
 

  

  

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เร่ือง ประโยค ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

IMPACT OF THE GRAPHIC ORGANIZER METHOD ON THE ABILITY OF GRADE 
TWELVE STUDENTS TO ANALYZE SENTENCES 

 

กนกกาญจน์ สขุอดุม  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

  

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกท่ีมีต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 

กนกกาญจน์ สขุอดุม  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

IMPACT OF THE GRAPHIC ORGANIZER METHOD ON THE ABILITY OF 
GRADE TWELVE STUDENTS TO ANALYZE SENTENCES 

 

KANOKKARN SOOKUDOM 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Educational Science & Learning Management)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 
 

 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เร่ือง ประโยค ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

ของ 
กนกกาญจน์ สขุอดุม 

  
ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศภุวรรณ สจัจ
พิบลู) 

 

  



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  
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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของ
นกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกกบันกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ก่อนเรียน หลงัเรียน 
และระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี  ้คือ นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางปลาม้า “สงูสมุารผดงุวิทย์” จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 
83 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) แล้วใช้วิธีจับสลากอีก
ครัง้ เพ่ือแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน และกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จ านวน 40 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ผังกราฟิก   2) แผนการจัดการเรียน รู้ด้วยวิ ธีการจัดการเรียน รู้แบบเดิม  3) แบบทดสอบ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์  ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่ 
สถิติพืน้ฐานค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) Independent Samples t – Test และ 
Repeated Measures ANOVA ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก และวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบเดิม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก  ก่อนเรียน
และหลงัเรียนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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The purposes of this research were as follows: (1) to compare the analytical 

thinking skills of twelfth grade secondary school students after being taught using  the 
Graphic Organizer method and conventional methods; and (2) to compare the analytical 
thinking of twelfth grade secondary school students before after and the follow-up and 
after  they were taught using the Graphic Organizer method. The samples in this study 
consisted of two classrooms of twelfth grade secondary school students at Bangplama 
Soongsumarnphadungwit School. There were eighty-three students chosen by 
purposive sampling, with forty-three students in the experimental group and forty 
students in the control group. The research instruments included the following: (1) 
lesson plans using the Graphic Organizer method; (2) lesson plans for conventional 
methods; and (3) an analytical thinking test. The data were analyzed by mean (M), 
standard deviation (SD) Independent samples, a t–test and a Repeated Measures 
ANOVA. These results revealed the following: (1) the analytical thinking of twelfth grade 
secondary school students taught with the Graphic Organizer method, posttest and 
follow-up were significantly higher than the pretest at a level of .05; and (2) analytical 
thinking skills among twelfth grade secondary school students were taught using the 
Graphic Organizer method was significantly higher than those taught using a 
conventional method at a level of .05. 

 
Keyword : Graphic organizer method, Analytical thinking skills, Sentences 

 

 

  



  ช 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์      
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี ท่ีได้คอยให้ค าแนะน า ชีแ้นะ
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อีกทัง้เป็นก าลังใจท่ีส าคญัยิ่งท่ีท าให้  ปริญญานิพนธ์ฉบับนีเ้สร็จสิน้               
อยา่งสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุในความเมตตาของทา่นมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิรักษ์  อนะมาน ท่ีได้กรุณาเป็นประธานใน             
การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ชีแ้นะรายละเอียดเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการท า
ปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอบขอบพระคณุทา่นด้วยความเคารพอยา่งสงู 

ขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล และอาจารย์ ดร.อดิสรณ์        
เรืองกิจจานันท์ ท่ีได้ช่วยให้ข้อแนะน าในการปรับปรุง  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ทกุทา่นท่ีได้ตรวจทานแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะจนท าให้ปริญญานิพนธ์เสร็จสิน้สมบรูณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ท่ีได้ช่วยให้ข้อแนะน าในการใช้
สถิตวิิเคราะห์ข้อมลู และอนเุคราะห์เสียสละเวลาในการตอบข้อสงสยัตา่ง ๆ ของศษิย์มาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ ท่ีได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการวิเคราะห์
ประโยค ขอขอบพระคณุความปรารถนาดีและก าลงัใจท่ีอาจารย์มีให้ศิษย์เสมอมา 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางปลาม้า 
“สูงสุมารผดุงวิทย์” ท่ีได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมถึงเพ่ือน ๆ ในสาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทุกคน ทัง้นางสาวจรรยา  เกิดแก้ว นางสาวเกศแก้ว     
คงคล้าย และนายพีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์ ท่ีคอยชว่ยเหลือทกุอยา่งด้วยความปรารถนาดีเสมอมา 

ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา และมารดาท่ีให้การสนับสนุนด้วยความรัก  ความห่วงใย       
ให้ก าลงัใจและเป็นเบือ้งหลงัความส าเร็จทกุอยา่งในชีวิตของผู้วิจยั 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้ มีพระคณุทุกท่าน ท่ีได้ให้ก าลังใจและให้ความ
ชว่ยเหลือ แก่ผู้วิจยัจนส าเร็จการศกึษา 

  
  

กนกกาญจน์  สขุอดุม 
 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ช 

สารบญั ................................................................................................................................. ซ 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของการวิจยั ................................................................................................. 5 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 5 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 5 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................... 6 

กรอบแนวคดิของการวิจยั ................................................................................................... 9 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง .................................................................................. 11 

ประโยค ........................................................................................................................... 12 

วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ................................................................................. 19 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ...................................................................................... 57 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั ...................................................................................................... 71 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ................................................................ 71 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ...................................................................................... 73 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ...................................................................................................... 81 

  



  ฌ 

บทท่ี 4 ผลการด าเนินงานวิจยั ............................................................................................... 86 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ........................................................ 86 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ..................................................................... 87 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................ 91 

สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 92 

อภิปรายผลการวิจยั ......................................................................................................... 94 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................... 96 

บรรณานกุรม ....................................................................................................................... 98 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 104 

ประวตัผิู้ เขียน ..................................................................................................................... 138 

 



 
 

 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ................................ 30 

ตาราง 2 แสดงการสงัเคราะห์ขัน้ตอนของวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ......................... 36 

ตาราง 3 แสดงการสงัเคราะห์ประเภทของผงักราฟิกตามวตัถปุระสงค์ในการน าเสนอข้อมลู....... 50 

ตาราง 4 แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 ........................................................................................................................................... 62 

ตาราง 5 องค์ประกอบของความสามารถในการคดิวิเคราะห์และนิยามเชิงปฏิบตักิารของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ .......................................................................................... 74 

ตาราง 6 ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค .............. 75 

ตาราง 7 จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ ................................................................................... 78 

ตาราง 8 เปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกและวิธี                 
การจดัการเรียนรู้แบบเดมิ ..................................................................................................... 79 

ตาราง 9 แบบแผนการทดลองวดัสองกลุม่แบบวดัซ า้ (Control Group Time Series Design) ... 82 

ตาราง 10 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง ............................................................... 83 

ตาราง 11 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวดัซ า้ด้วย  Mauchly’s Test และ Levene’s 
Test .................................................................................................................................... 86 

ตาราง 12 ผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกและการจดัการเรียนรู้
แบบเดมิท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียน ..................................................... 88 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบรายคูค่วามสามารถในการคดิวิเคราะห์ ก่อนเรียน หลงัเรียนและระยะ
ตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก .......................................................................................................... 89 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คา่ระดบัความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั          
การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก .................................................................................................. 109 

  



  ฎ 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์คา่ระดบัความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั การ
เรียนรู้แบบเดมิ ................................................................................................................... 110 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตักิาร .. 111 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก ความยากง่าย  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ........................................................................................ 113 

 



 
 

 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................. 9 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ....................... 66 

 

  



  1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญัของคนในสังคม การใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารท่ีถูกต้อง                     
และสมบูรณ์ ผู้ ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลกัภาษา มีทกัษะการใช้ภาษา สามารถใช้ค า 
วลี และประโยคให้สมัพันธ์และสอดคล้องกัน การเรียนรู้ในวยัเด็กย่อมเรียนรู้ค า จากการส่ือสาร                  
กับบุคคลรอบข้าง ต่อมาจึงเรียนรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของค า วลี ประโยคและข้อความ พัฒนา
เพิ่มขึน้จากการส่ือสารในสังคมจากการศึกษาในสถานศึกษาและอ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, ค าน า) จากความส าคญัดงักลา่ว กระทรวงศกึษาธิการจึงก าหนดหลกัสตูรการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทย เป็นวิชาบงัคบัทัง้ระดบัชัน้ประถมศึกษาและชัน้มัธยมศึกษา ส าหรับหลกัสูตร         
ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2551 ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2  การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การด ูและการพูด สาระท่ี 4 หลกัการใช้
ภาษาไทย และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 37-38)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระท่ี  4 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของ
ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาติ ดงันัน้ 
การศกึษาหลกัภาษาไทยจงึเป็นสิ่งท่ีส าคญั  

การศกึษาหลกัการใช้ภาษาไทย ไม่วา่จะเป็นระดบัภาษา อิทธิพลของภาษา หรือประโยค
เป็นการศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนทางภาษา ผู้ เรียนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์
ทางภาษา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษา และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทัง้ในด้านการฟัง               
การพูด การอ่าน และการเขียน อันเป็นพืน้ฐานในการศึกษาวิทยาการในขัน้สูงต่อไป แม้ว่าจะมี    
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทย                           
จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญและสนใจภาษาไทยมากขึน้ แต่จากการส ารวจสภาพปัญหาปัจจุบันในภาพรวม
ระดบัประเทศ พบวา่ ผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ระดบัมธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 ตัง้แต่ปีการศึกษา 2559 นกัเรียนมีผลการทดสอบวิชาภาษาไทยเฉล่ียระดบัประเทศ 52.29 
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คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียสาระหลักการใช้ภาษาไทย 35.42 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) (เอกสาร
จากเว็บไซต์) เป็นคะแนนเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุดใน 5 สาระ และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบางปลาม้า “สงูสมุาร
ผดงุวิทย์” ตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 พบว่า นกัเรียนมีผลคะแนนในสาระหลกัการใช้ภาษา
ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ 37.24  34.73 และ 32.53 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนเฉล่ีย          
ในสาระหลกัการใช้ภาษาไทยมีแนวโน้มลดลงในทกุปี  

อย่างไรก็ตาม การประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะ                           
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือท่ีเรียกว่า “การรู้เร่ือง” (Literacy) ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เร่ืองอ่าน 
(Reading Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งท่ีประชากร
จ าเป็นต้องมีเพ่ือการพัฒนาและการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ  (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558, น. 1) โดยองค์การความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (OECD: 
Organisation for Economic Co–operation and Development) โครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ได้ด าเนินการประเมินความสามารถของผู้ เรียนในการใช้ความรู้                 
และทักษะ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง  ซึ่งลักษณะของข้อสอบท่ีใช้ในการประเมินความสามารถ              
จะเป็นข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นหลัก  
ผลการประเมินของประเทศไทย แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า 
ผลการประเมินทัง้สามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้วา่ช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมิน              
ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึน้ แต่ใน PISA 2015 ทัง้สามด้าน
กลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด (ลดลง               
32 คะแนน) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งทัง้สองด้านลดลงอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิยกเว้นด้านคณิตศาสตร์ (ลดลง 11 คะแนน) แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาด้านความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนไทยตัง้แต ่2000 จนถึง 2015 ท่ีมีแนวโน้ม
ลดลง และควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถใน     
การคิดวิเคราะห์ เน่ืองจากเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรียนควรมี ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ                    
5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน           
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทัง้นี ้
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ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด               
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความ รู้ห รือสารสนเทศเพ่ื อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, น. 4)  

ผลการทดสอบจึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาระหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในประเทศไทยนัน้ ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร เช่นเดียวกับผลการประเมินความสามารถของนักเรียนทัง้ 3 ด้าน ท่ียังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาจเกิดขึน้จากหลายสาเหตุหลายประการ เช่น 
ผู้ เรียนขาดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายจึงท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความรู้ความเข้าในเนือ้หาสาระนัน้ ๆ 
ผู้ เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์อันเป็นแนวทางหลักในการสร้างแบบทดสอบของ           
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) รวมทัง้ผู้ สอนยังขาดการจัดกิจกรรม         
ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยไม่ได้ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์หรือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง ด้วยเหตนีุผู้้สอนจึงควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผู้ เรียนต้องน าข้อมูลท่ีได้รับใหม่            
ไปเช่ือมโยงกบัโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ละจดัโครงสร้างใหมห่รือขยายโครงสร้างเดิม ซึง่ท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Biggs; & Moore. 1993, อ้างถึงใน สุปรียา ตนัสกุล, 2540, น.
10)  

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยจัดการกับเนือ้หา 
ข้อมูลและความคิดของผู้ เรียน ช่วยก ากับและอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้และ
ความคิดใหม่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ausubel, 1963) โดยในปัจจุบันมีการออกแบบ 
พัฒนาผังกราฟิกได้อย่างน่าสนใจ แปลกใหม่  น่าต่ืนเต้น พัฒนาการของผังกราฟิกเช่นนีท้ าให้
ผู้ เรียนมีความสุขกับการเรียน รู้มากขึ น้  ไม่ มีความเครียดมากจนเกินไป ความสุขห รือ                          
ความสนุกสนานท่ีได้จากการใช้ผงักราฟิก จะกระตุ้นให้สมองหลัง่สารเคมีแห่งความสุข โดปามีน 
(Dopamine) ช่วยให้เกิดสมาธิ ความกระตือรือร้น  ความมุ่งมั่น ความสนใจ จดจ่อ  ซึ่งทัง้หมดนี ้
เป็นคุณสมบัติของการเรียนในยุคสมัยนี ้ทฤษฎีสมอง กล่าวว่า สมองเรียนรู้ได้ดี เม่ือมีอารมณ์
กระตุ้น ก ากับการเรียนรู้นัน้ (emotional brain) กล่าวคือ ภาวะอารมณ์เชิงบวกจะกระตุ้นให้สมอง
ตอบรับต่อข้อมูล และสมองใหญ่จะท าการเก็บข้อมูลนัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีอารมณ์ไม่ถูกกระตุ้น และความจ า (memory) ท่ีเกิดขึน้ กลายเป็นความจ าถาวร (long – 
term memory) ได้ง่าย (ฉัตรียา เลิศวิชา, 2557) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2559, น. 234)             
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ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้ เรียน             
ได้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และช่วยจดัข้อมลูได้เป็นระบบ ง่ายตอ่การสร้างความเข้าใจ
ต่อเนือ้หาสาระนัน้ ๆ นอกจากนี ้การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกยังช่วยพัฒนาความสามารถ         
ในการคิดให้กับผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิด
ไตร่ตรอง หรือทบทวนตนเอง  และยังช่วยให้เข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิด และทัศนคติ       
ท่ีแตกตา่งกนัของผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ  โดยการแลกเปล่ียนมมุมอง ความคิดเห็นระหว่างกันผ่านการใช้
ผงักราฟิก (Clarke, 1991, April, p. 526 – 534) สอดคล้องกับ โจนส์ เพียซและฮันเตอร์ (Jones, 
Pierce, และ Hunter, 1989, January, p. 21) ท่ีกล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก              
ชว่ยผู้ เรียนในการวิเคราะห์ข้อมลู การท าความเข้าใจในการอ่าน การจดัระบบข้อมลู การสรุปความ
หรือการสงัเคราะห์ความคดิใหม ่ๆ  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก ท่ีผ่านมาในอดีต เช่น 
งานวิจัยของนันทกานต์ พิทยากรศิลป์ (2555, น. 108 - 134) ศึกษาการสร้างชุดฝึกกระบวน          
การคิดโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิคการตัง้ค าถาม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถด้านการคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียนด้วยชดุฝึก
กระบวนการคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกับเพ็ญพันธุ์ 
พัฒนศิลป์ (2558, น. 23) ได้ศึกษาการใช้ผังกราฟิกพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ   
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า หลงัจากการใช้ผังกราฟิก                        
15 สปัดาห์ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มสูงขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และพบว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01  นอกจากนีด้าห์บี (Dahbi, 2014, Sep–Oct, p. 37 – 42) ศึกษาผลการใช้             
ผังกราฟิกในการสอนหลักภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชัน้ปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า 
หลังจากการทดลองโดยใช้ผังกราฟิก ผู้ เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน และการใช้ผังกราฟิก           
ในการสอนหลักภาษาช่วยจัดระบบข้อมูลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา นอกจากนีก้ารใช้                 
ผงักราฟิกยังพัฒนาความสามารถในการคิดให้สูงขึน้ และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่
ผู้ เรียน และท่ีส าคญัคือ ชว่ยให้ผู้ เรียนเรียนรู้หลกัภาษาด้วยการใช้ผงักราฟิกได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก                  
มาพฒันาเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อนัเป็นความสามารถท่ีผู้ เรียนพึงมีในการศึกษา
เร่ืองประโยค  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด                           

การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กับนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธี               
การจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะ ห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด                       
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ก่อนเรียน หลังเรียน และระยะติดตามผล                
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยในครัง้นี เ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เร่ืองประโยคส าหรับ                   

ครูภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชัน้ อ่ืน ๆ                     
และเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถใน           
การคดิวิเคราะห์ อนัเป็นความสามารถพืน้ฐานท่ีจะพฒันาไปสูก่ารคิดขัน้สงูตอ่ไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน                
บางปลาม้า “สูงสมุารผดงุวิทย์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 247 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียน                   

บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง                 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 83 คน โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  จากนัน้สุ่มห้องเรียน             
โดยการจบัสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน และกลุ่มควบคมุ 1 ห้องเรียน จ านวน 
40 คน ทัง้นีห้้องเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์  10.56 
คะแนน และห้องเรียนของกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์   8.82  
คะแนน และเม่ือพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตวัอย่างทัง้  2 กลุ่ม
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ด้วยการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน  (Independent 
Samples t - Test)  พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ(t = 1.83, df = 81, p = .071) 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามมาตรฐาน

การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระท่ี 4 หลกัการใช้
ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคซ้อนและประโยครวม                    
จากหนงัสือชดุอเุทศภาษาไทย บรรทดัฐานภาษาไทย เลม่ 3  

ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 
การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาทดลอง                

กลุ่มละ 12 คาบเรียน คาบละ 50 นาที จ านวน 2 คาบต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์                     
โดยทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ รวมจ านวนทัง้สิน้ 
15 คาบเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 วิธีการจดัการเรียนรู้  
1.1.1 วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
1.1.2 วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

1.2 ระยะเวลา 
1.2.1 ก่อนเรียน 
1.2.2 หลงัเรียน 
1.2.3 ระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประโยค หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใช้เนือ้หาเก่ียวกบัโครงสร้างประโยค จากหนงัสือ

ชุดอุเทศภาษาไทย บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ได้แก่ ประโยคสามัญ ประโยครวมและ                        
ประโยคซ้อน  

วิ ธีการจัดการเรียน รู้โดยใช้ผังกราฟิก หมายถึง วิ ธีการจัดการเรียน รู้ท่ี ได้จาก                           
การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของคล้าก (Clarke, 1991, April) โจนส์ เพียซ   
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และฮนัเตอร์ (Jones และคนอ่ืน ๆ, 1989, January) แม็คลาฟลิน และโอเวอร์เทิร์ฟ (McLaughlin 
และ Overturf, 2013) และวิลเลียมและแมร่ี (William และ Mary, 2015) ซึ่งสามารถสงัเคราะห์ได้           
3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้สาธิต ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ผู้สอนน าเสนอตวัอย่างผังกราฟิกท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง ประโยค 

โดยเลือกตัวอย่างของผังกราฟิกท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ของเร่ือง ประโยค                      
ได้ง่ายขึน้ และให้ผู้ เรียนร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัผงักราฟิกดงักลา่ว 

2. ผู้ สอนชีแ้จงจุดประสงค์ และอธิบายให้ความรู้เก่ียวกับประเภทของผังกราฟิก 
รวมทัง้ขัน้ตอนกระบวนการสร้างผังกราฟิก เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้และสร้างผังกราฟิก                  
ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์และสามารถเลือกใช้ผงักราฟิกได้อยา่งอิสระตามความสนใจของผู้ เรียน  

ขัน้จดัการเรียนรู้ด้วยผงักราฟิก ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ผู้ สอนตัง้ประเด็นค าถามเก่ียวกับโครงสร้างของประโยคแต่ละชนิด เพ่ือกระตุ้น           

ให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้ เรียนร่วมกันเป็นรายกลุ่มสร้างผังกราฟิกเพ่ือคิดค้นหาค าตอบ โดยผู้ สอน              

คอยชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าในการสร้างผงักราฟิกให้แกผู่้ เรียน 
3. ผู้ เรียนภายในกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนแสดงความคดิเห็นจากการท ากิจกรรม 
4. ผู้ เรียนฝึกสร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง เพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์และตรวจสอบ                

ความเข้าใจของตนเอง                     
ขัน้สะท้อนคดิ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบผังกราฟิก

และให้ข้อมลูย้อนกลบัระหวา่งกนั 
2. ผู้ เรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับการสร้างผังกราฟิก  และสิ่งท่ีผู้ เรียน                 

ได้เรียนรู้ 
3. ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ เรียนได้กระจา่งชดั

มากขึน้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีจดัท าขึน้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 มีขัน้ตอนดงันี ้
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1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน คือ ผู้ เรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม ซึ่งเป็นความรู้พืน้ฐาน                
ในการวิเคราะห์ประโยค 

2. ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 ผู้ เรียนท ากิจกรรมกลุม่ เพ่ือร่วมกนัคดิวิเคราะห์ลกัษณะส าคญัและโครงสร้างของ

ประโยคแตล่ะชนิด 
2.2 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และอภิปรายเก่ียวกับลักษณะ

ส าคญัและโครงสร้างของประโยคแตล่ะชนิด 
2.3 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อสรุปหน้าชัน้เรียน ทัง้นีเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ในชัน้เรียน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และอภิปรายเก่ียวกับข้อสรุปดงักล่าวว่ามีความเหมือน หรือแตกต่าง
จากข้อสรุปของกลุม่ตนอยา่งไร 

3. ขัน้สรุป ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
3.1 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์  ลักษณะส าคัญและ

โครงสร้างของประโยค จากนัน้ผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนร่วมกันพิจารณาและสังเคราะห์องค์ความรู้
ดงักลา่ว เป็นองค์ความรู้ของห้องเรียน 

3.2 ผู้ เรียนเปรียบเทียบองค์ความรู้ของตนเองกับความรู้เก่ียวกับลักษณะส าคัญ               
และโครงสร้างของประโยคจากใบความรู้ พร้อมวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างกัน          
ขององค์ความรู้ทัง้สอง 

3.3 ผู้ เรียนทั ง้ชัน้ เรียน ร่วมกัน ฝึกวิ เคราะห์ โครงส ร้างของประโยค  รวมทั ง้
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของประโยคตามหลกัไวยากรณ์ 

3.4 ผู้ เรียนฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคด้วยตนเอง เพ่ือฝึกความสามารถ              
ในการคดิวิเคราะห์ และเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของตนเองอีกครัง้ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของผู้ เรียนในการจ าแนก 
แยกแยะส่วนประกอบของประโยค เป็นการวิ เคราะห์องค์ประกอบย่อย ๆ วิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย ๆ ในประโยค และวิเคราะห์หลกัการจัดระเบียบหรือการจัด
กระท าโครงสร้างของประโยค ทดสอบจากแบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ตามแนวคดิของบลมู (Bloom, 1956, p. 145 - 148) แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หา คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ
สว่นประกอบของประโยคออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 



  9 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพันธ์
ขององค์ประกอบยอ่ย ๆ การล าดบัต าแหนง่ของหน้าท่ีของค าทางไวยากรณ์ของประโยค 

3. การวิเคราะห์โครงสร้าง คือ สามารถจบัประเดน็ ค้นหาโครงสร้างของประโยค แล้วสรุป
เป็นค าตอบหลกั 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้แนวปัญญานิยม 

(Cognitive Theory) ท่ีเช่ือว่า มนษุย์ใช้โครงสร้างการจ าความหมายในการจบัประเด็นส าคญัของ
ความคิดท่ีเป็นนามธรรมแล้วเช่ือมโยงไปสู่ตวัอย่างหรือตวัแทนของความคิดนัน้ ใช้ความจ าอาศยั
เหตุการณ์ในการระลึกประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ จากความจ าได้ในระยะยาว  (Clarke, 
1991, April, p. 526 – 534) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้ เรียนน าสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมมาสร้างความเช่ือมโยงกันผ่านการสร้างผงักราฟิก เม่ือผู้ เรียนได้ประสบกับความรู้ด้วย
ตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถจดจ า และระลึกถึงความรู้นัน้ ๆ ได้ในระยะท่ียาวนานขึน้  และ
วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา การสรุปความและการ
สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อน ซึ่งการสร้างผงักราฟิกท่ีดีจะสามารถแสดงความสมัพนัธ์ทัง้หมด
ของเนือ้หาได้ดีกว่าการใช้ข้อความในการอธิบายเพียงอย่างเดียว  (Jones และคนอ่ืน ๆ, 1989, 
January, p. 20 - 25) จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัจึงน าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก เพ่ือ
พฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของผู้ เรียน ดงัภาพประกอบ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ 

1. วิธีการจดัการเรียนรู้  

1.1 วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 

1.2 วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ   

2. ระยะเวลา 
2.1 ก่อนเรียน 

2.2 หลงัเรียน 

2.3 ระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

ตัวแปรตาม 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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สมมตฐิานการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี               
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก มีคา่สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธี                 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก หลังเรียน และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์                   
มีคา่สงูกวา่ก่อนเรียน 



  
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ประโยค 

1.1 ความหมายของประโยค 
1.2 สว่นประกอบของประโยค 
1.3 การจ าแนกชนิดของประโยค 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัประโยค 

2. วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
2.1 แนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
2.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
2.3 ประเภทของผงักราฟิก 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 

3. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
3.2 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
3.3 การทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ประโยค 
1.1 ความหมายของประโยค 

