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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 

การวจิยัครัง้นี้การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพ์
ภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนบา้นใหม่
เจรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.1 เอกสารหลกัสตูร 

1.1.1  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
1.1.2  สาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มภาษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2551  

1.2  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอ่าน 
1.2.1   ความหมายของการอ่าน 
1.2.2   ความส าคญัของการอ่าน 
1.2.3   ทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่าน       
1.2.4   การอ่านจบัใจความส าคญั 
1.2.5   ขัน้ตอนการอ่านจบัใจความส าคญั 
1.2.6   จดุมุง่หมายในการอ่าน 
1.2.7    ประเภทของการอ่าน 

1.3  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะ 
1.3.1   ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 
1.3.2   หลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ  
1.3.3   รปูแบบการฝึกทกัษะ 
1.3.4   ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ 
1.3.5   ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 

1.4  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้
1.4.1   ความหมายและความส าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้
1.4.2   ลกัษณะและองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้
1.4.3   ขัน้ตอนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ 
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1.4.4   ประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรู ้
1.5  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 

1.5.1  ความเป็นมาของแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 
1.5.2   ความหมายและความส าคญัของแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 

1.6  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่พมิพ ์ 
1.6.1   ความหมายและความส าคญัของสิง่พมิพ์ 

2. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
2.1 งานวจิยัในประเทศ 
2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 เอกสารหลกัสตูร 

1.1.1 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 
 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหสัวชิา อ22101 ภาษาองักฤษ 3         จ านวน 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์     จ านวน 1.5 หน่วยกติ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2                    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ใชภ้าษา น ้าเสยีง ท่าทาง สื่อสาร ในการขอและใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ใกลต้วั  

กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั  ประสบการณ์  ข่าวและเหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสงัคม  เช่น  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร  สื่อที่ไม่ใช่ความเรยีง
รปูแบบต่างๆ เช่น  pie  chart  blog ขอ้มลูเกี่ยวกบัตนเองเรื่องต่างๆใกลต้วั ประสบการณ์และ
เหตุการณ์ทีอ่ยู่ในความสนใจของสงัคม ความบนัเทงิต่างๆ  เช่นดนตร ีรายการทวี ี ภาพยนตร์  
กจิกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั  เช่น  กฬีา  (Sport)  illnesses,  Health  and  
Fitness และ Parts of the body ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชก้ระบวนการสื่อความ ทกัษะทาง
ภาษาองักฤษ กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างเจตคติต่อวิชา
ภาษาองักฤษ กระบวนการสรา้งความคดิรวบยอด กระบวนการสรา้งค่านิยม 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคม์ุง่เน้นใหผู้เ้รยีนทุกคนมสี่วนร่วม กลา้แสดงออกและแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างมเีหตุผล ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความกระตอืรอืรน้ มคีวามวริยิะอุตสาหะ
แสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีมคีวามสนใจใฝ่รูใ้นการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ เหน็
คุณค่าการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั สรา้งผลงานใหม ่มรีะเบยีบวนิัยและมคีวาม
รบัผดิชอบ 
                                                  

จดุประสงคร์ายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน  

     1. ทกัษะฟัง 

ฟังขอ้ความ, บทความ, บทสนทนา, เพลง, หรอืบทกลอนจากสื่อต่างๆแลว้ สามารถ

ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้งได้ถูกต้องสามารถจบัใจความและตอบค าถามจากสิง่ที่ฟังได้ถูกต้อง

สามารถออกเสยีงตามไดถู้กตอ้ง 

      2. ทกัษะพดู  

พดูประโยคขอรอ้ง, ค าสัง่, การขออนุญาต, หรอืเสนอความช่วยเหลอืไดถู้กต้องสามารถ

พูดแสดงความคิดเห็น, ให้ข้อมูลส่วนตัว, อธิบายเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้อง สามารถสนทนา

โตต้อบในสถานการณ์ทีก่ าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

      3. ทกัษะอ่าน 

   อ่านเรือ่ง, บทความ, บทสนทนา, เพลง, บทกลอน, หรอืการต์ูนจากสื่อสิง่พมิพต่์างๆแลว้ 

สามารถจบัใจความและปฏบิตัติามค าสัง่ได้ถูกต้อง สามารถอ่านออกเสยีงค าศพัท์ วล ีประโยค

บทกลอนและบทความไดถู้กตอ้ง  สามารถสรปุความและตอบค าถามจากสิง่ทีอ่่านไดถู้กตอ้ง 

      4. ทกัษะเขยีน  

สามารถเขยีนประโยคขอรอ้ง ค าสัง่ การขออนุญาต การเสนอและการใหค้วามช่วยเหลอื

ไดถู้กตอ้งตามโครงสรา้งประโยคสามารถใชภ้าษาเขยีนแสดงความต้องการ การวางแผนอนาคต 

กจิวตัรประจ าวนัและประสบการณ์ไดถู้กต้องตามโครงสรา้งประโยคสามารถใชภ้าษาเขยีนกรอก

แบบฟอรม์ ใบสมคัร บตัรเชญิและประกาศโฆษณาไดถู้กตอ้งตามโครงสรา้งประโยค 
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1.1.2 สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มภาษาต่างประเทศ พทุธศกัราช  2551 
 

ม.2 

 

1. ปฏบิตัติามค าขอรอ้ง

ค าแนะน าค าชีแ้จง และ

ค าอธบิายง่ายๆ ทีฟั่งและ

อ่าน 

ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบาย เช่น  

การท าอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/

สลากยา การบอกทศิทาง  การใชอุ้ปกรณ์ 

-    Passive Voice ทีใ่ชใ้นโครงสรา้งประโยคง่ายๆ เช่น  

is/are + Past Participle 

-    ค าสนัธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ 

after  etc. 

-   ตวัเชื่อม (connective words) เช่น First,… 

Second,… Third,… Fourth,… Finally,… etc. 

 

 2. อ่านออกเสยีงขอ้ความ 

ขา่ว ประกาศ และบทรอ้ย

กรองสัน้ๆ ถูกตอ้งตาม

หลกัการอ่าน 

ขอ้ความ ขา่ว ประกาศ และบทรอ้ยกรอง  

การใชพ้จนานุกรม  

หลกัการอ่านออกเสยีง เช่น 

 - การออกเสยีงพยญัชนะต้นค าและพยญัชนะทา้ยค า  

-  การออกเสยีงเน้นหนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 

 - การออกเสยีงตามระดบัเสยีงสงู-ต ่า ในประโยค 

-  การออกเสยีงเชื่อมโยงในขอ้ความ 

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

-  การอ่านบทรอ้ยกรองตามจงัหวะ 
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ม.2 3. ระบุ /เขยีนประโยค  และ

ข้อความ ให้สมัพนัธ์กบัสื่อที่

ไมใ่ช่ความเรยีง รปูแบบ ต่างๆ  

ทีอ่่าน 

 

ประโยค หรอืขอ้ความ และความหมายเกี่ยวกบัตนเอง 

ครอบครวั โรงเรยีน สิง่แวดลอ้ม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา

ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวสัดกิาร การซือ้-ขาย 

ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง

ท่องเที่ยว การบรกิาร สถานที่ ภาษา และวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีเป็นวงค าศพัท์สะสมประมาณ ๑,๗๕๐-

๑,๙๐๐ ค า (ค าศพัทท์ี่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การ

ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรยีง เช่น  สญัลกัษณ์  เครื่องหมาย กราฟ แผนภูม ิ

แผนผงั ตาราง ภาพสตัว์ สิง่ของ บุคคล สถานที่ต่างๆ 

โดยใช ้Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast: 

but, although/ Quantity words เช่น many/ much/ a 

lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little      

etc. 

ม.2 4. เลอืกหวัขอ้เรือ่ง  ใจความ

ส าคญั บอกรายละเอยีด

สนบัสนุน (supporting 

detail) และแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัเรือ่งทีฟั่งและอ่าน  

พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลและ

ยกตวัอยา่งงา่ยๆ ประกอบ 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสัน้ และเรื่องจากสื่อประเภท

ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 

เวบ็ไซต ์ 

 การจบัใจความส าคญั เช่น หวัข้อเรื่อง ใจความส าคญั 

รายละเอยีดสนบัสนุน 

ค าถามเกีย่วกบัใจความส าคญัของเรือ่ง เช่น  ใคร  

ท าอะไร  ทีไ่หน  เมือ่ไร อยา่งไร ท าไม ใช่หรอืไม่  

-  Yes/No Question   

-  Wh-Question  

-   Or-Question         

    etc.     

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคดิเหน็  การให้เหตุผล 

และการยกตวัอยา่งเช่น I think…/ I feel…/ I believe… 

-   ค าสนัธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ 
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so/ before/after  

-   ตวัเชื่อม (connective words) First,… Next,…  

After,… Then,… Finally,…      etc. 

-   Tenses:  present simple/ present continuous/ 

present perfect/ past simple/ future tense     etc.     

 

1.2  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอ่าน 
1.2.1 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านเป็นทกัษะที่มคีวามส าคญัในชวีติประจ าวนั เพราะการอ่านจะท าให้
ได้รบัความรู้ ความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด อารมณ์ และจินตนาการได ้
นอกจากนัน้   การอ่านยงัมบีทบาทสูงสุดในการเล่าเรยีนด้วยเหตุนี้ นักการศกึษา นักจติวทิยา 
นกัภาษาศาสตร ์  

การอ่านเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันากระบวนการคดิ ท าให้ผู้เรยีนได้พฒันา
ทกัษะทางภาษาทัง้ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขยีน ได้ดอีย่างมปีระสทิธภิาพ หลายท่านให้
นิยามความเหน็เกีย่วกบัความหมายของการอ่านไวด้งันี้  

สริมิณี บรรจง (2549) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัการอ่านว่า การอ่านเป็น
กระบวนการคน้หาความหมายจากตวัอกัษร หรอืค าทีถู่กจดัรวบรวมอยู่บนหน้ากระดาษเพื่อสื่อ
ความหมายที่ต้องการแสดงออก โดยประการแรกผู้อ่านจะรบัรู้สญัลกัษณ์หรอืตัวอักษรทาง
สายตาหลงัจากนัน้ก็จะคน้หาความหมายหรอืท าความเขา้ใจกบัสญัลกัษณ์นัน้ ความหมายของ
การอ่าน มใีนหลายดา้น ดงันี้ 

1. การอ่านเป็นการแปลสญัลกัษณ์ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมเสยีง 
เพื่อใช้ในการออกเสยีงให้ตรงกบัค าพูด การอ่านแบบนี้มุ่งให้สะกดตวัผสมค าอ่านเป็นค าๆ ไม่
สามารถใช้สื่อความโดยการฟังได้ทนัท ีเป็นการอ่านเพื่ออ่านออก มุ่งให้อ่านหนังสอืแตกฉาน
เท่านัน้ 

2. การอ่านเป็นการใช้ความหมายในการผสมผสานของตวัอกัษร ออก
เสยีงเป็นค าหรอืเป็นประโยคท าให้เขา้ใจความหมายในการสื่อความโดยการอ่าน หรอืฟังผู้อื่น
อ่านแลว้รูเ้ร ือ่ง เราเรยีกว่าอ่านได ้ซึง่มุง่ใหอ่้านแลว้รูเ้ร ือ่งทีอ่่าน 

3. การอ่านเป็นการสื่อความหมายทีจ่ะถ่ายโยงความคดิความรูจ้ากผูเ้ขยีน
ถงึผูอ่้านการอ่านลกัษณะน้ีเรยีกว่า อ่านเป็น ผูอ่้านยอ่มเขา้ใจถงึความรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขยีน โดย
อ่านแลว้สามารถประเมนิผลของสิง่ทีอ่่านไดด้ว้ย 

4. การอ่านเป็นการพฒันาความคดิ โดยที่ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถ
หลายๆด้าน เช่น ใช้การสงัเกตจากรูปค า ใช้สติปัญญาและประสบการณ์เดมิในการแปลความ
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หรอืถอดความให้เกิดความเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านได้ดีโดยวธิีการอ่านแบบนี้จะต้อง
ด าเนินการเป็นขัน้ตอนและต่อเนื่องแลว้สามารถเขา้ใจความหมายของสิง่ทีอ่่านและน าผลของสิง่
ทีไ่ดจ้ากการอ่านมาเป็นแนวคดิ แนวปฏบิตัไิดเ้ราเรยีกว่า อ่านเป็น 

อ้อมขวัญ แสงคล้อย(2553)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการอ่านว่า การอ่าน คือ
กระบวนการทางสมองอย่างหนึ่ง ที่แปลสญัลกัษณ์ต่างๆหรอืตัวอกัษรออกมาเป็นค าพูดและ
ถ่ายทอดเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างผูเ้ขยีนและผูอ่้าน โดยหวัใจทีส่ าคญัของการอ่านนัน้ คอื
การเข้าใจความหมายของสิง่ที่อ่าน และการพจิารณาเลอืกความหมายที่ดทีี่สุดไปใช้ประโยชน์ 
ซึง่ในการอ่านนัน้ผูอ่้านจะตอ้งอาศยัทกัษะหลายอยา่ง เช่น การผสมผสานตวัอกัษร การวเิคราะห์
ค าการตคีวามและการเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิกบัสิง่ที่อ่าน จงึจะท าให้การอ่านและการแปล
ความหมายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

จากข้อความดังกล่าวสรุปความหมายของการอ่านได้ว่า หมายถึง กา รแปล
สญัลกัษณ์ต่างๆออกมาเป็นค าพูดอย่างเขา้ใจ การอ่านมชีื่อเรยีกแตกต่างกนัหลายระดบัตาม
ความยากง่ายเช่น อ่านออก อ่านได้ และอ่านเป็น การอ่านที่มปีระสทิธภิาพต้องประกอบด้วย 
การรูจ้กัวเิคราะหค์ า การเขา้ใจความหมายของค าทัง้นี้หากผูอ่้านมปีระสบการณ์เดมิทีส่มัพนัธก์บั
เรือ่งทีอ่่านมาบา้งแลว้จะยิง่ช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจในเน้ือหาของการอ่านดยีิง่ขึน้ 
   บนัลอื  พฤกษะวนั  (2545)  ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวด้งันี้ 

1. การอ่าน คอื การผสมเสยีงของตวัอกัษรหรอืสะกดตวัผสมค า  ซึง่ระยะหนึ่ง 
เรยีกว่า  “อ่านออก”  เพื่อมุง่ใหอ่้านหนงัสอืไดถู้กตอ้ง  แตกฉาน  ขยายประสบการณ์ในการอ่าน
ค าโดยตรง 

2. การอ่าน  เป็นการใชค้วามสามารถในการผสมผสานของตวัอกัษรออกเสยีงเป็น
ค า  เป็นประโยค  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจความหมายของสิง่ทีอ่่าน  ซึง่ผูฟั้งฟังแลว้รูเ้รื่อง  เรยีกว่า 
“อ่านได”้ 

3. การอ่าน  เป็นการใช้เทคนิคการจ ารูปค า (Word’s Figuration) เข้าใจรูป
ประโยคแลว้สรุปเรื่องราว  เขา้ใจเรื่องราวทีผู่้เขยีนสื่อความคดิมายงัผู้อ่าน คอือ่านแลว้สามารถ
ประเมนิผลของสิง่ทีอ่่านได ้ เรยีกว่า “อ่านเป็น” 

4. การอ่าน  เป็นการพฒันาความคดิ  โดยผูอ่้านใชค้วามสามารถหลายๆ ดา้น 
นับตัง้แต่การสงัเกต  การจ ารูปค า  การใช้ประสบการณ์เดมิมาแปลความ  ตีความ  หรอืถอด
ความให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ดี  ตลอดจนน าสิ่งที่อ่านมาใช้เป็นประโยชน์ เป็น
แนวคดิ  แนวปฏบิตัไิดด้ ี

สุปราณี  ดาราฉาย และคณะ (2535)  หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมการฝึกหัดคร ู       
(อา้งถงึใน นภดล  จนัทรเ์พญ็, 2534) โกชยั  สารกิบุตร  (2519)  ไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน
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ไว้เหมอืนกนัว่า  การอ่านเป็นการแปลความหมายของตวัอกัษรออกมาเป็นความคดิ  และน า
ความคดิไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  ดงันัน้หวัใจของการอ่านอยูท่ีค่วามเขา้ใจความหมายของค า 

ประเทนิ  มหาขนัธ์ (2534)  และสุขุม เฉลยศพัท์ (2531) ได้ใหค้วามหมายของการ
อ่านไว้อย่างสอดคล้องกนัว่า  การอ่านเป็นกระบวนการในการค้นหาเพื่อแปลความหมายของ
ตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณ์อื่นๆ  ทีใ่ชแ้ทนความคดิเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ของผูอ่้าน  นอกจากนี้
แลว้การอ่านยงัเป็นการรวบรวม  การตคีวามหมาย  และการประเมนิความคดิเหล่านัน้  เพื่อท า
ให้เกดิความเข้าใจแก่ผู้อ่าน  การอ่านถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดในด้านศิลปะเกี่ยวกบั
ภาษาศาสตร ์

