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งานวิจัยเร่ือง การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า 
ต่างประเทศกวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล 

ผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  แผลงศร 
งบประมาณ งบประมาณรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2554 ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยใน
รายวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้งโดยใช้แผนภูมิ เครื่องมือในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. แบบทดสอบวัด
การอ่านก่อนและหลังเรียน 2. แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 3. แบบบันทึกการเรียนรู้ และ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์ประเมิน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยเทคนิคแผนภูมิส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่านพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้งสามารถน าเทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิในการอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่าน
เรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.5 - 87.5 นอกจากนี้นักศึกษาเห็นประโยชน์และมี
ความพึงพอใจในวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 - 75 
 ส่วนการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 15.4 และ 20 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ส่วน
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้เทคนิคการอ่านโดย
ใช้แผนภูมิในระดับมาก (4) ร้อยละ 80 
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Abstract 
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Budget Source: Humanities Faculty, Srinakharinwirot  University, Academic Year 2011 


This experimental dissertation mainly focuses on the improvement of the Thai reading 
skills for the students from the class of TH114 as well as on the development of the Thai 
reading and writing skills achieved through the use of language teaching mapping for the 
effectiveness of knowledge acquisition for the students of Guangdong University of Foreign 
Studies. Research methods include 1. reading comprehension pre and post tests 2. techniques 
for teaching reading by using the language teaching mapping 3. learning record and 4. 
questionnaire as a tool for data analysis using the criteria of percentage evaluation.  

The research indicates that the use of reading comprehension pre and post tests is 
resulted in the increase of amount of students in Guangdong University of Foreign Studies 
being capable of learning the Thai reading methods by using language teaching mapping for 
documentary reading, news reading, short stories reading as well as poetry reading of 67.5 – 
87.5 percent. In addition, the average amount of students acknowledging the advantages and 
being content with the use of language teaching mapping is accounted for 60 – 75 percent.  

The outcome research also illustrates that the score of the reading comprehension 
evaluation increases after the Thai reading comprehension pre and post tests by 15.4 percent 
and 20 percent respectfully which is accounted for 4.9 percent rise. Lastly, the analysis of the 
questionnaire results can be concluded that the students are satisfactory with the use of 
language teaching mapping at level 4 (excellent) which, in total, accounted for 80 percent.  
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ภูมิหลัง 
 
 การอ่านเป็นทักษะการรับสารที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพราะในโลกยุคการสื่อสาร
ไร้พรมแดนทักษะการอ่านจะช่วยให้เราสามารถอ่านเพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือหาความรู้ใหม่ ๆ ได้
อย่างไม่มีขีดจ ากัด ผู้ที่เป็นนักอ่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รอบรู้และเป็นคนทันสมัยตลอดเวลา 
 การอ่านแบ่งได้เป็น 2 ระดับคืออ่านได้กับอ่านเป็น โดยทั่วไปเราจะเริ่มที่ระดับอ่านได้ค  อรับรู้สาร
ที่ผ่านตัวอักษรได้ ต่างกับผู้ที่อ่านเป็นคืออ่านเข้าใจเรื่อง จับใจความส าคัญ หรือแนวคิดของเรื่องได้แสดง
ความคิดเห็นและประเมินค่าของเรื่องที่อ่านได้ ฉะนั้นเราจึงควรพัฒนาระดับการอ่านเริ่มแต่อ่านได้
จนกระท่ังอ่านเป็น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน (ชุมสาย  สุวรรณชมภู : 2540 : 83)  
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้เปิดสอนวิชา ทย 114 
การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 
ตามโครงการความร่วมมือ 3 + 0.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งดังกล่าว
เรียนวิชาเอกภาษาไทยอยู่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งควรมีทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับสูง เนื่องจากเรียน
ภาษาไทยเป็นเวลา 2 ปีแล้ว นักศึกษาควรอ่านข้อเขียนภาษาไทยระดับสูง เช่น ข่าว สารคดี เรื่องสั้น 
และร้อยกรองได้ แต่จากการใช้แบบทดสอบการอ่านและแบบประเมินผลความเข้าใจในการอ่าน ผู้วิจัย
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 สาเหตุของปัญหาดังกล่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งได้ตอบ
แบบประเมินผลความเข้าใจในการอ่านหลังจากท าแบบทดสอบการอ่านสรุปได้ถึงอุปสรรคของการอ่าน
ส าคัญ 5 ประการของนักศึกษาคือ 
  1. ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ใหม่ 
  2. นักศึกษาอ่านเรื่องจบแต่ไม่สามารถสรุปประเด็นของเรื่องได้ 
  3. ไม่เข้าใจวิธีการแบ่งวรรคตอนของประโยค 
  4. ไม่เข้าใจเทคนิควิธีการอ่าน 
  5. ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยบางอย่างจากเรื่องที่อ่าน 
 จากสาเหตุของอุปสรรคการอ่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใช้แผนภูมิ
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ซึ่ง
การใช้แผนภูมิดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรื่องว่า
มีความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนอ่านเรื่องได้เข้าใจมากขึ้น ดังผลการวิจัยของ 
นุชศรา  ครุพาณิชย์. (2546). ท างานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยง
ความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยง
ความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคลที่มีต่อทักษะการอ่าน
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี สุณิชา  ผุดผ่อง. (2547). ท างานวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนา
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  และสุชาย  สันติจิตรุ่งเรือง. (2547). ท างานวิจัย
เรื่องการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ผลการวิจัยทั้ง 3 เรื่องพบว่า การใช้แผนภูมิช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาความเข้าใจการอ่านเพิ่มขึ้น 

จากความส าคัญของแผนภูมิดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะได้ทดลองใช้เทคนิคแผนภูมิ  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นแนวทางให้นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งเพิ่มพูนทักษะ
การอ่านภาษาไทยด้วยตนเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
กวางตุ้งโดยใช้แผนภูมิ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากร 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 20 คน 
 2. ระยะเวลาที่ศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 24 คาบ คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2553 
 3. ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้สอนในรายวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล เฉพาะส่วนของ
การอ่านเท่านั้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และ
การอ่านร้อยกรอง 
 
สมมุติฐานและกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

1. สมมุติฐานการวิจัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งที่ได้เรียนด้วยการใช้แผนภูมิมี 

ความสามารถในการอ่านดีขึ้น 
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 2. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีกรอบแนวความคิดของการวิจัยดังนี้ 
                   ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งมีพัฒนาการทักษะการอ่าน
ภาษาไทยดีข้ึน 
 2. งานวิจัยเรื่องนี้ใช้เป็นแนวทางการสอนทักษะการอ่านส าหรับผู้สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
 3. ผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยสามารถน าแนวทางการอ่านโดยใช้
แผนภูมิไปใช้ในการอ่านงานเขียนภาษาไทยได้ด้วยตนเอง 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
 การเรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล นักศึกษาจะต้องเรียนและ
ฝึกฝนการใช้ทักษะการอ่านและการเขียน แต่ในงานวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาเฉพาะส่วนของทักษะการอ่าน
4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรองเท่านั้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. แผนภูมิ หมายถึง การใช้รูปแบบของแผนภูมิประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้สอนการอ่านสารคดี 
การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง รูปแบบของแผนภูมิจะแสดงความสัมพันธ์ของ
ใจความส าคัญแต่ละย่อหน้าเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่าน แผนภูมิจะแสดงด้วยรูปสี่เหลี่ยม
หรือวงรี ภายในมีข้อความแสดงใจความส าคัญแต่ละย่อหน้า ความสัมพันธ์แต่ละหน่วยจะเชื่อมโยง
ด้วยเครื่องหมายลูกศร เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของใจความส าคัญและรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  
 2. แบบทดสอบ หมายถึง แบบฝึกหัดแผนภูมิการอ่าน 4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่าน
ข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง 
 3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 
การใช้แผนภูมิในการอ่าน 

 
ความสามารถในการอ่าน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเภทคือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการอ่าน กับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
  
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเร่ืองสั้น และการอ่านร้อยกรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
 กัลยา  ยวนมาลัย (2539 : 19 - 20) กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านมี 3 ระดับ ได้แก่ 
  1. การอ่านเอาเรื่อง (literal reading) การอ่านระดับน้ีเป็นการอ่านออกอ่านได้ อ่านแล้วรู้
เรื่องว่าเรื่องอะไร เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร ในการอ่านแบบนี้ ผู้อ่านใช้ความสามารถด้านความจ าเป็น
ส่วนใหญ่ 
  2. การอ่านตีความ (interpretive reading)  คืออ่านแล้ว แปลความ ตีความ ขยายความ 
ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถนอกเหนือไปจากการอ่านเอาเรื่อง คือจ าเรื่อง แปลความ ตีความ และขยาย
ความได้ การอ่านตีความจึงเป็นการอ่านที่มีระดับความเข้าใจที่สูงกว่าการอ่านเอาเรื่อง 
  3. การอ่านขั้นวิจารณ์ (critical reading) การอ่านระดับนี้ต้องใช้ความสามารถของ
สติปัญญาขั้นสูงสุด โดยอาศัยการอ่านระดับการอ่านเอาเรื่อง ใช้การแปลความเป็นพื้นฐานอาศัย
ประสบการณ์ของผู้อ่าน น าเอาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่ามาช่วยใน
การตัดสิน และวินิจฉัยเรื่องหรือข้อความที่อ่าน 
 ดังนั้นในการฝึกผู้อ่านให้เป็นนักอ่านที่ดี มีความสามารถในการอ่านหนังสือ จะต้องมุ่งฝึกให้
ผู้อ่านใช้ความสามารถขั้นแปลความ ตีความ ขยายความ และสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ด้วย 
 ตวงรัตน์  คูหเจริญ (2542 : 50) กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ดังนี้ 
 ความเข้าใจในการอ่านคือการที่ผู้อ่านสามารถรู้เรื่องราวที่อ่าน เข้าใจลายลักษณ์อักษร หรือ
ข้อความที่อ่านอย่างครบถ้วน นักวิชาการด้านการอ่าน ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ ดังนี้ 
  1. ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร เป็นระดับความเข้าใจพื้นฐานที่ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้โดยตรง 
  2. ระดับความเข้าใจขั้นตีความ เป็นระดับที่ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อความที่อ่าน
ได้ลึกซึ้งกว่าระดับแรก เพราะผู้อ่านต้องตีความสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่เป็นความหมาย
ที่แฝงอยู่ในเนื้อความ ความเข้าใจนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในระดับแรกเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะต้องมี
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ความสามารถในการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่ได้อ่าน และความคิดที่ผู้เขียนแฝงไว้ใน
ข้อความ 
  3. ระดับความเข้าใจขั้นวิจารณ์ เป็นการอ่านที่ต้องอาศัยความเข้าใจทั้ง 2 ระดับเป็น
พื้นฐาน การอ่านระดับน้ีต้องใช้ความคิดของผู้อ่านมาวิเคราะห์ตัดสิน และประเมินค่าข้อความที่อ่านด้วย 
 อาจกล่าวได้ว่า การอ่านแบ่งได้ 3 ระดับคือการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์และวินิจสาร และ
การประเมินค่า นั่นเอง 
 สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2549 : 73) กล่าวถึงประเภทของความเข้าใจในการอ่านไว้ 2 ประเภทคือ 
  1. ความเข้าใจแบบทันที (receptive  comprehension) เป็นความเข้าใจที่ต้องอาศัยการรู้
ความหมายของค าศัพท์ต่างๆ ที่ผู้เขียนใชเ้ป็นส่วนใหญ่ ต้องรู้ค าศัพท์ต่างๆ มากพอ จะต้องเข้าใจความหมาย
ที่ส าคัญๆ ของส านวนและประโยคต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้ ขณะท่ีอ่านจะต้องมีสมาธิแน่วแน่ จึงจะเข้าใจสิ่งที่
อ่านได้โดยตลอด 
  2. ความเข้าใจแบบไตร่ตรอง (reflective comprehension) คือความเข้าใจที่ต้องอาศัย
ความรอบรู้ ทักษะ และความสามารถในหลายๆ ด้านเป็นหลักใหญ่ เพื่อที่จะได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ท าความเข้าใจต่างๆ ได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย (purposes) ของผู้เขียนว่าต้องการจะให้ความเพลิดเพลิน 
อธิบาย ชี้แจง สั่งสอน หรือชักจูง นอกจากนี้จะต้องสามารถพินิจพิจารณาและไตร่ตรองหาข้อสรุป 
(conclusion) ให้เป็นไปตามความนึกคิดที่ผู้เขียนต้องการ ความเข้าใจแบบนี้จะต้องพึ่งเหตุผล อาศัย
การเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ต่างๆ หรือสิ่งที่ได้เคยพบเห็นมาแล้วในชีวิตเป็นส าคัญ 
 นอกจากนี้สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2549 : 74) ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจไว้ 6 ข้อ ดังนี ้
  1. สามารถจดจ าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่อ่านมาแล้วได้ เม่ือถึงคราวจ าเป็นที่ต้องการจะใช้
ประโยชน์หรืออ้างอิงก็ท าได้โดยไม่ยาก 
  2. สามารถจับใจความส าคัญๆ ได้ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นย่อยที่ไม่จ าเป็นมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่าอะไรบ้างที่ควรสนใจเป็นพิเศษ หรือตัดทิ้งไปได้ 
  3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นที่อ่านมาแล้วได้ว่ามีนัยส าคัญหรือ
ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด 
  4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ได้อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 
  5. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองข้อสรุป หรือการอ้างอิงต่าง ๆ ของ
ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ไม่สับสน 
  6. สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ที่ได้จากการอ่านกับประสบการณ์อื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  

จะเห็นได้ว่า ระดับความเข้าใจในการอ่านแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 2 ระดับคือระดับที่ 1 การอ่านข้ัน
ความเข้าใจเรื่อง เป็นการอ่านระดับต้น การอ่านขั้นนี้ผู้อ่านสามารถตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เม่ือไร อย่างไร และท าไม 
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 ระดับที่ 2 การอ่านขั้นวิจารณ์ เป็นการอ่านขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 กล่าวคือหลังจากผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่
อ่านแล้ว ขั้นต่อไปผู้อ่านต้องอ่านวิจารณ์เรื่องได้อย่างลึกซึ้งถึงแนวคิดของเรื่อง การอ่านระดับนี้ผู้อ่านต้อง
อาศัยหลักการและเหตุผลในการอ่านวิเคราะห์ ตีความเรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

2. การอ่านสารคดี 
สุวัฒนา  ด าข า (2540 : 97) ให้ความหมายของค าว่า สารคดี ไว้ว่า ค าว่า “สารคดี” ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า non – fiction ซึ่งหมายถึง เรื่องทั่วไปท่ีเป็นเร่ืองจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติเหมือนบันเทิงคดี 
ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า fiction สารคดีเป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมที่ผู้เขียนมีเจตนาที่เสนอสาระที่
เป็นจริงตามข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่ปรากฏ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิด ความกระจ่าง แต่
ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานตนเองอย่างมีศิลปะ มีวิธีการเสนอเรื่องให้เกิด “รส” เสมือน
หนึ่งว่าผู้อ่านมีส่วนร่วมรู้ในเรื่องหรือเหตุการณ์นั้น ๆ จนเกิดความบันเทิงใจหรือความประทับใจ 

นอกจากนี้สุวัฒนา  ด าข า (2540 : 99) กล่าวถึงแนวทางการอ่านสารคดีสรุปได้ดังนี้ 
 1. สรุปจับใจความส าคัญของเนื้อหาโดยจัดล าดับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านควรแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของ

ผู้เขียนออกจากกันโดยใช้วิจารณญาณในการอ่าน นอกจากนี้ผู้อ่านควรวิเคราะห์ “ตวัผู้เขียน” โดยศึกษา
จากลีลาการเขียน การใช้ภาษา วิธีการบรรยายข้อมูล การเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ รวมท้ังอารมณ์ที่
แสดงออกมาในเรื่อง เพื่อท าให้ผู้อ่านทราบว่า ผู้เขียนเป็นใคร มีอุปนิสัยใจคออย่างไร และมีเจตนาเสนอ
สารคดีในท านองใด  

 3. วิเคราะห์กลวิธีการเขียน โดยพิจารณาจากชื่อเรื่อง โครงเรื่อง วิธีการด าเนินเรื่อง และ
การสรุปเร่ือง 

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระกับการใช้ภาษา โดยพิจารณาว่าสารคดีเรื่อง
นั้นเสนอข้อมูลต่าง ๆ สัมพันธ์กลมกลืนกันหรือไม่ มีการใช้ภาษาและโวหารเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ 

เบญจพร  ดีขุนทด (2542 : 80) ให้ความหมายของสารคดี (non - fiction) ไว้ว่า “สารคดี 
หมายถึง งานเขียนที่เป็นเรื่องจริง มุ่งให้ความรู้ ความคิด และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ด้วยการใช้
ภาษาร้อยแก้วที่สละสลวยมีชีวิตชีวา ชวนติดตาม”  

นอกจากนี้เบญจพร  ดีขุนทด (2542 : 81 – 82) ยังกล่าวถึงแนวทางการอ่านงานเขียนสารคดีไว้ดังนี้ 
 1. อ่านให้ตลอดเรื่อง เพื่อจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน 
 2. วิเคราะห์ส่วนประกอบของงานเขียน ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนน าเรื่อง ส่วนเน้ือหา 

และส่วนสรุป ทั้ง 3 ส่วนน้ี ผู้อ่านต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าแต่ละส่วน กล่าวถึงเรื่องใดบ้าง มีสัดส่วนพอเหมาะ
หรือไม่ เพียงใด 

 3. พิจารณาเนื้อหาว่ามีความน่าสนใจ มีสาระความรู้ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ รวมทั้งมีการแสดง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาท่ีน าเสนออย่างแจ่มแจ้งด้วย 

 4. พิจารณาว่าความคิดเห็นที่ผู้เขียนน าเสนอนั้นมีความแปลกใหม่เที่ยงธรรมและ
สร้างสรรค์หรือไม่ เพียงใด 
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 5. วิเคราะห์ความหมายของถ้อยค าและประโยคเพื่อให้เข้าใจความคิดเห็นของผู้เขียน 
ว่าต้องการจะบอกอะไรแก่ผู้อ่าน 

 6. พิจารณากลวิธีการเขียน ซึ่งควรจะเป็นถ้อยค าส านวนที่แจ่มแจ้งชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่
วกวน ล าดับเรื่องก่อนหลังที่ควรจะเป็น 

 7. พิจารณาว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรแก่ผู้อ่าน 
รุ่งฤดี  แผลงศร (2548 : 8 - 9) กล่าวถึงแนวทางการอ่านสารคดีไว้ 2 วิธ ี คือวิธกีารอ่านแบบ

คร่าวและวิธีการอ่านแบบใช้วิจารณญาณ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. วิธีการอ่านแบบคร่าว สิ่งที่ควรพิจารณาในการอ่านแบบคร่าวคือ ใครแต่งสารคดี
เรื่องนั้น สารคดีนั้นมีชื่อเรื่องว่าอะไร พิมพ์กี่ครั้ง พิมพ์ที่ไหน ส านักพิมพ์ใดจัดพิมพ์ พิมพ์ล่าสุดปีพ .ศ.
เท่าไร นอกจากนี ้ควรอ่านค าน าเพื ่อให้ทราบจุดมุ่งหมายในการอ่าน อ่านสารบัญเพื ่อให้ทราบ
รายละเอียดของเนื้อหา ผู้อ่านอาจเลือกอ่านบทใดบทหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาน่าสนใจหรือไม่  
  2. วิธีการอ่านแบบใช้วิจารณญาณแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ 
   2.1 วิเคราะห์การใช้ภาษา พิจารณาการใช้ถ้อยค า ประโยค ย่อหน้า ส านวน
โวหารหรือการใช้ภาพพจน์ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงไร 
   2.2 วิเคราะห์กลวิธีการเขียน พิจารณาการเขียนความน า เนื้อเรื่อง และความจบว่า
ทั้ง 3 ส่วนเชื่อมโยงกันได้เหมาะสมน่าอ่านหรือไม่ 
   2.3 วิเคราะห์ข้อคิด เนื่องจากสารคดีเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งจึง
ควรให้ข้อคิด มุมมองแก่ผู้อ่านที่น่าสนใจ 

 
สรุปได้ว่า สารคดีเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่ง มีเนื้อหาให้ความรู้ ข้อเท็จจริงแก่

ผู้อ่าน แต่ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานตนเองอย่างมีศิลปะด้วยการใช้ภาษาและการเลือกสรร
รูปแบบการเขียนที่น่าสนใจ 

แนวทางการอ่านสารคดีสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้อ่านต้องอ่านสารคดีให้ตลอดเรื่องเพื่อจับใจความส าคัญให้ครบถ้วน 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน 
 3. วิเคราะห์กลวิธีการเขียน 
 4. วิเคราะห์การใช้ภาษา 
 
3. การอ่านข่าว 
ดรุณี  หิรัญรักษ์ (2538 : 2 – 11) กล่าวถึงความหมายของข่าวและองค์ประกอบของข่าวสรุปได้ดังนี้ 
“ข่าว” คือการรายงานเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ในการรายงานข่าวจะยึดองค์ประกอบ (news 

elements) ต่อไปนี ้
 1. ความรวดเร็ว (immediacy) 
 2. ความใกล้ชิด (proximity or nearness) 
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 3. ความเด่นหรือความส าคัญ (prominence) 
 4. ผลกระทบกระเทือน (consequence) 
 5. ข่าวที่เป็นความสนใจของคนทั่วไป (human interest) 
ส่วนข่าวที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ความถูกต้อง (accuracy) 
 2. ความสมดุล (balanced) 
 3. ความเป็นกลาง (objective) 
 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด (clear and concise) 
ตามหลักสากลนิยม ข่าวแบ่งความส าคัญออกได้ 4 ส่วนคือ 
 1. หัวข่าว (headline) หัวข่าวมีหน้าที่และวัตถุประสงค์คือสร้างความดึงดูดใจให้ผู้อ่าน

