที่ทาํใหผูอานรูสึกจบัใจ 

 สรุปไดวา  การเขียนประกอบดวยเนื้อหา  รูปแบบการเขียนที่มีความสมัพันธไป

ตามลําดับ  ใชภาษาที่มีความกระชับ  มีจุดมุงหมายที่ชดัเจน  และมีความไพเราะ  อานแลวเกิด

อรรถรสทางภาษา 
 2.5 ความสามารถในการเขียน 
  ความสามารถในการเขียน  หมายถงึ ความสามารถในการใชภาษาสาํหรับการเขียน

ไดอยางเปนระบบ  ซึ่งตองใชความรู  ความคิด และความสามารถในการเรียบเรียงถอยคําใหผูอาน

เขาใจความหมายไดตรงตามจุดมุงหมายของการเขียน  ดังที ่ แพตตี้  โดโรธี และ เมเจอรี (Patty, 

Dorothy; & Majorie.  1985: 182 – 226)  และ จอหนสัน  (Johnson.  1986: 93)   กลาวถงึ 

ความหมายของความสามารถทางการเขียนไปในแนวเดยีวกนัวา   เปนความสามารถในการ 

ถายทอดความคิดออกมาเปนเนื้อหารายละเอียดตางๆ   ซึ่งแสดงถงึความสามารถในการเรียบ

เรียงความคิดใหเปนประโยค  ขอความสั้นๆ  และเปนเรื่องราวที่ถูกตอง  ตามไวยากรณ   เพื่อส่ือ 

ความหมายได   ซ่ึงสอดคลองกับ  สุภัทรา  อักษรานเุคราะห   (2532: 108)  ที่ใหแนวคิดวา  

ความสามารถทางการเขียน   คือ  ความสามารถในการรวบรวมขอมูล   เลือกสรรสิ่งที่ตนตองการ

นํามาลําดับความดวยการเรียบเรียงเปนตัวอักษร  เพื่อใหผูอานเขาใจสิ่งที่ผูเขยีนตองการ  แสดง 

ออกทางความคิดไดตรงกับจุดประสงคของผูเขียน  ซึ่งภาษาที่ใชในการเขียนคอนขางเปนทางการ 

มีระเบียบแบบ 
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 2.6 หลักการสอนเขยีน 
  ซาเมล (Zamel.  1982: 195 – 210) และ ดาวีและออมเบิรก (Daveis; & Ombeg. 

1987: 313 – 323) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการในการสอนเขียนวามีอยู 7 ประการ คือ 

   1.  ข้ันกอนการเขียน เปนขั้นที่จัดประสบการณตางๆ เพือ่กระตุนการเขียน 

               2.  ข้ันการเขียน เปนการเขียนราง โดยมจีดุประสงคเบื้องตนอยูที่เนื้อความ 

ในการเขียน 

               3.  ข้ันตอบสนอง เปนขั้นที่ใหผูอ่ืนชวยอานงานเขียนอยางคราวๆ เพื่อชี้แนะ 

ในเรื่องขอความหรือรูปแบบทางภาษา 

   4.  ข้ันปรับปรุง เปนขั้นที่นาํขอเสนอแนะมาปรับปรุงงานฉบับที่รางไวในครั้งแรก 

   5.  ข้ันแกไข เปนขั้นที่ผูเขียนตรวจสอบความถูกตองทางภาษาของงานเขียน 

   6.  ข้ันประเมนิผล เปนขั้นทีค่รูตรวจงานเขยีนของเด็ก 

   7.  ข้ันหลงัการเขียน เปนขั้นที่จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเห็นคุณคาของงานเขียน

มากกวาที่จะเปนแคการใหเกรด 

 การเขียนเปนทักษะที่ความซับซอน  การสอนเขียน  ควรเปนไปตามลาํดับข้ันตอน  ให

โอกาสผูเขียน  เลือกเขียนเรือ่งที่สนใจ ไดแลกประสบการณกับผูอ่ืน  เพื่อพัฒนาไปสูความคิดใหม

ที่จะนํามาใชในการเขียนครัง้ตอไป  และครูควรจัดใหมีกจิกรรมสงเสรมิการเขียนเปนประจํา จึงจะ

สามารถพัฒนาทักษะการเขียนใหดีข้ึนได 
 2.7  การวัดและการประเมินผลทักษะการเขียน 
  การวัดผลประเมินผล  เปนมาตรการหนึ่งทีจ่ะชวยใหไดขอมลูมาพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร  การวัดผลทักษะการเขียนประเภท Free Writing นั้น ฮีตัน 

(Heaton.  1990: 105)  กลาวถงึวธิีที่เหมาะสมที่จะใชประเมินความสามารถทางการเขียนของ 

นักเรียนวา  คือการใหนักเรยีนเขียนเรื่องจากภาพ  ทัง้นี ้ ฮีตัน  กลาววา  การวัดความสามารถ

ทางการเขียนดวยวิธนีีน้ั้น  นักเรียนจะเกดิความคิด  ทาํใหสามารถทีจ่ะใชความสามารถอยาง

เตม็ที่ในการถายทอดออกมาเปนภาษา 

   บังอร  สวางวโรรส (2524: 2) สรุปถึงองคประกอบทีน่ํามาพิจารณาเพือ่วัด

ความสามารถในการเขียน 5 ประการ  คือ 

    1.  เนื้อหา ไดแก ความคิดทีแ่สดงออกและความรูที่ผูเขยีนเสนอแกผูอาน 

    2.  วัตถุประสงคในการเขียน   ไดแก  งานเขียนนัน้จะตองคํานงึถงึ

วัตถุประสงคและผูอานตลอดเวลา  ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเลือกสรร การจดั และลําดับ

เร่ืองราวใหมีความตอเนื่องกนัดวย 
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    3.  ไวยากรณ ไดแก ความสามารถในการเขียนประโยคทีถู่กตอง 

             4.  ลีลาการเขยีน ไดแก การเลือกใชถอยคาํ สํานวน โวหาร เพื่อใหเกิด

ลักษณะเฉพาะของผูเขียน 

    5.  กลไกการเขียน ไดแก การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกด

ตัวอักษรทีถู่กตอง 

   จันทมิา  พรหมโชติกุล และสุนันท  ศลโกสุม (2535: 236) กลาวา การวัดผล

ทักษะการเขียนนัน้  วิธีที่ดีและตรงที่สุด  คือ  การใชแบบทดสอบชนิดอตันัย  คือ  ใหนักเรียนลงมือ

เขียนบรรยายจริงๆ  ขอสอบจะประกอบดวยคําถามที่มจีํานวนไมมากนัก  ผูตอบตองคิดหาคาํตอบ

เอง โดยรวบรวมความรู  ความคิด  แลวแสดงออกเปนภาษาเขียนอยางถกูตอง 
  การกาํหนดเกณฑหรือตัวบงชี้ในการใหคะแนนเรียงความ 
  ในการพิจารณาหลักหลักการตรวจเรียงความ  อาจจะสรุปตัวชีบง หรือประเด็น

สําคัญที่จะใหคะแนน เรียงความได  3 ประเด็นหลกั คือ 

  1.  ความสามารถในการวางโครงเรื่อง เชน การเขียนคํา การวางรูปแบบ และ 

การเขียนสรุป 

  2.  ความสามารถในการนาํเสนอเนื้อหา  เชน  ความรูในเร่ือง  แนวความคิดที่ 

แปลกใหม  การลําดับเร่ือง  ความเปนเอกภาพ  สัมพันธภาพ  และสารัตถภาพ 

  3.  ความสามารถในการใชภาษา  คํา  ประโยค  สํานวน  กลไกในการเขียน  

อักขรวิธี  และเครื่องหมายวรรคตอน 
 วิธีการตรวจใหคะแนน 
  ในการใหคะแนนการเขียนเรียงความสามารถทําไดหลายวิธี ชวาล  แพรัตกุล  

(2513: 8) ไดแนะนาํวิธกีารตรวจใหคะแนนไวสอดคลองกับคําแนะนําของ จันทิมา  พรหมโชติกุล 

(2526: 153)  คือ ใชวิธีจัดอนัดับคุณภาพ  ซึ่งวัดความสามารถในการเขียน  โดยการเปรียบเทียบ

คุณภาพระหวางกนัเองภายในกลุม ครูพยายามตีราคาผลงานเขียนออกมาเปนอันดบั แลวใช

วิธีการทางสถติิแปลงอันดับคุณภาพเหลานั้นออกมาเปนปริมาณตัวเลข  ซึ่งเรียกวาคะแนนอีกที

หนึง่    

    สุนันท ศลโกสมุ (2526: ภาคผนวก) ไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาใหคะแนน

เรียงความดังตอไปนี้ 

    1.  การเสนอเรื่อง    คะแนนเต็ม  5   คะแนน 

    2.  การใชภาษาสื่อความหมาย คะแนนเต็ม  5   คะแนน 

             3.  การขยายความ    คะแนนเต็ม  3   คะแนน 
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             4.  การลําดับความ    คะแนนเต็ม  3   คะแนน 

             5.  รูปแบบการเขียน    คะแนนเต็ม  2   คะแนน 

             6.  การตั้งชื่อเร่ือง    คะแนนเต็ม  2   คะแนน 

 การเสนอเรื่อง หมายถึง การเขียนเรื่องที่มขีอบขายครอบคลุมและตรงกับจุดมุงหมาย 

ที่วิเคราะหไดจากเนื้อเร่ืองทีก่ําหนดไว มีสาระที่ถกูตองตามขอเท็จจริงและแสดงแงคิดในแงมุม

ตางๆ เกี่ยวกับเร่ือง 

 การใชภาษาสือ่ความหมาย  หมายถึง  การใชภาษาไดถกูตองตามหลกัการเขียน 

ภาษาไทย  ถึงการใชคํา ประโยค ความหมายของคํา ความหมายของประโยคไดเหมาะสม 

 การขยายความ  หมายถงึ  ความสามารถในการเขียนขอความ  อธิบายความหมาย 

ที่บอกถงึเหตุและผล  หรืออธบิายปริบทตางๆ ในเชิงเหตผุล การยกตัวอยาง อุปมาอุปไมย ใหเหน็

ขอเท็จจริง 

 การลําดับความ  หมายถงึ  การเรียบเรียงเนื้อหาในการเขียนใหตอเนื่องกัน  ไมสับสน  

มีขอความของแตละสวนสัมพนัธกันตามลกัษณะโครงสรางในการดําเนนิเรื่อง 

 รูปแบบการเขียน หมายถงึ งานเขียนที่มีรูปแบบการเขียนที่ดี คือ มีบทนาํ สวนเนื้อหา 

บทสรุป รวมทัง้ลายมือและความสะอาดเปนระเบียบเรยีบรอยของงานเขียน 

 กลาวโดยสรุป การตรวจใหคะแนนขอสอบแบบอัตนัยไมสามารถใหคะแนนแนนอน 

ตายตัวอยางขอสอบปรนัย ดังนัน้ จึงควรมีเกณฑการตรวจใหคะแนน และนําคะแนนมาจัดอันดับ

คุณภาพ 
 2.8  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียน 
  วลี  สุมิพนัธ  (2530)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนเรียงความของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนซอมเสริม โดยใชแบบฝกเสริมทักษะและครูเปนผูสอน  ผลการวิจยั 

พบวา ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่เรียนซอมเสริมโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

มีความสามารถในการเขียนเรียงความแตกตางจาก  นักเรียนที่เรียนซอมเสริมโดยครูเปนผูสอน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  มยุรี  เคราะหดี (2535)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรางสรรคและ 

เจตคติดานรอยกรองในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนดวยกระบวนการ

สอนแบบ  มุงประสบการณภาษากับการสอนแบบปกต ิผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนดวย

กระบวนการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียนที่ไดการสอนแบบปกติมีความสามารถ

ทางการเขียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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  ปาริชาติ  สุขประเสริฐ  (2536)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทกัษะ 

กับการใชกิจกรรมตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวานักเรยีนที่ไดรับการสอนเขียนเชิงสรางสรรคโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะมีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

กิจกรรมตามคูมือครูอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  นลิน ี บพิตรสุวรรณ (2537)  เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนและแรงจูงใจ

ในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษากับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจยั พบวา ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่ไดรับ

การสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กาญจนา  อูตรวิเชียร (2538)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค

วิชาภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะกับการใชแบบฝกตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา  ความสามารถทางการเขียนเชงิ

สรางสรรคนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะกับการใชแบบฝกตามคูมือครู

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน 
 3.1  เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานและการเขยีน 
  การอานและการเขียนเปนทกัษะที่มีความสัมพันธ และทั้งสองทกัษะนี้จะสงเสริม 

ซึ่งกนัและกนัดังที่ เสาวลักษณ รัตนวิชช  (2531: 84)  กลาวไววา การอานเปนกระบวนการของ

ปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนในดานความรูความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือ

ความหมาย ผูเขียนยอมพยายามจะใชสัญลักษณหรือตัวอักษรสื่อความหมายหรือใหขอมูลที่ตน

ตองการสื่อสารแกผูอาน และผูอานเองกย็อมจะตองสื่อความหมายสญัลักษณหรือตัวอักษรที่

ผูเขียนตองการสื่อความหมายแกตน ทกัษะของการอานและการเขียนจึงเปนกระบวนการที่

เกี่ยวของสัมพนัธกนั ดังนัน้การฝกทกัษะการอานควรจะฝกการเขียนรวมดวย จะทําให

ความสามารถทางการเขียนดีข้ึน 

  วิททรอค (จิราภรณ  จันทรา.  2543: 37;  อางอิงจาก Wittrock. 1989: 600) ให

ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทกัษะการอาน  และทกัษะการเขียนไววา ทกัษะทั้งสอง

ตางก็เปนกระบวนการทางความคิดของมนุษยที่คลายคลึงกันแตสวนทางกนั  คือ   ทักษะการเขียน

เปนกระบวนการที่นาํเสนอความหมายออกมาเปนงานเขียน โดยผูเขียนจะตองสรางความสัมพันธ



 36

ระหวางความรู  ประสบการณ  และความรูทางภาษาของผูเขียน   เพื่อนําเสนอออกมาเปนงาน

เขียน  แตทักษะการอานนัน้  ผูอานจะพจิารณาจากงานเขียนที่อาน และใชความรู ประสบการณ 

และความรูทางภาษาของตนเองผานกระบวนการทางความคิดเพื่อหาความหมายของบทอานนั้น 

  ไอสเตอรโฮลด และคณะ  (Eisterhold; and others.  1990: 248)  ไดสรุปวา การให

ขอมูลทางภาษาดานการอานจะมีผลตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียนทัง้ดานการอานและ

การเขียน เชนเดียวกับการใหขอมูลดานการเขียนจะมีผลตอการพัฒนาความสามารถของนกัเรียน

ทั้งดานการอานและการเขียน 
 3.2  งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการอานและการเขยีน 
         งานวิจัยในประเทศ 
            พรทิพภา  อินทปญา (2539)  ไดเปรียบเทียบความสามารถในการอานและ 

การเขียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการอานและการเขียนวชิาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ที่เรียนดวยวธิีการสอนอานแบบเอส เอส อาร กับวิธสีอนแบบปกต ิพบวานักเรียนเรียนดวย

วิธีการอานแบบเอส เอส อาร กบัวิธีสอนแบบปกติมีความสามารถในการอานและการเขียน

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

   นุสรา  ขวัญศรี  (2540)  ศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถในการ

เขียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนดวยกลวิธีเสริมตอการเรียนรู

ประกอบแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการสอนดวยกลวิธี

เสริมตอการเรียนรูประกอบแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนแบบปกตมิีความเขาใจในการอานและ

ความสามารถในการเขียนแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

            สุภกานต  หลายสิบ (2540)  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดย 

ใชโครงสรางระดับยอดกับการสอนแบบปกติพบวานกัเรยีนที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสราง

ระดับยอดมีความเขาใจในการอานแตกตางกับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบปกติอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01 

   จิราภรณ  จันทรา (2543) เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนภาษา 

แบบเนนพื้นฐานประสบการณ  ประกอบดวยการเสริมตอการเรียนรูโดยอาศัยสื่ออรรถลักษณะกับ

การสอนแบบปกติ พบวา นกัเรียนไดรับการสอนภาษาแบบเนนพื้นฐานประสบการณประกอบดวย

การเสริมตอการเรียนรู  โดยอาศัยสื่ออรรถลักษณะกับการสอนแบบปกติมีความสามารถในการ

อานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเขียนแตกตางกัน 
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อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
   งานวจิัยตางประเทศ 
            จากการศึกษาของเฮย (Heys.  1962: 320 – 322)  พบวา  ในการสอนทักษะ 

การเขียน กลุมนักเรียนที่ใชทักษะการอานมากๆ แลวลงมือเขียนจะมผีลสัมฤทธิ์ทางการเขียนดีกวา

กลุมนกัเรียนทีค่รูสอนทักษะการเขียนโดยตรง 

   ฮูเลทท (Hulett.  1986: 847 – A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอานและ

การเขียนของเด็ก 3  ระดับซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ 

             1.  งานเขียนทีเ่กี่ยวกับวรรณคดี ซึ่งเปนงานเขียนที่เด็กเขียนหลงัจากที่ครู

อานวรรณคดีเร่ืองนั้นๆ ใหฟง 

             2.  งานเขียนทีเ่กี่ยวกับเร่ืองของชุมชน ซึง่เดก็อานเรื่องเหลานัน้จากหนังสือ

ตางๆ มากอนแลว 

             3.  งานเขียนทีเ่ด็กเปนผูเลือกหัวขอเร่ืองเอง 

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา 

           1.  นักเรียนทีเ่ขียนดีนัน้เปนนักเรียนทีมี่ความสามารถในการอานดีดวย 

           2.  นักเรียนทีม่ีความชาํนาญในการอานก็จะเขียนออกมาดีดวยเชนกนั 

           3.  นักเรียนจะเขียนเรื่องดีข้ึนและเขียนเนือ้หามากขึ้น หากเลือกหัวขอที่จะเขียนดวย

ตัวของนักเรียนเอง 
 

4. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน 
 4.1 ความหมายของมโนทศัน 
  มโนทัศนมาจาก คําวา  Concept  ในภาษาอังกฤษ นกัศึกษาของไทยใหคําแปลไว

แตกตางกนั เชน  มโนทัศน  มโนมิติ  มโนมิติสัมพนัธ  สังกัป  และความคิดรวบยอด ซึ่งทกุคํามี

ความหมายไมแตกตางกนัในงานวิจัย นี้ผูวิจัยขอใชคําวา “มโนทัศน” 

          บรูเนอร (Bruner.  1957: 244 ) ใหความหมายวา มโนทัศน คือ ประเภทของสิ่งของ  

การกระทําความคิดความรูสึกซึ่งเกิดจากการเรียนรู 

           กาแย (Gagne.  1977: 32) ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถงึการจดัประเภทของ

วัตถุส่ิงของเหตุการณหรือความคิด ซึง่มโนทัศนจัดเปนสวนประกอบของกฎเกณฑ และ เปน

พื้นฐานของการคิดในระดับสูง 

           โนแวค และ โกวิน( NoVaK; & GOwin.  1984: 4 )  ใหความหมายวา  มโนทัศน คือ 

ความสม่าํเสมอของ วัตถ ุหรือเหตุการณทีม่ีชื่อเรียก เชน “เกาอี”้ คือ ชื่อที่เราใชเรียกวัตถุทีม่ีขา มทีี ่
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นั่งและมพีนักพิง  ซึ่งเราใชสําหรับนั่ง “ลม” คือ  ชื่อที่เราใชในกรณีที่อากาศมีการเคลื่อนไหว 

           วิชัย  วงษใหญ (2532: 18)  ใหความหมายวา มโนทัศนหมายถงึภาพที่เกิดขึ้นในใจ

ของบุคคลเกี่ยวกับกลุมของสิ่งเราที่มีคุณสมบัติ  คุณลกัษณะรวมกัน  กลุมของสิ่งเราที่เปนชนิด  

ประเภท  วัตถ ุ ธรรมชาติ เหตุการณ  หรือบุคคลก็ได 

           นวลจติต  เชาวกีรติพงศ (2537: 55) ใหความหมายวามโนทัศน หมายถึงความ

เขาใจทัง้หมดที่มีตอส่ิงของ  หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

  วิไลวรรณ  ตรีศรีชะนะมา (2537: 49 ) ใหความหมายวา มโนทัศน หมายถงึแนวคดิ

สําคัญที่ไดจากการสรุปหรือกลั่นกรองจากขอมูล หรือ ขอเท็จจริง  การสรุปอาจไดมาเปนถอยคาํ

หรือประโยคทีก่ะทัดรัดและสื่อความหมายได  หรือ อาจสรุปออกมาเปนกลุม  ประเภท  ในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึง่ซึ่งอยูกับลักษณะของมโนทัศนของแตละวิชา 

  มนัส  บุญประกอบ (2542: 47) ใหความหมายวา  มโนทศัน หมายถึงการสรุปรวม

ความคิดเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึง่  ทาํใหแจกประเภทได  ส่ิงดังกลาวอาจเปนสิ่งของ  แนวความคิด  

หรือสัญลักษณ  มโนทัศนอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายทานดังที่กลาวมา  สรุปไดวา  มโนทัศน  คือ 

ลักษณะรวมของ  วัตถ ุ เหตกุารณ  แนวคดิ  ทฤษฏี  ทัง้ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเขียนเปน

คําหรือประโยค และสามารถนําแจกประเภทได  
 4.2  ลักษณะของมโนทศัน 
  กอ สวัสดีพาณิชย (2506: 126-128 ) กลาววา มโนทัศนประกอบดวยลักษณะ

สําคัญ   ดังนี ้

            1.  สัญลักษณ  คือ  ส่ิงเรากาํหนดขึ้นมาเพื่อใชแทนสิง่ของ  คน  สัตว  และ 

การกระทํา  วฒันธรรม  อาจเปนถอยคํา เครื่องหมาย สัญลักษณที่เราใชแทนหมวดหมูแหงเขาใจ   

ทําใหสะดวกแกการคิดมาก เชน  พูด คําวา “ควาย”เพียงคําเดียวก็เปนสัญลักษณแทนความเขาใจ

อันกวางขวางหมายถงึ  สัตวใหญม ี 2  เขา  4  ขาใชไถนา สัญลักษณที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด 

ไดแก  ภาษา หรือถอยคํา  แตบางทีเราก็ใช สัญลักษณอยางอืน่เหมือนกนั  เชน  เครื่องหมาย 

ภาษามือ  สี 

   2.  นามธรรม  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  ความสวยงาม ฯลฯ  มโนทัศน

เหลานี้เปนสญัลักษณ ของหมวดหมูแหงความคิดใหมๆ  ซึ่งเปนที่เขาใจอยูทั่วไปในสังคม 

   3.  การสรุปรวบยอดจากลักษณะทัว่ ๆ ไป มโนทัศนอาจเปนความเขาใจ  

อันกวางขวางที่เรามีตอกลุมหรือหมูของสิง่ ของสัตว  คน  หรือความคิดที่จัดไวในประเภทเดียวกัน 

เชน  นก  เปนมโนทัศนเกี่ยวสัตว ประเภทหนึง่ มี 2  ขา มี ปก  มจีงอยปาก มีขน  ชอบเกาะตาม 
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กิ่งไม และสามารถแยกเปนมโนทัศนยอยไดอีก  เชน  แยกเปนนกเขา นกกระจอก  เปนตน 

   4.  การแยกแยะใหขอแตกตาง  คือ มโนทัศน ที่แสดงใหเหน็วาสิ่งนัน้ตางไปจาก

ส่ิงอื่น ๆ โดย การแยกแยะลกัษณะใหเหน็ความแตกตางระหวางกนัและกัน เชน เมื่อพูดวา กระทอม 

ทาวเฮาส  แฟลต อพารทเมนท คอนโดมีเนียม จะเหน็วามโนทัศนเหลานี้ตางแยกแยะลักษณะของ

แตละคําอยางชัดเจน 

            5.  ผลจากประสบการณ  มโนทัศนเปนผลจากประสบการณการเรียนรู การรับรู

นั้น  มโนทัศน ของแตละบุคคลในสิ่งเดียวกันอาจแตกตางกนัได ทั้งนี้เนื่องจากการไดพบเหน็ไดรับรู 

หรือ มีประสบการณมาตางกัน  เชน มโนทัศนคําวา“ควาย” เด็กในสงัคมเมืองและชนบทจะมี

ความรูสึกและมโนทัศนแตกตางกนัมาก 
 4.3 ทฤษฏีและแนวคิดของการสอนมโนทัศน 
  บรูเนอร  เปนผูนําในการคิดวากระบวนการสอนที่จะใหผูเรียนไดผลดีในระยะสัน้ 

คือ การสอน“แกน”หรือ “สาระ”ของวิชานัน้ ๆ โดยพยาบาลศึกษาโครงสรางของแตละวิชาและทํา

ความเขาใจเรื่องที ่สําคัญๆ ในวิชาใหได และวิธีการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดมโนทัศน จะเนน

กระบวนการมากกวาเนื้อหาสาระการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ตองคาํนงึถงึ

องคประกอบ 4 ประการ  คือ 

   1.  ผูสอนตองเขาใจธรรมชาติ ของวิชา และโครงสรางของวิชาอยางชัดเจน และ

ตองรูกลวิธทีี่จะถายทอดโครงสรางของวิชาการเรียนรู 

            2.  ผูสอนตองรูจักและเขาใจผูเรียนเปนอยางดี เพื่อจัดบรรยากาศทางจิตวิทยา 

ที่เอื้ออํานวยตอสภาพการเรยีนการสอนอนัเหมาะสมกบัผูเรียน 

            3.  การจัดประสบการณการเรียน จะตองฝกใหผูเรียนไดใชเหตุผลและกลา

แสดงในสิ่งที่เขาคิด รูจักแกปญหาและสงเสริมความคิดริเร่ิมสารางสรรค 

            4.  ผูสอนตองสามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความศรัทธา  เกิดความชอบ

ที่จะเรียนเพราะแรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญมากที่สงผลการเรยีนรูเปนอยางมาก 

 อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน   ควรจัดประสบการณใหสอดคลองกับข้ันพฒันา 

การทาง  สิติปญญาของเด็ก  บรูเนอร ไดเสนอวาพัฒนาการทางสติปญญาของคนแบงได 

   ข้ันที ่1  การเรียนรูโดยการกระทํา  ข้ันนี้เร่ิมต้ังแตเด็กแรกเกิดจนถงึอายุประมาณ  

2 ป เปนชวงทีเ่ด็กเรียนรูดวยการกระทํา  เปนลักษณะของการถายทอดประสบการณดวยการ 

กระทํา ซึง่เปนกระบวนการทีดํ่าเนนิไปตลอดชีวิตและถือวาใชวธิีการเรียนรูโดยการกระทํามาใช

ในชวงใดของชีวิต 
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  ข้ันที่ 2  การเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ ข้ันนีเ้ด็กสามารถใช จนิตนาการและ

การสรางภาพในใจ ไดโดยไมมีการกระทาํ เปนชวง อายุ  2- 7 ป เด็กสามารถนําสิง่ทีเ่ห็นในโลก