จากที่กล่าวมาทัง้หมดพอสรุปได้ว่า  การอ่าน  คือกระบวนการในการแปล
ความหมาย  จากภาพ  จากสญัลกัษณ์ต่างๆ  จากตวัอกัษร  หรอืเรื่องราวออกมาเป็นความคดิ 
โดยอาศยัการรวบรวมและตคีวามหมายจากการอ่าน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความเขา้ใจเป็นส าคญั และ
การอ่านจะประสบความส าเรจ็หรอืไม่ขึน้อยู่กบัความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของผูอ่้าน
เป็นส าคญั 

1.2.2 ความส าคญัของการอ่าน             
ปัจจุบนั เทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาความรู้

เพิม่เตมิ โดยการอ่านจงึเป็นเครื่องมอืหรอืแนวทางหนึ่งของผู้ที่ต้องการประสบความส าเรจ็ใน
ชวีติ เพราะการอ่านท าให้คนทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัและฉลาดขึน้ แต่ผลการวจิยัในปัจจุบนั
กลับพบว่าอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากไม่เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของการอ่านมผีูใ้หค้ าอธบิายความส าคญัของการอ่านไวห้ลายท่าน ดงันี้   

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2545) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการอ่าน ไวว้่า การอ่านเป็น
สิง่ส าคญัยิง่อยา่งหนึ่งในชวีติของคนเรา เพราะเราอาจหาไดท้ัง้ความรู้และความบนัเทงิไดทุ้กเมื่อ
จากการอ่าน  ในการสอนอ่านนัน้ทางโรงเรยีนควรให้มทีัง้อ่านในใจและอ่านออกเสียง เวลา
ส าหรบัฝึกอ่านในใจควรมมีากกว่าฝึกออกเสยีงเพราะการอ่านในใจใช้ในชวีติประจ าวนัมากกว่า
การอ่านออกเสยีง จุดหมายปลายทางของการฝึกทกัษะการอ่าน คอืให้นักเรยีนสามารถอ่าน
หนังสอืเขา้ใจไดเ้อง เพื่อจะได้สามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมอืหาความรู้และความบนัเทงินอก
เวลาเรยีนได้ ส่วนการอ่านออกเสยีงนัน้เป็นการอ่านเพื่อผู้อื่น ผู้อ่านต้องค านึงถึงผู้ฟังด้วยใน
ขณะที่อ่าน คอื ค านึงถึงพื้นความรู ้สตปัิญญา ความสามารถ ตลอดจนความต้องการของผู้ฟัง 
และประโยชน์ทีผู่ฟั้งคาดว่าจะไดร้บั ผูท้ีอ่่านออกเสยีงไดด้ทีีสุ่ด คอืผูท้ีส่ามารถท าใหผู้ฟั้ง ฟังได ้
สะดวกทีสุ่ด 

เบญ็จมาศ กาลาศร ี(2545) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการอ่านว่าการอ่านมคีวาม 
ส าคญัในการด าเนินชวีติ เพราะการอ่านเป็นวธิกีารที่ส าคญัในการแสวงหาความรูส้รรพวทิยา
ต่างๆ การอ่านจะช่วยพฒันาสตปัิญญาของผูอ่้านใหสู้งขึน้ ถอืไดว้่าการอ่านเป็นหวัใจของการจดั
กจิกรรมทัง้หลาย 
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ออ้มขวญั แสงคลอ้ย (2553) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการอ่านไวด้งันี้ 
1.  การอ่านเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัยิง่ในการศกึษาเล่าเรยีนทุกระดบัผูเ้รยีน

จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจเนื้อหาสาระของวชิาการต่างๆ เพื่อใหต้นเอง 
ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ตามทีต่อ้งการ 
                 2.  ในชวีติประจ าวนัโดยทัว่ไป คนเราตอ้งอาศยัการอ่านตดิต่อสื่อสารเพื่อท าความ 
เขา้ใจกบับุคคลอื่นรว่มไปกบัทกัษะการฟัง การพูด และการเขยีน ทัง้ในดา้นภารกจิส่วนตวัและ
การประกอบอาชพีการงานต่างๆในสงัคม 

3.  การอ่านช่วยให้บุคคลสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่อ่านไป
ปรบัปรุงและพฒันาอาชีพหรอืธุรกิจการงานที่ตนเองกระท าอยู่ให้เจรญิก้าวหน้าและประสบ
ความส าเรจ็ในทีสุ่ด 

4. การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่างๆ ได้เป็น
อย่างดเีช่น ช่วยให้มัน่คงปลอดภยั ช่วยให้ได้รบัประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้เป็นที่ยอมรบัของ
สงัคม ช่วยใหม้เีกยีรตยิศและชื่อเสยีง 

5.  การอ่านทัง้หลายจะส่งเสรมิใหบุ้คคลได้ขยายความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่ขึน้      
อย่างลกึซึ้ง และกว้างขวาง ท าให้เป็นผู้รอบรู้ เกดิความมัน่ใจในการพูดปราศรยั การบรรยาย      
หรอืการอภปิรายต่างๆ นบัว่าเป็นการเพิม่บุคลกิภาพและความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ตนเอง 

6. การอ่านหนงัสอืหรอืสิง่พมิพห์ลายชนิดนับว่าเป็นกจิกรรมนันทนาการทีน่่าสนใจ 

มาก เช่น อ่านหนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การต์ูน เป็นการช่วยให้บุคคลรูจ้กัใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ และเกดิความเพลดิเพลนิสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งด ี

7. การอ่านเรือ่งราวต่างๆในอดตี เช่น ศลิาจารกึ ประวตัศิาสตร ์เอกสารส าคญั 
วรรณคดชี่วยใหอ้นุชนรูจ้กัอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของคนไทยเอาไว ้และสามารถพฒันาให้

เจรญิรุง่เรอืงต่อไป 

ศุภสุตา ม่วงสตีอง (2553) ไดใ้หค้วามหมายและความส าคญัของการอ่านไวว้่าการ
อ่านเป็นการตคีวามหมายจากสญัลกัษณ์ ค า ตวัอกัษร หรอืสิง่ทีต่พีมิพ ์ทีส่ายตาไดส้มัผสัเพื่อให้
เกิดความหมายและความเข้าใจความหมายนัน้ๆ อีกทัง้การอ่านจะมคีวามเข้าใจมากเพยีงใด
ยอ่มขึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิของผูอ่้านทีน่ ามาเชื่อมโยงอกีดว้ย 

จากขอ้ความดงักล่าวสรุปความส าคญัของการอ่านไดว้่า การอ่านมคีวามส าคญัต่อ
การใชช้วีติในยคุปัจจุบนัเพราะการอ่านช่วยใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกเป็นเครือ่งมอื
ส าคญัในการเรยีนหนงัสอืและตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ถา้ผูอ่้าน
อ่านเป็น รูจ้กัใชค้วามคดิวเิคราะหว์จิารณ์ จนสามารถน าความรูป้ระสบการณ์ต่างๆ จากเรือ่งที่
อ่านไปสรา้งประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมได้ 
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1.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่าน 
การอ่านเป็นทกัษะทีม่พีื้นฐานมาจากการฟัง และการพูด และมปัีจจยัหลายอย่างที่มี

อทิธพิลต่อการอ่าน ดงันัน้ ผู้สอนจงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ เรยีนรูท้ฤษฎ ีและพจิารณา
เลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอ่านทีเ่หมาะสมตามวยัมาใชใ้นการสอน       
ซึง่มนีกัทฤษฎหีลายท่านทีก่ล่าวถงึทฤษฎกีารอ่าน ไวด้งันี้ 

เพยีเจต์ (Piaget อ้างถึงใน อ้อมขวญั แสงคล้อย, 2553) กล่าวถึงวุฒภิาวะของ
พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็โดยแบ่งเป็น 4 ขัน้ คอื 

ขัน้ที ่1 ระยะ sensorimotor period (0-2 ปี)เป็นระยะทีเ่ดก็จดจ าสิง่ของต่างๆโดย
การจบัตอ้ง 

ขัน้ที ่2 ระยะ preoperational thought period (ตัง้แต่ 2-4 ปี) เป็นระยะทีก่ารจ าแนก
ขึน้อยูก่บัดา้นใดดา้นหนึ่งเพยีงดา้นเดยีว และระยะ intuitive phase (4-7 ปี) เป็นระยะทีก่ารคดิ
เป็นไปโดยการหาความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ 

ขัน้ที ่3 ระยะ Concrete operation period (7-11 ปี) ระยะนี้เป็นระยะทีก่ารคดิอย่างมี
เหตุผลเกดิขึน้ 

ขัน้ที ่4 ระยะ Formal operation period (11-15 ปี) ระยะน้ีเป็นระยะทีก่ารคดิอยา่ง
นามธรรมและการสรา้งความคดิรวบยอดเกดิขึน้อย่างมัน่คง 

เพยีเจต ์(Piaget) ไมเ่หน็ดว้ยในการใชว้ธิกีารสอนแบบใหเ้ดก็จ าแนกตวัอกัษร เพราะ
จะเกดิผลเสยีคอื การทีใ่หเ้ดก็เรยีนรูต้วัอกัษรทลีะตวัจะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการอ่าน ท าใหก้าร
อ่านไม่มปีระสิทธิภาพ เพราะการอ่านค านัน้ความหมายของค าไม่จ าเป็นต้องมาจากค า แต่
ความหมายของค าจะเกดิกต่็อเมือ่ ผูอ่้านเป็นผูค้ดิหรอืเป็นผูใ้หค้วามหมาย การอ่านทีค่ล่องแคล่ว
นัน้ เป็นกระบวนการทางสตปัิญญาของการคาดการณ์ล่วงหน้า หรอืการท านายโดยใชเ้วลาส่วน
ใหญ่กับการตีความมากกว่าการมองที่ตัวอักษรหรือค า  เด็กมีความสามารถที่จะเรียนรู้
ความหมายของค าไดก่้อนทีจ่ะมทีกัษะทางสายตาในการจ าแนกตวัอกัษร เดก็จงึเขา้ใจนิทานหรอื
เรื่องราวได้ก่อนมคีวามสามารถในการจ าแนกค า  การท านายความหมายของประโยค และ
ความหมายของค าเป็นหลกัของการอ่าน ทกัษะทางสายตาจงึเป็นเพยีงการเสรมิกระบวนการ
ท านายความหมายของค าเท่านัน้ 

จากขอ้ความดงักล่าวสรปุทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่านไดว้่า การอ่านเป็นกระบวนการทาง
สตปัิญญาซึง่พฒันาการตามล าดบัขัน้ของอายุเริม่จากในวัยทารกจนถงึวยัอนุบาล จะมกีารเลยีน
เสยีง การมองภาพแล้วเปล่งเสยีง ฟังนิทาน ร้องเพลง อ่านตวัอกัษรจากภาพ สร้างค า เขยีน
ตวัอกัษร ท านายเรื่องจากสิง่ที่อ่านพฒันามาจนถงึขัน้เขา้เรยีนชัน้ประถมศึกษา สามารถอ่าน
เรื่องที่คุ้นเคยได้ ใช้รูปภาพและบรบิทของรูปภาพในการเดาค าที่ ไม่รู้จกั เริม่อ่านหนังสือที่มี
เนื้อหายาวๆ ไดอ้ยา่งอสิระ สรุปใจความในย่อหน้าและเริม่ใชก้ารเขยีนสรุปใจความในอายุ 7 - 8 
ปี 
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1.2.4 การอ่านจบัใจความส าคญั 
กรมวชิาการ (2546) ไดก้ล่าวถงึ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัการอ่านจบัใจความส าคญัไว้

ดงันี้ 
  การอ่านจบัใจความ คอื การอ่านทีมุ่ง่คน้หาสาระของเรื่องหรอืของหนังสอืแต่ละเล่มที่

เป็นส่วนใจความส าคญั และส่วนขยายใจความส าคญัของเรื่อง ผูรู้ไ้ดเ้รยีกไวเ้ป็นหลายอย่าง เช่น

ขอ้คดิส าคญัของเรือ่ง แก่นของเรือ่ง หรอืความคดิหลกั ของเรือ่งแต่จะเป็นอยา่งไรกต็าม ใจความ

ส าคญัก็คอื สิง่ทีเ่ป็นสาระทีส่ าคญัทีสุ่ดของเรื่องนัน่เอง ใจความส าคญัส่วนมากจะมลีกัษณะเป็น

ประโยค ซึง่อาจปรากฏอยูใ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของย่อหน้ากไ็ด ้จุดทีพ่บใจความส าคญัของเรื่องใน

แต่ละย่อหน้ามากที่สุดคอื ประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้า เพราะผู้เขยีนมกับอกประเดน็ส าคญัไว้

ก่อนแลว้จงึขยายรายละเอยีดใหช้ดัเจน รองลงมาคอืประโยคตอนทา้ยย่อหน้า โดยผูเ้ขยีนจะบอก

รายละเอยีดหรอืประเดน็ยอ่ยก่อน แลว้จงึสรปุดว้ยประโยคทีเ่ป็นประเดน็ไวภ้ายหลงั 

แนวการอ่านจบัใจความ การอ่านจบัใจความใหบ้รรลุจดุประสงค ์มแีนวทางดงันี้ 

1. ตัง้จุดมุ่งหมายในการอ่านไดช้ดัเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู ้เพื่อความเพลดิเพลนิ 
หรอืเพื่อบอกเจตนาของผูเ้ขยีน เพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านไดอ้ย่างเหมาะสม และจบั
ใจความหรอืค าตอบไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

2. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสอือย่างคร่าวๆ เช่น ชื่อเรื่อง ค าน า สารบญั ค าชีแ้จง
การใชห้นังสอื ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสอืจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจเกี่ยวกบั
เรือ่งหรอืหนงัสอืทีอ่่านไดก้วา้งขวางและรวดเรว็ 

3. ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสอืว่าประเภทใด เช่น สารคด ีต ารา บทความ ฯลฯ 
ซึง่จะช่วยใหม้แีนวทางอ่านจบัใจความส าคญัไดง้า่ย 

4. ใชค้วามสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความ 
ต่างๆอยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 

5. ใชป้ระสบการณ์หรอืภมูหิลงัเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านมาประกอบจะท าความเขา้ใจและจบั 
ใจความทีอ่่านไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ 

1.2.5 ขัน้ตอนการอ่านจบัใจความส าคญั 
1. อ่านผ่านๆโดยตลอด เพื่อใหรู้ว้่าเรือ่งทีอ่่านว่าดว้ยเรื่องอะไร จดุใดเป็นจดุส าคญัของ

เรือ่ง 
2. อ่านใหล้ะเอยีด เพื่อท าความเขา้ใจอย่างชดัเจน ไมค่วรหยดุอ่านระหว่างเรือ่งเพราะ

จะท าใหค้วามเขา้ใจไมต่ดิต่อกนั 
3. อ่านซ ้าตอนทีไ่มเ่ขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนใหแ้น่นอนถูกตอ้ง 
4. เรยีบเรยีงใจความส าคญัของเรือ่งดว้ยตนเอง 
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สุนาฏ นิธมิุทรากุล (อ้างถงึใน สุรยิา เพง็ลี, 2552) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของการ
อ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเรือ่งไว ้ดงันี้ 

1. ความเข้าใจในการอ่านของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไปตาม
ประสบการณ์เดมิและความคดิอนัเป็นวตัถุประสงคข์องการอ่านทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เช่น 

1.1 อ่านเพื่อเกบ็ใจความส าคญั 
1.2 อ่านเพื่อศกึษารายละเอยีดทีส่ าคญั 
1.3 อ่านเพื่อศกึษาค าแนะน าต่าง ๆ เช่น การใชเ้ครือ่งมอื เป็นตน้ 
1.4 อ่านเพื่อคาดการณ์ว่าเรื่องอะไรจะลงเอยอย่างไร 
1.5 อ่านเพื่อศกึษาคุณค่าของเรือ่งที่ 
1.6 อ่านเพื่อเปรยีบเทยีบกบัเรือ่งราวหรอืขอ้ความอื่น 
1.7 อ่านเพื่อจดจ าและเขา้ใจเนื้อเรือ่ง ส าหรบัน าไปใชต้ลอดไป 

2. ความถูกต้องของความเขา้ใจในการอ่าน ช่วยให้เดก็เขา้ใจเรื่องราวทีอ่่านมาก
น้อยต่างกนั ความถูกตอ้งในการเขา้ใจของเดก็ย่อมแตกต่างกนัมากน้อยตามประสบการณ์ความ
ยากงา่ยของขอ้ความนัน้ ๆ 

3. ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการเป็นตน้ว่า 
สตปัิญญา ความสามารถในการอ่าน ความเขา้ใจค าศพัทท์ีอ่่าน และวธิกีารพเิศษเฉพาะตวัของผู้
ทีอ่่านแต่ละคน รวมทัง้ประสบการณ์เดมิของแต่ละคน 