อ่านข่าวนั้นและให้สาระส าคัญของข่าว 
 2. วรรคน า (leads) วรรคน ามักจะเขียนแบบสรุปเร่ืองส าคัญ โดยวรรคน าจะตอบค าถาม 

5 W’S  และ H ได้แก่ who, what, where, when, why และ how 
 3. ส่วนเชื่อมระหว่างวรรคน ากับเนื้อเรื่อง (neck) ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างวรรคน ากับ

เนื้อเรื่อง โดยอาจเป็นการให้รายละเอียดของบุคคล สถานท่ี เพิ่มเติมจากวรรคน า หรืออธิบายขยาย
ความ W ตัวหนึ่งตัวใด และเพื่อเท้าความให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น 

 4. รูปแบบของการเขียนข่าว (structural types) มี 3 แบบ คือ 
  4.1 แบบปิรามิดหัวกลับ (inverted pyramid) 
  4.2 แบบปิรามิดหัวตั้ง (upright pyramid) 
  4.3 แบบผสม (combination) 
ฉอ้าน  วุฑฒิกรรมรักษา (2538 : 301 - 305) กล่าวถึงวธิีการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไว้สรุปได้ดังนี้ 
การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ควรอ่านหัวข่าวหรือพาดหัวข่าว ความน าหรือวรรคน า และเนื้อข่าว

ตามโครงสร้างของข่าว ทั้งนี้เพราะรูปแบบการเขียนข่าวที่หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นการเขียนข่าว
แบบปิรามิดหัวกลับ โดยจะบอกเนื้อหาสาระส่วนส าคัญที่สุดของข่าวก่อน แล้วจึงบอกเนื้อหาส าคัญ
รองลงมา โครงสร้างของข่าวที่ควรอ่าน ได้แก่ 

 1. พาดหัวข่าว พาดหัวข่าวจะเขียนด้วยอักษรตัวโต หน้าที่ของพาดหัวข่าวคือต้อง
สามารถดึงดูดความสนใจ สรุปสาระส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของข่าวอีกด้วย 

 วิธีการอ่านหัวข่าวนั้น ควรอ่านหัวข่าวใหญ่เสียก่อน แล้วจึงอ่านหัวข่าวที่มีความส าคัญ
รองลงมา จนถึงหัวข่าวขนาดเล็ก 

 2. วรรคน าข่าวและเนื้อข่าว วรรคน าท าหน้าที่สรุปประเด็นส าคัญที่สุดในข่าว เพื่อบอก
ให้ทราบว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไมและอย่างไร ต่อจากนั้นจะเป็นเน้ือหาของข่าว ซึ่งจะขยาย
ประเด็นส าคัญ ๆ ที่กล่าวไว้แล้วในวรรคน า 

 วิธีการอ่านวรรคน าและเนื้อข่าว การอ่านรายละเอียดของข่าวควรเร่ิมต้นด้วยการอ่าน
วรรคน า เพื่อให้ทราบสาระส าคัญของข่าวโดยย่อ และในกรณีที่ผู้อ่านไม่มีเวลามาก การอ่านวรรคน าจะ
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ช่วยประหยัดเวลาของผู้อ่านได้ด้วย และเม่ืออ่านวรรคน าแล้วเกิดความสนใจจึงควรอ่านเนื้อข่าวต่อไป 
เนื้อข่าวที่ดีจะต้องมีความกระจ่างชัดเจน กะทัดรัด และอ่านง่าย ไม่สร้างความสงสัยให้ผู้อ่าน นอกจากนี้
ยังต้องมีความถูกต้อง ครบทุกด้านอีกด้วย 

ไพบูลย์  ดวงจันทร์ (2542 : 129 - 131) กล่าวถึงศิลปะในการอ่านหนังสือพิมพ์สรุปได้ดังนี้ 
 1. เลือกอ่านฉบับมุ่งเสนอข้อเท็จจริง ไม่แต่งเติมข่าว 
 2. เลือกอ่านฉบับท่ีเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรง 
 3. รู้จักส่วนประกอบที่ส าคัญของหนังสือพิมพ์และมีวิธีอ่านส่วนประกอบเหล่านั้นคือ 
  3.1 การอ่านหัวข่าว จะอยู่ตอนบนสุดของหนังสือพิมพ์ ใช้อักษรตัวใหญ่ 

การพาดหัวข่าวท าหน้าที่เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน เม่ือเวลาอ่านพาดหัวข่าวเราไม่ควรตื่นเต้นไป
กับการใช้ภาษาแปลกๆ  

  3.2 การอ่านน าเรื่อง น าเรื่องคือย่อหน้าแรกของข่าวแต่ละข่าว เป็นส่วนที่
จ าเป็นต้องอ่าน เพราะท าให้รู้เนื้อความส าคัญของข่าวได้อย่างรวดเร็ว 

  3.3  การอ่านรายละเอียดของข่าว เป็นข้อความต่อจากน าเรื่อง วิธีการอ่าน
รายละเอียดของข่าวควรอ่านอย่างผ่านๆ เพราะรายละเอียดของข่าวอยู่ในส่วนน าเรื่องหมดแล้ว 

  3.4  การอ่านบทน าหรือบทบรรณาธิการ การอ่านข่าวผู้อ่านควรอ่านบทน าหรือ
บทบรรณาธิการจะท าให้การวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวต่าง ๆ มีเหตุผลมากขึ้น 

  3.5 การอ่านคอลัมน์ประจ า ควรอ่านอย่างพิจารณาทัศนคติของผู้เขียนหรือ
เจ้าของคอลัมน์ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  

ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 124 - 126) กล่าวถึงแนวทางการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์สรุปความ
ได้ดังนี ้

การอ่านหนังสือพิมพ์ควรอ่านมากกว่า 1 ฉบับ เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของข่าว โดยมีแนวทาง
ในการอ่านดังน้ี 

 1. อ่านส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์แต่ละส่วนคือ 
  1.1 หัวข่าว โดยการอ่านข่าวคอลัมน์ขวาสุด ซ้ายสุดเสียก่อน แล้วอ่านข่าวอื่น ๆ 

จนหมดหน้าแรกแล้วจึงเปิดอ่านในหน้าต่อไป โดยจ าไว้ในใจว่าอ่านข่าวอะไรบ้าง อย่าอ่านข่าวหนึ่งข่าวใดจบ
เป็นคอลัมน์แล้วเปิดไปอ่านหน้าต่อไป แบบนี้จะท าให้อ่านช้า เพราะต้องเปิดไปเปิดมา 

  1.2 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ผู้อ่านควรอ่านในส่วนของน าข่าวคือย่อหน้า
แรกของข่าวที่รวมใจความไว้ เพื่อประหยัดเวลา และถ้าสนใจจึงอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของข่าวต่อไป 

  1.3 ภาพประกอบข่าว ผู้อ่านควรพิจารณาภาพประกอบข่าวชัดเจนหรือไม่ หนังสือพิมพ์
เสนอในลักษณะที่สร้างสรรค์หรือไม่ 

  1.4 บทน าหรือบรรณาธิการ บทน ามีคุณค่าในแง่ท าให้ผู้อ่านมีวิจารณญาณและมี
ความรู้สึกนึกคิดกว้างไกล เพราะได้น าความเห็นของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตน 

  1.5  คอลัมน์ประจ า เป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้อ่าน จะให้ความรู้  ข้อคิดเห็น 
ข้อเท็จจริง ข้อวิจารณ์ 
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 2. อ่านเน้ือหาที่หนังสือพิมพ์เสนอหลาย ๆ ประเภท โดยพยายามสังเกตหรือพิจารณา
การเลือกเสนอข่าว เน้นข่าว เพื่อดูแนวทางของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น 

 3. อ่านข่าวอย่างพินิจพิเคราะห์และมีวิจารณญาณ เช่น พิจารณาแหล่งข่าวว่ามี
ความน่าเชื่อถือเพียงไร การเขียนข่าวมีความชัดเจนเพียงใด มีการบิดเบือนข่าวโดยเจตนาหรือไม่ 

 4. พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 
 
ข่าวเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื้อหาของข่าวที่ดีต้องมีความถูกต้อง 

มีความสมดุล มีความเป็นกลาง และมีความชัดเจนกะทัดรัด 
แนวทางในการอ่านอ่านสรุปได้ว่า ผู้อ่านต้องรู้จักส่วนประกอบของข่าว ได้แก่ พาดหัวข่าว วรรคน า  

และเนื้อข่าว เม่ืออ่านข่าวต้องจับใจความส าคัญของส่วนประกอบของข่าวให้ได้ การอ่านข่าวต้องอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ควรอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ เพื่อเปรียบเทียบเนื้อข่าวเรื่อง
เดียวกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  

 
4. การอ่านเรื่องสั้น 
ปรียา  หิรัญประดิษฐ์ (2538 : 708 - 711) กล่าวถึงแนวทางการอ่านเรื่องสั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ 

2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวการอ่านเรื่องสั้นเพื่อความบันเทิง เป็นการอ่านโดยติดตามเหตุการณ์หรือเรื่องราวของเรื่อง

ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และเกิดอย่างไร ความสนุกจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นในด้าน
การวางโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร การใช้ภาษาบรรยายและการสร้างบทสนทนาที่ชวนให้ผู้อ่านสนใจ 
ซึ่งจะอ่านติดตามเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 

แนวทางการอ่านเร่ืองสั้นเพื่อประเทืองปัญญา เป็นการอ่านเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เรื่องสั้น รวมท้ังเพื่อประเมินค่าของเรื่องด้วย ดังนั้นผู้อ่านต้องรู้จักองค์ประกอบของเรื่องเรื่องสั้น ได้แก่ 
โครงเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉากหรือสถานที่เป็นอย่างดี จึงจะสามารถอ่านวิจารณ์คุณค่าของเรื่องสั้นได้ 
 ชุมสาย  สุวรรณชมภู  (2540 : 109 - 111) กล่าวถึงแนวทางการอ่านเรื่องสั้นสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เรื่องสั้นหมายถึงงานเขียนที่แต่งขึ้นเป็นเรื่อง มีขนาดสั้น และไม่ซับซ้อนเหมือนงานเขียนประเภท
นวนิยาย แต่ก็ไม่ใช่นวนิยายขนาดสั้น หรือการย่อนวนิยายให้สั้นลง 

การอ่านเร่ืองสั้นมีองค์ประกอบของเรื่องที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 1. แนวคิดหรือแก่นเร่ือง (theme) คือสาระส าคัญที่ผู้เขียนตั้งใจจะบอกแก่ผู้อ่าน เป็นแนวคิดหลัก
เพียงแนวคิดเดียวของเรื่อง 
 2. โครงเรื่อง (plot) คือเคา้โครงของการด าเนินเร่ืองที่ผู้ประพันธ์ก าหนดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรม
ของตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินเรื่องมีความเกี่ยวพันกัน โครงเรื่องของเรื่องสั้นจะ
ชัดเจนไม่ซับซ้อนเหมือนนวนิยาย 
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 3. ตัวละคร (characters) และบทสนทนา (dialoque) ตัวละครคือผู้ที่แสดงบทบาทหรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงเรื่องและแนวคิดของเรื่อง ส่วนบทสนทนาเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยท าให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของตัวละครและการด าเนินเรื่องชัดเจนและสมจริงย่ิงขึ้น  
 4. ฉาก (setting) คือสถานท่ี เวลา และสิ่งแวดลอ้มทางสังคมที่เหตุการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ เกิดขึ้น 
ฉากจะช่วยให้การด าเนินเรื่องของเรื่องสั้นสมจริงยิ่งขึ้น 
 ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 112 – 113) กล่าวถึงแนวทางการอ่านเร่ืองสั้นไว้ดังนี้ 
 การอ่านเร่ืองสั้นมีหลักการอ่านคือ  
 1. พิจารณาโครงเรื่องที่อ่านว่าเป็นอย่างไร ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือไม่ 
 2. พิจารณาเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบว่าเป็นเรื่องสั้นประเภทใด ชื่อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
หรือไม่ เนื้อเรื่องสนุกสนานหรือไม่ 
 3. พิจารณาแก่นของเรื่องคืออะไร 
 4. พิจารณาศิลปะในการแต่งและการใช้ภาษาว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 
 เรื่องสั้นเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี ซึ่งจัดเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนใช้
จินตนาการสร้างเรื่องขึ้นจากความคิดหรือประสบการณ์ของตนเอง แล้วน าเสนอเรื่องสู่ผู้อ่าน  
 แนวทางการอ่านเร่ืองสั้นสรุปได้ว่า ผู้อ่านต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบของเรื่องสั้นได้แก่ โครงเรื่อง 
ตัวละคร ฉาก และแนวคิดหรือแก่นเรื่องให้ได้ เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้เขียน นอกจากนี้ควรพิจารณา
ศิลปะในการแต่งและการใช้ภาษาว่าเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เรื่องสั้นน้ีให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านอย่างไร 
 
 5. การอ่านร้อยกรอง 

ปรียา  หิรัญประดิษฐ์ (2538 : 738 - 751) กล่าวถึงแนวทางการอ่านร้อยกรองไว้ดังนี้ 
 1. อ่านให้ได้ “เรื่อง” และ “แก่นเรื่อง” การอ่านบทร้อยกรองผู้อ่านต้องอ่านให้ได้แนวคิดของเรื่อง 
โดยขั้นแรกต้องถอดความภาษาร้อยกรองเป็นภาษาร้อยแก้วก่อน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของภาษา
ร้อยกรองและร้อยแก้ว ต่อจากนั้นผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของถ้อยค าที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นว่าแฝงนัย
อะไรไว้ นอกจากนั้นยังต้องจับน้ าเสียงด้วยว่าผู้ประพันธ์ใช้น้ าเสียงใดในการประพันธ์ 
 2. ศึกษาความหมายของค าและการเรียงค า ความหมายของค าอาจพิจารณาได้เป็นความหมาย
ตามตัวอักษร และความหมายตามนัยยะ การศึกษาความหมายของค าต้องพิจารณาบริบทหรือข้อความ
แวดล้อมประกอบด้วย ส่วนการเรียงค านั้น บทร้อยกรองมักใช้ค าจ ากัดตามฉันทลักษณ์ที่แต่ง
บทประพันธ์จึงต้องใช้ค าที่สื่อความได้ชัดเจนตรงตามความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์ 
 3. ฟังเสียงและจังหวะ การอ่านบทร้อยกรองให้เข้าใจซาบซึ้ง ผู้อ่านจะเข้าใจเสียงและจังหวะของ
บทประพันธ์ที่ผู้ประพันธ์น าเสนอ กล่าวคือ เสียงคือความเหลื่อมล้ าต่ าสูงของน้ าหนักแห่งเสียงของค า 
เสียงในบทกวีนิพนธ์ท าให้เกิดความรู้สึกและจินตภาพ ส่วนจังหวะคือท่วงท านองของกลุ่มค าที่จัดวางไว้
เป็นวรรคตอนหรือช่วงค านั่นเอง จังหวะของค าประพันธ์ขึ้นอยู่กับค าสัมพันธ์ในบทประพันธ์ 
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 4. จินตนาการให้เห็นภาพ จินตนาการเกิดขึ้นจากการใช้ค า ความ เสียงและจังหวะของ
ผู้ประพันธ์ให้ผู้อ่านเกิดภาพขึ้นในใจ 
 5. ศึกษาโวหาร โวหารหรือภาพพจน์คือถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพ การใช้โวหารจะช่วยให้ผู้อ่าน
เห็นภาพที่ชัดเจนกว่าการใช้ถ้อยค าธรรมดา โวหารมีหลายแบบ เช่น อุปมาอุปไมย ค ากล่าวเกินจริง  
บุคลาวัต เป็นต้น 
 6. ตีความสัญลักษณ์ สัญลักษณ์คือค าที่ใช้แทนภาพ สิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อันมี
ความหมายนอกเหนือจากความหมายตามตัวอักษร บทกวีนิพนธ์บางครั้งผู้ประพันธ์อาจสอดแทรก
สัญลักษณ์ให้ผู้อ่านตีความก็ได้ ผู้อ่านจึงต้องรู้ว่าค าใดเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างไร 
 7. ควรมีพื้นความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีหรือรูปฉันทลักษณ์ บางครั้งผู้ประพันธ์อาจเขียนเรื่อง
ล้อเลียนเหตุการณ์หรือความคิดในวรรณคดีสมัยก่อนหรือน าเอาเรื่องมาเขียนในบริบทใหม่ ผู้อ่านจึงควร
มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีหลัก ๆ เพื่อให้เข้าใจสารที่ผู้ประพันธ์น าเสนอ นอกจากนี้ผู้อ่านควรมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เพื่อ
ช่วยให้เข้าใจบทประพันธ์ได้ดีขึ้น 
 ชุมสาย  สุวรรณชมภู  (2540 : 118 - 121 ) กล่าวถึงแนวทางการอ่านบทร้อยกรองสรุปรายละเอียด
ได้ดังนี ้
 บทร้อยกรองหมายถึงค าประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีฉันทลักษณ์ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  
ร่าย และยังรวมถึงงานเขียนที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งไม่เน้นฉันทลักษณ์ เช่น กลอนเปล่า 
 การอ่านบทร้อยกรองมีแนวทางการอ่านคือ ผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ เพื่อจะได้
รู้ลักษณะของค าประพันธ์ จะต้องศึกษาความงามทางวรรณศิลป์ และจะต้องวินิจสาร เพื่อจะได้เข้าใจสาร
ที่ผู้เขียนต้องการสื่ออีกด้วย 
 1. ฉันทลักษณ์คือกฎเกณฑ์ส าหรับการแต่งบทร้อยกรองแต่ละชนิด นอกจากพิจารณาฉันลักษณ์
แล้วยังต้องพิจารณาจังหวะคือท่วงท านองของกลุ่มค าที่จัดวางไว้เป็นวรรคตอน ซึ่งจัดแบ่งได้จากค าสัมผัส 
 2. ความงามทางวรรณศิลป์คือการพิจารณาดูเรื่องการใช้ค า การใช้โวหารของผู้เขียนใน
บทประพันธ์ว่าเป็นอย่างไร สัมพันธ์กับรูปแบบและเนื้อหาหรือไม่  
 3. ความหมายหรือสาร สารคือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อมายังผู้อ่าน และเป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะต้อง
ค้นหาเอง โดยการวินิจสาร ผู้อ่านต้องเข้าใจเนื้อเรื่องและแก่นเรื่องว่าผู้เขียนเขียนถึงอะไร เพื่อจะได้
ทราบความคิด น้ าเสียงท่าทีของผู้เขียนที่แฝงอยู่ในเน้ือหา 
 กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี (2542 : 107 - 108) กล่าวถึงแนวทางการอ่านกวีนิพนธ์สรุปรายละเอียด
ได้ดังนี ้
 กวีนิพนธ์ หมายถึง ค าประพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยถ้อยค า เสียง จังหวะ และความหมายอย่างมี
ศิลปะอันก่อให้เกิดจินตนาการกว้างไกล และอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้กวีนิพนธ์ยังเป็นท่ีรวม
ของประสบการณ์ระหว่างผู้ประพันธ์กับผู้อ่านด้วย 
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 แนวทางการอ่านกวีนิพนธ์สรุปได้ดังนี้ 
 1. อ่านจับใจความและตีความแก่นเรื่อง ผู้อ่านต้องจับใจความเนื้อหาของเรื่องให้ได้ว่าผู้ประพันธ์
ต้องการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวอย่างไร จากนั้นตีความเพื่อหาแก่นเรื่อง การตีความเนื้อหาของเรื่อง
ผู้อ่านควรเน้นที่ตัวบทกวีนิพนธ์เป็นหลัก นอกจากนี้ผู้อ่านต้องพิจารณาน้ าเสียงที่ผู้ประพันธ์สอดแทรกไว้ด้วย 
 2. ศึกษาความหมายของค าและการเรียงค า โดยพิจารณาความหมายของค าว่าเป็นความหมาย
ตามตัวอักษรและความหมายโดยนัย กวีนิพนธ์อาจเรียงค าผิดแปลกไปจากธรรมดา การอ่านกวีนิพนธ์จึง
ไม่มุ่งน าหลักภาษาหรือไวยากรณ์ประเมินค่างานกวีนิพนธ์ เพราะอาจท าให้เสียอรรถรสได้ 
 3. พิจารณาเสียงและจังหวะ เสียงคือความสูงต่ าของน้ าหนักแห่งเสียงของค า ได้แก่  เสียง
วรรณยุกต์ ส่วนจังหวะคือการจัดวางถ้อยค าอย่างเป็นวรรคตอน การพิจารณาเสียงและจังหวะอาจสังเกต
ได้จากการเล่นค าเล่นเสียง การเล่นเสียงวรรณยุกต์ และการใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ 
 4. ศึกษาภาพพจน์และตีความสัญลักษณ์ ภาพพจน์เป็นศิลปะการใช้ภาษาเปรียบเทียบเพื่อให้
เกิดจินตภาพ และย้ าความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้ภาพพจน์จะช่วยสื่อความหมายและกระทบ
ความรู้สึกมากกว่าค าพูดธรรมดา 
 ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 112 – 113) กล่าวถึงแนวทางการอ่านร้อยกรองควรพิจารณา
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการสรุปได้ดังนี ้
 1. รูปแบบการประพันธ์หมายถึงฉันทลักษณ์เฉพาะค าประพันธ์แต่ละประเภท ผู้อ่านควร
พิจารณาว่าบทร้อยกรองที่อ่านนั้นมีฉันทลักษณ์ถูกต้องหรือไม่ 
 2. ธรรมเนียมนิยมในการแต่งหมายถึงกลวิธีในการแต่งที่นิยมและยึดถือสืบต่อกันมาท าให้บทร้อยกรอง
งามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 3. ความไพเราะ หมายถึง รสอันได้รับจากการอ่านบทร้อยกรอง แบ่งได้ 2 ประการคือรสค าและ
รสความ รสค าหมายถึงการที่แต่งได้บรรจงเลือกสรรถ้อยค ามาเรียงกันไว้อย่างมีศิลปะ โดยให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและรูปแบบของร้อยกรอง ท าให้เกิดความไพเราะทั้งเสียง สัมผัส ลีลา จังหวะ 
 รสความหมายถึงรสที่เกิดจากความหมายอันไพเราะ สนใจ ประทับใจของบทร้อยกรอง รสความ
อาจเกิดจากการใช้กวีโวหารต่าง ๆ เช่น จินตภาพ ภาพพจน์ 
 4. สาระของเนื้อหา ควรพิจารณาสาระทางด้านความคิดและสาระด้านหลักฐานความเป็นจริง 
สาระทางด้านความคิด หมายถึง ความคิดและทัศนะของกวีที่ปรากฏในบทร้อยกรอง แบ่งเป็น 2 ทางคือ 
สัมพันธ์ทัศนะคือทัศนะที่ถือตัวเองเป็นใหญ่รวมทั้งถือตามโลกด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นนามธรรม
นั้น ต่างคนต่างเห็นผิดกัน แล้วแต่ฐานะ นิสัย และผลประโยชน์ของตน ทัศนะเช่นนี้จึงไม่ใช่ความจริงแท้ 
 วิสุทธิ์ทัศนะคือทัศนะที่ถือธรรมะเป็นใหญ่ ไม่เอาผลประโยชน์หรือความเข้าข้างตนเองมา
เกี่ยวข้อง กวีมักน าเอาความจริงในโลกมาแทรกอยู่ในบทร้อยกรองของตน 
 สาระด้านหลักฐานความเป็นจริงหมายถึงผู้อ่านได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ค่านิยม และทัศนะของบุคคลในยุคสมัยของวรรณกรรมนั้น 
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ร้อยกรองเป็นค าประพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยถ้อยค า เสียง อย่างมีจังหวะและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
รูปแบบร้อยกรองของไทย ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ซึ่งมีแนวทางการอ่านร้อยกรองสรุป
ได้ดังนี ้