ภายนอกและสิ่งที่อยูในใจ ของเขามาผสมผสาน และจดัลําดับใหเปนระเบียบใหเทากัน การเกิด

ภาพในใจแสดงถึงความรูความเขาใจนั้นจะพัฒนาเพิ่มข้ึนตามอายุ 7 ปจะพัฒนาไดสูงสุด 

   ข้ันที่ 3  การเรียนรูโดยการสือ่ความหมาย ทางสัญลักษณ ข้ันนี้เดก็สามารถถายทอด

ประสบการณ หรือเหตุการณตางๆ โดยการใชสัญลักษณ หรือ ภาษา ซึง่ภาษาแสดงใหเห็นถึง

ความคิด เด็กสามารถคิดหาเหตุผลและในที่สุดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดและสามารถแกปญหา 

ได  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2534: 71 ; และ  วิชัย  วงษใหญ.  2537: 298 – 300)  
 4.4 กระบวนการสรางมโนทัศน 
  สุมาลี  จันทรชลอ  (2533: 52 – 54)  ไดสรุปวา  กระบวนการสรางมโนทัศนจะ

เกิดขึ้นในตัวผูเรียนได ผูเรียนตองมีความสามารถในการสังเกต รับรูกลุมตัวอยางของสิ่งเราจาก

ประสาทสัมผัสไดทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง สามารถจําแนกสิ่งเราหรือมองเหน็ลักษณะเดน

ของสิ่งเรา สามารถจัดระบบประเภท หมวดหมู ซึง่ตองอาศัยลักษณะรวมของแตละประเภท เปน

การดึงลักษณะรวมทีเ่กี่ยวของออกมาและสามารถสรุปครอบคลุม  ซึ่งตองอาศัยความสามารถ 

ในการถายโยงและการจนิตนาการ 

  นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  (2537: 55 – 60)  กลาวถึงกระบวนการสรางมโนทัศนวา 

มโนทัศนจะเกดิขึ้นไมไดเลยถาไมม ีประสบการณ   ดังนัน้  บุคคลที่มีประสบการณตางกนัยอมม ี

มโนทัศนแตกตางกนั ประสบการณที่มากกวาจะทาํใหมโนทัศน  มีรายละเอียดซับซอนมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุปไดวา  กระบวนการสรางมโนทัศน  จะตองอาศัยประสบการณซึ่งไดรับการ

กระตุนจากสิ่งเรา  และใชความสามารถในการสังเกต  จดัแยกประเภทของสิ่งเราที่มลัีกษณะรวม

กันไวดวยกนั  และสามารถสรุปครอบคลุมมโนทัศนตางๆ ได 
 4.5 วิธสีอนใหเกิดมโนทศัน 
  วิชัย  วงใหญ  (2537: 179 ) เสนอวิธกีารสอนใหเกิดมโนทัศนไว  4  ข้ัน  คือ 

   1.  ขอมูลหรือขอเท็จจริง  จะเปนปจจยัพืน้ฐานทีบ่งชี้ใหผูเรียนสงัเกต  จําแนก  

ตรวจสอบ  และนํามาประกอบการพิจารณากระบวนการคิดวาสาระที่แทของขอมูลเพือ่จะนําไปสู

การสังเคราะหเปนลักษณะรวมตอไป 

            2.  มโนทัศน  คือ  กระบวนการเฟนจําแนกของผูเรียนทีสั่งเคราะหมาจากขอมูล

ในขอที ่1 เชน  ลักษณะรวม  คุณสมบัติ  ประเภท  ความจริง  แสดงความจริงที่สอดคลองกัน

รวมทัง้การแสดงความเปนเหตุเปนผลกัน 
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            3.  ความสัมพนัธระหวางมโนทัศนตางๆ หรือแนวคิด  คือ กระบวนการที่ผูเรียน

สามารถนํามโนทัศนตาง ๆ มาวิเคราะห  และสังเคราะหวามีมโนทัศนใดบางมีความสัมพนัธเปน

เหตุผลกนั  ซึ่งจะเปนแนวทางสรุปเปนหลักการหรือความรูใหมที่เกิดขึ้น 

            4.  หลักการ  คือ  กระบวนการที่ผูเรียนนาํคิดที่สรุปไดเปนหลกัการในขอที่ 3 

นําไปใชแกปญหาสรางสรรค  หรือนําหลกัการที่ไดมาตัง้เปนสมมติฐาน  เพื่อแสวงหาความรูใหม

ตอไป  เพื่อทําใหกระบวนการสอนนี้แจมชดัขึ้นอีก 

กระบวนการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนและหลักการ  สามารถแสดงเปนแผนภูมิได  ดังนี ้

 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  กระบวนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศนและหลักการ  

ที่มา :  วิชัย  วงษใหญ.  2537: 178. 
 
 
 4.6  ความหมายของผังมโนทัศน 
  มอไรรา  (Moreira.  1979: 283)  ใหความหมายวา ผังมโนทัศน หมายถึง แผนภาพ

ที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนอยางมีลําดับข้ันตอน เพื่อแสดงใหเห็นการจดัมโนทัศนของ

วิชาใดวิชาหนึง่หรือสวนใดสวนหนึง่ของวิชานัน้ ซึง่อาจจะมีทิศทางทางเดียวหรือสองทิศทางหรือ

มากกวา 

 

 

หลักการ  กฏ  ทฤษฏี 

กลุมของความคิดรวบยอด 

ลักษณะรวม ลักษณะรวม ลักษณะรวม 

ขอมูล ขอมูล 

ขอมูล ขอมูล ขอมูล 

ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล 

   

ประสบการณเต็มของผูเรียน   1…………2…………3……………..4…………. 

กระบวนการรับรู 

  การสังเคราะห 

กระบวนการรับรู การสังเคราะห  

 ลักษณะรวม เพื่อการจัดประเภท   

เปนผังมโนทัศน 

กระบวนการใชเหตุผล 

การคิดแกปญหา 

กระบวนการคิดสรางสรรค 
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  โนแวค และ โกวิน  (Novak.; & Gowin.  1984: 15)  อธิบายวา  ผังมโนทัศน 

มีจุดมุงหมายที่จะแสดงความสัมพนัธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตางๆ ในรูปของหัวขอ

ต้ังแต 2 หัวขอข้ึนไป โดยใชคําเชื่อมใหเปนหนวยคําที่มีความหมาย 

  คลิบอรน  (Cliburn.  1987: 426) ใหความหมายวา  ผังมโนทัศนเปนเครื่องมือที่ใช

เสนอกรอบความคิดและความสัมพันธของมโนทัศนที่เกีย่วของกนัอยางมีระบบ 

  มนัส  บุญประกอบ  (2533: 26)  ใหความหมายวา ผังมโนทัศนมีลักษณะเปน

แผนภูมิชนิดหนึ่งที่แสดงความสัมพนัธระหวางมโนทัศนดวยและคําเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทาํให

สามารถอานความสมัพนัธจากแผนภูมนิั้นเปนประโยคหรือขอความทีม่ีความหมายได 

  สุนีย  สอนตระกูล  (2535: 62)  ใหความหมายของมโนทัศนไววา หมายถงึแผนภาพ

ที่ใชแสดงความสัมพนัธระหวางมโนทัศนตาง ๆ อยางมีลําดบัข้ัน เปนเครื่องมือที่ใชเสนอความคิด

และแสดงความสัมพนัธของมโนทัศนอยางมีระบบ 

  อัญชลี  ตนานนท  (2536: 51)  ใหความหมายวาการสรางหรือการวาดผังมโนทัศน 

หมายถงึการถายทอดความคิดหรือความเขาใจของผูสรางในเรื่องหนึง่ออกมาในรูปความสัมพันธ

ของมโนทัศนซึ่งมีลําดับข้ัน โดยเริ่มจากมโนทัศนหลกัไปยังมโนทัศนรองและลดหลัน่ลงไปเรื่อย ๆ  

  วิไลพร  ธนสวุรรณ  (2543: 7)  ใหความหมายมโนทัศน หมายถงึแผนภูมิปรือ

แผนภาพที่แสดงความสมัพนัธ ระหวางกลุมคํามโนทัศนดวยเสนและคําเชื่อโยงที่เหมาะสม ทําให

สามารถอานความสมัพนัธจากผังมโนทัศนเปนประโยค หรือขอความที่มีความหมาย 

 จากความหมายของมโนทัศนดังที่กลาวมา สรุปไดวาผงัมโนทัศน หมายถึง แผนที่แสดง

ความสัมพันธระหวางมโนทศันตางๆ โดยมีเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทศัน ซึง่สามารถถายทอด

ความคิดออกมาเปนรูปธรรมและมีความหมาย 
 4.7  ทฤษฎพีืน้ฐานของการสอนโดยใชผังมโนทัศน 
  ออซูเบล  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2534: 74 -75; อางองิจาก (Ausubel.)  อธิบายถึง

การเรียนรูอยางมีความหมายวา  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดถาการเรียนรูส่ิงใหมนัน้มีความหมาย   

แตถาผูเรียนพยายามรับรูส่ิงที่เรียนใหมโดยที่ไมเคยมพีืน้ฐาน  และพยายามจดจําใหได  เรียก 

การเรียนรูชนดินี้วาเปนการเรียนรูแบบทองจํา เพราะผูเรียนไดแตไมรูความหมายออซูเบล  

กําหนดการเรียนรูไวเปน 2 มิติ  ดังนี ้

  มิติที่ 1 วิธีการเรียนรูมี 2 แบบ  คือ 

   1.  การเรียนรูแบบรับรูไว ผูเรียนตองคนควาสืบเสาะหาความรู 

   2.  การเรียนรูแบบคนพบดวยตัวเอง ผูเรียนตองคนตองคนควาสืบเสาะหา

ความรู 
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           มิติที่ 2 กระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน  มี  2  แบบ  คือ   

            1.  การเรียนแบบทองจาํ  ผูเรียนเมื่อเรียนรูแลวทองจาํไวเพื่อเปนประสบการณ

ของตนเอง  หรืออาจเรียกวาการเรียนรูแบบรับไวเพื่อจดจํา 

   2.  การเรียนรูอยางมีความหมาย  ผูเรียนเมื่อเรียนรูแลวสามารถเชื่อมโยงความรู

ใหมใหสัมพนัธกับความรูเดิม  หรืออาจเรยีกกวารูแบบรับไวเพื่อใหไดความหมาย 

 การสรางผงัมโนทัศนมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีรูอยางมีความหมายของออซูเบล  

(Ausubel.  1968: 15)  ซึ่งมีแนวคิดวาครูควรจะสอนสิง่ที่สัมพนัธกับความรูที่นกัเรียนมีอยูเดิม  

ความรูทีม่ีอยูเดิมนี้จะอยูในโครงสรางของความรู  ซึ่งเปนขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมีการ

จัดระบบไวเปนอยางดี  มีการเชื่อมโยงระหางความรูเกาและความรูใหมอยางมีระดบัข้ัน  ดังนัน้

โครงสรางของความรูจะใชเปนผังมโนทัศนและใชบันทกึประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับ 

 การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมือ่ความรูใหมสัมพันธกับมโนทัศน   ซึ่งอยูใน

โครงสรางของความรูเดิมที่มอียู  ซึง่ออซูเบลเรียกวาขบวนการดูดซึม  หรือเรียกมโนทัศนที่เกิดจาก

การเชื่อมโยงกบัความรูเดิมทีม่ีอยูจะเปนการเรียนรูแบบทองจําดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ  5  โครงสรางพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมคีวามหมายของอูซูเบล  

ที่มา :  Ausubel.  1968: 15.   
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 การเรียนรูแบบทองจาํและการเรียนรูอยางมีความหมาย  ซึง่เกิดจากการไดรับขอมูลจาก

ภายนอกผานเครื่องกีดขวางการรับรู 

(สุนีย  สอนตระก.ู   2535: 78;  อางองิจาก  Novak.  1977: 27;  Theory of Education) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  6   การเรียนรูอยางมีความหมาย  แสดงความรูใหมกับความรูทีม่ีอยูเดิม   

ที่มา :  Novak.  1977: 75:  Theory of Education 

 

 

 แสดงการเรียนรูอยางมีความหมายเมื่อ  ง, จ, ฉ , เปนความรูใหมจะเชื่อมโยงกับ

โครงสรางความรูที่มีอยูเดิม  คือ  ก, ข, และ ค  (สุนีย  สอนตระก.ู  2535: 79 ; อางองิจาก Novak .  

1977: 75:  Theory of Education) 
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ภาพประกอบ  7  การเรียนรูอยางมีความหมาย  แสดงการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  

      เรียกวา  แอดวานซ  ออแกไนเซอร 

ที่มา :  Novak. 1977: 79 :  Theory of Education. 

 

 

 แสดงสะพานเชื่อมความรูเดมิกับความรูใหมเขาสูโครงสรางของความรู  ซึ่งออซูเบล

เรียกวา  แอดวานซ  ออแกไนเซอร (สุนีย  สอนตระก,ู   2535: 79 ; อางอิงจาก  Novak.  1977: 79.  

Theory of Education) 

 สรุปไดวา  การเรียนรูอยางมคีวามหมาย  เปนการเรียนรูโดยการนาํความรูใหมมา

เชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือประสบการณเดิม  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ 
 4.8 ลักษณะและการสรางผังมโนทัศน 
  ลักษณะของผังมโนทัศน 
   มนัส  บุญประกบ  (ม.ป.ป.: 1)  กลาววา  ผังมโนทัศน  (Concept  Mapping) 

ตรงกับคําอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษอีกหลายคํา  เชน   Conceptual  Mapping หรือ  C – Maps,  

Concept  framework, semantic Mapping, semantic Mapping, semantic Maps, semantic  

Networking, Plot  Maps. Clustering,  Concept  weds  และ semantic  weds  เปนตน 
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 จากอทิธิพลแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล  ซึ่งเชื่อวา

โครงสรางการรูคิดของบุคคลมีลักษณะเปนลําดับชัน้ลดหลั่นกันลงมา  เมื่อประสบการณใหม

สัมพันธกับมโนทัศนเดิมทีเ่คยทราบมาแลวก็จะทาํใหการเรียนรูนัน้มีความหมายแกบุคคลนั้นทนัท ี

โนแวค  เปนผูที่ทาํใหแนวความคิดของออซูเบลมองเห็นเปนแผนภูมทิี่เขาใจเปนรูปธรรมไดและได 

วิจัยบุกเบิกอยางจริงจังตอเนือ่งกันมาตัง้แตกอนป  ค.ศ. 1973 

  โนแวค  ไดจัดแยกประเภทมโนทัศนเปนหลายระดับ  ไดแก มโนทัศนรอง  มโนทัศน

ยอย  มโนทัศนเจาะจง  และตัวอยาง  ซึ่งมีลักษณะเปนลําดับชั้นลดหลั่นกนัลงมา  ดูคลายกับการ

แตกรากของพชืยืนตนที่แยกจากรากแกวเปนรากกิ่ง  รากแขนง  รากจิว๋  และรากขนออน  ซึ่งมีผล

ทําใหไดโดยสรางที่แตกตางไปจากเดิม  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  8   ตัวอยางแสดงระดับของมโนทัศนตามแนวคิดของโนแวค   

ที่มา :  มนัส  บุญประกอบ.  ม.ป.ป.: 2 

          

 
 การสรางผังมโนทัศน 
           อัลท (Ault.  1985: 41)  กลาวถงึการสรางผังมโนทัศนวาไมมีทิศทางในการสรางที่

แนนอนตายตวัแตสามารถสรางไดหลายวธิี ซึ่งแตละวิธคีวรเริ่มตนดวยการแนะนาํแนวคิดเกีย่วกับ

ผังมโนทัศน โดยทําในรูปของกิจกรรมการเรียนรูหรือแนะนําโดยตรง 

พืช 

พืชดอก พืชไรดอก 

ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู 

ขาว 
ตา

หญา เข็ม มะลิ 

(ผังมโนทัศนหลัก)
(ผังมโนทัศนรอง)

(ผังมโนทัศนยอย)
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  โนแวค (Novak.  1984: 17)  และ อัลท  (Ault.  1985: 41)  ไดแนะนําขัน้ตอน 

การสรางผงัมโนทัศนไว  5 ข้ัน  ดังนี ้

    ขั้นที่ 1  เลือก 

    การเลือกเรื่องที่จะสรางแผนผังมโนทัศนอาจนาํมาจากตาํรา สมุดจด 

คําบรรยาย คําอธิบายกอนการปฏิบัติ เร่ิมจากการอานขอความนัน้อยางนอย 1 คร้ัง แลวระบ ุ

มโนทัศนที่สําคัญ โดยขีดเสนใตคําหรือประโยคที่สําคัญ ซึ่งอาจจะเปนวัตถุหรือเหตุการณแลว 

ลอกมโนทัศนเหลานี้ลงในแผนกระดาษเล็กๆ เพื่อสะดวกในการจัดความสัมพันธ 

           ขั้นที่ 2  จัดลําดับ 

             นํามโนทัศนทีสํ่าคัญซึ่งไดเขียนลงในแผนกระดาษเล็กๆ แลวนาํมาจัดลําดับ

จากมโนทัศนที่มีความหมายกวางไปสูมโนทัศนทีม่ีความเฉพาะเจาะจง 

            ขั้นที่ 3  จัดกลุม 

            นํามโนทัศนมาจัดกลุมเขาดวยกนัโดยมเีกณฑ  2 ขอ  คือ 

             1.  จัดกลุมมโนทัศนที่อยูในระดับเดียวกนั 

             2.  จัดกลุมมโนทัศนทีม่ีความเกี่ยวของกนัอยางใกลชิด 

            ขั้นที่ 4  จัดระบบ 

    เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สําคญัแลว นาํมโนทัศนที่มีอยูในกลุมเดียวกันมา

จัดระบบตามลําดับความเกีย่วของ ซึ่งในขั้นนีย้ังสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจหามโนทัศนอ่ืนๆ 

มาเพิม่เติมไดอีก 

           ขั้นที่ 5  เชื่อมโยงมโนทัศนทีม่ีความสมัพนัธกัน 

            เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สําคญัแลวนํามโนทัศนที่มีความสัมพันธกนัมาเชื่อมโยงกนั 

โดยการลากเสนเชื่อมโยงกนั และมีคําเชือ่มระบุความสัมพันธไวทกุเสน และเมื่อใสคําเชื่อมแลวจะ

สามารถอานไดเปนประโยค เสนที่เชื่อมโยงอาจเชื่อมระหวางมโนทัศนในชุดเดียวกัน หรือเชื่อมโยง

ระหวางชุดของมโนทัศนที่ตางกนัได 

           โบเยอร (วิไลพร  ธนสวุรรณ.  2543: 10 ; อางองิจาก Boyer.  1997: Concept 

Mapping) ไดเสนอแนะวิธีเขียนผังมโนทศันไว ดังนี ้

            1.  ใชกระดาษที่ไมมีเสนบรรทัดและไมมีขอความใดๆ ปรากฏอยู 

            2.  เขียนคํามโนทัศนหลกัดวยอักษรตัวพิมพ เพื่องายตอการอานแลวเขียน

วงกลมลอมรอบคํานัน้ 

            3.  จัดเรียงคํามโนทัศนอ่ืนๆ ใหเรียงความสําคัญโดยมีคําหลักอยูบนสดุ 

            4.  เชื่อมคํามโนทัศนเหลานัน้โดยใชเสนตรง และใชลูกศรเชื่อมโยงคาํที่อยู 
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ตางระดับกนั 

            5.  ใสคําเชื่อมระหวางคํามโนทัศนแตละตัว 

            6.  ควรมีการเขียนผังมโนทศันใหมอีกครัง้ เพราะจะชวยใหมองเหน็ภาพของผัง

ดังกลาวชัดเจนขึ้น 

           อัญชลี  ตนานนท (2535: 51) ไดแสดงลําดับข้ันในการสรางผงัมโนทัศนไว  

7 ข้ันตอน ซึง่ไดทดลองใชในการสอนนักเรยีนและนักศึกษาแลวไดผล มีข้ันตอนการสอน  ดังนี ้

            1.  เลือกและเขียนรายการของคํามโนทัศนที่เกี่ยวของ 

            2.  เรียงลําดับความสาํคัญของคํามโนทัศนในขอ 1 จากมโนทัศนหลัก ไปยัง 

มโนทัศนรองและลดหลั่นไปเรื่อยๆ 

            3.  สรางหรือวาดผังมโนทัศน โดยเริ่มจากมโนทัศนหลักกอน และใชคําเชื่อม

ความสัมพันธของมโนทัศนหลักไปยงัมโนทัศนรองและลดหลั่นกนัไปถงึมโนทัศนยอยและมโนทัศน

เฉพาะ ในระหวางการสรางเนื้อความหรือการสรางความสัมพนัธระหวางมโนทัศนตางๆ นั้นผูสราง

อาจเพิม่เติมคํามโนทัศนเขาไปไดเสมอ ถาหากคาํมโนทศันนัน้ชวยใหมองเหน็ความสัมพันธได

ชัดเจนขึ้น 

            4.  สรางความสัมพันธระหวางชุด นอกจากความสมัพนัธที่เร่ิมจากมโนทัศน

หลักไปยงัมโนทัศนรองและลดหลั่นกนัไปเรือ่ยๆ จนถึงมโนทัศนยอยหรือมโนทัศนเฉพาะแลว 

ความสัมพันธระหวางมโนทศันสามารถมีไดในลักษณะหรือทิศทางทีย่อนกลับข้ึนไป หรือเปน

ความสัมพันธในแนวนอนระหวางมโนทัศนในสวนตางๆ ของผังมโนทัศนความสัมพนัธระหวาง 

ชุดนี้จะสงัเกตไดดวยเสนโยงความสัมพันธซึ่งมีลูกศรกาํกบัอยู 

            5.  ประเมินผงัมโนทัศนดวยตนเอง โดยทัว่ๆ ไปผังมโนทศันที่สรางขึ้นเปน 

คร้ังแรกจะมีขอบกพรองอยูมากในเรื่องของตําแหนงหรอืลําดับชั้น คําเชื่อม ตลอดจนความสับสน

ของเสนโยงความสมัพนัธ ดังนัน้ผูสรางจะตองประเมินและปรบัปรุงผังมโนทัศนอยางนอย 1 คร้ัง 

กอนทีจ่ะนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินในขั้นที่ 6 

            6.  สงผังมโนทัศนใหผูเชี่ยวชาญประเมนิ การประเมนินัน้จะตองประเมิน 

ทั้งลักษณะที่ดีของผังมโนทัศนและความถกูตองของความสัมพนัธตางๆ ที่เขียนไว 

            7.  ปรับปรุงผังมโนทัศนโดยอาศัยขอมูลทีไ่ดรับในขอ 6 

           มนัส  บุญประกอบ (2542: 51) แนะนาํขั้นตอนการเขียนผังมโนทัศนไวโดยยอ ดังนี ้

            1.  เลือกหรือคิดหาคํามโนทัศน (คําสามานยนาม หรือ วล)ี ที่ตองการใช 

   2.  จัดลําดับความสาํคัญของคําในขอที่ 1 ไดแก คํามโนทัศนหลัก คํามโนทัศน

รอง คํามโนทศันยอย คํามโนทัศนเจาะจง และตัวอยางตามลําดับ 
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   3.  จัดวางคํามโนทัศน แลวเขียนเสนเชื่อมโยงความสมัพันธระหวางคํามโนทัศน

เหลานั้น ไดเปนรางผงัมโนทศันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีต่องการ 

            4.  อาจจัดเปนกลุมคํามโนทัศนที่เกี่ยวของกันตามลาํดับเหตุผลและความ

ถูกตองเชงิเนือ้หาสาระหรือความรูนัน้ๆ 

            5.  อาจเขียนคําเชื่อมโยง (คํากริยา หรือ วลี) กํากับไวทีเ่สนเชื่อมโยงตามความ

จาํเปนและเหมาะสมเพื่อการเขาใจที่ตรงกนั 

            6.  ตรวจแกไขความถกูตองของรางผงัมโนทัศนอีกครั้งหนึง่กอนที่จะเขียนจริง 

 การเขียนผงัมโนทัศนของนกัการศึกษาแตละทานมีลักษณะและขั้นตอนที่คลายกนั  

สรุปได  ดังนี ้

           1.  เลือกคํามโนทัศนหลกั มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย มโนทัศนเจาะจง จากเนื้อหา 

ที่อาน 

           2. จัดประเภทและลําดับชั้นของมโนทัศนตางๆ ที่เกี่ยวของกันตามความสําคัญ 

เชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางมโนทัศนดวยเสน อาจใชคําเชื่อมระหวางคํามโนทัศนตามความ

เหมาะสม 

           3.  ตรวจทานและแกไขใหถูกตองเหมาะสมตามเนื้อหา 
 4.9  องคประกอบของผังมโนทัศน 
  มนัส บุญประกอบ (2542: 48) กลาววาโครงสรางผงัมโนทัศนประกอบดวย 

สวนสาํคัญ ดังนี ้

            1.  คํามโนทัศน ซึง่อาจเขยีนดวยคําสามานยนาม หรือ วลี 

            2.  คําเชื่อมโยง มกัใชคํากรยิาหรือวลีโดยเขียนกาํกับไวบนแนวเสนเชือ่มโยง 

แตบางทกี็ไมจาํเปนตองเขียนกํากับไวเสมอไป 

            3.  เสนเชื่อมโยง ใชลากโยงความสัมพันธระหวางมโนทศันดวยเสนตรงหรือ 

เสนโคง บางทอีาจแสดงทิศทางความสัมพันธดวยหัวลกูศรทางเดียวหรือสองทิศทางกาํกับไวดวย 

 สรุปไดวา ผังมโนทัศน ประกอบดวย คํามโนทัศน คําเชือ่ม และเสนเชือ่มโยง สําหรบั 

คําเชื่อมโยงนัน้จะมหีรือไมมีก็ได ถาความสัมพนัธนั้นมคีวามชัดเจนแลวก็ไมจําเปนตองคําเชื่อม 

 เร่ืองการใชคําเชื่อมโยงในผงัมโนทัศนนั้น สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2543: 49 – 50)  ได

ทดลองใหนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ  วิชาเอกการประถมศึกษา ชัน้ปที่ 1  วิเคราะหเนื้อหาของ

หนวยการเรียนตางๆ ตามทีห่ลักสูตรกาํหนด ผลปรากฏวานิสิตตางบอกวาเขียนยาก ผูสอนจึง

สันนษิฐานวาเปนเพราะมีคําเชื่อม จงึทดลองใหเด็กชัน้อนุบาล 3 และชั้นประถมศกึษาปที ่4 เขียน

ผังมโนทัศนแบบมีคําเชื่อม ผล คือ  เด็กทัง้สองเบื่อและไมคอยอยากเขียน ตอมาจึงทดลองใหเขียน
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แบบไมมีคําเชือ่มผลปรากฏวาเด็กทั้งสองสามารถเขยีนผังมโนทัศนได จากการทดลองดังกลาว

แสดงใหเหน็วาคําเชื่อมเปนอุปสรรคตอการเขียนผังมโนทัศน จึงมีผูพฒันาการเขียนผังมโนทัศน

ของโนแวค  เปนแบบไมมีคําเชื่อม และตั้งชื่อใหมเปนอยางอืน่  เชน  ผังการวิเคราะหเนื้อหา  

(สุนีย  เหมะประสิทธิ.์  2543: 50) แผนทีค่วามคิด หรือ Mind Map (บูซาน.  2542) ซึ่งตอมามี 

ผูนิยมการเขียนผังมโนทัศนโดยไมมีคําเชื่อมมากขึน้ เพราะทาํใหการเชือ่มโยงความคดิในรูปของ