4. ความเรว็ของความเขา้ใจในการอ่าน ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในค าศพัท ์
ความสามารถในการนึกภาพสิง่ทีอ่่าน ความยากงา่ยของขอ้ความและสิง่อื่น ๆ 

5. หลกัส าคญัในการสอนอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั คอื ครตูอ้งพยายามสรา้งความ 
สนใจใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่า และความส าคญัของการอ่านจบัใจความ โดยฝึกใหน้ักเรยีนอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจในเรือ่งราวทีก่ าหนด โดยครตูัง้ค าถามใหน้กัเรยีนตอบเป็นตอน ๆ ตามเรือ่งนัน้ ๆ 

แววมยรุา เหมอืนนิล (2541 อา้งถงึใน สุรยิา เพง็ล,ี 2552) กล่าวว่า พฤตกิรรมการ 
อ่านทีแ่สดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนอ่านจบัใจความไดห้รอืไม ่ควรมทีกัษะต่อไปนี้ 

1. การจ าล าดบัเหตุการณ์ในเรือ่งทีอ่่าน และสามารถเล่าไดโ้ดยใชค้ าพดูของตนเอง 
2. การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้เช่น ขอ้เทจ็จรงิ 

รายละเอยีด ชื่อ สถานที ่เหตุการณ์ วนัที ่ฯลฯ 
3. การปฏบิตัติามค าสัง่หรอืขอ้เสนอแนะหลงัการอ่านได้ 
4. การรูจ้กัแยกขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็หรอืจนิตนาการได้ 
5. การรวมขอ้มลูใหมก่บัขอ้มลูเก่าทีม่อียูแ่ลว้ 
6. การเลอืกความหมายทีถู่กตอ้งและน าไปใชไ้ด ้
7. การใหต้วัอยา่งประกอบได ้
8. การจ าแนกใจความส าคญั และส่วนใจความส าคญั 
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9. การกล่าวสรปุได ้
การสอนทกัษะการอ่านจบัใจความ ครตู้องพยายามสรา้งความสนใจ ใหน้ักเรยีนเหน็

คุณค่าและความส าคัญของการอ่านจับใจความ โดยฝึกให้นักเรียนอ่านเพื่อความเข้าใจใน
เรื่องราวทีก่ าหนดให ้การบอกรายละเอยีด การจดัล าดบัเหตุการณ์ การบอกถงึเหตุและผล โดย
ครตูอ้งตัง้ค าถามใหน้กัเรยีนตอบเป็นตอนๆ ตามเรือ่งนัน้ ๆ 

การสรา้งแบบฝึกทกัษะการอ่านมพีืน้ฐานมาจากทฤษฏกีารเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย
ของออซูเบล ( Ausubel,1968 ) ซึง่มแีนวคดิว่าครคูวรจะสอนสิง่ทีส่มัพนัธก์บัความรูท้ีน่ักเรยีนมี
อยู่เดมิความรูท้ี่มอียู่เดมินี้จะอยู่ในโครงสรา้งของความรู ้ซึ่งเป็นขอ้มลูที่สะสมอยู่ในสมองและมี
การจดัระบบไวเ้ป็นอยา่งด ีมกีารเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ก่าและความรูใ้หมอ่ยา่งมรีะดบัชัน้ 

1.2.6 จดุมุ่งหมายในการอ่าน 
นกัภาษาศาสตร ์ และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นภาษาไดแ้บ่งจดุมุง่หมายของการอ่าน 

ออกเป็นขอ้ๆ  ไวด้งันี้ 

พนัธุท์พิา  หลายเลศิบุญ  (2535)  สมพร  มนัตะสตูร  (2534)  และชุล ี อนิมัน่ 
(2533)  มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่าจดุมุง่หมายของการอ่านคอื 

1. อ่านเพื่อรอบรู ้
การอ่านเพื่อรอบรูม้วีตัถุประสงคย์อ่ยๆ  6  ประเดน็  คอืเพื่อหาค าตอบใน 

สิง่ทีต่อ้งการ  ไดแ้ก่  การอ่านค าแนะน า  การอ่านเพื่อตอบปัญหาทีข่อ้งใจอยู่การอ่านเพื่อคน้หา
ความรูต่้างๆ  ทัง้โดยย่อและอย่างละเอยีดการอ่านเพื่อรบัรู้ข่าวสาร  ข้อเท็จจรงิการอ่านเพื่อ
ศกึษาค้นคว้าเป็นพเิศษ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืเพื่อเขยีนต าราวชิาการ   
อ่านเพื่อรวบรวมขอ้มลูน ามาท ารายงาน  ท าการวจิยั  เผยแพร่ในหมู่นักวชิาการ  ผูส้นใจทัว่ไป
อนัเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นการอ่านเพื่อต้องการรูใ้นสิ่งทีผู่้อ่านเป็นปัญหาหรอืต้องการให้
ความรูข้องตนเองงอกเงยหรอืตอ้งการเพื่อประกอบอาชพี  การอ่านจงึเน้นถงึความรูใ้นวทิยาการ
แขนงต่างๆ 

2. อ่านเพื่อความคดิ 
การอ่านเพื่อใหเ้กดิความคดิ  เป็นการอ่านทีแ่สดงทศันะทีไ่ดจ้ากการอ่าน 

วสัดุสิง่พมิพ์  ซึ่งได้แก่  บทความ  บทวจิารณ์  บทวจิยัต่างๆ  การอ่านลกัษณะนี้เป็นการอ่าน
เพื่อท าความเขา้ใจแนวคดิส าคญัการจดัล าดบัขัน้แนวความคดิของผูเ้ขยีนพรอ้มทัง้พจิารณาหา
เหตุผลและแรงจงูใจในการเขยีนเรือ่งนัน้ขึน้มา 

3. อ่านเพื่อความบนัเทงิ 
เป็นการอ่านหนงัสอืเพื่อการพกัผ่อน  ผ่อนคลายอารมณ์และเป็นการอ่านที่ 
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ช่วยให้เกดิความบนัเทงิควบคู่ไปกบัความคดิ  ได้แก่ การอ่านหนังสอืประเภทเรื่องสัน้ นิทาน 
นิยาย นวนิยาย บทละคร ทัง้ระดบัทีเ่ป็นวรรณกรรม หรอืวรรณคด ีโดยมจีุดมุ่งหมายในการอ่าน
เพื่อความเรงิรมยเ์ป็นส าคญั 

4. อ่านเพื่อหาความคดิแปลกใหม่ 
เป็นกระบวนการใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นตวัผูอ่้าน เช่น การอ่านผล 

การทดลอง การค้นคว้าวจิยั และการเสนอความคดิใหม่ในหนังสอืต่างๆ ซึ่งอาจหาได้ทัง้จาก
หนงัสอืสารคดแีละบนัเทงิคด ี

5. การอ่านเพื่อปรบัปรุงบุคลกิภาพ   
เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า การอ่านเป็นการพฒันาความรูค้วามคดิและ 

ทศันคตไิด้ดยีิง่ขึน้  ผู้รกัการอ่านจงึเป็นคนทนัสมยั น่าคบ สามารถที่จะเข้าร่วมสนทนากบัทุก    
ชนชัน้ เพราะรบัรูข้่าวสารและพรอ้มที่จะแลกเปลี่ยนความรูข้่าวสารกบัผู้อื่นได้  เนื่องจากการ
อ่านมากย่อมท าให้รูม้าก  ท าให้บุคคลเป็นที่ยอมรบัของสงัคม  เนื้อหาข่าวสารบางประการใน
หนังสอืจะท าให้ผู้อ่านน ามาปรบัปรุงบุคลกิภาพของตนได้เป็นอย่างด ี การอ่านจงึช่วยพฒันา
บุคลกิภาพไดเ้ป็นอยา่งด ี

6. อ่านเพื่อสนองความตอ้งการอื่นๆ   
เป็นการอ่านทีใ่ชใ้นการช่วยชดเชยความตอ้งการของคนเราทีย่งัขาดอยู่ 

เช่น ความต้องการความมัน่คงในชวีติ ต้องการเป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม การอ่านจงึมสี่วนช่วย
ชดเชยความต้องการโดยผู้อ่านใช้หนังสอืในการแก้ปัญหาของตนเองเพื่อขยายขอบเขตของ
ความสนใจในสิ่งใหม่ หรือเพื่อสร้างภาพอารมณ์ที่ต้องการ เช่น เมื่อเกิดความรู้สึกเหนื่อย  
กลุ้มใจ ผู้อ่านมกัจะไปพึ่งหนังสือเบาๆ เรื่องที่เคยรู้จกั หรือเคยอ่านสนุกสนานมาอ่าน แต่
บางครัง้กอ็ยากจะอ่านเรือ่งใหม่ๆ  แนวทางใหม่ๆ  เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวถิกีารด ารงชวีติ 

แฮรสิและไซเป Harris and Sipay(1979)  แบ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านออกเป็น          
3  ประการ  คอื 

1. เพื่อพฒันาสมรรถภาพในการอ่าน 
2. เพื่อจบัใจความส าคญั 
3. อ่านเพื่อความเพลดิเพลนิ 

สรุปได้ว่า  จุดมุ่งหมายของการอ่านมมีากมาย เช่น อ่านเพื่อความรู้ เพื่อความ
บนัเทงิ  เพื่อหาความคดิทีแ่ปลกใหม่ หรอืเพื่อปรบัปรุงบุคลกิภาพ อ่านเพื่อจบัใจความ ซึง่แต่ละ
อยา่งกม็จีดุมุง่หมายในการอ่านทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่กบัความต้องการของผูอ่้านทีต่้องการ
คน้หาสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายในการอ่านในครัง้นัน้ 
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1.2.7 ประเภทของการอ่าน 
ทพิวลัย ์มาแสง(2532) และฉววีรรณ  บุญยะกาญจน (2523, อา้งถงึใน  ลมโชย 

ด่านขนุทด, 2544)  ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านอย่างกวา้งๆไวด้ว้ยกนั 2 ประเภท คอื การอ่าน
ในใจ (Silent Reading) และการอ่านออกเสยีง (Oral Reading) 

1.2.7.1 การอ่านในใจ (Silent Reading)   
การอ่านในใจ  เป็นการถ่ายทอดตวัอกัษรออกมาเป็นความคดิโดยตรง โดยผูอ่้าน 

มจีุดมุ่งหมายจะจบัใจความอย่างรวดเร็ว รู้เรื่องเร็วและถูกต้อง การอ่านในใจช่วยให้เข้าใจ
เนื้อความได้เร็วกว่าการอ่านออกเสียง เพราะผู้อ่านไม่ต้องแบ่งสมองไว้ส าหรับการแปลง
ความคดิออกมาเป็นเสยีง เมือ่เบื่อกห็ยดุพกัได ้หลกัส าคญัของการอ่านในใจ คอืความแม่นย าใน
การจบัตาดูตวัหนังสอื การเคลื่อนสายตา จากค าต้นวรรคไปสู่ค าท้ายวรรค และการแบ่งช่วย
ระหว่างวรรคหนึ่ง ผ่านไปสู่วรรคหนึ่ง ความแม่นย าในการกวาดสายตาเป็นสิง่ทีจ่ะต้องฝึกใหเ้รว็ 
จงึจะสามารถเก็บค าได้ครบทุกค า การเปลี่ยนบรรทดัต้องคล่องแคล่ว เมื่อจบย่อหน้าหนึ่งควร
หยดุคดิเลก็น้อย เพื่อสรปุความคดิว่ายอ่หน้าทีอ่่านจบลงกล่าวถงึอะไร เนื้อความส าคญัอยูท่ีใ่ด 

1.2.7.2 การอ่านออกเสยีง (Oral Reading) 
การอ่านออกเสยีง  เป็นการอ่านทีต่อ้งการความถูกต้องในเรื่องของเสยีง เสยีงสูง ต ่า 

จงัหวะ การหยดุวรรคตอนใหถู้กต้องชดัเจน เป็นกระบวนการต่อเนื่องระหว่างสายตา สมองและ 
การเปล่งเสยีงออกทางช่องปาก นัน่คอืสายตาจะต้องจบัจ้องตวัอกัษรและเครื่องหมายต่างๆที่
เขยีนไวแ้ล้วสมองจะต้องประมวลใหเ้ป็นถ้อยค า จากนัน้จงึเปล่งเสยีงออกมา การอ่านออกเสยีง
จะต้องเกี่ยวขอ้งกบัผูฟั้งด้วย เพราะเป็นวธิสีื่อความหมายให้เกดิความเขา้ใจกนัได ้ภารกจิของ
ผู้อ่านคอือ่านสารเดมิที่มผีู้เขยีนไว้แล้วถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง โดยที่จะต้องพยายามรกัษาสารเดมิ
เอาไวใ้หไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ทีสุ่ด 

ลกัษณะของการอ่านออกเสยีงทีด่ ีสรปุไดด้งันี้ 
1. ศกึษาเรือ่งทีอ่่านใหเ้ขา้ใจเสยีก่อน 
2. อยา่อ่านเรว็เกนิไป หรอืชา้เกนิไป 
3. แบ่งประโยคเป็นขอ้ความสัน้ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ตอ้งรูจ้กัเน้นเสยีงพอเหมาะแก่เรือ่ง 
5. อ่านใหด้งัพอทีจ่ะไดย้นิทัว่ไป 
6. อ่านใหค้ล่องชดัถอ้ยชดัค า 
7. รูจ้กัวธิอ่ีานเรือ่งตามประเภทของเรือ่ง ซึง่เรยีกว่า อ่านตบีท 
8. ผูอ่้านไม่ยกหนงัสอืหรอืเอกสารทีอ่่านบงัหน้าตนเอง 
9. ผูอ่้านควรวางสหีน้าใหเ้ป็นปกต ิมอีาการอนัเป็นธรรมชาต ิ
10. อ่านใหผู้อ้ื่นฟังไดท้นั ตอ้งไมเ่อาตนเองเป็นมาตรฐาน 
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วธิวีดัคุณภาพของการอ่านออกเสยีง ควรอ่านหนังสอืบางตอนหน้าชัน้เรยีนหรอือ่าน
สู่กนัฟังเป็นกลุ่มย่อย ช่วยกนัวจิารณ์แก้ไข ถ้าติชมกนัด้วยความจรงิใจย่อมรู้ข้อบกพร่องได ้ 
หรอืใชเ้ครือ่งบนัทกึเสยีง เพื่อน ามาฟังทบทวนคน้หาขอ้บกพรอ่งกนัไดอ้ยา่งละเอยีดยิง่ขึน้ 

1.2.7.3 การสอนอ่านออกเสยีง(Teaching Pronunciation) 
สมยศ  เมน่แยม้ (2530)  การสอนอ่านออกเสยีงเป็นเรือ่งส าคญัมากในการสอน 

ภาษาองักฤษ เนื่องจากเสยีงในภาษาอังกฤษมาเหมอืนกบัเสยีงในภาษาไทย การออกเสยีงได้
ถูกต้องจะท าใหพู้ดภาษาองักฤษได้ดเีมื่อตดิต่อกบัเจา้ของภาษาจะท าให้เจา้ของภาษาองักฤษ
เขา้ใจ ซึง่มขี ัน้ตอนการสอนอยา่งน้อย 4 ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ครอูอกเสยีงใหน้กัเรยีนฟังและเขยีนสญัลกัษณ์ (Symbol) บนกระดานด า 
หรอืบตัรค า 

2. การใหน้กัเรยีนแยกเสยีงทีแ่ตกต่าง (Different Sound) 
3. ครอูอกเสยีงใหน้กัเรยีน แลว้นกัเรยีนออกเสยีงตาม 
4. นกัเรยีนออกเสยีงเอง คอือาจชีไ้ปทีต่วัอกัษร, สญัลกัษณ์ หากนกัเรยีน 

ออกเสยีงผดิครแูกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
การวดัและประเมินผลด้านการอ่าน 
เพื่อใหก้ารอ่านมปีระสทิธภิาพ ครผููส้อนจ าเป็นตอ้งมกีารวดัและประเมนิผลความรู้ 

ความสามารถว่ามคีวามก้าวหน้าเพยีงใดอยู่ตลอดเวลา  การวดัและประเมนิผลการอ่านของเดก็
จงึมปีระโยชน์มาก 

นพคุณ  บุญมาพิลา (2540)  กล่าวว่า  การประเมินผลการอ่านอย่างถูกต้อง
จ าเป็นตอ้งอาศยัเครือ่งมอืประเมนิผลการอ่านต่อไปนี้ 

1. การใชข้อ้สอบ  มทีัง้แบบอตันยัและปรนยั 
2. การใชแ้บบบนัทกึวดัพฤตกิรรมจากการสงัเกต  การซกัถามหรอืสมัภาษณ์ 

1.3 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบฝึกทกัษะ 
1.3.1 ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 

การฝึกเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ในการเรยีนการสอน ดงันัน้การฝึกโดยการใชแ้บบ
ฝึกเป็นการจดัสภาพการณ์เพื่อใหผู้ฝึ้กเปลีย่นพฤตกิรรมจนสามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการสรา้งแบบฝึกต้องค านึงถงึหลกัการสรา้งจติวทิยาที่ เกี่ยวขอ้งกบั
แบบฝึกลกัษณะของแบบฝึกทีด่ ีประโยชน์ของแบบฝึก หลกัการน าไปใช ้เป็นต้น จากการศกึษา
ความหมายของแบบฝึกทกัษะ ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ กนั ดงันี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชุดการสอนที่เป็น
แบบฝึกหดัทีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งปัญหาหรอืค าสัง่ทีต่ ัง้ขึน้ใหน้กัเรยีนตอบ  
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สมศกัดิ ์ สนิธุระเวชญ์ (2540) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึก
ทกัษะหมายถึง การจดัประสบการณ์ฝึกหดัเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งอยา่งหลากหลายและแปลกใหม่ 

สุพรรณี  ไชยเทพ (2544) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึกเสรมิ
ทกัษะ หมายถงึ เอกสารหรอืแบบฝึกหดัทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนได้
ฝึกปฏบิตั ิเป็นการช่วยเสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะสงูยิง่ขึน้  

พนิิจ  จนัทร์ซ้าย (2546) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึกทกัษะ
หมายถงึงานกจิกรรมหรอืประสบการณ์ที่ผู้สอนจดัให้ผู้เรยีนได้ฝึกปฏบิตัเิพื่อทบทวนความรู้ที่
เรยีนมาแลว้ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

อ านวย  เลื่อมใส (2546)  ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า หมายถงึแบบ
ตวัอย่างปัญหาหรอืค าสัง่ให้ผู้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มทกัษะ      
ความช านาญใหแ้ก่ผูเ้รยีน ท าใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ไพบูลย ์ มลูด ี(2546) ใหค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึกทกัษะเป็นชุด
การเรยีนรูท้ี่ครจูดัท าขึน้ใหผู้เ้รยีนไดท้บทวนเนื้อหาทีเ่รยีนรูม้าแลว้เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ  
จะช่วยเพิม่ทกัษะความช านาญและช่วยฝึกทกัษะการคดิให้มากขึน้ทัง้ยงัมปีระโยชน์ในการลด
ภาระใหก้บัคร ูอกีทัง้พฒันาความสามารถของผูเ้รยีนท าใหผู้เ้รียนมองเหน็ความก้าวหน้าจากผล
การเรยีนรูข้องตนเองได ้

ถวลัย์  มาศจรสั (2548) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า เป็นกจิกรรม
พฒันาทกัษะการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ได้อย่างเหมาะสมมคีวามหลากหลายและ
ปรมิาณเพยีงพอที่สามารถตรวจสอบและพฒันาทกัษะ กระบวนความคดิ กระบวนการ
เรยีนรู้ สามารถน าผู้เรยีนสู่การสรุปความคดิรวบยอดและหลกัการส าคญัของสาระการเ รยีนรู ้ 
รวมทัง้ท าใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรยีนดว้ยตนเองได้ 

ปริศนา พลหาร (2549) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกหรือ
แบบฝึกหดัหรอืแบบเสรมิทกัษะหมายถงึการจดัประสบการณ์ฝึกโดยใชต้วัอย่างปัญหาหรอืค าสัง่
ทีต่ ัง้ขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมเองและเกดิความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะเพิม่
มากขึ้น ช่วยให้นักเรยีนมพีฒันาการในการเรยีนรูแ้ละสามารถน าความรูค้วามสารมารถไปใช้
แกปั้ญหา นกัเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งสนุกสนาน 

ปราณี จณิฤทธิ ์(2552) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึกหมายถงึ
งานทีค่รมูอบหมายใหน้กัเรยีนท าดว้ยตนเองภายหลงัจากไดเ้รยีนบทเรยีน เพื่อเป็นการทบทวน
และฝึกทกัษะในเรือ่งทีเ่รยีนผ่านมาแลว้ 

ประภาพร  ถิน่อ่อง (2553) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า แบบฝึกทกัษะ
หมายถงึสื่อการเรยีนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิตัดิ้วยตนเองจนเกิดความรู้
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ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ โดยกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัใินแบบฝึกนัน้จะครอบคลุมเนื้อหาทีเ่รยีนไปแลว้ ท า
ใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะมากขึน้ เพราะมรีปูแบบหรอืลกัษณะทีห่ลากหลาย 

คณิศร ศรีประไพ(2555 ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึก 
แบบฝึกหดั หรอืชุดการฝึก เป็นค าที่มคีวามหมายคล้ายคลงึกนั คอืงานหรอืกิจกรรมทผีู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรยีนกระท าเพื่อฝึกทกัษะและทบทวนความรู้ ที่ได้เรยีนไปแล้วให้เกิดความ
ช านาญ ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว จนสามารถน าความรูไ้ปแกปั้ญหาไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

บุญน า  เกษี (2556) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไว้ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการ
เรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัดิว้ยตนเองจนเกดิความรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้ 
โดยกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัใินแบบฝึกนัน้จะครอบคลุมเนื้อหาทีเ่รยีนไปแลว้ ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรู้
และทกัษะมากขึน้ และท าใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความกา้วหน้าจากผลการเรยีนรูข้องตนเองได ้

สุกจิ ศรพีรหม (2541) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดการฝึก หมายถงึ การน าสื่อประสม  
ที่สอดคล้องกบัเนื้อหาและจุดประสงค์ของวชิามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรยีน
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ดงันัน้  จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะจึงเป็น
เครื่องมอืที่ช่วยพฒันาทกัษะในเรื่องการเรยีนรูใ้ห้มากขึน้ โดยอาศยัการฝึกฝนหรอืปฏบิตัดิ้วย
ตนเองของผู้เรยีน การสร้างแบบฝึกทกัษะจะต้องเป็นการเสรมิทกัษะพื้นฐานโดยก าหนดให้
ผูเ้รยีนฝึกฝนเรยีงล าดบัจากง่ายไปยาก ปรมิาณของเนื้อหาต้องเพยีงพอที่สามารถตรวจสอบ
และพฒันาทกัษะ กระบวนการคดิ กระบวนการเรยีนรูข้องผู้เรยีนทีเ่รยีนไปแลว้ เพื่อน าไปใชใ้น
การแก้ปัญหาและผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจบทเรยีนด้วยตนเองได้ ท าใหเ้กดิทกัษะ 
ความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญในเนื้อหาที่ผูเ้รยีนได้เรยีนไปแลว้ แบบฝึกในภาษาไทยมชีื่อ
เรยีกแตกต่างกนัออกไป เช่น ชุดการฝึก แบบฝึกทกัษะ แบบฝึกหดั แบบฝึกหดัทกัษะ เป็นต้น มี
ผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึก แบบฝึกหดัหรอืชุดการฝึกไว้ แบบฝึก แบบฝึกหดั หรอืชุดการฝึก 
เป็นค าทีม่คีวามหมายคลา้ยคลงึกนั คอื งานหรอืกจิกรรมทีค่รผููส้อนมอบหมายใหผู้้ เรยีนกระท า
เพื่อฝึกทกัษะและทบทวนความรูท้ีไ่ด้เรยีนไปแลว้ใหเ้กดิความช านาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จน
สามารถน าความรูไ้ปแก้ปัญหาได้โดยอตัโนมตั ิในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัเลอืกใช้ค าว่า แบบฝึก
ทกัษะ 

แบบฝึกหรอืแบบฝึกหดัเป็นสื่อการเรยีนการสอนประเภทหนึ่งที่ให้นักเรยีนได้ ฝึก
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะเพิม่เตมิขึน้ ส่วนใหญ่หนังสอืเรยีนจะมแีบบฝึกหดั 
ทา้ยบทเรยีน ในบางวชิาแบบฝึกหดัจะมลีกัษณะเป็นแบบฝึกปฏบิตั ิ(ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต,ิ 2537) 

 
 
 



27 
 

สนอง  ค าศร ี(2537) กล่าวว่า แบบฝึกหดัเป็นสิง่ทีช่่วยใหน้ักเรยีนประสบผลส าเรจ็ 
ในการเรยีนการสอน ดงันัน้แบบฝึกหดัจะมลีกัษณะที่ก่อใหเ้กดิความสนุกสนาน ความพอใจใน
การเรยีนใหก้บันกัเรยีน 

ขจรีตัน์  หงสป์ระสงค ์ (2534) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรยีนการสอนอย่าง
หนึ่งทีค่รใูชฝึ้กทกัษะ หลงัจากทีน่ักเรยีนไดเ้รยีนเนื้อหาจากบทเรยีนแลว้ โดยสรา้งขึน้เพื่อเสรมิ
ทกัษะใหแ้ก่นกัเรยีน  มลีกัษณะเป็นแบบฝึกหดัทีม่กีจิกรรมใหน้ักเรยีนกระท า โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรยีน 

วรสุดา บุญยไวโรจน์ (2536) กล่าว่า แบบฝึกหดัเป็นสื่อการสอนที่จดัท าขึ้นเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดศ้กึษา ท าความเขา้ใจ ฝึกฝนจนเกดิแนวคดิทีถู่กตอ้ง และเกดิทกัษะในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง 
นอกจากนัน้แบบฝึกหดัยงัเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ครูทราบว่าผู้เรยีนหรอืผู้ใช้แบบฝึกหดัมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในบทเรยีนและสามารถน าความรูน้ัน้ไปใชไ้ดม้ากน้อยเพยีงใด ผูเ้รยีนมจีุดเด่นทีค่วร
ส่งเสรมิหรอืจุดดอ้ยที่ควรปรบัปรุง แก้ไขตรงไหน อย่างไร แบบฝึกหดัจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัที่
ครทูุกคนใชใ้นการตรวจสอบความรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะของนกัเรยีนในวชิาต่างๆ 

จากความเห็นของนักวชิาการดงักล่าว เกี่ยวกับความหมายและความส าคญัของ 
แบบฝึกหรอืแบบฝึกหดัจงึพอสรุปได้ว่า แบบฝึกหรอืแบบฝึกหดั คอื สื่อการเรยีนการสอนชนิด
หนึ่งที่ใช้ฝึกทกัษะให้กบัผู้เรยีนหลงัจากเรยีนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกดิความรู ้
ความเขา้ใจ รวมทัง้เกดิความช านาญในเรื่องนัน้ๆ อย่างกวา้งขวางมากขึน้  ดงันัน้แบบฝึกจงึมี
ความส าคญัต่อผูเ้รยีนไม่น้อยในการที่จะช่วยเสรมิสรา้งทกัษะใหก้บัผูเ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจไดเ้รว็ขึน้ ชดัเจนขึน้ กวา้งขวางขึน้ ท าใหก้ารสอนของครแูละการเรยีนของนักเรยีนประสบ
ผลส าเรจ็ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3.2  หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงการสร้างแบบฝึกคือขัน้ตอนและหลักในการสร้างซึ่ง               

ซลีและกลาสโลว์(Seel&Glasgow,1990) ไดเ้สนอแนะไวว้่า ในการจดัสถานการณ์ทางการเรยีน
การสอนนัน้สามารถก าหนดขอบเขตเนื้อหาจากหลกัสูตร โดยก าหนดจากหน่วยการเรยีนย่อยๆ 
ไปสู่หน่วยการเรยีนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการออกแบบการสอนหรอืการสรา้งแบบฝึกควร
ค านึงถงึองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาทีค่ดัเลอืกมาสรา้งแบบฝึกตอ้งองิจดุประสงคร์ายวชิา 
2. กลวธิทีีใ่ชใ้นการสอนตอ้งองิทฤษฎแีละผลการวจิยัทีม่ผีูท้ าไวแ้ลว้ 
3. การวดัตอ้งองิพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 
4. รูจ้กัน าเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบเพื่อใหแ้บบฝึกมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า 

นอกจากนี้  บอ็ค (Bock,1993)  ไดเ้สนอหลกัในการสรา้งแบบฝึกดงันี้ 
1. ก่อนทีจ่ะสรา้งแบบฝึกจะตอ้งก าหนดโครงรา่งครา่วๆ ก่อนว่าจะเขยีน  

แบบฝึกเกีย่วกบัเรือ่งอะไร มจีดุประสงคอ์ยา่งไร 
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2. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะใชส้รา้งแบบฝึก 
3. เขยีนจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมและเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกนั 
4. จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมออกเป็นกจิกรรมยอ่ย โดยค านึงถงึความ

เหมาะสมของผูเ้รยีน และเรยีงกจิกรรมหรอืงานทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัจิากง่ายไปหายาก 
5. ก าหนดอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัแบบฝึก 
6. ก าหนดเวลาทีจ่ะใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
7. ควรประเมนิผลก่อนและหลงั 

ฮาเรส (Haress อา้งถงึใน องัศุมาลนิ เพิม่ผล, 2542) ไดก้ล่าวถงึหลกัการสรา้งแบบ
ฝึกว่า แบบฝึกจะตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน และควรสรา้งโดยอาศยัหลกัจติวทิยาใน
การแกปั้ญหาและการตอบสนองไวด้งันี้ 

1. สรา้งแบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อเรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ 
2. แบบฝึกทีส่รา้งขึน้นัน้จะต้องใหผู้เ้รยีนสามารถพจิารณาไดว้่าตอ้งการให้ 

ผูเ้รยีนท าอะไร 
3. ใหผู้เ้รยีนไดน้ าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการเรยีนมาตอบในแบบฝึกใหต้รงตาม

เป้าหมาย 
4. ใหผู้เ้รยีนตอบสนองสิง่เรา้ดว้ยการแสดงความสามารถและความเขา้ใจใน 

การฝึก 
5. ก าหนดใหช้ดัเจนว่าจะใหผู้เ้รยีนตอบแบบฝึกแต่ละชนิดแต่ละรปูแบบ 

ดว้ยวธิกีารตอบอยา่งไร   
ถวลัย ์ มาศจรสั (2546) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งและจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะไว้

ดงันี้ 
1. ศกึษาเนื้อหาสาระส าหรบัการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ 
2. วเิคราะหเ์นื้อหาสาระโดยละเอยีด เพื่อก าหนดจดุประสงคใ์นการจดัท า 
3. ออกแบบการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะตามจดุประสงค์ 
4. สรา้งแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น แบบทดสอบ 

ก่อนฝึก บตัรค าสัง่ ขัน้ตอนกจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตั ิแบบทดสอบหลงัเรยีน 
5. น าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ ไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ปรบัปรงุ 

พฒันาใหส้มบรูณ์ 
สุนนัทา  สุนทรประเสรฐิ (2544) เสนอแนวทางในการสรา้งแบบฝึกดงันี้ 

1. ตอ้งใหผู้เ้รยีนศกึษาก่อนใชแ้บบฝึก 
2. ในแต่ละแบบฝึกอาจมเีนื้อหาสรุปย่อ หรอืหลกัเกณฑ์ไวใ้หผู้เ้รยีนไดศ้กึษา

ทบทวนก่อนกไ็ด ้
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3. ควรสรา้งแบบฝึกใหค้รอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคท์ีต่้องการและไม่ยาก
หรอืงา่ยจนเกนิไป 

4. ค านึงถงึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูข้องเดก็ใหเ้หมาะสมกบัวุฒภิาวะและความ
แตกต่างของผูเ้รยีน 

5. ควรศกึษาแนวทางการสรา้งแบบฝึกให้เขา้ใจก่อนปฏบิตัิการสรา้ง อาจน า
หลักการของผู้อื่น หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือนักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัเนื้อหาและสภาพการณ์ได ้

6. ควรมคีู่มอืการใชแ้บบฝึกเพื่อใหผู้ส้อนอื่นน าไปใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง หาก
ไมม่คีู่มอืตอ้งมคี าชีแ้จงขัน้ตอนการใชใ้หช้ดัเจน แนบไปในแบบฝึกนัน้ดว้ย 

7. การสรา้งแบบฝึกควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะกบัธรรมชาติของแต่ละ
เนื้อหาวชิารปูแบบจงึมคีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์ 

8. การออกแบบชุดฝึกควรมคีวามหลากหลายไม่ซ ้าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดยีว 
เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย ควรมแีบบฝึกหลายๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผูเ้รยีนไดเ้กดิ
ทกัษะอยา่งกวา้งขวางและสรา้งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์

9. การใชภ้าพประกอบเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหแ้บบฝึกน่าสนใจ และยงัเป็น
การพกัสายตาใหก้บัผูเ้รยีนอกีดว้ย 

10. การสรา้งแบบฝึกหากต้องการใหส้มบูรณ์ครบถ้วน ควรสรา้งในลกัษณะ
ของเอกสารประกอบการสอน แต่จะเน้นความหลากหลายของแบบฝึกมากกว่า และเนื้อหาทีส่รุป
ไวค้วรมลีกัษณะเพยีงยอ่ ๆ  

11. แบบฝึกตอ้งมคีวามถูกตอ้งอยา่ใหม้ขีอ้ผดิพลาดโดยเดด็ขาดเพราะเหมอืน
ยืน่ยาพษิใหก้บัลกูศษิยโ์ดยรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ เขาจะจ าในสิง่ทีผ่ดิๆ ตลอดไป 