1. พิจารณารูปแบบของร้อยกรองว่าเป็นประเภทใด มีฉันทลักษณ์อย่างไร 
2. พิจารณาความหมายของค าและภาพพจน์ท่ีผู้ประพันธ์ใช้ว่ามีความหมายอย่างไร 
3. อ่านจับใจความและตีความสารท่ีผู้ประพันธ์ต้องการน าเสนอ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิ  
 
 1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการใช้แผนภูมิ  
 ผู้วิจัยได้จ าแนกเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความหมายของ
แผนภูมิและรูปแบบของแผนภูมิการอ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
  1.1 ความหมายของแผนภูมิ 
  ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 155 - 156) เรียกแผนภูมิว่า “แผนภาพการอ่าน (mapping)” 
และให้ความหมายของแผนภาพการอ่านว่า “การท าแผนภาพการอ่านคือ การจดบันทึกสร้างแผนภาพ
หลังจากที่ได้อ่านงานเขียนจบไปแล้ว ผู้อ่านจึงต้องคิด ต้องเลือกสรรข้อมูลเพื่อน าไปใส่ไว้ในแผนภาพ
และตัดข้อมูลบางส่วนออกไปผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์ ประเมิน และให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ ผู้อ่าน
จะต้องเรียบเรียงและจัดประเภทข้อคิดต่าง ๆ ให้ตรงกับแนวคิดที่ผู้เขียนใช้ในงานเขียน” 
  สุณิชา  ผุดผ่อง (2547 : 22) เรียกแผนภูมิว่า “แผนภูมิความหมาย (semantic 
mapping)” และให้ความหมายของแผนภูมิความหมายว่า “การสอนอ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย เป็น
เทคนิคการสอนอ่านเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง โดยผู้เรียนเขียนแผนภูมิความหมายเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพันธ์ของเรื่องที่อ่าน ตลอดทั้งใจความส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ อย่างเป็นล าดับซ่ึงขึ้นอยู่กับ
แผนภูมิความหมายนั้น ๆ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่ายและดีขึ้น” 
  

สรุปได้ว่า ค าว่า “แผนภูมิ” มีชื่อเรียกแตกต่างกันคือ แผนภาพการอ่านหรือแผนภูมิความหมาย 
ในงานวิจัยเรื่องนี้จะเรียกว่า “แผนภูมิ” ซึ่งหมายถึงการอ่านจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าของเรื่อง 
โดยผู้อ่านเขียนแผนภูมิเพื่อเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องอย่างเป็นระบบ การสร้างแผนภูมิจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องในแต่ละย่อหน้าของงานเขียน 
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  1.2 รูปแบบของแผนภูมิการอ่าน 
  ผกาศรี  เย็นบุตร (2542 : 157 - 170) ได้กล่าวถึงแผนภาพไว้ 5 ประเภท สรุปได้ว่า 
รูปร่างของแผนภาพที่ ใช้แทนงานเขียนประเภทให้ความรู้  ส่วนมากมักจะพบในหนังสือเรียน 
หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร หรือวารสารต่าง ๆ ฯลฯ งานเขียนประเภทนี้มักจะใช้โวหารเชิงสาธก
โวหาร และมีเนื้อหาเป็นแบบใดแบบหนึ่ง เช่น แบบบรรยาย แบบให้รายการ แบบให้เหตุผล แบบ
เปรียบเทียบ และแบบระบุปัญหาและการแก้ปัญหา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
 1.  แบบบรรยาย มักจะเป็นงานเขียนเชิ งอธิบายให้ชัดเจน โดยบอกลักษณะทั่ วไป 
ลักษณะเฉพาะ ต าแหน่งสถานท่ี ฯลฯ ดังภาพตัวอย่าง 
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 2. แบบให้รายการ มักจะเป็นงานเขียนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือล าดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามล าดับเวลา ล าดับข้อคิดเห็นที่เป็นรายการ หรือล าดับการกระท าในกระบวนการใด
กระบวนการหน่ึง มักจะวาดแผนภูมิตามล าดับจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นล าดับสุดท้าย 
ดังภาพตัวอย่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. แบบให้เหตุผล มักจะเป็นงานเขียนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่กล่าวถึงอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ดังภาพตัวอย่าง 
   เหต ุ             ผล 
 
     ผล/เหตุ 
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 4. แบบเปรียบเทียบ มักจะเป็นงานเขียนเชิงอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน อาจเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความต่าง หรือมีความเหมือนด้วยและความต่างด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 น้ าอบไทย น้ าปรุง 
ลักษณะ   

ส่วนประกอบ   
วิธีใช้   

 
 5. แบบระบุปัญหาและการแก้ปัญหา มักจะเป็นงานเขียนท่ีแสดงสาเหตุของปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหา หรือผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหานั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
        เหตุ           ผล      ทางแก้        ผลที่ได้รับ 
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ซินาทราและคณะ. (สุณิชา  ผุดผ่อง.2547 : 27 – 30 ; อ้างอิงจาก Sinatra, et al. 1986 : 4 -13) 
ได้เสนอรูปแบบแผนภูมิความหมายตามลักษณะโครงสร้างของงานเขียนไว้ 4 รูปแบบ คือ 
 1. แผนภูมิความหมายแบบบรรยาย (thematic or descriptive map) เป็นแผนภูมิแสดงหรือ
บรรยายลักษณะต่าง ๆ ของแก่นเรื่องว่ามีรายละเอียดหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง อาจจะบรรยายเกี่ยวกับ
บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องโดยหัวข้อจะอยู่ตรงกลางโดยมีลูกศรชี้ไปยังใจความส าคัญและ
ใจความย่อย ๆ ดังภาพต่อไปนี้ 
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2. แผนภูมิความหมายแบบเปรียบเทียบ (comparative and contrast map) เป็นแผนภูมิแสดง
การเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนกัน โดยหัวข้อที่น ามาเปรียบเทียบจะอยู่บนกรอบ
สี่เหลี่ยมบนสุด ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมด้านข้างจะแสดงความแตกต่างกันหรือความเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. แผนภูมิความหมายจ าแนกประเภท (classification map) เป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์
ของหัวเรื่อง โดยหัวข้อเรื่องหรือสิ่งที่ต้องการแบ่งประเภทอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมบนสุดและกรอบสี่เหลี่ยม
ในระดับล่างแสดงถึงประเภทหรือชนิดหรือคุณสมบัติของหัวเรื่องหรือสิ่งที่ต้องการแบ่งประเภทนั้น ๆ 
โดยมีลูกศรก ากับไว้ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



20 
 

4. แผนภูมิความหมายล าดับเหตุการณ์หรือเวลา (sequential organization map or sequence 
map) เป็นแผนภูมิแสดงโครงสร้างของเรื่องเล่าซึ่งเกิดขึ้นตามล าดับเวลา กรอบสี่เหลี่ยมบนสุดเป็น
ใจความส าคัญของเรื่อง กรอบสี่เหลี่ยมล าดับที่สองเป็นเหตุการณ์ส าคัญของเรื่อง ส่วนที่อยู่ในล าดับ
รองลงมาเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ที่สนับสนุนโดยมีลูกศรแสดงการเชื่อมโยงของเรื่อง ดังภาพตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 21 - 24) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนด้วยการใช้รูปแบบผัง
กราฟิก ซึ่งน าเสนอไว้ 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของโจนส์และคณะ ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียน
การสอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1) ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ 
  1.2) ผู้สอนแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
  1.3) ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกนั้นและอธิบายวิธีการใช้ 
  1.4) ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเนื้อหาเป็นรายบุคคล 
  1.5) ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกของตนแลกเปลี่ยนกัน 
 2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของคล้าก ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน
ที่ส าคัญดังนี้ 
  2.1) ขั้นก่อนสอน 
   2.1.1) ผู้สอนพิจารณาลักษณะเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค์ของ
การสอนเนื้อหาสาระนั้น 
   2.1.2) ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบ
เนื้อหาสาระนั้น ๆ 
   2.1.3) ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเน้ือหาท่ีเหมาะสมที่สุด 
   2.1.4) ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิกนั้น 
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2.2) ขั้นสอน 
  2.2.1) ผู้สอนเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาสาระแก่ผู้เรียน 
  2.2.2) ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาสาระและน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผัง

กราฟิกตามความเข้าใจของตน 
  2.2.3) ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียนหรือขยายความเพิ่มเติม 
  2.2.4) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา แล้วให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 
  2.2.5) ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 
3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกของจอยส์และคณะ มีขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังน้ี 
 3.1) ผู้สอนช้ีแจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
 3.2) ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา 
 3.3) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม เพือ่เตรียมสร้างความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ 

  3.4) ผู้สอนเสนอเนื้อหาสาระท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  3.5) ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เรียนกับผังกราฟิกและให้ผู้เรียนน าเนื้อหาสาระใส่ลง
ในผังกราฟิกตามความเข้าใจของตน 
  3.6) ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิก และวิธีใช้ผัง
กราฟิก 
  3.7) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเนื้อหา 
  3.8) ผู้สอนซักถาม ปรับความเข้าใจ และขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจกระจ่างชัด 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิ 
 สุนิสา ณ ถลาง (2542) ศึกษาการใช้แผนภูมิวงกลมเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ มีระดับความสามารถในการอ่านต่างกัน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า โดยใช้แผนภูมิวงกลมเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน 60 คน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบทดสอบวุฒิปัญญาเป็นเครื่องมือ ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอ่าน แล้วสอนตามแผนการสอน 15 ครั้ง โดยใช้แผนภูมิวงกลม ต่อจากนั้นทดสอบหลัง
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง 
และกลุ่มต่ า โดยใช้แผนภูมิวงกลมเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
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 นุชศรา  ครุพาณิชย์ (2546) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยง
ความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้างผัง
การโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคลที่มีต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสร้างผังการโ ยง
ความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้างผัง
การโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคลที่มีต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษต่ ากว่าร้อยละ 59 ตามเกณฑ์ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และมีทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจต่ าจ านวน 28 คน แล้วสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน 
กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวาง
เงื่อนไขเป็นกลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุม
ควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สถิติที่ใช้คือการทดลองค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทาง
เดียว ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนที่ได้รับการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับ
การวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุม
ควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคลมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สุณิชา  ผุดผ่อง (2547) ศึกษาเรื่องการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมาย กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
จ านวน 37 คน โดยคัดเลือกมา 1 ห้องเรียน ซึ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ต่ า จากนักศึกษาสาขาการบัญชีจ านวน 5 ห้อง ใช้เวลาทดลอง 15 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลองได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบบันทึก
การเรียนรู้ของนักศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และ t – 
test for Dependent Sample 
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 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .01 หลังจากได้รับการสอนอ่านโดยการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมาย 
  สุชาย  สันติจิตรุ่งเรือง (2547) ศึกษาเรื่องการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 23 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย งานวิจัยเรื่องนี้
ใช้ระยะเวลาทดลองทั้งหมด 18 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) แผนการจัดการ
เรียนรู้การอ่านโดยการใช้แผนภูมิความหมาย 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้แผนภูมิความหมาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t - test 
แบบ dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยามีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่านโดยการใช้แผนภูมิความหมายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งโดยใช้แผนภูมิการอ่าน 
ในการเรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 1. ประชากรในการวิจัย 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การด าเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรในการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ
กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 20 คน 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 24 คาบ คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. แบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน (Pretest /Posttest) 
  2. แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
  3. แบบบันทึกการเรียนรู้ 
  4. แบบสอบถามความคิดเห็น 
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1. แบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน (Pretest /Posttest) 
  ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทอ่านจ านวน 30 ข้อ จากหนังสือการอ่านจับใจความ ของ แววมยุรา  เหมือนนิล  
มาเป็นแบบทดสอบการอ่านก่อนและหลังเรียน บทอ่านทั้ง 30 ข้อประกอบด้วยการอ่านสารคดี การอ่าน
ข่าว การอ่านเร่ืองสั้น และการอ่านร้อยกรอง ซึ่งตรงตามหัวข้อที่ผู้วิจัยต้องการสอนในรายวิชา ทย 114 
การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล 
 
2. แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
 ผู้วิจัยได้ท าแผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ จ านวน 4 แผนการสอน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 2.1 แผนการสอนการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ประกอบด้วยการอ่าน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ใช้บทอ่านเรื่อง “ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย” และมีค าถามอัตนัยจ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เป็นตัวอย่างการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิสอนนักศึกษาก่อนให้นักศึกษาอ่านสารคดีครั้งที่ 2 
โดยใช้เทคนิคแผนภูมิด้วยตนเองอีก 1 เรื่อง  
 ส่วนการอ่านคร้ังที่ 2 ใช้บทอ่านเร่ือง “ศรัทธาของคนเล” และมีค าถามอัตนัย 10 ข้อ คะแนนเต็ม 
10 คะแนนเป็นแบบทดสอบการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
 2.2 แผนการสอนการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ประกอบด้วยการอ่าน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ใช้บทอ่านเร่ือง “โพล 77 % เชื่อนักการเมืองโกง” และมีค าถามอัตนัยจ านวน 10 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 
คะแนน เป็นตัวอย่างการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิสอนนักศึกษาก่อนให้นักศึกษาอ่านข่าวครั้งที่ 2 
โดยใช้เทคนิคแผนภูมิด้วยตนเองอีก 1 ข่าว 
  ส่วนการอ่านครั้งที่ 2 ใช้บทอ่านเรื่อง “เปิด รร. สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี 54” และมีค าถามปรนัย 
9 ข้อและอัตนัย 1 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนเป็นแบบทดสอบการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
 2.3 แผนการสอนการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ประกอบด้วยการอ่าน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ใช้บทอ่านเรื่อง “กลับบ้านเกิด” และมีค าถามปรนัยจ านวน 5 ข้อ และค าถามอัตนัย จ านวน 1 ข้อ 
รวมคะแนนเต็ม10 คะแนนเป็นตัวอย่างการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิสอนนักศึกษาก่อนให้
นักศึกษาอ่านสารคดีครั้งที่ 2 โดยใช้เทคนิคแผนภูมิด้วยตนเองอีก 1 เรื่อง  
 ส่วนการอ่านครั้งที่ 2 ใช้บทอ่านเรื่อง “ค าตอบสุดท้าย” และมีค าถามปรนัย 5 ข้อและค าถาม
อัตนัย จ านวน 1 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนเป็นแบบทดสอบการอ่านเรื่องสั้นโดยใชเ้ทคนิคแผนภูมิ 
 2.4 แผนการสอนการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ประกอบด้วยการอ่าน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ใช้บทอ่านเรื่อง “กล้วยหาย” และมีค าถามอัตนัยจ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เป็นตัวอย่าง
การอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิสอนนักศึกษาก่อนให้นักศึกษาอ่านร้อยกรองครั้งที่ 2 โดยใช้
เทคนิคแผนภูมิด้วยตนเองอีก 1 เรื่อง  
 ส่วนการอ่านครั้งที่ 2 ใช้บทอ่านเรื่อง “จม” และมีค าถามอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเป็น
แบบทดสอบการอ่านร้อยกรองโดยใชเ้ทคนิคแผนภูมิ 
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3. แบบบันทึกการเรียนรู้  
 ผู้วิจัยได้ท าแบบบันทึกการเรียนรู้ จ านวน 4 ชุด เพื่อสอบถามนักศึกษาหลังจากเรียนการอ่าน
โดยใช้เทคนิคแผนภูมิเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งของการเรียน เนื้อหาในแบบบันทึกการเรียนรู้แบ่งเนื้อหาเป็น 
9 ข้อ ได้แก่ 
 ข้อที่ 1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของการอ่านมากน้อยเพียงไร 
 ข้อที่ 2 ในการอ่านนักศึกษาสามารถโยงความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้สอนมาสู่บทอ่านโดย 
  -  คาดคะเนเหตุการณ์เนื้อหาในบทอ่านจากชื่อเรื่องหรือรูปภาพ 

- นึกถึงประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง 
- อื่น ๆ  

 ข้อที่ 3 หลังจากนักศึกษาได้ท ากิจกรรมข้อ 2 แล้ว นักศกึษาท ากิจกรรมใดในระหว่างการอ่าน 
  -  สร้างหรือปรับแผนภูมิการอ่านให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง 
  -  จับใจความส าคัญแต่ละย่อหน้าเพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่อ่าน 

- อ่านและพูดคุยเนื้อเรื่องกับเพื่อน 
- อื่น ๆ 

 ข้อที่ 4 กลวิธีใดที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องในบทอ่านสารคดีนี้ชัดเจนข้ึนหลังการอ่าน 
  -  อ่านแล้วสรุปประเด็นลงในแผนภูมิการอ่าน 
  -  พูดคุยกับเพื่อน 
  -  อื่น ๆ  
 ข้อที่ 5 การปรับแผนภูมิหลังการอ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านของนักศึกษาอย่างไร 
  -  ช่วยให้เข้าใจเรื่องดีขึ้น 
  -  ช่วยให้เห็นขั้นตอนความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน 
  -  อื่น ๆ  
 ข้อที่ 6 นักศึกษามีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิการอ่านอยู่ใน
ระดับใด  
 ข้อที่ 7 นักศึกษาคิดว่าสามารถน าความรู้ท่ีได้จากวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิการอ่านไปใช้
กับวิชาอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 
 ข้อที่ 8 นักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคในขณะอ่าน และขณะสร้างแผนภูมิการอ่านอย่างไร 
 ข้อที่ 9 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 
4. แบบสอบถามความคิดเห็น 
 ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นการเรียนการสอนวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ เป็นค าถามแบบประมาณค่า 5 ตัวเลือก 
คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) จ านวน 10 ข้อ  
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เนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 10 ข้อ ประกอบด้วย 
  4.1 นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านสารคดีง่ายขึ้น 
  4.2 นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านข่าวง่ายขึ้น 
  4.3 นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านเรื่องสั้นง่ายขึ้น 
  4.4 นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านร้อยกรองง่ายขึ้น 
  4.5 นักศึกษาสามารถเขียนใจความส าคัญและรายละเอียดต่างๆ ของเรื่องที่อ่านลงใน
แผนภูมิได้ 
  4.6 การใช้แผนภูมิช่วยให้นักศึกษาจ าเรื่องได้ดีขึ้น 
  4.7 การใช้แผนภูมิท าให้การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาดีขึ้น 
  4.8 การเรียนการอ่านโดยใช้แผนภูมิท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  4.9 ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศนักศึกษาคิดว่า การเรียนการอ่านโดยใช้แผนภูมิมี
ประโยชน์ต่อการอ่านเอกสาร/หนังสือภาษาไทย 
  4.10 โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้เทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิใน
ระดับใด 
  