มโนทัศนกระจายออกไปไดอยางอิสระ 
 4.10  ประเภทของผังมโนทัศน 
  มนัส  บุญประกอบ (2542: 48 – 50) กลาวถึงประเภทของผังมโนทัศนวา ม ี

การจัดแบงประเภทของผังมโนทัศนโดยใชเกณฑตางกนัไปหลายแนวคิด แตมีแนวคดิที่สําคัญ  

2 แนวคิด ดังนี ้

  1.  มินทเซส วอนเดอรซี และ โนแวค ไดแบงผังมโนทัศนออกเปน 2 ชนิด  ไดแก 

   1.1  แผนภูมิหลัก (Macro Map) ซึ่งแสดงความสมัพนัธระหวางมโนทัศน 

ที่สําคัญๆ เทานั้น 

                 1.2  แผนภูมิยอย (Micro map) แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะมโนทัศน

องคประกอบของแผนภูมิหลักดุจแผนที่โลกและแผนที่เฉพาะประเทศ ดังตัวอยางในภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 9  การจัดแบงประเภทของสิง่มีชีวิตและสตัว 
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           2.  ดร. เมิรล ตัน แหงมหาวทิยาลยัฟลิปปนส ไดแบงผังมโนทัศนออกเปน 4 ประเภท 

ไดแก 

                 2.1  ชนิดปลายเปด มีการแตกกิ่งกานสาขาลงไปเรื่อยๆ จากบนลงลาง  

ดังภาพประกอบ  

                 2.2  ชนิดปลายปด หรือเปนวงปด ดังภาพประกอบ 

                 2.3  ชนิดเชื่อมโยงขามชุด คลายชนิดที่ 1 แตมีการเขียนเสนเชื่อมโยงขามกลุม

ในทิศทางใดทศิทางหนึ่ง ดังภาพประกอบ 

                2.4  ชนิดกระจายออกจากมโนทัศนหลัก โดยเขียนแตกออกไปทุกทิศทาง ซึง่

บางแหงเรียกวา Spider gram หรือ Spider map หรือ Mind mapping ดังภาพประกอบ 

  มนัส  บุญประกอบ (2542: 49) ไดเสนอรูปแบบของผังมโนทัศนเพิม่เตมิจาก  

ดร. เมรล ตัน อีกรูปแบบหนึง่ เปนรูปแบบที่ 5 คือ 

                 2.5  ชนิดผสมผสาน โดยมกีารเขียนปนกนัมากกวาหนึ่งรูปแบบในผังมโนทัศน

หนึง่ๆ ดังภาพประกอบ 
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 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10   การแสดงผังมโนทัศนประเภทตาง ๆ 

โครงสรางผังมโนทัศนชนดิกระจายออก 

โครงสรางผังมโนทัศนชนดิผสมผสาน 
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 4.11 การสอนสรางผังมโนทัศน 
           โนแวด และ โกวิน  (Novak.; & Gowin.  1991: 37 – 40)  เสนอขั้นตอนในการสราง

ผังมโนทัศนไว  2 ข้ันตอน  ดังนี ้

           ขั้นที่ 1  กิจกรรมการเตรียมตัวเพื่อสรางผงัมโนทัศน 

              1.1  ใหชุดของคําทีน่ักเรียนคุนเคย 2 ชุด โดยเขียนบนกระดาษหรือเครื่อง 

ฉายภาพขามศีรษะ  คําชุดหนึง่เปนวัตถ ุ เชน  รถยนต  สุนัข  เกาอี ้ ตนไม  เมฆ  ฯลฯ  คําอกีชุด

หนึง่เปนเหตุการณ  เชน  ฝนตก  การเลน  การคิด  ฟารอง  งานวันเกิด  ฯลฯ  แลวใหนักเรียนบอก

ความแตกตางของคําทัง้ 2 ชุด  ครูพยายามชวยใหนกัเรยีนบอกไดวาคําชุดแรกเปนวัตถุ  คําชุด 

ที่  2  เปนเหตกุารณ 

              1.2  ใหนักเรียนอธิบายสิ่งทีคิ่ดเมื่อไดยินคําตาง ๆ  เชน  รถยนต  สุนัข  ครู

อธิบายใหเหน็วาแมจะใชคําเดียวกนัแตละคนก็คิดสิ่งที่แตตางกนับาง  ภาพที่เกิดขึ้นในสมอง

สําหรับคําเหลานี้เรียกวามโนทัศน  แลวอธิบายความหมายของมโนทศัน 

              1.3  ทํากิจกรรมเชนเดียวกับขอ 1.2 แตใชชุดของคําที่เปนเหตุการณ  และ

ชี้ใหเหน็ความแตกตางที่เกิดขึ้นในสมอง  ครูเพิ่มคําวา  การที่คนเราเขาใจไมตรงกันเปนเพราะวา

แตละคนมีมโนทัศนที่ไมเหมือนกนัแมวาจะเปนมโนทัศนของสิ่งเดียวกัน  คําเปนสิง่ที่บอกมโนทัศน  

แตคนเราไดรับความหมายของคําแตละคําแตกตางกัน  จึงทาํใหเกิดมโนทัศนแตกตางกนั 

              1.4  ครูเขียนคําวา  เปน  ที่ไหน  คือ  นัน่  แลว  ดวย  ไวบนกระดานแลวถาม

นักเรียนวาเกดิภาพอะไรขึ้นในใจ  เมื่อไดยนิคําเหลานี้  คําเหลานี้ไมใชคําใหเกิดมโนทัศน  เรา

เรียกวา  คําเชือ่ม  จะใชเชื่อมระหวางมโนทัศนเพื่อสรางประโยคที่มีความหมาย 

              1.5  ครูอธิบายวาวิสามานยนาม  ไมใชคําที่ทาํใหเกิดมโนทัศน  แตเปนเพยีง 

ชื่อเฉพาะของคนเหตุการณ  สถานที่  หรือวัตถุ  ยกตวัอยางเพื่อใหนักเรียนเห็นความแตกตาง

ระหวางคําสามัญที่แสดงเหตุการณหรือวตัถุ  กับคําวิสามานยนามซึง่เปนคาํเฉพาะ เชน  ชื่อคน 

              1.6  ครูยกตัวอยางมโนทัศน  2 มโนทัศนและเชื่อมคํา  แลวสรางประโยคสั้น ๆ  

บนกระดานเพือ่อธิบายใหเหน็วาคํามโนทศันรวมกับคําเชื่อมตามที่เราใชกันอยูนั้นสามารถสื่อ

ความหมายไดอยางไร  เชน  สุนัขกําลงัวิง่อยู  มีเมฆและฟารอง 

              1.7  ใหนักเรียนแตงประโยคสั้น ๆ แลวบอกวาคาํใดเปนคํามโนทัศนและคําใด

เปนคําเชื่อม 

              1.8  ถามีนกัเรยีนตางภาษาอยูในชัน้  ก็ใหนักเรียนคนนัน้บอกคําที่เปนวัตถ ุ 

หรือเหตุการณเปนภาษาของเขา  แลวบอกใหนักเรียนในชั้นทราบวาภาษาไมใชบอกมโนทัศน  แต

เปนเครื่องหมายที่ใชสําหรับมโนภาพนัน้ ๆ 
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              1.9  ใหใชคําใหมทีน่ักเรียนยังไมคุนเคย  เชน  หาม  โหม  ครา  คําเหลานี้ใช

แทนมโนทัศนที่นกัเรียนรูอยูแลว  แตมีความหมายพิเศษ  ชวยใหนักเรียนมองเหน็วาความหมาย

ของมโนทัศนไมเครงครัดและไมตายตัวแตสามารถขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเราเรียนมาก

ข้ึน 

              1.10  เลือกเนือ้หาตอนที่มีสาระชัดเจนตอนใดตอนหนึ่ง  ทาํสําเนาแจกให

นักเรียนอานแลวบอกมโนทศันที่สําคัญ 

           ขั้นที่ 2  กิจกรรมสรางผังมโนทัศน 

              2.1  เลือกขอความจากตําราเรียนหรือส่ิงพิมพอ่ืน 1 – 2 ยอหนา ใหนกัเรียนอาน

แลวเลือกมโนทัศนสําคัญทีท่ําใหเกิดความเขาใจความหมายของบทอาน แลวนาํมโนทัศนเหลานัน้

เขียนบนกระดาน จากนัน้ใหนักเรียนอภิปรายวามโนทัศนใดสําคัญที่สุด มโนทัศนใดมคีวามหมาย

กวางที่สุด        

              2.2  เขียนมโนทัศนที่มีความหมายกวางสดุไวดานบน  แลวเรียงลาํดับมโนทัศน

จากมโนทัศนกวางไปสูมโนทัศนแคบ  ซึ่งนักเรียนอาจเรยีงลําดับไมตรงกัน  แสดงใหเห็นวา

ความหมายจากบทอานอาจเปนไดตาง ๆ กันไป 

              2.3  ใหนักเรียนเริ่มสรางผังมโนทัศน  โดยใชชุดของคําทีเ่รียงลําดับไวกอนและ

เลือกคําที่เหมาะสมที่จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางมโนทัศน  วธิีที่จะชวยฝกนกัเรียนใหสราง

ผังมโนทัศนไดดี  คือ  เขียนคาํเชื่อมและมโนทัศนลงในการกระดาษสี่เหลี่ยมแลวนาํมาทดลองจัด

ผังมโนทัศนจนกระทั่งไดผังที่เหมาะสม 

              2.4  พิจารณาคําเชื่อมระหวางมโนทัศนตอนใดตอนหนึง่ของผัง ใหนักเรียน

ชวยกนัเลือกคาํเชื่อมสําหรับเสนโยง 

              2.5  ผังมโนทศันที่เขียนขึ้นครั้งแรกอาจไมเหมาะสมนกั  ควรสรางสรางใหม  

และชี้แจงใหนกัเรียนเขาใจวา  บางครั้งตองสรางใหม 2 – 3 คร้ัง จึงจะไดมโนทัศนทีดี่ 

              2.6  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายถึงเกณฑการใหคะแนนผงัมโนทศัน  แลว

ใหคะแนนผังมโนทัศนที่สรางขึ้น  ชี้ใหเหน็โครงสรางที่เปลี่ยนแปลงซึง่อาจชวยใหความหมายดีข้ึน 

              2.7  ใหนักเรียนเลือกเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งของหนังสือเรียน  แลวดําเนินตาม

ชั้นตอนที่  2.1 – 2.6 อีกครั้งหนึง่ดวยตนเอง หรือเปนกลุม กลุมละ 2 – 3 คน 

              2.8  เสนอผังมโนทัศนที่สรางขึ้นตอชัน้เรยีนโดยเขยีนบนกระดาน  หรือใชเครื่อง

ฉายขามศีรษะ  ใหผูสรางผงัอานใหนักเรยีนในชั้นเขาใจใหชัดเจน 

              2.9  ใหนักเรียนสรางผงัมโนทัศนสําหรับแนวคิดที่สําคัญ ๆ ในเรื่องทีน่กัเรียน

สนใจ  นาํมาตดิไวในหองและสนับสนุนใหมีการอภิปรายกันอยางไมเปนทางการ 
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   2.10  รวบรวมคําถามเกี่ยวกับการสรางมโนทัศน  ในบททดสอบตอไปเพื่อแสดง

ใหชัดเจนวาการสรางมโนทศันเปนวิธีการประเมินที่เทีย่งตรง  ซึง่ตองใชความคิดอยางหนกั  และใช

เปนเครื่องแสดงถึงความเขาใจเนื้อหาวิชาได 
 4.12 ประโยชนของผังมโนทัศน 
           โนแวค และ โกวิน  (Novak.; & Gowin.  1984: 40 – 54 )  กลาวถงึประโยชนของผัง

มโนทัศนสรุปได  ดังนี ้

              1.  ใชผังมโนทศันในการสํารวจความรูพืน้ฐานของนักเรียน  โดยใชสํารวจ

ความรูทีน่ักเรยีนมีมากอนเพื่อนาํไปใชในการเตรียมการสอนเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับ

นักเรียน 

              2.  ใชผังมโนทศันแสดงความสัมพนัธของมโนทัศนตาง ๆ ที่อยูในความคิดของ

นักเรียนซึ่งจะทําใหทราบวานักเรียนกาํลังคิดอะไรและกําลังจะคิดทําอะไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว  คลายกับเดินทางโดยใชแผนที ่

              3.  ใชผังมโนทศันในการสรุปความหมายจากตํารา ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาใน

การอานครั้งตอไปและไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน 

              4.  ใชผังมโนทศันในการสรุปความหมายจากการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ หรือ

ในการปฏิบัติการภาคสนาม ผังมโนทัศนจะเปนแนวทางใหแกนักเรียนวาควรจะทําอะไรบาง 

สังเกตสิ่งใดบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

              5.  ใชผังมโนทศันเปนเครื่องมือในการจดบันทกึการอานจากหนงัสือพมิพ 

วารสาร นิตยสาร 

              6.  ใชผังมโนทศันในการวางแผนการเขียนงานทางวิชาการ หรือการเขียน

รายงาน 

  อัลท (Ault.  1985: 42) ไดกลาวถงึประโยชนของผงัมโนทัศนไว ดังนี ้

              1.  ใชผังมโนทศันในการเตรียมการสอน ซึง่จะชวยบูรณาการเนื้อหาวชิาตาง ๆ 

เขาดวยกนั  

              2.  ใชผังมโนทศันในการวางแผนประเมินหลักสูตร 

             3.  ใชผังมโนทศันเปนแนวทางในการกาํหนดประเด็นอภปิราย 

              4.  ใชผังมโนทศันเปนแนวทางในการปฏิบัติการทดลอง จะทําใหนักเรยีนเขาใจ

และปฏิบัติทดลองไดตามวัตถุประสงค 

             5.  ใชผังมโนทศันในการจับใจความสาํคัญจากตําราเรียน จะทาํใหเกดิความ

เขาใจมากขึน้ 
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              6.  ใชผังมโนทศันในการตอบขอสอบแทนการเขียนตอบ 

  มนัส บุญประกอบ (2542: 50 – 51) กลาววาผังมโนทัศนอาจจะเปนเครื่องมือ 

อยางหนึ่งที่ชวยสงเสริมและพัฒนา สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งถือวาเปนหวัใจนกัปราชญ ไดดังตอไปนี ้

   1.  สุ  หมายถงึ สาระความรูที่ไดจากการฟงผูรู หรือการอานเอกสาร ตํารา  

นําสาระความรูนั้นมายอเปนผังมโนทัศน จะชวยใหเหน็ภาพรวมของทัง้เรื่องได 

   2.  จิ หมายถึง การใชความคิด จินตนาการและการคิดวิเคราะห เมื่อตองการ

คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึง่ ใชการระดมความคดิโดยคิดคนเดียวหรือคิดรวมกับเพื่อน แลวเขียนสิ่งที่คิด

ไดลงไปบนกระดาษโดยไมวพิากษวิจารณ จากนัน้มองหาความสัมพนัธระหวางมโนทัศนตาง ๆ 

จัดเปนกลุมแลวเชื่อมโยงความสมัพนัธอาจนาํไปสูแนวความคิดใหม ๆ แตกกิ่งออกไปไดอีก ซึ่งผัง

มโนทัศนนี้เปนเครื่องมือชวยในการจัดระบบความคิดไดอยางด ี

              3.  ปุ หมายถงึ การถามหรอืสัมภาษณบุคคล เพื่อใหไดสารสนเทศทีเ่ปนความรู

อยางใดอยางหนึง่ โดยการเขียนเปนผังมโนทัศนคราว ๆ หรือโดยละเอียดไวกอนวาควรจะซักถาม

หรือสัมภาษณประเด็นใดบาง  

              4.  ลิ  หมายถงึ การเขียนที่อาจเปนการเขียนโครงรางความคิดเกี่ยวกับบทความ

หรือการสังเคราะหแนวคิดเขยีนรายงานเรือ่งใดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แมกระทั่งการเขียนเรียงความและ

การเขียนเนื้อหาความรูเปนบท เปนเลม โดยการระดมความคิดของตนในรูปผังมโนทัศนกอนแลว

จึงเขียนเปนประโยค ขอความไดเปนเรื่องราวที่ละเอียดลออมากขึ้น 

 ประโยชนของผังมโนทัศนดังกลาว สามารถสรุปได 3 ประเด็น ดังนี ้

  1.  ใชผังมโนทศันในการวางแผนการดําเนนิงานตาง ๆ กอนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหนัน้

ดําเนนิไปตามขั้นตอน สะดวกและงายขึ้น  

  2.  ใชผังมโนทศันเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยการสรุปความรูจากการอาน

เอกสาร ตําราตาง ๆ เขียนเปนผังมโนทัศนเพื่อแสดงคามสัมพนัธของเนื้อหาทัง้หมด สามารถ ใช

อานทบทวนไดเมื่อตองการ และจดจําไดนาน 

  3.  ใชเปนเครือ่งมือในการประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียน โดยการใหสรุปส่ิงที่

เรียนเปนผังมโนทัศน เพื่อตรวจสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียน 
 4.13 งานวิจยัที่เกี่ยวกบัผังมโนทศัน 
  งานวจิัยในประเทศ 
   นภดล  ปูชูประเสริฐ (2534) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการอภิปรายและการทําแผนสรุปโยงเรื่อง

ที่อาน (Story Map) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาองักฤษของ
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นักเรียนทีเ่รียนดวยการทาํแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อานสงูกวานักเรียนทีเ่รียนดวยการอภิปรายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   กาญจนาภรณ  เผือกนาค  (2535)  ไดทดลองสอนวทิยาศาสตรเร่ืองบรรยากาศ

กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาที ่3 ดวยการสอนแบบใชแผนภูมิมโนมติกบัการสอนตามปกติ ผลการวจิัย

พบวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบใชแผนภูมิมโนมติกบัการสอนตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และมีความคงทนในการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

   วิฑูรย  ต้ังพงษ  (2536)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในกาอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมผังความสมัพนัธ 

ของความหมายกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนทีเ่รียนดวยการสอน โดยใชกจิกรรมผังโยงความสัมพันธของความหมาย 

สูงกวานกัเรียนที่เรียนดวยการโดยใชกิจกรรมตามคูมือครูอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

   ศุภลักษณ  ทองสนธ ิ(2536) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการสอนแบบจัดกรอบ 

มโนทัศนที่มีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในวชิาเคมีกับการสอนแบบ

บรรยาย  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศนมีการเปลี่ยนแปลง 

มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเปนมโนทัศนที่ถูกตอง 7 มโนทัศนจากทัง้หมด 10 มโนทัศนสําหรบันักเรียน 

ที่ไดรับการสอนแบบบรรยายไมมีการเปลีย่นแปลงมโนทัศนที่ลาดเคลื่อนเปนมโนทัศนที่ถูกตองในทุก 

มโนทัศน 

   หทยัรัช  รังสุวรรณ (2539)  ศึกษาผลการสอนโดยใชแผนที่มโนมติที่มตีอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรกายภาพ  ชีวภาพ  ดานมโนมติทางวทิยาศาสตรเกี่ยวกบั

การจําแนกมโนมติเกีย่วกับความสัมพันธ และมโนมติเกีย่วกับทฤษฎี และความสามารถในการคดิ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนดานมโนมตทิางวทิยาศาสตรทัง้ 3 ดาน และความสามารถในกาแกปญหาทางวทิยาศาสตร

ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแผนทีม่โนมติกับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

   อัญชลี  ตนานนท  และคณะ  (2542)  ไดศึกษาผลของการใชแผนภูมิมโนทัศน 

ในการสรุปบทเรียน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการพัฒนาแผนการสอน  เพือ่เสริมทักษะ 

การคิดในหลกัสูตรโรงเรียนมธัยมศึกษาวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่ง  ผลการวิจัย พบวา การใชแผนการสอนโดยใชแผนภูมิมโนทัศนในการ

สรุปบทเรียนทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดข้ึีน 
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   ภัทราภรณ  พทิักษธรรม  (2543)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 

ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู 

ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูม ิ

มโนทัศนกบัการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

   มนมนัส  สุดสิน้  (2543)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร 4 ดาน คือ ดาน

ความรู-ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใชและดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และความสามารถดานการคิดวิเคราะหวจิารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที2่ ที่ไดรับการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติ  กับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิท์าง

วิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน แตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหวจิารณแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ศิริพร  ทรุเครอื (2544)  ศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศน

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 ผลการวิจัยพบวานกัเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผัง

มโนทัศนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอน

ตามปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากผลการวิจยัการสอนโดยใชผังมโนทัศนสรุปไดวา การสอนโดยใชผังมโนทัศนนํามาใช

สอนไดไมจํากดัระดับชั้น และใชไดกับทุกวชิา ซึง่นกัเรียนที่ไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศน 

นอกจากจะมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้แลว ยังมีความคงทนในการเรียนรูดวย 
 งานวจิัยตางประเทศ 
  คารเตอร (Carter.  1985: 674 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบนกัเรียนที่เรียนโดย

วิธีการสอนอานแบบ 5 ข้ัน และนักเรียนโดยใชเทคนิคโยงความหมายกับนักเรยีนทีม่ีความผิดปกติ

ทางรางกายที่เรียนอยูในระดบั 3,4 และ 5 ผลการวิจยัพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่เรียนโดยการ

สรางผังโยงความสัมพันธความหมายสงูกวากลุมที่เรียนดวยการอานแบบ 5 ข้ันอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั  .05 

  ลอนคาริค (Loncaric.  1986: 2006 – A) ไดศึกษาผลการใชผังมโนทศันในการเรียน

วิชาสงัคมศึกษาทีม่ีตอมโนทัศนทางสังคม โดยกลุมทดลองและกลุมควบคุมแลงนกัเรียนเปน 3 กลุม 

คือกลุมที่มีความสามารถในการอานระดับสูง ระดับกลาง และระดับตํ่า โดยใชแบบทดสอบ Gates-

Mac Genetics Reading Test ซึ่งกลุมทดลองจะไดรับการสอนใหสรางผังมโนทัศนกอนเรียนวิชา
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สังคม สวนกลุมควบคุม ไมไดรับการสอนใหสรางผงัมโนทัศน ผลการวจิัยพบวาคะแนนจาก

แบบทดสอบของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติทัง้

นักเรียนทีม่ีความสามารถในการอานระดับสูง ระดับกลางและระดับตํ่า 

  โบโดลัส (Bodolus.  1987: 3387 – A) ไดศึกษายทุธวิธกีารใชผังมโนทัศนเพื่อชวย 

ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายของนกัเรียนเกรด 9 ในวิชาวทิยาศาสตร ในดานการเรยีนรูและ

การเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใช

ผังมโนทัศน ผลการวิจยัพบวากลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติมีคะแนน

สูงกวากลุมที่ไมไดรับการสอนแบบปกติและไมไดใชผังมโนทัศน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และกลุม

ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติเพยีงเล็กนอย 

  เฮนซ-ฟราย และ โนแวค (Heinze-Fry; & Novak. 1990)  ไดวิจัยพบวา  การเรียน 

การสอนโดยใชผังมโนทัศนประกอบการสอนแบบมีเงื่อนไขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน

ในการเรียนรูวชิาวทิยาศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกต ิ

  เบรนแนน (Brennan.  1996: 1965 – A) ไดศึกษาผลของการใชผังมโนทัศนทีม่ีตอ 

การสอนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนโรงเรยีนอนบุาล โดยสํารวจความคิดเห็นครูผูสอนในโรงเรียน

อนุบาลที่ไดรับการฝกสรางผังมโนทัศน ผลการสํารวจพบวาเด็กในโรงเรียนอนุบาลทีไ่ดรับการสอนให

สรางผังมโนทศันจากครสูามารถรวบรวมขอมูลและเชื่อมโยงความคิดบนแผนผงัที่สรางได 

  สติรม (Sturm.  1996) ไดศึกษาผลของการสรางผงัมโนทัศนในการเขยีนเรื่องอธิบาย

โดยการสรางผังมโนทัศนดวยมือและใชคอมพิวเตอรของนักเรียนระดบั 8 ที่ดอยความสามารถ

ทางการเรียนและดวยความสามารถทางการอาน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ดวยความสามารถ

ทางการเรียนและดอยความสามารถทางการอานทัง้กลุมที่สรางผังมโนทัศนดวยมือและใช

คอมพิวเตอรมคีวามสามารถทางการเขียนสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

 

5.  เอกสารเกี่ยวกับการสอนแบบปกติ                              
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 1) ใหความหมายวา คูมือของการจัดกิจกรรม

การเรียนการการสอนของการศึกษาขั้นพึ้นฐาน คือเอกสารสําหรับชวยใหครูมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนอยางลกึซึ้ง และชัดเจน ตาลอดจนทราบแนววธิีการสอนที่มปีระสิทธภิาพ  
 ในคูมือครู กรมวิชาการ (2521: 5) ไดอธิบายรายละเอียดไววา ประกอบดวย 

           1.  คําแนะนําการใชหลกัสูตร และหนงัสือแบบเรียน 

           2.  จุดประสงคในการใชคูมอืครู เรียบเรียงขึ้นเพื่อใหครูใชในการเรียนการสอนได

สะดวก โดยชีแ้จงและคลี่คลายความหมายทกุตอนที่เนื้อหาซับซอนเกินไปใหเขาใจแจมชัด 
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           3.  เนื้อหาสาระประกอบดวยคํานาํ คําชี้แจงในการใชคูมือครูในแตละบทเรียน ซึง่จะ

มีโครงสรางเหมือนกนั คือ ประอบดวยจุดประสงคทัว่ไป จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม เนื้อหาสาระ 

โดยสรุป เนื้อหาประกอบขอเสนอแนะวิธสีอน และการจัดกิจกรรม ส่ือการสอน การวัดผลและ

ประเมินผล หนังสืออานประกอบ และหนงัสืออุเทศ 

  4.  วิธีการใชคูมือครู ครูควรใชคูมือครูประกอบการสอน โดยตลอด จะทําใหการสอน

ดําเนนิไปโดยสะดวกยิง่ขึ้น 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: ก – ข) ไดชี้แจงการใชคูมือครูไว  ดังนี ้

  1.  ผูสอนควรอานขอสังเขปเนื้อความในตอนตนของคูมอืครูใหตลอดเสียกอน  แลว

จึงทาํความเขาใจในรายละเอียดที่กลาวในหนังสือเรียนตอไป เพราะการทําสงัเขป ไมไดเรียงไป

ตามขอความที่กลาวตามยอหนาในหนงัสือเรียน บางตอนในหนงัสือมีแยกเปนขอ ๆ อยางละเอียด

อยูแลว ในขอสังเขปอาจจะรวมขอยอย ๆ 2 - 3 ขอ  เปนขอสังเขปขอเดียว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ

เขาใจเปนสาํคัญ ครูจึงควรอานขอสังเขปใหตลอดเสียกอน 

           2.  คูมือสําหรบัแตละบท มกัมีคําชี้แจงเนือ้ความสําคัญของบทเรียน ในหนังสือเรียน

อาจมีตัวอยางเพิ่มเติมจากทีม่ีไวแลวในหนงัสือเรียนนัน้ บางบทเห็นวาเนื้อความชัดเจนแลวก็ใหมี

ตัวอยางเพิม่เติมอีก ตามปกติจะมีขอเสนอแนะการสอนประจําบท แตละขอเสนอไมใชขอกําหนด

ใหกระทาํ ดังนั้นเมื่อครูอานขอเสนอแนะแลว ถาครูคิดวิธีของตนเองและปรับปรุง หรือดัดแปลงให