12. ค าสัง่ในแบบฝึกเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีไ่ม่ควรมองขา้มเพราะค าสัง่คอืประตูบาน
ใหญ่ทีจ่ะไขความรู ้ความเขา้ใจของผู้เรยีนไปสู่ความส าเรจ็ ค าสัง่จงึต้องสัน้กะทดัรดัและเขา้ใจ
งา่ยไมท่ าใหผู้เ้รยีนสบัสน 

13. การก าหนดเวลาในการใชแ้บบฝึกในแต่ละชุดควรใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา
และความสนใจของผูเ้รยีน  

ถวลัย ์ มาศจรสั (2546) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งและการจดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ
ไวด้งันี้ 

1. วเิคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอยีดเพื่อก าหนดจุดประสงคใ์นการออกแบบ
จดัท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะตามวตัถุประสงค์ 

2. สรา้งแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะ และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นแบบทดสอบ
ก่อนฝึก บตัรค าสัง่ ขัน้ตอนกจิกรรมทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตั ิแบบทดสอบหลงัเรยีน 

3. น าแบบฝึกหดัแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
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สมพร ตอยยบี ี(2554) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแบบฝึกทกัษะต้องมหีลกัการและ
แนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดแบบฝึกที่ชัดเจน แน่นอน และภาษาที่เข้าใจง่าย
เหมาะสมกบัวยั ควรมคีวามยากง่ายแตกต่าง และต้องมหีลายรูปแบบ เพื่อใหน้ักเรยีนมโีอกาส
ในการใช้ภาษาอย่างมปีระสทิธภิาพ และแบบฝึกนัน้มปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนมากไม่ว่า
จะเป็นด้านผู้เรยีนท าให้เดก็เกดิความเขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้ และในด้านครผูู้สอนเกี่ยวกบั
เนื้อหาวชิาทีส่อนและกจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะของนักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

คณศิร ศรปีระไพ (2555)  ไดก้ล่าวไวว้่าหลกัในการสรา้งแบบฝึกควรสรา้งใหต้รงกบั
จุดประสงค์ที่ต้องการฝึกมีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของผู้เรียน สนองความสนใจและ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดท าให้จบเป็นเรื่องๆ  การประเมินผลแจ้งผล
ความกา้วหน้าในการฝึกใหผู้เ้รยีนทราบทนัททีุกครัง้  

บุญน า  เกษี (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแบบฝึกต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล แบบฝึกตอ้งมหีลายๆ รปูแบบ ควรมเีนื้อหาทีส่รุปไวม้ลีกัษณะย่อๆ สรา้งเริม่จาก
ง่ายไปหายากและจะต้องถูกต้อง ค าสัง่ในแบบฝึกต้องสัน้กะทดัรดัและเข้าใจง่ายควร มกีาร
สอดแทรกทกัษะดา้นอื่น ๆ เขา้ไปดว้ย 

กรรณกิาร ์พวงเกษม (2540) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งแบบฝึกหดัเพื่อใชฝึ้กทกัษะอยา่งมี
ประสทิธภิาพนัน้ ตอ้งสรา้งโดยค านึงถงึหลกัทางจติวทิยา ดงันี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ต้องค านึงอยู่เสมอว่า
นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจแตกต่างกัน ในการสร้าง
แบบฝึกหดัจงึควรพจิารณาให้เหมาะสม ไม่ง่ายเกนิไปส าหรบัเด็กที่เก่ง และไม่แยกกลุ่ม ควรให้
เดก็เก่งคละกบัเดก็อ่อน เพื่อใหเ้ดก็เก่งช่วยเหลอืเดก็อ่อน 

2. การเรยีนรูโ้ดยการฝึกฝน (Law of Exercise) ธอรน์ไดด ์(Thorndike) ได้
กล่าวว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้กีต่็อเมื่อไดม้กีารฝึกฝนหรอืการกระท าซ ้าๆ ฉะนัน้ในการสรา้ง
แบบฝึกหดัจงึควรสรา้งแบบฝึกหดัเพื่อใหน้ักเรยีนไดฝึ้กฝนเรื่องหนึ่งๆ ซ ้าๆกนัหลายครัง้ โดย
แบบฝึกหดัมลีกัษะหลายรปูแบบ เพื่อไม่ใหน้ักเรยีนเกดิความเบื่อหน่าย อนัจะส่งผลท าใหค้วาม
สนใจในการฝึกลดลงและจะไมเ่กดิการเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร 

3. กฎแห่งผล (Law of Effect) เมื่อนักเรยีนได้เรยีนไปแล้ว นักเรยีนย่อม
ตอ้งการทราบผลการเรยีนของตนเองว่าเป็นอยา่งไร เมื่อใหน้ักเรยีนท าแบบฝึกหดัหรอืใหท้ างาน
ใดๆ จงึควรเฉลยหรอืตรวจ เพื่อให้นักเรยีนทราบผลโดยเรว็ หรอืสามารถตรวจค าตอบได้เอง 
เพื่อจะไดรู้ข้อ้บกพรอ่งของตนเอง 

4. แรงจูงใจ (Motivation) เพื่อให้เดก็อยากท าแบบฝึกหดัต่อไป แบบฝึกหดั
ควรเป็นแบบสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหน้ักเรยีนเบื่อหน่าย ควรมแีบบฝึกหดัหลายรปูแบบไม่ซ ้าซาก เช่น 
อาจจดัแบบฝึกหดัในลกัษณะของเกม กจิกรรมในสถานการณ์ที่ต่างๆ แปลกใหม่ น่าสนใจ และ
สนุกสนานเหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของเดก็ 
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จากหลักและวิธีการให้สร้างแบบฝึกทกัษะข้างต้น สรุปวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะ
ดงันี้คอืแบบฝึกทกัษะที่ดผีู้เรยีนต้องเหน็ความส าคญัของการฝึกทกัษะ ผูเ้รยีนจะต้องท าแบบฝึก
ดว้ยความเขา้ใจและความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาตนเองตามระดบัความสามารถของตน แบบฝึกควรมี
ก าหนดระยะเวลาสัน้ๆ ในการฝึกแต่บ่อยครัง้ ควรฝึกปฏบิตัหิลงัจากการสอนเมื่อผู้เรยีนเข้าใจ
บทเรยีนดีแล้ว การฝึกท าจากง่ายไปหายาก โดยผู้สอนควรแนะน าอย่างใกล้ชิดหากพบ
ข้อผิดพลาดแล้วผู ้สอนต้องแก้ไขโดยทนัที และผู้เรยีนควรเข้าใจว่าแบบฝึกทกัษะจะเป็น
การแสดงถึงความก้าวหน้าของผู ้เรยีนเองและผู ้สอนจะใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3.3  รปูแบบของแบบฝึกทกัษะ 
สมเดช  สแีสง, สุนันทา  สุนทรประเสรฐิ(2543 อ้างถึงใน กุศยา แสงเดช, 2545)  

กล่าวว่ารปูแบบของแบบฝึกควรมคีวามหลากหลายเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย      
ไมอ่ยากท า และไดเ้สนอรปูแบบของแบบฝึกไวด้งันี้ 

1. แบบถูกผดิ  เป็นแบบฝึกทีเ่ป็นประโยคบอกเล่าใหผู้เ้รยีนอ่านแลว้เลอืกใส่ 
เครือ่งหมายถูกหรอืผดิตามดุลยพนิิจของผูเ้รยีน 

2. แบบจบัคู่  เป็นแบบฝึกทีป่ระกอบดว้ยค าถามหรอืตวัปัญหาซึง่เป็นตวัยนืไว้ 
ในสดมภซ์า้ยมอืโดยมทีีว่่างไวห้น้าขอ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเลอืกหาค าตอบทีก่ าหนดไวใ้นสดมภข์วามอื
มาจบัคู่กบัค าถามใหส้อคลอ้งกนั โดยใชห้มายเลขค าตอบไปวางไวท้ีว่่างหน้าขอ้ค าถาม หรอืจะ
ใชโ้ยงเสน้ 

3. แบบเตมิค าหรอืแบบเตมิขอ้ความ เป็นแบบฝึกทีม่ขีอ้ความไวใ้ห ้แต่จะเวน้ 
ช่องว่างไว้ให้ผู้เรยีนเตมิค าหรอืข้อความที่ขาดหายไป ซึ่งค าที่น ามาเตมิอาจให้เตมิอย่างอสิระ
หรอืก าหนดตวัเลอืกใหเ้ตมิกไ็ด ้

4. แบบหลายตวัเลอืก เป็นแบบฝึกเชงิแบบทดสอบ โดยม ี2 ส่วน คอืส่วนที่
เป็นค าถาม ซึง่จะต้องเป็นประโยคค าถามทีส่มบูรณ์ชดัเจน ส่วนที ่2 เป็นตวัเลอืก คอืค าตอบซึง่
อาจม ี3-4 ตวัเลอืกกไ็ด ้ตวัเลอืกทัง้หมดจะมตีวัเลอืกทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงตวัเดยีวส่วนทีเ่หลอืเป็น
ตวัลวง 

5. แบบอตันยั  คอืความเรยีงเป็นแบบฝึกทีม่ตีวัค าถาม ผูเ้รยีนเขยีนบรรยาย 
ตอบอยา่งเสร ีไมจ่ ากดัค าตอบ แต่จ ากดัในเรื่องเวลา อาจใชใ้นรปูค าถามทัว่ไปหรอืเป็นค าสัง่ให้
เขยีนเรือ่งราวต่างๆ ก าหนดเวลาทีจ่ะใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกไ็ด้ 

1.3.4 ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ 
ในการสรา้งแบบฝึกทกัษะมอีงคป์ระกอบหลายประการ ซึง่ไดม้นีักการศกึษาหลายท่าน

ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัลกัษณะของแบบฝึกทีด่ ีไวด้งันี้ 
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กุสยา  แสงเดช (2545) ไดก้ล่าวแนะน าผูส้รา้งแบบฝึกใหย้ดึลกัษณะแบบฝึกทีด่ดีงันี้ 
1. แบบฝึกทีด่คีวรความชดัเจนทัง้ค าสัง่และวธิที า ค าสัง่หรอืตวัอย่างแสดงวธิี

ท าที่ใช้ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะท าความเข้าใจยาก ควรปรบัให้ง่ายและเหมาะสมกบั
ผู้ใช้ เพื่อนกัเรยีนสามารถเรยีนดว้ยตนเองได ้

2. แบบฝึกที่ดคีวรมคีวามหมายต่อผู้เรยีนและตรงตามจุดหมายของการฝึก 
ลงทุนน้อย ใชไ้ดน้าน ทนัสมยั 

3. ภาษาและภาพทีใ่ชใ้นแบบฝึกเหมาะกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีน 
4. แบบฝึกที่ดคีวรแยกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกนิไป แต่ควรมี

กิจกรรมหลายแบบเพื่อเร้าความสนใจ และไม่เบื่อในการท าและฝึกทักษะใดทกัษะหนึ่งจน
ช านาญ 

5. แบบฝึกทีด่คีวรมทีัง้แบบก าหนดค าตอบในแบบและใหต้อบโดยเสร ีการเลอืกใช้
ค า ข้อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิง่ที่นักเรยีนคุ ้นเคยและตรงกบัความสนใจของ
นักเรยีน ก่อให้เกดิความเพลดิเพลนิและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกบัหลกัการเรยีนรูว้่านักเรยีนจะ
เรยีนได้เรว็ ในการกระท าทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจ 

6. แบบฝึกที่ดคีวรเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้ศึกษาด้วยตนเองให้รู้จกัค้นคว้า
รวบรวมสิง่ทีพ่บเหน็บ่อยๆ หรอืทีต่วัเองเคยใช้ จะท าให้ผูเ้รยีนเขา้ใจเรื่องนัน้ๆ มากยิง่ขึน้ และ
รูจ้กัน าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง มหีลกัเกณฑแ์ละมองเหน็ว่าสิง่ที่ไดฝึ้กนัน้มี
ความหมายต่อเขาตลอดไป 

7. แบบฝึกที่ดคีวรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรยีนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกนัในหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพรอ้ม ระดบัสตปัิญญา 
และประสบการณ์ เป็นต้น ฉะนัน้ การท าแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจดัท าให้มากพอและมทีุกระดบั
ตัง้แต่ งา่ย ปานกลาง จนถงึระดบัค่อนขา้งยาก เพื่อว่าทัง้นักเรยีนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้
เลอืกท าไดต้ามความสามารถ ทัง้นี้เพื่อใหน้กัเรยีนทุกคนไดป้ระสบความส าเรจ็ในการท าแบบฝึก 

8. แบบฝึกที่จดัท าเป็นรูปเล่ม นักเรยีนสามารถเก็บรกัษาไว้เป็นแนวทางเพื่อ
ทบทวนดว้ยตนเองต่อไป 

9. การที่นักเรยีนได้ท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเหน็จุดเด่นหรอืปัญหาต่างๆ 
ของนกัเรยีนไดช้ดัเจน ซึง่จะช่วยใหค้รดู าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขปัญหานัน้ๆ ไดท้นัท่วงท ี

10. แบบฝึกที่จดัขึ้น นอกจากมใีนหนังสือเรยีนแล้วจะช่วยให้นักเรยีนได้
ฝึกฝนอยา่งเตม็ที ่

11. แบบฝึกทีจ่ดัพมิพไ์วเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะช่วยใหค้รปูระหยดัแรงงานและเวลา
ในการที่จะต้องเตรยีมแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรยีนไม่ต้องเสยีเวลาในการลอกแบบฝึกจาก
ต าราเรยีนหรอืกระดานด า ท าใหม้เีวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆไดม้ากขึน้ 
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12. แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายเพราะการพมิพ์เป็นรูปเล่มที่แน่นอน 
ลงทุนต ่าแทนที่จะใช้พิมพ์ลงกระดาษไขทุกครัง้ไป นอกจากนี้ยงัมปีระโยชน์ในการที่ผู้เรยีน
สามารถบนัทกึและมองเหน็ความกา้วหน้าของตนไดอ้ย่างมรีะบบและมรีะเบยีบ 

สุพรรณ ี ไชยเทพ (2544) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของแบบฝึกทีด่ไีวด้งันี้ 
1. ตอ้งมคีวามชดัเจน ทัง้ค าชีแ้จง ค าสัง่ งา่ยต่อการเขา้ใจ 
2. ตรงกบัจดุประสงคท์ีต่อ้งการวดั 
3. มภีาษาและรปูภาพทีด่งึดดูความสนใจของนกัเรยีนและเหมาะสมกบัวยัของ 

ผูเ้รยีน 
4. แบบฝึกแต่ละเรือ่งไมค่วรยาวมากจนเกนิไป 
5. ควรมกีจิกรรมหลากหลายรปูแบบท าใหน้กัเรยีนไมเ่บื่อ 
6. ควรตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรยีน สร้างความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิขณะท าแบบฝึก 
7. มคี าตอบทีช่ดัเจน 
8. แบบฝึกทีด่สีามารถประเมนิความก้าวหน้า และความรูข้องนกัเรยีนได้ 

พนิิจ  จนัทรซ์า้ย (2546) กล่าวถงึลกัษณะของแบบฝึกทีด่ ีประกอบดว้ยเนื้อหาต้อง
ชดัเจน มรีปูแบบเรา้ความสนใจ ตอบสนองการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และท าให้ผูเ้รยีนมคีวามสุขใน
การเรยีน 

 อ านวย  เลื่อมใส (2546)  กล่าวถงึลกัษณะทีด่ขีองแบบฝึกทกัษะดงันี้ 
1. ควรเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีเ่รยีนมาแลว้ เป็นเรือ่งทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีน และ

สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
2. ตรงตามจดุมุง่หมายของการฝึก ลงทุนน้อยและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
3. ภาพประกอบ ภาษา ส านวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมี

ความเหมาะสมกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีน เพราะจะท าใหฝึ้กคดิไดเ้รว็และสนุกสนาน 
4. ใชห้ลกัจติวทิยาปลุกเรา้ความสนใจ มสีิง่แปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทา้ยให้

ผูเ้รยีนสามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
5. มขีอ้เสนอแนะค าชีแ้จงและตวัอยา่งสัน้ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิที าไดง้่ายๆ 
6. มหีลากหลายรปูแบบให้เลอืกตอบอย่างจ ากดัและอย่างเสร ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนเลอืกฝึกและศกึษาดว้ยตนเอง 
7. ควรเลอืกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกนิไป เน้นกจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีเ่ลอืกฝึกและศกึษาดว้ยตนเอง 
8. ควรได้รบัการปรบัปรุงควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเสมอ และควรใช้ได้ดทีัง้ใน

หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
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9. ควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมนิ และจ าแนกความเจรญิงอกงามของ
ผูเ้รยีนไดอ้กีดว้ย 