การด าเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีการด าเนินการทดลอง
และการเก็บข้อมูลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อท าความเข้าใจถึงวิธีการทดลอง จุดมุ่งหมายของการทดลอง และวิธี
ประเมินผลการเรียน 
 2. ท าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน จ านวน 
30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที 
 3. ด าเนินการทดลองการอ่านงานเขียน 4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่าน
เรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการตามแผนการสอนท่ีจัดท าขึ้น แบ่งระยะเวลา
การทดลองได้ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 
6 คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท าแบบทดสอบการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้
นักศึกษาท าแบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านสารคดี เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่าน
สารคดีมากน้อยเพียงไร 
  ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 
6 คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท าแบบทดสอบการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษา
ท าแบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านข่าว เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่านข่าวมากน้อย
เพียงไร 
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  ระยะที่ 3 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 
6 คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท าแบบทดสอบการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้
นักศึกษาท าแบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านข่าว เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่าน
เรื่องสั้นมากน้อยเพียงไร 
  ระยะที่ 4 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิใช้เวลา 
6 คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท าแบบทดสอบการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้
นักศึกษาท าแบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านร้อยกรอง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการ
อ่านร้อยกรองมากน้อยเพียงไร 
 4. ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบทั้ง 4 ประเภทข้างต้น แล้วน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 5. ท าแบบทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจการอ่านชุดเดิมท่ี
ใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที 
 6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ
กวางตุ้ง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลโดยการใช้
เทคนิคแผนภูมิ จ านวน 10 ข้อ  
 7. รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์ประเมินคะแนนจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังการทดลอง 
แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 4 ประเภท  และแบบบันทึกการเรียนรู้ โดยประเมินหาค่า
ร้อยละจากนักศึกษาจ านวนทั้งหมด 20 คนว่าสามารถท าคะแนนได้คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์
ประเมินผลข้อมูลเช่นเดียวกัน  โดยคิดจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 20 คน ตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และ
น้อยที่สุด (1) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แบบข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลค่าร้อยละไว้ดังนี้ 
  80 - 100  หมายถึง    ดีมาก 
  70 - 79   หมายถึง  ดี 
  60 - 69   หมายถึง  ปานกลาง 
  50 - 59   หมายถึง  อ่อน 
  



29 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องการใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลครั้งนี้ แบ่งผลการวิจัย
ออกเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในการอ่าน
สารคดี การอ่านข่าว การอ่านเร่ืองสั้น และการอ่านร้อยกรอง 
 2. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน 
 3. ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
ผลการวิจัยการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในการอ่าน
สารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง 
 
 การเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในการอ่านสารคดี 
การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรองวิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบบันทึกการเรียนรู้ ซึ่ง
ท าหลังการเรียนการสอนการอ่านแต่ละประเภทเสร็จสิ้นแล้ว แบบบันทึกการเรียนรู้ดังกล่าวจะสะท้อน
ตนเองเกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยการใช้เทคนิคแผนภูมิ เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการอ่านที่เกิดขึ้น
ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน หลังการอ่าน และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในขณะอ่านงาน
เขียน 4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเร่ืองสั้น และการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิค
แผนภูมิช่วยในการอ่านแต่ละครั้ง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ข้างล่างนี้ เพื่อสะท้อนผล
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยการใช้เทคนิคแผนภูมิในแต่ละประเภทของงานเขียน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏดงันี ้
  
ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละความคิดเห็นจากแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
การอ่านวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล โดยการใช้เทคนิคแผนภูมิ 
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ค าถาม การอ่านสารคดี การอ่านขา่ว การอ่านเร่ืองสั้น การอ่านร้อยกรอง ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านมากน้อยเพียงไร 
     - มากที่สุด 
     - มาก 
     - ปานกลาง 
     - น้อย 
     - น้อยที่สุด 

 
 
50 
50 

 
 

85 
15 
 

 
5 
70 
25 

 
5 
65 
30 

 
2.5 
67.5 
30 

2. ระหว่างการอ่านเรื่องนักศกึษาสามารถโยงความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้
สอนมาสู่บทอ่านได้โดย 
      - คาดคะเนเหตุการณ์เนื้อหาในบทอ่านจากชื่อเรื่องหรือรูปภาพ 
     - นึกถึงประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง 
     - อื่น ๆ 

 
 

40 
85 

 
 

20 
90 

 
 

35 
80 
5 

 
 

50 
70 

 
 

36.25 
81.5 
1.25 

3. หลังจากนักศึกษาได้ท ากิจกรรมข้อ 2 แล้ว นักศึกษาท ากิจกรรมใดใน
ระหว่างการอ่าน 
     - สร้างหรือปรับแผนภูมิการอ่านให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง 
     - จับใจความส าคัแแต่ละย่อหน้าเพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่อ่าน 
     - อ่านและพูดคุยเนื้อเรื่องกับเพื่อน 
     - อื่นๆ 

 
 
35 
100 
60 

 
 

40 
85 
50 

 
 

40 
90 
45 
5 

 
 

60 
75 
50 
5 

 
 

43.75 
87.5 
51.25 
2.5 
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ค าถาม การอ่านสารคดี การอ่านขา่ว การอ่านเร่ืองสั้น การอ่านร้อยกรอง ค่าเฉลีย่ร้อยละ 

4.หลังการอ่านกลวิธีใดที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องในบทอ่านชัดเจนข้ึน 
     - อ่านแล้วสรุปประเด็นลงในแผนภูมิการอ่าน 
     - พูดคุยกับเพื่อน 
     - อื่นๆ  

 

95 
65 

 
65 
55 

 
85 
60 
5 

 
90 
55 
5 

 
83.75 
58.75 
2.5 

5. การปรับแผนภูมิหลังการอ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านของนักศึกษาอย่างไร             
     - ช่วยให้เข้าใจเรื่องดีขึ้น 
     - ช่วยให้เห็นขั้นตอนความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน 
     - อื่นๆ  

 
80 
75 
 

 
85 
75 

 
65 
65 

 
70 
70 

 
75 

71.25 

6. นักศึกษามีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
อยู่ในระดับใด 
     - มากที่สุด 
     - มาก 
     - ปานกลาง 
     - น้อย 
     - น้อยที่สุด 

 
 
 
60 
40 

 
 
5 
75 
20 
 

 
 
5 
80 
15 

 
 

75 
25 

 
 

21.25 
60 

18.75 
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ตารางที่ 1 ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ข้อ 1 การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อน
การอ่าน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของการอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น  และ
การอ่านร้อยกรอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.5  
  2. ข้อ 2 - 3 การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ระหว่างการอ่านแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างการอ่านเรื่องนักศึกษาสามารถโยงความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้สอนมาสู่บทอ่านได้โดยนึกถึงประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.5 ในขณะที่นักศึกษาคาดคะเนเหตุการณ์เนื้อหาในบทอ่านจากชื่อเรื่องหรือรูปภาพ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.25 และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.25 
 ระยะที่ 2 หลังจากนักศึกษาได้ท ากิจกรรมระยะที่ 1 แล้ว นักศึกษาท ากิจกรรมระหว่างการอ่าน
คือ จับใจความส าคัแแต่ละย่อหน้าเพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่อ่าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.5 อ่านและพูดคุยเนื้อเรื่อง
กับเพื่อน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.25 สร้างหรือปรับแผนภูมิการอ่านให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
43.75 และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 
 3. ข้อ 4 การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัง
การอ่าน กลวิธีที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องในบทอ่านชัดเจนขึ้น คือ อ่านแล้วสรุปประเด็นลงใน
แผนภูมิการอ่าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.75 พูดคุยกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.75 และอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.5 
 4. ข้อ 5 การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับแผนภูมิ
หลังการอ่านมีประโยชน์ต่อการอ่านของนักศึกษา นักศึกษาระบุว่า ช่วยให้เข้าใจเรื่องดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
75 และช่วยให้เห็นขั้นตอนความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.25 
 5. ข้อ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในวิธีการเรียนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิการอ่าน 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 21.25 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.75 
 6. ข้อ 7 เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้จากวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ
ไปใช้กับวิชาอื่น ๆ นักศึกษาร้อยละ 90 ระบุว่า สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับการอ่านวิชาอื่น ๆ ได้ โดย
ให้เหตุผลว่า วิธีการอ่านโดยใช้แผนภูมิสามารถท าให้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น ส่วนร้อยละ 10 ระบุว่า 
ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
 7. ข้อ 8 เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัแหาหรืออุปสรรคในขณะที่อ่าน และขณะสร้างแผนภูมิ 
นักศึกษาส่วนใหแ่ระบุปัแหาหรือุปสรรคในการอ่านโดยใช้แผนภูมิ ดังต่อไปนี้ 
  1. จับใจความส าคัแของเรื่องไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40  
  2. ไม่เข้าค าศัพท์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.75 
  3. อ่านช้า เวลาไม่มากพอ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 15 
  4. มีแนวคิดต่างกัน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  5. ไม่มีปัแหา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.25 
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 8. ข้อ 9 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ นักศึกษาส่วนใหแ่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. ต้องการเรียนค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  2. ต้องการอ่านเร่ืองสนุก ๆ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  3. ต้องการให้การบ้านแบบนี้มากขึ้นจะได้คุ้นเคยมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  4. ค าถามในแบบสอบถามซ้ าเกินไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  5. การสร้างแผนภูมิบางเรื่องไม่เหมาะสมกับการอ่าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 
  6. นักศึกษาไม่เสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 
 
เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน 
 
 ผู้วิจัยได้ท าแบบทดสอบ 1 ชุด ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษาก่อน
และหลังการทดลอง ใช้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนจากแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์ ผลปรากฏดังตารางที่ 2 ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน 

คนที่ 
ก่อนทดลอง 
(30คะแนน) 

หลังทดลอง 
(30คะแนน) 

 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

 
ผลต่าง 

1 19 22 68.3 3 
2 17 24 68.3 7 
3 13 20 55 7 
4 14 14 46.6 0 
5 17 25 70 8 
6 12 22 56.6 10 
7 15 24 65 9 
8 14 12 43.3 2 
9 12 17 48.3 5 
10 13 22 58.3 9 
11 22 21 71.6 1 
12 12 17 48.3 5 
13 11 20 51.6 9 
14 19 21 66.6 2 
15 14 16 50 2 
16 19 20 65 1 
17 15 23 63.3 8 
18 18 20 63.3 2 
19 13 18 51.6 5 
20 19 22 68.3 3 
รวม 308 400 1173.3 98 

ค่าเฉล่ีย 15.4 20 58.6 4.9 
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ตารางที่ 2 ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคนพบว่า ส่วนใหแ่มี
ค่าเฉลี่ยการท าแบบทดสอบหลังการทดลองเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างเพิ่มขึ้นมากที่สุด 10 และ
น้อยที่สุด 0  

แต่อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัด
การอ่านก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 15.4 และ 20 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 
 
ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนการอ่านโดยการใช้
เทคนิคแผนภูมิ ผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นปรากฏในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 3   สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ
กวางตุ้ง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลโดยการใช้
เทคนิคแผนภูมิ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1.นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านสารคดีง่ายขึ้น 15 70 15   
2.นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิชว่ยให้การอ่านข่าวง่ายขึน้ 15 45 35 5  
3. นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมชิ่วยให้การอ่านเรื่องสั้น
ง่ายขึ้น 

 
20 

 
65 

 
15 

  

4.นักศึกษาคิดว่าการใช้เทคนิคแผนภูมิชว่ยให้การอ่านร้อยกรอง
ง่ายขึ้น 

 
16 

 
53 

 
21 

 
10 

 

5. นักศึกษาสามารถเขียนใจความส าคัแและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของเร่ืองที่อ่านลงในแผนภมูิได ้

 
10 

 
40 

 
50 

  

6. การใช้แผนภมูชิ่วยให้นักศึกษาจ าเร่ืองได้ดีขึ้น 15 70 15   
7. การใช้แผนภูมิท าให้การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาดีขึ้น 15 40 40 5  
8. การเรียนการอ่านโดยใชแ้ผนภูมิท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน 

 
20 

 
65 

 
15 

  

9. ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศนักศึกษาคิดว่า การเรียนการอ่าน
โดยใช้แผนภูมมิีประโยชนต์่อการอ่านเอกสาร/หนังสือภาษาไทย 

 
15 

 
65 

 
20 

  

10.โดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้เทคนิคการอ่าน
โดยใช้แผนภูมใินระดับใด 

 
5 

 
80 

 
15 

  

 
 



35 
 

 ตารางที่ 3 แสดงผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 - 80 เม่ือพิจารณาการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคนิคแผนภูมิในการอ่านงานเขียนแต่ละประเภท คือ การอ่านสารคดี 
การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรองนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 53 - 70  
 ด้านกลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  1. นักศึกษาสามารถเขียนใจความส าคัแและรายละเอียดต่างๆ ของเรื่องที่อ่านลงใน
แผนภูมิอยู่ในระดับปานกลาง (3) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50  
  2. การใช้แผนภูมิการอ่านช่วยให้นักศึกษาจ าเรื่องได้ดีขึ้นอยู่ในระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 70 
  3. การใช้แผนภูมิช่วยให้การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาดีขึ้นอยู่ในระดับมาก (4) - 
ปานกลาง (3) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 - 40 
  4. การเรียนการอ่านโดยใช้แผนภูมิท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65 
 จากแบบสอบถามสามารถสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาได้ว่า ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ
นักศึกษาคิดว่า การเรียนการอ่านโดยใช้แผนภูมิมีประโยชน์ต่อการอ่านเอกสาร/หนังสือภาษาไทยอยู่ใน
ระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65 และโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้เทคนิคการอ่าน
โดยใช้แผนภูมิในระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องการใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลครั้งนี้สามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ 
กวางตุ้งโดยใช้แผนภูมิ 
  

2. สมมุติฐานการวิจัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งที่ได้เรียนด้วยการใช้แผนภูมิมี 

ความสามารถในการอ่านดีขึ้น 
 
 3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 20 คน 
 3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 24 คาบ คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2553 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  3.3.1 แบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน (Pretest /Posttest) 
  3.3.2 แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
  3.3.3 แบบบันทึกการเรียนรู้ 
  3.3.4 แบบสอบถามความคิดเห็น 
 3.4 การด าเนินการทดลองและการเก็บข้อมูลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีการด าเนินการ
ทดลองและการเก็บข้อมูลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  3.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อท าความเข้าใจถึงวิธีการทดลอง จุดมุ่งหมายของการทดลอง 
และวิธีประเมินผลการเรียน 
  3.4.2 ท าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจใน 
การอ่าน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที 
  3.4.3 ด าเนินการทดลองการอ่านงานเขียน 4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว 
การอ่านเร่ืองสั้น และการอ่านร้อยกรอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการตามแผนการสอนท่ีจัดท าขึ้น 
  3.4.4 ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบทั้ง 4 ประเภทข้างต้น แล้วน าผลคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.5 ท าแบบทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจใน 
การอ่านชุดเดิมท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที 
  3.4.6 เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศกวางตุ้ง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านวิชา  ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อ
ประสิทธิผลโดยการใช้เทคนิคแผนภูมิ จ านวน 10 ข้อ  
  3.4.7 รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 4. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี ้
 การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยเทคนิคแผนภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อนการอ่าน 
ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่านพบว่า นักศึกษาสามารถน าเทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิในการอ่าน
สารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.5 - 87.5 นอกจากนี้
นักศึกษาเห็นประโยชน์และมีความพึงพอใจในวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 - 75 
 ส่วนการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 15.4 และ 20 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 
 สุดท้ายผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้
เทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิในระดับมาก (4) ร้อยละ 80 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีท าให้ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าร้อยละการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านโดยใช้
เทคนิคแผนภูมิในการอ่านสารคดี  การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรองพบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 และ
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มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.65 ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสอดคล้องกับการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจการใช้เทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคนิคแผนภูมิช่วยให้การอ่านสารคดี ข่าว เรื่องสั้น และร้อยกรอง
เข้าใจได้ง่ายกว่าการอ่านทั่วไป เนื่องจากนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความคิดแต่ละย่อหน้าด้วยการเขียน
ประโยคใจความส าคัญลงในแผนภูมิ จึงช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านมากกว่าการอ่าน
จับใจความส าคัญทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2552 : 21) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกไว้ว่า “เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
และสร้างความหมายและความเข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้ และจัดระเบียบข้อมูลที่เรียนด้วย
ผังกราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ง่ายแก่การจดจ า” 
 2. การอ่านร้อยกรองมีนักศึกษาบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เหมาะกับการอ่านโดยใช้
เทคนิคแผนภูมิ ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบงานเขียนประเภทร้อยกรองไม่ เหมือนรูปแบบงานเขียน
ประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ปรากฏย่อหน้าที่ชัดเจน จึงอาจยากส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะจับใจความส าคัญ
ของเรื่องได้ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศในสถาบัน
ต่างๆ ที่เปิดสอนไม่เน้นการสอนอ่านงานเขียนประเภทร้อยกรอง เพราะงานเขียนประเภทร้อยกรองจะมี
รูปแบบเฉพาะไม่เหมือนงานเขียนอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเหมือนอย่างการ
อ่านสารคดี ข่าว หรือเรื่องสั้น  
 อย่างไรก็ตามนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ควรได้
ฝึกฝนการอ่านงานเขียนประเภทร้อยกรอง เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 3. เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและ
หลังเรียนพบว่า นักศึกษาคนที่ 8 ได้คะแนนจากแบบทดสอบวัดการอ่านหลังเรียนน้อยกว่าก่อนเรียน 2 
คะแนน อาจเนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยรู้ค าศัพท์ประกอบกับมีเวลาจ ากัดในการอ่าน จึงอาจท าให้
นักศึกษาท าคะแนนได้ไม่ดีพอ แต่เม่ือพิจารณาผลคะแนนระหว่างการเรียนการอ่านโดยใช้เทคนิค
แผนภูมิจะเห็นว่า นักศึกษามีผลคะแนนการอ่านแต่ละประเภท ครั้งที่ 2 ส่วนมากเพิ่มขึ้นกว่าการอ่านครั้งที่ 
1 ผู้วิจัยคิดว่าหากนักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เทคนิคแผนภูมิการอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะท าให้นักศึกษามี
พัฒนาการทักษะการอ่านดีขึ้นได้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
   

ข้อเสนอแนะส าหรับน าการวิจัยไปใช้ 
 1. การใช้เทคนิคแผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสามารถน าไปใช้สอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กับผู้เรียนชาวต่างประเทศทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
 2. การใช้เทคนิคแผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสามารถน าไปใช้สอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กับผู้เรียนชาวไทยได้ 
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 3. ผู้สอนอาจปรับใช้หลักการแผนภูมิการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนชาวต่างประเทศ
ในการสอนเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ เช่น เรียงความ สารคดี เรื่องสั้น ฯลฯ 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยหาเทคนิครูปแบบอื่น ๆ   ที่จะสามารถช่วยให้การอ่านภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ
พัฒนาขึ้น 
 2. ควรศึกษาวิจัยเทคนิคการสอนค าศัพท์ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ่าน
ภาษาไทยระดับสูง 
 3. ควรทดลองเปรียบเทียบการใช้แผนภูมิกับเครื่องมือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาว่า เครื่องมือ
รูปแบบใดที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนชาวต่างประเทศให้ดีขึ้น 
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แผนการสอนการอ่านสารคดี 

เวลาเรียน  6  คาบเรียน  

วัตถุประสงค์การเรียน 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านสารคดี 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาโยงความสัมพันธ์ของเรื่องได้ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบงานเรื่อง “ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย” และ “ศรัทธาของชาวเล” 
 2. แผนภูมิแบบโครงร่าง 
 3. แผนภูมิแบบสมบูรณ์ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นก่อนการอ่าน  

1. ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คําถาม 
2. ผู้สอนอธิบายคําศัพท์สําคัญ 
3. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันโยงความสัมพันธ์ของคํา 
4. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิและจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์หรือประโยคเพื่อโยง

ความสัมพันธ์ของหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
6. ผู้สอนแจกใบงานแผนภูมิเรื่อง “ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย” แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มคาดเดา

ข้อมูลที่ควรนํามาเติมลงในแผนภูมิ 
7. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 

 
ขั้นการอ่าน 
8. นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่องด้วยตนเอง 
9. ให้นักศึกษาสร้างหรือปรับแผนภูมิที่ทําในข้ันก่อนการอ่าน โดยนําข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  

เนื้อเรื่องมาเติมลงในแผนภูมิและปรับให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
  
ขั้นหลังการอ่าน 

 10. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่มที่สร้างหรือปรับตามข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  
 11. ให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่าน 
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 12. ให้นักศึกษาปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลในแผนภูมิกลุ่มของตนเอง 
 13. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
การประเมินผล 
 1. ผู้สอนแจกใบงานใหม่ การอ่านสารคดีเรื่อง “ศรัทธาของคนเล” 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านพร้อมสรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นช่วยกันสร้างแผนภูมิ 
การอ่านและนําข้อมูลมาเติมลงในแผนภูมิให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
 3. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่ม  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นแนวทางในการสร้างแผนภูมิ
การอ่านเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 
 5. ผู้สอนแจกบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาเขียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านโดยใช้แผนภูมิ 
 6. ตรวจผลจากการทําแบบทดสอบท้ายเรื่องถูกร้อยละ 60 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แผนภูมิบรรยายสารคดีเร่ือง “ทั้งรัก ทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย” 

 
 
 

 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ทั้งรักทั้งชงัฝรั่ง 
เมืองเลย 