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน หรือทองถิ่นเปนการสมควร 

  3.  สําหรับบางบทมีความรูเพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือไปจากหนงัสือเรียน โดยมุงหวงัที่จะ

ใหครูไดใชใหเปนประโยชนตอตนเอง หรือถาโรงเรียนใดนักเรียนบางกลุม หรือบางคนมีศักยภาพ

สูง ครูอาจเพิม่เติมความรูใหแกนกัเรียนกไ็ด การเสริมความรูยอมไมถอืเกณฑที่วาจะตองใหคนรู

เฉพาะที่มีในหนังสือหรือมีในคูมือครู อาจเสริมความรูใหแกนักเรียนทีม่ศัีกยภาพสงูใหกวางขวาง

หรือลึกซึ้งยิ่งขึน้จากแหลงวทิยาการใดหรอืกลวิธีใดก็ได 

 การสอนตามคูมือครูจะประสบผลสําเร็จไดถาครูไดศึกษาและทาํความเขาใจการใช 

คูมือครูใหละเอียดถี่ถวน รูจกัยืดหยุน นาํไปใชใหเหมาะสมกับนกัเรียนและทองถิน่ 

 สวนประกอบของคูมือครู กรมวิชาการ มดัีงนี ้

  1.  จุดประสงคของการสอน 

  2.  ขอคิดที่ไดจากเรื่อง 

  3.  ขอแนะนําในการสอน  

  4.  ความรูประกอบ 

  5.  หนงัสืออานประกอบ 
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 คําแนะนําทั่วไปสําหรับครู กรมวิชาการ (2536: 1 – 12) ไดเสนอแนะกลวิธีการสอน

ภาษาไทย ดังนี ้

  1.  ควรมีการทดสอบนักเรียนกอนที่จะเร่ิมสอน เพราะครจูะไดทราบสมรรถภาพ 

ของนักเรียนกอนที่จะเร่ิมสอน โดยแยกออกเปนทักษะการฟง การพูด กากรอาน และการเขียน 

  2.  เนื้อหาแตละบทมกีารตดัตอนมาจากหนงัสือเร่ืองยาวที่เปนวรรณกรรมที่ไดรับ

การยกยอง จึงควรใหนักเรียนไดอานจนเปนที่เขาใจ ชี้ใหเห็นคุณคาในดานความรู ขอคิดเห็น และ

ดานศิลปะการใชถอยคํา  

  3.  การอานเรือ่งที่ตัดตอนจากหนงัสือเร่ืองยาว เชน นยิาย หรือบทความควรใช

เกณฑในกาอานใหเหมาะสมกับที่อาน ครูควรทราบวานทิาน นิยาย บทความ หรือทีอ่านใชโวหาร

อะไร สําหรับนักเรียน อาจจะใหเพียงผวิเผิน ไมจาํเปนตองใหนกัเรียนจดจํามาก ยกเวนโวหาร 

เดน ๆ อาจจะยกตัวอยางใหฟง 

  4.  เลือกฝกทกัษะที่ฝกยาก เชน ทักษะการอานในใจ เปนทกัษะที่ตองอาศัย 

การฝกฝนใหนกัเรียนมนีิสัยรักการอาน ตองอาศัยเวลานาน นกัเรียนไมสามารถฝกไดดวยตนเอง

ตองฝกจากครู 

  5.  ครูควรใชแบบฝกหัดตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดให หรือตามความตองการที่จะฝก 

เชน การทําแบบฝกหัด จะเปนการฝกความจํา 

  6.  การสอนจะตองคํานงึอยูเสมอวาในชวงตน ๆ การสอนจะดําเนนิไปอยางชา ๆ แต

ตอนหลงัจะรวดเร็วขึ้น ไมตองกังวลวาจะสอนชา เมื่อนักเรียนเกิดความชํานาญก็จะปรับให

คลองแคลวขึ้น 

  7.  ตองคํานงึถึงศักยภาพ คือความสามารถของนกัเรียนซึ่งอยูในตวันกัเรียน ถาถกู

ยั่วยุจงึจะนํามาใช และสมรรถภาพ คือความสามารถเฉพาะดานที่ปรากฏใหเหน็ วธิีการพฒันา

สมรรถภาพ คือตองใหนกัเรยีนประกอบกจิกรรม เชน นกัเรียนที่มีสมรรถภาพสูงชวยนักเรียนทีม่ี

สมรรถภาพต่าํ 

  8.  ควรมีการแบงกลุมนักเรียนเพื่อการสอน การแลกเปลีย่นความคิด การทํางาน

รวมกัน และเพื่อชวยเหลือซึง่กันและกัน 

  9.  การฝกทักษะควรมีการฝกทั้งที่บานและที่โรงเรยีน เพราะนักเรียนจะไดเกิดความ

แมนยํา ใชเวลาใหเกิดประโยชน สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสรางความสัมพนัธอันดีของ

นักเรียนกับผูปกครอง โดยผูปกครองอาจมีสวนชวยเหลอืในการทําการบาน 
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   10.  งานทีน่ักเรียนทาํเปนการบาน ควรมีลักษณะ คือ ใหคัดลอกบทกลอน ใหหา 

ความหมายคาํศัพทในเรื่องที่สอน ทาํแบบฝกหัดทายบท ใหเขียนงานตาง ๆ เชน ยอความ แตงบท 

รอยกรอง 

  11.  รวบรวมคําศัพทไวทายบทเรียนตามตัวอักษร จะไดเปนการฝกคนหาคําที่เรียง

ตามตัวอักษรดวยความชํานาญทีละนอย และเหน็คุณคาการจาํตัวอักษรจาก ก ถึง ฮ วามี

ความสาํคัญ และครูควรใหนักเรียนใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและอธิบายวธิีการใช 

  12.  ครูควรแนะนาํใหนักเรียนอานประวติัผูแตง จะอานเมื่อจบแลวหรือกลาง ๆ บท 

ก็ได ประวัติผูแตงมักเกีย่วโยงกับเร่ืองที่เขยีน ไมจําเปนตองทองจํา 

  13.  ครูควรทําแผนการสอน และควรไดประชุมปรึกษากนั สวนวิธีสอนก็แลวแตกลุม

โรงเรียนจะใช 

  14.  ควรทดสอบหลังสิน้สุดบทเรียน 

  15.  ส่ือการสอนควรพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับบทเรียนและจุดประสงค 

  16.  ครูควรพานักเรียนไปศกึษานอกสถานที ่ซึ่งตองสัมพันธกับบทเรียนและมี

ประโยชนกับ นักเรียนใหมากที่สุด 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ครูผูสอนตองเลือกกจิกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยดาํเนนิการตามหัวขอตอไปนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 4.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี ้ เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที2่ โรงเรียนวัดทองเพลง

สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549 จํานวน 3 หองเรยีน 

รวม  140  คน 
 1.2  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียน 

วัดทองเพลง  สํานักงานเขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท ี2  ปการศึกษา  2549 

ซึ่งไดมาดวยวธิีการสุมตัวอยาง อยางงาย จํานวน 2 หองเรียน  จากทัง้หมด 3 หองเรียน  จาํนวน   

60 คน  แลวจบัฉลากเปนกลุมทดลอง 1 (Simple Random Sampling )หองเรียน  จํานวน  30  คน  

และเปนกลุมควบคุม  1  หองเรียน   จํานวน  30  คน 
 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   มดัีงนี ้
   2.1  เครื่องมอืที่ใชในการสอน  คือ 
    2.1.1  แผนการสอนโดยการใชผังมโนทัศน  สําหรับกลุมทดลอง 

    2.1.2  แผนการสอนแบบปกติ  สําหรับกลุมควบคุม 
   2.2  เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมลู  คือ 
    2.2.1  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย 

    2.2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย 
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3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.1  การสรางและหาคณุภาพเครื่องมอืที่ใชในการสอน 
  สรางแผนการสอน  ผูวิจัยดาํเนนิการดังนี ้

   3.1.1  ศึกษาหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา  และขอบขายวิชาภาษาไทย  ท 101 

ตามหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พทุธศกัราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)  เพื่อกาํหนด

จุดประสงคและขอบขายเนื้อหา 

   3.1.2  กําหนดเนื้อหา  ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย   

ชุดทักษะสัมพนัธ เลม 1 วารสาร  นิตยสาร  หนงัสือ  และสิ่งพิมพตาง ๆ โดยพิจารณาลักษณะ 

ของเนื้อความจากหนงัสือแบบเรียนจากนัน้นาํไปใหผูเชีย่วชาญดานการสอนภาษา  จํานวน 3 ทาน  

พิจารณาความเหมาะสมและอิงอรรถลักษณะทางภาษา 4  ชนิด  คือ  เร่ืองจากประสบการณ  

รายงาน  การอธิบาย   และเรื่องราวเชงิจิตนาการ 

   3.1.3  สรางแผนการสอน 2  วิธี  คือ 

    3.1.3.1  แผนการสอนโดยใชผังมโนทัศน  มีทัง้หมด  4  แผน  ใชเวลาสอน

แผนละ  5  คาบ  โดยศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชผังมโนทัศน  และ

กําหนดขั้นตอนการสอน  ดังนี ้

     ข้ันที่ 1  ครูบอกชื่อเร่ืองทีก่ําหนดใหนักเรียนอาน  และสนทนาเกี่ยวกับ

ชื่อเร่ือง  เพื่อสรางความสนใจ และโยงประสบการณเดิมกับเร่ืองที่อาน  ครูเขียนประสบการณของ

นักเรียนแตละคนเปนคาํมโนทัศน  แลวเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศน 

     ข้ันที่  2  นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง  ผังมโนทัศน  และการอาน 

จับใจความสาํคัญ  แลวสรุปสาระสําคัญ 

                 ข้ันที่ 3  นักเรยีนแบงกลุม  กลุมละ  6  คน   อานเนื้อเร่ืองทีละตอน  

สรุปสาระสําคญั  และรายละเอียดของเรื่องจากคาํถาม  เชน  เร่ืองนี้เปนเรื่องเกีย่วกับอะไร  

ใจความสาํคัญในแตละยอหนาคืออะไร มีขอความใดสนับสนนุบาง  แลวเขียนเปนมโนทัศน  

จากนั้นนําคาํมโนทัศนมาจดัประเภทและลําดับ เขียนเปนผังมโนทัศน  ตัวแทนกลุมอธิบาย 

ผังมโนทัศนที่เขียนขึ้น  ครูเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

     ข้ันที่ 4  นักเรยีนศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนเรียงความ  และ 

อรรถลักษณะของเรื่อง 

                           ข้ันที่ 5  นักเรยีนทบทวนเนือ้เร่ืองรวมกนัโดยใชผังมโนทศัน  และ 

อภิปรายอรรถลักษณะของเรือ่งที่ไดอานแลว 



 66

                           ข้ันที่ 6  นักเรยีนคิดเรื่องที่จะเขียนโดยแบงกลุม  กลุมละ 6 คน  ระดม

ความคิด  เขียนเปนคาํมโนทศันที่เกีย่วของกับเร่ืองทีจ่ะเขยีน 

                           ข้ันที่ 7  นักเรยีนแตละกลุมจัดประเภทและลําดับของคํามโนทัศนเขียน

เปนผังมโนทัศน  ครูตรวจแกไข นักเรียนนาํไปปรับปรุง  และใชเปนโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 

                          ข้ันที่ 8  นักเรยีนแตละกลุมเขียนเรียงความจากผงัมโนทศันโครงเรื่อง  

โดยใชอรรถลักษณะเดียวกบัเร่ืองที่อาน  แตละกลุมนาํเสนอผลงาน  ครูและนักเรียนรวมกนั

พิจารณาแกไขถอยคําสํานวน 

                          ข้ันที่ 9  นักเรยีนแตละคนเขยีนเรื่องใหมโดยใชผังมโนทศัน  แลวนาํ 

ไปเขียนเรื่องโดยใชอรรถลักษณะเดิม  

 

 ข้ันตอนการใชผังมโนทัศนในการอานและเขียน  แสดงเปนแผนภูมิได  ดังนี ้

  

ภาพประกอบ 11  ข้ันตอนการสอนอานและเขียนโดยใชผังมโนทัศน 

 

 

    3.1.3.2  แผนการสอนแบบปกติ มทีั้งหมด 4  แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 

5 คาบ  โดยศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการสอนแบบปกติ กรมวชิาการ และกาํหนดขั้นตอนการสอน  

ดังนี ้

                           ข้ันที่ 1  สรางความเขาใจ 

                                ครูใชรูปภาพกระตุนความสนใจ  หรือสนทนาซักถาม 

                           ข้ันที่ 2  แจงจดุประสงค 

                                ครูแจงใหนักเรียนทราบวาเมือ่อานเรื่องแลวตองจับใจความสําคัญ

และเขียนสรุปความจากเนื้อเร่ืองที่อานได 

 

 

อานเรื่อง เขียนคํามโนทศัน สรางผังมโนทศัน 

เขียนคํามโนทศัน สรางผังมโนทศัน เขียนเรียงความ 

การอาน 

การเขียน 
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                           ข้ันที่ 3  ใหแนวทางการเรียนรู 

      นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการจับใจความสําคัญ  การเขียน

เรียงความ  และอรรถลักษณะของเรื่อง  จากนั้น  ครูและนักเรียนชวยกันสรุป  โดยชี้แนะในการ

คนหาสาระสําคัญของเรื่องและการเขียนเรยีงความ 

                           ข้ันที่ 4  ใหเนือ้หาแกนักเรียน 

                                นักเรียนอานเรือ่งแลวสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง  และเขียน

สรุปสาระสําคญัของเรื่อง 

                          ข้ันที่ 5  สงเสริมความแมนยาํ 

                                นักเรียนวางแผนการเขียนเรยีงความ  โดยใหมีอรรถลักษณะ

เดียวกนักับเร่ืองที่อานจากนั้นเขียนเรื่องใหสมบูรณ  นาํเสนอหนาชั้น  ครูและนักเรียนชวยกนัแกไข  

แลวนักเรียนนาํไปแกไขปรับปรุง 

                           ข้ันที่ 6  ประเมินผล 

                               ครูตรวจงานนกัเรียนแตละคน 

   3.1.4  นําแผนการสอนทั้ง 2 วิธี  เสนอกรรมการผูควบคมุปริญญานิพนธ  เพื่อ

ตรวจความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและโครงสรางพรอมทั้งขอแนะนาํเพื่อปรับปรุงแกไข 

                 3.1.5  นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบคุณภาพดานความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและโครงสราง  โดยผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย  จาํนวน  3  ทาน 

                 3.1.6  นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

ไปทดลองใชกบันักเรียนมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนเศวตฉัตร  จํานวน  30  คน  เพื่อหาขอบกพรอง 

ดานการสื่อความหมาย  เวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการสอน 

                 3.1.7 นาํผลการทดลองและขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขแผนการสอนกอน

นําไปใชจริง 
  3.2  การสรางและหาคณุภาพของเครือ่งมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   3.2.1  แบบทดสอบวัดความเขาใจการอานภาษาไทย  เปนขอสอบแบบปรนัย

ชนิด  4  ตัวเลอืก  ผูวิจัยดําเนินการสราง  ดังนี ้

     3.2.1.1  ศึกษาจุดประสงคหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ท 101  ท102  แลววิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพื่อกาํหนดเปน

จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม 

    3.2.1.2  ศึกษาการสรางขอสอบภาษาไทยจากหนังสือเทคนิคการเขียน 

ขอทดสอบของ  ชวาล  แพรตักุล  (2520: 133 – 210 ) และหนงัสือการเขียนขอสอบวิชาภาษาไทย  
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ของ จันทิมา  พรหมโชติกุล  (2526: 1 – 151) 

                         3.2.1.3  สรางแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนดิ  4  ตัวเลือก  จาํนวน  80 ขอ  

ตามจุดประสงคการเรียนรู  โดยวัดพฤติกรรมในดานการจับใจความสาํคัญ  การหารายละเอยีด

ของเรื่อง  การแปลความ  ตีความและขยายความ 

                         3.2.1.4  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชีย่วชาญดานสอนภาษาไทย  

จํานวน  3  ทานตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบดานความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  โดยใชเกณฑการ

กําหนดคะแนนความคิดเหน็ไว  ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69) 

                 คะแนน +1 สําหรับขอคําถามที่แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนัน้ 

                 คะแนน   0 สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

                 คะแนน -1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น 

 นําคะแนนจากการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญแตละขอไปหาคาดรรชนคีวามสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูวิจัยคัดเลอืกขอที่มีคาดรรชนีความสอดคลอง

มากกวา 0.5  ข้ึนไปไดขอสอบจํานวน  80  ขอ 

                         3.2.1.5  นาํขอสอบทีป่รับปรุงแกไขแลวไปทดลองหาคุณภาพกบันักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรียนวัดเศวตฉัตรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100 คน 

                         3.2.1.6  นํากระดาษคําตอบมาใหคะแนน  โดยขอทีถ่กูให 1 คะแนน  ขอที่

ตอบผิดหรือไมตอบ  หรือตอบมากกวา  1 แหง  ในขอเดียวกนัให  0 คะแนน 

                         3.2.1.7  นําผลการตรวจคะแนนของแบบทดสอบที่ไดไปวเิคราะหคาความ

ยากงาย ( p ) และอํานาจจําแนก ( r )  ของแบบทดสอบรายขอ  โดยใชเทคนิค  27 %  ของกลุมสูง

และกลุมตํ่าของ  จุง  เตห  ฟาน  (Fan.  1952: 1 – 32)  แลวคัดเลือกขอที่มีคาความยากงาย  ( p) 

ระหวาง 0.20 – 0.80  และคาอํานาจจาํแนก  ( r )  ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป 

                         3.2.1.8  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน  40  ขอ  ไปทดลองอีกครั้งกับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน  100 คน  เพื่อ

หาคาความเชือ่มั่น  โดยใชสูตร  KR – 20 ของ  คูเดอร  ริชารดสัน  ไดคาความเชื่อมัน่  .94   

                         3.2.1.9  นําแบบทดลองสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

                 3.2.2  แบบทดลองสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย   

เปนแบบทดสอบการเขียนเรียงความ  โดยผูวิจัยดําเนนิการ  ดังนี ้

                         3.2.2.1  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูวชิาภาษาไทย  ท 101 

                         3.2.2.2  ศึกษาการสรางแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาไทย

ของ สุนนัท  ศลโกสุม (2526: 152 – 155) 
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                         3.2.2.3   สรางแบบทดสอบ และนาํไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดาน

ภาษาไทย  จํานวน  3  ทาน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  ภาษาที่ใชในคําสัง่  

และเกณฑการตรวจใหคะแนน 

                         3.2.2.4  ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ 

                         3.2.2.5  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนวัดทองเพลง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาที่ใช

ในคําสั่ง  การกําหนดความยาวของเรื่องและเวลาที่ใชในการสอบ  แลวนาํมาตรวจใหคะแนน 

โดยใชผูตรวจ  3  ทาน  ประกอบดวยผูวจิยั  และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทยอีก  3  ทาน  

โดยใชเกณฑการตรวจใหคะแนนการเขียนเรียงความของ  สุนนัท  ศลโกสุม  (2526 : ภาคผนวก) 

ดังนี ้
 เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทางการเขียนภาษาไทย (เรียงความ)  
 การเสนอเรื่อง  หมายถงึ  การเขียนเรื่องที่มขีอบขายครอบคลุมและตรงกับจุดมุงหมาย 

ที่วิเคราะหไดจากเนื้อเร่ืองทีก่ําหนดให  มสีาระที่ถกูตองตามขอเท็จจริงและแสดงแงคิดในแงมุม

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ือง  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  เนื้อหาสอดคลองกับชื่อเร่ืองอยางชัดเจน  เสนอความคิดในแงมุมตาง ๆ  

                ให   5   คะแนน  

  2.  เนื้อหาสอดคลองกับชื่อเร่ือง  มีขอมูลอางอิงสนับสนนุ ให 4   คะแนน 

  3.  เนื้อหาสาระขอมูลถูกตองตามขอเท็จจริง                    ให 3 คะแนน 

  4.  เนื้อหาสัมพันธกัน  แตขาดความสนับสนุน      ให 2 คะแนน 

  5.  เนื้อหาสัมพันธกัน  แตส่ือความไมชัดเจน          ให 1 คะแนน 

  6.  เนื้อหาไมส่ือความหมาย  ไมสอดคลองกับเนื้อ   ให 0  คะแนน 

 ใชภาษาสื่อความหมาย หมายถึง  การใชภาษาไดถูกตองตามหลกัการเขียนภาษาไทย  

หมายถงึ  การใชคํา  ประโยค  ความหมายของคํา  ความหมายของประโยคไดอยางเหมาะสม ซึง่มี

เกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  ใชภาษาถกูตองเกนิ  80 % ของขอความ     ให   5 คะแนน 

  2.  ใชภาษาถกูตอง  ส่ือความชัดเจน  70 – 79 % ของขอความ ให   4   คะแนน 

  3.  ใชภาษาถกูตอง  ส่ือความชัดเจน  60 – 69 % ของขอความ ให   3   คะแนน

  4.  ใชภาษาถกูตอง  ส่ือความชัดเจน  50 – 59 % ของขอความ ให   2   คะแนน 

  5. ใชภาษาผิดประมาณครึ่งหนึง่ของขอความ     ให   1   คะแนน 

  6.  ใชภาษาผดิมากกวาครึ่งหนึง่ของขอความ     ให   0   คะแนน 
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 การขยายความ  หมายถงึ  ความสามารถในการเขียนขอความ  อธิบายความหมาย 

ที่บอกทั้งเหตุและผล  หรือคําอธิบายบริบทตาง ๆในเชิงเหตุผล  การยกตัวอยาง  อุปมาอุปมัย 

ใหเหน็ขอเท็จจริง  ซึง่มีเกณฑใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  มีการขยายความที่สอดคลองกับเนื้อเร่ือง  มีอุปมาอปุมัย   

หรือการชี้แนะใหเหตุผลไดถกูตอง             ให   3   คะแนน 

  2.  มีการขยายความแตเปนการขยายความที่ไมถกูตองสมบูรณ  ให   2   คะแนน 

  3.  มีการขยายความแตเปนการขยายความที่ผิดความหมาย  ให   1   คะแนน 

  4.  ไมมีการขยายความ           ให   0   คะแนน 

  

 การลําดับความหมาย  หมายถึง  การเรียบเรียงเนื้อหาในการเขียนใหตอเนื่องกนัไม

สับสน  มีขอความของแตละสวนสัมพนัธกนัตามลกัษณะโครงสรางในการดําเนินเรื่อง  ซึ่งมเีกณฑ

การใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  การลําดับความเปนไปอยางตอเนื่อง                ให 3  คะแนน 

  2.  การลําดบัความสับสนในบางตอน                         ให 2  คะแนน 

  3.  การลําดับความสับสนแตยังอยูในกรอบของเนื้อเร่ือง            ให  1  คะแนน 

  4.  การลําดับสับสนและทาํใหเขาใจเรื่องผิด      ให 0  คะแนน 

 

 รูปแบบการเขียน  หมายถึง  งานเขียนที่มรูีปแบบการเขียนที่ดี  คือ  มบีทนาํ สวนเนือ้หา  

บทสรุป  รวมทั้งลายมือ  และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของงานเขียน  ซึ่งมีเกณฑการ 

ใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  รูปแบบสมบูรณ  งานเขียนเรียบรอย       ให 2  คะแนน 

  2.  รูปแบบสมบูรณ  งานเขียนไมเรียบรอย  

   (รูปแบบไมสมบูรณ  งานเขียนเรียบรอย)      ให 1  คะแนน 

  3.  รูปแบบไมสมบูรณ  งานเขียนไมเรียบรอย      ให 0  คะแนน 

 

 การตั้งชื่อเร่ือง  หมายถงึ  การนําแนวคิดของงานเขียนมาตั้งชื่อเร่ืองใหหนาสนใจ

สอดคลองกับเนื้อเร่ือง  ซึง่มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

  1.  ชื่อเร่ืองสอดคลองกบัเนื้อหา  นาสนใจ       ให 2  คะแนน 

  2.  ชื่อเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหา         ให   1  คะแนน 

  3.  ชื่อเร่ืองไมสอดคลองกับเนื้อหา         ให   0  คะแนน     
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                         3.2.2.6  หาคาความเชื่อมัน่ในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ  3  คน    

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของ  เค็นดัล  (Kendall)  ไดคาความเชื่อมัน่เทากับ  0.85 

                         3.2.2.7  นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1  แบบแผนการทดลอง 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยในแผนการวิจัยแบบ  Randomized  

Control Group Pretest – Posttest Design  (ลวน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ.  2536: 216)  

ซึ่งมีลักษณะการทดลอง  ดังนี ้

 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

    

ER T1 X1 T2 

CR T1 X2 T2 
    

 
สัญลกัษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
         E  แทน  กลุมทดลอง 

         C  แทน  กลุมควบคุม 

         R  แทน  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 

         T1  แทน  การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง 

         T2  แทน  การสอบหลงัจากทีจ่ัดกระทาํการทดลอง 

         X1  แทน  การสอนโดยใชผังมโนทัศน 

         X2  แทน  การสอนตามแบบปกติ 

     
 4.2  การดําเนินการทดลอง 
           ผูวิจัยดําเนนิการทดลองตามลําดับ  ดังนี ้

                 4.2.1  การทดลองกระทาํในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา  2549  ผูวิจัยเปนผูสอน

ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยสอนกลุมละ  20  คาบ  คาบละ  50  นาที  เปนเวลา   
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5  สัปดาห  ใชเนื้อหาเดียวกนัและระยะเวลาเทากนัทัง้  2  กลุม 

                 4.2.2  จัดปฐมนิเทศ  เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวธิีการเรียนรู  บทบาทของผูเรียน  

เปาหมายของการเรียน  จุดประสงคของการเรียนและวิธกีารประเมนิผลการเขียน 

                 4.2.3  ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางทัง้  2  กลุม  ดวยแบบทดสอบวดัความ

เขาใจในการอานและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 

                 4.2.4  ดําเนนิการทดลองกบักลุมตัวอยางทัง้  2  กลุม   ตามแผนการสอนของ

ผูวิจัยสรางขึ้น  ดังนี ้

                          4.2.4.1  กลุมทดลอง  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชมโนทัศน 

                          4.2.4.2  กลุมควบคุม  จัดกจิกรรมการเรียนการแบบปกติ 

                 4.2.5  ทําการทดสอบหลงัการทดลองกบัผูเรียนทัง้  2  กลุม  โดยใชแบบทดสอบ

วัดความเขาใจในการอานและแบบทดสอบความสามารถทางการเขียน  ซึ่งเปนฉบบัเดียวกับกับ

การทดสอบกอนทดลอง 

                 4.2.6  ตรวจผลการทดสอบ  นาํผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1  คํานวณหาคาสถิติพืน้ฐาน ไดแก  คะแนนเฉลีย่ และความแปรปรวนของแตละกลุม 

 5.2  เปรียบเทยีบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช  t – test  for  independent  Samples   

ตามสมมติฐานขอ 1 และขอ 2 

 5.3  เปรียบเทยีบความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขยีนภาษาไทยของ

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ  กอนและหลังการทดลอง  โดยใช  t – test  for  Dependent  

Samples  ตามสมมติฐานขอ 3, 4, 5  และ 6   

 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 6.1  สถิติพื้นฐาน 
                6.1.1  หาคาคะแนนเฉลีย่  (Mean)  คํานวณจากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 

137)      

 

      
n
∑Χ

=Χ  
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  เมื่อ      Χ   แทน    คาเฉลี่ย 

    ∑   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           n     แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

             

  6.1.2 หาคาความแปรปรวนของคะแนน จากสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน.  2540) 

 

     
( )

( )1

22
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−
= ∑ ∑

nn
XXn

S  

 

  เมื่อ  2S     แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 

              ΣX        แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

              ΣX  2     แทน   ผลรวมกําลงัสองของคะแนน 

    n  แทน    จํานวนนักเรียนในกลุม 

        
 6.2  สถิติที่ใชตรวจคณุภาพของเครื่องมือ 
                6.2.1  หาคาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจดุประสงคการเรียนรูใน

แบบทดสอบวดัความเขาใจในการอานเรื่อง  โดยคํานวณจากสูตร  ตอไปนี้   

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69) 

 

  

     
N

R
IOC ∑=  

 

  เมื่อ  IOC แทน  คาดรรชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

        การเรียนรู 

    ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

     N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

              

                6.2.2  คาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r )  ของบททดสอบวัดความ

เขาใจในการอานภาษาไทย  โดยเทคนิค  27 %  จากตาราง  จงุเตห  ฟาน  (Chug  The  Fan. 