จติรา  สมพล (2547) แบบฝึกที่ดีต้องมหีลากหลายรูปแบบ มคี าชี้แจงที่ชัดเจน
จดุมุง่หมายว่าดว้ยการฝึกดา้นใดส านวนง่ายเรา้ความสนใจและฝึกใชค้วามคดิตรงตามเนื้อหาใน
หลกัสูตร ไม่มากหรอืน้อยเกนิไป เหมาะสมกบัเวลา วยั ความสามารถของนักเรยีนและท าให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนุกสนาน 

จรยิภรณ์  รจุโิมระ (2548) ไดเ้สนอหลกัเกณฑก์ารฝึกทกัษะสรปุไดค้อืแบบฝึกทกัษะ
ควรก าหนดนิยามของแต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจน ให้สามารถน าไปปฏบิตัไิด้ แจกแจงทกัษะใหญ่
ออกเป็นทกัษะย่อยโดยละเอยีด นักเรยีนจะต้องฝึกทกัษะในขัน้ย่อยๆ เหล่านัน้ทลีะขัน้จนเกิด
ทกัษะแล้ว จงึฝึกทกัษะที่ยากขึน้ ให้นักเรยีนฝึกทกัษะที่แจกแจงเป็นทกัษะย่อยแล้วหลายครัง้ 
จนมคีวามช านาญ เน้นการฝึกซ ้าๆ มีการวัดและประเมินผล หรือสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อประเมนิว่าเดก็มทีกัษะเกดิขึน้แลว้ 

ปราณี  จณิฤทธิ ์(2552)  ได้กล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝีกทกัษะที่ดตี้องสร้างให้
เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เป็นแบบฝึกส าหรับเด็กเก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้  มีความ
หลากหลายในแบบฝึกชุดนัน้ๆ มคี าสัง่ทีช่ดัเจนเปิดโอกาสให้ผูฝึ้กไดค้ดิทา้ทายความสามารถมี
ความเหมาะสมกับวัย ใช้เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท าแบบฝึกไป
ประยกุตป์รบัเปลีย่นน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

ประภาพร  ถิน่อ่อง (2553) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะทีด่ตี้องมจีุดหมาย
ทีแ่น่นอนจะท าการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่ายๆ และมคีวามน่าสนใจเรยีงล าดบัจากง่าย
ไปหายากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให้
หลากหลายเพื่อดงึดดูความสนใจและเกดิประสทิธภิาพในการเรยีน 

คณิศร ศรปีระไพ (2555) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกทีด่คีวรเป็นแบบฝึกสัน้ๆ 
ฝึกหลายๆครัง้ มรีปูแบบการฝึกควรฝึกเฉพาะเรื่องเดยีว และควรเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพบเหน็อยู่แลว้   
ค าชีแ้จงสัน้ๆ ใชเ้วลาเหมาะสม เป็นเรือ่งทีท่า้ทายใหแ้สดงความสามารถ เมื่อผูเ้รยีนไดฝึ้กแลว้ก็
สามารถพฒันาตนเองไดด้จีงึจะนบัว่าเป็นแบบฝึกทีด่แีละมปีระโยชน์ 

บุญน า เกษี (2556) ได้กล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกที่ดีควรสร้างเพื่อฝึกทกัษะ
เฉพาะอย่าง ค านึงถึงความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและพฒันาการของผู้เรยีน โดยใช้
ภาษาที่ง่ายชดัเจน มกีจิกรรมหลายรูปแบบเพื่อเรา้ความสนใจของผู้เรยีน มภีาพประกอบ ฝึก
ตามขัน้เรยีงจากง่ายไปหายาก ใช้เวลาฝึกพอสมควรและมกีารประเมนิผลใช้แบบฝึก เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดป้ระเมนิความสามารถของตนเอง 

ไพรตัน์ สุวรรณแสน (อ้างถึงใน จริพร จนัทะเวียง, 2542) กล่าวถึงลกัษณะของ   
แบบฝึกทีด่ ีไวด้งันี้ 
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1. เกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ 
2. เหมาะสมกบัระดบัวยัและความสามารถของเดก็ 
3. มคี าชีแ้จงสัน้ๆ ทีจ่ะท าใหเ้ดก็เขา้ใจ ค าชีแ้จงหรอืค าสัง่ตอ้งกะทดัรดั 
4. ใชเ้วลาเหมาะสม คอื ไมใ่หเ้วลานานหรอืเรว็เกนิไป 
5. เป็นทีน่่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

บลิโลว ์(Billow อ้างถงึใน เตอืนใจ ตรเีนตร,2544) กล่าวถงึ ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ี
นัน้จะต้องดงึดูดความสนใจและสมาธขิองผู้เรยีน เรยีงล าดบัจากง่ายไปหายากเปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนฝึกเฉพาะอย่าง ใช้ภาษาเหมาะสมกับวยั วฒันธรรมประเพณี ภูมหิลงัทางภาษาของ
ผู้เรยีน แบบฝึกที่ดคีวรจะเป็นแบบฝึกส าหรบัผู้เรยีนที่เรยีนเก่ง และซ่อมเสรมิส าหรบัผู้เรียนที่
เรยีนอ่อนในขณะเดยีวกนั นอกจากนี้แลว้ควรใชห้ลายลกัษณะและมคีวามหมายต่อผูฝึ้กอกีดว้ย 

รเีวอรส์  (Rivers อา้งถงึใน เตอืนใจ ตรเีนตร,2544 ) กล่าวถงึลกัษณะของแบบฝึกไว้
ดงันี้ 

1. บทเรยีนทุกเรือ่งควรใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกมากพอ ก่อนจะเรยีนเรือ่งต่อไป 
2. แต่ละบทควรฝึกโดยใชเ้พยีงแบบฝึกเดยีว 
3. ฝึกโครงสรา้งใหมก่บัสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ลว้ 
4. สิง่ทีฝึ่กแต่ละครัง้ควรเป็นบทฝึกสัน้ๆ 
5. ประโยคและค าศพัทค์วรเป็นแบบทีใ่ชพ้ดูกนัในชวีติประจ าวนั 
6. แบบฝึกควรใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิไปดว้ย 
7. แบบฝึกควรมหีลายๆ แบบเพื่อไมใ่หผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย 
8. การฝึกควรฝึกใหผู้เ้รยีนน าสิง่ทีเ่รยีนแลว้สามารถใชใ้นชวีติประจ าวนั 

จากทีก่ล่าวมาพอสรปุไดว้่า ลกัษณะของแบบฝึกทีด่คีวรเป็นแบบฝึกสัน้ๆ ฝึกหลายๆ 
ครัง้ มหีลายรูปแบบ การฝึกควรฝึกเฉพาะเรื่องเดยีว และควรเป็นสิง่ที่นักเรยีนพบเหน็อยู่แล้ว 
ค าชีแ้จงสัน้ๆ ใชเ้วลาเหมาะสม เป็นเรือ่งทีท่า้ทายใหแ้สดงความสามารถ เมื่อผูเ้รยีนไดฝึ้กแลว้ก็
สามารถพฒันาตนเองไดด้ ีจงึจะนบัว่าเป็นแบบฝึกทีด่แีละมปีระโยชน์ 

1.3.5 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
ประโยชน์ของแบบฝึก หากเป็นแบบฝึกทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ จะช่วยท าใหน้ักเรยีน

ประสบผลส าเรจ็ในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอย่างด ีท าใหค้รลูดภาระการสอนลงและผู้เรยีนสามารถ
พฒันาตนเองได้อย่างเต็มที่ เพิม่ความมัน่ใจในการเรยีนได้เป็นอย่างดหีากได้มกีารฝึก
บ่อยครัง้จนช านาญ และยงัช่วยผูเ้รยีนทีม่ปัีญหาในการเรยีนรูจ้ าเป็นต้องมกีารสอนต่างจากกลุ่ม
ปกตทิัว่ไปดว้ยการเสรมิเพิม่เตมิใหเ้ป็นพเิศษ 

ยุพา  ยิม้พงษ์ (อ้างใน สุนันทา สุนทรประเสรฐิ, 2544 ) ได้กล่าวถงึประโยชน์ของแบบ
ฝึกไวห้ลายขอ้ดว้ยกนั ดงัต่อไปนี้ 
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1. เป็นส่วนเพิม่เตมิหรอืเสรมิหนังสอืเรยีนในการเรยีนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอน
ทีช่่วยลดภาระครไูดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ทีจ่ดัท าขึน้อย่างเป็นระบบและมรีะเบยีบ 

2. ช่วยเสรมิทกัษะแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมอืที่ช่วยเด็กในการฝึกทกัษะ แต่ทัง้นี้
จะตอ้งอาศยัการส่งเสรมิและความเอาใจใส่จากครผููส้อนดว้ย 

3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเดก็มคีวามสามารถ
ทางภาษาแตกต่างกนั การใหเ้ดก็ท าแบบฝึกหดัทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของเขา จะช่วย
ให้เด็กประสบผลส าเรจ็ในดา้นจติใจมากขึน้ ดงันัน้แบบฝึกหดัจงึไม่ใช่สมุดฝึกทีค่รจูะใหเ้ดก็ลง
มอืท าหน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะส าหรบัเดก็ทีต่้องการความช่วยเหลอืพเิศษ 
และเป็นเครือ่งมอืช่วยทีม่คี่าของครทูีจ่ะสนองความตอ้งการเป็นรายบุคคลในชัน้เรยีน 

4. แบบฝึกช่วยเสรมิทกัษะใหค้งทน ลกัษณะการฝึกเพื่อช่วยใหเ้กดิผลดงักล่าวนัน้ 
ไดแ้ก่ ฝึกทนัทหีลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ ฝึกซ ้าหลายๆ ครัง้ เน้นเฉพาะในเรือ่งทีผ่ดิ 

ไพบลูย ์ มลูด ี(2546) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไวด้งันี้ 
1. ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดด้ขีึน้ 
2. ช่วยใหผู้เ้รยีนจดจ าเนื้อหาในบทเรยีนและค าศพัทต่์างๆ ไดค้งทน 
3. ท าใหเ้กดิความสนุกสนานขณะเรยีน 
4. ท าใหผู้เ้รยีนทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
5. ผูเ้รยีนสามารถทบทวนความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
6. แบบฝึกทกัษะสามารถน ามาวดัผลการเรยีนทีเ่รยีนแลว้ 
7. ช่วยใหค้รทูราบขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนและน าไปปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

นิลาภรณ์ ธรรมวเิศษ (2546) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกทีด่แีละมี
ประสทิธภิาพ ช่วยท าใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการฝึกทกัษะ แบบฝึกทีด่เีปรยีบเสมอืนผูช้่วย
ที่ส าคญัของครูที่ท าให้ครูลดภาระการสอนลงได้ ท าให้นักเรยีนสามารถพฒันาตนเองได้อย่าง
เตม็ทีแ่ละเพื่อความมัน่ใจในการเรยีนไดอ้ย่างด ี

สุเทวี  แก้วนิมติด ี(2547) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า ประโยชน์ของ     
แบบฝึกท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทเรยีนยิง่ขึน้ มคีวามเชื่อมัน่ความรบัผดิชอบต่องานทีท่ า นักเรยีน
สามารถใช้ทบทวนบทเรยีนและเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย ตลอดจนช่วยลดภาระการ
สอนของคร ู ใชเ้ป็นเครือ่งมอืวดัผลการเรยีน ท าใหค้รทูราบจดุเด่นจดุดอ้ยของนักเรยีนไดช้ดัเจน 
อนัเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการเรยีนการสอนต่อไป 

ปารชิาต ิ สุพรรณกลาง (2550)  กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกเป็นสื่อ
การเรียนที่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทัง้ยังช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน                
ซึง่ประโยชน์ของแบบฝึกท าให้นักเรยีนเขา้ใจบทเรยีนไดม้ากขึน้ มคีวามเชื่อมัน่ฝึกท างานด้วย
ตนเอง ท าใหม้คีวามรบัผดิชอบ และท าใหค้รทูราบปัญหาและขอ้บกพร่องของนักเรยีนในเรื่องที่
เรยีนท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทนัท ีนอกจากนี้แบบฝึกยงัเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทกัษะอย่าง
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เต็มที่ ทัง้ยงัช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัจบบทเรยีน
แต่ละครัง้อกีดว้ย 

อุษณีย ์เสอืจนัทร์ (2553) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกช่วยในการ
ฝึกเสริมเพิ่มทักษะท าให้จดจ าเนื้อหาได้คงทน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถน ามา
แก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ด ีผู้เรยีนสามารถน ามาทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง    
ท าใหผู้เ้รยีนทราบความกา้วหน้าของตน เป็นเครือ่งมอืทีค่รผููส้อนใชป้ระเมนิผลการเรยีนรูไ้ดเ้ป็น
อยา่งดวี่านกัเรยีนเขา้ใจมากน้อยเพยีงใด 

สมพร ตอยยบี ี(2554) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกมคีวามส าคญัต่อ
การเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ เพราะจะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาบทเรยีนและยงัสามารถ
ทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง 
   คณิศร ศรปีระไพ (2555) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกมปีระโยชน์
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ สามารถที่จะทบทวนได้ด้วยตนเองและเห็น
ความกา้วหน้าของตนเอง นอกจากนี้ยงัสามารถช่วยลดภาระของครผููส้อนอกีดว้ย  
   บุญน า  เกษี (2556) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกมคีวามส าคญัท า
ใหเ้กดิทกัษะความช านาญ หากแต่ต้องการไดร้บัการฝึกหลายๆ ครัง้ หลายรูปแบบ เมื่อผู้เรยีน
ได้รบัการฝึกแล้ว อย่างน้อยผู้เรยีนสามารถพฒันาตนเองได้แน่นอน แบบฝึกมปีระโยชน์ต่อ
ครผููส้อนในการแกปั้ญหาของนกัเรยีนทีม่ปัีญหามากไดด้ ี
   ถวลัย ์มาศจรสั (2546) กล่าวถงึประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี้ 

1. เป็นสื่อการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
2. ผูเ้รยีนมสีื่อส าหรบัฝึกทกัษะดา้นการอ่าน การคดิ การวเิคราะห ์และการเขยีน 
3. เป็นสื่อการเรยีนรูส้ าหรบัการแกไ้ขปัญหาในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
4. พฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคตดิา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน 
จากประโยชน์ของแบบฝึกที่กล่าวมา สรุปได้ว่า แบบฝึกมปีระโยชน์เป็นเครื่องมอืที่

ช่วยให้ผู้เรยีนได้ฝึกทกัษะ สามารถที่จะทบทวนด้วยตนเองและเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
นอกจากนี้ยงัสามารถช่วยลดภาวะของครผููส้อนอกีดว้ย            

1.4 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้              
1.4.1 ความหมายและความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 

กรมวิชาการ (2545) ได้ให้ความหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ว่า เป็นการจดั
โปรแกรมการสอนของวชิาใดวชิาหนึ่งไวล้่วงหน้าเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายทีต่ ัง้
ไว ้

ณฐัวุฒ ิ กจิรุ่งเรื่อง (2545) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรูว้่า แผนการ
จดัการเรยีนรู้ (Lesson Plan) หมายถงึการเตรยีมการจดัการเรยีนรูไ้วล้่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
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และเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดวชิา
หนึ่งใหบ้รรลุตามจดุมุง่หมายทีห่ลกัสตูรก าหนด 

ถวลัย ์ มาศจรสั (2546)  ให้ความหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว้ว่า หมายถึง
การน าวชิาการหรอืกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องสอนตลอดภาคเรยีน มาสร้างเป็นแผนการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนตลอดภาคเรยีน โดยมจีุดประสงค์การเรยีนการสอน เนื้อหาสาระ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน การใชส้ื่อและการวดัผลประเมนิผล โดยใหส้อดคลอ้งกบัจุดเน้นของ
หลกัสตูร สภาพผูเ้รยีน ความพรอ้มของโรงเรยีน 

ส าล ีรกัสุทธ ี(2546)  ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไวว้่า เป็นการน าวชิา
หรอืกลุ่มประสบการณ์ ที่ต้องท าการสอนตลอดภาคเรยีนมาสรา้งเป็นแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล ส าหรบัเนื้อหาและ
จุดประสงคก์ารเรยีนย่อยๆใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรอืจุดเน้นของหลกัสูตรสภาพผู้เรยีน 
ความพร้อมของโรงเรยีน ในด้านวสัดุอุปกรณ์ตรงกับชวีติจรงิในท้องถิ่น ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่ง
แผนการจดัการเรยีนรู้ ก็คอื การเตรยีมการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า หรอืบนัทกึการ
สอนตามปกตนิัน่เอง 

สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554)  ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไวว้่า แผนการ
จดัการเรยีนรูค้อื การเตรยีมการสอนของคร ูซึง่จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารเตรยีมการ
สอนไวอ้ย่างเป็นระบบ ขัน้ตอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการจดัการเรยีนการสอน 
และเครื่องมอืวดัผลประเมนิผล ช่วยพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องการจดัการศกึษา ช่วยให้ครู
บรรลุวตัถุประสงคไ์ปสู่เป้าหมายของการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้