 

2.แหล่งผลิตไวน์ 
“ชาโต้ เดอ เลย” 

 

3. พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย 
 

1.เส้นทางรถยนต์ไปภูเรือ 
 

4.พรมแดนของฝรั่งเศส
ในการล่าอาณานิคม 
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                                                        เฉลยแผนภูมบิรรยายสารคดีเร่ือง “ทั้งรักทั้งชัง ฝร่ังเมืองเลย”       
   

 
 
 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

               

เพชรบูรณ ์

ลพบุร ี

1.1 กรุงเทพ ฯ 

อ ำเภอดำ่นซ้ำย จ.เลย 

อ ำเภอภูเรือ จ. เลย 

2.1 มีเน้ือที่กว่า 600 ไร ่

2.2 สูงจากระดับน้ําทะเล 

ปานกลางเฉลี่ย 600 -
800 เมตร 

3.1 ประวัติของพระธาตุศรีสอง
รัก 

3.2 ตํานานของพระธาตุศรีสอง
รัก 

4.3 บ้านนาข่ามแีม่น้ําเหืองเป็น
พรมแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว 

4.2 เนิน1428 บา้นร่มเกล้า 

จ.อุตรดิตถท์ําให้เกิด 

สงครามเส้นแบ่งแดน
ระหว่างไทย-ลาว 

 4.1 ทางขึ้นภชูี้ฟ้า อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

อยู่ฝั่งไทย แต่ยอดภูอยูฝ่ั่งลาว 

บ้านนาข่าใหญ่อยูฝ่ั่งลาว บ้านนาข่าน้อยอยู่ฝัง่ไทย
ลาว 

 

ทั้งรักทั้งชัง 
ฝร่ังเมอืงเลย 

 

2.แหล่งผลติไวน์ 
“ชาโต้ เดอ เลย” 

 

3. พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย 
 

1.เส้นทางรถยนต์ไปภูเรือ 
 

4.พรมแดนของฝรั่งเศส
ในการล่าอาณานิคม 
 

2.3 ชาโต้ เดอ เลยเป็นแหล่งผลติ 

ไวน์แดงและไวน์ขาวทีม่ีชื่อเสียง 

3.3 ลําน้ําหมันและลําน้ําเหืองเปน็พรมแดน
ธรรมชาติกั้นเขตแดนไทย – ลาว 

1.2 ประเด็นถกเถียงเรื่องการสร้าง
รถไฟฟ้าขึ้นขึ้นภูกระดึง 
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ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย 
 

1) เดี๋ยวนี้พอถึงฤดูฝนคราใด  ชาวกรุงเทพฯบางคนเริ่มออกอาการดีใจ ดีใจที่การเวียนมาของ
ฤดูฝนเป็นสัญลักษณ์ว่าฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้ว แต่ไม่มีอะไรที่คนเราจะได้มาง่ายๆหรอกเพราะกว่าจะถึง
เหมันต์ที่รอคอย ก็ต้องผจญอุปสรรคจากความเปียกชื้นแฉะเลอะเทอะไปอย่างน้อยก็ราวสองเดือน 

2) แต่อย่ากระนั้นเลย เราจะปล่อยให้ฤดูฝนเป็นคืนวันอันแสนเซ็งไปไย ? 
อยากจะแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวเส้นหนึ่ งซึ่งแม้จะไกลสักหน่อยทว่าสะดวกสบายทั้งถนน

หนทาง รถรา ที่พัก และสําคัญ ปลายทางของทริปนี้คือการไปจิบไวน์หน้าฝนบนดินแดนที่หนาวสุดยอด
ในสยาม 

3) ถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ลพบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ จะพบว่า
เส้นทางนี้ตรงดิ่งขึ้นเหนือผ่านตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปสิ้นสุดที่อําเภอหล่มเก่า ไปชนกับหมายเลข ๒๐๓ 
ที่โค้งผ่านอําเภอด่านซ้าย อําเภอภูเรือ ก่อนถึงปลายทางที่ตัวเมืองเลย นับเป็นเส้นทางที่น่าเดิน
ท่องเที่ยวมากที่สุดสายหนึ่ง เพราะสภาพถนนดีเกือบตลอด รถราก็ไม่พลุกพล่าน เพราะเป็นเส้นทางที่
อยู่กึ่งกลางระหว่างทางหลวงสายหลักของภาคเหนือและอีสาน ไม่ต้องผจญกับรถสิบล้อมากนัก จะมี
เพียงช่วงจากหล่มเก่าถึงด่านซ้ายท่ีเป็นทางโค้งขึ้นเขา แต่ก็ไม่ต้องลําบากขนาดต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ
แต่ประการใด 

4) ทิวทัศน์ท้องทุ่งและขุนเขาเขียวขจียามวสันตฤดูทําให้ดวงใจเราเบิกบาน ดวงตาได้พักจาก
ภาพจอคอมพิวเตอร์ หรือภาพตึกราม รถรา อันจําเจน่าเบื่อหน่าย 

5) ยิ่งในยามที่สังคมกําลังเกิดประเด็นถกเถียง ว่าควรจะสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่ 
โดยฝ่ายสนับสนุนอ้างว่า เพื่อให้คนแก่คนเฒ่าได้ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนภูกระดึงกับเขาบ้าง จึงอยาก
แนะนําว่าไม่ต้องรอการถกเถียง ไม่ต้องรอเวลากระเช้าสร้างเสร็จ คุณๆสามารถพาคุณปู่คุณย่าขึ้นเก่ง
ธรรมดาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรือไดเลย เพราะท่ีนั่นมีสภาพใกล้เคียงภูกระดึง แต่สะดวกกว่าตรงที่
เอารถขึ้นไปได้ถึงจุดชมวิวเลยทีเดียว จะได้ไม่ต้องไปคิดสร้างกระเช้ากันให้มันยุ่งยากวุ่นวาย 

6) แล้วถ้าสังเกตริมทางหลวงหมายเลข ๒๐๓ ช่วงจากด้านซ้ายมาภูเรือจะสังเกตเห็นไร่องุ่นยาว
สุดลูกหูลูกตา มีแนวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังชวนให้เข้าใจว่าหลงมิติเข้าไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 
ดินแดนผลิตไวน์อันลื่อชื่อระดับโลก แต่นี่คือ “ชาโต้ เดอ เลย” ธุรกิจทําไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์แดงและไวน์
ขาวของคนไทยบนพื้นที่กว่า ๖๐๐ ไร่ โดยลงทุนซื้อพันธืองุ่นจากฝรั่งเศสมาปลูกบนพื้นที่อําเภอภูเรือ ซึ่ง
มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ย ๖๐๐-๘๐๐ เมตร มีสภาพอากาศหนาวใกล้เคียงกับฝรั่งเศส 

7) สําหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเรา ภูเรือจึงไดชื่อว่าดินแดนหนาวสุดยอดในสยาม เหมาะกับการ
ปลูกองุ่นผลิตไวน์ย่ิงนัก 

8) อย่างที่รู้กันว่า ความหนาวที่ภูเรือนั้นขนาดตัวเลขอุณหภูมิถึงติดลบ ทําเอาน้ําค้างแข็งกลาย
ตัวเป็น “แม่คะน้ิง” ชื่อที่ฟังดูน่ารัก แต่หนาวจับจิตบาดใจทีเดียว เพราะฉะน้ันใครที่จะจองห้องพักตาม 
รีสอร์ทต่างๆ ในภูเรือตอนหน้าร้อนหรือหน้าฝน แล้วเขาบอกว่ามีแต่ห้องพัดลมก็อย่าตกใจ เพราะภูเรือมี
อุณหภูมิเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งแอร์อยู่แล้ว ยิ่งหน้าหนาวมีแต่จะเรียกหาฮีตเตอร์เสียด้วยซ้ํา 
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9) ชาโต้ เดอ เลย ดําเนินกิจการมาหลายปีจนกระทั่งไวน์แดงและไวน์ขาวตราไก่ได้รับการ
ยอมรับจากนักชมไวน์ว่า ถ้าไม่บอกยี่ห้อ ก็อาจเข้าใจผิดว่าไวน์ฝรั่งเศสไปได้ แต่ที่สําคัญคือราคาย่อมเยา
กว่ามากนัก เพราะไม่ต้องเสียภาษี เสียค่าขนส่งให้วุ่นวาย ยิ่งใครไปซื้อถึงโรงงานที่ภูเรือ นอกจากจะได้
ราคาถูกกว่าปกติแล้ว ยังได้เที่ยวชมสวนองุ่นและซื้อองุ่นสดมาชิมได้ในราคาน่ารักอีกด้วย 

10) วันท่ีเดินทางไปเป็นวันหยุด เลยไม่ด้เห็นบรรยากาศคนงานเก็บผลองุ่น ได้แต่จินตนาการไป
ถึง “ A Walk in the Clouds” ที่พระเอกคีอานู รีฟส์ แสดงนําร่วมกับตานา ซานเชส กิจอน ซึ่งมีฉากในไร่
องุ่นท่ีโรแมนติกและคลาสสิกเป็นท่ีสุด โดยเฉพาะฉากที่สาวๆพากันลงไปย่ําองุ่นในบ่อหลังการเก็บเกี่ยว 
เป็นฉากที่สนุกสนานและตราตรึงคนดูเหลือเกิน 

11) เดินเข้าไปในไร่องุ่นอันสงบงามของ “ชาโต้ เดอ เลย”แล้ว นึกรักฝรั่งเศส อยากไปเที่ยว
ฝรั่งเศสขึ้นมาตงิดๆ ยังดีที่ “ค่าเงินบาท”ยามนี้ช่วยฉุดรั้งไม่ให้จินตนาการเตลิดเปืดเปิงไปไกลกว่านี ้

12) จากชาโต้ เดอ เลย ย้นกลับไปบนเส้นทาง ๒๐๓ ไม่ไกลนัก ก็จะเข้าสู่อําเภอด่านซ้าย ที่ได้
ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี เพราะที่นีประดิษฐานพระธาตุศรีสองรัก อันเปรียบเสมือน
อนุสรณสถานแห่งคําม่ันสัญญาระหว่างกรุงศรียุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๑๓) กับ
กรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เจ้ามหาชีวิตของชาวลาว ที่ทรงทําสัตย์
สาบานจะไม่รุกรานกัน ทว่าจะเคียงบ่าเคียงไหล่กันประจันหน้ากองทัพพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีซึ่ง
ในยามนั้นกําลังยิง่ใหญ่เกรียงไกรไปทั่วทั้งสิบทิศ 

13) การก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักใช้เวลาถึง ๓ ปี โดยราชสํานักกรุงศรีอยุธยากับราชสํานักล้าน
ช้างเวียงจันทน์ต่างส่งไพร่พล นายช่าง ทหาร สมณชีพราหมณ์มาร่วมสร้างและเฉลิมฉลอง จนถึงกับ
ตั้งเป็นชุมชนทีปรากฏนามมาถึงวันนี้ เช่น บ้านนาไทย บ้านนาเวียง (บ้านของไพร่พลฝ่ายเวียงจันทน์) 
ยิ่งไปกว่านั้น พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ยังทรงโปรดให้นําน้ําสัตย์ปฏิญาณของสองแผ่นดินมา
รวมกันเป็น “น้ําแห่งสัจจะ” หลั่งบนพื้นดินที่ประดิษฐานพระธาตุศรีสองรัก หรือสําเนียงลาวว่า “ศรีสองฮัก” 
อีกด้วย 

14) ด่านซ้าย ซึ่งยามนั้นคือพรมแดนระหว่างอาณาจักรกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรล้านช้าง
เวียงจันทน์ จึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสัจจะและมิตรไมตรีมาตราบจนวันน้ี 
 15) และด้วยเหตุนี้เอง แม้จะมีเพียงลําน้ําหมันและลําน้ําเหืองสายเล็กๆ เป็นพรมแดนธรรมชาติ
แบ่งกั้นแต่ชาวไทย-ลาวสองฟากฝั่งก็อยู่ร่วมกันมาเป็นปกติสุขด้วยต่างยึดมั่นคําสัตย์ปฏิญาณที่
พระเจ้าอยู่หัวสองแผ่นดินมีต่อกันในครั้งกระโน้นว่า “ขอจงเป็นเอกสีมาปริมณฑล เป็นอันเดียวกันเกลี้ยง
กลมงามมณฑลเท่าพงศ์พันธุ์ลูกเต้าหลานเหลน อย่าได้ชงช่วงล่วงด่านแดนแสนหญ้า อย่าได้ทํากระทํา
โลภเลี้ยวแก่กันจนเท่าเสี้ยง พระอาทิตย์พระจันทร์เจ้าตกลงมาอยู่เหนือแผ่นดินอันน้ีเทอญ” 
 16) ตราบจนกระทั่งนักล่าอณานิคมฝรั่งเศสเข้ามายุ่มย่ามในดินแดนนี้ช่วงแผ่นดินพระพุทธเจ้า
หลวง รัชกาลที่ ๕ เมื่อราวหนึ่งร้อยปีก่อน โดนยึด เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นเมืองขึ้น รวมเรียกว่า 
“อินโดจีนของฝรั่งเศส” แล้วขีดเส้นแบ่งพรมแดนท่ีค่อนข้างยุ่งยากสับสนและเฉียดฉิวต่อการเข้าใจผิดว่า
ตรงไหนไทย ตรงไหนลาว โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ได้มีแม่น้ําโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ ตั้งแต่อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อยลงมาจนถึงอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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 17) ยกตัวอย่างภูชี้ฟ้าที่อําเภอเวียงแก่น เชียงราย ใครทีเคยไปเที่ยวมาแล้วจะรู้ว่าจุดที่คุณสัญญา 
คุณากร พิธีกรชื่อดังกําลังยืนพูดโทรศัพท์มือถือในโฆษณายอดฮิตเรื่องหนึ่งนั้น ไม่ใช่เขตแดนประเทศไทย 
หากคือเขตแดนแขวงบ่อแก้วของประเทศลาว ทั้งๆ ที่ทางขึ้นภูชี้ฟ้านั้นอยู่ทางฝั่งไทยอีหรอบเดียวกันกับ
ปราสาทเขาพระวิหาร ที่ฝรั่งเศสขีดเส้นแบ่งแล้วทําให้ไทยกับเขมรทะเลาะแย่งชิงดินแดนกันถึงต้องขึ้น
ศาลโลกมาแล้ว 
 18) แต่ที่ปวดร้าวที่สุดคือ ที่เนิน ๑๔๘๒ ที่บ้านล่มเกล้า จังหวัดอุตราดิตถ์ ความคลุมเครือเรื่อง
เส้นแบ่งดินแดนที่ฝรั่งเศสทําไว้ ส่งผลให้พี่น้องไทย-ลาวถึงกับต้องทําสงครามกันในศึกร่มเกล้าหรือศึกบ่อแตน 
เมื่อสิบกว่าปีท่ีผ่านมา 
 19) พูดก็พูดเถอะ พรมแดนไทยกับเพื่อนบ้านท่ีฝรั่งเศสทําไว้ในอดีตนั้น ปัจจุบันได้สร้างปัญหาที่
น่าปวดหัวเป็นท่ีสุด 
 20) ไม่เชื่อก็ลองขับรถเข้าไปเที่ยวในตัวอําเภอด่านซ้าย เที่ยวชมวัดโพนชัย ศูนย์กลางความ
ศรัทธาชาวด่านซ้าย แวะซื้อหน้ากากผีตาโขนไปประดับบ้าน ซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหอมกรุ่นห่อไปกิน 
แล้วขับรถไปทางบ้านนาข่า บนเส้นทางหมายเลข ๒๑๑๔ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ก็จะถึงพรมแดน
ไทย-ลาวที่มีน้ําเหืองกั้น แล้วจะรู้ว่าน้ําเหืองเป็นลําน้ําสายเล็กๆ เล็กจนไม่น่าจะเป็นพรมแดน เรียกว่า
ชาวบ้านเดินข้ามน้ําไปมาหาสู่กันได้สบายใจ 
 21) ถามชาวบ้านนาข่าฝั่งไทยว่า ทางฝั่งลาวตรงกันข้ามนั้นเป็นหมู่บ้านอะไร ได้คําตอบว่าชื่อ
หมู่บ้านนาข่าเหมือนกัน แต่เป็นนาข่าใหญ่ ส่วนฝั่งไทยเราเป็นนาข่าน้อย คนสองฝั่งก็เป็นพี่น้องร่วม
สายเลือดกัน มีงานบุญงานกินดอง (งานแต่ง) หรืองานศพ ก็แทบจะตะโกนข้ามฝั่งน้ําบอกบุญกันได้ แต่
สายเลือดกลับถูกแบ่งกั้นด้วยสายน้ําให้อยู่กันคนละประเทศไปเสีย 
 22) นึก ๆ ก็น่าชังฝรั่งดั้งขอยิ่งนัก ว่าแล้วก็เลยต้องเปิดขวดไวน์ตราไก่สัญชาติไทย เชื้อชาติ
ฝรั่งเศส มาจิบแก้เลี่ยนข้าวเหนียวไก่ย่างเสียให้เข็ด ! 
  

(ธีรภาพ  โลหิตกุล. (2542). “ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย.” ใน คนโยนฟืน. หน้า 167 -175. 
กรุงเทพ ฯ : แพรวสํานักพิมพ์.) 
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แบบทดสอบการอ่านสารคดีเร่ือง “ทั้งรักทั้งชัง ฝร่ังเมืองเลย” 
 

จงอ่านสารคดีเร่ือง “ทั้งรักทั้งชัง ฝร่ังเมืองเลย” แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. “ทั้งรักทั้งชัง ฝรั่งเมืองเลย” คําว่า “ฝรั่ง” ผู้เขียนหมายถึงประเทศอะไร 
........................................................................................................................................................... 
2. “ภูเรือ” ได้ชื่อว่าอะไร 
........................................................................................................................................................... 
3. ถ้าจะเดินทางไปภูเรือต้องผ่านที่ใดบ้าง บอกมาให้ละเอียด 
........................................................................................................................................................... 
4. “ชาโต้ เดอ เลย” คือชื่อของอะไร และมีความสําคัญอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5. แม่คะนิ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
6. ใครเป็นผู้สร้างพระธาตุศรีสองรักและพระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ท่ีไหน 
........................................................................................................................................................... 
7. พระธาตุศรีสองรักมีความสําคัญอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
8. ราชสํานักกรุงศรีอยุธยากับราชสํานักล้านช้างเวียงจันทน์ต่างส่งไพร่พลมาสร้างพระธาตุศรีสองรัก ซึ่ง
ปัจจุบันเกิดเป็นชุมชนชื่อว่าอะไร 
........................................................................................................................................................... 
9. นักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศสได้ยึดเวียดนาม ลาว กัมพูชาเป็นเมืองขึ้น รวมเรียกว่าอะไร 
........................................................................................................................................................... 
10. ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นเรื่องพรมแดนไทยกับเพื่อนบ้านท่ีฝรั่งเศสทําไว้ในอดีตว่าอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
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 แผนภูมิการอ่านสารคดีเรื่อง “ศรัทธาของคนเล” 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศรัทธาของคนเล 
 

3. ผ้าป่ากลางน้ าของ
คนประแสร์ 

2. ผ้าป่า 
 

1.บ้านประแสร์ 
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เฉลยแผนภูมิการอ่านสารคดีเร่ือง “ศรัทธาของคนเล” 
 
 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

            
 
 
 
 

2.1 การได้มาของผ้าจีวร
พระสงฆ์ 

3.1 วิธีการตั้งผ้าป่าของ 

ชาวประแสร์ 

3.2 ประเพณี 
ลอยกระทง 

1.1 สถานท่ีตั้งบ้านประแสร์ 

1.2 เชื้อชาติของคนที่อาศัยอยู่ 

ศรัทธาของคนเล 
 

3. ผ้าป่ากลางน้ าของ
คนประแสร์ 

2. ผ้าป่า 
 

1.บ้านประแสร์ 

3.3 สาเหตุการหยุดชะงักของ 
การทอดผ้ากลางน้ํา 

2.2 ที่มาของคําว่าผ้าป่า 

ของกินท่ีมีชื่อเสียง บุญสลากภัต 
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ศรัทธาของคนเล 
 