1952: 1 – 32)  
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                6.2.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย  

คํานวณจากสตูร  KR – 20  ของ  คูเดอร  ริชารดสัน  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540 : 123) 
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  เมื่อ  rtt แทน   คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    n แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ  
จํานวนคนที่ทําถูก 

       p    แทน     สัดสวนของผูทําถกูในขอหนึง่ๆ    =     
จํานวนคนทั้งหมด 

    q แทน สัดสวนของผูทาํผิดในขอหนึง่ ๆ หรือคือ 1 – p  

    2
tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

               

  6.2.4  หาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของ เค็นดัล  ดังนี ้

(วิเชียร  เกตุสิงห.  2524: 145)  

 

   ( )1
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22
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NNm
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  เมื่อ  W  แทน  สัมประสิทธิ์แหงความสอดคลอง 

    D  แทน  ผลตางระหวางผลรวมของอนัดันที่ของคนแตละคนไดจาก 

        การจัดอันดับทุกชุด กับคาเฉลี่ยของผลรวมของอันดับที ่

        เหลานั้น 

    m  แทน   จํานวนชุดของอันดับที ่

    N  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางทีถู่กจัดอันดับ 
 
 6.3  สถิติที่ใชทดลองสอบสมมตฐิาน 
  6.3.1  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขยีนภาษาไทย

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยวธิกีารทางสถิติ  t – teat  for  independent  Samples  

(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 162)  คํานวณจากสูตร 
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  เมื่อ    1X    แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่  1 

        2X   แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางที่  2 

    n1   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่ 1 

    n2   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางที ่ 2  

    S1
 2

    แทน   ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่  1 

    S2
 2

    แทน   ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่  2 

    t   แทน   คาที่ใชพจิารณาแจกแจงแบบที่ 1 

               

  6.3.2  เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขียน

ภาษาไทยที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนภายในกลุมเดียวกัน  โดยวิธีการทางสถิติ   

t – test  for  dependent  Samples  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 165)  คํานวณจากสูตร 
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  เมื่อ  D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    n  แทน  จํานวนคู 

    ΣD  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบเปน 

        รายบุคคลระหวางเรียนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกบั 

        หลังเรียน 

    ΣD  2 แทน  ผลรวมยกกําลังสองของความแตกตางจากการ 

        เปรียบเทียบเปนรายบุคคลระหวางเรียนที่ไดจากการ 

        ทดสอบกอนเรยีนกับหลงัเรียน 

    t  แทน  คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบท ี

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อความเขาใจตรงกันผูวิจัยจงึกําหนดสัญลกัษณ 

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 

 n     แทน จํานวนนักเรียน 

 1X    แทน คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน 

 2X   แทน คาเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน 

 S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 MD   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 

      ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
21 MDMDS

−
 แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบกอน 

      เรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 t   แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution 

 p   แทน คาความนาจะเปนของคาสถติิที่ใชทดสอบ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความเขาใจในการอานแตกตางกนั 
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานของนักเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 
1X  2X  MD 

21 MDMDS
−

 t p 

        

สอนโดยใชผังมโนทัศน 30 19.90 26.10 6.20    

     .743 4.305* .000 

สอนแบบปกต ิ 30 17.10 20.10 3.00    
        

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 2 แสดงวา  กลุมทดลองซึง่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีความเขาใจ 

ในการอานสงู กวากลุมควบคุมซึ่งไดรับการสอนแบบปกติอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน 

 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนของนกัเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุม 

      ควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 
1X  2X  MD 

21 MDMDS
−

 t p 

        

สอนโดยใชผังมโนทัศน 30 11.63 16.07 4.43    

     .545 4.706* .000 

สอนแบบปกต ิ 30 10.47 12.33 1.87    
        

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 3  แสดงวา  กลุมทดลองซึง่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนน 

ความสามารถในการเขียนสงูขึ้นกวากลุมควบคุม ซึ่งไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสาํคัญทาง 

สถิติที่ระดับ  .05 
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 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความเขาใจในการอานกอนและหลัง 

การทดลองแตกตางกนั 

 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหความเขาใจในการอานกอนสอนและหลงัสอนโดยใชผังมโนทัศน 
 

 n X  S.D. t p 

      

กอนเรียน 30 19.90 5.101   

    9.736* .000 

หลังเรียน 30 26.10 6.451   
      

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  

 จากตาราง 4  แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีความเขาใจใน 

การอานหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

 4.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความสามารถทางการเขียนกอนและ

หลังการทดลองแตกตางกัน 

 

ตาราง 5  ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนกอนสอนและหลังสอนโดยใชผังมโนทัศน 
 

 n X  S.D. t p 

      

กอนเรียน 30 11.63 3.20   

    12.174* .000 

หลังเรียน 30 16.07 2.83   
      

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 5  แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีความสามารถ 

ในการเขียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  มีความเขาใจในการอานกอนและหลังการทดลอง

แตกตางกนั 

 

ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความเขาใจในการอานกอนสอนและหลงัสอนแบบปกต ิ
 

 n X  S.D. t p 

      

กอนเรียน 30 17.10 5.074   

    7.821* .000 

หลังเรียน 30 20.10 5.467   
      

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  

 จากตาราง 6   แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความเขาใจในการอาน 

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 

 6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  มีความสามารถทางการเขียนกอนและหลงั 

การทดลองแตกตางกนั 

 

ตาราง 7  ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนกอนสอนและหลังสอนโดยการสอนแบบปกติ 
 

 n X  S.D. t p 

      

กอนเรียน 30 10.47 3.83   

    4.597* .000 

หลังเรียน 30 12.33 3.12   
      

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  

 จากตาราง 7 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการเขียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจใน

การอานและความสามารถทางการเขียนวชิาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ

การสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติ สรุปได  ดังนี ้

  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอน โดยใช 

ผังมโนทัศนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอน โดย 

ผังมโนทัศนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอน โดยผังมโนทัศน

กอนและหลังการทดลอง 

 4.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอน โดย  

ผังมโนทัศนกอนและหลงัการทดลอง 

 5.  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอน

และหลังการทดลอง 

 6.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ

กอนและหลังการทดลอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี ้ ทําใหทราบผลของการสอนอานและความสามารถในการเขียน

ภาษาไทย โดยใชผังมโนทัศน  ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอน

ภาษาไทยนาํไปพัฒนาวธิีการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

   ประชากรที่ใชศึกษาเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทองเพลง 

สํานักงานเขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549  จํานวน 3 หองเรยีน   

รวม 120  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทองเพลง สํานกังาน 

เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา  2549  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน

ละ   30  คน  รวม 60 คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) ดังนี ้

  1.  สุมหองเรียนดวยวิธีการจบัฉลากมาเปนกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน  จากจํานวน  

3  หองเรียน  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 60 คน 

  2.  จับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน  จํานวน 30 คน  และเปนกลุมควบคุม   

1 หองเรียน  จาํนวน 30 คน โดยกลุมทดลองดําเนินการสอนโดยใชผังมโนทัศน  กลุมควบคุม

ดําเนนิการสอนแบบปกต ิ

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติม ี

ความเขาใจในการอาน แตกตางกนั 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยผังมโนทัศนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความสามารถเขียนแตกตางกัน 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยผังมโนทัศน มีความเขาใจในการอานกอนและหลงั 

การทดลองแตกตางกนั 

 4.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยผังมโนทัศนมีความสามารถทางการเขยีนกอน และ 

หลังการทดลองแตกตางกัน 

 5.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความเขาใจในการอานกอนและหลังการทดลอง

แตกตางกนั 

 6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความสามารถทางการเขียนกอนและหลัง 

การทดลองแตกตางกนั 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร 
  ประชากร เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรียนวัดทองเพลง อําเภอคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน รวม 120 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง  เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาชั้นปที ่2 โ รงเรียนวัดทองเพลง   อําเภอ

คลองสาน  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2549    ซึ่งไดมาดวยการสุมอยางงาย 

จํานวน 2 หองเรียน  จากทัง้หมด 3 หองเรียนแลวจับฉลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

กลุมละ 30  คน  กลุมทดลองไดรับการสอน โดยใชผังมโนทัศน กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  3.1  แผนการสอนกลุมทดลองโดยการใชผังมโนทัศน ซึง่ผานการพิจารณา 

จากผูเชีย่วชาญ  และนําไปทดลองใชพรอมทั้งปรับปรุงแกไขแลว 

  3.2   แผนการสอนกลุมควบคุม โดยการสอนแบบปกติหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

วัดทองเพลง  ซึ่งผานการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญและนาํไปทดลองใชพรอมทัง้ปรับปรุงแกไขแลว 

  3.3  แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย ผูวิจัย  สรางขึ้นโดยให

ครอบคลุมพฤติกรรมการอาน 4  ดาน คือ การแปลความ การตีความ การขยายความ และการ 

จับใจความสาํคัญ แบบทดสอบดังกลาว เปนแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ มีความ 

ยากงาย (p) ระหวาง .33 - .74  คาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง .22 - .67 และมีความเชื่อมั่น   

เทากับ 0.75 

  3.4   แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย เปนแบบทดสอบ 

การเขียนเรียงความจากภาพ  โดยวัดความสามารถของนักเรียน  ดานการเสนอเรื่อง การใชภาษา

เพื่อส่ือความหมาย  การขยายความ  การลาํดับความรูปแบบการเขียน  แบบทดสอบดังกลาวได

ผานการหาคาสัมประสิทธิ ์ ความสอดคลองในการตรวจใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ได 

คาสัมประสิทธิ์ความสอกดคลองเทากับ 0.85 
 4.  วิธีดําเนนิการทดลอง 
  ผูวิจัยดําเนนิการทดลองกบักลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 

2549  ใชเวลาทดลอง กลุมละ 20 คาบ คาบละ 50 นาท ีสัปดาหละ 4 คาบ โดยการดําเนนิการ

ทดลองตามขัน้ตอนดังนี ้

   4.1  ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อทําความเขาใจกับการเรียนถึงวธิีการเรียน บทบาท

ของนักเรียน เปาหมายของการเรียน และวิธีประเมนิผลการเรียน 
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   4.2  ทดสอบกอนเรียนกับนกัเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช

แบบทดสอบวดัความเขาใจในการอานและบททดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาไทย 

   4.3  ดําเนินการทดลอง โดยสอนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม โดยใชเนื้อหา

เดียวกนั ใชเวลาสอนกลุมละ 20  คาบเทากัน 

   4.4  หลังเสร็จส้ินการทดลองแลว ทดสอบหลังการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัด 

ความเขาใจในการอานและความสามารถ ทางการเขียนภาษไทยฉบับเดียวกนักับที่ใชสอบกอนทดลอง 

   4.5  ตรวจแบบทดสอบ แลวนาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีทางสถิติ 

เพื่อทอสอบสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  คํานวณหาคาสถิติพืน้ฐาน โดยหาคาเฉลี่ย และคาความแปรปรวนของคะแนน  

ของแตละกลุม 

 2.  เปรียบเทยีบความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขียนภาษาไทย 

ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช  t-test  Independent 

 3.  เปรียบเทยีบความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขียนภาษาไทย 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test  Dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความเขาใจในการอาน แตกตางกนัมนียัสําคัญทางสถิติระดับ .05 

 2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความสามารถทางการเขียนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความเขาใจในการอานกอนและหลัง

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความสามารถทางการเขียนกอน 

และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 5.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความเขาใจในการอานกอนและหลังการทดลอง

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความเขาใจในการอานกอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถทาง 

การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยการใชผังมโนทัศน 

กับการสอนแบบปกติผลการศึกษาอภิปรายตามลาํดับสมมติฐานได  ดังนี ้

  1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ

มีความเขาใจในการอานแตกตางกนั  โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 

 จากผลการทดลองพบวาความเขาใจในการอานของนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดยใช 

ผังมโนทัศนกบัการสอนแบบปกติ แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน 

ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีความเขาใจในการอานสงูกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติ ซึ้งสอดคลองกับงานวิจยัของ อําไพ ลักขนาอนุสรณ  (2545: บทคดัยอ)  ที่ไดศึกษาการ

เปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  และความสามารถทางการเขียนภาษาไทย  ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยาง 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก 

  ประการแรก  การสอนอานโดยใชผังมโนทศันนัน้   เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนใช

กระบวนการคดิวิเคราะห  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง   โดยนักเรียนจะตองอานเนื้อ

เร่ืองใหเขาใจเพื่อหาแนวคิดหลักและแนวคิดรองของเรื่องที่อาน     สรุปเปนความคดิรวบยอด  ซึ่ง

นักเรยีนจะตองอาศัยประสบการณเดิมชวยในการแปลความ ตีความ ขยายความ  และจับใจความ

ของเรื่องใหได  จึงจะสามารถสรุป  เปนความคิดรวบยอดได  เมื่อนาํความคิดรวบยอดมาเขียน 

ในรูปแบบผังมโนทัศน  จะชวยใหนักเรียนเขาใจในเรื่องที่อานดีข้ึน   เพราะขัน้ตอนการเขียน 

ผังมโนทัศน นกัเรียนจะตองจัดประเภทของมโนทัศนตางๆ ใหเปนหมวดหมู และจัดลาํดับของ 

มโนทัศน  ใหมีความสมัพนัธกัน  ซ้ึงเปนการจัดแสดงแนวความคิดใหอยูลักษณะของแผนผัง ทําให

นักเรียนมองเห็นโครงสรางของเนื้อเร่ืองไดทั้งหมด จงึเกิดการเรียนรูอยางมีระบบ 

  ประการที่สอง  การสอนอานโดยใชผังมโนทัศนนั้น  เปนการสอนที่ใหนักเรียนสรุป

เนื้อหาที่อาน  แลวเขียนเปนผังมโนทัศน  นักเรียนจะตองสรุปเนื้อเร่ืองแตละตอนออกมาเปน

ความคิดรวบยอด  และหารายละเอยีดสนบัสนุน โดยเขยีนเปนคํามโนทัศน จากนัน้นําคํามโนทศัน

มาจัดประเภทและจัดลําดับ เขียนออกมาในรูปของผังมโนทัศน ซึง้มีการเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ   

ที่สัมพนัธกันอยางเปนลาํดับ ทาํใหเห็นโครงสราง ของเนือ้หา ความสัมพันธของขอเทจ็จริง และ

แนวคิดของเรือ่งนัน้ทัง้หมดอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเรื่องที่อาน

ไดดีข้ึน ซึ้งสอดคลองกับ สมาน ลอยฟา (2549: 9) ที่กลาววาการสรางมโนทัศนเปนวธิีที่แสดง 
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ใหเหน็ถงึโครงสรางของเนื้อหาและความสัมพันธกับขอเท็จจริงและแนวความคิดกบัเร่ืองนัน้

ทั้งหมด  โดยนําเสนอในเชิงกราฟฟค ซึง้วธิีนี้จะชวยใหความคิดของนกัเรียนตอส่ิงทีไ่ดเรียนรู 

มีความชัดเจนมากขึ้น นักเรยีนมกีารจัดระบบของแนวคดิที่ดี ซึ้งจะทาํใหเกิดการเรียนรูอยางม ี

ระบบ เขาใจงาย และชวยใหนกัเรียนมีการพัฒนาทกัษะในการคิด 

 ดวยเหตุผลดังกลาวจงึทําใหความเขาใจในการอานของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

ผังมโนทัศนแตกตางจากนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ้งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

  2.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันกับนกัเรียนที่ไดรับการแบบปกติ  

มีความสามารถทางการเขียนแตกตางกัน  โดยมนีัยสาํคัญทางสถิติ  .05 

 จากผลการทดลอง พบวา  ความสามารถทางการเขียนของนักเรียน  ทีไ่ดรับการสอน 

โดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติ แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 โดยนักเรียน

ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีความเขาใจในการเขียนสูงกวานักเรียน  ที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติ  ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก  การสอนเขียนโดยใชผังมโนทัศน  เปนการสอนเขียนเรียงความ

ที่ใหนักเรียนเขียนโครงเรื่องในรูปของผังมโนทัศนกอน ซึง่การเขียนผังมโนทัศนนั้นนกัเรียนไดระดม

ความคิดอิสระ ในการคิดคําที่เกี่ยวของกบัเร่ืองที่จะเขียนไวเปนจาํนวนมาก แลวนาํคาํเหลานัน้มา

จัดประเภทและจัดลําดับใหมีความสมัพนัธกันเขียนผงัมโนทัศน  นกัเรยีนจะมองเห็นโครงสรางของ

เร่ืองในภาพรวมและหัวขอตางๆ ที่จะเขียนรวมทัง้รายละเอียดในแตละหัวขออยางคราวๆ  นกัเรียน

มีขอมูลมากพอที่จะนําไปเขยีนเรียงความไดอยางไมติดขัด มีการลําดบัความอยางตอเนื่องเขียนได

รวดเร็วและดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ริโก (1983) ที่ทดลองใหนกัศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีปญหาในการ

เขียนเรียงความ โดยใหระดมความคิดเขียนคําหลักทีเ่กีย่วของกับเร่ืองลงไปกอนแลวจึงเชื่อมโยง

กระจายคาํที่คิดขึ้นและเกี่ยวของกันออกไปเรื่อยๆ แลวใหใชกลุมคําเหลานัน้เปนแนวทางในการ

เขียนไดคอนขางเร็ว 

 การทีน่ักเรียนมีประสบการณในการเขียนเรื่องรวมกับเพือ่น ไดอภิปรายงานเขียนรวมกัน 

ไดฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหนกัเรียนมีความคิดกวางขึ้น และเขียนเรื่องไดดีข้ึน 

 เหตุผลดังกลาวนีน้าจะเปนเหตุผลสําคัญที่ทาํใหความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน

ที่ไดรับการสอนโดยผงัมโนทศัน แตกตางจากนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .05  ซึ้งเปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไว 

  3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความเขาใจในการอานกอนและหลัง

การทดลองแตกตางกนั  โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติ  .05 
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 จากการทดลองพบวาความเขาใจในการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช 

ผังมโนทัศนกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  โดยหลังการทดลอง  นกัเรียนมีความเขาใจในการอานสงูขึ้นกวา

การทดลอง   เปนผลเนื่องมาจากการสอนอานโดยใชการแปลความ  ตีความ  และขยายความ  

ในรูปของผังมโนทัศน  ทาํใหสามารถจบัใจความสาํคัญได การทีน่ักเรียนไดฝกจับใจความสาํคัญ

จากแบบฝกเปนรายบุคคล ละฝกสรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อเร่ืองทีอ่าน เขียนเปนคํามโนทัศน

แลวนําไปเขียนผังมโนทัศนเปนรายกลุม ทาํใหนักเรียนไดฝกสรุปความคิดรวบยอดอยางตอเนื่อง 

อีกทั้งผูวิจัยไดเฉลยแบบฝกและตรวจผังมโนทัศนทกุครั้งที่นกัเรียนทําเสร็จและไดอธิบายเพิ่มเติม

ในขอที่นกัเรียนทาํผิด ซึง่เปนการใหผลยอนกลับใหผลทนัท ีทาํใหนักเรยีนรูขอผิดพลาดและนําไป

ปรับปรุง แกไข ประกอบกับผูวิจัยไดเลือก เนื้อหาทีม่ีอรรถลักษณะหลากหลาย คือ เร่ืองเชิง

จินตนาการ เร่ืองเลาจากประสบการณ เร่ืองรายงานและเรื่องอธิบาย ซึ่งแตละเรื่องมีลักษณะ

โครงสรางเนื้อเร่ืองและภาษาที่แตกตางกนั การทีน่ักเรียนไดฝกทักษะในการอาน และจับใจความ

สําคัญจากเนือ้เร่ืองทีห่ลากหลายจึงทําใหนักเรียนมพีัฒนาการดานความเขาใจในการอานสูงขึน้ 

  4.  นกัเรียนทีไดรับการสอนโดยใชผังมโนทศันมีความสามารถทางการเขียนกอน

และหลังการทดลองแตกตางกัน  โดยมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 

 จากผลการทดลองพบวา ความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

ผังมโนทัศนกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .05  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยหลงัการทดลองนักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสูงกวา

การทดลอง ทัง้นี้เปนผลเนื่องมาจาก การใหนกัเรียนวางแผนการเขียนเรื่องโดยเขียนผังมโนทัศน

เพื่อใชเปนโครงเรื่องในการเขียนเรียงความนั้น นักเรียนไดมีการจัดลําดับความคิดออกมาในรูปของ

มโนทัศนหลัก มโนทัศนรองและมโนทัศนยอย แตละมโนทัศนจะถูกเชื่อมโยงใหมีความสัมพนัธกนั 

ตามลําดับมโนทัศน จะชวยถายความคิดของเรื่องออกมาในลกัษณะทีเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน 

ดังที่โนแวคและโกวนิ (Novak.  & Gowin. 1984: 17) กลาวไววาผงัมโนทัศนเปนการดึงความคิด

ใหปรากฏออกมาเปนมโนทัศนตางๆ ซึ้งสอดคลองกับอัญชลี ตนานนท (2536:46)  ทีก่ลาววาการ

ถายทอดมโนทัศนเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจเร่ืองใดเรื่องหนึง่ออกมาในลักษณะที่เปน

รูปธรรม 

 ในการจัดกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชผังมโนทัศนนี้ นักเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม 

ไดชวยกันระดมความคิด อภิปราย และเขียนเรื่องรวมกันตามอรรถลักษณะของเรื่องที่ไดอาน เมื่อ

เขียนเรื่องเสรจ็แลวตัวแทนกลุมจะอานเนือ้เร่ืองของตนใหเพื่อนในหองฟง และมีการแกไขปรับปรุง
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การใชภาษาในการเขียนเรื่องตามมติของกลุม  จากนัน้นักเรียนแตละคนยังไดฝกเขยีนเรื่องใหม

ตามลักษณะเดิมอีกครั้งเพื่อใหเกิดทกัษะในการเขียนเรื่องมากขึ้น 

  5.  นักเรียนไดรับการสอนตามแบบปกติมีความเขาใจในการอานกอนการทดลอง

และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ัง ทัง้นี้เปนผลเนื่องมาจาก การสอนอานแบบปกติ ผูวิจัยใชเนื้อหาที่มีความหลากหลาย คือ เร่ือง

เชิงจนิตนาการ เร่ืองเลาจากประสบการณ เร่ืองรายงานและเรื่องอธิบาย ซึ่งแตละเรื่องจะใช

โครงสรางในการดําเนนิเรื่องและการใชภาษาที่แตกตางกัน เนื้อเร่ืองทีน่ํามาใหนักเรยีนอานนั้น  

มีทั้งรอยแกวและรอยกรอง นักเรียนจะตองเขาใจในแนวคิดของผูเขียนที่ส่ือผานเนื้อเร่ืองแตละเรื่อง 

และเขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องออกมาใหได ซึง่นกัเรียนจะตองใชความคิดในการแปลความ 

ตีความ ขยายความ และจับใจความสาํคัญของเรื่อง จงึจะสรุปสาระสาํคัญได อีกทัง้กอนการอาน

ของเรื่องแตละเรื่อง ผูวิจัยไดใหนักเรียนฝกจับใจความสาํคัญของเรื่องจากแบบฝกกอนทุกครัง้ และ

มีการเฉลยคาํตอบประกอบคําอธิบาย ทาํใหนักเรียนเกดิดารเรียนรูในการคิดวิเคราะหอยาง

รอบคอบขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ จงึทาํใหนกัเรียนมีความเขาใจในการอานหลงัการทดลองสูงขึน้

กวากอนการทดลอง 

  6.  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติมีความสามารถทางการเขียนกอนและหลงัการ

ทดลองแตกตางกนั 

 จากผลการทดลองพบวานกัเรียนไดรับการสอนแบบปกติมีความสามารถทางการเขียน
กอนการทดลองและหลังการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว โดยนักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสูงขึ้นกวา 
กอนการทดลอง ทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ ผูวิจัยไดใช
เน้ือเรื่องที่หลากหลายเหมาะกับวยัและความสนใจของนักเรียน มาใหนักเรียนอานกอนเพ่ือฝก
ใหนักเรียนวิเคราะห โครงสรางของการเขยีนและลักษณะของภาษาที่ใชในการเขยีนเพ่ือใชเปน
แบบอยางในการเขียนเร่ืองของนักเรียน ซ่ึงนํามาใชเปนแมแบบในการเขียน ไดแก เรื่องเชิง
จินตนาการ เร่ืองจากประสบการณ เรื่องรายงาน และเรื่องอธิบาย ซ่ึงแตละเร่ืองมีการเขียนที่
แตกตางกัน ในการฝกเขียนแตละครั้ง นักเรียนจะไดฝกเขียนเร่ือง ตามเรื่องที่อานเปนรายกลุม
กอน เพ่ือใชแสดงความคิดในการเขียนเร่ืองในลักษณะเดิมอีกครั้ง เพ่ือเปนการฝกทักษะในการ
เขยีนรายบุคคล ซ่ึงการใหนักเรียนไดฝกเขียนบอยๆ จะทําใหนักเรียนมีทักษะในการเขียนดขีึ้น 
ซ้ึงสอดคลองกับแนวคิด ของวาสนา เกตุภาค (ม.ป.ป.:1) ที่กลาววา ความสามารถทางการเขยีน
จะทําไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกบัความพยายามของผูเขียนเพราะการเขยีนเปนทักษะซึง่ตองฝกฝน
จึงจะทําไดอยางมีศิลปะ 
 จากเหตุผลดังกลาวคิดทําใหผูวิจัยคิดวานาจะเปนสาเหตทุี่ทาํใหความสามารถทาง 

การเขียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการทํา

วิจัย  ดังนี ้

  1.  การสอนเขยีนผังมโนทัศน ควรเริ่มใหแนวทางการเขียน  โดยใชเร่ืองที่มีความ

หลากหลาย ส้ัน และเขาใจงาย จากนั้นจึงใชเนื้อหาทีย่าวขึ้น เพื่อพฒันาความเขาใจลักษณะของ