บุญน า  เกษ ี(2555) ใหค้วามหมายของแผนการจดัการเรยีนรู้ไวว้่า แผนการจดัการ
เรยีนรู้คอื การเตรยีมการจดัการเรยีนรู้โดยจดัท าเป็นรายลกัษณ์อกัษรและเป็นระบบ เพื่อให้
ผูส้อนสามารถน าไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีนในรายวชิาใดวชิาหนึ่ง เป็นรายคาบ
หรอืรายชัว่โมง รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยใหผู้ส้อนพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ
น าผู้เรยีนไปสู่จุดประสงค์การเรยีนรู้และพฒันาผู้เรยีนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้สรุปไดว้่า แผนการจดัการเรยีนรูค้อื การเตรยีมการสอนโดยจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้่วงหน้า อย่างเป็นระบบตามขัน้ตอน สอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา
และจดุมุง่หมายของหลกัสตูร เพื่อใหผู้ส้อนสามารถน าไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแก่ผูเ้รยีน 
พฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุผลตามจดุมุง่หมายทีว่างไว้ 

สุวทิย ์ มูลค า (2551)  กล่าวถงึความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้
ดงันี้ 

1. ท าให้เกิดการวางแผนวธิสีอนที่ด ีวธิเีรยีนที่ด ีที่เกิดจากการผสมผสานความรู้
และจติวทิยาการศกึษา 
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2. ช่วยใหผู้ส้อนมคีู่มอืการจดัการเรยีนรู ้ทีท่ าไวล้่วงหน้าดว้ยตนเอง และท าใหค้รมูี
ความมัน่ใจในการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย 

3. ช่วยให้ครผููส้อนไดท้ราบว่าการสอนของตนไดเ้ดนิไปในทางทศิใด หรอืทราบว่า
จะสอนอะไร ด้วยวิธีใด สอนท าไม สอนอย่างไร จะใช้สื่อแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวัดผล
ประเมนิผลอยา่งไร 

4. ส่งเสรมิใหค้รผููส้อนใฝ่หาความรู ้ทัง้เรื่องหลกัสูตร วธิจีดัการเรยีนรู ้จะจดัหาและ
ใชส้ื่อแหล่งเรยีนรู ้ตลอดจนการวดัผลประเมนิผล 

5. ใชเ้ป็นคู่มอืส าหรบัครทูีม่าสอน (จดัการเรยีนรู)้ แทนได้ 
6. แผนการจดัการเรยีนรูท้ีน่ าไปใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อวงการศกึษา 
7. เป็นผลงานทางวชิาการทีแ่สดงถงึความช านาญและความเชีย่วชาญของครผููส้อน

ส าหรบัประกอบการประเมนิเพื่อขอเลื่อนต าแหน่งและวทิยฐานะใหส้งูขึน้ 
สุวิมล สุวรรณจนัดี (2554)  กล่าวถึงความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการ

เรยีนรูไ้วว้่าแผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นสิง่ทีช่่วยให้ผูส้อนไดม้โีอกาสศกึษาหลกัสูตร เพื่อให้การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอน บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และจดุหมายปลายทางของหลกัสูตร 
ส่งผลใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะตรงตามทีห่ลกัสตูรไดต้ัง้เป้าหมายเอาไว้ 

บุญน า  เกษ ี(2555) กล่าวถงึความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า  
ความส าคญัและคุณค่าของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บ่งไดส้องส่วนคอื คุณค่าและความส าคญัของ
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอผูเ้รยีนท าใหน้ักเรยีนเขา้ใจเนื้อหาสาระไดค้วามรูต้ามจุดประสงคไ์ด้
รว่มเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีาและไดร้บัการชีแ้นะแนวทางตามทศิทางทีค่รไูดว้เิคราะหแ์ละวางแผน
ไว้และยงัท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง คุณค่าและความส าคัญของ
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่มต่ีอผู้สอน ท าให้ผู้สอนเข้าใจจุดมุ่งหมายของสิ่งที่จะสอน สามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์แก่นักเรยีนได้เป็นอย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ เกดิความพรอ้ม
และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัตนเองท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเลื่อมใสและเชื่อถอืในตวัผูส้อน และยงั
สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้อื่นที่จะท าการสอนแทน รวมทัง้วเิคราะห์การสอนที่ผ่านมา 
เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมต่อไป 

สรุปไดว้่าแผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามส าคญัทัง้ต่อผูเ้รยีนและผูส้อนในการด าเนิน
กจิกรรมร่วมกนั ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนุกสนานในการเรยีน และท ากจิกรรมร่วมกนัตามทศิทาง
ที่ครูได้วางแผนไว้ท าให้เกิดความพร้อมและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์แก่
นกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ           

1.4.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ส าลี รกัสุทธี (2546)  กล่าวถึงลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ ผู้รู้ได้สรุปไว้

ตรงกนัดงันี้ 
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1. เป็นคู่มอืการสอนที่ครูพฒันาขึ้นจากวิชาที่ตนเองสอน ใช้สอนเป็นประจ าและ
ผูอ้ื่นสามารถใชส้อนแทนไดเ้มือ่ตนเองไมอ่ยู่ 

2. เป็นเอกสารการสอนทีม่ลีกัษณะสมบูรณ์ เพราะในแต่ละแผนจะประกอบไปดว้ย
ส่วนต่างๆ ทีจ่ะน าพาใหน้กัเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา 

3. มลีกัษณะเหมอืนชุดการสอน เพราะในแต่ละแผนมคีวามสมบรูณ์ในตวั 
4. แต่ละแผนเมือ่สอนจบจะสามารถวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หรอืผลสะทอ้นกลบั

ไดท้นัท ีท าใหค้รเูขา้ใจนกัเรยีน และนกัเรยีนรูต้นเองไดด้ ี
5. การอธบิาย สาธติ บรรยายเป็นขัน้ตอนการจดักจิกรรมชดัเจน ง่าย เน้นผูเ้รยีน

เป็นศูนยก์ลาง 
สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554) กล่าวว่า ลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ดี เป็น

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่มคีวามชดัเจนทัง้ในด้านเนื้ อหา วตัถุประสงค์ การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน การใช้วสัดุอุปกรณ์ที่จดัหาได้ในท้องถิน่ นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
จดัการเรยีนการสอนไดม้ากทีสุ่ด ส่งผลใหบ้รรลุจดุประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอน 

บุญน า  เกษ ี(2555) กล่าวว่า แผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นคู่มอืการสอนทีค่รพูัฒนาขึน้
จากวชิาทีต่นเองสอน โดยเป็นเอกสารการสอนที่สมบูรณ์ ในส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา 
จดุประสงค ์กจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อ อุปกรณ์ รวมทัง้การวดัและประเมนิผล 

สรุปได้ว่าลกัษณะของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่จีะต้องเป็นแผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีม่คีวามครบถว้นสมบรูณ์ทุกขัน้ตอนตัง้แต่วตัถุประสงค ์เนื้อหา กจิกรรมการสอน 
สื่อ วสัดุอุปกรณ์ และนักเรยีนมสี่วนร่วมกิจกรรม ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนการสอน
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

สุวทิย ์ มลูค า (2551)  ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี้
ส่วนประกอบทีส่ าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู้ 

แผนการจดัการเรยีนรูม้หีลายรปูแบบอาจอยู่ในรปูของความเรยีงหรอืตาราง หรอืทัง้
ความเรยีงและตารางรวมกนักไ็ด ้ ซึง่ผูส้อนสามารถเลอืกรปูแบบไดต้ามความเหมาะสม จะเหน็
ว่าแผนการจดัการเรยีนรู ้ควรประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1  ส่วนน าหรอืหวัแผนการจดัการเรยีนรู ้
เป็นส่วนประกอบทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพรวมของแผนฯ ว่าเป็นแผนฯ ในกลุ่มสาระการ

เรยีนรูใ้ด เรือ่งอะไร ใชเ้วลาในการจดักจิกรรมนานเท่าใด 
ส่วนที ่2 ตวัแผนการจดัการเรยีนรู ้(องคป์ระกอบทีส่ าคญั) 

1. สาระ 
2. มาตรฐานการเรยีนรู ้
3. มาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ 
4. ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 



41 
 

5. สาระส าคญั 
6. จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 

6.1 จดุประสงคป์ลายทาง  
6.2 จดุประสงคน์ าทาง 

7. สาระการเรยีนรูเ้นื้อหา 
8. กจิกรรม/กระบวนการเรยีนรู ้
9. สื่อนวตักรรม/แหล่งเรยีนรู ้
10. การวดัและประเมนิผลประกอบดว้ย 

10.1 วธิปีระเมนิ 
10.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
10.3 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ  

11. เอกสารประกอบการเรยีนรู ้
12. บนัทกึผลการจดัการเรยีนรู ้

ส่วนที ่3 ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้
ประกอบด้วยบนัทกึผลการใช้แผนการจดัการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สอนใช้บนัทกึ    

การสงัเกตทีพ่บจากการน าแผนไปใช ้เช่นปัญหาและแนวทางการแก้ไข กจิกรรมเสนอแนะและ
ขอ้มลูอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรงุแผนฯ ในการไปใชต่้อไป อกีส่วนหนึ่งของทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูไ้ดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอนไดแ้ก่ใบงาน แบบทดสอบทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู้
ตามแผนนัน้ๆ เป็นตน้ 

สุวิมล สุวรรณจันดี (2554) กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยส่วนน า หรือหัวของแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบดว้ย  การน าเขา้สู่บทเรยีน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การสรุป สื่อการเรยีนการ
สอน การวดัผลประเมนิผล เอกสารประกอบการสอน บนัทกึผลหลงัสอน 

สรุปได้ว่าองคป์ระกอบของแผนการสอนม ี3 ส่วนคอื ส่วนหวัแผนการสอน ส่วนตวั
แผนการสอนและส่วนท้าย ส่วนหัวเป็นการบอกรายละเอียด ชื่อแผนการสอนวิชาและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น ส่วนตัวแผนเป็นส่วนเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคญัที่แสดง
รายละเอยีดขัน้ตอนต่างๆ ตามองค์ประกอบของแผนตามล าดบั ส่วนท้ายคอืการสรุปการสอน
และเอกสารประกอบการสอน และแบบประเมนิ แบบทดสอบและบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู้ 

1.4.3 ขัน้ตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
กรมวชิาการ (2545) ไดส้รปุขัน้ตอนการเขยีนแผน ไวด้งันี้ 
1. วเิคราะห์ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงัรายปี/ รายภาค วเิคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวงัรายปี/ รายภาค หรอืจากหน่วยการเรยีนรูท้ีก่ าหนดว่า ผลการเรยีนรูใ้ดอยู่ในแผนการ
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เรยีนรู ้โดยเขยีนแตกเป็นผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัใหค้รบ3 ดา้น คอื ความรู ้ทกัษะ/ กระบวนการ 
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม  

2. วเิคราะหส์าระการเรยีนรูจ้ากผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นความรู ้ 
2.1 เลอืกและขยายสาระการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ชุมชน และทอ้งถิน่  
2.2 สาระทีเ่รยีนรูต้อ้งมคีวามเทีย่งตรง ปฏบิตัไิดจ้รงิ ทนัสมยั และเป็นตวัแทน

ของความรู ้ 
2.3 มคีวามส าคญัทัง้ในแนวกวา้งและแนวลกึ  
2.4 มคีวามน่าสนใจสาหรบัผูเ้รยีน  
2.5 สามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ย  
2.6 จดัสาระทีเ่รยีนรูใ้หเ้รยีงล าดบัจากงา่ยไปหายากและมคีวามต่อเนื่อง  
2.7 จดัสาระทีเ่รยีนรูใ้หส้มัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ  

3. วเิคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรู ้
3.1 เลอืกวธิกีารน าเขา้สู่บทเรยีน  
3.2 เลอืกรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูว้่ามุง่ไปใน

ทศิทางใด เน้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม  
3.3 ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามขัน้ตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ผู้เรยีนที่มี

ความสามารถแตกต่างกนัไมจ่ าเป็นตอ้งท ากจิกรรมเหมอืนกนั  
3.4 เน้นกจิกรรมทีท่ างานเป็นทมีมากกว่าท าตามล าพงั  
3.5 กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนปฏบิตัติอ้งน าเทคนิคและวธิกีารต่างๆ มาเป็นเครื่องมอื

ใหผู้เ้รยีนบรรลุตามผลการเรยีนรู ้ 
3.6 กจิกรรมทีป่ฏบิตัมิคีวามสอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัและชวีติจรงิ  
3.7 กจิกรรมทีป่ฏบิตัมิที ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  
3.8  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรยีนรูไ้ปสู่สถานการณ์ใหม่ๆ

พรอ้มทัง้ใหเ้กดิความจ าระยะยาว  
3.9 ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยใหผู้เ้รยีนสรุปทัง้ส่งเสรมิใหเ้ชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนรู้

และทีจ่ะเรยีนต่อไป  
4. วเิคราะหก์ระบวนการวดัประเมนิผล  

4.1 วธิกีารวดัและประเมนิผล ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู ้ 
4.2 ใชว้ธิกีารวดัทีห่ลากหลาย  
4.3 เลอืกเครือ่งมอืทีม่คีวามเชื่อมัน่  
4.4 แปลผลการวดัและการประเมนิเพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุ  
4.5 วเิคราะหแ์หล่งการเรยีนรู ้ใหเ้รยีนรูจ้ากแหล่งความรูห้ลากหลาย ทัง้ในและ

นอกหอ้งเรยีน เช่น จากธรรมชาต ิความงาม ความจรงิ ความด ีจนิตนาการ เครอืขา่ยต่าง ๆ  
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4.6 หมายเหตุ ใหม้กีารบนัทกึไวห้ากไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนตามแผน 
การเรยีนรูท้ีก่ าหนดไดพ้รอ้มเหตุผลประกอบ  

5. วเิคราะหแ์หล่งการเรยีนรู้ ใหเ้รยีนรูจ้ากแหล่งความรูห้ลากหลาย ทัง้ในและนอก
หอ้งเรยีนเช่น จากธรรมชาต ิความงาม ความจรงิ ความด ีจนิตนาการ เครอืขา่ยต่าง ๆ  

6. หมายเหตุ ใหม้กีารบนัทกึไวห้ากไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนตามแผน การ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดไดพ้รอ้มเหตุผลประกอบ  

สุวทิย ์ มลูค า (2551) ไดก้ลา่วถงึขัน้ตอนการจดัท าแผนดงันี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร เพื่อการท าแผนการจัดการเรียนรู้  จะต้องศึกษาหลักการ 

โครงสร้างจุดมุ่งหมายหลกัสูตร จุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาเพื่อจะวิเคราะห์
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และเป็นกรอบทศิทางในการจดัการเรยีนการสอน 

2. ท าความเขา้ใจกบัค าอธบิายรายวชิา ซึง่โดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3 ส่วนคอื 
2.1 กจิกรรม ขอ้ความส่วนน้ีหลกัสตูรจะว่างแนวทางใหค้รผููส้อนจดักจิกรรม

ใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เพื่อน าไปสู่การเรยีนรูต้ามจดุประสงคท์ีก่ าหนด ขอ้ความนี้
มกัขึ้นต้นกรยิาเพื่อแสดงอาการกระท า เช่นศึกษา ปฏิบตัิ ทดลอง สงัเกต รวบรวมอภิปราย
บนัทกึเปรยีบเทยีบ ฯลฯ 

2.2 เนื้อหา ขอ้ความในส่วนนี้หลกัสูตรจะวางใหค้รผููส้อนทราบเนื้อหาหลกั 
หรอืเรื่องที่ผู้สอนจะน าไปจดัการเรยีนการสอนให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องน าไป
วเิคราะห์ร่วมกบักิจกรรม / จุดประสงค์ในค าอธบิายรายวชิาเสยีก่อน จงึจะท าให้ครูได้เนื้อหา
ย่อยในการเรยีนรูต่้อไป ส่วนมากส่วนนี้มกัจะขึน้ต้นดว้ยค าว่า การ หรอืเรื่องราวเกี่ยวกบั หรอื
เกีย่วกบั หรอืเขยีนเป็นกจิกรรม 

2.3 จดุประสงค ์ขอ้ความในส่วนน้ีจะอยูท่า้ยสุดของค าอธบิายรายวชิา มกัจะ
ขึน้ต้นดว้ยค าว่า เพื่อ ซึง่จุดประสงคใ์นค าอธบิายรายวชิาแต่ละวชิาจะเป็นจุดประสงคป์ลายทาง
ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผนดว้ย และจะครอบคลุมทกัษะการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ดา้น 

 2.3.1  ด้านปัญญา (พุทธพิสิยั) เป็นจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นความสามารถ
ทางความคดิของสมอง มกัใช้ค าว่าเพื่อให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ซึ่งครูควรพฒันาให้ครบทัง้ 6 
ระดบั คอื ความรู ้ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมนิค่า 