1) บ่ายโขแล้ว ป้าจวงประแป้งไปพลาง ตามองนาฬิกาไปพลาง ป่านนี้ที่ท่าน้ําคงแข่งเรือกัน
สนุกสนาน อีกสักประเดี๋ยวก็ได้เวลานิมนต์พระมารับผ้าป่า ข่าวว่าปีนี้พวกหนังสือพิมพ์กับทีวีจะมากัน
มากเป็นพิเศษ เพราะเริ่มมีข่าวดังออกไปว่าปากน้ําประแสร์บ้านเรามีธรรมเนียมทอดผ้าป่ากลางน้ําอย่าง
ไม่มีใครเหมือน 
   2) ย่างเข้า ๖๓ปีนี้แล้ว ป้าจวงยังไม่เคยได้ยินเลยว่าม่ีที่ไหนเขาทอดผ้าป่ากันกลางน้ํา อย่าว่า
แต่ในระยองเลย ทั่วเมืองไทยก็มีแต่บ้านเรานี่แหละ ตั้งแต่จําความได้ ปู่ย่าก็บอกเราจัดของเรามาอย่างนี้
เป็นร้อยๆปีแล้ว คนบางกอกขี้เห่อเพิ่งจะมาตื่นเต้นกันเป็นพัลวันปีนี้เอง 
 3) น้ําประแสร์ไหลลงทะเลระยองตรงเขตอําเภอแกลง คนปากน้ําประแสร์จึงออกเรือหาปลา 
หรือไม่ก็ค้าขายกันส่วนใหญ่ บ้านประแสร์จึงเจริญเพราะเป็นเมืองชายทะเลที่ติดต่อค้าขายกับบางกอก
และเมืองชล สมัยก่อนยังไม่มีรถสะดวกสบาย ใครจะไปบางกอกก็ไปกันทางเรือทั้งนั้น ไม่มีใครรู้ว่าชื่อ 
“ประแสร์” มาจากไหน แต่ป้าจวงไม่เข้าใจว่า ทําไมนายอําเภอคนนหนึ่งมาเปลี่ยนของเราเป็น “บ้านประแสร์” 
ไปเสียได้ ทั้งๆที่หลวงพ่อวัดตะเคียนงามท่านว่า แม้แต่กองทัพเรือยังตั้งชื่อเรือรบลําหน่ึงว่า “เรือรบหลวง
ประแสร”์ แล้วทําไมจึงกลายเป็น “กระแส” 
 4) คนประแสมีทั้งจีนและไทย แต่ถึงยังไงก็ถือพุทธ จึงใช่ว่าจะเอาแต่ค้าขายหรือจับปลากัน
ตะพึดตะพือ บุญกุศลไม่ใส่ใจทําก็เกินไป ค้าขายได้กําไร จับปลาตัวใหญ่ๆ จึงมาแบ่งทําบุญกันเสียบ้าง 
อย่างน้อยปีหน่ึงก็ร่วมกันทอดผ้าป่าสักครั้ง 
 5) ได้ยินหลวงพ่อเทศน์ให้ฟังตั้งแต่เด็กว่า สมัยพุทธกาลโน้นพระสงฆ์ที่เป็นพุทธสาวกท่านนุ่งผ้า
ห่อศพ คือเอาผ้าดิบขาวที่ชาวอินเดียใช้ห่อศพมาตัดเย็บจีวร เพราะในพระวินัยปิฎกกําหนดว่า  ผู้ใด
ต้องการบวชต้องหาจีวรมาเองหรือพระที่จีวรเก่ามากจนต้องเปลี่ยนใหม่ ก็ต้องไปหาผ้ามาเปลี่ยนเอง
เช่นกัน บรรดาศิษย์ตถาคตจึงไปหาเอาตามป่าช้าผีดิบ ที่ซึ่งคนอินเดียบางพวกเขาเอาศพมาทิ้งไว้ให้แร้ง
จิกกินจนเหลือแต่กระดูก แล้วจึงเก็บเอากระดูกไปบูชา โดยทิ้งผ้าห่อศพไว้ในป่าช้า พุทธสาวกก็ไปเก็บ
มาตัด มาเย็บ มาย้อมเป็นจีวรนุ่งห่ม 
 6) แต่ผ้าห่อศพผืนหนึ่งใช่ว่าจะพอทําจีวร ต้องค่อยๆ เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ในพุทธวินัยยังกําหนด
ไว้อีกว่า ถ้าเก็บสะสมไว้เกิน ๑๐ วันก็ต้องสละผ้านั้นเสีย ชาวบ้านจึงเห็นถึงความยากลําบากของ
พระภิกษุสงฆ์ ครั้นจะถวายผ้าจีวรให้โดยตรงก็ไม่ได้ เพราะไม่มีพุทธานุญาตให้ทําเช่นนั้น จึงมีคนออก
อุบายเอาผ้าดิบไปคลุกฝุ่น ไปหมกไว้ในดินในป่า แกล้งให้ชายผ้าโผล่แลบออกมา ศิษย์ตถาคตไปพบเข้า
ก็ชักบังสุกุลไปทําจีวรได้ 
 7) หลวงพ่อท่านเทศน์ให้ฟังจับใจป้าจวงมาถึงวันนี้ว่า เม่ือคราวที่พระสารีบุตร อัครสาวกมีจีวร
เก่าคร่ําคร่าจนถึงกับฉีกขาดแล้ว เทพธิดาองค์หนึ่งรู้เข้าจึงเกิดศรัทธาแรงกล้า นิรมิตผ้าทิพย์ผืนยาว ๑๒ 
ศอกไปหมกไว้ในป่าให้พระสารีบุตรมาเก็บเอาไปทําจีวรผืนใหม่ นี่จึงเป็นที่มาของคําว่า “ผ้าป่า” แม้ว่า
ต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าประทานพระอนุญาตให้ทายกทายิกาถวายจีวรให้พุทธสาวกได้โดยตรง แต่ก็
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ยังมีการเอาจีวรไปพาดไว้ตามพุ่มไม้ แล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดมนต์ชักผ้าบังสุกลไป เพื่อรําลึกถึง
ผ้าป่า ในสมัยพุทธกาล อันเป็นที่มาของธรรมเนียมการตั้ง “พุ่มผ้าป่า” ในปัจจุบันนี้ 
  8) ที่ไหนๆ ในเมืองไทยเขาก็ต้องพุ่มผ้าป่ากันบนบก ตามหน้าบ้านหรือในตลาดที่มีคนเยอะๆ 
แต่ป้าจวงเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกว่า ปากน้ําประแสร์บ้านเราจะปักพุ่มผ้าป่ากันกลางน้ํา เพราะพวกเราอยู่
กับน้ํา หาอยู่หากินในทะเล ตั้งบ้านเรือนร้านค้ากันริมน้ํา สมัยก่อนจะไปวัดก็ไปกันทางเรือ แล้วทําไม
ต้องไปตั้งพุ่มผ้าป่ากันบนบกให้เสียเวลา นิมนต์พระพายเรือมาชักผ้าป่ากันกลางน้ําสะดวกกว่าเป็น
ไหนๆ 
 9) ศรัทธาของคนประแสร์บ้านเราก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาก็เลยจัดเป็นงานใหญ่ประจําปี ทุกๆ 
วันเพ็ญเดือนสิบสอง ฉลองลอยกระทง ไหว้พระแม่คงคาไปพร้อมๆ กัน เรียกว่าหยุดงานกันวันหนึ่งเลย 
พวกไปหาปลาไกลๆก็ต้องกลับมาให้ทัน ไอ้หมึก ไอ้ธง กับไอ้พวกที่ไปเรียนหนังสือในบางกอกก็จะ
กลับมาบ้านวันน้ี พวกที่จะแข่งเรือ แข่งว่ายน้ํา ชกมวยทะเล ร้องรําทําเพลง ก็จะหยุดเตรียมงานกันสาม
วันห้าวันล่วงหน้า บรรยากาศงานผ้าป่ากลางน้ํามันสนุกอย่างที่เขาว่าไว้ใน “นิราศเดือน” ว่า 
 ......บ้างก็มีแห่ผ้าป่าพฤกษาปัก                มีเรือชักเซ็งแซ่แลสลอน 

ขับประโคมดนตรีมีละคร                               อรชรรําร่าอยู่หน้าเรือ 
บ้างก็ร้องสักวาใส่หน้าทับ                              ลูกคู่รับพร้อมเพราะเสนาะเหลือ 
ฟังสําเนียงเสียงสัตว์ไม่มีเครือ                         เป็นใยเยื่อจับในนํ้าใจชาย.......... 

 10) ป้าจวงยังจําภาพในวัยสาวได้แม่น ว่าถึงหน้าทอดผ้าป่ากลางน้ําทีไร หนุ่มๆ สาวๆ ชาวประแสร์
จะคึกคักกันเหลือเกิน ยิ่งมีหนุ่มๆ จากแกลงจากบ้าเพมาเที่ยวกันมาก พวกสาวๆ ก็ยิ่งแต่งตัวกันพริ้ง  
จนหลายคนได้คู่อยู่กินกันมามีลูกเต็มบ้าน ก็เพราะพบกันกันในงานทอดผ้าป่านี่แหละ 
 11) ผ้าป่ากลางน้ําของชาวประแสร์หยุดชะงักไปหลายปีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พอ
สงครามสงบดีทีนี้ก็เลยจัดกันใหญ่โตยิ่งขึ้น ฉลองกันตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกดื่น บ้านเรือนริมน้ําก็ขยับ
ขยายเพิ่มขึ้นไปบนบกมากขึ้น ก็ประแสร์บ้านเราอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทํากะปิ น้ําปลา ที่ขึ้นชื่อของ
ระยอง ใครก็อยากมาทํากิน พอคนเยอะเข้า แรงศรัทธาที่จะทําบุญให้ได้อานิสงส์ก็เพิ่มเป็นเงาตามตัว จะ
มัวจัดทอดผ้าป่ากันกลางน้ําอย่างเดียวไม่พอแล้ว ต่อมาจึงจัดธรรมเนียมตั้งพุ่มผ้าป่ากันหน้าบ้านกันแทบ
ทุกหลัง แล้วจับสลากแบบ “บุญสลากภัต” ให้พระเณรจับสลาก ได้เบอร์บ้านใคร ตกเย็นหลังชักผ้าป่า
กลางน้าก็แยกย้ายกันไปชักผ้ากันตามบ้าน 
 12) รวมกันทุกบ้านแล้วได้ถึงกว่า ๑๐๐ พุ่ม ปรากฏว่าช่วงแรกๆพระยังหาบ้านจับสลากได้ไม่
เจอ บางคืนพระเดินหาตั้งแต่ทุ่มกว่าๆจนสี่ทุ่มก็ยังหาผ้าป่าไม่ได้ ท่านพระป่าครูเจ้าอาวาสเลยเอ็ดเอาว่า
ชาวบ้านแกล้งพระรังแกเณร เห็นเป็นตัวตลกไปได้ มาระยะหลังๆจึงตั้งช่วยกันบอกทางให้พระไปชัก
ผ้าป่าได้ถูกต้องแม่นยํา 
 

........................................................................................................................... 
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 13) บ่ายโขแล้ว ป้าจวงประแป้งไปพลาง ตามองนาฬิกาไปพลาง ป่านนี้ที่ท่าน้ําคงแข่งเรือกัน
สนุกสนาน อีกสักประเดี๋ยวก็ได้เวลานิมนต์พระมารับผ้าป่า ข่าวว่าปีนี้หนังสือพิมพ์กับทีวีจะมากันมาก
เป็นพิเศษ เพราะเริ่มมีข่าวดังออกไปว่าปากน้ําประแสร์บ้านเรามีธรรมเนียมทอดผ้าป่ากลางน้ําอย่างไม่มี
ใครเหมือน 
 14) แล้วสักสองปี ป้าจวงว่าพวกนี้คงหายเห่อเหมือนยามน้ําลง !  

แต่ศรัทธาของคนเลบ้านเราไม่ได้ขึ้น-ลงเหมือนน้ําประแสร์ กลับยิ่งทวีคูณเหมือนตะเคียนทองที่
วัดตะเคียนงาม ยิ่งนานวันยิ่งหลั่งรากลึกลงดินจนยากจะมีสิ่งใดมาโยกคลอน เป็นหลักธรรมนําชีวิตให้
ชาวประแสร์ร่มเย็น.... 

15) ด้วยการรู้จักเป็นผู้ “ให้” โดยไม่ต้องค านึงถึงผลก าไรหรือสิ่งตอบแทนกันเสียบ้าง 
 

(ธีรภาพ  โลหิตกุล. (2542). “ศรัทธาของคนเล.” ใน คนโยนฟืน. หน้า 131 – 137. กรุงเทพ ฯ : 
แพรวสํานักพิมพ์.) 
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แบบทดสอบการอ่านสารคดีเร่ือง “ศรัทธาของคนเล” 
 

จงอ่านสารคดีเร่ือง “ศรัทธาของคนเล” แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. “คนเล” หมายถึงคนจังหวัดอะไร 
........................................................................................................................................................... 
2. น้ําประแสร์ไหลลงทะเลที่ไหน 
........................................................................................................................................................... 
3. จากสารคดีที่อ่าน บ้านประแสร์มีประเพณีอะไร 
........................................................................................................................................................... 
4. ที่บ้านประแสร์มีคนเชื้อชาติใดอาศัยอยู่บ้าง และส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5. ในพุทธวินัยกําหนดให้พระสงฆ์เก็บผ้าเพื่อมาทําจีวรไว้ไม่เกินกี่วัน 
........................................................................................................................................................... 
6. คนบ้านประแสร์มีอาชีพอะไร 
........................................................................................................................................................... 
7. ที่บ้านประแสร์มีงานใหญ่ประจําปีในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับช่วงเวลาใด 
........................................................................................................................................................... 
8. การทอดผ้าป่ากลางน้ําของชาวประแสร์หยุดชะงักในช่วงใด 
........................................................................................................................................................... 
9. ของกินที่มีชื่อเสียงของบ้านประแสร์คืออะไร 
........................................................................................................................................................... 
10. “บุญสลากภัต” หมายความว่าอย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
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แผนการสอนการอ่านข่าว 
            
เวลาเรียน  6  คาบเรียน  

วัตถุประสงค์การเรียน 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข่าว 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจับใจความสําคัญของข่าวที่อ่านได้ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาโยงความสัมพันธ์ของข่าวได้ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับข่าวที่อ่านได้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบงานเรือ่ง “โพล 77 % เชือ่นักการเมืองโกง” และ “เปิด รร.สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี54” 
 2. แผนภูมิแบบโครงร่าง 
 3. แผนภูมิแบบสมบูรณ์ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นก่อนการอ่าน  

1. ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คําถาม 
2. ผู้สอนอธิบายคําศัพท์สําคัญ 
3. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันโยงความสัมพันธ์ของคํา 
4. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิและจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์หรือประโยคเพื่อโยง

ความสัมพันธ์ของหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
6. ผู้สอนแจกใบงานแผนภูมิเรื่อง “โพล 77 % เชื่อนักการเมืองโกง” แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

คาดเดาข้อมูลที่ควรนํามาเติมลงในแผนภูมิ 
7. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 

 
ขั้นการอ่าน 
8. นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่องด้วยตนเอง 
9. ให้นักศึกษาสร้างหรือปรับแผนภูมิที่ทําในขั้นก่อนการอ่าน โดยนําข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  

เนื้อเรือ่งมาเติมลงในแผนภูมิและปรับให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
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ขั้นหลังการอ่าน 
 10. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่มที่สร้างหรือปรับตามข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  
 11. ให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่าน 
 12. ให้นักศึกษาปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลในแผนภูมิกลุ่มของตนเอง 
 13. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
การประเมินผล 
 1. ผู้สอนแจกใบงานใหม่ การอ่านข่าวเรื่อง “เปิด รร.สาธติชุมชนสมเด็จย่าปี54” 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านพร้อมสรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นช่วยกันสร้างแผนภูมิ 
การอ่านและนําข้อมูลมาเติมลงในแผนภูมิให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
 3. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่ม  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นแนวทางในการสร้างแผนภูมิ
การอ่านเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 
 5. ผู้สอนแจกบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาเขียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านโดยใช้แผนภูมิ 
 6. ตรวจผลจากการทําแบบทดสอบท้ายเรื่องถูกร้อยละ 60 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แผนภูมิการอ่านข่าว “โพล 77 % เชื่อนักการเมืองโกง” 
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เฉลยแผนภูมิการอ่านข่าว “โพล 77 % เชื่อนักการเมืองโกง” 
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   อย่างไร  
 
 
 

ท าไม 
 
 
 
 
 
 

โพล  77 % เชื่อนักการเมืองโกง 

สํานักงานวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน 

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง ต้นตอทุจริตคอรัปชั่น
และทัศนคติของประชาชนก่อนยึดอํานาจปี 2549 กับปัจจุบัน 

และความเชื่อม่ันต่อประชาธิปไตย 
 

สํารวจกลุ่มประชาชนจาก 17 จังหวัด จํานวน 1,349 ครัวเรือน 

ช่วงเดือนตุลาคม 2553 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2548 

ผลการสํารวจพบว่า ประชาชนเชื่อว่านักการเมืองโกง 

- 
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แบบทดสอบการอ่านข่าว 
             
              1   
            
  
       
        
 
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3  
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                4 
            
  
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (หนังสือพิมพ์มติชน, วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ปีท่ี 33 ฉบับที่ 11930) 
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แบบทดสอบการอ่านข่าว 
 

จงอ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม (10 คะแนน) 
1. พาดหัวข่าวมีหน้าที่อะไร  
........................................................................................................................................................... 
2. วรรคนํามีหน้าที่อะไร 
........................................................................................................................................................... 
3. ส่วนเชื่อมมีหน้าที่อะไร 
........................................................................................................................................................... 
4. เนื้อข่าวมีหน้าที่อะไร 
........................................................................................................................................................... 
5. ข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร 
........................................................................................................................................................... 
6. สาเหตุที่ทําให้ประเทศชาติล่มจมคืออะไร 
........................................................................................................................................................... 
7. เอแบคโพลล์ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าไร 
........................................................................................................................................................... 
8. เอแบคโพลล์เก็บข้อมูลระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไร 
........................................................................................................................................................... 
9. ผลการสํารวจข้อมูลประเด็นท่ีว่า “คนเชื่อว่า มีการซ้ือสิทธิขายเสียงเพิ่มข้ึน” จากเดิมร้อยละเท่าไร 
........................................................................................................................................................... 
10. ปัญหาอะไรเป็นตัวชี้วัดต้นตออุปสรรคการพัฒนาประเทศไทย 
........................................................................................................................................................... 
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แผนภูมิข่าว “เปิด รร. สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี 54” 
             

 
 

 
 ใคร       

 
 
 

       ท าอะไร 

 
 
 
 

ที่ไหน 

            
            

 

เมื่อไร 
รร 

 
 

   อย่างไร  
 
 
 
 

 

ท าไม 
 
 
 
 

เปิด รร. สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี 54 
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เฉลยแผนภูมิข่าว “เปิด รร. สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี 54” 
             

 
 

 
 ใคร       

 
 
 

       ท าอะไร 

 
 
 
 

ที่ไหน 

            
            

 

เมื่อไร 
รร 

 
 

   อย่างไร  
 
 
 
 

 

ท าไม 
 
 
 
 

เปิด รร. สาธิตชุมชนสมเด็จย่าปี 54 

มศวร่วมกับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า 

เปิดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านสันเกี๋ยง ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

จะเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2554 

จะรับนักเรียนเด็กไทยภูเขาและเด็กในพื้นที่ทุรกันดารเข้าศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เม่ือจบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาได้ที่โพธิวิชชาลัยแม่สอด มศว ตาก 

- เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบทดสอบการอ่านข่าว 
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 1 – 10 (10 คะแนน) 
ข้อ 1 - 9 จงท าเครื่องหมาย x ข้อที่ถูกต้อง 

 
                เปิดรร.สาธิตชุมชนสมเด็จยา่ป ี54                                        1

  
ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  

เปิดเผยวา่ หลังจากประธานอ านวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  
นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ มศว เพื่อพัฒนาชุมชน 
การเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านสันเก๋ียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่                                         2 
ไปเป็นโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม นั้น  
จะเปิดรับนักเรียนเยาวชนไทยภูเขาและในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารเข้าศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2554 นี้เป็นรุ่นแรก 

ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อร่วมกันสร้างโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนองพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                             3 
โดยเด็กจบจากที่นี่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ที่ 
โพธิวิชชาลัยแม่สอด มศว ตาก โดยจะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2554  
ซึ่งเป็นปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

                         (หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจําวันท่ี 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553) 
 
1. ข้อความหมายเลข 1 เรียกว่าอะไร 
 ก. พาดหัวข่าว   ข. พาดหัวรอง 
 ค. วรรคนํา   ง. เนื้อข่าว 
 
2. ข้อความหมายเลข 2 เรียกว่าอะไร 
 ก. พาดหัวข่าว   ข. พาดหัวรอง 
 ค. วรรคนํา   ง. เนื้อข่าว 
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3. ข้อความหมายเลข 3 เรียกว่าอะไร 
 ก. พาดหัวข่าว 
 ข. พาดหัวรอง 
 ค. วรรคนํา 
 ง. เนื้อข่าว 
 
4. พาดหัวข่าวทําหน้าที่อะไร 
 ก. บอกใจความสําคัญของข่าว 
 ข. สรุปรายละเอียดของข่าว 
 ค. เชื่อมโยงรายละเอียดของข่าว 
 ง. ขยายรายละเอียดของข่าว 
 
5. วรรคนําทําหน้าที่อะไร 
 ก. ขยายพาดหัวข่าว 
 ข. สรุปรายละเอียดของข่าว 
 ค. บอกใจความสําคัญของข่าว 
 ง. เชื่อมโยงรายละเอียดของข่าว 
 
6. พาดหัวข่าวกล่าวถึงประเด็นอะไรเป็นสําคัญ 
 ก. อธิการบดีมศว  
 ข. ปีการศึกษา 2554 

ค. การเปิดโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม 
 ง. การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
  
7. จากเนื้อข่าว โครงการดังกล่าวจะรับเด็กจากที่ไหนมาเรียน 
 1. เด็กชนบท     2. เด็กไทยภูเขา 
 3. เด็กทั่วไป     4. เด็กห่างไกลความเจริญ 
 
 ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก   ข. ข้อ 1 และ 3 ถูก 
 ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก   ค. ข้อ 2 และ 4 ถูก 
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8. เมื่อเด็กจบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ที่ไหน 
 1. โพธิวิชชาลัยแม่สอด    2. มศว ตาก 
 3. มศว ประสานมิตร    3. มศว องครักษ์ 

ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก   ข. ข้อ 1 และ 3 ถูก 
 ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก   ค. ข้อ 2 และ 4 ถูก 
 