ผังมโนทัศนและวิธีเขียนผังมโนทัศน 

  2.  เวลาที่ใชในการสอนเขียนเรียงความควรใชเวลาที่เปนคาบคู  เพื่อถายโยง

ความคิดจากผังมโนทัศนโครงเรื่องไปสูการเขียนเนื้อเร่ือง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  ควรศึกษาคนควาเกีย่วกับตัวแปรอื่นๆ ไดแก ความคิดสรางสรรค ความสนใจ  

ในการเขียน และควรนําไปใชศึกษาผลการสอนกับนกัเรยีนในระดับชัน้ที่สูงขึ้น 
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     - เอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศน 

     - แผนการสอนแบบปกต ิ

     - เอกสารประกอบแผนการสอนแบบปกต ิ
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แผนการสอนโดยใชผังมโนทัศน 
แผนการสอนที่ 1 

 
วิชาภาษาไทย                     ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

เร่ือง  การอานจับใจความสาํคัญ                 เวลา  5 คาบ 

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

สาระสําคัญ 
 การอานเปนทกัษะสื่อสารสาํคัญที่ทําใหผูอานเขาใจแนวความคิดหลกัและเนื้อหา

สวนรวมของเรื่อง  โดยเฉพาะการจับใจความสาํคัญ การอานประเภทนี้ผูอานจะตองทาํความ

เขาใจความหมายของคาํ ขอความที่เปนสาํนวนของเรื่อง  สามารถตีความและวิเคราะหจุดมุงหมาย

ของเรื่องได  จงึจะทําใหเขาใจเร่ืองที่อานไดดีและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงคปลายทาง 
 นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและเขยีนเรื่องจากจตินาการได 

 

จุดประสงคนําทาง 
 1.  บอกความหมายของคําหรือขอความที่เปนสาํนวนจากเรื่องที่อานได 

 2.  ตีความจากเรื่องที่อานได 

 3.  จับใจความสําคัญของเรือ่งได  

 4.  เขียนผงัมโนทัศนแสดงแนวคิดหลกัและสาระสําคัญของเรื่องที่อานได 

 5.  เขียนเรื่องจากจิตนาการได 
 

เนื้อหา 
 การอานจับใจความสาํคัญและการเขียนเรือ่งจากจิตนาการ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ 1 
  ข้ันที่ 1 

   1.1  นักเรียนดูชื่อเร่ือง”กระตายกลับใจ” แลวคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองโดยตอบ 

คําถามของครู  เชน  นกัเรียนคิดวากระตายในเรื่องนี้มนีสัิยอยางไร  และผลเปนอยางไร นักเรียน 
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เขียนคําตอบบนกระดาน 

   1.2  นักเรียนและครูชวยกนัสรุปคําตอบเปนความคิดรวบยอด  เขียนเปนคํา 

มโนทัศน  และจัดลําดับของมโนทัศนตางๆบนกระดาน  ครูเขียนเชื่อมโยงเปนผังมโนทัศนใหนักเรียนด ู

  ข้ันที่ 2 

   2.1  นักเรียนอานใบความรูเร่ืองการจับใจความสาํคัญและผังมโนทัศน 

   2.2  นักเรียนทําแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  โดยอานเรื่องแมวกับ  

จานทองคาํแลวตอบคําถามในใบงาน 
 
 คาบที่ 2 
  ข้ันที่ 3 

   3.1  ครูถามทบทวนเรื่องการจับใจความสาํคัญและการเขียนผังมโนทศัน 

   3.2  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 6 คน  อานเรื่องกระตายกลับใจ  ชวยกนั 

จับใจความสาํคัญและสรุปแนวคิดหลกัของเรื่องโดยการตอบคําถามในใบงาน  เขียนเปนคาํ 

มโนทัศน  จัดประเภทและลาํดับคํามโนทศัน  เขยีนเปนผังมโนทัศน  ตัวแทนกลุมอธิบาย 

ผังมโนทัศนที่เขียนขึ้น  ครูเสนอแนะเพิ่มเตมิ  นักเรียนนําไปปรับปรุงแกไข 

   3.3  นักเรียนตอบคําถามในใบงาน  ครูและนักเรยีนรวมกันอภิปรายคําตอบ 
 
 คาบที่ 3 
  ข้ันที่ 4   

   นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนเรียงความ  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุป

สาระสําคัญอกีครั้ง 

  ข้ันที่ 5   

   นักเรียนทบทวนเรื่องกระตายกลับใจจากผังมโนทัศนของนักเรียน  และอภิปราย

ลักษณะการดําเนนิเรื่องและการใชภาษาของเรื่องกระตายกลับใจ 

  ข้ันที่ 6   

   นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 6 คน  ชวยกันคดิเรื่องใหม  แลวรวบรวมความคิด

เขียนคํามโนทศันที่เกี่ยวของกับเร่ือง 

  ข้ันที่ 7   

   นักเรียนชวยกนัจัดประเภทของมโนทัศน เชน  แนวคิด  ตัวละคร  เหตกุารณ 

สถานที ่ ฯลฯ  และจัดลําดับมโนทัศนเขียนเปนผังมโนทัศน  ครูตรวจแกไข  นักเรยีนนาํไปปรับปรุง

ใชเปนเรื่องในการเขียนเรียงความ 
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 คาบที่ 4 
  ข้ันที่ 8   

   นักเรียนแตละกลุมเขียนเรียงความจากผังมโนทัศน  ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอ

เร่ือง ครูและนกัเรียนรวมกนัพิจารณาแกไขสํานวน นักเรียนนาํไปแกไข แลวเขียนภาพประกอบเรื่อง 
 
 คาบที่ 5 
  ข้ันที่ 9   

   นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องใหมคนละ 1 เร่ือง  ใหมีอรรถลักษณะเดิม 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  นิทานเรื่องแมวกับจานทองคําและกระตายกลับใจ 

 2.  ใบความรูเร่ืองการจับใจความสาํคัญ  และผังมโนทัศน 

 3.  ใบความรูเร่ืองการเขียนเรียงความ 

 4.  ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ตรวจใบงาน 

 2.  ตรวจผลการเรียน 

 3.  สังเกตความรวมมือและความสนใจในการเรียน  (แบบสังเกต) 
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เอกสารประกอบแผนการสอนที่ 1 
ใบความรูเรื่องผังมโนทัศน 

 
 ผังมโนทัศน  หมายถงึ  แผนผังที่แสดงความสัมพนัธอยางมีลําดับของมโนทัศนหลัก  

มโนทัศนรองและมโนทัศนยอยของเรื่องทีม่ีความเกี่ยวของกัน  บางเรื่องอาจมีมโนทศันเฉพาะ  

โดยเขียนในรูปของคํามโนทศัน  ลอมรอบดวยวงกลม  วงรี  ส่ีเหลี่ยม  หรือรูปเลขาคณิตอื่นๆ  และ

เชื่อมโยงแตละมโนทัศนดวยเสนตรง  อาจมีคําเชื่อมกาํกับไวที่เสนตามความเหมาะสม 

 มโนทัศนหลกั  หมายถงึ  แนวคิดหลักของเรื่อง  ซึ่งไดมาจากการอานสรุปเร่ือง   

บางเรื่องอาจสังเกตไดจากชื่อเร่ือง  หรือหัวเรื่อง 

 มโนทัศนรอง  หมายถึง  ใจความสาํคัญทีส่นับสนนุแนวคิดหลักของเรือ่ง  อาจม ี

ใจความสําคญั  ใจความเดีย่ว  หรือหลายใจความก็ได 

 มโนทัศนยอย  หมายถงึ  พลความที่ขยายใจความสําคัญ 

 มโนทัศนเฉพาะ  หมายถงึ  รายละเอยีดหรือตัวอยางที่อธิบายใจความรองไดชดัเจนขึ้น 

 คํามโนทศัน  หมายถงึ  คํา  หรือวลีทีเ่ขียนขึ้นจากความคิดรวบยอดทีผู่อานสรุปไดจาก

เนื้อหาที่อาน 
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รูปแบบของผังมโนทัศน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มโนทัศนเฉพาะ 

มโนทัศนเฉพาะ 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศนหลัก 

มโนทัศนยอย 

มโนทัศน

มโนทัศนรอง 
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ใบความรูเรื่องการอานจับใจความสําคัญ 
 
 การอานจับใจความสาํคัญ  คือการอานเพือ่เก็บสาระสาํคัญของเรื่อง  ไดแก  ขอมูล 

ที่นาสนใจ  จดุมุงหมายในการเขียน  ความรูสึก  และแนวความคิดของผูเขียน 
 

หลักการจับใจความสําคัญ 
 1.  พิจารณาชือ่เร่ือง 

 2.  หาประโยคใจความสําคญัของแตละยอหนา  และหาประโยคประกอบ 

 3.  หาความสมัพันธระหวางขอความแตละยอหนา 

 4.  พิจารณาประโยค  สํานวนโวหาร  คําศพัท  ความรูสึก หรือความคดิเห็นที่มีตอเร่ือง 

ที่อาน  และความมุงหมายของผูเขียน 

 

การอานจับใจความของนิทาน 
 นิทาน  เปนเรือ่งที่สมมุติข้ึนมุงใหความสนกุสนานเพลิดเพลินแกผูอานเปนสําคัญ

จัดเปนงานเขียนประเภทบนัเทงิคด ี

 นิทานไมนิยมบอกเรื่องราวหรือแนวคิดสาํคัญอยางตรงไปตรงมา  การอานจับใจความ 

นิทานใหไดถูกตองแมนยาํควรใชแนวทางพิจารณา  ดังนี ้

  1.  ชื่อเร่ือง  จะเปนจุดชี้แนะหัวใจของเรื่องไวเปนอนัดับแรก  นิทานบางเรื่องตั้งชื่อ

เร่ืองใหเห็นใจความสาํคัญของเรื่องไดชัดเจน  แตบางเรือ่งผูอานตองพิจารณาจากสวนอืน่ใน 

เนื้อเร่ืองมาประกอบ 

  2.  แนวคิดหลกั  ผูแตงจะไมบอกโดยตรง  แตสามารถคนหาไดดวยวธิกีารตอไปนี ้

   2.1  พิจารณาขอขัดแยงของเรื่องแลวดูผลวาขอขัดแยงนัน้คลี่คลายขยายตัว

และสิ้นสุดลงอยางไร  จึงจะเห็นแกนเรื่องไดอยางชัดเจนขึ้น 

   2.2  สรุปสาระสําคัญ  โดยการตอบคําถามใหไดวาใคร  ทาํอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  

อยางไร  และทําไม  ซึง่จะเปนจุดชี้นาํใหเห็นแกนเรื่อง  หรือใจความสาํคัญไดงาย 

   2.3  การจับน้าํเสียหรือหางเสียงของผูแตงใหไดจะชวยใหจับใจความของเรื่อง

ไดแมนยํายิง่ขึน้ 
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แมวกับจานทองคํา 
 
 ชายคนหนึ่งกนิอาหารในรานแหงหนึ่ง  เขาเหลือบ

ไปเห็นแมวผอมโซ  ตัวหนึง่กาํลังกนิอาหารในจานทองคําเกาๆ 

เขาคิดวาจานใบนั้นถานําไปขายจะไดราคาดี  จงึขอชื้อแมวใน

ราคาหนึ่งพันบาท  เจาของรานรีบตกลงทนัท ี เมื่อจายเงิน

เรียบรอยแลวเขากลาววา    “เถาแกขายแมวใหผมแลวควรจะ

ใหจานผมเสียดวย  ผมจะไดนําไปใสอาหารใหแมว”  เจาของ

รานจึงตอบวา”ผมใหไมไดหรอกครับ ก็เพราะจานใบนี้แหละที่

ทําใหผมขายแมวไดราคาแพงหลายสิบตัวแลว” 
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ใบงาน 
เรื่องแมวกับจานทองคํา 

 
ชื่อ ................................................................ ชั้น ....................................... เลขที่ .................. 

 

ตอนที่ 1  ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหนาคําที่ถกูตอง 
 

1.  สาเหตทุี่ทาํใหชายในเรื่องขอชื้อแมวคืออะไร 

 ก.  เปนคนรักแมว      ข.  มีความเมตตาสงสาร 

 ค.  โลภอยากไดจานทองคําไปขาย  ง.  โงจึงหลงกลอุบายของคนขายแมว 

2.  เหตุใดเจาของรานจงึนาํจานทองคาํมาใสอาหารใหแมว 

 ก.  เปนจานประจําตัวแมว    ข.  แมวไมยอมกินขาวในจานอื่น 

 ค.  จานทองคาํเกามากแลว    ง.  เจาของตองการขายแมวใหไดราคาดี 

3.  การกระทําของเจาของรานตรงกับสํานวนวาอยางไร 

 ก.  ขุดบอลอปลา      ข.  พรานลาเนื้อ 

 ค.  ยอมแมวขาย       ง.  หวานพืชหวังผล 

4.  นักเรียนคดิวาชายผูชื้อแมวมีความรูสึกอยางไร  เมื่อไมไดจานทองคํา 

 ก.  เศราใจ        ข.  ผิดหวัง 

 ค.  เสยีหนา        ง.  โกรธ 

5.  นักเรียนคดิวาชายผูชื้อแมวและเจาของรานเปนคนอยางไร 

 ก.  เจาเสนห        ข.  หลอกลวง 

 ค.  มีไหวพริบ       ง.  คากําไรเกนิควร 

6.  เหตุการณในเรื่องเปรียบไดกับสํานวนใด 

 ก.  เกลือจิ้มเกลือ      ข.  ขมิน้กับปูน 

 ค.  ขิงก็ราขากแ็รง      ง.  เหนือฟายังมีฟา 

ตอนที่ 2  อภิปรายหวัขอตอไปนี้ 

1.  ขอความ”ก็เพราะจานใบนี้แหละทีท่ําใหผมขายแมวไดราคาแพงมาหลายสิบตัวแลว” 

หมายความวา …………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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                                            กระตายกลับใจ 
 
 ณ  ชายปารมคร้ึมแหงหนึ่งมีกระรอกอยูครอบครัวหนึ่ง  ครัวครัวนี้ชอบทําความดี  ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ 

“ลูกรัก  จงจาํไววาการทําความดีเปนผลดตีอเรานะลูก”  แมกระรอกกลาวกอนที่ลูก

กระรอกออกไปโรงเรียน  และขางๆบานกระรอกในโพรงไมถัดไปมีครอบครัวกระตายอาศัยอยู

ครอบครัวหนึ่ง  ครอบครัวนีม้ีความเฉลยีวฉลาดมาก  แตชอบเอารัดเอาเปรียบสัตวตัวอื่นๆอยูเสมอ  

พอและแมของกระตายสอยลูกวา  ใหเรียนเกงเพื่ออนาคตที่ดีกอนไปโรงเรียนเชนกนั 

 ลูกกระรอกแลวลูกกระตายเปนเพื่อนกนั  แตลูกกระตายมักจะแกลงลกูกระรอกอยูเสมอ

โดยบอกวาตนปวดหัว  เพื่อที่จะไดข่ีหลังลกูกระรอกไปโรงเรียน  เมื่อถงึโรงเรียนลกูกระตายไมเคย

ขอบใจลูกกระรอกแมแตคําเดียว  กลับวิง่หนี้ไปเลนกับเพื่อนอยางสนกุสนานแตลูกกระรอกกลับดี

ใจที่ไดชวยเพือ่นใหถงึที่หมาย  เยน็วนัหนึง่ลูกกระตายกลบัถึงบานกเ็ลาใหพอแมฟงวาตนสอบไดที่

หนึง่อีกตามเคย  สวนลกูกระรอกสอบไดที่สุดทาย   

 “ลูกกระรอกมนัโงจริงๆครับ  เมื่อตอนกลบัจากโรงเรียนลกูแกลงบนวาปวดทอง  เขาก็

อาสาใหลูกขี่หลังมาถึงที่บาน”  ทั้งพอและแมตางหวัเราะชอบใจกันอยางมีความสุข 

 สวนตนไมซึ่งเปนบานของกระรอก  ลูกกระรอกบอกพอกับแมของตนเองอยางเศราสรอย

วาตนเองสอบไดที่สุดทาย 

 “อยาเศราไปเลยลูกรักของพอ  ลําดับที่ไมใชการตัดสิ้นความดีหรือเลว”  ผูเปนพอกลาว

แลวยิ้มใหกําลงัใจลูกกระรอก 

 วันเวลาผานไปเพื่อนๆที่โรงเรียนเริ่มไมอยากเลนกับลูกกระตายเพราะชอบอวดความเกง

ของตนแลวเหน็แกตัว  ในขณะเดียวกนัลกูกระรอกกลับมีเพื่อนมากขึ้นจนทําใหลูกกระตายนอยใจ

แลวเสียใจ  สวนลูกกระรอกก็รูสึกหวงผลการเรียนของตน  เพราะครูหมีเตือนเขาอยูเสมอวา  หาก

ปลายปผลการเรียนไมดีก็จะตองซ้ําชัน้อยางแนนอน  ครูหมีพูดวา 

 “ครูรูวาเธอเปนคนดี  แตความดีไมใชคะแนนที่มากนัก  ครุหวังวาเธอคงเขาใจนะ” 

 เชาวนัรุงขึน้ลกูกระตายและลูกกระรอกก็เดินทางไปโรงเรียนดวยกันเหมือนเชนทกุวนั  

แตวันนี้ลูกกระตายดูซึมมากไมยอมพจูา  ลูกกระรอกเหน็ดังนั้นจงึพูดวา 

 “วันนี้เอเปนอะไร  ดูซึมผิดปกติ  เธอไมสบายรึเปลาขีห่ลงัฉันก็ไดนะ”  ลูกกระรอกอาสา  

 “ไมละ”  ลูกกระตายตอบและพูดตอไปวา  “ฉันอยากเปนคนดีอยางเธอจะไดมีเพื่อนเลน

มากๆ” 

  

 ณ  ชายปารมคร้ึมแหงหนึ่งมีกระรอกอยูครอบครัวหนึ่ง  ครัวครัวนี้ชอบทําความดี ชอบชวยเหลือ

ผูอ่ืนเสมอ 

“ลูกรัก  จงจาํไววาการทําความดีเปนผลดตีอเรานะลูก”  แมกระรอกกลาวกอนที่ลูก

กระรอกออกไปโรงเรียน  และขางๆบานกระรอกในโพรงไมถัดไปมีครอบครัวกระตายอาศัยอยู

ครอบครัวหนึ่ง  ครอบครัวนีม้ีความเฉลยีวฉลาดมาก  แตชอบเอารัดเอาเปรียบสัตวตัวอื่นๆ อยู

เสมอ  พอและแมของกระตายสอยลูกวา  ใหเรียนเกงเพื่ออนาคตที่ดีกอนไปโรงเรียนเชนกนั 

 ลูกกระรอกแลวลูกกระตายเปนเพื่อนกนั  แตลูกกระตายมักจะแกลงลกูกระรอกอยูเสมอ

โดยบอกวาตนปวดหัว  เพื่อที่จะไดข่ีหลังลกูกระรอกไปโรงเรียน  เมื่อถงึโรงเรียนลกูกระตายไมเคย

ขอบใจลูกกระรอกแมแตคําเดียว  กลับวิง่หนี้ไปเลนกับเพื่อนอยางสนกุสนานแตลูกกระรอกกลับดี

ใจที่ไดชวยเพือ่นใหถงึที่หมาย  เยน็วนัหนึง่ลูกกระตายกลับถึงบานกเ็ลาใหพอแมฟงวาตนสอบได

ที่หนึ่งอกีตามเคย  สวนลกูกระรอกสอบไดที่สุดทาย   

 “ลูกกระรอกมนัโงจริงๆ ครับ  เมื่อตอนกลบัจากโรงเรียนลูกแกลงบนวาปวดทอง  เขาก็

อาสาใหลูกขี่หลังมาถึงที่บาน”  ทั้งพอและแมตางหวัเราะชอบใจกันอยางมีความสุข 

 สวนตนไมซึ่งเปนบานของกระรอก ลูกกระรอกบอกพอกบัแมของตนเองอยางเศราสรอย 

วาตนเองสอบไดที่สุดทาย 

 “อยาเศราไปเลยลูกรักของพอ  ลําดับที่ไมใชการตัดสิ้นความดีหรือเลว” ผูเปนพอกลาว

แลวยิ้มใหกําลงัใจลูกกระรอก 

 วันเวลาผานไปเพื่อนๆ ที่โรงเรียนเริ่มไมอยากเลนกับลูกกระตายเพราะชอบอวดความ

เกงของตนแลวเหน็แกตัว  ในขณะเดียวกนัลูกกระรอกกลับมีเพื่อนมากขึ้นจนทาํใหลูกกระตาย

นอยใจแลวเสยีใจ  สวนลกูกระรอกก็รูสึกหวงผลการเรียนของตน  เพราะครูหมีเตือนเขาอยูเสมอ

วาหากปลายปผลการเรียนไมดีก็จะตองซ้าํชั้นอยางแนนอน  ครูหมพีดูวา 

 “ครูรูวาเธอเปนคนดี  แตความดีไมใชคะแนนที่มากนัก  ครุหวังวาเธอคงเขาใจนะ” 

 เชาวนัรุงขึน้ลกูกระตายและลูกกระรอกก็เดินทางไปโรงเรียนดวยกันเหมือนเชนทกุวนั     

แตวันนี้ลูกกระตายดูซึมมากไมยอมพจูา  ลูกกระรอกเหน็ดังนั้นจงึพดูวา 

 “วันนี้เอเปนอะไร  ดูซึมผิดปกติ  เธอไมสบายรึเปลาขีห่ลงัฉันก็ไดนะ”  ลูกกระรอกอาสา  

 “ไมละ”  ลูกกระตายตอบและพูดตอไปวา  “ฉันอยากเปนคนดีอยางเธอจะไดมีเพื่อนเลน 

มากๆ” 
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          “แตฉันอยากเรียนเกงอยางเธอนะลกูกระตาย  ฉันจะไดไมตองเรียนซ้าํชั้น”  ลูกกระรอก

พูดทัง้สองตางปรับทุกขซึ่งกนัและกนั  ลูกกระตายพูดวา  “ฉันจะสอนวธิีเรียนหนงัสือเกงใหเธอ” 
   “ฉันจะสอนวิธกีารเปนคนดีเพื่อเปนการตอบแทนเธอก็แลวกันนะลกูกระตาย”          

ลูกกระรอกพดูอยางดีใจ 

 ลูกกระตายบอกวิธีการเรียนเกงคือ  ตองขยันเรียนหนังสือ  เรียนหนังสือ  ทาํการบาน  

ฟงคุณครูอธิบายใหเขาใจ  เมื่อไมเขาใจตองถามแคนี้กส็ามารถเรยีนเกงไดแลว   

 ต้ังแตนั้นมาลกูกระตายกับลูกกระรอกก็เปนเพื่อนรักกนั  ไปโรงเรียนดวยกนั  เลน

ดวยกนัเสมอ  จนกระทั้งวันหนึ่งเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้น  เมื่อมีลมพายุใหญพัดมาเมื่อทั้งสอง

ออกไปวิ่งเลนกลางทุง  ลูกกระรอกเหน็ดังนัน้จึงดงึมือลูกกระตายวิ่งไปยังตนไมใหญเพื่อหลบ

พาย ุ

 เมื่อลมพายุสงบลง  พอกับแมกระตายก็ออกมาหาลุกกระตาย  แมกระตายรอง 

ครํ่าครวญถึงลูกกระตาย  แมกระรอกเหน็เชนนั้นจงึชวยกันตามหา  พบลูกกระรอกแลวลูก

กระตายอยูใตตนไมใหญ   แมกระตายพูดกับแมกระรอกวา 

 “แตกอนฉันเคยภูมิใจกับความเฉลียวฉลาดของครอบครัว  สอนใหลูกเปนเด็กเห็นแกตัว  

ตามใจลูกทกุอยางจนเคยตวั  แตเดี๋ยวนี้ฉันรูแลววาฉันตองสอนลกูใหเปนคนดี  เพื่อใหลูกฉัน 

มีชีวิตที่สดใส  พึง่ตนเองได  ฉันขอขอบใจลูกกระรอกดวยนะจะที่ชวยชีวิตลูกของฉนัไว” 

 ลูกกระตายรีบบอกพอกับแมวา  “ลูกกระรอกสอนวธิีเปนคนดีใหลูก  ลูกสอนวธิีเรียน

หนงัสือเกงใหลูกกระรอกเปนการตอบแทน  แตลูกก็ไมกลาบอกแม  เพราะลูกกลัวพอกับแมจะ

ตีลูก  ดุดาลูก”   แมกระตายมองลูกกระตายดวยความออนโยนแลวพดูวา 

 “ไมตองกลัวหรอกลูก  ถาลูกไมผิดแมจะไมตีไมดุดาลูกอีก”  แมกระตายพูด 

 เมื่อทุกสิง่ทกุอยางลงตัวพอแมแลวลูกกระตาย  ลูกกระรอก  ก็พากนักลับบานแลวยิม้

ใหกันอยางเปนสุข 
(จันทรเพ็ญ  แสนละเอียด “นิทานแผนพับอันดับที่ 15  นิทานจากการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก  ครั้งที่6 ”) 
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ใบงานการเขียนผังมโนทัศน 
 
ชื่อ ................................................................ ชั้น ....................................... เลขที่ .................. 

 

คําชี้แจง  นกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้  แลวนาํคําตอบมาจัดประเภทและลําดับเขียนเปน 

ผังมโนทัศน 

 1.  เร่ืองนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

 2.  ตัวละครสําคัญในเรื่องคอืใคร 

 3.  ตัวละครแตละตัวมีขอดีแลวขอดอยอยางไร 

 4.  ขอเดนและขอดอยของตัวละครทั้งสองสงผลอยางไร 

 5.  ตัวละครทัง้สองชวยเหลอืซึ่งกนัและกนัอยางไร 
 

ผังมโนทัศนเรื่องกระตายกลับใจ 
 

 

การพึง่พาอาศัยกนั 

กระตาย 

ขอดอย ขอเดน 

การสอนการทาํความดี 

มีเพื่อนมาก 
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                                               ใบงาน 
                                        เรื่องกระตายกลับใจ 
 

 

ชื่อ ................................................................ ชั้น ....................................... เลขที่ .................. 