อปุกิตศิลปสาร (2539, น. 192) ให้ความหมายว่า ประโยค คือ ถ้อยค าท่ีมีเนือ้ความ
ครบบริบรูณ์ สอดคล้องกบั ก าชยั ทองหล่อ (2556, น. 367) ให้ความหมายว่า ประโยค คือ กลุม่ค า
ท่ีมีความเก่ียวข้องกันเป็นระเบียบและมีเนือ้ความสมบูรณ์  นอกจากนี ้อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 
(2548, น. 168) กลา่ววา่ ประโยค คือ การน าค ามาเรียงตดิตอ่กนัให้เกิดความหมายท่ีสมบรูณ์ ทัง้ผู้
พูดและผู้ ฟังโดยเจ้าของภาษายอมรับว่าถูกต้อง อีกทัง้ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2538, 12) กล่าวว่า 
โครงสร้างประโยคอาจใช้ในความหมายกว้าง หรือความหมายแคบก็ได้ โดยในความหมายกว้าง 
หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างค าในประโยคทกุเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวลี หรือเร่ืองการจ าแนกค า
ชนิดตา่ง ๆ หรืออ่ืน ๆ แตใ่นความหมายแคบจะหมายถึงเฉพาะเร่ืองประโยคเท่านัน้ไมเ่ก่ียวข้องกบั
วลี หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตาม สถาบนัภาษาไทย (2555, น. 91) ได้ให้ความหมายของประโยค คือ 
หน่วยทางภาษาท่ีประกอบด้วยค าหรือหลายค าเรียงต่อกัน  กรณีท่ีเป็นค าหลายค าเรียงต่อกัน               
ค าเหล่านัน้จะต้องมีความสมัพนัธ์ทางไวยากรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นหน่วยทางภาษาท่ีสามารถ
ส่ือความได้วา่เกิดอะไรขึน้ หรืออะไรมีสภาพเป็นอยา่งไร 

จากการศึกษาความหมายของประโยคท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัด
ความสามารถสรุปได้ว่า ประโยค หมายถึง การน าค ามาเรียงติดต่อกันโดยท่ีค าเหล่านัน้จะต้อง                 
มีความสมัพนัธ์ทางไวยากรณ์ เพ่ือให้สามารถส่ือความได้อยา่งสมบรูณ์  
 

1.2 ส่วนประกอบของประโยค 
ประโยค เป็นหน่วยทางภาษาท่ีประกอบขึน้จากการน าหน่วยค าตา่ง ๆ มาเรียงตอ่กนั 

ประโยคท่ีสมบรูณ์จ าเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบทางภาษา โดยผู้ เช่ียวชาญทางภาษาได้วิเคราะห์
สว่นประกอบของประโยคไว้ ดงันี ้

รูปประโยคในภาษาไทย  จัดตาม รูปโครงสร้างโดยทั่วไป  จะประกอบด้วย
ส่วนประกอบของประโยค 2 ส่วน คือ 1) ภาคประธาน ประกอบด้วย บทประธานและบทขยาย
ประธาน และ 2) ภาคแสดง ประกอบด้วย บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรมและบทขยายกรรม 
(ก าชยั ทองหล่อ, 2556, น. 373; อุปกิตศิลปสาร, 2539, น. 210 - 211) สอดคล้องกับ (สถาบัน
ภาษาไทย, 2555, น. 92; อดุม วโรตม์สิกขดติถ์, 2548, น. 183) ว่า โดยทัว่ไปประโยคในภาษาไทย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ นามวลี  ท าหน้าท่ี ภาคประธาน และกริยาวลี ท าหน้าท่ีภาคแสดง 
ในขณะท่ี กล่าววา่ ส่วนประกอบของประโยคซึง่เรียกวา่หนว่ยประโยคมี 2 ชนิด คือ หนว่ยนามและ
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หน่วยกริยาบางประโยคจะมีหน่วยประโยค   อีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึน้ เรียกว่า หน่วยเสริม ประโยค
หลาย ๆ ประโยค เม่ือเรียงติดตอ่กนัจะมีหน่วยเช่ือมช่วยเช่ือมประโยคเหล่านัน้ หน่วยประโยคจึงมี
ทัง้หมด 4 ชนิด คือ หน่วยนาม หน่วยกริยา หน่วยเสริม และหน่วยเช่ือม นอกจากนี ้วิจินตน์ ภาณุ
พงศ์ (2538, น. 20) อธิบายว่า ส่วนประกอบของประโยค ถือเป็นหน่วยไวยากรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในต าแหน่งส าคญัของประโยค และอาจปรากฏตามล าพงั หรือรวมเข้ากันเป็นประโยค 
สว่นประกอบของประโยค สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ สว่นมลูฐาน และสว่นเสริม 

จากส่วนประกอบของประโยคท่ีผู้ เช่ียวชาญชาญทางภาษาและนกัวิชาการได้กล่าว
ข้างต้น  ส รุปได้ว่า  ประโยคโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ  2 ส่วน  คือ                            
ภาคประธาน หรือนามวลี  และภาคแสดง หรือกริยาวลี 
 

1.3 การจ าแนกชนิดของประโยค 
การจ าแนกชนิดของประโยคเพ่ือใช้ในการศกึษานัน้ มีหลายรูปแบบตามจดุมุ่งหมาย

การศกึษา การจ าแนกชนิดของประโยคมีผู้ เช่ียวชาญทางภาษาและนกัวิชาการจ าแนกไว้ ดงันี ้
อุปกิตศิลปสาร (2539, น. 209 - 274) จ าแนกโครงสร้างประโยคท่ีใช้ในภาษาไทย

เป็น 3 ชนิด ได้แก่  
1. เอกรรถประโยค คือ ประโยคท่ีมีเนือ้ความอย่างเดียว มีส่วนประกอบของ

ประโยคท่ีส าคญั 2 สว่น คือ ภาคประธานของประโยค และภาคแสดงของประโยค 
2. อเนกรรถประโยค คือ ประโยคท่ีมีเอกรรถประโยคตัง้แต่ 2 ประโยคขึน้ไป              

เรียงกัน และมีสันธานเช่ือมอยู่ระหว่างเอกรรถประโยคนัน้  ๆ เพ่ือให้ความติดต่อเป็นประโยค
เดียวกนั 

3. สังกรประโยค คือ เอกรรถประโยคท่ีใช้เอกรรถประโยคด้วยกันท าหน้าท่ี                 
เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหน้า ซ้อนขึน้อีกชัน้หนึ่ง สังกรประโยคจะต้องมีประโยคใหญ่               
หรือมุขยประโยคท่ีมีประโยคน้อยแทรกเข้ามาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคใหญ่นัน้              
อยา่งน้อย 1 ประโยค ซึง่เรียกวา่ อนปุระโยค 

สอดคล้องกับ  ก าชัย ทองหล่อ (2556, น. 374 - 387) จ าแนกชนิดของประโยค                
ตามโครงสร้างเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1. เอกรรถประโยค คือ ประโยคสามัญ ท่ีมีบทกริยาส าคัญเพียงบทเดียวและ                    
เป็นกระแสความเดียวท่ีมีความหมายครบบริบรูณ์ 
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2. อเนกรรถประโยค คือ ประโยคใหญ่ท่ีมีใจความส าคญัอย่างน้อย 2 ใจความรวมกนั
และใจความส าคญันัน้ ๆ จะต้องมีลกัษณะเป็นประโยคโดยมีสนัธานเป็นบทเช่ือมหรือละสนัธานไว้             
ในฐานเข้าใจ 

3. สังกรประโยค คือ ประโยคใหญ่ท่ีมีประโยคเล็กตัง้แต่ 2 ประโยคขึน้ไปรวมกัน      
แต่มีประโยคหัวหน้าหรือประโยคหลักท่ีมีใจความส าคัญเพียงประโยคเดียว  นอกนัน้เป็น                 
ประโยคเล็ก ท าหน้าท่ีแตง่หรือประกอบประโยคหลกั 

ในขณะท่ี นววรรณ พนัธุเมธา (2558, น. 202) ได้จ าแนกประโยค ดงันี ้
1. ประโยคไร้กริยา คือ ประโยคท่ีมีหน่วยนาม 2 หน่วย และอาจมีหน่วยเช่ือม                 

หรือหนว่ยเสริมอยูด้่วยหรือไมก็่ได้ 
2. ประโยคกริยาเดียว คือ ประโยคท่ีมีหน่วยกริยา 1 หน่วย มีหน่วยนาม 1 หน่วย 

หรือมากกวา่นัน้ และอาจมีหนว่ยเสริมและ/หรือหนว่ยเช่ือมอยูด้่วยหรือไมก็่ได้ 
3. ประโยคไร้กริยาซับซ้อนและประโยคกริยาเดียวซับซ้อน บางประโยคมีลักษณะ 

เป็นต้นวา่ มีหนว่ยนามเป็นประโยค 
4. ประโยคหลายกริยา  คือ ประโยคท่ีมีหน่วยกริยาสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด                      

แยกจากกันไม่ได้ หน่วยกริยาท่ีแยกจากกันไม่ได้จะมีค ากริยาท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ เม่ือปรากฏ
ล าพงักบัเม่ือมีค ากริยาอ่ืนตาม ความหมายจะตา่งกนั 

5. ประโยคความรวม คือ ประโยคท่ีมีหน่วยกริยาเพียงแต่เรียงติดต่อกัน  มิได้มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด อาจแยกจากกนัได้ 

นอกจากนี ้สถาบนัภาษาไทย (2555, น. 98 - 107) จ าแนกประโยคเป็น 3 ชนิด ดงันี ้
1. ประโยคสามญั หรือประโยคพืน้ฐาน คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยนามวลี ท าหน้าท่ี

ประธานกับกริยาวลีท าหน้าท่ีภาคแสดง ประโยคสามัญต้องไม่มีอนุประโยคเป็นส่วยขยายและ           
ไมมี่ค าเช่ือมกริยา ค าเช่ือมกริยาวลี หรือค าเช่ือมประโยค 

2. ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยประโยคหลักหรือมุขยประโยคกับ                     
อนปุระโยค 

3. ประโยครวม คือ ประโยคย่อยตัง้แต่ 2 ประโยคขึน้ไปมารวมเข้าเป็นประโยค
เดียวกัน ประโยคย่อยนัน้อาจเป็นประโยคสามญัหรือประโยคซ้อนก็ได้ และต้องมีค าเช่ือมสมภาค
ท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคยอ่ยท่ีมารวมกนันัน้ 
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อยา่งไรก็ตาม วิจินตน์ ภาณพุงศ์ (2538, น. 13 - 17) ได้แบง่ประโยค 2 วิธี คือ 
1. วิธีท่ี 1 แบ่งเป็น 2 ชนิด โดยอาศยัความหมายของประโยคและสถานการณ์ท่ีใช้

ประโยคนัน้ ๆ เป็นหลกั ได้แก่ 
1.1 ประโยคเร่ิม หมายถึง ประโยคท่ีใช้เร่ิมต้นบทสนทนา เม่ือพูดแล้วผู้ ฟังจะ

เข้าใจความหมายทนัที ไมต้่องอาศยัค าพดูท่ีมาก่อน  
1.2 ประโยคไม่เร่ิม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ประโยคไม่เร่ิมแบบปกติ 

หมายถึง ประโยคไม่เร่ิมซึ่งใช้เร่ิมต้นบทสนทนาไม่ได้ จะต้องใช้เป็นประโยคตาม และประโยค              
ไมเ่ร่ิมแบบพิเศษ หมายถึง ประโยคไมเ่ร่ิมซึง่ใช้เร่ิมต้นบทสนทนาได้ แตต้่องใช้ในสถานการณ์พิเศษ 

2. วิธีท่ี 2 แบง่เป็น 4 ชนิด โดยอาศยัลกัษณะโครงสร้างของประโยคเป็นหลกั ได้แก่  
2.1 ประโยคสามญั คือ ประโยคซึ่งมีส่วนประกอบเพียงส่วนเดียว หรือหลายส่วน

เรียงกนั แตจ่ะไมมี่สว่นใดเป็นอนพุากย์ ประโยคสามญัอาจเป็นประโยคเร่ิมหรือประโยคไมเ่ร่ิมก็ได้ 
2.2 ประโยคซบัซ้อน คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยอนพุากย์ตา่งชนิดกนั 2 อนพุากย์                  

ขึน้ไป อาจมีโครงสร้างอย่างเดียวกบัประโยคสามญั หรืออาจจะมีโครงสร้างเป็นแบบท่ีตา่งออกไป 
ประโยคซบัซ้อนอาจเป็นประโยคเร่ิม หรือประโยคไมเ่ร่ิมก็ได้ 

2.3 ประโยคผสม คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยอนพุากย์หลกัตัง้แต่ 2 อนพุากย์เป็น
ต้นไป และไม่สามารถจะวิเคราะห์ออกเป็นโครงสร้างแบบตา่ง ๆ ได้ ประโยคผสมอาจเป็นประโยค
เร่ิมหรือประโยคไมเ่ร่ิมก็ได้ 

2.4 ประโยคเช่ือม คือ ประโยคสามญัชนิดประโยคไมเ่ร่ิม ซึง่ขึน้ต้นด้วยค าเช่ือม 
จากการศึกษาการจ าแนกชนิดประโยคของผู้ เช่ียวชาญทางภาษาและนักวิชาการ                       

ต่าง ๆ พบว่า จ าแนกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) เอกรรถประโยคหรือประโยคสามัญ  เป็นประโยค             
ท่ีประกอบด้วยนามวลี ท าหน้าท่ีเป็นภาคประธานและกริยาวลีท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง 2) อเนกรรถ
ประโยคหรือประโยครวม เป็นการน าประโยคตัง้แต่  2 ประโยคขึน้ไป มารวมกนัเป็นประโยคเดียว 
โดยมีค าเช่ือม ท าหน้าท่ีเช่ือมประโยคหรือละไว้ในฐานท่ีเข้าใจ และ 3) สงักรประโยคหรือประโยค
ซ้อน เป็นประโยคหลักท่ีจะต้องประกอบด้วยประโยคย่อยจ านวน 2 ประโยคขึน้ไป ทัง้นีผู้้ วิจัย
เลือกใช้โครงสร้างประโยคจากหนงัสือชดุอเุทศภาษาไทย บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3 ของสถาบนั
ภาษาไทย เน่ืองจากเนือ้หามีความสอดคล้องกบัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
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1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประโยค 
เฉลิมลาภ ทองอาจ (2550, น. 106 - 131) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอน

มโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโน
ทศัน์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน์ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  2 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน รู้หลักการใช้ภาษาไทยและ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทศัน์กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 71 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนมโนทัศน์ จ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 35 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบผลสมัฤทธ์ิ   
การเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยและแบบวดัความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน์  และเคร่ืองมือ       
ท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย ใช้เวลาด าเนินการทดลอง                    
8 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ รวมทัง้สิน้ 16 คาบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต 

(x)̅ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ทดสอบค่า t (t-test) และความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทศัน์มีผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้หลกัการใช้ภาษาไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  .05  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์มี
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทศัน์สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์มีความสามารถในการคิดเชิง            
มโนทศัน์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ดวงหทัย ค าวัง (2554 , น. 51 - 54) ได้ศึกษาการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาทักษะ                    
การเรียงค าในประโยคภาษาไทยและการเล่านิทานของนกัเรียนชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง เพ่ือศึกษา
ทักษะการเรียงค าในประโยคภาษาไทยและการเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง                               
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 
จ านวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้นิทาน แบบทดสอบ
การเรียงค าในประโยคภาษาไทย แบบประเมินทักษะการเล่านิทาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา            
ค่าร้อยละและค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน            
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มีผลการเรียงค าในประโยคภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีผลการประเมินทักษะ                 
การเลา่นิทานอยูใ่นระดบัดี 

 แสงสุรี วาดวิจิตร (2554, น. 70 - 95) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคต ิ            
ต่อการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  5 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ท่ีเรียน                  
โดยการจัดการเรียนรู้ตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) กับคู่มือครู กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมจ านวนนักเรียน
ทัง้หมด 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้                   
7 ขัน้ (7E) จ านวน 4 แผน รวม 16 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จ านวน 4 แผน               
16 คาบเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย 40 ข้อ และแบบสอบถาม             
วดัเจตคติต่อการเรียนหลกัภาษาไทย จ านวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเจตคติต่อการเรียน                 
หลกัภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) สงูกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อิศรา รุ่งอภิญญา (2559, พฤษภาคม-สิงหาคม, น. 1887 - 1889) ศึกษาการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิดประโยค ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้               
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียน                       
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 26 คน ใช้เวลา 12 คาบ คาบละ 55 นาที 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองชนิด                   
ของประโยค แบบฝึกเร่ืองชนิดของประโยค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน              
และหลังเรียน เร่ืองชนิดของประโยค และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้               

แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (x)̅ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent samples t - test) และ     
การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองชนิด
ประโยคของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ               
แบบฝึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็น                 
ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
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แบบฝึก อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x)̅ เท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เทา่กบั 0.73 

แม็คฟิ โล มี  (McPhilomy, 2014 , p. 109 - 111) ศึกษาการใช้บทบาทสมมติ                  
และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนหลักภาษาให้กับผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา ท่ี 2                   
ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้แนวทางการวิเคราะห์เนือ้หา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เป็นผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาท่ี 2 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เรียนด้วยค าถามปลายเปิด  การสังเกตและ                   
การอภิปราย หลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนมีแรงจูงใจ ความมั่นใจและผลสัมฤทธ์ิ                   
ในการเรียนหลกัภาษาสงูขึน้และปราศจากซึง่ความรู้สึกกลวัในการเรียนหลกัภาษา 

เบย์โดแกนและเบยินเดอร์ (Beydoğan และ Bayındır, 2010, January 18, p. 3954 
– 3964) ศึกษาผลการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับแนวทางการสอนจากกฎเกณฑ์ไปสู่ตัวอย่าง                   
และแนวทางการสอนจากตวัอย่างไปสู่กฎเกณฑ์ของการสอนไวยากรณ์  ด าเนินการทดลองกับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทดลอง 
ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนจากกฎเกณฑ์ไปสู่ตัวอย่างและ                   
กลุ่มนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนจากตัวอย่างไปสู่กฎเกณฑ์ โดยทัง้ 2 กลุ่ม            
จะด าเนินการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัการใช้ผงัมโนทศัน์ และกลุ่มควบคมุ ซึ่งด าเนินการสอน
แบบเดิม ผลการวิจัยพบว่า การใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับแนวการสอนจากกฎเกณฑ์ไปสู่ตวัอย่าง   
ช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพรวมทัง้หมดและช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้  
ส่วนการใช้ผังมโนทัศน์ร่วมกับแนวการสอนจากตวัอย่างไปสู่กฎเกณฑ์  โดยผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเองมากกว่าการฟังค าอธิบายจากผู้สอน จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ 
และสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้เรียนรู้กับความรู้เดิม  ส่งผลผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้อย่างลึกซึง้ 
นอกจากนีย้ังสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วมในชัน้เรียนและการใช้ตวัอย่างท่ีใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจ าวนัจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในระยะท่ียาวนานขึน้ ซึ่งการจดัการเรียนรู้ทัง้สองแบบ
ข้างต้น ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการจดัการเรียนรู้แบบเดิม และช่วยพฒันาเจตคติท่ีดี 
รวมทัง้ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ดาห์บี (Dahbi, 2014, Sep–Oct, p. 37 – 42) ศึกษาผลการใช้ผังกราฟิกในการสอน
หลกัภาษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการทดลองโดยใช้
ผังกราฟิก ผู้ เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน  และการใช้ผังกราฟิกในการสอนหลักภาษา              
ช่วยจัดระบบข้อมูลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา นอกจากนีก้ารใช้ผังกราฟิกยังพัฒนา
ความสามารถในการคิดให้สงูขึน้ และชว่ยพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียน และท่ีส าคญัคือ 
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ช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้หลักภาษาด้วยการใช้ผังกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการใช้              
ผงักราฟิกในการเรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียน อีกทัง้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้ เรียนเป็นผู้ สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่าง                               
มีความหมาย ท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจกับเนือ้หาท่ีมีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง            
และชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดเจตคตเิชิงบวกกบัการเรียนหลกัภาษา 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประโยค พบว่า มีการใช้รูปแบบการสอน                 
และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้ และเพ่ือให้ผู้ เรียน  
เกิดความเข้าใจในการเรียนเร่ืองประโยค หรือหลักภาษามากขึน้ เช่น การใช้รูปแบบการสอน               
มโนทัศน์ การใช้นิทาน การจัดการเรียนรู้ตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) การใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกบัแบบฝึก และการใช้ผงักราฟิก ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนือ้หา รวมทัง้
มีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนหลกัภาษาไทยหรือประโยค ทัง้นี ้ผู้วิจยัพบข้อสงัเกตว่า ยงัไม่มีงานวิจยัใด
ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  อันเป็นความสามารถท่ีผู้ เรียนพึงมี              
ในการศึกษา เร่ือง ประโยค เน่ืองจากผู้ เรียนจะต้องอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคชนิดต่าง ๆ ผู้ วิจัยจึงจะท าการศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกและวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบเดมิ 
 
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 

2.1 แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
คล้าก (Clarke, 1991, April, p. 526 – 534) อธิบายว่า การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก

ช่วยให้ผู้ เรียนจัดระบบความคิดของตนเองทัง้ในด้านการอ่านและการเขียน  และยังช่วยในด้าน          
การฟัง (จากการฟังการบรรยายหรือการน าเสนอตา่ง ๆ) และการพดู (จากการอภิปรายในชัน้เรียน) 
เกิดความสามารถในการคิดระหว่างการเรียนรู้ในชัน้เรียน ดงันัน้ผู้ สอนควรน าการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้ผงักราฟิกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความกระจ่างชัด  และความเข้าใจให้เกิดกับ
ผู้ เรียนอยา่งถ่องแท้ เพ่ือพฒันาความสามารถในการคดิของผู้ เรียน 

จากทฤษฎีการเรียนรู้แนวปัญญานิยม (Cognitive Theory) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
ผังกราฟิกเป็นการจัดระบบความคิด ช่วยเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างการจ าความหมาย 
(semantic memory structures) หรือความรู้เดิม  (schemata) ซึ่งนักทฤษฎีแนวปัญญานิยม                
เช่ือวา่ มนษุย์ใช้โครงสร้างการจ าความหมายในการจบัประเด็นส าคญัของความคดิท่ีเป็นนามธรรม 
แล้วเช่ือมโยงไปสู่ตวัอย่างหรือตวัแทนของความคิดนัน้  ใช้ความจ าอาศยัเหตุการณ์ในการระลึก
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ประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ  จากความจ าได้ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องวิธีการจัดการเรียนรู้          
โดยใช้ผังกราฟิกซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนน าสิ่งท่ีเป็นนามธรรมมาสร้างความเช่ือมโยงกันผ่านการสร้าง                       
ผงักราฟิก เม่ือผู้ เรียนได้ประสบกับความรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถจดจ า และระลึกถึง
ความรู้นัน้ ๆ ได้ในระยะท่ียาวนานขึน้ 

การใช้ผงักราฟิก เปิดโอกาสให้ทัง้ผู้ สอนและผู้ เรียน ได้จดัระบบโครงสร้างความคิด
ของตนเอง และแสดงให้เห็นในสิ่งผู้ เรียนท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว ความถูกต้องของสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไป               
หรือความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของสิ่งท่ีเรียนรู้นัน้ 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด               
โดยผู้ เรียนจะเห็นวา่สิ่งใดท่ีตนเรียนรู้ไปแล้ว  สิ่งใดท่ีเป็นความรู้ท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่ และผู้ เรียนจะเกิด
การทบทวนความรู้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ผู้ สอนควรใช้ 4 ค าถามในการวางแผนเพ่ือให้ผู้ เรียน           
เกิดความสามารถในการคดิ ประกอบด้วย 

1. เม่ือพิจารณาเนือ้หาว่า อะไรคือสาระส าคญั ความคิด ข้อโต้แย้ง หรือกระบวนการ
ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ  

2. แบบแผน หรือการจดัการใดท่ีจะช่วยให้เนือ้หาเป็นระบบ และท าให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย 

3. ประเภทของผงักราฟิกใดท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนทราบวา่ควรจะต้องคดิวิเคราะห์เนือ้หา
นัน้อยา่งไร 

4. ปัญหา หรืออปุสรรคใดท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิดท่ีสงูขึน้ 
ทัง้นี ้ผู้ สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความเหมาะสม             

ในการใช้ผงักราฟิกแตล่ะประเภทกบัเนือ้หาท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา ความคิดหรือ
กระบวนการ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีวตัถปุระสงค์หลกัในการใช้ 2 แบบ คือ  
1. การคิดจากล่างสู่บน ช่วยให้ผู้ เรียนเห็นรายละเอียด ประเภท และจัดระเบียบ

ข้อมูล ท าให้ผู้ เรียนสามารถอนุมานและสรุปองค์ความรู้ได้ เป็นการคิดแบบอุปนัยสามารถน าไป 
ใช้ได้ ดงันี ้

1.1 แนวทางในฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีความหมาย (Guiding practice in 
reading for meaning) ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน โดยร่วมกนัอภิปรายถึงรูปแบบทัว่ไปของเร่ืองท่ีอ่าน
และความคิดท่ีได้จากการอ่านเร่ืองนัน้  ๆ โดยผู้ สอนได้ใช้ผังกราฟิกหลากหลายประเภท                       
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เพ่ือจดัระบบเนือ้หาและออกแบบการบ้านของผู้ เรียนโดยใช้ผงักราฟิก เพ่ือให้ผู้ เรียนจดัระบบหรือ
กลุม่ของเนือ้หา ชว่ยให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพรวมของเนือ้หาทัง้หมดและเข้าใจในเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ 

1.2 การท างานเป็นกลุ่ม  (Focusing cooperative groups) ผู้ สอนเลือกใช้                  
ผงักราฟิกท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนรู้ จากนัน้ผู้สอนตัง้ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หา
เพ่ือให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบ เช่น เนือ้หานัน้มีความเช่ือมโยงกนัอย่างไรเหมือนกนัอย่างไร แตกต่าง
กันอย่างไร จากนัน้ผู้ เรียนร่วมกันคิดค้นหาค าตอบเป็นกลุ่ม เม่ือผู้ เรียนแต่ละกลุ่มได้ค าตอบแล้ว 
ผู้ สอนรวบรวมค าตอบของแต่ละกลุ่ม  แล้วสร้างความเข้าใจอีกครัง้โดยใช้ค าถามท่ีกว้างขึน้                     
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คดิมากขึน้จากเนือ้หาในบทเรียน 

2. การคิดจากบนสู่ล่าง ช่วยให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ การทดสอบสมมติฐาน               
การตดัสินใจหรือการแก้ปัญหา เป็นการคดิแบบนิรนยั สามารถน าไปใช้ได้ ดงันี ้