9. โรงเรียนสาธิตที่สร้างขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 ก. เพื่อรับเด็กจากท้องถิ่นห่างไกลมาเรียน 
 ข. เพื่อให้เด็กมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ค. เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา 
 ง. เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
10. จงเขียนประโยคของข่าวที่แสดงข้อเท็จจริงมา 2 ข้อ 
 1)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 2)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการสอนการอ่านเรื่องส้ัน 
            
เวลาเรียน  6  คาบเรียน  

วัตถุประสงค์การเรียน 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเร่ืองสั้น 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาโยงความสัมพันธ์ของเรื่องได้ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบงานเรื่อง “กลับบ้านเกิด” และ “คําตอบสุดท้าย” 
 2. แผนภูมิแบบโครงร่าง 
 3. แผนภูมิแบบสมบูรณ์ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นก่อนการอ่าน  

1. ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คําถาม 
2. ผู้สอนอธิบายคําศัพท์สําคัญ 
3. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันโยงความสัมพันธ์ของคํา 
4. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิและจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์หรือประโยคเพื่อโยง

ความสัมพันธ์ของหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
6. ผู้สอนแจกใบงานแผนภูมิเรื่อง “กลับบ้านเกิด” แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มคาดเดาข้อมูลที่ควร

นํามาเติมลงในแผนภูมิ 
7. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 

 
ขั้นการอ่าน 
8. นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่องด้วยตนเอง 
9. ให้นักศึกษาสร้างหรือปรับแผนภูมิที่ทําในขั้นก่อนการอ่าน โดยนําข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 

เนื้อเรื่องมาเติมลงในแผนภูมิและปรับให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
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ขั้นหลังการอ่าน 
 10. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่มที่สร้างหรือปรับตามข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  
 11. ให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่าน 
 12. ให้นักศึกษาปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลในแผนภูมิกลุ่มของตนเอง 
 13. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
การประเมินผล 
 1. ผู้สอนแจกใบงานใหม่ การอ่านเรื่องสั้น เรื่อง “คําตอบสุดท้าย” 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านพร้อมสรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นช่วยกันสร้างแผนภูมิ 
การอ่านและนําข้อมูลมาเติมลงในแผนภูมิให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
 3. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่ม  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นแนวทางในการสร้างแผนภูมิ
การอ่านเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 
 5. ผู้สอนแจกบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาเขียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านโดยใช้แผนภูมิ 
 6. ตรวจผลจากการทําแบบทดสอบท้ายเรื่องถูกร้อยละ 60 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แผนภูมิการอ่านเรื่องสั้น “กลับบ้านเกิด” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลับบ้านเกิด 
2.ฉันกลับบ้านเกิด 
(เพราะเหตุบังเอิญ) 

 

3. เร่ืองของพี่หัวโต 
 

1.ประวัติของฉัน 
 

4. ความต้องการ
ของฉันไมม่ีที่สิ้นสุด 
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เฉลยแผนภูมิการอ่านเรื่องสั้น “กลับบ้านเกิด” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 

2.1 แมข่องฉันมาทําธุระที่บ้านเกิด 
 2.2 การเดินทางมาบ้านเกิด 

3.2 พีห่ัวโตเป็นคนพิการ 

2.4.2 ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

3.1 พีห่ัวโตมีความสามารถด้านช่างฝมีือ 

2.3 แมข่องฉันมา
บ้านเกิดเพื่อขาย

ที่ดิน 

1.2 ครอบครัวของฉันย้ายไปอยูต่ัวจงัหวัด 

1.1 ฉันจากบ้านเกิดมา 40 - 50ปี 

 

กลับบ้านเกิด 
2. ฉันกลับบ้านเกิด 
เพราะเหตุบังเอิญ 

 

3.  เร่ืองของพี่หัวโต 
 

1. ประวัติของฉัน 
 

4. ความต้องการ
ของฉันไมม่ีที่สิ้นสุด 

2.4 ความเปล่ียนแปลง 

2.4.1 ความเปล่ียนแปลงของคน 

1.3 ฉันแตง่งานเมื่อเรียนจบและไม่
เคยคิดถึงบ้านเกิด 

3.3 ที่อยู่ของพี่หวัโต 

3.4 ความสัมพันธข์องฉันกับพี่หวัโตในวัยเด็ก 
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กลับบ้านเกิด 
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(ชาติ  กอบจิตติ. “กลับบ้านเกิด.” ใน มีดประจําตัว. หน้า 153 – 161. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ :  
พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
แบบทดสอบการอ่านเร่ืองสั้นเร่ือง “กลับบ้านเกิด” 

 
จงอ่านเรื่องสั้นเรื่อง “กลับบ้านเกิด” แล้วท าเครื่องหมาย (X) ข้อที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1. ปมความขัดแย้งสําคัญของเรื่องสั้น “กลับบ้านเกิด” คือข้อใด 
 ก. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   ข. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
 ค. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   ง. ปมขัดแย้งภายในใจของมนุษย์ 
 
2. เพราะเหตุใดฉันจึงต้องกลับบ้านเกิด 
 ก. เพราะมาเยี่ยมญาติพี่น้อง    ข. เพราะพาแม่ไปขายที่ดิน 
 ค. เพราะแม่อยากไปเยี่ยมพี่หัวโต   ง. เพราะแม่ต้องการไปเยี่ยมญาติ 
 
3. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของพี่หัวโตไม่ถูกต้อง 
 ก. พี่หัวโตเป็นคนใจดี     ข. พี่หัวโตเป็นคนพิการ 
 ค. พี่หัวโตเป็นคนความจําดี    ง. พี่หัวโตเป็นคนขี้น้อยใจ 
 
4. เมื่อ “ฉัน” คิดออกว่าพี่หัวโตฝากซื้อไม้ซาง  “ฉัน” มีความรู้สึกอย่างไร 
 ก. แปลกใจ      ข. สงสาร 
 ค. ประทับใจ      ง. รําคาญใจ 
 
5. แนวคิดสําคัญที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอคืออะไร 
 ก. การรู้จักคิดถึงบ้านเกิด    ข. การรู้จักคิดถึงผู้อื่น 
 ค. การรู้จักพอเพียง     ง. การรู้จักมีน้ําใจ 
 
6. จงเขียนเล่าโครงเร่ืองใหญ่ของเรื่องสั้น “กลับบ้านเกิด” (5 คะแนน) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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แผนภูมิการอ่านเรื่องสั้น “ค าตอบสุดท้าย” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

เฉลยแผนภูมิการอ่านเรื่องสั้น “ค าตอบสุดท้าย” 
 

 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

   

หลานชายตั้งคําถามที่คุณไม่สนใจตอบ 

3.2 หญิงสาวพูดจาไม่สุภาพว่าคณุ 

3.1 หญิงสาวขับรถกินเลนรถของ
คุณ 

1.1 “คุณ”ตั้งคําถามตัง้แต่สมัยเด็กถึง
เรียนจบมีงานทํา 

มุมมองการใชช้ีวิตในการทํางาน 

 

ค าตอบสุดท้าย 

2. วันหยุดสงกรานต์ “คุณ” 
กลับบา้นต่างจังหวัด 

 

3. เกิดอุบัติเหตุขณะ “คุณ”
ขับรถกลบับา้น 

 

1. การต้ังค าถามให้กับชีวิต 
 

4. “คุณ”ได้ค้นพบค าตอบ
สุดทา้ยคือมมุมองการใชช้ีวิต 

1.2 คุณอยากมีรถยุโรปเหมือนรถที่จอด 
ข้าง ๆ รถของคุณ 

3.3 คุณขับรถชนควายที่เดินเตม็ถนน 

3.4 คุณคิดได้ว่าหญิงสาวไม่ได้วา่คุณ 
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ค าตอบสุดท้าย 
 

 1) ทําไมนะ ทําไมนะ 
 2) ตั้งแต่เล็กจนโต คุณเฝ้าแต่ถามตัวเองด้วยคําถามสารพัด...คําถามที่ไม่เคยมีคําตอบ...คําถาม
ที่คุณ                        รู ้              
 3) ทําไมคุณถึงไม่เคยทําอะไรได้ดีเลยสักอย่าง ตั้งแต่เด็กๆ รูปวาดระบายสีที่คุณวาดไม่เคยสวย
สู้ใครได้ คะแนนของคุณอยู่แค่ปานกลาง รูปร่างคุณไม่เคยเพรียวงามอย่างใครเขาแม้จะเพียรอดข้าวอดน้ําอยู่
กี่ม้ือก็ตาม พูดถึงหน้าตาก็ยิ่งแล้วใหญ่  พอเรียนจบมาทํางานก็ไม่เห็นก้าวหน้า ส่วนเรื่องความรัก...คุณยัง
แปลกใจอยู่จนทุกวันน้ีว่าทําไมยังสะกดคํานั้นได้ถูก 
 4) คุณนั่งอยู่ในรถที่จอดติดสัญญาณไฟแดง เหลือบมองรถยุโรปท่ีหยุดอยู่ข้างรถคุณ รถสีดําเป็น
มันปลาบออกแบบเรียบเก๋ทันสมัย  พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน คุณถอนใจ นึกเทียบกับ
รถญี่ปุ่นมือสองของตัวเองที่ชะรอยจะเป็นเนื้อคู่ของช่างซ่อมที่อู่ จึงได้แวะเวียนเข้าไปหาอยู่บ่อยครั้ง  
คําถามครั้งที่พันเจ็ดร้อยสี่สิบวาบขึ้นในสมอง...ทําไมคุณถึงไม่ได้เป็นเจ้าของรถสวยๆ อย่างนั้นบ้างนะ 
 5) “โธ่เอ๊ย !                  น่า เธอน่าจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยแหละ” เสียงของเพื่อนสนิท
ก้องขึ้นในหัวทันที เรื่องนี้คุณเถียงกับเธอมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว แต่ก็นั่นแหละ เธอจะไปรู้อะไร เล่นเกิด
มาสวย รวย เก่ง สมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่ 
 6) เอาเถอะอีกไม่กี่วันคุณก็จะได้พักผ่อนแล้ว วันหยุดสงกรานต์ทอดตัวขวางปฏิทินอยู่อย่างเย้ายวน 
ปีน้ีคุณตกลงใจจะขับรถไปสมทบกับครอบครัวพี่สาวที่บ้านต่างจังหวัดของแม่ นานแล้วที่ครอบครัวไม่ได้อยู่
พร้อมหน้ากันเช่นนี ้
 
 7) “น้าฮะ น้า”เสียงใสๆ ของเด็กชายวัยหกขวบดังขึ้นจากประตูครัว ขณะที่คุณกําลังผัดข้าว
เตรียมไว้ม้ือกลางวัน ต้องมากพอสมควรจึงจะพอเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดที่มาพักในบ้านได้ 
 “อะไรจ๊ะ” คุณใส่เนื้อหมูและหอมใหญ่ลงในกระทะ ก่อนจะลงมือผัด 
 “ผมมีคําถามมาให้ทายฮะ” 
 “คําถามอะไรหรือจ๊ะ” คุณตอบโดยไม่หันไปมอง วางตะหลิวแล้วคว้าชามเทข้าวลงกระทะ 
 “รู้ม้ัยฮะว่า ทํายังไงพระอาทิตย์จึงจะขึ้นทางทิศตะวันตก” 
 “น้าไม่รู้หรอกจ้ะ” คุณหันซ้ายหันขวาหาตะหลิว มันอยู่ในมือป้อมๆ ของเด็กชายน่ันเอง  
“ส่งตะหลิวมาให้น้าหน่อยสิ” 
 “ม่ายอาวฮะ” เด็กชายลากเสียงอย่างกวนๆ  กําด้ามตะหลิวไว้พลางถอยหนี สีหน้าอิ่มเอมที่มีข้อ
ต่อรอง “น้าลองเดามาก่อนสิ แล้วผมจะคืนให้”  
 “อย่าเล่นน่า” คุณพยายามแย่งตะหลิวจากมือหลานชาย แต่เขาว่องไวกว่ามาก “เอ๊ะ ! ส่งมานี่เลย
มาข้าวจะไหม้อยู่แล้ว” 
 “นิดนึงซีฮะ” เด็กน้อยยังไม่เลิกราง่ายๆ เขายังรบเร้าต่อไป “ทํายังไงพระอาทิตย์ถึงจะขึ้นทางทิศ
ตะวันตกฮะ” 
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 “ก็ได้ๆ อืม...จับโลกพลิกละม้ัง” คุณตอบอย่างขอไปที ชําเลืองดูกระทะอย่างกระวนกระวาย แม่นะ
แม่ทําไมไม่รู้จักซื้อตะหลิวมาไว้หลายๆ อันก็ไม่รู้ 
 “ไม่ใช่ฮะ” หลานชายตัวแสบร้องพลางยิ้มกว้าง ขณะท่ีคุณคว้าตะหลิวมาได้สําเร็จ 
 “ออกไปเล่นข้างนอกไป น้าจะผัดข้าว” คุณหันกลับไปง่วนอยู่หน้าเตาไฟอีกครั้ง หงุดหงิดกับ
อาหารที่เกือบไหม้ แต่ก็ยังได้ยินเสียงแจ้วๆ เฉลยอย่างมีชัย 
 “ถ้าจะให้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก  ต้องเอากระจกส่องต่างหากล่ะฮะ” 
 ขาดคํา เด็กชายก็วิ่งตื๋อจากไป คุณได้แต่ส่ายศีรษะในความซุกซนของเด็กน้อย แล้วนาทีต่อไปก็
ลืมบทสนทนาทั้งหมดเสียสิ้น 
 
 8) คุณบังคับรถลงจากเขาอย่างระมัดระวัง วันหยุดของคุณจบลงแล้ว พรุ่งนี้ทุกอย่างก็ต้อง
ดําเนินไปตามวัฏจักรอันน่าเหนื่อยหน่ายอีกครั้ง 
 9) ถนนว่างโล่งทอดตัวอย่างเหมือนงูสีเทาลดเลี้ยวอ้อมภูเขาในแสงตะวันยามโพล้เพล้ คุณแตะ
เบรกเป็นพักๆ ระหว่างที่เลี้ยวไปตามทาง  ทันใดนั้นรถยุโรปสีขาวคันหนึ่งก็แล่นสวนมาด้วยความเร็วสูง 
มันส่ายไปมา กินเข้ามาในช่องเดินรถของคุณจนหักหลบแทบไม่ทัน ก่อนที่เจ้าของรถซึ่งเป็นหญิงสาว
สวยจะไขกระจกลงมาตะโกนใส่คุณว่า 
 10) “อีควาย” 
 11) คุณเลือดขึ้นหน้า คนอะไร ! สวยเสียเปล่า เห็นๆ อยู่ว่าขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือ แถวนี้ถนนก็
อันตรายจะแย่ แล้วยังจะมาด่าคุณอีก พอกันที คุณลอกคราบสิ่งมีชีวิตแห่งความศิวิไลซ์ออกโดยไม่รอช้า ขอ
อุทิศสักสองสามนาทีให้แก่ความป่าเถื่อนดูสักหน  
 12) ไวเท่าความคิด คุณกดเลื่อนกระจกลง ตะโกนตอบไปด้วยเสียงอันดังไม่แพ้กัน 
 “นังบ้า!” 
 13) คุณกระทืบเท้าลงบนคันเร่งด้วยโทสะ ขณะที่พารถอ้อมพ้นเหลี่ยมเขามาได้ 
 14) แล้วก็ชนเข้ากับสิ่งหนึ่งอย่างจัง 
 15) มันดูเหมือนก้อนหินสีเทาขนาดมหึมา ซึ่งวางขวางถนนอยู่นับสิบก้อน ชั่วขณะหนึ่งคุณตกใจ
จนพูดไม่ออก ก่อนท่ีจะหลุดปากออกมาได้เป็นคําแรก 
 “ควาย...” 
 16) ฝูงควายเดินอยู่เต็มถนน ดูท่าว่ามันกําลังข้ามไปยังอีกฟากหนึ่ง คุณทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ 
ความเข้าใจปนกับความหนาวเยือกแล่นข้ึนมาอย่างรวดเร็ว 
 17) ผู้หญิงคนนั้นคงเกือบชนเข้ากับฝูงควายมาก่อน  จึงตกใจจนหักหลบเข้ามาในเลนของคุณ 
ไม่ได้เจตนาจะขับรถเย้ยมฤตยูแต่อย่างใด 
 18) ที่สําคัญ เธอพยายามจะเตือนคุณ เธอพูดว่า “มีควาย” ไมใ่ช่ “อีควาย” 
 19) นี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดธรรมดา  หรือเป็นเงาสะท้อนของการมองโลกในแง่ร้ายที่แฝงอยู่ก้น
บึ้งหัวใจ 
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 20) คุณเงยหน้าขึ้นมองกระจกหลัง พระอาทิตย์สีส้มดวงกลมกําลังจะลับขอบฟ้า ลําแสงสุดท้าย
ฉายจับท้องฟ้าเป็นสีแดงสด คุณแว่วเสียงเล็กๆ ร่าเริงของเด็กน้อย 
 “รู้ม้ัยฮะ ทํายังไง พระอาทิตย์ถึงจะขึ้นทางทิศตะวันตก” 
 แค่มองผ่านกระจก พระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศะวันตกได้ ไม่ต้องจับโลกพลิก ไม่ต้องเปลี่ยนวงโคจร 
ไม่ต้องท าอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้น 
 21) แล้วทําไม แค่มองจากอีกมุม ชีวิตจะสมบูรณ์ขึ้นไม่ได้เล่า 
 22) คุณคิดถึงงานบริษัทที่ไม่ก้าวหน้าขึ้นเท่าไหร่นัก แล้วยอมรับกับตัวเองเป็นครั้งแรก...ที่ผ่านมา 
คุณอาจตั้งใจน้อยเกินไป แต่อย่างน้อยคุณก็มีงานทํา คุณนึกถึงถนนยามเลิกงานในกรุงเทพ ภาพแรกที่
แวบเข้ามาคือรถยุโรปราคาแพงระยับเกลื่อนถนน แต่คราวนี้ คุณมองเห็นใบหน้าเหนื่อยหน่ายของคนบน
รถประจําทางเด่นชัดกว่า ชีวิตคุณสุขสบายแค่ไหนแล้วที่มีรถขับ 
 23) คุณพบแล้ว...คําตอบของคําถามเหล่านั้น 
 24) คําตอบสุดท้าย...ที่ไม่ต้องการคําตอบใดมาเติมเต็มอีก 
 25) พระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว  รอบข้างเริ่มขมุกขมัวลง แต่คุณกลับรู้สึกได้ถึงแสงสว่างที่จุดขึ้น
ในใจ นี่ใช่ไหม พอใจในสิ่งที่มีอยู่ 
 26) คุณยิ้มกับตัวเอง เฝ้ามองควายตัวสุดท้ายเดินพ้นขอบถนน ก่อนจะพารถเคลื่อนต่อไปอีก
ครั้ง...ไปตามถนนสู่ชีวิตใหม่ 
 27) คุณพร้อมแล้ว 

28) ใช่ไหม 
 
      (อนิมาล  เล็กสวัสดิ์, “คําตอบสุดท้าย”) 
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แบบทดสอบการอ่านเร่ืองสั้นเร่ือง “ค าตอบสุดท้าย” 
 

จงอ่านเรื่องสั้นเรื่อง “ค าตอบสุดท้าย” แล้วท าเครื่องหมาย (X) ข้อที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
1. ปมความขัดแย้งสําคัญของเรื่องสั้น “คําตอบสุดท้าย” คือข้อใด 
 ก. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์   ข. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
 ค. ปมขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   ง. ปมขัดแย้งภายในใจของมนุษย์ 
 
2. เรื่องสั้น “คําตอบสุดท้าย” ใช้วิธีการเล่าเรื่องอย่างไร 
 ก. ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง   

ข. ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  
ค. ผู้เขียนเล่าเรื่องโดยหย่ังเข้าไปในความคิดของตัวละคร 

 ง.  ผู้เขียนเล่าเรื่องในฐานะที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร 
 
3. ข้อใดคือจุดเด่นของเรื่องสั้น “คําตอบสุดท้าย” 
 ก. บทสนทนา      ข. ตัวละคร 
 ค. การเสนอแนวคิด     ง. การเล่าเรื่อง 
 
4.   
 