 

ตอนที่ 1  ทําเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่ถกูตอง 

1.  ลูกกระรอกมีนิสัยอยางไร 

 ก.  กลาหาญ       ข.  ซื่อสัตย 

 ค.  เกียจคาน       ง.  โอบออมอารี 

2.  ลูกกระตายมีคุณลักษณะใด 

 ก.  เอื้อเฟอเผือ่แผ      ข.  ขยนัขันแขง็ 

 ค.  มานะอดทน       ง.  เฉลียวฉลาด 

3.  เหตุใดลูกกระตายและลกูกระรอกจึงมนีิสัยตางกนั 

 ก.  เรียนตางหองกัน      ข.  มีความเปนอยูตางกนั 

 ค.  เปนสัตวตางชนิดกนั     ง.  ไดรับการการอบรมเลี้ยงดูตางกนั 

4.  การที่ลูกกระตายสอนวิธเีรียนดีใหลูกกระรอกและลูกกระรอกสอนใหลูกกระตายประพฤติตัวดี

ข้ึนนัน้ใหแนวคิดในเรื่องใด 

 ก.  การพึ่งพาอาศัยกนั     ข.  การมีไมตรีตอกัน 

 ค.  ความโอบออมอารี     ง.  ความรักความสามัคค ี

5.  ผูเขียนตองการคติสอนใจในเรื่องใด 

 ก.  การทําความด ี      ข.  ความเมตตา 

 ค.  ความสามคัคี      ง.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 
ตอนที่ 2  อภิปรายหวัขอตอไปนี้ 

1.  ”ลําดับที่ไมใชการตัดสินความดีและความเลว”  หมายความวา 

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

2.  ”ครูรูวาเธอเปนเด็กแตความดีไมใชคะแนนที่มากนัก”  หมายความวา 

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบความรู 
                                     เรื่องการเขียนเรียงความ 
 
  
 เรียงความ  หมายถงึ  การนาํถอยคํามาเรยีบเรียงเปนเรือ่งราวโดยมีจดุมุงหมายที่

แนนอน  เพื่อแสดงความรู  ความเขาใจ  ความคิด  หรือความรูสึกของผูเขียนออกมาใหอานเขาใจ

ดวยภาษาที่สละสลวย 
 
 องคประกอบของเรียงความ 

 
                                                                                 

 
 
                                                                                

 
 
                                                                                 

 
 
 คํานํา เปนการเปดเรื่อง  ผูเขยีนจงูใจผูอานใหรูสึกอยากอานเรื่องตอไป 
 ลักษณะการเขียนคํานาํ 
  1.  ใชคําพูดหรือคําสนทนา 

  2.  เขียนบรรยายสภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ 

  3.  ใชบทรอยกรองที่เขากับเร่ือง 

  4.  ใชคําพังเพย  สุภาษิตหรอืปรัชญา 

 

 เนื้อเรื่อง  เปนการรวบรวมขอมูลมาเขียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายในการเขียนและ

ชื่อเร่ืองโดยมี  รายละเอยีดทีส่นับสนนุแนวคิดหลักของเรือ่ง  อาจมีการยกตัวอยางประกอบ 
 

คํานํา 

เนื้อเร่ือง 

สรุป 
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 สรุป  เปนการสรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น  มกีารแสดงขอคิดเห็น  ขอสังเกต  หรือ

คําแนะนํา   เชญิชวน  เพื่อใหผูอานไดรับประโยชนจากการอาน การเขียนเรียงความที่ดีตองมกีาร

วางโครงเรื่อง  เพื่อเปนแนวในการเขียนและความเปนเอกภาพ 

 

ตัวอยางโครงเรื่อง  เร่ือง “ติดยาเสพติด  ชวีิตจะมืดมน” 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา เนื้อเร่ือง 

ปญหาและโทษของยาเสพติด 

การแกปญหายาเสพติด 

สรุปแนวคิด 
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ใบความรู 
                                      เรื่องเลาเชิงจินตนาการ 
 
 เรื่องเลาเชิงจินตนาการ  เปนการเขียนเรื่องเลาจากความคิดของผูเขียน  สวนมาก 

จะเปนแนวนิทาน  หรือนิยาย   
 
 ลักษณะโครงสรางเรื่องเลาเชิงจินตนาการ 
  1.  มีการนําเรือ่งโดยกลาวความเปนไปของเรื่องบงบอกตัวบุคคล  สถานที่ หรือเวลา 

  2.  มีการลําดบัของเหตุการณในเรื่อง 

  3.  แสดงปมปญหาของเรื่อง 

  4.  แสดงการคลี่คลาย  หรือการแกปมปญหาของเรื่อง 
 
 ลักษณะของภาษา 
  1.  เปนเรื่องเลาในอดีต  หรือเปนเรื่องที่ผานมาแลว  มักมีคําวา  กาลครั้งหนึ่ง   

ณ  ชายปาแหงหนึ่ง ฯลฯ   

  2.  ใชบุพบทบงบอกเวลา  สถานที ่

  3.  ใชสรรพนามบุรุษที่ 3  ในการกลาวถงึ  หรืออางถึงบุคคลอ่ืน 

  4.  มีความเปนเหตุเปนผล  ความคลอยตาม  แลวความขัดแยง ฯลฯ 
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แผนการสอนแบบปกติ 
แผนการสอนที่ 1 

 
วิชาภาษาไทย                     ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

เร่ือง  การอานจับใจความสาํคัญ                 เวลา  5 คาบ 

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

สาระสําคัญ 
 การอานเปนทกัษะสื่อสารสาํคัญที่ทําใหผูอานเขาใจแนวความคิดหลกัและเนื้อหา

สวนรวมของเรื่อง  โดยเฉพาะการจับใจความสาํคัญ การอานประเภทนี้ผูอานจะตองทาํความ

เขาใจความหมายของคาํ  ขอความที่เปนสาํนวนของเรื่อง  สามารถตีความและวิเคราะหจุดมุงหมาย

ของเรื่องได  จงึจะทําใหเขาใจเร่ืองที่อานไดดีและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงคปลายทาง 
 นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานและเขยีนเรื่องจากจตินาการได 
 

จุดประสงคนําทาง 
 1.  บอกความหมายของคําหรือขอความที่เปนสาํนวนจากเรื่องที่อานได 

 2.  ตีความจากเรื่องที่อานได 

 3.  จับใจความสําคัญของเรือ่งได  

 4.  เขียนผงัมโนทัศนแสดงแนวคิดหลกัและสาระสําคัญของเรื่องที่อานได 

 5.  เขียนเรื่องจากจิตนาการได 
 

เนื้อหา 
 การอานจับใจความสาํคัญและการเขียนเรือ่งจากจิตนาการ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คาบที่ 1 
  ข้ันที่ 1  สรางความสนใจ 

   ครูถามนกัเรียนวา  ใครรูจักกระตายในนทิานบาง  กระตายในเรื่องมนีสัิย

อยางไร ฯลฯ 
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  ข้ันที่ 2  แจงจดุประสงค 

   ครูแจงจุดประสงคใหนกัเรียนทราบวาเมื่ออานเรื่องที่กาํหนดใหแลวนกัเรียนตอง

ตอบคําถามของเรื่องได  จับใจความสําคญัของเรื่องแลวเขียนสรุปความจากเรื่องทีอ่าน  และเขียน

เรียงความจากจินตนาการได 

  ข้ันที่ 3  ใหแนวทางการเรียนรู 

          3.1  นักเรียนศึกษากับความรูเร่ืองการจับใจความสําคญั 

                          3.2  ครูและนกัเรียนชวยกันสรุปสาระสําคญัและชี้แนวทางการคนหา

สาระสําคัญของเรื่องโดยการใชคําถาม  เชน  ใคร  ทาํอะไร  ที่ไหน  เมือ่ไร  อยางไร  ฯลฯ 

           3.3  นักเรียนฝกจับใจความสําคัญจากเรื่องแมวกับจานทองคํา  โดยอานเนื้อ

เร่ืองแลวตอบคําถามในใบงาน 

   3.4  นักเรียนอภิปรายคําตอบและขอความที่เปนสํานวนในเรื่อง 
 
 คาบที่ 2 
  ข้ันที่ 4  ใหเนือ้หา 

                     4.1  นักเรียนทบทวนการจบัใจความสาํคัญ  และการหาสาระสําคัญของเรื่อง 

จากการตอบคําถามของครู 

               4.2  นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 6 คนอานเรื่องกระตายกลบัใจ  แลวปฏบัิติ

กิจกรรมดังตอไปนี้  ลงในใบงาน 

    4.2.1  ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน 

    4.2.2  อภิปรายขอคิดและความหมายของสํานวนในเรื่อง 

    4.2.3  เขียนสรุปสาระสําคญัของเรื่อง 

   4.3  ครูและนกัเรียนรวมกนัสรุปสาระสําคญัของเรื่อง  อภิปรายขอคิดและ

ความหมายของสํานวนจากเรื่องที่อาน 
 
 คาบที่ 3 
  ข้ันที่ 5  สงเสรมิความแมนยาํ 

   5.1  นักเรียนศึกษาใบความรูเรียงความ  และอรรถลักษณะของเรื่อง 

เชิงจนิตนาการ 

           5.2  นักเรียนรวมกนัอภิปรายอรรถลักษณะของเรื่องกระตายกลับใจ  ลักษณะ

การดําเนินเรื่องและการใชภาษา 
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           5.3  นักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดเรื่องที่จะเขียนโดยมีอรรถลักษณะเปนเรื่อง

เชิงจนิตนาการแลวกันโครงเรื่องกลุมละ 1 เร่ือง  ครูตรวจแกไข  นักเรียนนาํไปปรับปรุง 
 
 คาบที่ 4 
  ข้ันที่ 5  สงเสรมิความแมนยาํ (ตอ) 

   นักเรียนแตละกลุมชวยกนัเขียนเรื่องจากโครงเรื่องที่แกไขปรับปรุงแลว  ตัวแทน

กลุมนาํเสนอเรื่อง  ครูและนกัชวยกันพิจารณาแกไขถอยคําสํานวน  นักเรียนนาํไปปรับปรุงแกไข  

แลววาดภาพประกอบ 
 
 คาบที่ 5 
  ข้ันที่ 6  ประเมินผล 

             6.1 นักเรียนแตละคนเขียนเรื่องใหมโดยเรือ่งใหมีอรรถลกัษณะเปนเรื่อง 

เชิงจนิตนาการ 

   6.2  นักเรียนเขียนเรื่องจากจิตนาการ 

   6.3  ครูตรวจผลงาน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  นิทานเรื่องแมวกับจานทองคําและกระตายกลับใจ 

 2.  ใบความรูเร่ืองการจับใจความสาํคัญ 

 3.  ใบความรูเร่ืองการเขียนเรียงความและอรรถลักษณะของเรื่องเชิงจนิตนาการ 

 4.  ใบงาน 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  ตรวจใบงาน 

 2.  ตรวจผลงานการเขียน 

 3.  สังเกตความรวมมือและความสนใจในการเรียน 
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เอกสารประกอบแผนการสอนที่ 1 
ใบความรูเรื่องการอานจับใจความสําคัญ 

 
 การอานจับใจความสาํคัญ  คือการอานเพือ่เก็บสาระสาํคัญของเรื่อง  ไดแก  ขอมูล 

ที่นาสนใจ  จดุมุงหมายในการเขียน  ความรูสึก  และแนวความคิดของผูเขียน 
 

หลักการจับใจความสําคัญ 
 1.  พิจารณาชือ่เร่ือง 

 2.  หาประโยคใจความสําคญัของแตละยอหนา  และหาประโยคประกอบ 

 3.  หาความสมัพันธระหวางขอความแตละยอหนา 

 4.  พิจารณาประโยค  สํานวนโวหาร  คําศพัท  ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่มีตอเร่ือง 

ที่อาน และความมุงหมายของผูเขียน 

 

การอานจับใจความนิทาน 
 นิทาน  เปนเรือ่งที่สมมุติข้ึนมุงใหความสนกุสนานเพลิดเพลินแกผูอานเปนสําคัญ

จัดเปนงานเขียนประเภทบนัเทงิคด ี

 นิทาน  ไมนิยมบอกเรื่องราวหรือแนวคิดสําคัญอยางตรงไปตรงมา  การอานจับใจความ

นิทานใหไดถูกตองแมนยาํควรใชแนวทางพิจารณา  ดังนี ้

  1.  ชื่อเร่ือง  จะเปนจุดชี้แนะหัวใจของเรื่องเปนอันดับแรก  นิทานบางเรื่องใหเหน็

ใจความสําคญัของเรื่องไดชัดเจน  แตบางเรื่องผูอานตองพิจารณาจากสวนอืน่ในเนื้อเร่ืองมา

ประกอบ 

  2.  แนวคิกหลกั  ผูแตงจะไมบอกโดยตรง  แตสามารถคนหาไดดวยวธิกีารตอไปนี ้

  3.  พิจารณาขอขัดแยงของเรื่องแลวดูผลวาขอขัดแยงนัน้คลี่คลายขยายตัวและ

ส้ินสุดลงอยางไร  จึงจะเหน็แกนเรื่องไดชัดเจนขึ้น 

  4.  สรุปสาระสําคัญโดยการตอบคําถามใหไดวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  

อยางไร  และ ทําไม  ซึง่จะเปนจุดชี้นาํใหเห็นแกนเรื่อง  หรือใจความสาํคัญไดงาย 

  5.  การจับน้าํเสียงหรือหางเสียงของผูแตงใหไดจะชวยใหจับใจความของเรื่องได

แมนยํายิ่งขึน้ 
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แมวกับจานทองคํา 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

ชายคนหนึ่งกนิอาหารในรานแหงหนึ่ง  เขาเหลือบไปเหน็แมวผอมโซ  ตัวหนึ่ง

กําลังกินอาหารในจานทองคําเกาๆ  เขาคิดวาจานใบนั้นถานาํไปขายจะไดราคาดี  จึงขอ

ชื้อแมว  ในราคาหนึ่งพันบาท  เจาของรานรีบตกลงทันที  เมื่อจายเงนิเรียบรอยแลวเขา

กลาววา “เถาแกขายแมวใหผมแลวควรจะใหจานผมเสียดวย  ผมจะไดนําไปใสอาหารให

แมว”  เจาของรานจึงตอบวา”ผมใหไมไดหรอกครับ ก็เพราะจานใบนี้แหละทีท่ําใหผมขาย

แมวไดราคาแพง หลายสิบตัวแลว” 
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ใบงาน 
เรื่องแมวกับจานทองคํา 

 
 

ชื่อ ................................................................ ชั้น ....................................... เลขที่ .................. 

 

ตอนที่ 1  ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหนาคําที่ถกูตอง 

1.  สาเหตทุี่ทาํใหชายในเรื่องขอชื้อแมวคืออะไร 

 ก.  เปนคนรักแมว      ข.  มีความเมตตาสงสาร 

 ค.  โลภอยากไดจานทองคําไปขาย  ง.  โงจึงหลงกลอุบายของคนขายแมว 

2.  เหตุใดเจาของรานจงึนาํจานทองคาํมาใสอาหารใหแมว 

 ก.  เปนจานประจําตัวแมว    ข.  แมวไมยอมกินขาวในจานอื่น 

 ค.  จานทองคาํเกามากแลว    ง.  เจาของตองการขายแมวใหไดราคาดี 

3.  การกระทําของเจาของรานตรงกับสํานวนวาอยางไร 

 ก.  ขุดบอลอปลา      ข.  พรานลาเนื้อ 

 ค.  ยอมแมวขาย       ง.  หวานพืชหวังผล 

4.  นักเรียนคดิวาชายผูชื้อแมวมีความรูสึกอยางไร  เมื่อไมไดจานทองคํา 

 ก.  เศราใจ        ข.  ผิดหวัง 

 ค.  เสยีหนา        ง.  โกรธ 

5.  นักเรียนคดิวาชายผูชื้อแมวและเจาของรานเปนคนอยางไร 

 ก.  เจาเสนห        ข.  หลอกลวง 

 ค.  มีไหวพริบ       ง.  คากําไรเกนิควร 

6.  เหตุการณในเรื่องเปรียบไดกับสํานวนใด 

 ก.  เกลือจิ้มเกลือ      ข.  ขมิน้กับปูน 

 ค.  ขิงก็ราขากแ็รง      ง.  เหนือฟายังมีฟา 

 

ตอนที่ 2  อภิปรายหวัขอตอไปนี้ 

1.  ขอความ”ก็เพราะจานใบนี้แหละทีท่ําใหผมขายแมวไดราคาแพงมาหลายสิบตัวแลว” 

หมายความวา …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
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กระตายกลับใจ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ  ชายปารมคร้ึมแหงหนึ่งมีกระรอกอยูครอบครัวหนึ่ง  ครัวครัวนี้ชอบทําความดี ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ 

“ลูกรัก  จงจาํไววาการทําความดีเปนผลดตีอเรานะลูก”  แมกระรอกกลาวกอนที่ลูก

กระรอกออกไปโรงเรียน  และขางๆ บานกระรอกในโพรงไมถัดไปมีครอบครัวกระตายอาศัย

อยูครอบครัวหนึง่  ครอบครัวนี้มีความเฉลยีวฉลาดมาก  แตชอบเอารัดเอาเปรียบสตัวตัว

อ่ืนๆ อยูเสมอ  พอและแมของกระตายสอยลูกวา  ใหเรียนเกงเพื่ออนาคตที่ดีกอนไป

โรงเรียนเชนกนั 

 ลูกกระรอกแลวลูกกระตายเปนเพื่อนกนั  แตลูกกระตายมักจะแกลงลกูกระรอก

อยูเสมอโดยบอกวาตนปวดหัว  เพื่อที่จะไดข่ีหลังลูกกระรอกไปโรงเรียน  เมื่อถงึโรงเรียนลูก

กระตายไมเคยขอบใจลูกกระรอกแมแตคําเดียว  กลับวิ่งหนี้ไปเลนกับเพื่อนอยางสนกุสนาน

แตลูกกระรอกกลับดีใจที่ไดชวยเพื่อนใหถึงที่หมาย  เย็นวนัหนึ่งลกูกระตายกลับถงึบานก็

เลาใหพอแมฟงวาตนสอบไดที่หนึ่งอกีตามเคย  สวนลกูกระรอกสอบไดที่สุดทาย   

 “ลูกกระรอกมนัโงจริงๆครับ  เมื่อตอนกลบัจากโรงเรียนลกูแกลงบนวาปวดทอง  

เขาก็อาสาใหลูกขี่หลังมาถงึที่บาน”  ทั้งพอและแมตางหัวเราะชอบใจกันอยางมีความสุข 

 สวนตนไมซึ่งเปนบานของกระรอก  ลูกกระรอกบอกพอกับแมของตนเองอยาง

เศราสรอยวาตนเองสอบไดที่สุดทาย 

 “อยาเศราไปเลยลูกรักของพอ  ลําดับที่ไมใชการตัดสิ้นความดีหรือเลว” ผูเปนพอ

กลาวแลวยิ้มใหกําลงัใจลูกกระรอก 

 วันเวลาผานไปเพื่อนๆที่โรงเรียนเริ่มไมอยากเลนกับลูกกระตายเพราะชอบอวด

ความเกงของตนแลวเหน็แกตัว  ในขณะเดยีวกนัลูกกระรอกกลับมีเพื่อนมากขึ้นจนทาํใหลูก

กระตายนอยใจแลวเสียใจ  สวนลูกกระรอกก็รูสึกหวงผลการเรียนของตน  เพราะครูหมี

เตือนเขาอยูเสมอวา หากปลายปผลการเรียนไมดีก็จะตองซ้ําชัน้อยางแนนอน  ครูหมีพูดวา 

 “ครูรูวาเธอเปนคนดี  แตความดีไมใชคะแนนที่มากนัก  ครุหวังวาเธอคงเขาใจ

นะ” 
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 เชาวนัรุงขึน้ลกูกระตายและลูกกระรอกก็เดินทางไปโรงเรียนดวยกันเหมือนเชนทกุ

วัน  แตวนันี้ลูกกระตายดูซมึมากไมยอมพูจา  ลูกกระรอกเหน็ดังนั้นจงึพูดวา 

 “วันนี้เอเปนอะไร ดูซึมผิดปกติ เธอไมสบายรึเปลาขีห่ลงัฉันก็ไดนะ” ลูกกระรอกอาสา

 “ไมละ”  ลูกกระตายตอบและพูดตอไปวา  “ฉันอยากเปนคนดีอยางเธอจะไดมี

เพื่อนเลนมากๆ” 

 “แตฉันอยากเรียนเกงอยางเธอนะลกูกระตาย  ฉันจะไดไมตองเรียนซ้ําชั้น”  ลูก

กระรอกพูดทัง้สองตางปรับทกุขซึ่งกนัและกัน  ลูกกระตายพูดวา  “ฉันจะสอนวธิีเรียนหนงัสือ

เกงใหเธอ” 
 “ฉันจะสอนวธิีการเปนคนดเีพื่อเปนการตอบแทนเธอก็แลวกันนะลกูกระตาย”   

ลูกกระรอกพดูอยางดีใจ 

 ลูกกระตายบอกวิธีการเรียนเกงคือ  ตองขยันเรียนหนังสือ  เรียนหนังสือ  ทาํ

การบาน   ฟงคุณครูอธิบายใหเขาใจ  เมื่อไมเขาใจตองถามแคนี้ก็สามารถเรียนเกงไดแลว   

 ต้ังแตนั้นมาลกูกระตายกับลูกกระรอกก็เปนเพื่อนรักกนั  ไปโรงเรียนดวยกนั  เลน

ดวยกนัเสมอ  จนกระทั้งวันหนึ่งเกิดเหตุการณไมคาดฝนขึ้น  เมื่อมีลมพายุใหญพัดมาเมื่อทั้ง

สองออกไปวิ่งเลนกลางทุง  ลูกกระรอกเห็นดังนัน้จึงดงึมอืลูกกระตายวิง่ไปยังตนไมใหญเพื่อ

หลบพาย ุ

 เมื่อลมพายุสงบลง  พอกับแมกระตายก็ออกมาหาลกุกระตาย  แมกระตายรองคร่ํา

ครวญ ถึงลกูกระตาย  แมกระรอกเหน็เชนนั้นจงึชวยกนัตามหา  พบลกูกระรอกแลวลูก

กระตายอยูใตตนไมใหญ   แมกระตายพูดกับแมกระรอกวา 

 “แตกอนฉันเคยภูมิใจกับความเฉลียวฉลาดของครอบครัว  สอนใหลูกเปนเด็กเห็น

แกตัว  ตามใจลูกทุกอยางจนเคยตัว  แตเดี๋ยวนี้ฉันรูแลววาฉนัตองสอนลูกใหเปนคนดี  เพื่อให

ลูกฉันมีชวีิตทีส่ดใส  พึง่ตนเองได  ฉันขอขอบใจลูกกระรอกดวยนะจะที่ชวยชีวิตลูกของฉันไว” 

 ลูกกระตายรีบบอกพอกับแมวา  “ลูกกระรอกสอนวธิีเปนคนดีใหลูก  ลูกสอนวธิี

เรียนหนงัสือเกงใหลูกกระรอกเปนการตอบแทน  แตลูกก็ไมกลาบอกแม  เพราะลูกกลัวพอกับ

แมจะตีลูก  ดุดาลูก”  แมกระตายมองลูกกระตายดวยความออนโยนแลวพูดวา 

 “ไมตองกลัวหรอกลูก  ถาลูกไมผิดแมจะไมตีไมดุดาลูกอีก”  แมกระตายพูด 

 เมื่อทุกสิง่ทกุอยางลงตัวพอแมแลวลูกกระตาย  ลูกกระรอก  ก็พากนักลับบานแลว

ยิ้มใหกนัอยางเปนสุข 
(จันทรเพ็ญ  แสนละเอียด “นิทานแผนพับอันดับที่ 15  นิทานจากการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก  ครั้งที่6 ”) 
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                                                                             ใบงาน 
                                         เรื่องกระตายกลับใจ 
 
 

ชื่อ ................................................................ ชั้น ....................................... เลขที่ .................. 
 
ตอนที่ 1  ทําเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่ถกูตอง 

1.  ลูกกระรอกมีนิสัยอยางไร 

 ก.  กลาหาญ       ข.  ซื่อสัตย 

 ค.  เกียจคาน       ง.  โอบออมอารี 

2.  ลูกกระตายมีคุณลักษณะใด 

 ก.  เอื้อเฟอเผือ่แผ      ข.  ขยนัขันแขง็ 

 ค.  มานะอดทน       ง.  เฉลียวฉลาด 

3.  เหตุใดลูกกระตายและลกูกระรอกจึงมนีิสัยตางกนั 

 ก.  เรียนตางหองกัน      ข.  มีความเปนอยูตางกนั 

 ค.  เปนสัตวตางชนิดกนั     ง.  ไดรับการการอบรมเลี้ยงดูตางกนั 

4.  การที่ลูกกระตายสอนวิธเีรียนดีใหลูกกระรอกและลูกกระรอกสอนใหลูกกระตายประพฤติตัวดี

ข้ึนนัน้ใหแนวคิดในเรื่องใด 

 ก.  การพึ่งพาอาศัยกนั     ข.  การมีไมตรีตอกัน 

 ค.  ความโอบออมอารี     ง.  ความรักความสามัคค ี

5.  ผูเขียนตองการคติสอนใจในเรื่องใด 

 ก.  การทําความด ี      ข.  ความเมตตา 

 ค.  ความสามคัคี      ง.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

 

ตอนที่ 2  อภิปรายหวัขอตอไปนี้ 

1.  ”ลําดับที่ไมใชการตัดสินความดีและความเลว”  หมายความวา 

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

2.”ครูรูวาเธอเปนเด็กแตความดีไมใชคะแนนที่มากนัก”  หมายความวา 

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 3   เขียนสรุปสาระสําคัญจากเรื่องกระตายกลับใจ 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู 
                                      เรื่องการเขียนเรียงความ 
 
 
 เรียงความ  หมายถงึ  การนาํถอยคํามาเรยีบเรียงเปนเรือ่งราวโดยมีจดุมุงหมาย 

ที่แนนอน  เพือ่แสดงความรู  ความเขาใจ  ความคิด  หรือความรูสึกของผูเขียนออกมาใหอาน

เขาใจดวยภาษาที่สละสลวย 

 
 องคประกอบของเรียงความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คํานํา   เปนการเปดเรื่อง  ผูเขยีนจงูใจผูอานใหรูสึกอยากอานเรื่องตอไป 
  ลักษณะการเขียนคํานาํ 
   1.  ใชคําพูดหรือคําสนทนา 

   2.  เขียนบรรยายสภาพธรรมชาติ  บรรยากาศ 

   3.  ใชบทรอยกรองที่เขากับเร่ือง 

   4.  ใชคําพังเพย  สุภาษิตหรอืปรัชญา 
 
 เนื้อเรื่อง  เปนการรวบรวมขอมูลมาเขียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายในการเขียนและ

ชื่อเร่ืองโดยมีรายละเอยีดที่สนับสนนุแนวคดิหลักของเรื่อง  อาจมกีารยกตัวอยางประกอบ 
 

คํานํา 

เนื้อเร่ือง 

สรุป 
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 สรุป  เปนการสรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น  มกีารแสดงขอคิดเห็น  ขอสังเกต  หรือ

คําแนะนํา  เชญิชวน  เพื่อใหผูอานไดรับประโยชนจากการอาน การเขียนเรียงความที่ดีตองมกีาร

วางโครงเรื่อง  เพื่อเปนแนวในการเขียนและความเปนเอกภาพ 

 ตัวอยางโครงเรื่อง  เร่ือง “ติดยาเสพติด  ชวีิตจะมืดมน”  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา เนื้อเร่ือง 

ปญหาและโทษของยาเสพติด 

การแกปญหายาเสพติด 

สรุปแนวคิด 
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ใบความรู 
เรื่องเลาเชิงจินตนาการ 

 
  

 เรื่องเลาเชิงจินตนาการ  เปนการเขียนเรื่องเลาจากความคิดของผูเขียน  สวนมาก 

จะเปนแนวนิทาน  หรือนิยาย   
 
 ลักษณะโครงสรางเรื่องเลาเชิงจินตนาการ 
  1.  มีการนําเรือ่งโดยกลาวความเปนไปของเรื่องบงบอกตัวบุคคล สถานที ่หรือเวลา 

  2.  มีการลําดบัของเหตุการณในเรื่อง 

  3.  แสดงปมปญหาของเรื่อง 

  4.  แสดงการคลี่คลาย  หรือการแกปมปญหาของเรื่อง 
 
 ลักษณะของภาษา 
  1.  เปนเรื่องเลาในอดีต  หรือเปนเรื่องที่ผานมาแลว  มักมีคําวา  กาลครั้งหนึ่ง   