2.1 การจดัระบบการอภิปรายความรู้ (Organizing lecture discussion) ผู้ สอน
สร้างผงักราฟิกเป็นลกัษณะเชิงค าถามบนกระดาน ซึ่งในผงักราฟิกจะมีหวัข้อ หรือเนือ้หาบางส่วน
ท่ีเป็นความรู้เดิมของผู้ เรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน เพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ เรียนให้ความสนใจกับเนือ้หา                  
ท่ีจะเรียนและเพ่ือทบทวนความรู้เดิมของผู้ เรียน จากนัน้ผู้สอนชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และสร้างความ
เข้าใจในเนือ้หาแก่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาแล้วร่วมกนัอภิปรายเนือ้หาตามแนวทางค าถาม               
จากผงักราฟิกบนกระดาน ท าให้ผู้ เรียนเห็นแนวทาง หรือแบบแผนของเนือ้หาและมองเห็นเนือ้หา
ในภาพรวม สง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา (Guiding individual problem solving) ผู้สอน
เลือกใช้ประเภทของผังกราฟิกท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับเนือ้หา  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เรียน                      
ได้มองเห็นล าดบัของกระบวนการการแก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ด้วยตนเอง  

การใช้ผังกราฟิกเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน              
การจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกช่วยให้ผู้ เรียนทราบถึงความสามารถ  
ในการคิดของตนเอง ผู้ เรียนสามารถคิดเป็นระบบ หรือคิดเป็นขัน้ตอนกระบวนการได้ง่ายขึน้                
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดไตร่ตรองด้วยตนเอง และยงัช่วยให้เข้าใจถึงความแตกตา่งทางความคิด
และทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัของผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ  โดยการแลกเปล่ียนมมุมอง ความคดิเห็นระหว่างกนั
ผา่นการใช้ผงักราฟิก 

นอกจากนีใ้นการประเมินผลผู้ เรียน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ช่วยให้ผู้สอน
เห็นกระบวนการคิดของผู้ เรียน และความเช่ือมโยงของความรู้กับผู้ เรียน และยังสามารถใช้ใน             
การวัดและประเมินผลย่อยได้ โดยผู้ สอนสร้างผังกราฟิกเป็นแบบทดสอบ โดยการเว้นช่องว่าง             
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ในผังกราฟิก โดยให้ผู้ เรียนเติมค า ข้อมูล หรืออธิบายความสัมพันธ์ของเนือ้หาในผังกราฟิกนัน้ 
นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้                  
และสามารถเข้าใจเนือ้หาท่ีมีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึน้  มีความยืดหยุ่น และช่วยให้เกิดกระบวน              
การคดิอยา่งสร้างสรรค์  

โจนส์ เพียซและฮนัเตอร์ (Jones และคนอ่ืน ๆ, 1989, January, p. 20 - 25) อธิบาย
ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา              
การสรุปความ และการสงัเคราะห์ความคิดท่ีมีความซบัซ้อน ซึ่งการสร้างผงักราฟิกท่ีดีจะสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ทัง้หมดของเนือ้หาได้ดีกว่าการใช้ข้อความในการอธิบายเพียงอย่างเดียว                 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกโดยมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

1. น าเสนอตัวอย่างผังกราฟิกท่ีมีความสมบูรณ์  เลือกตัวอย่างของผังกราฟิก                
ให้สอดคล้องกับผังกราฟิกท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยให้ผู้ เรียนร่วมกันแสดง                       
ความคดิเห็นเก่ียวกบัตวัอยา่งของผงักราฟิกนัน้ 

2. ส ร้างผังกราฟิกเป็นตัวอย่าง  ผู้ สอนอธิบายกระบวนการสร้างและแสดง                         
การวิธีการใช้ผงักราฟิก  

3. ส ร้างความ รู้ ผู้ สอนอธิบายให้ความ รู้  ว่าเม่ือไรท่ีผู้ เรียนควรใช้ผังกราฟิก                   
เพราะเหตุใด และขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคใน              
การสร้างผังกราฟิกได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนให้ความสนใจและตัง้ใจสร้างผังกราฟิกของตน              
มากขึน้ 

4. คอยให้ค าแนะน ากับผู้ เรียน  ผู้ เรียนทั ง้ ห้องเรียน ร่วมกันส ร้างผังกราฟิก                 
จากนัน้แบง่เป็นกลุม่ย่อยเพ่ือสร้างผงักราฟิก แตล่ะกลุม่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบ                      
ผงักราฟิกกนั และถามถึงเหตผุล โดยอธิบายว่าท าไมถึงตดัสินใจเช่นนัน้ ซึ่งเป็นให้ข้อมลูย้อนกลบั
ระหวา่งกนั ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้  

5. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกฝนด้วยตนเอง ผู้ เรียนฝึกการใช้ผังกราฟิกเป็นรายบุคคล 
และสร้างผงักราฟิกได้อยา่งอิสระ จากนัน้ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
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จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ข้างตัน  ในขณะท่ีผู้ สอนให้ความรู้เก่ียวกับการใช้                  
ผงักราฟิก ผู้สอนจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในเนือ้หาท่ีมีความยาก หรือซับซ้อนผู้ สอนควรให้ผู้ เรียนได้จัดระบบข้อมูล            
ด้วยตนเอง 

2. ผู้สอนจะต้องยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้ เรียน  แต่จะต้องไม่เพิกเฉย
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้  

3. ผู้สอนจะต้องเปิดเผยกระบวนการคิดของตนเองให้แก่ผู้ เรียน รวมทัง้ข้อผิดพลาด            
ท่ีเกิดขึน้ในการสร้างผงักราฟิก เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สงัเกตกระบวนการคิดของผู้สอน แล้วน าไปปรับใช้
กบัตนเอง 

4. การจดัการเรียนรู้จะต้องใช้เวลา อีกทัง้ผู้สอนจะต้องเรียนรู้วิธีการจดัระบบข้อมูล 
เพ่ือท่ีจะช่วยให้ทัง้ผู้ สอนและผู้ เรียนจัดระบบข้อมูลได้ดีขึน้  และเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้                  
ความเข้าใจ ความสามารถในการสรุปความ และการจดจ าข้อมลู 

5. ผู้ สอนจะต้องสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การเรียนรู้  การทดสอบจะต้อง
ทดสอบตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ และเนือ้หาท่ีเลือกใช้จะต้องมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิด  
เน่ืองจากผู้ เรียนได้จัดระบบข้อมูล  และมีโอกาสคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้ เรียน               
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิต ่าจะเกิดประสิทธิภาพมาก และคุ้มคา่กบัการใช้เวลาในการสร้างผงักราฟิก 

สุปรียา ตันสกุล (2540, น. 7 – 22) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้                   
ผงักราฟิกขึน้ ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคดิท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Meaningful learning theory) เช่ือว่า               
ในสมองของมนุษย์มีการจัดความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้อย่างมีระบบในลักษณะท่ีเป็นโครงสร้าง 
เรียกว่า “โครงสร้างทางปัญญา” สามารถจัดล าดบัความสัมพันธ์เช่ือมโยงจากมโนทัศน์ท่ีกว้าง             
และครอบคลุมลงมาจนถึงมโนทัศน์ย่อยท่ีเฉพาะเจาะจง  ดังนัน้การเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิด                 
การเปล่ียนแปลงควรต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายท่ีผู้ เรียนสามารถน าการเรียนรู้ใหม่                  
ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิหรือมโนทศัน์ท่ีมีอยู่แล้ว 

2. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory) โครงสร้างของความคิดมีลกัษณะ
เป็นการโยงความสมัพนัธ์เป็นเครือข่ายเป็นระบบท่ีแสดงถึงมโนทศัน์ตา่ง ๆ ท่ีถกูเก็บไว้ในความจ า 
เป็นตัวแทนของความรู้ท่ีเก่ียวกับมโนทัศน์ต่าง ๆ โดยมีมโนทัศน์ใหญ่ท่ีกว้างและครอบคลุม
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เช่ือมโยงด้วยมโนทัศน์ย่อย ๆ ท่ีมีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดระบบข้อมูลเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีบุคคลมี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนตีความข้อมูลใหม่ ปรับข้อมูลให้เข้ากับ
ข้อมลูเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว และเก็บข้อมลูนัน้ไว้ใช้ตอ่ไป  

3. ทฤษฎีการประมวลข้อมูล แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล (Information Processing Theory) เร่ิมตัง้แต่การรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ความจ า              
มีองค์ประกอบส าคญั 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

3.1 ความจ าข้อมลู (information storage) ประกอบด้วย 
3.1.1 ความจ ารู้สึกสมัผัส (sensory memory) คือ ความจ าท่ีเกิดจากสิ่งเร้า

ภายนอกมาสัมผัสกับประสาทรับความรู้สึก แล้วท าให้เกิดเป็นความรู้สึกขึน้ ข้อมูลใดหาก                  
รับมาแล้วไม่มีการตีความ เน่ืองจากผู้ เรียนขาดความสนใจหรือไม่เห็นประโยชน์ ข้อมูลนัน้               
จะเลือนหายไปอยา่งรวดเร็ว 

3.1.2 ความจ าระยะสัน้  (short – term memory) หรือความจ าปฏิบัติการ 
(working memory) เป็นความจ าท่ีเกิดขึน้หลังจากการรับรู้สิ่งเร้าท่ีได้รับการตีความ เก็บข้อมูล
ชัว่คราวประมาณ 5 – 9 ตวั และหากไมมี่การทบทวนหรือท าซ า้ ข้อมลูจะหายไปภายใน 20 วินาที  

3.1.3 ความจ าระยะยาว (long – term memory) เป็นความจ าท่ีมีความ
คงทน เม่ือต้องการใช้สามารถเรียกคืนได้ สิ่งท่ีอยู่ในความจ าระยะยาว มี 2 ลกัษณะ คือ ความจ า
เหตุการณ์  (episodic memory) และความจ าความหมาย  (semantic memory) เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง มโนทศัน์ กฎ หลกัการตา่ง ๆ  

3.2. กระบวนการทางปัญญา (cognitive processes) ประกอบด้วย 
3.2.1 การใส่ใจ (attention) คือ การท่ีผู้ เรียนเลือกข้อมูลจากการรู้สึกสัมผัส

แล้วเคล่ือนย้ายข้อมลูเข้าสูค่วามจ าระยะสัน้เพ่ือรับการประมวลผลตอ่ไป 
3.2.2 การรับ รู้  (perception) เป็นกระบวนการ ท่ีท าให้สิ่ ง ท่ี รับ เข้าไป                     

เกิดความหมาย เม่ือผู้ เรียนเลือกรับข้อมูลเข้าไปสู่ความจ าระยะสัน้ หรือความจ าปฏิบตัิการแล้ว                    
ข้อมูลนัน้จะไม่ ใช่ความจริงเชิ งปรนัย  (objective reality) แต่ เป็นความจริงตามการรับ รู้ 
(perceived reality) ของบคุคลนัน้ 

3.2.3 การท าซ า้ (rehearsal) เป็นกระบวนการท่ีรักษาข้อมูล โดยการทบทวน
ซ า้แล้วซ า้อีก เพ่ือรักษาข้อมลูนัน้ไว้ในความจ าปฏิบตักิาร 

3.2.4 การเข้ารหัส (encoding) เป็นกระบวนการสร้างตวัแทนทางความคิด 
(mental representation) ท่ีมีพืน้ฐานจากลักษณะท่ีเด่นชัดของงานท่ีเรียนรู้ (critical features             
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of  a learning tasks) ตวัแทนเหล่านีเ้กิดขึน้เม่ือข้อมูลในความจ าเชิงปฏิบตัิการเคล่ือนย้ายเข้าสู่
ความจ าระยะยาว โดยเช่ือมโยงความรู้ใหมเ่ข้ากบัสิ่งท่ีเรียนรู้อยู่แล้วในความจ าระยะยาว 

3.2.5 การเรียกคืน  (retrieval) เป็นกระบวนการเรียกคืนข้อมูลท่ีจ าไว้ใน
ความจ าระยะยาวออกมาใช้  
 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
การจดัการเรียนรู้ของวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ช่วยให้ผู้ เรียนได้เช่ือมโยง

ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และช่วยจัดข้อมูลได้เป็นระบบมากขึน้  ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ             
ตอ่เนือ้หาสาระนัน้ๆ มีกระบวนการดงันี ้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของคล้าก (Clarke, 1991, April, p. 526 – 534)                   
มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

ขัน้วางแผนการจดัการเรียนรู้ 
1. ผู้ สอนพิจารณาเนื อ้หาว่า  อะไรคือสาระส าคัญ  ความคิด  ข้อโต้แย้งหรือ

กระบวนการท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ  
2. ผู้สอนเลือกใช้แบบแผน หรือการจัดการท่ีจะช่วยให้เนือ้หาเป็นระบบ และท าให้

เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

3. ผู้สอนเลือกใช้ประเภทของผงักราฟิกใดท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนทราบว่าควรจะต้องคิด
วิเคราะห์เนือ้หานัน้อยา่งไร 

4. ผู้ สอนคาดการณ์ ว่า ปัญ หา ห รืออุปสรรคใด บ้างท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
ความสามารถในการคดิท่ีสงูขึน้ 

ขัน้การจดัการเรียนรู้ 
1. ผู้ สอนชีแ้จงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเลือกใช้ผังกราฟิกท่ีเหมาะสมกับ

วตัถปุระสงค์ ในการจดัการเรียนรู้ 
2. ผู้สอนตัง้ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบ 

3. ผู้ เรียนร่วมกนัคดิค้นหาค าตอบเป็นกลุม่โดยใช้ผงักราฟิก 

4. ผู้สอนรวบรวมค าตอบของแต่ละกลุ่ม แล้วสร้างความเข้าใจอีกครัง้โดยใช้ค าถาม                
ท่ีกว้างขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เกิดความสามารถในการคิดมากขึน้จากเนือ้หาในบทเรียน 
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การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกของโจนส์ เพียซและฮนัเตอร์ (Jones และคนอ่ืน ๆ, 1989, 
January, p. 20 - 25) มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

1. ผู้สอนน าเสนอตวัอย่างผังกราฟิก โดยเลือกตวัอย่างของผงักราฟิกให้สอดคล้อง    
กับผงักราฟิกท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้ เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ                      
ผงักราฟิกนัน้ 

2. ผู้สอนสร้างผงักราฟิกเป็นตวัอย่างให้แก่ผู้ เรียน พร้อมทัง้อธิบายกระบวนการสร้าง 
และแสดงการวิธีการใช้ผงักราฟิก  

3. ผู้ สอนอธิบายให้ความรู้  ว่าเม่ือใดท่ีผู้ เรียนควรใช้ผังกราฟิก เพราะเหตุใด                 
และขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร และผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคในการสร้าง                 
ผงักราฟิกได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนให้ความสนใจและตัง้ใจสร้างผงักราฟิกของตนมากขึน้ 

4. ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนทัง้ห้องเรียนร่วมกันสร้างผงักราฟิก 
จากนัน้แบง่เป็นกลุม่ย่อยเพ่ือสร้างผงักราฟิก แตล่ะกลุม่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบ
ผงักราฟิกระหว่างกัน และถามถึงเหตผุล โดยอธิบายว่าท าไมถึงตดัสินใจเช่นนัน้ ซึ่งเป็นให้ข้อมูล
ย้อนกลบัระหวา่งกนั ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้  

5. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกฝนด้วยตนเอง ผู้ เรียนฝึกการใช้ผังกราฟิกเป็นรายบุคคล 
และสร้างผงักราฟิกได้อยา่งอิสระ  

6. ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของแม็คลาฟลินและโอเวอร์เทิร์ฟ (McLaughlin 
และ Overturf, 2013) มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

1. ผู้สอนอธิบายการใช้ผงักราฟิก 

2. ผู้สอนสาธิตการใช้ผงักราฟิกให้แกผู่้ เรียน 

3. ผู้สอนคอยชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าในการสร้างผงักราฟิกให้แกผู่้ เรียน 

4. ผู้ เรียนฝึกสร้างผงักราฟิกด้วยตนเอง 
5. ผู้ เรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับการสร้างผังกราฟิก  และสิ่งท่ีผู้ เรียน                 

ได้เรียนรู้ 
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การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกของวิลเลียมและแมร่ี (William และ Mary, 2015) 
(เอกสารจากเว็บไซต์) มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้

1. ท าให้ ง่าย  (Keep Them Simple) ผู้ ส อนจะต้องส ร้างผั งกราฟิ ก ท่ี ง่ายต่อ                    
ความเข้าใจของผู้ เรียน ซึง่มีหลกัในการสร้างดงันี ้

1.1 วางแผนก าหนดจ านวนมโนทัศน์ท่ีจะใช้ในผังกราฟิกแต่ละผัง  โดยให้
ความส าคญักบัเนือ้หาท่ีมีความส าคญั และเป็นเนือ้หาท่ีผู้ เรียนจ าเป็นต้องรู้และจดจ า 

1.2 ใช้สัญลักษณ์ เช่น ป้ายข้อความ ลูกศร ในการเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์              
เข้าด้วยกนั  

1.3 ข้อควรระวงั คือ ไม่ควรใส่รูปภาพ หรือภาพพืน้หลังท่ีมากเกินไป เน่ืองจาก
อาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ เรียน 

2. สอนด้วยผงักราฟิก (Teach to and with the Organizer) ผู้สอนจะต้องให้ความรู้
เก่ียวกับการใช้ผังกราฟิกแต่ละประเภทให้กับผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้ผังกราฟิก            
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ และเม่ือผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ผังกราฟิก                   
แต่ละประเภทแล้ว ผู้ สอนควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียน           
มีความตัง้ใจและจดจ่อกับผงักราฟิกของตนมากขึน้ โดยสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนจดจ่อกับผงักราฟิก
ของตนเองมากขึน้ ประกอบด้วย 

2.1 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใส่รูปภาพท่ีเป็นตวัแทนของมโนทศัน์นัน้ ซึ่งการใช้รูปภาพ
จะชว่ยให้ผู้ เรียนจดจอ่กบัผงักราฟิกได้มาก 

2.2 การร่วมมือกันเป็นรายกลุ่ม หรือรายคู่ในการสร้างผังกราฟิก ซึ่งผังกราฟิก
เป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการใช้อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั 

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง และแลกเปล่ียนความรู้  
ความคดิเห็นหรือเทคนิควิธีการท่ีแตล่ะคนใช้ในผงักราฟิกระหว่างกนัในชัน้เรียน  

3. ใช้ผังกราฟิกให้บ่อยขึน้ (Use Graphic Organizers Often) การสร้างผังกราฟิก                    
ท่ีบ่อยครัง้ขึน้จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความคุ้นเคย และมีความช านาญในการใช้ผังกราฟิกมากขึน้                   
โดยสิ่งท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนใช้ผงักราฟิกมากขึน้ ประกอบด้วย 

3.1 ใช้ผังกราฟิกในการเรียนการสอน เช่น  สร้างผังกราฟิกเม่ือเร่ิมเรียน                  
บทเรียนใหม่ ใช้ผังกราฟิกประเภทเรียงล าดับขัน้ตอน ในการเรียงล าดบัเหตุการณ์ หรือขัน้ตอน
วิธีการในวิชาคณิตศาสตร์ การอา่น การเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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3.2 ใช้ผังกราฟิกในทุก  ๆ  ขัน้ตอนของการจัดการเรียน รู้  เช่น  ใช้ ในการ
เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน ใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝน หรือท าการบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดความเข้าใจท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ 

3.3 หากผู้ เรียนพบกับปัญหา หรืออุปสรรคท่ียาก ซับซ้อน ผู้ สอนควรให้ผู้ เรียน
ค่อย ๆ สร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง โดยผู้ สอนท าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า และช่วยให้ผู้ เรียน                
ได้ฝึกคดิด้วยตนเองมากขึน้ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

รูปแบบการจัดการเรียน รู้โดยใช้ผังกราฟิกท่ีพัฒนาขึน้ โดยสุป รียา  ตันสกุล                        
โดยน า การจดัการเรียนรู้ของคล้ากมาพฒันาขัน้ตอนเพิ่มเตมิ (สปุรียา ตนัสกลุ, 2540, น. 51 - 53)  
ดงันี ้ 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้เตรียมตัวผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะรับการเรียนการสอน  
โดยเร่ิมจากการท่ีผู้สอนทบทวนความรู้เดิม และเช่ือมโยงเข้าสู่เร่ืองท่ีจะเรียนโดยชีแ้จงจดุมุ่งหมาย 
ลกัษณะของบทเรียน ความรู้ท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ 
ท าความเข้าใจกับเนือ้หาเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กับงานและผงักราฟิก รวมทัง้สร้างแรงจูงใจ    
ให้ผู้ เรียนเกิดการเลือกรับข้อมลูส าคญัเก่ียวข้องกบัเนือ้หา และเกิดความใสใ่จท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป 

2. ขัน้สอน เสนองาน ฝึกการคิด เป็นขัน้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้จัด
ระเบียบข้อมูลจากการฝึกคิดโดยใช้ผงักราฟิก เพ่ือท าความเข้าใจกับเนือ้หา ในขัน้นีแ้บ่งกิจกรรม
ออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 กิจกรรมการสอน เป็นกิจกรรมท่ีผู้ สอนสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน                  
และอธิบายเน้นถึงลักษณะเนือ้หา ความรู้ท่ีคาดหวัง และประโยชน์ของการใช้ผังกราฟิกแบบท่ี
ผู้ เรียนต้องคดิในการเรียนแตล่ะเนือ้หา 

2.2 กิจกรรมเสนองาน ผู้สอนเสนอผงักราฟิกท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนจดัระเบียบข้อมลู 
2.3 กิจกรรมฝึกคิดรายบุคคล เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนแต่ละคนฝึกคิด                      

โดยใช้ผังกราฟิก เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้หาและจุดมุ่งหมาย เป็นการถ่ายทอดว่าผู้ เรียนมี                 
ความเข้าใจในประเดน็นัน้ ๆ อยา่งไร มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้ เรียนเป็น
ผู้ ประมวลผลด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจระดับลึก สามารถสร้างความรู้             
ด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นการจ าแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ เรียนมีโอกาสควบคุม ก ากับกระบวนการคิด             
ด้วยตนเอง สามารถก้าวกลบัไปกลับมาระหว่างเนือ้หาของบทเรียนกับความคิด นอกจากแสดง             
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สิ่งท่ีคดิออกมาเป็นรูปธรรมเชิงปริมาณหรือความมากน้อยของความเข้าใจแล้ว ผู้ เรียนจะได้พฒันา
กระบวนการคดิควบคูไ่ปด้วย  

2.3.2 ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการคิดของผู้ เรียนในการจัดสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ภายในห้องเรียน ในขัน้นีผู้้สอนจะย า้ให้ผู้ เรียนใช้กลยุทธ์การเลือกรับข้อมูลจากการใส่ใจ โดยใช้                
ผงักราฟิกอธิบายเนือ้หา รวมทัง้ตอบค าถามท่ีผู้ เรียนสงสยั 

2.3.3 ผู้ สอนให้ข้อมูลป้อนกลับโดยเฉลยค าตอบด้วยการใช้ผังกราฟิก                    
แบบเดียวกับท่ีผู้ เรียนได้ฝึกการใช้  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงทันที  ขึน้กับ            
ผลการปฏิบัติงานและแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ เรียนส่งผลให้ผู้ เรียนได้ความรู้ท่ีถูกต้อง                     
และปรับปรุงวิธีการเรียนของตน  

2.3.4 กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาในกลุ่มย่อย เป็นการจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้
ผู้ เรียนน าความรู้ความเข้าใจท่ีจดัระเบียบแล้วมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ เป็นการเช่ือมโยง
ข้อมูลใหม่ จากปัญหาเข้าสู่สิ่งท่ีเรียนไปแล้ว เป็นการเช่ือมโยงภายนอกท่ีน าไปสู่การเรียนรู้                
อยา่งมีความหมายท่ีสมบรูณ์ 

3. ขัน้สรุป เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนเสนอผลงาน โดยใช้ผังกราฟิกเป็นเคร่ืองมือ           
ในการน าเสนอ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เปรียบเทียบผลการคิดและผลการใช้ผงักราฟิกของตนและเพ่ือน ๆ  
ในขัน้นีผู้้สอนและผู้ เรียนจะร่วมอภิปรายเพ่ือท าความกระจ่างชดัและหาข้อสรุป จากนัน้ผู้สอนสรุป
ถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใช้ผงักราฟิก เพ่ือย า้ให้เกิดความรู้เชิงกระบวนการ 

จากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าขัน้ตอนการจัด 
การเรียนรู้ของคล้าก (Clarke, 1991, April, p. 526 – 534) โจนส์ เพียซและฮนัเตอร์ (Jones และ
คนอ่ืน ๆ, 1989, January, p. 20 - 25) แม็คลาฟลินและโอเวอร์เทิร์ฟ (McLaughlin และ Overturf, 
2013) และวิลเลียมและแมร่ี (William และ Mary, 2015) (เอกสารจากเว็บไซต์) มาเปรียบเทียบ
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัตาราง 1 ส่วน รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกท่ีพฒันาขึน้
โดยสุปรียา ตนัสกุล (2540, น. 51 - 53) ไม่ได้น ามาเปรียบเทียบร่วมด้วย เน่ืองจากได้น าการจัด              
การเรียนรู้ของคล้ากมาพฒันาขัน้ตอนเพิ่มเตมิ  
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จากการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ดงัตาราง 1 ผู้วิจยั พบว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของคล้าก (Clarke, 1991, April, p. 526 – 534) โจนส์ เพียซ
และฮันเตอร์ (Jones และคนอ่ืน ๆ, 1989, January, p. 20 - 25) แม็คลาฟลินและโอเวอร์เทิร์ฟ 
(McLaughlin และ Overturf, 2013) และวิลเลียมและแมร่ี (William และ Mary, 2015) (เอกสาร
จากเว็บไซต์) มีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีคล้ายคลึงกัน ผู้ วิจัยจึงสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัด             
การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เพ่ือพัฒนาสู่วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก อันจะเป็นวิธี              
การจดัการเรียนรู้ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ดงัตาราง 2 
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การสังเคราะห์ขัน้ตอนของวิธีจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ผู้ วิจยัพบว่า วิธีการจัด           
การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ผู้ สอนจะต้องวางแผนการสอนโดยจะต้องวิเคราะห์และพิจารณา
สาระส าคญัท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความหมายตอ่ผู้ เรียน  รวมทัง้
จะต้องเลือกใช้ประเภทของผงักราฟิกให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกบัเนือ้หา อีกทัง้ผู้สอนจะต้อง
ส่งเสริม พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน โดยอาจสร้างค าถาม ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของตน                
ให้สงูขึน้ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของการใช้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีดงันี ้

ขัน้การเตรียมความพร้อมของผู้สอน 
ผู้ สอนจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์เนือ้หา  และเลือกใช้                  