 
 
  
 ข้อความข้างต้นสะท้อนข้อคิดเรื่องใดเด่นชัดที่สุด 

ก. ความเข้าใจผิด     ข. มุมมองความคิด 
 ค. ความไม่มีสติ      ง. การขาดความรับผิดชอบ 
 
5. แนวคิดสําคัญที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอคืออะไร 
 ก. มุมมองการใช้ชีวิต     ข. มุมมองการอยู่ในสังคม 
 ค. มุมมองการรู้จักตนเอง    ง. มุมมองความเข้าใจผู้อื่น 
 
6. จงเขียนเล่าโครงเร่ืองใหญ่ของเรื่องสั้น “คําตอบสุดท้าย” (5 คะแนน) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ผู้หญิงคนน้ันคงเกือบชนเข้ากับฝูงควายมาก่อน  จึงตกใจจนหักหลบเข้ามา
ในเลนของคุณ ไม่ได้เจตนาจะขับรถเย้ยมฤตยูแต่อย่างใด 

ที่สําคัญ เธอพยายามจะเตือนคุณ เธอพูดว่า “มีควาย” ไม่ใช่  “อีควาย” 
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แผนการสอนการอ่านร้อยกรอง 
            
เวลาเรียน  6  คาบเรียน  

วัตถุประสงค์การเรียน 
 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านร้อยกรอง 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาโยงความสัมพันธ์ของเรื่องได้ 
 4. เพื่อให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. ใบงานเรื่อง “กล้วยหาย” ของ วัฒน์  วรรลยางกูร และ “จม” ของ ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
 2. แผนภูมิแบบโครงร่าง 
 3. แผนภูมิแบบสมบูรณ์ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นก่อนการอ่าน  

1. ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คําถาม 
2. ผู้สอนอธิบายคําศัพท์สําคัญ 
3. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันโยงความสัมพันธ์ของคํา 
4. ผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันสร้างแผนภูมิและจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์หรือประโยคเพื่อโยง

ความสัมพันธ์ของหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 
6. ผู้สอนแจกใบงานแผนภูมิเรื่อง “กล้วยหาย” แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มคาดเดาข้อมูลที่ควร

นํามาเติมลงในแผนภูมิ 
7. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 

 
ขั้นการอ่าน 
8. นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่องด้วยตนเอง 
9. ให้นักศึกษาสร้างหรือปรับแผนภูมิที่ทําในข้ันก่อนการอ่าน โดยนําข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 

เนื้อเรื่องมาเติมลงในแผนภูมิและปรับให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
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ขั้นหลังการอ่าน 
 10. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่มที่สร้างหรือปรับตามข้อมูลที่ได้จากการอ่าน  
 11. ให้นักศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่าน 
 12. ให้นักศึกษาปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลในแผนภูมิกลุ่มของตนเอง 
 13. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
การประเมินผล 
 1. ผู้สอนแจกใบงานใหม่ การอ่านร้อยกรอง เรื่อง “จม” 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านพร้อมสรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นช่วยกันสร้างแผนภูมิ 
การอ่านและนําข้อมูลมาเติมลงในแผนภูมิให้ตรงตามเนื้อเรื่อง 
 3. ให้นักศึกษานําเสนอแผนภูมิของกลุ่ม  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 4. ผู้สอนเสนอแผนภูมิที่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นแนวทางในการสร้างแผนภูมิ
การอ่านเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 
 5. ผู้สอนแจกบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาเขียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับ
กระบวนการอ่านโดยใช้แผนภูมิ 
 6. ตรวจผลจากการทําแบบทดสอบท้ายเรื่องถูกร้อยละ 60 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แผนภูมิการอ่านร้อยกรองเรื่อง “กล้วยหาย” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 

 

 

 

 

 

 

กล้วยหาย 

3. กล้วยถกูขโมย 
 

1. ที่ซอยต้นกล้วย 
 

4. เพื่อนบา้นบอกวา่
มีคนลักกล้วย 

 

 

 

 

  

 

2.  กิจวัตรประจ าวันของ “ฉัน” 
 



92 
 

เฉลยแผนภูมิการอ่านร้อยกรองเรื่อง “กล้วยหาย” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 

 

2.1 ก่อนนอนฉันชอบกินกล้วย 

2. 2 ฉันทํางานหาเงินเพื่อซื้อกล้วย 

3.1 ตอนเย็นฉันกลับมาจากทีท่ํางาน 
ไม่เห็นกล้วย 

1.1 บ้านของฉันอยู่ซอยชื่อต้นกล้วย 

 

 

กล้วยหาย 
2.  กิจวัตรประจ าวันของ “ฉัน” 

 

3. กล้วยถกูขโมย 
 

1. ที่ซอยต้นกล้วย 
 

4. เพื่อนบา้นบอกวา่
มีคนลักกล้วย 

1.2 เพื่อนบ้านของฉันเล้ียงลิง 

3.2 ฉันเห็นลิงถือหวีกล้วย 

ฉันคิดว่าลิงขโมยกล้วย 

ลิงชอบกินกล้วย 

4.1 คนขุดดินขโมย
กล้วย 

4.2 เขาเป็นคนจน 

4.3 เขามีลูก 
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กล้วยหาย 
                          วัฒน์     วรรลยางกูร ผู้แต่ง 

 
   บ้านฉันอยู่ซอย    ชื่อซอยต้นกล้วย 
  ข้างบ้านมีลิง     ลิงชอบกินกล้วย 
  ลิงอยู่ในสวน     สวนไม่มีกล้วย 
  ก่อนนอนทุกวัน     ฉันชอบกินกล้วย 
  ฉันมีเงินใช้     ฉันใช้ซื้อกล้วย 
  ซื้อมาหวีใหญ่     แขวนไว้กินกล้วย 
  เช้าออกทํางาน     ทํางานแลกกล้วย 
  กลับมาตอนเย็น     ไม่เห็นมีกล้วย 
  ตาลายท้องหิว     ฉันหิวหากล้วย 
  ค้นหาเห็นลิง     ลิงถือหวีกล้วย 
  ฉันโมโหลิง     เตะลิงแย่งกล้วย 
  โมโหเสียแย่     มีแต่เปลือกกล้วย 
  ฉันรู้ความจริง     ลิงเปล่ากินกล้วย 
  เพื่อนบ้านหลายคน    เห็นคนลักกล้วย 
  เป็นคนขุดดิน      ไม่ชอบกินกล้วย  
  ลูกเล็กของเขา     กินข้าวบดกล้วย 
  เขาเป็นคนจน     จนไม่มีกล้วย 
  ลูกเล็กหิวนัก     เขาจึงลักกล้วย 
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แบบทดสอบการอ่านร้อยกรองเรื่อง “กล้วยหาย” 
 

อ่านเรื่อง “กล้วยหาย”  แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. บ้านของเขาอยู่ที่ไหน 
................................................................................................................................................... 
2. ลิงอยู่ท่ีไหน 
................................................................................................................................................... 
3. ก่อนนอนเขาทําอะไร 
................................................................................................................................................... 
4. เขาทํางานเพื่ออะไร  
................................................................................................................................................... 
5. เขาแขวนกล้วยไว้ข้างนอกหรือข้างในบ้าน 
................................................................................................................................................... 
6. เมื่อกลับถึงบ้านเขารู้สึกอย่างไร 
................................................................................................................................................... 
7. เขาเห็นลิงทําอะไร และเขาทําอะไรลิง 
................................................................................................................................................... 
8. ใครบอกความจริงแก่เขา 
................................................................................................................................................... 
9. เพื่อนบ้านบอกเขาว่าอย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
10. แนวคิดสําคัญของเรื่อง “กล้วยหาย” คืออะไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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แผนภูมิการอ่านร้อยกรองเรื่อง “จม” 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     
 
 
 
 

 

 

จม 
2. 

1. 

3. 
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แผนภูมิการอ่านร้อยกรองเรื่อง “จม” 
 
 
 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

   

1.1 รูปแมวซุกอก
หมา 

 

 

จม 
2. ลมพัดภาพตกน้ า 

 

1. เธอวาดรูป 
 

3. เธอเก็บภาพที่ตก
น้ าไม่ได ้

1.2 รูปลูกหนูดูดนมแมว 1.3.รูปหมาเลียแก้มแมว 

1.4 แมวเล่นหยอกลูกหน ู
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จม 
                          ศักดิ์สิริ   มีสมสืบ ผู้แต่ง 

     
เธอวาดรูปแมวซุกหน้า 

    หนา้แมวซุกซบอกหมา 
    วาดลูกหนูมาดูดนมแมว 
    ชักฝูงมาเป็นแถวแถว 
    ราวนมแมวมีลูกหนูตัวน้อยน้อย 
    ห้อยอยู่เต้าละตัว เต้าละตัว 
     เธอวาดรูปหมาเลียแก้มแมว 
    หมาอ้าปากเห็นเขี้ยวขาว 
    แต่ตาวาวทอแววเอื้อเอ็นดู 
    เธอวาดแมวหยอกเย้าลูกหนู 
    เอาเท้าเขี่ยขู่แต่เก็บเล็บไว้ 
     ลมหมุนหอบฝุ่นควงสว่าน 
    พาลหอบภาพปลิวตกน้ําไป 
    เธอหลับตาปี๋แล้วหยีตาดู 
    หมา แมว และลูกหนูจะเป็นฉันใด 
    สันติเพียงภาพวาดเล่น 
    ใครเห็นคงชมว่าสวย 
    เธอเอาไม้ยาวเอื้อมช่วย 
    ลุยน้ําครึ่งแข้งด้วยก็ช่วยไม่ได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

แบบทดสอบการอ่านร้อยกรองเรื่อง “จม” 
 

อ่านเรื่อง “จม”  แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
1. เธอวาดรูปอะไรบ้างและมันกําลังทําอะไร (3 คะแนน) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
2. ทําไม หมา แมว และลูกหนูจึงไม่กัดกัน (2 คะแนน) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
3. การใช้คําในร้อยกรองเรื่องนี้มีลักษณะอย่างไร (2คะแนน) 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
4.ข้อคิดสําคัญที่ผู้ประพันธ์ต้องการนําเสนอคืออะไร (3คะแนน) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านสารคดี 
ชื่อ............................................นามสกุล.......................................เลขประจ าตัว.............................. 
ค าสั่ง  - โปรดท าเครรื่งหหาา   ลหในช่งหว่าหที่ต้งหการ  

- บาหข้งสาาารถเคลืงกตงบได้าากกว่า 1 ข้ง โด เคขี นเครี หล าดับตัวเคลขจากาากไปหาน้ง  
 
1. นักศึกษาาีรวาารู้รวาาเคข้าใจเคนื้งหาขงหการง่านสารรดีาากน้ง เคพี หไร 
  าากที่สุด 
  าาก 
  ปานกลาห 
  น้ง  
  น้ง ที่สุด 
 
2. ในการง่านสารรดี นักศกึษาสาาารถโ หรวาารู้เคกี่ วกับเคนื้งหาสารรดีที่งาจาร ์ได้สงนาาสู่บทง่านได้โด  
  ราดระเคนเคหตุการณ์เคนื้งหาในบทง่านจากชื่งเครื่งหหรืงรูปภาพ 

นึกถึหประเคด็นหรืงหัวข้งที่เคกี่ วข้งหกับชื่งเครื่งห 
งื่น ๆ ………………………………………………………………………………… 

   
3. หลัหจากนักศึกษาได้ท ากิจกรราข้ง 2 แล้ว นักศึกษาท ากิจกรราใดในระหว่าหการง่าน 
  สร้าหหรืงปรับแผนภูาิการง่านให้ถูกต้งหตาาเคนื้งเครื่งห 
  จับใจรวาาส ารัญแต่ละ ่งหน้าเคพื่งเคชื่งาโ หเครื่งหที่ง่าน 

ง่านและพูดรุ เคนื้งเครื่งหกับเคพื่งน 
งื่น ๆ………………………………………………………………………………… 

 
4. กลวิธีใดที่ช่ว ให้นักศึกษาเคข้าใจเคนื้งเครื่งหในบทง่านสารรดีนี้ชัดเคจนข้ึนหลัหการง่าน 
  ง่านแล้วสรุปประเคด็นลหในแผนภูาิการง่าน 
  พูดรุ กับเคพื่งน 
  งื่น ๆ ................................................................................................................. 
 
5. การปรับแผนภูาิหลัหการง่านาีประโ ชน์ต่งการง่านขงหนักศึกษาง ่าหไร 
  ช่ว ให้เคข้าใจเครื่งหดีขึ้น 
  ช่ว ให้เคห็นขั้นตงนรวาาสัาพันธ์ขงหเคนื้งเครื่งหง ่าหชัดเคจน 
  งื่น ๆ ................................................................................................................ 
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6. นักศึกษาาีรวาาพึหพงใจในวิธีการเครี นการง่านโด ใช้เคทรนิรแผนภูาิการง่านง ู่ในระดับใด 
  าากที่สุด 
  าาก 
  ปานกลาห 
  น้ง  
  น้ง ที่สุด 
 
7. นักศึกษาริดว่าสาาารถน ารวาารู้ท่ีได้จากวิธีการง่านโด ใช้เคทรนิรแผนภูาิการง่านไปใช้กับวิชางื่น ๆ 
ได้หรืงไา่ ง ่าหไร 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
8. นักศึกษาาีปัญหาหรืงงุปสรรรในขณะง่าน และขณะสร้าหแผนภูาิการง่านง ่าหไร 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
9. ข้งเคสนงแนะงื่น ๆ  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
คะแนนแบบทดสอบ 

การอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 
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คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบ 
สารคดี ข่าว เร่ืองสั้น ร้อยกรอง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1 8.5 9 9 10 6.5 7 8 9 
2 7.5 9 8.5 8 8 6 8 7 
3 9 10 8 10 8 7 8 9 
4 9 10 7 9 7 7 9 9 
5 10 10 9.5 10 7 8 9 8 
6 9 10 8 10 8 8 9 8 
7 9 10 8 10 7.5 5.5 8 8 
8 9 8.5 8 10 7.5 7 7 9 
9 6 10 8.5 10 7 8 8 8 
10 8 10 8 10 9 7 6 10 
11 6 9 9 10 8 6 8 8 
12 8.5 10 9 10 7 7 7 8 
13 10 10 9 10 6.5 7 9 7 
14 9.5 10 8.5 10 8 7 9 9 
15 7.5 10 8 10 8 7 6.5 10 
16 9 9 8.5 9 7.5 6 10 8 
17 7 10 8 10 5.5 7 10 9 
18 9.5 9 8 10 6.5 6 8 8 
19 8 9 8.5 10 6 7 9 7.5 
20 8.5 10 9.5 10 8 8 8 8 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)  การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้า 

       ต่างประเทศกวางตุง้ที่เรียนวชิา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล 

(ภาษาอังกฤษ)  Using Cognitive Mapping to Improve the Reading  Skill of Students  from 
Guangdong University of  Foreign Studies Studying Effective Reading and 
Writing (TH 114) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการคา้ตา่งประเทศ กวางตุ้ง
โดยใช้แผนภูมิ 
 
ที่มาของการวิจัย  

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้เปิดสอนวิชา ทย 114 การ
อ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ตามโครงการ
ความร่วมมือ 3 + 0.5 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งดังกล่าวเรียนวิชาเอก
ภาษาไทยอยู่ชั้นปีที่ 3 ซึ่งควรมีทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับสูง เนื่องจากเรียนภาษาไทยเป็นเวลา 2 ปีแล้ว 
นักศึกษาควรอ่านข้อเขียนภาษาไทยระดับสูง เช่น ข่าว สารคดี เรื่องสั้น และร้อยกรองได้ แต่จากการใช้
แบบทดสอบการอ่านและแบบประเมินผลความเข้าใจในการอ่าน ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านอยู่ในระดับต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด 
 สาเหตุของปัญหาดังกล่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งได้ตอบแบบ
ประเมินผลความเข้าใจในการอ่านหลังจากท่าแบบทดสอบการอ่านสรุปได้ถึงอุปสรรคของการอ่านส่าคัญ 5 
ประการของนักศึกษาคือ 
  1. ไม่เข้าใจความหมายของค่าศัพท์ใหม่ 
  2. นักศึกษาอ่านเรื่องจบแต่ไม่สามารถสรุปประเด็นของเรื่องได้ 
  3. ไม่เข้าใจวิธีการแบ่งวรรคตอนของประโยค 
  4. ไม่เข้าใจเทคนิควิธีการอ่าน 
  5. ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยบางอย่างจากเรื่องที่อ่าน 
 จากสาเหตุของอุปสรรคการอ่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้แผนภูมิ เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ซึ่งการ ใช้
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แผนภูมิดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถแยกแยะและวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรื่องว่ามีความ
เชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะท่าให้ผู้เรียนอ่านเรื่องได้เข้าใจมากข้ึน 
  
การด าเนินงานและผลงานที่ได้รับจากการวิจัย (โดยสังเขป)  
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการคา้
ต่างประเทศกวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล” สามารถสรุปการด่าเนินงาน
และผลงานวิจัยได้ ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวิธีการด่าเนินการทดลองและ
การเก็บข้อมูลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อท่าความเข้าใจถึงวิธีการทดลอง จุดมุ่งหมายของการทดลอง และวิธี
ประเมินผลการเรียน 
 2. ท่าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน จ่านวน 30 
ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาท ี
 3. ด่าเนินการทดลองการอ่านงานเขียน 4 ประเภท คือ การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น 
และการอ่านร้อยกรอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด่าเนินการตามแผนการสอนที่จัดท่าขึ้น แบ่งระยะเวลาการทดลองได้
ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 6 
คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท่าแบบทดสอบการอ่านสารคดีโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท่า
แบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านสารคดี เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่านสารคดีมากน้อย
เพียงไร 
  ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 6 
คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท่าแบบทดสอบการอ่านข่าวโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจยัให้นักศึกษาท่าแบบ
บันทึกการเรียนรู้การอ่านข่าว เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่านข่าวมากน้อยเพียงไร 
  ระยะที่ 3 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ ใช้เวลา 6 
คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท่าแบบทดสอบการอ่านเรื่องสั้นโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท่า
แบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านข่าว เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่านเรื่องสั้นมากน้อย
เพียงไร 
  ระยะที่ 4 การเก็บข้อมูลแบบทดสอบการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิใช้เวลา 6 
คาบ ๆ ละ 50 นาที หลังการท่าแบบทดสอบการอ่านร้อยกรองโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท่า
แบบบันทึกการเรียนรู้การอ่านร้อยกรอง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาการอ่านร้อยกรองมาก
น้อยเพียงไร 
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 4. ตรวจให้คะแนนการท่าแบบทดสอบท้ัง 4 ประเภทข้างต้น แล้วน่าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. ท่าแบบทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจการอ่านชุดเดิมที่ใช้
ทดสอบก่อนการทดลอง จ่านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 50 นาท ี
 6. เก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ
กวางตุ้ง ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลโดยการใช้
เทคนิคแผนภูมิ จ่านวน 10 ข้อ  
 7. รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์ประเมินคะแนนจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลัง
การทดลอง แผนการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ 4 ประเภท  และแบบบันทึกการเรียนรู้ โดยประเมิน
หาค่าร้อยละจากนักศึกษาจ่านวนทั้งหมด 20 คนว่าสามารถท่าคะแนนได้คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์
ประเมินผลข้อมูลเช่นเดียวกัน  โดยคิดจากจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด 20 คน ตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ โดยมี
เกณฑ์คะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) 

สรุปผลการวิจัยได้ว่า การเรียนรู้กระบวนการอ่านโดยเทคนิคแผนภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่านพบว่า นักศึกษาสามารถน่าเทคนิคการอ่านโดยใช้แผนภูมิใน
การอ่านสารคดี การอ่านข่าว การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านร้อยกรอง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.5 - 87.5นอกจากนี้
นักศึกษาเห็นประโยชน์และมีความพึงพอใจในวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิคแผนภูมิ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 - 75 
 ส่วนการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านจากแบบทดสอบวัดการอ่านก่อนและหลังเรียนพบว่า 
คะแนนเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง 15.4 และ 20 ตามล่าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 
 สุดท้ายผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการใช้เทคนิค
การอ่านโดยใช้แผนภูมิในระดับมาก (4) ร้อยละ 80 
 
การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและ
การค้าต่างประเทศกวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล”สามารถน่า
ผลการวิจัยไปใช้ได้ดังนี้ 
 1. ใช้พัฒนาการทักษะการอ่านภาษาไทยนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 
ให้ดีขึ้น 
 2. งานวิจัยเรื่องนี้ใช้เป็นแนวทางการสอนทักษะการอ่านส่าหรับผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 3. ผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยสามารถน่าแนวทางการอ่านโดยใช้แผนภูมิไปใช้
ในการอ่านงานเขียนภาษาไทยได้ด้วยตนเอง 
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ผลงานวิจัย/ผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ที่ได้จากการท าวิจัย  
และมี Impact ต่อสังคม, ประเทศชาติได้รับประโยชน์อะไร 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการคา้
ต่างประเทศกวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผล” เป็นกลวิธีการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาตา่งประเทศวิธหีนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาทักษะการอา่นของนิสิตต่างชาติให้สามารถอ่านงานเขียน
ภาษาไทยได้อย่างเขา้ใจชัดเจนมากข้ึน 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย 
 ปัญหาและอุปสรรคส่าคัญท่ีเกิดจากงานวิจัยโดยตรงไม่มี เนื่องจากเป็นการวิจัยในชั้นเรียน แต่จะมี
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากเวลาทา่งาน เนื่องจากขณะท่างานวิจัย ผูว้ิจัยมีภาระงานสอน 4-5 วิชา 12-15
คาบต่อสัปดาห์ ท่าให้วันเวลาที่ก่าหนดจะท่างานวิจัยจา่เปน็ต้องเตรียมสอน หรือตรวจงานวชิาอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หรอืบางครั้งจะมีนิสิตเข้ามาปรึกษางานในชว่งเวลาที่
ก่าหนดท่างานวิจัย จึงท่าให้แผนงานวิจัยทีก่่าหนดไว้ลา่ชา้บางช่วง 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มระยะเวลาในการท่างานวิจัยในสาขาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องละ 2 ปี เนื่องจากการวิจัย
สาขานี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยต้องน่าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด ผู้วิจัยไม่สามารถก่าหนดระยะเวลาเพื่อให้ได้ผลการวิจัยอย่างชัดเจนเหมือนเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ  
นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจารย์บางท่านอาจมีภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนประจ่าที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะหรือภาควิชา ก็ท่าให้การใช้เวลาในการท่างานวิจัยลดน้อยลงด้วย หน่วยงานเจ้าของทุน
วิจัยควรยืดหยุ่นเรื่องเวลาการท่าวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา โดยค่านึงถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วย 
 
งานวิจัยท่ีคาดว่าจะด าเนินการต่อไป 
 งานวิจัยที่คาดวา่จะด่าเนินการต่อไปคืองานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการสอนทักษะการพูดสา่หรับผู้เรียน
ชาวต่างประเทศ 
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