ณ  ชายปาแหงหนึ่ง ฯลฯ  

  2.  ใชบุพบทบงบอกเวลา  สถานที ่

  3.  ใชสรรพนามบุรุษที่ 3  ในการกลาวถงึ  หรืออางถึงบุคคลอ่ืน 

  4.  มีความเปนเหตุเปนผล  ความคลอยตาม  แลวความขัดแยง ฯลฯ 
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แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
คําชี้แจง 
   1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 40 ขอ  เปนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  คือ  ก  ข  ค  ง       

ใหเวลาทาํ 50 นาท ี (1 คาบ) 

 2.  ใหนกัเรียนพิจารณาตวัเลอืกที่เปนคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด  แลวทําเครื่องหมาย

กากบาท (x)  ลงในกระดาษคําตอบ  ดังตวัอยางขอ (0) 

                                                       กระดาษคําตอบ 

อ ก ข ค ง 

0 X       

 

 3.  ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหม  ใหขีดเสนทับตัวเลือกที่ไมตองการ  ดังนี ้

                                                         กระดาษคําตอบ 

ขอ ก ข ค ง 

0  X      

 

 5.  หลังจากทาํแบบทดสอบเสร็จแลว  นําแบบทดสอบพรอมกระดาษคําตอบสงคื 

กรรมการ คุมสอบ 

 6.  หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการคุมสอบ 
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1.  ”แมวาจะมวีัตถุกรองแสงชวยถนอมดวงตาแลวก็ตาม  อันตรายก็สามารถเกิดขึ้นไดอยูดี  ตอกระจก  

ตอเนื้อ  กระจกตาอักเสบ  มานตาอกัเสบ  ลวนเกิดจากแสงทัง้นัน้” 

ขอความนี้ใหความรูเร่ืองใด 

 ก.  อันตรายของแสงทีเ่กิดกบัตา 

 ข.  วัสดุกรองแสงกับการปองกนัดวงตา 

 ค.  ประโยชนของวัสดุกรองแสงตอดวงตา 

 ง.  วธิีการถนอมดวงตาดวยวสัดุกรองแสง 

 

คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ  2-3 

 “ตัวอะโนลและกิ้งกาอืน่หลายชนิด  สามารถเปลี่ยนสีตัวมันเองได  ถามันไปเกาะอยูที่

ใบไม  ตัวมนักจ็ะเปลี่ยนเปนสีเขียว  ถามันคลานไปตามฝงแมน้าํที่เปนทราย  มนัก็จะกลายเปน 

สีเหลือง ๆ ” 

2.  ขอความนีก้ลาวถึงเรื่องใด 

 ก.  การปรับตัว       ข.  การดํารงชวีิต 

 ค.  การหาอาหาร      ง.  การเปลี่ยนแปลง 

3.  ”การเปลี่ยนส”ี  ของตัวอะโนลและกิ้งกาไมใหประโยชนดานใด 

 ก.  การผสมพนัธุ       ข.  การหาอาหาร 

 ค.  การหลบภยั       ง.  การพรางตวั 

4.  ”ปาไมไทยใกลเปนปาชาแลวครับ  พวกผมดับคาลูกปนนับหมืน่แสน 

ทั้งดักลาฆาฟนกนัทัว่แดน    มันนาแคนที่เกิดมาในปาไทย” 

“พวกผม”  ในที่นีห้มายถงึใคร 

 ก. ตนไม        ข. สัตวปา 

 ค. ผูปลูกปา       ง. นักอนุรักษปา 

5.  ”การหลัง่น้าํมิใชแคแสดงอโหสิกรรมตอกัน  แต”คนจากไป”เขาแสดงธรรมดาตอเราวา 

ทาสุดมนุษยทกุคนก็ตองแบมือละวางสรรพสิ่งทั้งหมดไว  จะยึดเหนี่ยวอะไรมิไดเลย” 

ขอความนีก้ลาวถงึพธิีใด 

 ก. รดน้ําดําหัวผูใหญ     ข. หลั่งน้ําพุทธมนต 

 ค. รดน้ําสังข       ง. รดน้ําศพ 
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คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ 6 - 8 

 “เภสัชกรหนุมคนหนึ่ง  เมื่อเรียนจบจงึไปตั้งรานขายยา  ขายเฉพาะยาดีๆ  ไมขายยา

กลอมประสาทยามา  ยาขยัน  ชาวบานจึงมองวาเขาเปนคนประหลาด  ไมชื้อยารานของเขา   

จนทาํใหเขาเกอืบลมละลาย  เขาจึงแกไขเหตุการณดวยการขายยาที่ชาวบานนิยม” 

6.  จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาชาวบานนาจะเปนคนอยางไร 

 ก. มีการศึกษาต่าํ      ข. ไมทันสมยั 

 ค. ยากจน        ง. หัวดื้อ 

7.  เราจะแกไขเหตุการณนี้ไดอยางไร 

 ก. ปดรานขายยา      ข. แจงตํารวจจับผูขายยา 

 ค. ใหความรูเร่ืองการใชยาแกประชาชน ง. ต้ังกองทุนหมูบานเพื่อขายยาดีราคาถกู 

8.  การกระทําของเภสัชกรหนุมมีความหมายเชนเดียวกบัสํานวนใด 

 ก. ปลาติดหลังแห      ข. เห็นชางขี้ข้ีตามชาง 

 ค. ตกบันไดพลอยโจร     ง. เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิว่ตาตาม 

9.  ”ถาคิดซื้อผลไมอยาไดชา   เชิญเลือกหามใีหเหน็อยูเปนแถว 

สม ละมุด มังคุดนั้นเคียงมนัแกว  แขวนเปนแนวคือกลวยไขหวใีหญจัง 

ขนุนงอมกลวยหอมลวนของดี   โนนลิน้จี่ชมพูดูคับค่ัง 

ซื้อแตงโมถูกใจดีดใหฟง    ดีดีดดังแปะปบคือสับปะรด” 

คําประพนัธนีก้ลาวในทาํนองใด 

 ก. ชักชวน        ข.  ตักเตือน 

 ค. แนะนาํ        ง. ขอรอง 

10.  ”ความจนเปนดาบสองคมใหเราเลือกพลิกใช  คมหนึ่งใหเราเจยีมตัว  รูจักประมาณตน 

แตอีกคมหนึง่มันสั่งใหเราทะเยอทะยานหาญเหิม” 

ขอความนี้สรุปไดวาอยางไร 

 ก. ความจนเปนอนัตราย    ข. ความจนทาํใหคนสูชวีิต 

 ค. ความจนมทีั้งคุณและโทษ   ง. ความจนทาํใหคนไมประมาณ 
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คําชี้แจง  อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 11-12 

“การกนิผีมิใชการแลเนื้อเถอืหนงัของมนษุยดวยกันมากิน  แตการกนิผีเหมือนการยา 

หมอใหญเพื่อปองกนัความเจ็บไข  ไดปวย  ซึง่ตองทาํตามประเพณี  ถาไมทาํเชนนี้กเ็ชื่อวาจะไดรับ

การรบกวนจากพวกผีตาง ๆ ” 

11.  ประเพณกีารกนิผีทาํขึ้นเพื่อจุดประสงคใด 

 ก. ขับไลภูตผี       ข. ปดรังควาญ 

 ค. สืบทอดประเพณี      ง. ปองกนัโรคภัยไขเจ็บ 

12.  ขอความนี้แสดงใหเหน็สภาพของคนในสังคมในดานใด 

 ก. มีความรูเร่ืองการแพทย    ข. มีความรูเร่ืองภูตผีปศาจ 

 ค. การแพทยยงัไมเจริญกาวหนา  ง. คนไมคอยปฏิบัติตามประเพณี 

13.  ”ในปจจบัุนมีคนมือบอนชอบเขียนตัวหนงัสือเลอะเทอะบนผนงัถ้าํเสมอ  แตที่มอืบอน

มากกวานัน้กคื็อพวกที่หกัหนิงอกหนิยอย  คนมือบอนเหลานีท้ําลายธรรมชาติที่ไดสรางไวเปนเวลา

นับลานปกวาจะสรางขึน้ได” 

เราจะชวยกนัรักษาธรรมชาติไดอยางไร 

 ก. ตักเตือนผูทีท่าํลายธรรมชาติ 

 ข. จับตองหนิงอกหนิยอยแตเบามือ 

 ค. แจงตํารวจจับผูที่ทาํลายธรรมชาต ิ

 ง. ไมทําลายสิ่งทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติ 

14.  ”ธรรมชาติใหล้ินคนลิน้เดียว  แตหูสองห ู นั่นคือ  เราตองฟงคนอืน่ยิง่กวาพูดถึงสองเทา” 

ใจความสําคญัของขอความนี้คืออะไร 

 ก. คนมีล้ินนอยกวาห ู     ข. คนมีหนูอยกวาลิ้น 

 ค. ควรพูดมากกวาฟง     ง. ควรฟงมากกวาพูด 

15.  ”ประชาชนนยิมใสดินประสิวเพื่อใหเนือ้สัตว  มีสีแดงและเก็บไดนาน ถาใสมากเกินไปจะกอ 

ใหเกิดอันตราย  คือคลื่นไส  อาเจียน  ปวดทองรุนแรงและที่สําคัญคือ  เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 

ในตับ” 

ขอความนีก้ลาวถงึเรื่องใด 

 ก. โทษของดนิประสิว     ข. ประโยชนของดินประสิว 

 ค. โรคที่เกิดจากดินประสิว    ง. ปริมาณที่ใชดินประสิว 
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คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ 16-17 

“ทุกชวีิตในโลกนี้ไมวา “มนษุย”หรือ”สัตว”นั้นตองการอาหารเลี้ยงชีวติ  แตทุกวันนีผู้ผลิต

อาหารไดถูกทอดทิ้งใหอยูอยางตามยถากรรม  สภาพชวีติก็แรนแคนถงึกับทั้งไรทัง้นาทัง้ถิน่ฐาน

เดินทางลงมาฝากชีวิตไวกับนายทนุอุตสาหกรรม” 

16.  ใครถูกทอดทิ้งใหอยูตามยถากรรม 

 ก.  ชาวนา        ข.  ชาวไร 

 ค.  ชาวสวน        ง.  เกษตรกร 

17.  คําวา”ฝากชีวิต”มีความหมายสอดคลองกับคําใด 

 ก.  ขออาศัย        ข.  ขายแรงงาน 

 ค.  คอยรับใช       ง.  ดําเนนิชีวิต 
 
คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามาขอ  18-19 

“ในชุมชนแออัดมีปริมาณคนวางงานมาก  เหตุเพราะในปจจุบันเทคโนโลยีกาวไกลโรงงาน    

ใชเครื่องจักรแทนคน  ดังนัน้  เมื่อมีคนไมมงีานก็ยอมไมมีเงนิ” 

 

18.  คนกับเครื่องจักรเหมือนกนัในดานใด 

 ก.  ทาํงานไดผลผลิตเทากนั 

 ข.  ทํางานไดคุณภาพเทากนั 

 ค.  ทํางานไดทนทานเหมือนกนั 

 ง.  ทาํงานโดยไมตองใชความรูเหมือนกนั 

19.  ถาโรงงานใชเครื่องจักรแทนคนมากขึ้นจะเกิดปญหาใดตามมา 

 ก.  มีอาชพีใหมๆ       ข.  มีผลิตภัณฑใหมๆ 

  ค.  ปญหาอาชญากรรม     ง.  ราคาสนิคาสูงขึ้น 

20.  ”เพื่อนกนิสิ้นทรัพยแลว  แหนงหน ี

หางายหลายหมื่นมี                      มากได 

เพื่อนตายถายแทนช ี                    วาอาตม 

หายากฝากผีไข     ยากแทจักหา” 

สาระสําคัญของโครงบทนี้คืออะไร 

 ก.  คบคนใหดูหนา      ข.  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 

 ค.  อยาไวใจทาง  อยาวางใจคน   ง.  เพื่อนกนิหางาย  เพื่อนตายหายาก 
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คําชี้แจง  อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ 21-23 

“แมเขาถูกยังตายและเขาถกูตัดสินจําคุกตลอดชีวิต  คดีสะเทือนใจเชนนีเ้กิดกับลูกลิงชะนี

ที่ถูกพรากจากอกแม  เพื่อนํามาเลี้ยงอยางผิดธรรมชาติ  และตายในไมชา  โศกนาฏกรรมซ้ําซอนนี้

จะไมเกิดขึ้นอกีหากคุณไมซือ้ลูกสัตวปามาเลี้ยงในบาน” 

21.  ”โศกนาฏกรรมซ้ําซอน”  หมายถึงการกระทาํใด 

 ก.  พรากลูกจากแม      ข.  เอาลูกสัตวไปกักขัง 

 ค.  ฆาแมเพื่อเอาลูกมาเลี้ยง    ง.  ฆาแมแลวปลอยใหลูกอยูตามยถากรรม 

22.  ถายงัปลอยใหเกิด”โศกนาฏกรรมซ้ําซอน”  ข้ึนตอไปจะสงผลเชนไร 

 ก.  สัตวปาหายาก      ข.  สัตวปาจะสูญพันธ 

 ค.  สัตวจะอพยพยายถิ่นฐานไปหมด  ง.  สัตวปาจะเปนสัตวเลี้ยงอยูตามบาน 

23.  ผูเขียนมคีวามรูสึกอยางไรตอชีวิตสัตวปา 

 ก.  เสียใจ        ข.  เห็นใจ 

 ค.  สลดใจ        ง.  กงัวลใจ 

24.  ”อันคดอื่นหมืน่คดกาํหนดแน      เวนเสยีแตใจมนุษยสุดกําหนด 

ทั้งลวงลองอเงีย้วเลี้ยวลด  ถึงคลองคดก็ไมเหมือนน้าํใจคน” 

ขอความใดสรุปใจความของกลอนบทนี้ไดเหมาะสมที่สุด 

 ก.  ใจคนแรรวน       ข.  ใจคนไมซือ่ตรง 

 ค.  ใจคนออนไหว      ง.  ใจคนไมมัน่คง 
 
คําชี้แจง  อานคําประพันธนี้แลวตอบคําถามขอ  25 – 26 

“แตส่ิงหนึง่ที่ไทยราวใจเหลอื คือ  เลือดเนื้อเปนหนอนคอยบอนไส 

บางหากินบนน้ําตาประชาไทย บางฝกใฝลัทธชิั่วนากลวัเกรง 

ทุกวนันี้ศึกไกลยังไมหวง  แตหวั่นทรวงศึกใกลไลขมเหง 

ถาคนไทยหันมาฆากันเอง จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง” 

25.  ผูแตงตองการบอกอะไรแกผูอานมากที่สุด 

 ก.  คนไทยตองรักชาต ิ

 ข.  คนไทยไมยึดมั่นในศาสนา 

 ค.  คนไทยตองรักและสามัคคีกัน 

 ง.  คนไทยไมรักและหวงแหนแผนดิน 
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26.  ผูแตงมีความรูสึกอยางไร 

 ก.  หวงใย        ข.  แคนใจ 

 ค.  ภาคภูมิใจ       ง.  ประชดประชัน 

27.  ”เมืองไทยคือเมืองที่ทกุคนหลับสนิทหลับลึก  ไมตองหวาดผวาตลอดเวลาวางจะมีการโจมตี

ทางอากาศในตอนกลางคืนเมื่อไร” 

ขอความนีก้ลาวถงึเมือไทยในดานใด 

 ก.  เปนเมืองทีน่าอยู      ข.  เปนเมืองทีเ่งียบสงบ 

 ค.  เปนเมืองทีป่ราศจากศตัรู    ง.  เปนเมืองทีป่ราศจากโจรชั่วราย 
 
คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ 28-29 

“ผมเปนคนแกข้ีบนที่ชอบดาเทคโนโลยีสมยัใหมวามนัแยอยางนี้อยางนั้น  ยิง่กวานัน้ผม

ชอบใหกนัอยูใกลดิน  ไมชอบใหอยูสูงจากดินมากนกั  แตผมก็อดชมเทคโนโลยีการคมนาคม

สมัยใหมทีท่ําใหเราสามารถกินมื้อเชาที่กรุงเทพฯ  แลวไปกินมื้อเที่ยงที่โคลัมโบไมได  แมแตเสียว

ไสเล็กๆนอยๆตอนขึ้นกับตอนลง” 

28.  การกระทาํของบุคคลในขอความนี้สอดคลองกับสํานวนใด 

 ก.  ดานไดอายอด      ข.  ติเรือทัง้โกลน 

 ค.  ปากวาตาขยิบ      ง.  เกลยีดตัวกินไข 

29.  ”เทคโนโลยีสมัยใหม”  หมายถงึสิ่งใด 

 ก.  รถไฟฟา        ข.  เรือยอรช 

 ค.  เครื่องบนิ       ง.  เรือยนต 
 
คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ  30-31 

“โธ  หลงเชื่อมาต้ังนาน!  เรียนฟรี 12 ป  มแีตน้ํารายแตไรเงิน” 

30.  ผูกลาวขอความนี้มีความรูสึกอยางไร 

 ก.  เสียใจ        ข.  ผิดหวัง 

 ค.  นอยใจ        ง.  โกรธ 

31.  ”มีแตน้ําลาย”  หมายความวาอยางไร 

 ก.  พูดมาก        ข.  พูดไมนาฟง 

 ค.  พูดไมนาเชื่อถอื      ง.  พูดไมมเีหตุผล 
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คําชี้แจง  อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ  32-33 

“คุณของฉันเขาก็เปนคนดีคนหนึ่งนะเธอ  เขาเปนคนเสมอตนเสมอปลาย  รักลูกมาก แตขอเสียของ

เขานะรึ  เขาไมใหเมียกับเงนิเจอกันงายๆ  กวากนัจะไดเงนิจากเขาฉนัตองซักแมน้ําทั้งหา  ดูเอา

เถอะ  กวาจะไดใชเงินของเขาสบายๆ  คงตองรอไปชาติหนากระมัง” 

32.  คําวา  “ชักแมน้ําทัง้หา” หมายความวาอยางไร 

 ก.  พูดจนออนใจ      

 ข.  พูดจาหวานลอม 

 ค.  พูดจนปากเปยกปากแฉะ    

 ง.  พูดอางเหตุผลโดยการนาํเอาแมน้ําทั้งหาสายมาสนบัสนุน 

33.  จากขอความนี้แสดงใหเห็นวาผูพูดนาจะมีนิสัยการใชเงินเปนอยางไร 

 ก.  ประหยัด        ข.  ฟุมเฟอย 

 ค.  รูจักใชเงนิ       ง.  ไมคอยใชเงิน 

34.  ”ปจจบัุนผักผลไมสวนใหญจะไมปนเปอนดวยสารเคมีตางๆ  นับต้ังแตสารเคมีในการกาํจัด

ศัตรูพืช  สารเคมีที่ใชชวยเพิม่สีสันใหนารับประทานและยืดอายุของอาหาร  ดังนัน้ในการเลือกชื้อ

จึงควรระมัดระวังเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอาหารเด็ก” 

ขอความนีน้าจะมีประโยชนตอบุคคลกลุมใดมากที่สุด 

 ก.   พอคา        ข.   แมบาน 

 ค.  เกษตรกร       ง.  ผูใชแรงงาน 
 
คําชี้แจง  อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ  35-36 

“มีขาววาประเทศไทยติดอันดับของโลกเรือ่งความสกปรก  หนูไดยนิแลวใจหาย  แตคง

เปนอยางที่เขาวา  เพราะเวลาทีห่นูไปโรงเรียนยงัเหน็เศษกระดาษ  ขยะมูลฝอยเตม็ถนนหนทางไป

หมด  เราควรจะมารวมมือกนัเสียท”ี 

35.  ผูเขียนขอความนี้ตองการชี้ใหเหน็เรื่องใด 

 ก.  ประเทศไทยมีขยะนอย 

 ข.  คนไทยทิ้งขยะกันมากขึน้ 

 ค.  คนไทยทิ้งขยะไมเลอืกที ่

 ง.  คนไทยไมรวมมือกนักาํจดัขยะ 
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36.  ผูพูดจะแกไขปญหานี้ไดอยางไร 

 ก.  แจงหนวยงานที่รับผิดชอบมาดูแล 

 ข.  แจงตาํรวจจับผูที่ทิง้ขยะไมเลือกที ่

 ค.  รณรงคใหประชาชนเลิกทิ้งขยะ 

 ง.  สรางนิสัยความรับผิดชอบตอสวนรวมใหประชาชน 

37.  ”ความไมเด็ดขาดพาผูคนไปสูการทําผดิมานกัตอนักแลว  อาจเริ่มจากผิดนอยๆ กอนแลว

ขยายออกไปตามสัดสวนของความลังเลจนกลายเปนการทําผิดทีม่ากขึ้นเรื่อยๆ” 

ขอความนีก้ลาวถงึเรื่องใด 

 ก.  ผลจากการทําผิด      ข.  สาเหตุของการทาํผิด 

 ค.  สาเหตุของความลังเล     ง.  ปริมาณของการทําผิด 

38.  ”เปนผูนาํก็ตองนาํเรื่องถูก   ผูเปนลูกก็ตองตามพอแม 

เฉกแมปูสอนลูกใหถกูแท    ไยปูแมเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปมา 

เปนคนไทยพดูไทยไดไมถูก    ตัว ร ล กล้ําผกูไมถูกทา 

เหมือนแมปูสอนลูกเดินเพลนิยาตา  แมปูพาเดนิเฉไฉไมตรงทาง” 

คําประพนัธนีต้องการเนนเรือ่งใด 

 ก.  การเชื่อฟงผูใหญ      ข.  การเปนแบบอยางที่ดี 

 ค.  การใชภาษาใหถูกตอง    ง.  การดําเนินรอยตามผูใหญ 

39.  ”เจาพระยานามนี้มีคาล้ํา เพราะสายน้ําสายนีท้ี่เร่ือยไหล 

คือเสนสายโลหิตชีวิตไทย  ตองรวมกนัรักไวมิใหทราม” 

ผูเขียนมีจุดมุงหมายใด 

 ก.  ชี้ใหเหน็ประโยชนของแมน้ําเจาพระยา 

 ข.  ชี้ใหเหน็ความสําคัญของแมน้ําเจาพระยา 

 ค.  ชกัชวนใหตะหนกัถงึคุณคาของแมน้าํเจาพระยา 

 ง.  ชักชวนใหชวยกนัรักษาแมน้ําเจาพระยาใหสะอาด 

40.  ”การเอามื้อเอาวนัเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกนัของชนบทที่มีความสําคัญมาก  โดยเฉพาะการ

เอามื้อเอาวันในการทํานา” 

“การเอามื้อเอาวนั”  มีความหมายคลายการกระทาํใด 

 ก.  การเกี่ยวขาว       ข.  การลงแขก 

 ค.  การนวดขาว       ง.  การดํานา 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 
 
   1. ก   11.ง   21.ค   31.ค 

   2.ก    12.ค   22.ข   32.ข 

   3.ก    13.ง   23.ค   33.ข 

   4.ข    14.ง   24.ข   34.ข 

   5.ง    15.ก   25.ค   35.ค 

   6.ก    16.ง   26.ก   36.ง 

   7.ค    17.ข   27.ค   37.ข 

   8.ง    18.ง   28.ง   38.ข 

   9.ก    19.ค   29.ค   39.ง 

   10.ค   20.ง   30.ข   40.ข 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
คําชี้แจง 
 1.  ใหนกัเรียนเขียนเรียงความจากภาพตอไปนี้ใหสัมพันธเปนเรื่องเดียวกันโดยมีความ

ยาวประมาณ  12  บรรทัดใชเวลา  40 นาท ี

 2.  คะแนนเตม็  20 คะแนน  โดยพิจารณาจากเกณฑ  ดังนี ้

  การเสนอเรื่อง    5 คะแนน  

  การใชภาษาสือ่ความหมาย 5 คะแนน  

  การขยายความ    3 คะแนน 

  การลําดับความ    3 คะแนน 

  รูปแบบการเขียน    2 คะแนน 
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ภาคผนวก ข 
 

-  คา p คา r ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน 

    -  คะแนนความสามารถในการเขียนของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

       กอนการทดลองและหลงัการทดลอง 
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ตาราง 8  คา p คา r ของแบบทดสอบความเขาใจในการอาน 
 

ขอ PH PL p r ขอ PH PL p r 
          

1 .52 .15 .33 .37 21 .70 .07 .39 .63 

2 1.00 .19 .59 .81 22 .59 .15 .37 .44 

3 1.00 .33 .67 .67 23 .74 .22 .48 .52 

4 .96 .44 .70 .52 24 .78 .30 .54 .48 

5 .85 .44 .65 .41 25 .70 .30 .50 .41 

6 .67 .19 .43 .48 26 .74 .22 .48 .52 

7 .85 .52 .69 .33 27 .74 .15 .44 .59 

8 .96 .44 .70 .52 28 .56 .22 .39 .33 

9 .70 .30 .50 .41 29 .48 .26 .37 .22 

10 .96 .15 .56 .81 30 .78 .22 .50 .56 

11 1.00 .56 .78 .44 31 .67 .44 .56 .22 

12 .59 .30 .44 .30 32 1.00 .48 .74 .52 

13 .93 .41 .67 .52 33 .85 .37 .61 .48 

14 .85 .15 .50 .70 34 .74 .41 .57 .33 

15 .85 .22 .54 .63 35 .96 .41 .69 .56 

16 .89 .22 .56 .67 36 .52 .15 .33 .37 

17 .70 .33 .52 .37 37 .67 .22 .44 .44 

18 .81 .19 .50 .63 38 .70 .19 .44 .52 

19 .93 .52 .72 .41 39 .89 .33 .61 .56 

20 .81 .26 .54 .56 40 1.00 .11 .56 .89 
          

 

 คาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.9405 
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ตาราง 9  คะแนนความสามารถในการเขียนของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติกอนการทดลอง 

      และหลงัการทดลอง โดยวิธกีารทางสถิติ t-test  แบบ Dependent Group 
 

คนที ่
กอน

ทดลอง 

หลัง

ทดลอง 

D D2 คนที ่
กอน

ทดลอง 

หลัง

ทดลอง 

D D2 

          

1 0 12 12 144 16 10 12 2 4 

2 7 12 5 25 17 6 9 3 9 

3 6 7 1 1 18 10 11 1 1 

4 9 12 3 9 19 12 13 1 1 

5 13 16 3 9 20 15 16 1 1 

6 11 13 2 4 21 13 13 0 0 

7 10 11 1 1 22 10 10 0 0 

8 12 13 1 1 23 8 9 1 1 

9 15 17 2 4 24 12 12 0 0 

10 7 10 3 9 25 17 18 1 1 

11 16 18 2 4 26 16 17 1 1 

12 12 14 2 4 27 7 9 2 4 

13 8 10 2 4 28 16 16 0 0 

14 7 7 0 0 29 12 13 1 1 

15 7 8 1 1 30 10 12 2 4 
          

       ∑= 56 248 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล       นางสาวมหิศร  นันตโลหิต 
วันเดือนปเกิด          9  พฤศจิกายน  2517 
สถานที่เกิด       อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาณ ี
สถานที่อยูปจจุบัน       54  ซอยเจริญรัถ  22     แขวงคลองตนไทร     
        เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน  อาจารย  1  ระดับ  4   
สถานที่ทํางานในปจจุบัน         โรงเรียนวัดทองเพลง  สํานักงานเขตคลอง   
        กรุงเทพมหานคร  10600 
ประวตัิการศึกษา     
 พ.ศ. 2536     มัธยมศึกษาปที่ 6   
        จาก โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
 พ.ศ. 2541     คบ. (ภาษาไทย)  
        จาก สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2550     กศ.ม. การมัธยมศึกษา (กลุมการสอนภาษาไทย) 
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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