ผงักราฟิกให้มีความเหมาะสม อันจะช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทัง้ผู้สอน
จะต้องสร้างประเดน็ ปัญหาให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ขัน้ตอนการจัดการเรียน รู้ของการใช้วิ ธีการจัดการเรียน รู้โดยใช้ผังกราฟิก 
ประกอบด้วย 8 ขัน้ ดงันี ้

1. ผู้สอนน าเสนอตวัอย่างผังกราฟิก โดยเลือกตวัอย่างของผงักราฟิกให้สอดคล้อง 
กับผงักราฟิกท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้ เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ               
ผงักราฟิกดงักลา่ว 

2. ผู้สอนชีแ้จงจุดประสงค์ และอธิบายให้ความรู้เก่ียวกับผงักราฟิก รวมทัง้ขัน้ตอน
กระบวนการสร้างผังกราฟิก เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้และสร้างผังกราฟิกได้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนตัง้ประเดน็ค าถามเก่ียวกบัเนือ้หาเพ่ือให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบ 
4. ผู้ เรียนร่วมมือกนัเป็นรายกลุ่มสร้างผงักราฟิกเพ่ือคิดค้นหาค าตอบ โดยผู้สอนคอย

ชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าในการสร้างผงักราฟิกให้แกผู่้ เรียน 
5. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบผังกราฟิก

และให้ข้อมลูย้อนกลบัระหวา่งกนั 
6. ผู้ เรียนฝึกสร้างผงักราฟิกด้วยตนเอง 
7. ผู้ เรียนร่วมกนัสะท้อนความคดิเก่ียวกบัการสร้างผงักราฟิกและสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
8. ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน 
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จากการสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้                 
ผังกราฟิก สามารถแบ่งขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ได้เป็น  3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้สาธิต               
ขัน้การจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก และขัน้สะท้อนคิด สามารถน ามาจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย เร่ือง ประโยค ดงันี ้

ขัน้สาธิต 
1. ผู้สอนน าเสนอตวัอย่างผังกราฟิกท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง ประโยค 

โดยเลือกตัวอย่างของผังกราฟิกท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ของเร่ือง ประโยค                      
ได้ง่ายขึน้ และให้ผู้ เรียนร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัผงักราฟิกดงักลา่ว 

2. ผู้ สอนชีแ้จงจุดประสงค์ และอธิบายให้ความรู้เก่ียวกับประเภทของผังกราฟิก 
รวมทัง้ขัน้ตอนกระบวนการสร้างผังกราฟิก เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกใช้และสร้างผังกราฟิก                  
ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์และสามารถเลือกใช้ผงักราฟิกได้อยา่งอิสระตามความสนใจของผู้ เรียน  

ขัน้จดัการเรียนรู้ด้วยผงักราฟิก 
1. ผู้สอนตัง้ประเด็นค าถามเก่ียวกับโครงสร้างของประโยคแต่ละชนิด เพ่ือกระตุ้น             

ให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. ผู้ เรียนร่วมกันเป็นรายกลุ่มสร้างผังกราฟิกเพ่ือคิดค้นหาค าตอบ โดยผู้ สอน                

คอยชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าในการสร้างผงักราฟิกให้แกผู่้ เรียน 
3. ผู้ เรียนภายในกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนแสดงความคดิเห็นจากการท ากิจกรรม 
4. ผู้ เรียนฝึกสร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง เพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์และตรวจสอบ                

ความเข้าใจของตนเอง                     
ขัน้สะท้อนคดิ 
1. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบผังกราฟิก

และให้ข้อมลูย้อนกลบัระหวา่งกนั 
2. ผู้ เรียนร่วมกันสะท้อนความคิดเก่ียวกับการสร้างผังกราฟิก  และสิ่งท่ีผู้ เรียน                 

ได้เรียนรู้ 
3. ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แกผู่้ เรียนได้กระจ่างชดั

มากขึน้ 
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2.3 ประเภทของผังกราฟิก 
ประพัน ธ์ศิ ริ  สุ เสา รัจ  (2556 , น . 338) ได้ จ าแนกประเภทของผังกราฟิ ก                            

ตามจดุประสงค์ในการน าเสนอข้อมลูไว้ 5 ประเภท ดงันี ้
1. แสดงความคิดรวบยอดของข้อมูลหรือสาระส าคญัของข้อมูล เช่น ผงัจินตนทศัน์                    

ผงัมโนทศัน์ (Concept  Map)  
2. แสดงเปรียบเทียบข้อมลู เช่น แผนภมูิแทง่ แผนภมูิตาราง ผงัที – ชาร์ท (T - Chart)  

เวนน์ไดอะแกรม  (Venn Diagram)  
3. แผนภูมิความคิดหรือผงักราฟิกท่ีแสดงข้อมูลเป็นเหตเุป็นผลกัน เช่น ผงัก้างปลา 

(Fishbone Map) ผงัใยแมงมมุ (Spider Map) 
4. แสดงการเรียงล าดับข้อมูล หรือขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น ผังวัฏจักร (Circle Map)                   

ผงัล าดบัขัน้ตอน (A Sequential Map) ผงัขัน้บนัได (Ranking Ladder)  
5. แสดงการจดัหมวดหมู่ของข้อมูลหรือหมวดหมู่ของความคิด เช่น ผงัมองต่างมุม 

(Thinking at Right Angles) แผนภมูิกง (Pie Chart) แผนภมูิเปา้หมาย (Target)  
ธัญญา ผลอนนัต์และขวญัฤดี ผลอนนัต์ (2550, น. 19 - 21) ได้จ าแนกประเภทของ

ผงักราฟิกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้
1. ดาว/ใยแมงมุม/เครือข่าย (Star/Web) เหมาะส าหรับการอธิบายค าจ ากัดความ 

คณุสมบตัิ คณุลกัษณะ ระดมความคิด Concept  Maps แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทตามรูปแบบ
การน าเสนอข้อมลู 

1.1 แผนภาพใยแมงมุม (Spider Map) เร่ิมจากตรงกลางแผนท่ีด้วยประเด็น
ส าคญัของเร่ืองหรือปัจจยัร่วม แล้วแตกรัศมีออกไปรอบ ๆ 

1.2 แผนภู มิ ต ามล าดับ ชั น้  (Hierarchy Map)  น า เสนอ ข้อมูล ท่ี มี ล าดับ
ความส าคญัหรือล าดบัชัน้สูงต ่า ข้อมูลท่ีส าคญัท่ีสุดอยู่บนสุด โดยใช้ปัจจยัท่ีก าหนดไว้แล้วเป็น              
ตวับง่ชีว้า่ข้อมลูใดควรจะอยูต่ าแหนง่ใด 

1.3 Flowchart น า เส น อ ข้ อมู ล ใน รูป แบบ ท่ี ต่ อ เ น่ื อ ง เป็ น เส้ น ต รงห รือ                            
เป็นกระบวนการ 

1.4 System Map น า เสนอ ข้อมูล ใน รูปแบบ ท่ีต่อ เน่ื อง เป็ น เส้นตรงห รือ                    
เป็นกระบวนการแบบเดียวกบั Flowchart แตเ่พิ่ม ‘’INPUTS” และ “OUTPUTS” 

1.5 Picture/Landscape Map น าเสนอข้อมลูท่ีเป็นภมูิทศัน์ ทศันียภาพหรือภาพ 
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1.6 Multidimentional /3-D Concept Map น าเสนอข้อมูล ท่ีซับ ซ้อนมาก  ๆ                 
จนการน าเสนอแบบสองมิตไิมเ่พียงพอ 

1.7 Mandala/Mandala Concept Map เป็ น ข้อมู ล ท่ี เกาะ เก่ี ยวกัน  โดยใช้                  
รูปเลขาคณิต ท าให้ผู้ ดูเห็นภาพแบบมองจากกล้องส่องทางไกล มีมุมมองท่ีแคบลงแต่ตรงจุด             
มากขึน้ และชว่ยปรับกระบวนการคดิของผู้ดดู้วย 

2. แผนภูมิ /ตาราง/แถวอันดับ (Chart/Matrix) เหมาะส าหรับแสดงคุณสมบัติ 
คณุลกัษณะ เปรียบเทียบและชีค้วามแตกตา่ง รวมทัง้การประเมิน 

3. ต้นไม้/แผนท่ี (Tree/Map) เหมาะส าหรับการจ าแนก ตารางชาติตระกูล สายพนัธุ์ 
วิเคราะห์ โครงสร้าง คณุสมบตั ิคณุลกัษณะ ตวัอยา่ง ระดมความคดิ 

4. ลูก โซ่  (Chain) เหมาะส าห รับกระบวนการ  เหตุและผล  ท่ีมา ท่ี ไป  ล าดับ                     
บนัทกึเหตกุารณ์ในอดีต ล าดบัเหตกุารณ์ 

5. ภาพร่าง (Sketch) เหมาะส าหรับโครงสร้างทางกายภาพ ท าเลท่ีตัง้ สถานท่ี 
ความสมัพนัธ์ เชิงระยะทาง วตัถท่ีุเป็นรูปธรรม รูปลกัษณ์ 

สุวิทย์ มูลค า (2551, น. 17 - 39) ได้น าเสนอประเภทของผังกราฟิกไว้ 13 ประเภท 
ดงันี ้

1. Concept Map (ผงัมโนทศัน์ หรือผงัมโนภาพ) เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างมโนทัศน์  (Concept) ต่าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างเป็นล าดับขัน้  เพ่ือให้                     
เกิดการสร้างองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ พฒันาขึน้โดย Joseph D. Novak 

2. Mind Map หรือ Mind Mapping ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองใด                 
เร่ืองหนึ่งระหว่างความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดย่อยท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กัน พฒันาขึน้
โดย โทน่ี บซูาน (Tony Busan) 

3. Web diagram ห รือ  Spider Map (ผั ง ใยแม งมุ ม ) ใ ช้ แสด งการแยกแยะ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของข้อมลู 

4. Tree Structure (ผังโครงส ร้างต้นไม้ ) ใช้แสดงความสัมพัน ธ์ของเร่ืองท่ี มี
ความส าคัญลดหลั่นกันเป็นชัน้  ๆ หรืออาจเรียกผังแสดงความสัมพันธ์แบบก่ิงไม้  (Branching 
Map) มีรูปร่าง คล้ายแผนภูมิบริหารองค์กร น าเสนอโดยการเขียนช่ือเร่ืองไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นใต้เช่ือมโยงกบัความคดิรวบยอดอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัรองลงไปตามล าดบั 

5. Venn Diagram (แผนภูมิ เวนน์) ใช้แสดงข้อมูลเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด                   
ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของบคุคล สถานท่ี หรือสิ่งของในลกัษณะตา่ง ๆ 
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เป็นผงัวงกลม 2 วง หรือมากกว่าท่ีมีส่วนซ้อนกันอยู่เป็นผงัท่ีเหมาะส าหรับการน าเสนอสิ่งสองสิ่ง
หรือมากกว่า ซึ่งมีความเก่ียวข้อง ความเหมือนหรือความต่างใน 3 ลักษณะ  ได้แก่ การแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรือมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน  การแสดง
ลกัษณะข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และการแสดงลกัษณะข้อมูลท่ีเหมือนกันและต่างกัน อาจเรียก 
Overlapping Circles Map 

6. Descending Ladder ห รือ  Time Ladder Map (ผังแบบขัน้บัน ได ) ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีลักษณะแสดงล าดับเวลา กระบวนการหรือขัน้ตอนเป็นล าดับ                   
อยา่งง่าย ๆ หรืออาจเรียกวา่ ผงัล าดบัขัน้ตอน (A Sequential Map) 

7. Cycle Map (ผังวงจร, ผังวัฏจักร) ใช้แสดงข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
เหตุการณ์กับระยะเวลาท่ีมีการเรียงล าดบัการเคล่ือนไหวของข้อมูลลกัษณะเป็นวงจรท่ีไม่แสดง
จดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุท่ีแนน่อน 

8. Flowchart Diagram (ผังแสดงล าดับขัน้การด าเนินการ) ใช้แสดงการเล่ือนไหล                   
ของข้อมูลท่ีมีลักษณะมองเห็นกระบวนการเป็นวงจรท่ีมีการเล่ือนไหลหลายทิศทาง  แต่สุดท้าย               
ก็น าไปสูจ่ดุหมายปลายทางอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีต้องการ 

9. Matrix Diagram (ผังแสดงความสัมพัน ธ์ ) ใช้แสดงข้อมูล ท่ี เน้นถึงชิดและ
ความสัมพัน ธ์ ท่ีส าคัญ ซึ่ งก าหนดไว้เป็นแนวตัง้และแนวนอน  ได้แก่  การเป รียบเทียบ                           
ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลหรือล าดับเวลา เป็นต้น 
โดยทัว่ไปข้อมูลท่ีจ าเป็นทัง้หมดจะถกูบรรจอุยู่ในตารางช่องส่ีเหล่ียม ท าให้มองเห็นความสมัพนัธ์
ได้อยา่งชดัเจน 

10. Fishbone Map (ผังก้างปลา) เป็นผังท่ีน าเสนอข้อมูลท่ีมีประเด็นปัญหาหลัก                    
แล้วเสนอสาเหตหุรือผลตา่ง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบเก่ียวข้องกนั 

11. Interval Graph หรือ Time line (ผังแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ)                  
ใช้แสดงความสัมพัน ธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง  ๆ ตามล าดับเวลา โดยก าหนดช่วงสเกล                         
ของระยะเวลา ส าหรับระยะหา่งของสเกลเป็นเทา่ไรก็ได้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของข้อมลู แตท่กุช่วงของ
สเกลนัน้จะต้องก าหนดเทา่ ๆ กนั จากนัน้บนัทกึข้อมลูท่ีเป็นเหตกุารณ์เร่ืองราวลงไปตามระยะเวลา
นัน้ ๆ 

12. Order Graph, Event Chain (ผงัแสดงล าดบัเหตกุารณ์) ใช้แสดงความสมัพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ ต่าง ๆ  ตามล าดับ เวลา คล้ายคลึงกับ  Interval Graph หรือ Time line                      
แตแ่ตกตา่งกนัในสว่นท่ี Order Graph ไมไ่ด้น าข้อมลูด้านระยะเวลามาแสดงให้เห็นเป็นสเกล 
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13. Classification Map (ผังแสดงความสัมพันธ์แบบจ าแนกประเภท ) เหมาะกับ
ข้อเขียนแบบพรรณนาโวหาร จะแสดงความสมัพนัธ์ของหวัเร่ือง ตวัอย่าง คณุสมบตัิ/คณุลกัษณะ 
โดยหวัเร่ือง ท่ีกล่าวถึงจะอยู่บนสดุ ตวัอย่างและคณุสมบตัิหรือรายละเอียดสนบัสนนุจะโยงลงมา
ข้างลา่งในหวัข้อเร่ืองนัน้ ๆ 

จากประเภทของผงักราฟิกข้างต้น สามารถน ามาสงัเคราะห์ประเภทของผงักราฟิก
ตามวตัถปุระสงค์ในการน าเสนอข้อมลู ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงการสงัเคราะห์ประเภทของผงักราฟิกตามวตัถปุระสงค์ในการน าเสนอข้อมลู 
 

ประเภทของผังกราฟิก 

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล 

แส
ดง
คว
าม
คิด
รว
บย
อด
 ส
าร
ะส
 าค
ญั

 

เป
รีย
บเ
ทีย
บข้
อม
ลู 

แส
ดง
ข้อ
มลู
เป็
นเ
หต
เุป็
นผ
ล 

แส
ดง
กา
รเรี
ยง
ล า
ดบั
ข้อ
มลู

 ล
 าด
บัข
ัน้ต
อน

 

แส
ดง
กา
รจ
ดัห
มว
ดห
มูข่
อง
ข้อ
มลู
 ห
รือ
คว
าม
คิด

 

น า
เส
นอ
ข้อ
มลู
ที่มี
คว
าม
ซบั
ซ้อ
น 

จ า
แน
ก 
แย
กแ
ยะ
อง
ค์ป

ระ
กอ
บ 

วิเค
รา
ะห์
โค
รง
สร้
าง

 

น า
เส
นอ
ข้อ
มลู
ที่เ
ป็น

ภมู
ิทศั
น์ 
ทศั
นีย
ภา
พ 
หรื
อภ
าพ

 

1. ผงัมโนทศัน์ (Concept Mapping) ✓         
2. แผนภมูิตาราง  ✓        
3. ผงัที – ชาร์ต (T- Chart)  ✓        
4. เวนน์ไดอะแกรม  
(Venn Diagram/Overlapping 
/Circles Map) 

 ✓        

5. ผงัก้างปลา (Fishbone Map)   ✓       
6. ผงัใยแมงมมุ  
(Spider Map/Web diagram) ✓  ✓    ✓   
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ประเภทของผังกราฟิก 

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล 

แส
ดง
คว
าม
คิด
รว
บย
อด
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าร
ะส
 าค
ญั
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มลู
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คว
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น า
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ข้อ
มลู
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คว
าม
ซบั
ซ้อ
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แน
ก 
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ยะ
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ค์ป
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กอ
บ 

วิเค
รา
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รง
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น า
เส
นอ
ข้อ
มลู
ที่เ
ป็น

ภมู
ิทศั
น์ 
ทศั
นีย
ภา
พ 
หรื
อภ
าพ

 

7. ผงัล าดบัขัน้ตอน  
(A Sequential Map) 

   ✓      

8. ผงัวฏัจกัร  
(Circle Map/Cycle Map) 

   ✓      

9. ผงัขัน้บนัได  
(Ranking Ladder/Descending 
Ladder/Time Ladder Map) 

   ✓      

10. ผงัมองตา่งมมุ  
(Thinking at Right Angles)     ✓     

11. แผนภมูิกง (Pie Chart)     ✓     

12 แผนภมูิเปา้หมาย (Target)     ✓     

13. แผนภมูิล าดบัชัน้ (Hierarchy)    ✓      

14. Flowchart/Flowchart Diagram    ✓      

15. System Map    ✓      

16. Multidimentional/3-D Concept 
Map      ✓    
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ประเภทของผังกราฟิก 

วัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล 

แส
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าม
คิด
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มูข่
อง
ข้อ
มลู
 ห
รือ
คว
าม
คิด

 

น า
เส
นอ
ข้อ
มลู
ที่มี
คว
าม
ซบั
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ภมู
ิทศั
น์ 
ทศั
นีย
ภา
พ 
หรื
อภ
าพ

 

17. Mandala/Madala Concept 
Map ✓         

18. แผนภมูิ/ตาราง/แถวอนัดบั 
(Chart/Matrix)  ✓        

19. ต้นไม้/แผนท่ี (Tree/Tree 
Structure/Branching Map/Map) ✓      ✓ ✓  

20. ลกูโซ ่(Chain)   ✓ ✓      

21. Mind Map/Mind Mapping ✓         

22. Interval Graph/Time line    ✓      

23. Order Graph, Event Chain    ✓      

24. Classification Map       ✓   

25. Picture/Landscape         ✓ 

 
✓ หมายถึ ง  ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเภทของผังกราฟิกและวัตถุประสงค์                        

ในการน าเสนอข้อมลู 
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จากการศึกษาประเภทของผังกราฟิกตามวัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูล                     
ดงัตาราง 3 ผู้ วิจยัพบว่า สามารถจ าแนกประเภทของผงักราฟิกตามวตัถุประสงค์ในการน าเสนอ
ข้อมลูเป็น 9 ประเภท ดงันี ้

1. แสดงความคิดรวบยอด สาระส าคัญ ได้แก่ ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 
ต้นไม้ /แผนท่ี  (Tree/Tree Structure/Branching Map/Map) ผังใยแมงมุม  (Spider Map/Web 
diagram)  Mind Map/Mind Mapping และ Mandala/Madala Map          

2. เปรียบเทียบข้อมลู ได้แก่ แผนภูมิตาราง ผงัที – ชาร์ต (T - Chart) แผนภูมิตาราง/
แถว/อนัดบั (Chart/Matrix) และเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram/Overlapping/Circles Map)  

3. แสดงข้อมูลเป็นเหตเุป็นผล ได้แก่ ผงัก้างปลา (Fishbone) ผงัใยแมงมุม (Spider 
Map/ Web diagram) และลกูโซ ่(Chain) 

4. แสดงการเรียงล าดบัข้อมลู ล าดบัขัน้ตอน ได้แก่ ผงัล าดบัขัน้ตอน (A Sequential) 
ผงัวฏัจักร (Circle Map/Cycle Map) ผงัขัน้บนัได (Ranking Ladder/Descending Ladder/Time 
Ladder Map) แผนภูมิล าดับขัน้  (Hierarchy) Flowchart/Flowchart Diagram ลูกโซ่  (Chain)  
System Map Interval Graph/Time line และ Order Graph/Event Chain 

5. แสดงการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล หรือความคิด ได้แก่ ผังมองต่างมุม (Thinking  
at Right Angles) แผนภมูิกง (Pie Chart) และแผนภมูิเปา้หมาย (Target) 

6. น าเสนอข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อน ได้แก่ Multidimentional/3 – D Concept Map 
7. จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบ ได้แก่ ผงัใยแมงมมุ (Spider Map/ Web diagram) 

ต้นไม้/แผนท่ี (Tree/Tree Structure/Branching Map/Map) และ Classification Map 
8. วิ เคราะห์ โครงส ร้าง ได้แก่  ต้น ไม้ /แผน ท่ี  (Tree/Tree Structure/Branching 

Map/Map) 
9. น าเสนอข้อมลูท่ีเป็นภมูิทศัน์ ทศันียภาพ หรือภาพ ได้แก่ Picture/Landscape 
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของประเภทของผังกราฟิกและวัตถุประสงค์               

ในการน าเสนอข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของผังกราฟิกท่ีมีความเหมาะสมกับการจัด                   
การเรียนรู้ เร่ือง ประโยค ประกอบด้วย  

1. ผงักราฟิกประเภทแสดงความคิดรวบยอด สาระส าคญั ใช้ในการสรุปสาระส าคญั 
หรือความคิดรวบยอดท่ีได้หลังจากการเรียน  เช่น ผังมโนทัศน์  (Concept Mapping) Mind 
Mapping และต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching Map)  
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2. ผงักราฟิกประเภทจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบ ใช้ในการจ าแนกส่วนประกอบ
ยอ่ย ๆ ของประโยคแตล่ะชนิด เชน่ ต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching Map) 

3. ผงักราฟิกประเภทวิเคราะห์โครงสร้าง ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ความสมัพนัธ์
ของสว่นประกอบของประโยคแตล่ะชนิด เชน่ ต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching Map)  

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้ผังกราฟิกดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย เร่ือง ประโยค เน่ืองจากผงักราฟิกดงักล่าวมีความสอดคล้องและครอบคลุมกับเนือ้หา
และวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทัง้  3 ด้าน ได้แก่                      
การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ               
ตามแนวคดิของบลมู (Bloom, 1956)  
 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
กฤษลดา ข าหลงวรสิริ (2552, น. 70 - 74) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง                

การเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัเขียนเขต                    
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์  แผนจัดการเรียนรู้ตามคู่ มือครู  (ตามหลักสูตร
สถานศึกษา) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองชนิดของค า 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงัมโนทศัน์กบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อ
ครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู 

นันทกานต์ พิทยากรศิลป์ (2555, น. 108 - 134) ศึกษาการสร้างชุดฝึกกระบวน              
การคิดโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิคการตัง้ค าถาม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3               
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกกระบวนการคิด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย            
คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้                  
ในการวิจยั ได้แก่ ชดุฝึกกระบวนการคดิโดยใช้ผงักราฟิกร่วมกบัเทคนิคการตัง้ค าถาม แบบทดสอบ                
วดัความสามารถด้านการคิด โดยเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดก่อนเรียนกับหลงัเรียน           
ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบวัดความสามารถ             
ด้านการคิด แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนยั จ านวน 4 ข้อ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกกระบวนการคิดโดยใช้ผงักราฟิกร่วมกับ
เทคนิคการตัง้ค าถาม ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกกระบวนการคิดโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิค              
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การตัง้ค าถาม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 73.44/71.39 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 70/70 ท่ีตัง้ไว้ ความสามารถด้านการคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียน
ด้วยชุดฝึกกระบวนการคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียน            
มีความคิดเห็นต่อชุดฝึกกระบวนการคิดโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิคการตัง้ค าถามอยู่ใน              
ระดบัมาก  

รณชัย จันทร์แก้ว (2559, น. 85 - 108) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค                     
ผงักราฟิกท่ีมีตอ่การคดิอย่างมีวิจารณญาณ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียน
วรรณคดีไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 กลุ่ม เป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียน                  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
ในการเรียนวรรณคดีไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทย โดยการ
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ                  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีระดับความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน               
การเรียนวรรณคดีไทย ระดบัดีเย่ียมร้อยละ 23.33 ระดบัดีร้อยละ 46.66 ระดบัพอใช้ร้อยละ 26.66 
และระดบัผ่านร้อยละ 3.33 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก มีระดบัผลสมัฤทธ์ิ  
ในการเรียนวรรณคดีไทย ระดับดีเย่ียมร้อยละ 53.33 ระดับดีร้อยละ 33.33 และระดับพอใช้             
ร้อยละ 13.33 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิในการเรียน
วรรณคดีไทยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนท่ีได้รับ                    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทย อย่างมีนัยส าคัญ                   
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

เพชร วิจิตรนาวิน (2551, น. 66 - 69) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ค าศพัท์                      
ท่ีมีต่อความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา   
ปีท่ี 1 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีมีต่อความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี 
และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเปรียบเทียบความเข้าใจใน        
การอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ                     
การเรียนรู้ค าศพัท์กับนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี          
และแบบสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศัพท์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัด            
การเรียนรู้ค าศพัท์ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทัง้สิน้ 16 คาบ 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต (x)̅ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และทดสอบ             
ค่า t (t - test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบการเรียนรู้ค าศพัท์               
มีความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีและความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการทดลอง                       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ                 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ทรีอาโน (Triano, 2014, p. 55 – 57) ได้ศึกษาผลการใช้และเจตคติท่ีมีต่อการใช้             
ผงักราฟิกของผู้สอนในระดบัมธัยมศกึษา เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผล
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากผู้ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์                 
และคณิตศาสตร์ โดยวดัเจตคติของผู้สอนและผลการใช้ผงักราฟิกในการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้                   
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาสาระได้มากขึน้ ช่วยสร้างความเข้าใจ             
ท่ีชดัเจน ขยายความรู้ให้กบัผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนสร้างโครงสร้างการเขียนโครงการ ช่วยให้ผู้ เรียน
จดัระบบความคดิ และเข้าใจความคดิของตนเอง และส่ือสารออกมาได้อยา่งเป็นระบบ 

มิวนิซ (Muniz, 2015, p. 27-60) ศึกษาผลการใช้ผังกราฟิกและกลยุทธ์ในการจัด  
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาการเรียนรู้ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเข้าใจในเนือ้หาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้ผังกราฟิกและกลยุทธ์                  
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนสองภาษา เกรด 6 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ 
เป็นข้อสอบปรนยั จ านวน 7 ข้อ และข้อสอบอตันยั จ านวน 3 ข้อ ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 
4 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังกราฟิกและกลยุทธ์               
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสง่ผลให้นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

มูเยอร์ (Mueller, 2015, p. 70-106)  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก               
ท่ีมีต่อทักษะการเขียนของนักเรียน เกรด 8 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนเกรด 8 
ห้องเรียนภาษา  จ านวน 17 คน  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในรวบรวมข้อมูลเป็นข้อค าถามเก่ียวกับ
ประสบการณ์และการใช้ผงักราฟิกในการเขียน และการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ผลการวิจยั
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าในในจุดประสงค์                  
ของการเขียน และช่วยให้นกัเรียนเขียนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนกัเรียนได้จดัระบบ
การเขียนตัง้แต่การวางแผน การจัดระบบ และการร่างงานเขียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ทบทวน              
และแก้ไขงานเขียนของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ไวท์ (White, 2010, p. 43-80) ศึกษาผลการใช้ผังกราฟิกท่ีมีต่อทักษะการรู้คิด               
ของนักเรียนในรายวิชาวรรณกรรมอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน                     
ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยเป็น               
นกัเรียนเกรด 12 จ านวน 10 คนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเป็นผู้ ท่ีเห็นคณุคา่ของตนเอง
ต ่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 5 สัปดาห์ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก่อนและหลังการทดลอง  
การใช้ผังกราฟิกของนักเรียน และการจดบันทึกของผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ผังกราฟิก             
ในการจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนได้ร่างความคิดของตนเองและตดัสินใจได้ด้วยความตระหนกัรู้             
ของตนเอง ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีทักษะในการอ่านและความสามารถ                  
ในการเขียนสงูขึน้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก พบว่า                      
วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระ 
และเกิดความสามารถในการคิด ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
และช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ผู้ สอนจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้             
ผงักราฟิกเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบตัแิละฝึกคิดด้วยตนเอง 
นอกจากนีว้ิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกยงัเอือ้ให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าเนือ้หาสาระได้ใน
ระยะเวลาท่ีนานขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
นักวิชาการจ านวนมากได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์              

ไว้แตกต่างกัน  บลูม  (Bloom, 1956, p. 6 - 9) ได้ให้ความหมายว่า  เป็นความสามารถใน                  
การแยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเนือ้หาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร           
มีสาระความส าคญัอะไร มีความสมัพันธ์อย่างไร สอดคล้องกับชวาล แพรัตกุล (2552, น. 171) 
อธิบายว่า สมรรถภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลใด ๆ 
ให้กระจายออกมาเป็นสว่นยอ่ย ๆ ความสามารถชนิดนีจ้ะท าให้นกัเรียนทราบวา่ แตล่ะเร่ืองราวนัน้                               
มีความส าคญัตรงไหน ส่วนย่อย ๆ เหล่านัน้สมัพนัธ์เก่ียวโยงกันอย่างไร และในท่ีสดุก็ทราบได้ว่า 
ส่วนย่อยนัน้ผูกติดกันเป็นเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์  โดยยึดหลักการหรือทฤษฎีใด  สอดคล้องกับ                
เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2553, น. 25) ท่ีได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ว่า เป็นความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใด             
เร่ืองหนึ่ง และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหวา่งองค์ประกอบเหล่านัน้  เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง
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ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ในขณะท่ีมาร์ซาโน (Marzano, 2001, p. 30 - 37) กล่าวว่าเป็นความสามารถ           
ในการใช้เหตผุล และความละเอียดถ่ีถ้วนในการจ าแนกแยกแยะสิ่งตา่ง ๆ นอกจากนี ้ประพนัธ์ศิริ 
สุเสารัจ (2553, น. 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อย            
ของเหตุการณ์ เร่ืองราว เนือ้หาหรือส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ค้นหารายละเอียด 
จุดเด่นสาระความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ และระบุความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล            
และเป็นท่ียอมรับ 

จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถ               
ในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะส่วนย่อยของเร่ืองราวตา่ง ๆ รวมทัง้
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ได้อย่างมี หลักเกณฑ์ มี เหตุผล                     
และเป็นท่ียอมรับ 
 

3.2 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
บลูม (Bloom, 1956, p. 201 - 207) ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ประกอบด้วยทกัษะส าคญั 3 ด้าน ได้แก่ 
1. การคิดวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หาของสิ่งต่าง  ๆ (Analysis of Element)  

เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า  สิ่งใดจ าเป็น สิ่งใดส าคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากท่ีสุด  
ประกอบด้วย 

1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นกัเรียนวินิจฉัยว่า สิ่งนัน้  เหตกุารณ์นัน้ ๆ จดัเป็น
ชนิดใด  ลกัษณะใด  เพราะเหตใุด   

1.2 วิ เคราะห์สิ่ งส าคัญ  เป็นการวินิ จฉัยว่าสิ่ งใดส าคัญ  สิ่ งใดไม่ส าคัญ                         
เป็นการค้นหาสาระส าคญั ข้อความหลกั ข้อสรุป จดุเดน่ จดุด้อยของสิ่งตา่ง ๆ 

1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยู่เบือ้งหลัง
จากสิ่งท่ีเห็น ซึง่มิได้บง่บอกตรง ๆ แตมี่ร่องรอยของความจริงซอ่นเร้นอยู่ 

2. การคิดวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์  (Analysis of Relationship) เป็นการค้นหา
ความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆ ว่ามีอะไรสมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างไร สมัพนัธ์กนัมากน้อย
เพียงใด สอดคล้องหรือขดัแย้งกนั ได้แก่ 

2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสมัพนัธ์ มุ่งให้คิดว่าเป็นความสมัพนัธ์แบบใดมีสิ่งใด
สอดคล้องกนั หรือไมส่อดคล้องกนั มีสิ่งใดเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้และมีสิ่งใดไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้



  59 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ สิ่งใดเก่ียวข้องมากท่ีสุด สิ่งใดสัมพันธ์               
กบัสถานการณ์ หรือเร่ืองราวมากท่ีสดุ การเรียงล าดบัมากน้อยของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 วิเคราะห์ขัน้ตอนความสมัพนัธ์ เม่ือเกิดสิ่งนีแ้ล้ว เกิดผลลพัธ์อะไรตามมาบ้าง
ตามล าดบั การเรียงล าดบัขัน้ตอนของเหตกุารณ์ วงจรของสิ่งต่าง ๆ สิ่งท่ีจะเกิดขึน้มาตามล าดบั
ขัน้ตอน ผลสดุท้ายเป็นอยา่งไร 

2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ ท าอย่างนีเ้พ่ืออะไร ท าอย่างนีมี้เป้าหมาย
อะไร มีจดุมุง่หมายอะไร 

2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล สิ่งใดเป็นสาเหตุของเร่ืองนี  ้หากไม่ท าอย่างนี ้                 
ผลจะเป็นอยา่งไร ข้อความใดเป็นเหตผุลแก่กนั หรือขดัแย้งกนั 

2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูปแบบอุปอุปไมย เช่น บินเร็วเหมือนนก                  
ช้อนคูส้่อม ตะปจูะคูก่บัอะไร 

3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการ (Analysis of Organizational Principles) การค้นหา
โครงสร้างระบบ เร่ืองราวของสิ่งตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่งตา่ง ๆ 
3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็นการแยกแยะเพ่ือค้นหาความจริงของสิ่งต่าง ๆ แล้ว

สรุปเป็นค าตอบหลกัได้ 
มาร์ซาโน (Marzano, 2001) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ดงันี ้
1. ทกัษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยตา่ง ๆ ทัง้เหตกุารณ์ 

เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียด              
ของสิ่งตา่ง ๆ ได้ 

2. ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดบั จดักลุ่ม
ของสิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกนั โดยยึดโครงสร้างลกัษณะหรือคณุสมบตัิท่ีเป็นประเภท
เดียวกนั 

3. ทักษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ตา่ง ๆ วา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

4. ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่ง                 
ท่ีก าหนดให้ได้ 
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5. การประยุกต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้              
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ สามารถคาดการณ์ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ชวาล แพรัตกุล (2552, น. 172-180) ค าถามในการวิเคราะห์ มี 3 ประการ คือ                      
ให้วิเคราะห์หาความส าคัญ  (Analysis of elements) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Analysis              
of relationships) และวิเคราะห์หาหลกัการ (Analysis of organizational principles) 

1. ถามให้วิเคราะห์หาความส าคัญ ได้แก่ โจทย์ท่ีถามให้นักเรียนค้นหาเนือ้แท้                 
หรือหามลูเหต ุต้นก าเนิด สาเหต ุผลลพัธ์ และความส าคญัทัง้ปวงของเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ถามให้
วิเคราะห์วา่ ข้อความนัน้มีใจความทัง้ท่ีกล่าวไว้อย่างประจกัษ์แจ้ง และท่ีกล่าวไว้อยา่งเปรียบเปรย
หรืออย่างเป็นเลศนัยอะไรบ้าง ถามให้นักเรียนชี ว้่า ความตอนใดเป็นเพียงค าอนุมาน                           
หรือสมมติฐาน ตอนใดเป็นค าสรุปผล หรือเป็นค าอ้างอิงสนบัสนนุ สิ่งใดเป็นของแท้หรือของเทียม 
ข้อความนัน้มีวตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมายส าคญัตรงไหน และข้อสรุปนัน้ ๆ มีอะไรสนบัสนุน 
เป็นต้น 

2. ถามให้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ได้แก่ ค าถามท่ีจะให้นกัเรียนค้นว่า ความสมัพนัธ์
ย่อย ๆ ของเร่ืองราวนัน้ ต่างติดต่อเก่ียวพันกันอย่างไร แต่ละตอนพาดพิงกับท้องเร่ืองทัง้หมด
อย่างไร ความเห็นหรือเนือ้ความทัง้หมดตัง้แต่จนจบ ยึดทฤษฎีหรือสมมติฐานอะไรเป็นหลัก                 
และแต่ละตอนนัน้ ๆ สอดคล้องหรือขดัแย้งกนัเองหรือเปล่า เป็นต้น ค าถามท่ีให้นกัเรียนวิเคราะห์
ว่าเร่ืองราวนัน้ มีอะไรเป็นมูลเหตุและมีอะไรเป็นผล (Cause and effect) และผลท่ีกล่าวอ้างนัน้ 
เหมาะสมกนัหรือไม ่ 

3. ถามให้วิเคราะห์หลักการ ในการอ่านหรือศึกษาเร่ืองราวใด ๆ นัน้ เราต้องการ              
ให้เด็กจับเค้าเง่ือนให้ได้ว่า เร่ืองนัน้ยึดถือหลักการใด  ใช้เทคนิคหรือหลักวิชาใด มีระเบียบวิธี               
ในการเรียบเรียง และมีเค้าโครงสร้างอย่างไร ผู้ ท่ีจะวิเคราะห์หลกัการได้นัน้ ต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถ
วิเคราะห์ทัง้ความส าคญัและความสัมพันธ์มาก่อนแล้วทัง้สองประการ จึงจะวิเคราะห์หลักการ                
ได้ส าเร็จ ซึ่งทัง้นีห้มายความว่าเขาต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ ตัง้แต่ความจ า ความเข้าใจ 
และน าไปใช้เป็นมาแล้ว ครบทัง้ 3 ขัน้นัน้ด้วย และก็ใคร่ขอให้เห็นอีกประการหนึ่งไว้ด้วยว่า 
สมรรถภาพในการวิเคราะห์ทัง้สามชนิดนี ้ตา่งเก่ียวเน่ืองกนัเป็นลกูโซ่ 
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เก รียงศักดิ์  เจ ริญ วงศ์ศักดิ์  (2553, น . 26 - 30) กล่ าวถึ งองค์ประกอบของ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ดงันี ้

1. ความสามารถในการตีความ เป็นการท าความเข้าใจกบัข้อมูลท่ีปรากฏ ซึ่งจะต้อง
วิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายท่ีไมป่รากฏโดยตรง 

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญมาก          
ตอ่ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐาน เพ่ือให้การวิเคราะห์             
มีคณุภาพและสมเหตสุมผล 

3. ช่างมอง ช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม นักวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบ
เหลา่นี ้เพ่ือน าไปสูก่ารคดิเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ตอ่ไป 

4. ความสามารถในการหาความเช่ือมโยง ความสมัพันธ์เชิงเหตผุล สามารถค้นหา
ค าตอบได้วา่สิ่งท่ีคดิมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองใด และเก่ียวข้องอยา่งไร 

บรรจง อมรชีวิน (2554, น. 115 - 116) ได้อธิบายองค์ประกอบของความสามารถ             
ในการคดิวิเคราะห์ ดงันี ้

1. การระบุได้ถึงคุณสมบัติและองค์ประกอบ  เป็นทักษะท่ีต้องการให้จ าแนก                
และประกอบส่วนเล็กเข้าไปเป็นส่วนใหญ่ จะช่วยให้มุ่งจุดสนใจไปท่ีรายละเอียดและโครงสร้าง  
ของวตัถสุิ่งของ ความคดิ การออกแบบและอ่ืน ๆ 

2. การระบุได้ถึงความสัมพันธ์และรูปแบบ เป็นการดูถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบตา่ง ๆ อาจอยูใ่นรูปของเชิงเหตผุล ล าดบัชัน้ พืน้ท่ี สหสมัพนัธ์ หรือการอปุมา 

3. การระบุถึงความคิดหลกั เป็นการวิเคราะห์หาความคิดหลกั (Main idea) ซึ่งเป็น
ความคิดท่ีอาจมีรายละเอียดสนับสนุนซึ่งอาจไม่ได้เขียนระบุไว้ชัดแจ้งโดยตรง  ในบางครัง้อาจ             
มีการแสดงไว้อยา่งชดัเจน หรืออาจต้องอนมุานเอา 

4. การระบุข้อมูลผิดพลาด เป็นทักษะท่ีป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดในเชิงตรรกะ                       
การค านวณ ขัน้ตอนกระบวนการและความรู้ 

จากองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้างต้น  สามารถน ามา
สงัเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงการสงัเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

องค์ประกอบของ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

นักวิชาการ 
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จ าแนกรายละเอียดอยา่งมีหลกัเกณฑ์ ✓ ✓   ✓ 
การจดัหมวดหมู ่  ✓   ✓ 
วิเคราะห์สาระส าคญัหลกั ✓  ✓ ✓ ✓ 
ตีความของเนือ้หาข้อมลูท่ีมิได้ปรากฏโดยตรง ✓  ✓ ✓  
วิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ของเนือ้หา ข้อมลูตา่งๆ ✓ ✓ ✓ ✓  
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในรูปแบบอปุมาอปุไมย ✓  ✓  ✓ 
วิเคราะห์ล าดบั ขัน้ตอนความสมัพนัธ์ ✓  ✓ ✓  
วิเคราะห์จดุประสงค์และวิธีการ ✓  ✓   
วิเคราะห์สาเหตแุละผล ✓  ✓ ✓  
ค้นหาโครงสร้าง หลกัการ ✓  ✓  ✓ 
จับประเด็น แยกแยะเพ่ือค้นหาความจริง แล้วสรุปเป็น
ค าตอบหลกั 

✓ ✓    

การประยุกต์น าความรู้ ทฤษฎี หลักการ มาใช้คาดการณ์ 
พยากรณ์  

 ✓    

 
✓ หมายถึง  ความสัมพัน ธ์ระหว่างนักวิชาการผู้ ให้แนวคิดและองค์ประกอบ                       

ของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
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จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากตาราง  4                      
ผู้ วิจัยพบว่า แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด             
ของบลูม (Bloom, 1956) มีความละเอียดและครอบคลุมมากท่ีสุด มีความสอดคล้องกับวิธี        
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ซึ่งผงักราฟิกแตล่ะประเภทมีวตัถปุระสงค์ในการน าเสนอข้อมูล                          
ท่ีแตกต่างกัน เช่น แผนผังต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching Map) มีความครอบคลุม             
ในการวิเคราะห์ความส าคญัหรือเนือ้หา การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์เชิงหลกัการ 
นอกจากนีผ้ังมโนทัศน์ (Concept Mapping) Mind Mapping และผังใยแมงมุม (Spider/Web 
diagram) ยงัช่วยให้ผู้ เรียนเกิดภาพรวมของบทเรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา 
และสามารถน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์เนือ้หาในขัน้ต่อไป  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึง       
น าแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom, 1956)         
มาใช้ในงานวิจยันี ้แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หา หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก
รายละเอียดของข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ วิเคราะห์สาระส าคัญ และตีความของเนือ้หาข้อมูล             
ท่ีมิได้ปรากฏโดยตรง 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของเนือ้หา ข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบอุปมาอุปไมย วิเคราะห์
ล าดบัขัน้ตอนความสมัพนัธ์ วิเคราะห์จดุประสงค์และวิธีการ และวิเคราะห์สาเหตแุละผล  

3. การวิเคราะห์เชิงหลกัการ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาโครงสร้าง หลกัการ
หรือจบัประเดน็แยกแยะเพ่ือค้นหาความจริงของสิ่งตา่ง ๆ แล้วสรุปเป็นค าตอบหลกั 

จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถสรุป 
ได้ว่า ความสามารถในการวิเคราะห์อันประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ สามารถน ามาใช้ใน            
การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย เร่ือง ประโยค ได้ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนื อ้หา เป็นความสามารถในการวิเคราะห์
สาระส าคัญ  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนเกิดภาพรวมในการเรียนเนือ้หาสาระนัน้  ๆ              
เม่ือผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระส าคญัแล้ว จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถจ าแนกองค์ประกอบ
ของประโยคย่อย ๆ ของประโยคได้ โดยใช้หลกัเกณฑ์หน้าท่ีทางไวยากรณ์ในการจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบของประโยค ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ผังกราฟิกในการวิเคราะห์
เนือ้หา สรุปสาระส าคัญหลัก และจ าแนกองค์ประกอบย่อย ๆ ของประโยค ได้แก่ ผังมโนทัศน์ 



  64 

(Concept Mapping)  Mind Mapping ผังใยแมงมุม (Spider/Web diagram) และแผนผังต้นไม้ 
(Tree/Tree Structure/Branching Map) 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ                  
ย่อย ๆ ของประโยค ว่าองค์ประกอบย่อย ๆ มีความสมัพนัธ์ทางไวยากรณ์อย่างไร โดยใช้แผนผัง
ต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching Map) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ตา่ง ๆ ทางไวยากรณ์ 

3. การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นความสามารถในการค้นหาโครงสร้างของประโยค 
หรือลกัษณะส าคญัของประโยคแตล่ะชนิด โดยใช้แผนผงัต้นไม้ (Tree/Tree Structure/Branching 
Map) ในการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค 
 

3.3 การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถวัดได้ด้วยแบบทดสอบ                       

และการสงัเกตพฤติกรรม (ชนาธิป พรกลุ, 2557, น. 221 - 222) ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สมบัติ การจนารักพงค์ (2549, น. 28 - 34) ได้เสนอเคร่ืองมือ
การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  3 ชนิด ประกอบด้วย  

1. ข้อสอบชนิดเลือกตอบ ถูก/ผิด จับคู่ การเติมค าหรือข้อความสัน้ ๆ ในช่องว่าง            
ท่ีก าหนด   

2. ข้อสอบแบบความเรียง ค าถามปลายเปิดหรือการเขียนในรูปแบบตา่ง ๆ  
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินความสามารถ ได้แก่ การน าเสนองาน ผลงาน การสาธิต 

การท าปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  การโต้วาที  การท าโครงการ การสร้างผลงานหรือชิน้งาน               
การปฏิบตักิารหรือการแสดงออกในรูปแบบตา่ง ๆ  

นอกจากนี  ้ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2539, น. 149 - 154) ได้อธิบาย                 
การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยค าถามแบบวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of elements)  
2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of relationships)   
3. วิเคราะห์หลกัการ (Analysis of organizational principles)  
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สอดคล้องกับองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของบลูม  (Bloom, 
1956) มีขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ดงันี ้ (ทิศนา แขมมณี 
และคนอ่ืน ๆ, 2544, น. 172 - 175)  

1. ก าหนดจดุมุง่หมายของการทดสอบ   
2. ก าหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบตักิาร  
3. การสร้างผงัข้อสอบ  
4. เขียนข้อสอบ  
5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง หรือกลุม่ใกล้เคียง  
วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของข้อสอบเป็นรายข้อในด้านความยาก (p) 

และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือข้อสอบท่ีปรับปรุงแล้ว                 
และน าไปทดลองใช้ใหมอี่กครัง้ เพ่ือวิเคราะห์แบบวดัในด้านความเท่ียง (reliability) 

6. น าแบบทดสอบไปใช้จริง  
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ท่ีมา ทิศนา แขมมณี, ศรินธร วิทยะสิรินนัท์, พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 

ศิริชัย กาญจนวาสี , & ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์. (2544). วิทยาการด้านการคิด . กรุงเทพฯ: เดอะ
มาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์. น. 175 

 
 
 
 

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ 

2) ก าหนดกรอบของการทดสอบ และนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

3) สร้างผังข้อสอบ 

4) เขียนข้อสอบ 

ก าหนดรูปแบบ 
ของค าถาม  ค าตอบ  
การตรวจให้คะแนน 

ร่างข้อสอบ  
(รวมทัง้เฉลยและ
แนวการให้คะแนน) 

 
ทบทวนร่างข้อสอบ 

5) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 

วิเคราะห์ข้อสอบ 
คดัเลือกข้อสอบ 
และทดลองใช้ใหม่ 

วิเคราะห์ข้อสอบ 

6) แบบทดสอบส าหรับน าไปใช้จริง 
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จากการศึกษาการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่า  เคร่ืองมือ        
ท่ีใช้ในการวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คือ แบบทดสอบและการสงัเกตพฤติกรรม (ชนาธิป 
พรกุล, 2557, น. 221 - 222) ซึ่งเป็นได้ทัง้ข้อสอบชนิดเลือกตอบ ข้อสอบแบบความเรียงหรือ
เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินความสามารถ (สมบตัิ การจนารักพงค์, 2549, น. 28 - 34) ทัง้นีก้ารสร้าง
แบบทดสอบควรใช้ค าถามแบบวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วิเคราะห์ความส าคัญ 
(Analysis of elements) วิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์  (Analysis of relationships) และวิ เคราะห์
หลกัการ (Analysis of organizational principles) (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น. 
149 - 154) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์อันเป็นทักษะ
ส าคัญทัง้ 3 ประการ ของบลูม (Bloom, 1956, p. 201 - 207) และค าถามในการวิเคราะห์ทัง้              
3 ประการของชวาล แพรัตกุล (2552, น. 172-180) โดยการสร้างแบบทดสอบความสามารถ             
ในการคดิวิเคราะห์ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้ (ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน ๆ, 2544, น. 172 - 175)  

1. ก าหนดจดุมุง่หมายของการทดสอบ   
2. ก าหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบตักิาร  
3. การสร้างผงัข้อสอบ  
4. เขียนข้อสอบ  
5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริง หรือกลุม่ใกล้เคียง  
วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของข้อสอบเป็นรายข้อในด้านความยาก (p) 

และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือข้อสอบท่ีปรับปรุงแล้ว                 
และน าไปทดลองใช้ใหมอี่กครัง้ เพ่ือวิเคราะห์แบบวดัในด้านความเท่ียง (reliability) 

6. น าแบบทดสอบไปใช้จริง  
 

3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ซูไรดา เจะนิ พรพนัธุ์  เขมคณุาศยั  มาโนช ดินลานสกลู และสุธาสินี บุญญาพิทกัษ์  

(2015, น. 10-23) ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาไทย แบบกระตุ้นคิด เพ่ือพัฒนา
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรม การสอนภาษาไทยแบบกระตุ้ นคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ นกัเรียนก่อนกับหลงัเรียนด้วย
นวตักรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้นคิด เพ่ือพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 3 โรงเรียนศาสนปูถมัภ์ อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ได้มาจาก
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วิธีสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster random sampling) ใช้หน่วยการสุ่มคือห้องเรียน  จ านวน 1 ห้อง            
มีนักเรียน จ านวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบ           
กระตุ้นคิดเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีจดัท าเป็นคูมื่อ
การใช้นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้ นคิด               
เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 
30 ข้อ และแบบประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้นคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า นวตักรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้นคิด เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากบั 82.21/81.01 และนกัเรียนมีทกัษะการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้ นคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เน่ืองจากนวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยแบบกระตุ้นคิด เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นนวัตกรรมท่ีน าเทคนิคการใช้
ค าถามตามระดบัความมุง่หมายของบลมู มาปรับใช้เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ ทกัษะความสามารถ
ด้านการคิดแก่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ทัง้ 5 ขัน้ อีกทัง้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสมัพนัธ์  มีส่วนร่วมจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคิดเดี่ยว คิดคู ่คิดเป็นกลุ่ม 
ในการเรียนการสอน ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ เป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถให้แก่ผู้ เรียนได้  และการใช้แผนผัง
ความคิดในกระบวนการเรียนรู้ของนวตักรรมการสอนภาษาไทยแบบกระตุ้ นคิด เพ่ือพฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ เป็นการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียน  เขียนบนัทึกเป็นความคิด
รวบยอด ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจความคิดของตน  มีความสามารถในการจดจ า เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพ็ญพันธุ์  พัฒนศิลป์ (2558, น. 23) ได้ศึกษาการใช้ผังกราฟิกพัฒนาการอ่าน                     
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนห้องเรียนพิ เศษ  เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยั             
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างผังกราฟิก รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากการใช้ผังกราฟิก              
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ ผงักราฟิก แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการใช้ผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการใช้ผังกราฟิก 15 สัปดาห์ความสามารถ            



  69 

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ             
ท่ีระดับ .01 ยกเว้นด้านการสรุปท่ีคะแนนเพิ่มขึน้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และพบว่าทักษะ                   
การคดิวิเคราะห์พฒันาสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ยงยุทธ องัคสัญญลกัษณ์ และพรทิพย์ แข็งขนั  (2560, มกราคม-มีนาคม, น. 370-
383) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ  5 ขัน้ ท่ี มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  4                 
เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการ 5 ขัน้ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทัศนคติ    
การเรียนรู้เชิงรุกของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 4 และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และทศันคติการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ           
5 ขัน้กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวดันนทบุรี จ านวน 74 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ  5 ขัน้และกลุ่มควบคุม                    
ซึ่งจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุก และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวม 32 คาบ วิเคราะห์ข้อมูล          

โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (x)̅ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า t (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้             
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกตอิย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้มีทัศนคติ                  
การเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มทดลอง                  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้มีทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่า                 
กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อมรรัตน์ มสุิกะโรจน์ (2559, มกราคม-มิถนุายน, น. 60-69) ศกึษาผลการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา                        
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
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นกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 25 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย                   
และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉล่ีย                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test dependent) ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย                   
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

รายน์ (Raiyn, 2016, p. 115-121) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดขัน้สูง
โดยการเรียนรู้ด้วยภาพ เป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วย              
การเรียนรู้ด้วยภาพ เช่น ภาพ (images) ไดอะแกรม (diagrams) ผงัแสดงล าดบัขัน้การด าเนินการ 
(flowcharts) และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดขัน้สูงของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยภาพ               
กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ในการประเมิน
ความสามารถในการคิดขัน้สูง พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยภาพมีความสามารถในการคิดขัน้สูง              
สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถการคิดวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกับกลุ่มท่ีได้รับการจัด   
การเรียนรู้อ่ืน ๆ  เช่น การสร้างนวตักรรมการสอนภาษาไทย แบบกระตุ้นคิด โดยน าเทคนิคการใช้
ค าถามตามระดบัความมุ่งหมายของบลูมมาปรับใช้ร่วมกับการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคคิดเด่ียว คิดคู่ คิดเป็นกลุ่ม ในการเรียนการสอนและการใช้แผนผังความคิด การใช้                      
ผงักราฟิก การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขัน้  การใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT และการเรียนรู้ด้วยภาพ  โดยในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มักจะพบการใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนรู้ร่วมด้วย  และเม่ือเปรียบเทียบกับ                      
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถของนักเรียนท่ีได้รับ                 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัด 
การเรียน รู้แบบเดิม  ผู้ วิจัยจึงจะท าการพัฒนาการใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรี ยน รู้ให้                               
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยการพฒันาเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอน
ในการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 



  
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียน                            
บางปลาม้า “สูงสมุารผดงุวิทย์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 7 ห้องเรียน รวมจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 247 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียน                   

บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง                 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน  จ านวน 83 คน โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน จากนัน้สุ่มห้องเรียน
โดยการจบัสลากเป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 43 คน และกลุ่มควบคมุ 1 ห้องเรียน จ านวน 
40 คน ทัง้นีห้้องเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 10.56 
คะแนน และห้องเรียนของกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการคิดวิเคราะห์   8.82  
คะแนน และเม่ือพิจารณาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตวัอย่าง ทัง้ 2 กลุ่ม 
ด้วยการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกัน  (Independent 
Samples  t - Test)  พบวา่ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ(t = 1.83, df = 81, p = .071) 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั ง้นีไ้ด้ก าหนดค่าอ านาจในการ

ทดสอบ (Power Analysis) = .80 (Cohen. 1977, อ้างถึงใน Polit. 1996, น. 141 อ้างถึงใน วันดี 
ทบัทิมทอง, 2554, น. 54) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างค านวณจากคา่อิทธิพล (Effect Size) ประมาณ
คา่ขนาดอิทธิพล จากคา่เฉล่ีย 2 กลุ่มและค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
(G*Power) 

ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษางานวิจยั
ของมัทนี เสียงเสนาะ (2559, น. 92) เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา  
และความคงทนทางการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัด                 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ และแบบปกติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม                 
ตวัแปรพหุนามแบบวดัซ า้ ซึ่งเป็นงานวิจยักึ่งทดลอง แบบแผนการทดลองวดัสองกลุ่มแบบวดัซ า้ 
โดยน าคา่ท่ีเกิดจากการทดลองมาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง คือ คา่คะแนนเฉล่ียการคดิแก้ปัญหา
ของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 24.029 และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 19.333 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
ของกลุม่ทดลอง เทา่กบั 5.749 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ควบคมุ เทา่กบั 4.229 

จากการค านวณได้ค่าอิทธิพล (Effect Size) = 0.93 แล้วน ามาประมาณขนาด
ตัวอย่างจากโปรแกรมส าเร็จรูป (G*Power) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม                         
กลุม่ละ 26 คน  

เน่ืองจากการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองกับนักเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน               
ขนาดห้องเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมีจ านวน 44 คน และขนาดห้องเรียนกลุ่มควบคุม                        
มีจ านวน 40 คน ผู้ วิจัยจึงด าเนินการทดลองตามจ านวนของนักเรียนตามห้องเรียนดังกล่าว                       
และคัดนักเรียนท่ีไม่มาเรียนเป็นระยะเวลานานติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ออกจากกลุ่มทดลอง 
จ านวน 1 คน  

เนือ้หาที่ใช้ในงานวิจัย 
ขอบเขตของเนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551                    
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ โครงสร้างของประโยคสามัญ                      
ประโยคซ้อน และประโยครวมจากหนงัสือชดุอเุทศภาษาไทย บรรทดัฐานภาษาไทย เลม่ 3  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลา

ทดลองกลุ่มละ 12 คาบเรียน คาบละ 50 นาที จ านวน 2 คาบตอ่สปัดาห์ รวมระยะเวลา 6 สปัดาห์  
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โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว  4 สัปดาห์                         
รวมจ านวนทัง้สิน้ 15 คาบเรียน 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ  
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ซึง่สร้างตามแนวคดิของบลมู (Bloom, 1956, p. 145 - 148) แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้ 
2.1.1 การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หา คือ ความสามารถในการจ าแนก 

แยกแยะสว่นประกอบของประโยคออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
2.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย ๆ การล าดับต าแหน่งของหน้าท่ีของค าทางไวยากรณ์                     
ของประโยค 

2.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้าง คือ สามารถจบัประเด็น ค้นหาโครงสร้างของประโยค 
แล้วสรุปเป็นค าตอบหลกั 

โดยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ  

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ประโยค ประกอบด้วย                  
2 แบบ ดงันี ้

2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จ านวน                    
12 แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 3 เร่ือง องค์ประกอบของประโยค 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 – 5 เร่ือง ประโยคสามญั 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 – 9 เร่ือง ประโยคซ้อน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 – 12 เร่ือง ประโยครวม 
2.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิจ านวน 12 แผน                     
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 3 เร่ือง องค์ประกอบของประโยค 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 – 5 เร่ือง ประโยคสามญั 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 – 9 เร่ือง ประโยคซ้อน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 – 12 เร่ือง ประโยครวม 
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ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้                     

เพ่ือทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนเรียน หลงัเรียน และระยะติดตาม
ผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาหนงัสือและเอกสารเก่ียวกบัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

2. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

3. ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ความส าคญัหรือเนือ้หา การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง ดงัรายละเอียดในตาราง 5 

 
ตาราง 5 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และนิยามเชิงปฏิบัติการของ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 

องค์ประกอบหลัก 

ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

การวิเคราะห์ความส าคญัหรือเนือ้หา ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะส่วนประกอบ

ของประโยคออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ อย่างมี

หลกัเกณฑ์ 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์

ขององค์ประกอบย่อย ๆ การล าดับต าแหน่งของ

หน้าท่ีของค าทางไวยากรณ์ของประโยค 

การวิเคราะห์โครงสร้าง สามารถจับประเด็น ค้นหาโครงสร้างของประโยค  

แล้วสรุปเป็นค าตอบหลกั 

4. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 
ซึ่งเขียนข้อค าถามให้สอดคล้องตรงตามโครงสร้างของการวดัและเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุม
ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  
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ตวัอยา่งแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ความส าคัญหรือเนือ้หา 
(0) ข้อความในข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัลกัษณะของประโยคสามญั  

1. มีค าเช่ือมประโยค     
2. จะต้องมีนามวลีเสมอ 
3. จะต้องมีกริยาวลีเสมอ     
4. มีอนปุระโยคเป็นสว่นขยาย 
5. กริยาวลีเรียงกนัโดยมีค าเช่ือม 

เฉลย 3. 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(00) ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ท าหน้าท่ีขยายองค์ประกอบใดในประโยค  
 “วยัรุ่นไทยช่วงอาย ุ15 – 20 ปีสว่นใหญ่นิยมเลน่เกมออนไลน์แนวตอ่สู้แบบทีมทวัร์นาเมนต์” 

1. นามวลี     2. กริยาวลี 
3. บพุบทวลี     4. วิเศษณ์วลี 
5. ปริมาณวลี 

เฉลย 1. 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 
(000) ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้  

“หนงัสือท่ีมีหน้าปกสวยงามมกัดงึดดูความสนใจของผู้อา่น” 

1. คนท่ีมีจิตใจดีมกัเป็นท่ีรักของบคุคลทัว่ไป 
2. ความขยนัหมัน่เพียรยอ่มน ามาซึง่ความส าเร็จ 
3. ละครไทยก าลงัเป็นท่ีนิยมทัง้ในและตา่งประเทศ 
4. โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งท่ีคนในยคุปัจจบุนัขาดไมไ่ด้ 
5. กรมอตุ ุฯ พยากรณ์สภาพอากาศวา่พรุ่งนีจ้ะมีฝนตก 

เฉลย 1. 
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วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1. น าแบบทดสอบสร้างเสร็จแล้วเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. น าแบบทดสอบท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา         

ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิชาภาษาไทย จ านวน 3 คน 
และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน พิจารณาตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม                     
และตวัเลือก พิจารณาคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาว่า
แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มานัน้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และนิยามเชิงปฏิบตักิารหรือไม่ 

3. คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม                    
เชิงปฏิบตัิการ (Index of Item – Objective Congruency: IOC) โดยเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อสอบ
ท่ีมีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป รวมถึงความถูกต้อง                    
ของข้อค าถาม ตวัเลือก และตวัลวงและความถูกต้อง เหมาะสมของภาษา พบว่า ค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0  และได้รับค าแนะน าจากผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ 5 คน            
มาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อสอบควรเป็นข้อค าถาม           
ท่ีสัน้ กระชบัและเข้าใจง่าย  และการแก้ไขค าผิด 

4. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ                   
และอนมุตัใิห้น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้ 

5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6                   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม  
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความยากง่าย (Difficulty Index)                 
ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ฉบับนีมี้ค่าระหว่าง 0.206 – 0.249  ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.733                   
และคา่ความเช่ือมัน่ (KR - 20) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีคา่ 0.80  

6. จดัเตรียมข้อสอบฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูตอ่ไป 
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ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองส าหรับงานวิจัยครั ง้นี  ้คือ แผนการจัดการเรียนรู้                            

เร่ือง ประโยค  ซึ่งมี 2 แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก               
ส าหรับกลุ่มทดลอง และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ส าหรับกลุ่ม
ควบคมุ โดยแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 แบบครอบคลมุเนือ้หาสาระ จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้           
และจ านวนคาบเรียนท่ีเทา่กนั  มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
พร้อมทัง้ศกึษาเร่ือง ประโยค จากหนงัสือชดุอเุทศภาษาไทย บรรทดัฐานภาษาไทย เลม่ 3  

2. จดัสาระเพ่ือใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนือ้หาท่ีวิเคราะห์ 
จ านวน 12 คาบเรียน รายละเอียดดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ประโยค จ านวนคาบเรียน 
1 - 3 องค์ประกอบของประโยค 3 
4 - 5 ประโยคสามญั 2 
6 - 9 ประโยคซ้อน 4 

10 - 12 ประโยครวม 3 

 
3. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและจ านวนคาบเรียนท่ีก าหนด 

โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธี           
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม                          
มีรายละเอียด การจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 แบบ แสดงดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกและวิธี                 

การจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

 

วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 
ขัน้สาธิต 
1. ผู้ สอนน าเสนอตัวอย่างผังกราฟิก ท่ี ใช้ ใน                 
การจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ือง ประโยค โดยเลือก
ตวัอย่างของผังกราฟิกท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความ
เข้าใจในมโนทัศน์ของเร่ือง ประโยค ได้ง่ายขึน้
และให้ผู้ เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผงักราฟิกดงักลา่ว 
2. ผู้สอนชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และอธิบายให้ความรู้
เก่ียวกับประเภทของผังกราฟิก รวมทัง้ขัน้ตอน
กระบวนการส ร้างผังกราฟิก  เพ่ื อให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกใช้และสร้างผังกราฟิกได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และสามารถเลือกใช้ผังกราฟิก         
ได้อยา่งอิสระตามความสนใจของผู้ เรียน 

ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
ผู้ เรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม ซึ่งเป็นความรู้
พืน้ฐานในการวิเคราะห์ประโยค 

ขัน้การจดัการเรียนรู้ด้วยผงักราฟิก 
1. ผู้ สอนตัง้ประเด็นค าถามเก่ียวกับโครงสร้าง 
ของประโยคแต่ละชนิด เพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ เรียน            
เกิดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
2. ผู้ เรียนร่วมกันเป็นรายกลุ่มสร้างผังกราฟิก               
เพ่ือคิดค้นหาค าตอบ โดยผู้ สอนคอยช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน าในการสร้างผังกราฟิกให้แก่
ผู้ เรียน 
3. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนแสดง
ความคิดเห็น เปรียบเทียบผงักราฟิก และให้ข้อมลู
ย้อนกลบัระหวา่งกนั 
4. ผู้ เรียนฝึกสร้างผงักราฟิกด้วยตนเอง เพ่ือฝึก 

ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผู้ เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือร่วมกนัคิดวิเคราะห์
ลักษณ ะส าคัญ และโครงส ร้างของประโยค             
แตล่ะชนิด 
2. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 
และอภิป ราย เก่ี ยวกับลักษณ ะส าคัญ และ
โครงสร้างของประโยคแตล่ะชนิด 
3. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อสรุปหน้าชัน้เรียน 
ทัง้นี เ้พ่ือนกลุ่ม อ่ืน  ๆ ในชัน้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิด เห็น  และอภิปรายเก่ียวกับ ข้อส รุป
ดังกล่าวว่ามีความเหมือน  หรือแตกต่างจาก
ข้อสรุปของกลุม่ตนอยา่งไร 



  80 

ตาราง 7 (ตอ่) 
 

วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

การคิดวิเคราะห์และตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเอง 

 

ขัน้สะท้อนคดิ 
1. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปล่ียนแสดง
ความคิดเห็น เปรียบเทียบผงักราฟิกและให้ข้อมูล
ย้อนกลบัระหวา่งกนั 
2. ผู้ เ รียน ร่วมกันสะท้อนความคิด เก่ียวกับ                   
การสร้างผงักราฟิก และสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
3. ผู้ สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ เรียนได้กระจา่งชดัมากขึน้ 
 

ขัน้สรุป 
1. ผู้ เ รียนแต่ล ะกลุ่ ม เขียน ข้อส รุป ท่ี ไ ด้ จาก              
การวิเคราะห์ ลักษณะส าคญัและโครงสร้างของ
ประ โยค  จากนั น้ ผู้ เ รียนทั ง้ชั น้ เรียน ร่วมกัน
พิจารณาและสังเคราะห์องค์ความรู้ดงักล่าว เป็น
องค์ความรู้ของห้องเรียน 
2. ผู้ เรียนเปรียบเทียบองค์ความรู้ของตนเองกับ
ความรู้เก่ียวกับลักษณะส าคัญและโครงสร้าง            
ของประโยคจากใบความรู้ พร้อมวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างกันขององค์ความรู้          
ทัง้สอง 
3. ผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนร่วมกนัฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
ข อ งป ระ โย ค  ร ว ม ทั ้ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
องค์ประกอบของประโยคตามหลกัไวยากรณ์ 
4. ผู้ เรียนฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค            
ด้วยตนเอง เพ่ือฝึกความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
ของตนเองอีกครัง้ 
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วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ประโยค ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถกูต้องและความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล รวมทัง้ตรวจสอบความเหมาะสม
และความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้ปรับปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน โดยเป็น
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย จ านวน 4 คน และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน                  
1 คน พิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้                 
สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข               
ให้เหมาะสม ค่าระดับความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้                   
ผงักราฟิก มีค่าเท่ากับ 4.06 และค่าระดบัความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัด 
การเรียนรู้แบบเดิม มีค่าเท่ากับ 3.96 มีประเด็นต้องแก้ไข ได้แก่ การสะกดค า ความถูกต้อง           
ของเนือ้หาและรูปแบบของใบกิจกรรม 

3. ทดลองสอนกับเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม เพ่ือหาความเหมาะสมของเวลา           
และการน าไปใช้ พบว่า ควรปรับเนือ้หาให้กระชับต่อระยะเวลา แล้วน ามาปรับแก้ไขจนเป็น            
แผนการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ 

4. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริงกบักลุม่ทดลองตอ่ไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experiment Designs) โดยการ
ก าหนดตวัอย่างแต่ละหน่วยเข้ากลุ่มการวิจยัแบบไม่ใช่การสุ่มสมบูรณ์แบบ ผู้ เข้ารับการทดลอง
เป็นกลุ่มท่ีมี อยู่แล้วในสภาพปกติ (องอาจ นยัพฒัน์, 2554, น. 107) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม 
และกลุ่มควบคุม  1 กลุ่ม แบบแผนการทดลองวัดสองกลุ่มแบบวัดซ า้ (Control Group Time 
Series Design) ดงัแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 แบบแผนการทดลองวดัสองกลุม่แบบวดัซ า้ (Control Group Time Series Design) 
 

กลุ่ม 
การทดสอบ 
ก่อนเรียน 
(Pretest) 

การให้วิธีสอน 
การทดสอบ 
หลังเรียน 
(Posttest) 

การตดิตามผล 
(Follow-up) 

Group 1 (E) O1E X O2E O3E 

Group 2 (C) O1C - O2C O3C 

 
เม่ือ X  แทน วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 

O1E   แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ  
นกัเรียนก่อนเรียน 

  O2E  แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ   
นักเรียนหลังจากได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้                     
ผงักราฟิก  

O3E  แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 
นกัเรียน ระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

O1C   แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ  
นกัเรียนก่อนเรียน 

  O2C  แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ   
นกัเรียนหลงัจากได้รับวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

O3C  แทน การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ 
นกัเรียน ระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560 โดยทดสอบความสามารถใน              

การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน จ านวน 1 คาบ แล้วด าเนินการทดลองด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้                    
ผังกราฟิก ส าหรับกลุ่มทดลอง และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ส าหรับกลุ่มควบคุม จ านวน                  
12 คาบเรียน จากนัน้ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน จ านวน 1 คาบเรียนและ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เม่ือระยะเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ จ านวน 1 คาบเรียน 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 15 คาบเรียน 
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ตาราง 10 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 
 

รายการ
ปฏิบตัิ 

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560 (2 คาบ/สปัดาห์)  
สปัดาห์
ที่ 1 

สปัดาห์
ที่ 2 

สปัดาห์
ที่ 3 

สปัดาห์
ที่ 4 

สปัดาห์
ที่ 5 

สปัดาห์
ที่ 6 

สปัดาห์
ที่ 7 

สปัดาห์
ที่ 11 

ขัน้ทดสอบ
ความสามารถ
ในการคดิ
วิเคราะห์ 
ก่อนเรียน                     
(1 คาบเรียน) 

       

 

ขัน้ด าเนิน 
การทดลอง  
(12 คาบ) 

       
 

ขัน้ทดสอบ
ความสามารถ
ในการคดิ
วิเคราะห์ 
หลงัเรียน                   
(1 คาบเรียน) 

       

 

ขัน้ทดสอบ
ความสามารถ
ในการคดิ
วิเคราะห์
ระยะตดิตาม
ผลหลงัเรียน
ไปแล้ว  
4 สปัดาห์ 
(1 คาบเรียน) 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ติดต่อผู้ บริหารโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และหัวหน้ากลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือขอท าการทดลองในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้ วิจัยจัดเตรียม
เนือ้หาและก าหนดระยะเวลาการทดลองให้สอดคล้องกบัตารางเรียนในรายวิชาภาษาไทย 

2. ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับกลุ่มทดลองท่ีได้รับ                    
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัด                   
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ประโยค ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ จ านวน 1 ชุด   
โดยแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน หลังเรียนและระยะติดตามผล                
หลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน จ านวน 1 ชุด ใช้เวลาในการทดสอบ                   
1 คาบเรียน 

3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้                  
ผงักราฟิก ส าหรับกลุม่ทดลอง และแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม ส าหรับ 
กลุม่ควบคมุ โดยผู้วิจยัเป็นผู้จดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ทดสอบความสามารถในการคิดวิ เคราะ ห์หลัง เรียน ด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน กบักลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ผงักราฟิกและกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

5. หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ น้สุดจนเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลา  4 สัปดาห์ 
ด าเนินการทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห์อีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก           
และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัด              
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกระหว่างก่อนเรียน หลงัเรียน และระยะติดตาม
ผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ก่อนเรียน หลังเรียน และระยะ
ติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั              
การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเดมิ  
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8. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
8.1 สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

8.1.1 คา่เฉล่ีย (M)  
8.1.2 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

8.2 สถิตวิิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่  
8.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item – Objective Congruency Index)  
8.2.2 วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Item Difficulty: p) ของแบบทดสอบ

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์  
8.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination Power: r) ของ

แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
8.2.4 วิ เค ราะ ห์ ห าค่ าค วาม เช่ื อมั่ น  (Reliability)  ของแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีของดเูคอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder - Richardson) ด้วยสตูร 
KR – 20  

8.3 สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่  
8.3.1 การทดสอบคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระตอ่กัน 

(Independent Samples t - Test) เพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 
8.3.2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้  (Repeated  Measures  

ANOVA) เพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 
 

 

 

 



  
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในครัง้นี ้               
ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดั                  
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบเดิม                      
หลงัเรียน  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดั              
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ก่อนเรียน หลังเรียน และระยะติดตามผล                 
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ีย  
ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการวัดซ า้ทัง้ 3 ครัง้ ด้วย Mauchly’s Test พบว่า                
ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียจากการวดัซ า้ในแต่ละระยะเวลามีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (Mauchly’s W = .997, Chi – Square = .260, df = 2, p = .878) แสดงว่า 
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการทดสอบแต่ละครัง้ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด             
การเรียนรู้ท่ีตา่งกนักนั มีความแปรปรวนไมต่า่งกนั ซึง่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวดัซ า้ 

 
ตาราง 11 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวดัซ า้ด้วย  Mauchly’s Test และ Levene’s 
Test 
 

Mauchly’s Test of Sphericity 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ Mauchly’s W = .997 
df = 2 

Approx. Chi – Square = .260 
p = .878 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

Levene’s Test 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 
หลงัเรียน  
ระยะตดิตามผล 
หลงัเรียนไปแล้ว  
4 สปัดาห์ 

F = 1.221 (p = .272) 
F = .020   (p = .887) 
F = .252   (p = .617) 

 
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างนกัเรียน                 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 2 วิธีการจัดการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาความแปรปรวน           
ด้วย Levene’s Test พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์               
จากการทดสอบในระยะเวลาท่ีแตกต่างกันระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี                    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และนักเรียนท่ีได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ก่อนเรียน F = 1.221, p = .272 หลังเรียน F = .020,             
p = .887 ระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ F = .252, p = .617) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง
เบือ้งต้นของการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างกลุม่ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด                 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม  
หลังเรียน  

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความเป็นเอกพันธ์กันของความแปรปรวน 
(Homogeneity  of Variance) พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียน ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผัง
กราฟิกและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(Levene’s Test มีค่า F = .020, p = .887) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื อ้งต้นของการทดสอบ
คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีมีความเป็นอิสระตอ่กนั 
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ตาราง 12 ผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกและการจดัการเรียนรู้
แบบเดมิท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียน 
 

วิธีการจดัการเรียนรู้ n M SD t df p 

วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
ผงักราฟิก 

43 16.33 3.650 
6.974* 81 .000 

 

วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 40 10.75 3.629 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีไ ด้รับ                  

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม                
หลังเรียน พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีไ ด้รับการจัด                          
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 (t = 6.974, df = 81, p = .000) โดยนักเรียน                   
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.33    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .800 และนักเรียนท่ีได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 10.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .799 ซึ่งนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้         
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ  

 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด                    

การเรียน รู้ด้วยวิ ธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ผังกราฟิก ก่อนเรียน หลังเรียนและ                   
ระยะตดิตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์                  
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เม่ือได้รับ                 
การวดัซ า้ 3 ครัง้ พบว่า มีความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบซ า้ในแต่ละระยะเวลา                    
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (Mauchly’s W = .964, Chi – Square = 1.493, 
df = 2, p = .474) แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการทดสอบแต่ละครัง้                 
มีความแปรปรวนไมต่า่งกนั 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบรายคูค่วามสามารถในการคดิวิเคราะห์ ก่อนเรียน หลงัเรียนและระยะ
ตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
 

ระยะเวลา 

คา่เฉล่ีย 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
ระยะตดิตามผล 
หลงัเรียนไปแล้ว  

4 สปัดาห์ 
(10.56) (16.33) (14.30) 

ก่อนเรียน (10.56) - 5.767* 3.744* 
หลงัเรียน (16.33)  - 2.023* 
ระยะตดิตามผล 
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

(14.30)   - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ                     
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ                    
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = .000) โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (หลังเรียน เท่ากับ 16.33 ก่อนเรียน 
เท่ากบั 10.56 ตามล าดบั) คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและระยะติดตามผล
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = .000) 
โดยระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (ระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ เท่ากับ 14.30  ก่อนเรียน 
เท่ากับ 10.56 ตามล าดบั) ขณะท่ีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน  และระยะ
ติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
(p = .003) โดยระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ต ่ากว่าคะแนนหลังเรียน (ระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ เท่ากับ 14.30                
หลงัเรียน เทา่กบั 16.33 ตามล าดบั) 
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เม่ือพิจารณา พบว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกส่งผลให้
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน และระยะติดตามผลหลงัเรียน
ไปแล้ว 4 สัปดาห์ สูงขึน้กว่าก่อนเรียน ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์                  
หลังเรียน และระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั                
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระยะติดตามผลหลังเรียน                
ไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีค่าต ่ากว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน  ทัง้นีผู้้ วิจัย             
ตัง้ข้อสงัเกตวา่ อาจเป็นเพราะคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
(p = 0.206 – 0.249) ท่ีส่งผลท าให้คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน                 
และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ                   
ท่ีระดบั .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นี มี้ ความมุ่ งหมายเพ่ื อศึกษาผลการจัดการเรียน รู้ด้วย วิ ธีการจัด                       

การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค ในรายวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีจดุมุ่งหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้                      
ผงักราฟิก กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้    
โดยใช้ผงักราฟิก ก่อนเรียน หลงัเรียน และระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียน                   
บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เกณฑ์ขัน้ต ่าจากการก าหนด
ขนาดอิทธิพลด้วยโปรแกรม G*Power เวอร์ชนั 3.1.5 โดยใช้ค่าจากงานวิจยัของมทันี เสียงเสนาะ 
(2559, น. 92) ซึ่งศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและความคงทนทางการเรียนรู้                  
วิชาชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้                    
7 ขัน้ และแบบปกติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตวัแปรพหุนามแบบวดัซ า้ได้คา่ขนาด
อิทธิพล เท่ากบั  0.93 ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งขัน้ต ่าอยา่งน้อย  26 คน โดยในงานวิจยันีแ้บง่เป็น                      
กลุ่มทดลองได้ แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 จ านวน 44 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้  
ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก และคดันกัเรียนออกจ านวน 1 คน เน่ืองจากขาดเรียนเป็นระยะ
เวลานานติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ส่วนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 2 จ านวน 40 คน              
เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง                   
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีความสมคัรใจเข้าร่วมในกระบวนการทดลอง เน่ืองจาก
ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองจึงต้องได้รับความยินยอมสมัครใจ                    
จากฝ่ายบริหารของสถานศกึษา ครูผู้สอนประจ าวิชาและนกัเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้            
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จ านวน               
12 แผน   และแผนการจัดการเรียน รู้ ด้วยวิ ธีการจัดการเรียน รู้แบบเดิม  จ านวน 12 แผน                          
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แบบแผนการทดลอง เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experiment 
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Designs) โดยการก าหนดตัวอย่างแต่ละหน่วยเข้ากลุ่มการวิจัยแบบไม่ใช่การสุ่มสมบูรณ์แบบ                  
ผู้ เข้ารับการทดลองเป็นกลุ่มท่ีมี อยู่แล้วในสภาพปกติ (องอาจ นยัพฒัน์, 2554, น. 107) แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 1 กลุม่ และกลุม่ควบคมุ 1 กลุ่ม แบบแผนการทดลองวดัสองกลุ่มแบบวดัซ า้ (Control 
Group Time Series Design) 

การวิ เคราะห์ ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเค ร่ืองมือ พบว่า แผนการจัดการเรียน รู้ด้วย วิ ธี                 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก มีคา่ระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 และแผนการจดัการเรียนรู้
ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิมมีคา่ระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 3.96 แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.206 – 0.249 ค่าอ านาจจ าแนก (r)                  
อยูร่ะหวา่ง 0.2 – 0.733 และคา่ความเช่ือมัน่ (KR - 20) ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.80 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สรุปผลได้ดงันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด                   
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก และวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ หลงัเรียน  

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความเป็นเอกพันธ์กันของความแปรปรวน 
(Homogeneity  of Variance) พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียน ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผัง
กราฟิกและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Levene’s Test มีค่า F = .020, p = .887) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื อ้งต้นของการทดสอบ
คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีมีความเป็นอิสระตอ่กนั 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ                   
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม                
หลังเรียน พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด                       
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 6.974, df = 81, p = .000) โดยนักเรียน                  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.33              
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .800 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบเดิมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .799 ซึ่งนักเรียนท่ีได้รับ             
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การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด             
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ก่อนเรียน หลังเรียน และระยะติดตามผล                
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก  เม่ือได้รับ                    
การวดัซ า้ 3 ครัง้ พบว่า มีความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบซ า้ในแต่ละระยะเวลา 
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (Mauchly’s W = .964, Chi – Square = 1.493, 
df = 2, p = .474) แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการทดสอบแต่ละครัง้                
มีความแปรปรวนไมต่า่งกนั 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ                    
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับ                   
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความ   
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 (p = .000) โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (หลังเรียน เท่ากับ 16.33 ก่อนเรียน 
เท่ากบั 10.56 ตามล าดบั) คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและระยะติดตามผล
หลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = .000) 
โดยระยะติดตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (ระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ เท่ากับ 14.30 ก่อนเรียน 
เท่ากับ 10.56 ตามล าดบั) ขณะท่ีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน   และระยะ
ติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(p = .003) โดยระยะตดิตามผลหลงัเรียนไปแล้ว 4 สปัดาห์ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ต ่ากว่าคะแนนหลังเรียน (ระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ เท่ากับ 14.30               
หลงัเรียน เทา่กบั 16.33 ตามล าดบั) 

เม่ือพิจารณา พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกส่งผล           
ให้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน  และระยะติดตามผล                   
หลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์สูงขึน้กว่าก่อนเรียน ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์หลังเรียน และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่าง               
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี             
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก หลงัเรียน สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั   
การเรียนรู้แบบเดิม อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกมีขัน้ตอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ ขัน้ตอนดงักลา่วประกอบด้วย 1) ขัน้สาธิต เป็นขัน้สาธิต
การใช้ผังกราฟิกให้กับผู้ เรียน รวมทัง้ขัน้ตอนกระบวนการสร้างผังกราฟิก 2) ขัน้จัดการเรียนรู้          
ด้วยผงักราฟิก เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสร้างผงักราฟิกในการวิเคราะห์เนือ้หา รวมทัง้โครงสร้างประโยคด้วย
ตนเอง และผู้ เรียนสามารถตรวจสอบความคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 3) ขัน้สะท้อนคิด
เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน นอกจากจะช่วยให้ผู้ เรียน            
มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาได้ละเอียดและรอบด้านมากขึน้แล้ว ยังช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ความคิดของผู้ อ่ืน และสามารถน าความรู้ หรือความคิดดังกล่าวมาปรับใช้แก้ไข ปรับปรุง                 
และพัฒนาตนเองได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษลดา ข าหลงวรสิริ (2552, น. 70 - 74) 
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองชนิดของค า ของนักเรียน                    
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนวัดเขียนเขต  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับ           
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับ               
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ        
ท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ผงัมโนทศัน์มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู และสอดคล้องกับนนัทกานต์ พิทยากรศิลป์ 
(2555, น. 108 - 134) ศึกษาการสร้างชุดฝึกกระบวนการคิดโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับเทคนิค               
การตัง้ค าถาม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
ชดุฝึกกระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถด้านการคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
หลังเรียนด้วยชุดฝึกกระบวนการคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01                
และนกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่ชดุฝึกกระบวนการคิดโดยใช้ผงักราฟิกร่วมกบัเทคนิคการตัง้ค าถาม
อยูใ่นระดบัมาก  
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี               
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกหลังเรียน และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์                
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากการจดั                        
การเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้จัด
ข้อมูลและความคิดของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ฝึกคิดวิ เคราะห์และสร้างองค์ความ รู้                         
ด้วยตนเอง ตรวจสอบความคิดของตนและแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ อ่ืน ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจอย่างละเอียด รอบด้านและกระจ่างชดั นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้สอนเห็นความคิดของ
ผู้ เรียนได้อยา่งเป็นรูปธรรม  หากผู้ เรียนไมเ่ข้าใจในสว่นเนือ้หาใด ผู้สอนจะเห็นข้อบกพร่องดงักลา่ว 
และสามารถให้ค าแนะน าและอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ เรียนได้สอดคล้องกับประเด็น                 
หรือปัญหาท่ีผู้ เรียนยงัไมเ่กิดความเข้าใจได้ทนัที ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของเพ็ญพนัธุ์ พฒันศลิป์ 
(2558, น. 23) ได้ศึกษาการใช้ผังกราฟิกพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ พบว่า หลงัจากการใช้ผงักราฟิก 15 สปัดาห์ความสามารถ  
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ            
ท่ีระดับ .01 ยกเว้นด้านการสรุปท่ีคะแนนเพิ่มขึน้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   และพบว่าทักษะ             
การคิดวิเคราะห์พัฒนาสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และสอดคล้องกับรายน์ 
(Raiyn, 2016, p. 115-121) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดขัน้สูงโดยการเรียนรู้               
ด้วยภาพ เป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยภาพ 
เช่น ภาพ (images) ไดอะแกรม (diagrams) ผงัแสดงล าดบัขัน้การด าเนินการ (flowcharts) และ
เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดขัน้สูงของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยภาพกับนักเรียนท่ีได้รับ     
การจัดการเรียนรู้แบบเดิม โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ในการประเมินความสามารถในการคิด               
ขัน้สูง พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยภาพมีความสามารถในการคิดขัน้สูงสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ            
การจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ี ได้ รับการจัดการเรียน รู้ด้วยวิ ธี                 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกหลังเรียน และระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการตรวจสอบความรู้และความเข้าใจ                  
ของนักเรียน หลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกแล้ว                  
ซึ่งพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระยะติดตามผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์                
มีค่าต ่ากว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน เน่ืองจากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใหมส่ าหรับผู้ เรียน ดงันัน้ในชว่งการจดัการเรียนรู้จงึมีปัญหา
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อุปสรรคในระยะแรกของการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค แต่ระยะหลังของการจัดการเรียนรู้              
ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ได้มากขึน้ โดยคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียน 
เท่ากับ 16.33 และคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระยะติดตามผลหลังเรียน                   
ไปแล้ว 4 สัปดาห์ เท่ากับ 14.30 ซึ่งมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบกับในการจัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์                    
มีเพียง 2 คาบเรียน อาจส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ หากผู้ เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคด้วยผงักราฟิกบอ่ยครัง้มากขึน้อาจท าให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าสาระการเรียนรู้ได้
ในระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ นอกจากนีแ้บบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เม่ือแปลผล
คา่ความยากง่ายของแบบทดสอบแล้ว พบว่า ข้อสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดบัคอ่นข้างยาก โดยมีค่า
อยูร่ะหวา่ง 0.206 – 0.249  จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการวิจยัให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก ผู้ สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ในการใช้ผังกราฟิก 

เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนีผู้้ สอนจ าเป็นต้องอธิบาย
วิธีการใช้ผังกราฟิกให้แก่ผู้ เรียนโดยละเอียด เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้               
ผงักราฟิกได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ อนัจะช่วยให้
ผู้ เรียนได้เกิดกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิด โดยเฉพาะความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

2. ผู้ สอนควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มท่ี                 
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง และแลกเปล่ียน อภิปรายเพ่ือสร้างองค์ความรู้
กบัเพ่ือนในชัน้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ทัง้นีผู้้สอนควรวางบทบาทหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ 

3. ควรน าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา หรือระดบัชัน้              
อ่ืน ๆ เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การวิจยัครัง้ต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ให้ยาวนานขึน้ เพ่ือทดสอบ

ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน อันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจ               
ในเนือ้หาสาระได้ยาวนานและมีความยัง่ยืน 

2. การใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน ควรคละระดับ
ความยาก ของข้อค าถามให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม เน่ืองจากหากมีจ านวนข้อค าถามท่ีอยู่ในระดบั
ง่าย หรือยากในปริมาณท่ีมากจนเกินไป อาจส่งผลต่อผลการวิจัย หรือท าให้ผลการวิจัย              
เกิดความคลาดเคล่ือนได้ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
1) ผศ.ดร.อรอมุา  เจริญสขุ 

การศกึษา  : ค.ด. วิจยัการศกึษา คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2) ผศ.ดร.มนตา  ตลุย์เมธาการ 
การศกึษา  : ค.ด. การวดัและการประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร์   

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3) อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน า้หอม 
การศกึษา  : อ.ด. ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4) อ.ดร.อดศิรณ์  เรืองกิจจานนัท์ 
การศกึษา  : ค.ด. หลกัสตูรและการสอน  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5) อาจารย์พธันี  โชตกิเสถียร 
การศกึษา  : อ.ม. ภาษาไทย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : เกษียณอายรุาชการ 

 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

1) รศ.ผกาศรี  เย็นบตุร 
การศกึษา  : ค.ม. การสอนภาษาไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2) ผศ.ดร.อรอมุา  เจริญสขุ 
การศกึษา  : ค.ด. วิจยัการศกึษา คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3) อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน า้หอม 
การศกึษา  : อ.ด. ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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4) อ.ดร.อดศิรณ์  เรืองกิจจานนัท์ 
การศกึษา  : ค.ด. หลกัสตูรและการสอน  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5) อาจารย์พธันี  โชตกิเสถียร 
การศกึษา  : อ.ม. ภาษาไทย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถานท่ีท างาน : เกษียณอายรุาชการ 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
- ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
- ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดมิ 
- ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 

กับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
- ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก ความยากง่าย  ค่าความเช่ือม่ัน 

ของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คา่ระดบัความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั          
การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
 

รายการประเมิน 
คา่ระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

คา่เฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. หนว่ยการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้อง
สมัพนัธ์กนั 

4 5 4 4 4 4.20 

2. แผนการจดัการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคญัครบถ้วน 
เหมาะสมและสอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

4 5 4 4 4 4.20 

3. เขียนสาระส าคญัถกูต้อง 4 5 4 5 4 4.40 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความ
ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

4 5 4 3 4 4.00 

5. เนือ้หาสาระในแผนการจดัการ
เรียนรู้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

2 5 4 5 4 4.00 

6. จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัจ านวนเวลาท่ีก าหนด 

3 5 4 4 4 4.00 

7. จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 

3 5 4 4 4 4.00 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น       
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

3 5 4 4 4 4.00 

9. ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์
กบัเนือ้หาและวยัของผู้ เรียน 

3 4 4 4 4 3.80 

10. วดัและประเมินผลการเรียนรู้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

3 5 4 4 4 4.00 

คา่เฉล่ียของคา่ระดบัความคิดเห็น 3.30 4.90 4.00 4.10 4.00 4.06 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์คา่ระดบัความคิดเห็นของแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดั 
การเรียนรู้แบบเดมิ 
 

รายการประเมิน 
คา่ระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

คา่เฉล่ีย 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. หนว่ยการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้อง
สมัพนัธ์กนั 

4 5 4 4 4 4.20 

2. แผนการจดัการเรียนรู้มี
องค์ประกอบส าคญัครบถ้วน 
เหมาะสมและสอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

4 5 4 4 4 4.20 

3. เขียนสาระส าคญัถกูต้อง 4 5 4 5 4 4.40 
4. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความ
ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

3 5 4 3 4 3.80 

5. เนือ้หาสาระในแผนการจดัการ
เรียนรู้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

2 5 4 5 4 4.00 

6. จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัจ านวนเวลาท่ีก าหนด 

2 5 4 4 4 3.80 

7. จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 

2 5 4 4 4 3.80 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น     
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

2 5 4 4 4 3.80 

9. ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องสมัพนัธ์
กบัเนือ้หาและวยัของผู้ เรียน 

2 5 4 4 4 3.80 

10. วดัและประเมินผลการเรียนรู้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

2 5 4 4 4 3.80 

คา่เฉล่ียของคา่ระดบัความคิดเห็น 2.07 5.00 4.00 4.10 4.00 3.96 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตักิาร  
 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญ 

คา่ IOC แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
2 1 0 1 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
6 1 1 0 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
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ตาราง 16 (ตอ่)  
 

ข้อท่ี 
ผู้ เช่ียวชาญ 

คา่ IOC แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

25 1 0 1 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
26 1 0 1 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
27 1 0 1 1 1 0.8 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 1 ข้อค าถามตรงตามเนือ้หา ใช้ได้ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก ความยากง่าย  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.243 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

2 0.249 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

3 0.249 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยากจ าแนกได้พอใช้ 

4 0.218 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

5 0.206 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

6 0.247 0.467 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

7 0.247 0.4 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

8 0.237 0.467 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

9 0.237 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

10 0.247 0.4 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

11 0.243 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

12 0.237 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

13 0.237 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

14 0.249 0.4 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

15 0.228 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

16 0.243 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

17 0.243 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

18 0.249 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

19 0.247 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

20 0.249 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

21 0.243 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

22 0.228 0.733 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

23 0.247 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
  

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

24 0.247 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

25 0.237 0.533 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

26 0.247 0.533 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

27 0.237 0.4 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้ดีมาก 

28 0.247 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

29 0.228 0.267 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

30 0.237 0.2 ข้อสอบคอ่นข้างยาก จ าแนกได้พอใช้ 

 
คา่ความเช่ือมัน่ข้อสอบทัง้ฉบบั    Alpha =   0.80 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
- แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 

- แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดมิ 
- แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
 
 
     
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด/ผลการเรียนรู้  

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ

พลงัของภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาติ 
ตัวชีวั้ดช่วงชัน้ 
ท 4.1 ม.4 - 6/2 ใช้ค าและกลุม่ค าสร้างประโยคตรงตามวตัถปุระสงค์ 

2. สาระส าคัญ 
ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยประโยคหลกักบัอนปุระโยค  
ประโยคหลกั หรือมขุยประโยค คือ ประโยคท่ีมีอีกประโยคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

ได้แก่ เป็นประธาน เป็นหนว่ยเตมิเตม็ หรือเป็นสว่นขยาย 

อนุประโยค คือ ประโยคท่ีขึน้ต้นค าเช่ือมประโยค อนุประโยคท าหน้าท่ีได้อย่างนามวลี                     
คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค  หรือท าหน้าท่ีอย่าง                  
วิเศษณ์วลี คือ ท าหน้าท่ีขยายกริยาวลี 
3. สมรรถนะส าคัญ 

 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 ด้านความรู้ 
4.1.1 นกัเรียนบอกนิยามของประโยคซ้อนได้ 
4.1.2 นกัเรียนบอกลกัษณะส าคญัของประโยคซ้อนได้ 

4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
4.2.1 นกัเรียนจ าแนกประโยคหลกัและอนปุระโยคของประโยคซ้อนได้ 
4.2.2 นกัเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคซ้อนได้ 

4.3 ด้านคุณลักษณะ 
4.3.1 มุง่มัน่ในการท างาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประโยค                จ านวน 12 คาบเรียน 
เร่ือง  ประโยคซ้อน             จ านวน 4 คาบเรียน 
ผู้สอน นางสาวกนกกาญจน์  สขุอดุม 
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5. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคซ้อน 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
6.1 ขัน้สาธิต 

6.1.1 ตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอผังกราฟิกท่ีสรุปความรู้จากคาบเรียนท่ีแล้ว                  
เร่ือง โครงสร้างของประโยคสามญั โดยทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนรู้จากคาบเรียนท่ีแล้วผ่านการใช้   
ผงักราฟิกในการอธิบาย และทบทวนความรู้ให้แก่เพ่ือน ๆ ในชัน้เรียน 

6.1.2 ผู้ เรียนร่วมกันศึกษาการเลือกใช้ผังกราฟิกและการสร้างผังกราฟิกของเพ่ือน
นกัเรียนท่ีใช้ในการสรุปความรู้ เร่ือง โครงสร้างของประโยคสามญั จากนัน้ครูให้ค าแนะน าเก่ียวกบั
การสร้างผังกราฟิกของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์มากขึน้ แล้วเช่ือมโยงความรู้ เร่ือง โครงสร้าง
ของประโยคสามัญเข้าสู่เร่ือง ประโยคซ้อน โดยครูยกตัวอย่างประโยคสามัญ 1 ประโยค คือ               
แก้วแตก จากนัน้สอบถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนมีวิธีขยายประโยคให้ยาวขึน้ได้อยา่งไรบ้าง  

6.2 ขัน้การจัดการเรียนรู้ด้วยผังกราฟิก 
6.2.1 นักเรียนดูประโยคบนกระดาน ซึ่งเป็นประโยคต่าง ๆ ท่ีนักเรียนร่วมกันตอบ                  

โดยครูเขียนจ าแนกประโยคท่ีเป็นประโยคซ้อน และประโยคท่ีไม่ใช่ประโยคซ้อนออกจากกัน 
จากนัน้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์วา่ เหตใุดประโยคเหลา่นัน้จงึถกูจดัให้เป็นประโยคซ้อน 

6.2.2 นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน เพ่ือร่วมกันตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับ
ประโยคซ้อน ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าห้องเรียนและร่วมกันสรุปข้อสังเกตของทุกกลุ่ม                  
ในรูปแบบผังมโนทัศน์ลงบนกระดาน  จากนัน้นักเรียนดูโครงสร้างของประโยคซ้อนท่ีครูเขียน                
บนกระดานโดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree/Tree Structure) เพ่ือช่วยให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของ
ประโยคสามญัและประโยคซ้อนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 
       ประโยคสามัญ : แก้วแตก             ประโยคซ้อน : แก้วที่ซือ้มาจากต่างประเทศแตก 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยค 

นามวลี กริยาวลี 

แก้ว แตก 

ประโยค 

นามวลี กริยาวลี 

แก้ว แตก 

นามวลี อนปุระโยค 

ท่ีซือ้มาจากตา่งประเทศ 
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6.2.3 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อสังเกตของประโยคซ้อนอีกครัง้ เม่ือพิจารณา
โครงสร้างของประโยคสามัญและประโยคซ้อนจะพบข้อแตกต่าง คือ ประโยคซ้อนจะมีประโยค               
อีกประโยคหนึง่ซ้อนอยู ่โดยประโยคท่ีซ้อนอยูจ่ะเรียกวา่ อนปุระโยค 

6.2.4 นกัเรียนฝึกวิเคราะห์หาโครงสร้างของประโยคซ้อนจากการท าใบกิจกรรมท่ี 6
เร่ือง “ประโยคซ้อน ซอ่นเง่ือน” โดยใช้ผงักราฟิกในการวิเคราะห์หาโครงสร้างของประโยค  

6.3 ขัน้สะท้อนคิด 
6.3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3 – 4 คน แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียน

ความรู้และเปรียบเทียบโครงสร้างของประโยคท่ีได้กบัเพ่ือน ๆ ภายในกลุม่  
6.3.2 ตวัแทนของนกัเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอการใช้ผงักราฟิกในการวิเคราะห์

โครงสร้างของประโยคซ้อน ทัง้นีเ้พ่ือนนักเรียนในชัน้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงสร้างประโยค และร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้  แล้วร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับ             
จากการท ากิจกรรม 

6.3.3 นักเรียนฟังค าอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้ สอนเก่ียวกับโครงสร้างของประโยค              
โดยการใช้ผงักราฟิกในการวิเคราะห์ และความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัเร่ือง ประโยคซ้อน 

 
7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
7.1.1 ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง “ประโยคซ้อน ซอ่นเง่ือน” 

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 : ชนิดของค า วลี ประโยค

และสมัพนัธสาร  
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8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ด้านความรู้ 
1. นกัเรียนบอกนิยามของประโยค
ซ้อนได้ 
2. นกัเรียนบอกลกัษณะส าคญัของ
ประโยคซ้อนได้ 

 
การตรวจ 

ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ตอบค าถาม
ถกูต้องถือวา่ 
ผา่นเกณฑ์ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. นกัเรียนจ าแนกประโยคหลกัและ
อนปุระโยคของประโยคซ้อนได้ 

 
การตรวจ 

ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ตอบค าถาม
ถกูต้องทกุข้อ 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

2. นกัเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยคซ้อนได้ 

การตรวจ 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

ใบกิจกรรมท่ี 6 ตอบค าถาม
ถกูต้อง 3 ข้อ 
ขึน้ไป ถือวา่ 
ผา่นเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะ 
1. มุง่มัน่ในการท างาน 

 
การสง่งาน 

ตามก าหนดเวลา 

 
ใบรายช่ือ 
ตรวจรับงาน 

 
สง่งานตามเวลา 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 
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9. บันทกึหลังการจัดการเรียนการสอน 
9.1 ผลการสอน 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
9.2 ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
9.3 แนวทางการแก้ไข 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
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ช่ือ___________________________________________________  ชัน้ม. 6/____  เลขท่ี ____  
 
 

 

 
ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนเตมิข้อความลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 
1) จานกระเบือ้งโบราณซึ่งซือ้มาจากอยุธยามีลวดลายสวยงาม 

ประโยคหลกั : อนปุระโยค :  
โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) คุณป้าซือ้กระเป๋าผ้าที่ผลิตจากคนในชุมชน 
ประโยคหลกั : อนปุระโยค :  
โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 6  
“ประโยคซ้อน ซ่อนเงื่อน” 
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3) ฉันได้ยนิมาว่า นักธุรกิจชาวจีนจะมาลงทุนในประเทศไทย 

ประโยคหลกั : อนปุระโยค :  

โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 
4) นักเรียนใหม่เป็นท่ีสนใจของเพื่อน ๆ 
ประโยคหลกั : อนปุระโยค :  
โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 
5) แจ็คหม่ันออกก าลังทุกวันจนมีสุขภาพแข็งแรง 
ประโยคหลกั : อนปุระโยค :  
โครงสร้างประโยค 
 
 
 
 
 
 

สรุปได้วา่ “ประโยคซ้อน” คือ _______________________________________________________ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดมิ 
 
 
     
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด/ผลการเรียนรู้  

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ

พลงัของภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาติ 
ตัวชีวั้ดช่วงชัน้ 
ท 4.1 ม.4 - 6/2  ใช้ค าและกลุม่ค าสร้างประโยคตรงตามวตัถปุระสงค์ 

2. สาระส าคัญ 
ประโยคซ้อน คือ ประโยคท่ีประกอบด้วยประโยคหลกักบัอนปุระโยค  
ประโยคหลกั หรือมขุยประโยค คือ ประโยคท่ีมีอีกประโยคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

ได้แก่ เป็นประธาน เป็นหนว่ยเตมิเตม็ หรือเป็นสว่นขยาย 

อนุประโยค คือ ประโยคท่ีขึน้ต้นค าเช่ือมประโยค อนุประโยคท าหน้าท่ีได้อย่างนามวลี                     
คือ เป็นประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค  หรือท าหน้าท่ีอย่าง                  
วิเศษณ์วลี คือ ท าหน้าท่ีขยายกริยาวลี 
3. สมรรถนะส าคัญ 

 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 ด้านความรู้ 
4.1.1 นกัเรียนบอกนิยามของประโยคซ้อนได้ 
4.1.2 นกัเรียนบอกลกัษณะส าคญัของประโยคซ้อนได้ 

4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
4.2.1 นกัเรียนจ าแนกประโยคหลกัและอนปุระโยคของประโยคซ้อนได้ 
4.2.2 นกัเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคซ้อนได้ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประโยค                จ านวน 12 คาบเรียน 
เร่ือง  ประโยคซ้อน             จ านวน 4 คาบเรียน 
ผู้สอน นางสาวกนกกาญจน์  สขุอดุม 
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4.3 ด้านคุณลักษณะ 
4.3.1 มุง่มัน่ในการท างาน 

5. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคซ้อน 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
6.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

6.1.1 นัก เรียน ร่วมกันทบทวนโครงส ร้างของประโยคสามัญ  ซึ่ ง โดยทั่ วไป                          
จะประกอบด้วยนามวลีและกริยาวลี จากนัน้นักเรียนร่วมกันคาดเดาลักษณะส าคัญของ                   
ประโยคซ้อน 

6.2 ขัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.2.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน เพ่ือร่วมกันท าวิเคราะห์ว่า เหตุใด

ประโยคบนกระดานจงึเป็นประโยคซ้อน และนกัเรียนทราบได้วา่ ประโยคดงักลา่วเป็นประโยคซ้อน 
6.2.2 นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ประโยคซ้อนบนกระดาน แล้วร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกับ

ลกัษณะส าคญัท่ีท าให้ประโยคดงักลา่วเป็นประโยคซ้อน  
ตวัอยา่งประโยค 

1) แก้วท่ีซือ้มาจากตา่งประเทศแตก 
2) พรลกัษมีไมช่อบให้ใครมาวา่ครูของเธอ 
3) เขาท างานหนกัจนล้มป่วย 
4) เขาพยายามท างานจนเสร็จ ทัง้ท่ีเขาป่วย 

6.2.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อสรุป หรือลักษณะส าคญัของประโยคซ้อนท่ีได้
จากการวิเคราะห์ของกลุ่มตน ทัง้นีเ้พ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ ร่วมกันแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเสริมเก่ียวกบัข้อสรุป หรือลกัษณะส าคญัของประโยคซ้อนดงักล่าว 

6.3 ขัน้สรุป 
6.3.1 นกัเรียนแตล่ะกลุ่มเขียนข้อสรุป หรือลกัษณะส าคญัของประโยคซ้อนท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ของกลุ่มตนบนกระดานด า หากแนวคิดของกลุ่มใดใกล้เคียงกัน ให้เขียนฝ่ังเดียวกัน 
จากนัน้นกัเรียนทัง้ห้องเรียนร่วมกนัสงัเคราะห์องค์ความรู้จากกระดานเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของ
ประโยคซ้อน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของห้องเรียน 

6.3.2 นกัเรียนฟังค าอธิบายจากครู โดยครูอธิบายองค์ประกอบของประโยคซ้อนตาม
เนือ้หาท่ีปรากฏจากใบความรู้ และให้นกัเรียนเปรียบเทียบองค์ความรู้ของห้องเรียนกบันิยามและ
ลกัษณะส าคญัของประโยคซ้อนท่ีปรากฏจากใบความรู้                    
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6.3.3 นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคซ้อน หน้าท่ีองค์ประกอบของ
ประโยคซ้อนแตล่ะสว่น และความสมัพนัธ์ทางไวยากรณ์ของแตล่ะองค์ประกอบในประโยค  

6.3.4. นกัเรียนท า ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง “ประโยคซ้อน ซ่อนเง่ือน” เพ่ือทบทวนความรู้
ด้วยตนเองอีกครัง้ 
7. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
7.1.1 ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง “ประโยคซ้อน ซอ่นเง่ือน” 

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 : ชนิดของค า วลี ประโยค

และสมัพนัธสาร  
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์ 

การประเมิน 
ด้านความรู้ 
1. นกัเรียนบอกนิยามของประโยค
ซ้อนได้ 
2. นกัเรียนบอกลกัษณะส าคญัของ
ประโยคซ้อนได้ 

 
การตรวจ 

ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ตอบค าถาม
ถกูต้อง 

ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. นกัเรียนจ าแนกประโยคหลกัและ
อนปุระโยคของประโยคซ้อนได้ 

 
การตรวจ 

ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

 
ตอบค าถาม
ถกูต้องทกุข้อ 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

2. นกัเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยคซ้อนได้ 

การตรวจ 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

ใบกิจกรรมท่ี 6 ตอบค าถาม
ถกูต้อง 3 ข้อ 
ขึน้ไป ถือวา่ 
ผา่นเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะ 
1. มุง่มัน่ในการท างาน 

 
การสง่งาน 

ตามก าหนดเวลา 

 
ใบรายช่ือ 
ตรวจรับงาน 

 
สง่งานตามเวลา 
ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 
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9. บันทกึหลังการจัดการเรียนการสอน 
9.1 ผลการสอน 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
9.2 ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
9.3 แนวทางการแก้ไข 
………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
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ช่ือ__________________________________________________  ชั้นม. 6/____  เลขท่ี ____ 
  

 
 
 
 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนเตมิข้อความลงในช่องวา่งให้ถกูต้อง 
1) จานกระเบือ้งโบราณซึง่ซือ้มาจากอยธุยามีลวดลายสวยงาม 

ประโยคหลกั : ___________________________________________________________ 

อนปุระโยค : ____________________________________________________________ 

2) คณุปา้ซือ้กระเป๋าผ้าท่ีผลิตจากคนในชมุชน 
ประโยคหลกั : ___________________________________________________________ 

อนปุระโยค : ____________________________________________________________ 

3) ฉนัได้ยินมาว่า นกัธุรกิจชาวจีนจะมาลงทนุในประเทศไทย 
ประโยคหลกั : ___________________________________________________________ 

อนปุระโยค : ____________________________________________________________ 

4) นกัเรียนใหมเ่ป็นท่ีสนใจของเพ่ือน ๆ 
ประโยคหลกั : ___________________________________________________________ 

อนปุระโยค : ____________________________________________________________ 

5) แจ็คหมัน่ออกก าลงัทกุวนัจนมีสขุภาพแข็งแรง 
ประโยคหลกั : ___________________________________________________________ 

อนปุระโยค : ____________________________________________________________ 

 
สรุปได้ว่า “ประโยคซ้อน” คือ ______________________________________________________ 

ใบกิจกรรมที่ 6 
“ประโยคซ้อน ซ่อนเงื่อน” 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบทดสอบฉบับนีท้ดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประโยค 
ประกอบด้วยข้อค าถาม ทัง้หมด 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 

2. ข้อค าถามแต่ละข้อมี 5 ตวัเลือก ซึ่งจะมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียวและผู้ เข้าสอบ
สามารถเลือกได้เพียง 1 ค าตอบเทา่นัน้ 

3. ก่อนท าข้อสอบ ให้เขียนช่ือ-นามสกลุ  ห้อง เลขท่ีสอบ และเลขท่ีห้องสอบให้เรียบร้อย 
4. ผู้ เข้าสอบท าเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องท่ีตรงกับค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว                 

ดงัตวัอยา่ง  เม่ือผู้ เข้าสอบต้องการตอบตวัเลือก 2. 
1.   2.    3.    4.    5.    

5. เม่ือผู้ เข้าสอบต้องการเปล่ียนค าตอบใหม่ ให้ขีดเส้นขวางทับเคร่ืองหมายในค าตอบ
เดมิ  X  แล้วท าเคร่ืองหมาย  X  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัค าตอบท่ีต้องการ ดงัตวัอยา่ง 

1.   2.    3.    4.    5.    
6. อนญุาตให้ผู้ เข้าสอบขีด เขียนค าตอบลงบนแบบทดสอบฉบบันีไ้ด้ 
7. ผู้ เข้าสอบส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบคืนกรรมการก ากับการสอบและห้ามน า

เอกสารการสอบออกนอกห้องสอบโดยเดด็ขาด 
8. ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 
9. หากมีข้อสงสยัใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคมุสอบเทา่นัน้ 
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1. ข้อความในข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัลกัษณะของประโยคสามญั  

1. มีค าเช่ือมประโยค     
2. จะต้องมีนามวลีเสมอ 
3. จะต้องมีกริยาวลีเสมอ     
4. มีอนปุระโยคเป็นสว่นขยาย 
5. กริยาวลีเรียงกนัโดยมีค าเช่ือม 

2. ข้อความตอ่ไปนีส้ว่นใดมีองค์ประกอบของประโยคไม่ครบถ้วน  
1) ภาษาไทยจะเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย /  2) แต่ทุกวันนี เ้ราก็ยังพบการใช้

ภาษาไทยท่ีไม่ถูกต้อง / 3) ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวัน/  4)ในฐานะพวกเราคนไทยผู้ เป็นเจ้าของภาษาไทยจึงควรร่วมกันใช้ภาษาไทย                        
ให้ถกูต้อง/  5) ภาษาไทยจงึจะสามารถด ารงอยูสื่บตอ่ไปได้                                                     

1. สว่นท่ี 1     2. สว่นท่ี 2 
3. สว่นท่ี 3     4. สว่นท่ี 4 
5. สว่นท่ี 5 

3. ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นประโยคสามญัท่ีมีกริยาวลีเดียว   
1. เดก็ ๆ นอนร้องเพลงในห้องนัง่เลน่  
2. แก้วตาเป็นลกูบญุธรรมของลงุประมาณ 
3. นกักีฬาฝึกซ้อมวิ่งไปมารอบสนามฟตุบอล 
4. หญิงเหยียบเปลือกกล้วยล่ืนล้มหน้าห้องเรียน 
5. คนขบัรถบรรทกุขบัรถลอดใต้สะพานอยา่งเฉียดฉิว 

4. ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นประโยคสามญัหลายกริยาวลี  
1. พนกังานก าลงัรับออเดอร์อาหาร 
2. วิศวกรใสห่มวกเพ่ือความปลอดภยั 
3. ต ารวจออกสืบหาตดิตามวายร้ายมาลงโทษ 
4. พระเอกและตวัโกงตอ่สู้กนับนดาดฟ้าของตกึ 
5. ดีไซเนอร์ออกแบบชดุเสือ้ผ้าหลากหลายสไตล์ 
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5. ข้อใดเม่ือเรียงล าดบัแล้วเป็นประโยคสามญั  

ก) ไป    จ) โนบติะ 
ข) และ    ฉ) ย้อนเวลา 
ค) เดนิทาง   ช) โตเกียว 
ง) โดเรมอน 

1. ง) ค) ข) ฉ) ก) ช)      2. จ) ฉ) ข) ค) ก) ช)   
3. ง) ฉ) ก) 7) ข) จ) ค)    4. จ) ค) ก) ช) ข) ง) ฉ) 
5. ง) ข) จ) ค) ฉ) ก) ช)  

6. จากข้อ 5 จากการเรียงล าดบัของค าในประโยค ล าดบัท่ี 2 เป็นองค์ประกอบใดของประโยค  
1. นามวลี     2. ค าเช่ือม 
3. กริยาวลี     4. วิเศษณ์วลี 
5. ปริมาณวลี 

7. ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ท าหน้าท่ีขยายองค์ประกอบใดในประโยค  
“วยัรุ่นไทยชว่งอาย ุ15 – 20 ปีสว่นใหญ่นิยมเลน่เกมออนไลน์แนวตอ่สู้แบบทีมทวัร์นาเมนต์” 

1. นามวลี     2. กริยาวลี 
3. บพุบทวลี     4. วิเศษณ์วลี 
5. ปริมาณวลี 

8. ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้ 
“พ่ีชายก าลงัรดน า้พรวนดนิ” 

1. เรือเล็กควรงดออกจากฝ่ัง   2. ทศวรรษเลน่ปิงปองกบัศตวรรษ 
3. เบญญาถกูลอตเตอร่ีรางวลัท่ี 1  4. น า้ทว่มบริเวณทุง่นาข้างโรงเรียน 
5. พลอยไพลินอา่นหนงัสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 

9. เม่ือน าข้อใดตอ่ไปนีม้าเตมิท้ายข้อความแล้วท าให้เป็นประโยคสามญั  
“ทางโรงเรียนไมอ่นญุาตให้จอดรถบริเวณหน้าอาคารเรียน................................” 
1. ท่ีก าลงัอยูใ่นขัน้ซอ่มแซม   2. เพราะท าให้การจราจรตดิขดั 
3. จนกวา่การซอ่มแซมจะแล้วเสร็จ  4. เพ่ือความปลอดภยัของนกัเรียน 
5. เน่ืองจากผู้ปกครองและนกัเรียนอาจได้รับอนัตราย 
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10. ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้ 

“ฉตัรชยั นาคิน และรังสิมนัต์ก้มหน้าก้มตาอ่านหนงัสืออย่างแข็งขนั” 
1. พชัราภาร้องเพลงสากลบนเวที 
2. ไปรยาและอารยาชมภาพพิมพ์ท่ีพิพิธภณัฑ์สยาม 
3. อรนภาเป็นคณะกรรมการการตดัสินประกวดนางงาม 
4. ธงไชย พร้อมกบัคณะนัง่รถสองแถวเท่ียวชมเมืองหวัหิน 
5. เจน่ีกบัธีรเดชซ้อมการแสดงตามค าแนะน าของปา้แจ๋ว 

11. ข้อใดเป็นประโยคซ้อน  
1. ธนกฤตประกาศขายท่ีดนิติดชายทะเลชะอ า 
2. ผู้ โดยสารสามารถจองท่ีนัง่ได้จากเว็บไซต์ของสายการบนิ 
3. Agoda.com เป็นเว็บไซต์บริการจองโรงแรมและท่ีพกัราคาถกู 
4. โรงเรียนบางปลาม้า “สงูสมุารผดงุวิทย์” ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
5. ร้านเจ๊ไฝคว้า 1 ดาวมิชลินสตาร์ท่ีการันตีความอร่อยอยา่งมีคณุภาพ 

12. ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นนามานปุระโยค   
1. พอ่ค้าเลา่วา่ ลกูค้ามาซือ้สินค้าน้อยไมค่อ่ยได้ก าไร 
2. ประเทศองักฤษเป็นประเทศท่ีบงัคบักฎหมายอย่างเข้มแข็ง 
3. นายต ารวจหนุม่มีอดุมการณ์แนว่แน่ท่ีจะผดงุความยตุธิรรม 
4. นกัวิทยาศาสตร์ท่ีไปศกึษาตา่งประเทศน าความรู้มาพฒันาประเทศ 
5. ตวัประกนัรอดชีวิตอยา่งปลอดภยัอนัเกิดจากความชว่ยเหลือของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

13.  ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นคณุานปุระโยค  
1. รถเมล์รับจ้างถกูจ้างให้ไปขนของ 
2. กองทพัอนัเกรียงไกรบกุโจมตีศตัรูบนยอดเขา 
3. เหลา่ลกูเสือได้ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นลกูเสือท่ีดี 
4. นกับวชมุง่แสวงหาความจริงจงึใช้เวลาของเขาทัง้หมดอยูใ่นวิหาร 
5. เม่ือชายหนุม่เตบิโตเป็นนกัรบ เขาได้น ากองทพัออกเดนิทางลา่อาณานิคม 
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14. ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นวิเศษณานปุระโยค  

1. ประชาชนร่วมเป็นก าลงัใจให้พ่ีตนูถึงเส้นชยัท่ีแมส่าย จ.เชียงราย 
2. พ่ีตนูมกัจะมอบทนุให้กบันกัเรียนตามโรงเรียนตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางผา่นของการวิ่ง 
3. เม่ือโครงการก้าวคนละก้าวสิน้สดุลง พ่ีตนูจะน าเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาล 11 แหง่ 
4. ศลิปินนกัร้องท่ีเป็นขวญัใจของประชาชนชาวไทย ณ ตอนนีต้้องยกให้พ่ีตนู บอดีแ้สลม 
5. ประชาชนสามารถให้ก าลังใจพ่ีตูนได้ท่ีจุดพักซึ่งจะไม่สร้างอันตรายต่อสุขภาพของ            
พ่ีตนู บอดีแ้สลม 

 
ค าชีแ้จง : ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ท าหน้าท่ีขยายข้อความใดในประโยค (ข้อท่ี 17 - 19)   
15. “อยา่ตดัสินคนจากสิ่งท่ีเขาเคยเป็นมาก่อน”  

1. อยา่      2. จาก 
3. คน      4. ตดัสิน 
5. สิ่ง 

 
16. “สตัว์ป่ามีสิทธ์ิท่ีจะมีชีวิต มนษุย์มีสิทธ์ิอะไรไปเอาชีวิตของมนั”  

1. มนั      2. สิทธ์ิ 
3. ชีวิต      4. มนษุย์ 
5. สตัว์ป่า 

 
17. “หน้าท่ีของมนษุย์คือการชว่ยเหลือบคุคลท่ีอ่อนแอกว่า มใิชเ่อาเปรียบผู้ อ่ืนท่ีออ่นแอกว่า”  

1. หน้าท่ี     2. ผู้ อ่ืน 
3. บคุคล     4. มนษุย์ 
5. การชว่ยเหลือ 
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18. เม่ือน าข้อใดตอ่ไปนีม้าเตมิท้ายข้อความแล้วท าให้เป็นประโยคซ้อน  

“เสือ้กนัหนาว..................................สวยมาก” 
1. ตวันัน้     2. ของเจนนิสา 
3. ขนเฟอร์สีชมพ ู    4. ท่ีตลาดนดัหน้าโลตสั 
5. ท่ีแขวนอยูต่รงราวนัน้ 

19. เม่ือน าข้อใดตอ่ไปนีม้าเตมิท้ายข้อความแล้วไม่เป็นประโยคซ้อน  
“ลินดามีอาการปวดศรีษะ..................................” 

1. จงึนอนพกั     2. ควรไปพบแพทย์ 
3. เน่ืองจากตากฝน    4. เพราะพกัผอ่นน้อย 
5. จนไมส่ามารถท างานตอ่ได้ 

20. ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้ 
“หนงัสือท่ีมีหน้าปกสวยงามมกัดงึดดูความสนใจของผู้อา่น” 

1. คนท่ีมีจิตใจดีมกัเป็นท่ีรักของบคุคลทัว่ไป 
2. ความขยนัหมัน่เพียรยอ่มน ามาซึง่ความส าเร็จ 
3. ละครไทยก าลงัเป็นท่ีนิยมทัง้ในและตา่งประเทศ 
4. โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งท่ีคนในยคุปัจจบุนัขาดไมไ่ด้ 
5. กรมอตุ ุฯ พยากรณ์สภาพอากาศวา่พรุ่งนีจ้ะมีฝนตก 

21. ข้อใดตอ่ไปนีไ้ม่ใช่ลกัษณะส าคญัของประโยครวม  
1. ต้องมีค าเช่ือมท าหน้าท่ีเช่ือมประโยค 
2. มกัปรากฏค าเช่ือม เชน่  และ  และก็  แต ่ ทวา่  
3. ประกอบด้วยประโยคหลกัและอนปุระโยคเข้าด้วยกนั 
4. ประโยคยอ่ยตัง้แต ่2 ประโยครวมเข้ากนัเป็นประโยคเดียวกนั 
5. มกัละประธาน  กรรม หรือหนว่ยเตมิเตม็ หากเป็นสิ่งเดียวกนั 
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22. สว่นใดตอ่ไปนีเ้ป็นประโยครวม  

1) Stephen Hawking ได้ต่อสู้ กับโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis มาทัง้ชีวิตตัง้แต่
อายุ 21 ปี และเสียชีวิตลงด้วยวัย 76 ปี /2) Stephen Hawking หัวหน้าวิจัยและผู้ ก่อตัง้ศูนย์ 
Theoretical Cosmology ท่ีมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ได้ให้ค าแนะน าท่ีเขากล่าวกับลูก ๆ ไว้ว่า                 
3)ข้อหนึ่ง จงจ าไว้ว่าให้  เงยหน้ามองดดูวงดาว ไม่ใช่ก้มหน้ามองเท้าตวัเอง/ 4) ข้อสอง อย่ายอม
แพ้กับการท างาน งานนัน้ท าให้ชีวิตของเรามีความหมาย ชีวิตของเราจะว่างเปล่าหากไม่มีมัน/                 
5) ข้อสาม ถ้าหากโชคดีพอท่ีจะได้พบกบัความรัก จงจ าไว้วา่อยา่โยนมนัทิง้ไป” 

1. สว่นท่ี 1     2. สว่นท่ี 2 
3. สว่นท่ี 3     4. สว่นท่ี 4 
5. สว่นท่ี 5 

 
23. สว่นใดตอ่ไปนีเ้ป็นประโยครวม  

1) อาหารมือ้เช้าเป็นอาหารมือ้ท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะร่างกายต้องการสารอาหารใน
ช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น./ 2) เน่ืองจากช่วงเวลานีส้มองของคนเราต้องการเลือดและออกซิเจน
เป็นอาหารบ ารุง/ 3) ถ้าไมรั่บประทานอาหารเช้าก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนสง่ขึน้ไปเลีย้งสมอง/  
4) ถ้าเลือดไปเลีย้งสมองไมพ่อหรือสง่ไปได้น้อยจะสง่ผลเสียตอ่ร่างกาย/ 5)ท าให้ผมร่วง หน้าแก่เร็ว 
ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดเข่า ต่ืนกลางดึกบ่อย ๆ เจ็บคอ เป็นไซนสั วิตกกังวล จนเป็นสาเหตไุปสู่
อาการสมองเส่ือมไปในอนาคต 

1. สว่นท่ี 1 และสว่นท่ี 2    2. สว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 3 
3. สว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 4    4. สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 
5. สว่นท่ี 4 และสว่นท่ี 5 
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24. สว่นใดตอ่ไปนีไ้ม่ใช่ประโยครวม  

1) เร่ืองราวอาเซียนท่ีนกัเรียนควรทราบเพ่ือจะได้เคารพสิทธ์ิของแตล่ะประเทศได้ถกูต้อง
และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประตสููอ่าเซียน/ 2) หากเดินทางไปประเทศบรูไน ดารุสซาลามควร
หลีกเล่ียงเสือ้ผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์/ 3) การทักทายจะจบัมือกันเบา ๆ 
และสตรีจะไม่ย่ืนมือให้บุรุษจับ/ 4)สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชีไ้ปทางผู้ ชายและไม่ส่งเสียงหรือ
หวัเราะดงั/ 5) ส าหรับประเทศอินโดนีเซีย นกัเรียนไมค่วรชีน้ิว้ด้วยนิว้ชีแ้ตใ่ช้นิว้โปง้แทน  

1. สว่นท่ี 1      2. สว่นท่ี 2  
3. สว่นท่ี 3     4. สว่นท่ี 4 
5. สว่นท่ี 5 

 
25. ข้อใดเม่ือเรียงล าดบัแล้วเป็นประโยครวม 

ก) และ    ง) หรือ 
ข) อาภา   จ) นัง่ดโูทรทศัน์ 
ค) นาตยา   ฉ) ออกก าลงักาย    

1. ค) ก) ข) จ)     2. ค) ง) ข) ฉ) 
3. ข) ง) ค) จ)     4. ข) ก) ค) ฉ) 
5. ค) ฉ) ง) จ) 

 
26. ข้อใดเม่ือเรียงล าดบัแล้วเป็นประโยครวม  

ก) แถวนี ้   จ) และ 
ข) ชาวไร่   ฉ) เลีย้งปลา 
ค) ชาวสวน   ช) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
ง) นิยมปลกูผกั 

1. ค) ง) ก) ช)     2. ข) ก) ง) ฉ) 
3. ค) ก) ฉ) ช)     4. ข) ง) จ) ฉ)  
5. ค) จ) ข) ง) ช) 

 



  136 

รหสัวิชา ท 33102                  หน้า 8 
รายวิชาภาษาไทย 6               เวลา 08.30 – 09.20 น. 
27. ข้อใดเม่ือเรียงล าดบัแล้วไม่เป็นประโยครวม  

ก) และ    ง) คล่ืนลมแรง 
ข) ฝนตก   จ) นครศรีธรรมราช 
ค) สงขลา   ฉ) บริเวณจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

1. ฉ) จ) ค) ข) ก) ง)    2. ข) ง) ฉ) จ) ก) ค)   
3. ฉ) ค) จ) ง) ก) ข)    4. ข) ก) ง) ฉ) จ) ค) 
5. ฉ) จ) ค) ข) ก) ง)   

 
28. เม่ือน าข้อใดตอ่ไปนีม้าเตมิท้ายข้อความแล้วท าให้เป็นประโยครวม  

“การท างานควรวางแผนอยา่งเป็นระบบ............................” 
1. เพ่ืองานจะได้บรรลผุลส าเร็จ    
2. จงึจะส าเร็จตามท่ีมุง่หมายไว้ 
3. มิฉะนัน้อาจเกิดความผิดพลาดได้   
4. และด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีวางแผนไว้ 
5. หรือการล าดบัความส าคญัของงาน 

 
29. ข้อใดมีโครงสร้างเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้ 

“ผู้น ารุ่นใหมม่กัมีความมุง่มัน่และกล้าเปล่ียนแปลงไปสูส่ิ่งใหม่” 
1. คณุแมไ่ปตลาดเพ่ือหาซือ้วตัถดุิบมาท าอาหาร 
2. เมนอูาหารยอดไทยนิยมของวนันีคื้อกุ้งเผาและส้มต า 
3. รุ่งโรจน์รีบมาท างานตัง้แตเ่ช้าตรู่แตลื่มกระเป๋าไว้ท่ีบ้าน 
4. นจุรีสอบตดิคณะท่ีตนอยากเรียนเพราะหมัน่ทบทวนความรู้เป็นประจ า 
5. เธอชอบไปเท่ียวท่ีมีคนพลกุพลา่นหรือชอบไปเท่ียวแบบสงบท่ีมีแตธ่รรมชาติ 
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30. ข้อใดมีโครงสร้างเชน่เดียวกบัประโยคตอ่ไปนี ้ 

“อุณหภูมิบนพืน้ผิวของดาวพุธสูงกว่า 430 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน แต่ลดลง                 
ต ่ากวา่ตดิลบ 180 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน”  

1. การควบคมุน า้หนกัควรออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอและอยา่หกัโหมเกินไป 
2. ชาวบ้านริมชายฝ่ังทะเลร่วมกันรณรงค์และเก็บขยะเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิ

3. ยาดมเป็นสารเคมีซึ่งระเหยเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องจมูกและเป็นยาใช้เฉพาะภายนอก
เทา่นัน้ 

4. การสูดดมสารท่ีระเหยจากยาจุดกันยุงเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและ                 
เป็นอนัตรายตอ่ทารกในครรภ์อีกด้วย 

5. การสวมแว่นถนอมสายตาท่ีมีคณุภาพจะช่วยลดแสงสะท้อนจากจอภาพและช่วยลด
ความเส่ียงของจอประสาทตาเส่ือมได้ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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สถานที่เกิด จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) เกียรตนิิยมอนัดบั 2  

คณะมนษุยศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
แขนงวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์      
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 304  หมู ่5  ต าบลโคกคราม  อ าเภอบางปลาม้า  
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