 2.3.2  ด้านจิตใจ (จิตพิสัย) เป็นจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลกัษณะทางจติใจ มกัใช้ค าว่า เพื่อให้มเีจตคตทิี่ด ีชื่นชม เห็นคุณค่า ตระหนัก ซึ่งครูควร
พฒันาใหค้รบทัง้ 5 ระดบั คอื การรบัรู ้ตอบสนอง การสรา้งคุณค่า การจดัระบบคุณค่า การสรา้ง
ลกัษณะนิสยั 

 2.3.3  ดา้นทกัษะ (ทกัษะพสิยั) เป็นจุดประสงคท์ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดล้ง
มอืปฏบิตัมิกัใชค้ าว่า ปฏบิตัติน สาธติ ทดลอง แก้ปัญหา คดิค านวณ เป็นต้น ซึง่ครูควรพฒันา
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ใหค้รบทัง้ 5 ระดบั คอืการเลยีนแบบ การท าตามแบบ การท าอย่างถูกต้อง การท าอย่างต่อเนื่อง 
การท าเองโดยเหมอืนธรรมชาต ิ

3. วิเคราะห์จุดประสงค์ปลายทาง เพื่อเขียนเป็นจุดประสงค์น าทาง  เพราะ
จุดประสงค์น าทางจะเป็นสิ่งที่ท าให้ครูผู้สอนรู้ว่าจะสอนเนื้อหาอะไรบ้าง ในการก าหนด
จุดประสงค์น าทางนัน้มคีวามส าคญัมาก เพราะจะต้องน าไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน และการวดัผลประเมนิผล ดงันัน้เมื่อก าหนดจุดประสงคน์ าทางแลว้ ครผููส้อนต้องวเิคราะห์
น าทาง 

3.1 ท าใหบ้รรลุจดุประสงคป์ลายทางแลว้หรอืยงั 
3.2 จุดประสงค์น าทางเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนหรอืกระบวนการเรยีนรู้

หรอืไม ่
3.3 จดุประสงคน์ าทางนัน้ระบุพฤตกิรรมทีส่ามารถวดัหรอืประเมนิไดห้รอืไม่ 

4. ก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน หมายถงึ การก าหนด
คาบสอนใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหา และจดุประสงคป์ลายทางว่า ในแต่ละจุดประสงคจ์ะใชเ้วลาสอน    
กีค่าบทัง้นี้เพื่อจะไดว้างแผน /โครงการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเนื้อหาและจุดประสงคท์ี่
ม ี

5. ก าหนดเทคนิค/กระบวนการทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ
การเน้นให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตัวอย่างที่
หลากหลายสรา้งสรรคแ์ละสามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้การกระตุ้นใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
ศกึษาหาความรูแ้ละแสวงหาความรู ้ดว้ยตนเอง 

6. การเขยีนรายละเอยีดหรอืเนื้อหาสาระของแผนการจดัการเรยีนรูต้าม
ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยมคี าแนะน าดงันี้ 

6.1 การเขยีนสาระส าคญัต้องค านึงถงึว่าเรื่องทีจ่ะน ามาให้เรยีนรูน้ัน้คอือะไร 
ดอีย่างไร หรอืส าคญัอย่างไร และเรยีนแลว้จะไดอ้ะไร ต้องสอดคล้องกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
และเนื้อหาสาระทีป่รากฏในแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ๆ 

6.2 จุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเรยีนรูป้ลายทาง น าทางให้
น ามาจากขอ้ 3 ไดเ้ลย 

6.3 เนื้อหา เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงคน์ าทางทีก่ าหนดไว ้
ควรระบุว่าควรเรยีนรู้เรื่องอะไรบ้างตามจุดประสงค์น าทาง และควรเขยีนเป็นเนื้ อหาโดยสรุป 
หรอือาจเขยีนเป็นขอ้ๆ ส่วนเนื้อหาโดยละเอยีดควรเขยีนไวใ้นส่วนของภาคผนวก เช่นใบความรู ้
หรอืเอกสารประกอบการเรยีน ตามความเหมาะสมเพิม่เตมิได ้

6.4 กจิกรรมการเรยีนการสอน การทีจ่ะใหฝึ้กการเรยีนรูจุ้ดประสงคน์ าทางจะ
น าวิธีใดมาให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง และต้องเขียนล าดับขัน้ตอน ตัง้แต่เริ่ม ต้นสอน 
จนกระทัง่สิน้สุดกระบวนการสอนในแผนนัน้ๆ เพื่อใหม้องเหน็พฤตกิรรมการสอนจรงิทัง้บทบาท
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ของครผููส้อนและผูเ้รยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รยีนเกดิความสนใจปฏบิตังิ่าย และเกดิ
ความคดิสร้างสรรค์ของผู้จดัท าแผนการจัดการเรยีนรู้เอง โดยทัว่ไปควรม ี3 ขัน้ตอน คอืขัน้
น าเขา้สู่บทเรยีน ขัน้ด าเนินการสอน และขัน้สรุป โดยเทคนิค/กระบวนการทีน่ ามาใชจ้ะแทรกอยู่
ในขัน้ด าเนินการสอน 

6.5 สื่อการเรยีนการสอนในการเรยีนการสอนทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดน้ัน้
ตอ้งใชส้ื่ออุปกรณ์อะไรบา้ง และสื่อทีน่ ามาใชต้อ้งใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดประสงค ์โดยใช้
เวลาสัน้ หาง่าย ประหยดั และน่าสนใจ ถูกต้องตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัเนื้อหา และ
ลกัษณะของผูเ้รยีน 

6.6 การวดัผลและประเมนิผล ในการวดัผลจะต้องรูก่้อนว่า จะวดัอะไร (ซึง่ได้
ก าหนดไว้แล้วที่จุดประสงค์น าทาง) ด้วยเครื่องมอือะไร ควรระบุเครื่องมอืวดัผลจะใช้วิธีใด 
เมื่อใด และมเีกณฑ์การประเมนิอย่างไร ตามวตัถุประสงค์น าทางข้อใด เช่นสงัเกตพฤตกิรรม 
การปฏบิตังิานกลุ่ม หรอืการตรวจผลการปฏบิตังิาน ทดสอบผลสมัฤทธิ ์เครือ่งมอืวดัใชเ้ครื่องมอื
อะไร เช่น แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบทดสอบ แบบตรวจผลการปฏบิตังิาน เป็นต้น เมื่อวดัผล
แลว้จะน าขอ้มลูนัน้ไปท าอะไร โดยมเีกณฑก์ารประเมนิก าหนดไว้ 

7. การเขยีนบนัทกึหลงัสอน เป็นการประเมนิผลการสอนว่า ครูผูส้อนนัน้สอนเป็น
อยา่งไร สอนแลว้ผูเ้รยีนไดร้บัผลอยา่งไร โดยส่วนใหญ่จะเขยีนตามวธิกีารวดัผลประเมนิผล 

สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554) กล่าวว่า ขัน้ตอนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย
สรปุครผููส้อนจะต้องด าเนินการต่อไปนี้ ศกึษาหลกัสูตร  วเิคราะหต์วัชีว้ดั จดัท าหน่วยการเรยีน   
จดักิจกรรมการเรียนการสอน วัดผลประเมินผล บันทึกหลังสอนเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข
จดุบกพรอ่งต่อไป 
   ดงันัน้การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ จะต้องเริม่ต้นดว้ยการศกึษาหลกัสูตร ศกึษา
วเิคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั  สาระการเรยีนรู้ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ กระบวนการ
วดัผลและประเมนิผล แล้วจงึเริม่เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการที่ไดว้เิคราะห์ให้
ครบถว้นทุกดา้น 

1.4.4 ประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ณฐัวุฒ ิ กจิรุ่งเรื่อง (2545)  กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า ช่วย

ใหก้ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัความถนัด ความสนใจ ความต้องการของผูเ้รยีน สามารถเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ และแหล่งเรยีนรูใ้ห้พรอ้มก่อนท าการสอนจรงิ ท าให้ผู้สอนมคีวามมัน่ใจและเชื่อมัน่ใน
การจดัการเรยีนรู ้ท าให้ผู้อื่นสอนแทนได้ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็น เป็นหลกัฐานในการพจิารณา
ผลงานและคุณภาพในการปฏบิตักิารสอนและเป็นเครือ่งบ่งชีค้วามเป็นวชิาชพีของครผููส้อน 

ส าล ีรกัสุทธ ี(2546) กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรูไ้ว้ว่า แผนการ
จดัการเรยีนรูช้่วยให้กระบวนการจดั วดั อย่างเป็นระบบ รดักุม ท าให้เกดิความเคลื่อนไหวเป็น
ล าดบั ขัน้ตอนจากหวัไปทา้ย จากงา่ยไปยาก เป็นรปูธรรมชดัเจน มองเหน็ความเคลื่อนไหวของ
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กจิกรรมอย่างสอดคลอ้งเป็นลูกโซ่สมัพนัธก์นัตลอดตัง้แต่เริม่ต้นจนจบ นักเรยีนได้ร่วมกจิกรรม
อยา่งมชีวีติชวีา มคีวามสุขสนุกสนานกบัการเรยีน และนกัเรยีนเป็นจดุศูนยก์ลางการเรยีนรู ้

สุวมิล สุวรรณจนัด ี(2554)  กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า ช่วย
ใหผู้ส้อนมคีวามมัน่ใจในการสอนสามารถจดัเตรยีมสื่อ วสัดุอุปกรณ์ อกีทัง้จดัเตรยีมกจิกรรมการ
เรยีนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ได้อย่างมปีระสิทธิภาพอีกทัง้ยัง้น าไปเสนอเป็น
ผลงานวชิาการได ้

บุญน า  เกษี (2555) กล่าวถงึประโยชน์ของแผนการจดัการเรยีนรูไ้วว้่า ท าให้การ
ด าเนินการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมขี ัน้ตอน เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกนั มคีวาม
ชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน นักเรียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ท าให้ผู้สอนมคีวามพรอ้มในเรื่องวสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรยีนรู ้ก่อนท าการ
สอนจรงิ ท าให้ผู้สอนเกดิความมัน่ใจและเชื่อมัน่ในการจดัการเรยีนรู ้อกีทัง้ยงัสามารถให้ผู้อื่น
สอนแทนไดเ้มือ่มเีหตุจ าเป็น 

สรุปไดว้่าแผนการจดัการเรยีนรูม้ปีระโยชน์เพราะเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนตามล าดบัขัน้ตอนอย่างเป็นระบบไวล้่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้มกีาร
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ท าใหเ้กดิความพรอ้มและความมัน่ใจเมื่อท าการสอน ผูเ้รยีน
รว่มกจิกรรมไดอ้ยา่งเกี่ยวเนื่องสมัพนัธก์นัตัง้แต่ตน้จนจบเป็นการแสดงถงึประสทิธภิาพของการ
จดัการเรยีนการสอน และสามารถใหผู้อ้ื่นสอนแทนหรอืน าไปใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มอื่นได้ 

1.5 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแผนผงัความคิด(Mind Mapping)           
1.5.1 ความเป็นมาของแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

บูซาน (Buzan) เป็นชาวองักฤษ เป็นผูไ้ดร้เิริม่ พยายามน าเอาความรูเ้รื่องสมองมา
ปรบัใชก้บัการเรยีนรูข้องเขา โดยพฒันาการจากการจดบนัทกึแบบเดมิทีจ่ดบนัทกึเป็นตวัอกัษร
เป็นบรรทดั ๆ เป็นแถว ๆ ใช้ปากกาหรอืดนิสอสเีดยีวมาเป็นการบนัทกึ ด้วยค า ภาพ 
สญัลกัษณ์แบบแผ่เป็นรศัมอีอกรอบๆ ศูนยก์ลางเหมอืนกบัการแตกแขนงของกิง่ไมโ้ดยใชส้สีนั 
ต่อมาเขาก็พบว่าวธิทีีเ่ขาใช้นัน้สามารถน าไปใช้กบักจิกรรมอื่นในชวีติส่วนตวัและชวีติการงาน
ไดด้ว้ย เช่น ใชใ้นการวางแผน การตดัสนิใจ การช่วยจ า การแก้ปัญหา การน าเสนอ การเขยีน
หนังสอื เป็นต้น ซึง่โทนี บูซาน ไดเ้ขยีนหนังสอื Use Your Head (ใชห้วัคดิ) และ Get Ahead 
(ใชห้วัลุย) ร่วมกบัแวนดา้ นอรธ์ (Vanda North) และนายธญัญา ผลอนันต์ ผูแ้ปลเป็นฉบบั
ภาษาไทย ซึง่เป็นผูท้ีน่ าแนวคดิวธิกีารน าเขา้มาเผยแพรใ่นประเทศไทย   

1.5.2 ความหมายและความส าคญัของแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
แผนผงัความคดิ (Mind Mapping) เป็นวธิกีารช่วยบนัทกึความคดิเพื่อใหเ้หน็ภาพ

ความคดิที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชดัเจนกว่าการบนัทกึที่เราคุ้นเคยโดยยงัไม่จดัระบบ
ระเบยีบความคดิใด ๆ ทัง้สิน้เป็นวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการคดิของมนุษยท์ีบ่างช่วง
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สมองจะกระโดดออกนอกทางขณะ ทีก่ าลงัคดิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การท าใหส้มองไดค้ดิ ไดท้ างาน
ตามธรรมชาตนิัน้ มลีกัษณะเหมอืนต้นไมท้ี่แตกกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆ (ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั, 2548) Mind Map คอื การใชส้มองจดบนัทกึ ถ้าต้องการท าใหส้มองโยงใยใช้
ขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด กค็วรจะจดัรปูแบบการบรรจุขอ้มลูใหง้่ายทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
โดยการจดัในลกัษณะ “จบัใส่กล่อง” หรอื “หยอดหลุม” ซึง่จะเป็นไปตามทีว่่า ถ้าหากสมอง
ท างาน ขัน้ตอนกบัค าส าคญัในการเชื่อมโยง และประสานรวมกนัแลว้ ความสมัพนัธข์องการจด
บนัทกึและค าของเรากค็วรจะไดร้บัการจดัในรปูแบบเดยีวกนั แทนทีจ่ะเป็นแบบ “เสน้ตรง” อย่าง
ทีเ่คยท ากนัมา (สมชยัปั้นงาม, 2548 ) แผนผงัความคดิ (Mind Map) เป็นการน าเอาทฤษฎทีี่
เกี่ยวกบัสมองไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสูงสุด การเขยีนแผนทีค่วามคดิ (MIND MAP) นัน้ 
เกดิจากการใชท้กัษะทัง้หมดของสมองหรอืเป็นการท างานร่วมกนัของสมองทัง้ 2 ซกี คอืสองซกี
ซา้ยและซกีขวา ซึง่สมองซกีซา้ยจะท าหน้าทีใ่นการวเิคราะห์ ค า ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ล าดบั 
ความเป็นเหตุผล ตรรกวทิยา ส่วนสมองซกีขวาจะท าหน้าทสีงัเคราะห์ คดิสร้างสรรค ์
จนิตนาการ ความงาม ศลิปะ จงัหวะ โดยมแีถบเสน้ประสาทคอร์ปัสคอโลซัม่เป็นเสมอืนสะพาน
เชื่อม Mind Map คอื เทคนิคการจดบนัทกึ ทีพ่ฒันาขึน้จากความรูเ้รื่องสมอง และความทรงจ า
ของมนุษย ์ แผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) คอื การน าทฤษฏเีกี่ยวกบัสมองไปใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดในการคดิ วเิคราะหค์ า ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ล าดบั ค านวณความเป็นเหตุ
เป็นผล ความคดิสรา้งสรรค์ จนิตนาการ โดยกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงกนั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2548) แผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) ใชแ้สดงการเชื่อมโยงขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ระหว่างความคดิหลกั ความคดิรอง และความคดิย่อยที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนั (สุจนิต ์          
พุทธสารสชิฌน์,2548) 

ความส าคญัของแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
ความส าคญัของการท าMind Mapping: ควรใหค้วามส าคญั ดงันี้ (อ าไพ เกตุสถติย์

,2548) 
                1. ประเดน็ /ความคดิส าคญัทีอ่ยู่กลางภาพ ควรใชภ้าพทีส่ื่อความหมาย และ
ชดัเจนสวยงาม เพื่อเป็นการดงึดดูความสนใจ และสามารถคน้หาไดง้่ายกว่าการใชต้วัอกัษร เมื่อ
เกบ็รวบรวมไวด้ว้ยกนั 
                2. การแตกแขนง ควรจดัล าดบัความส าคญัของขอ้ความในแต่ละกิง่ทีแ่ตกออกจาก
จุดกึ่งกลาง จากมากไปหาน้อย และถ้ามคีวามส าคญัในระดบัใกลเ้คยีงกนั จะแตกออกจากจุด
เดยีวกนั 
                3. การใชถ้อ้ยค า ใชถ้อ้ยค าทีก่ระชบั งา่ย และสื่อความหมายชดัเจน 
                4. การผสมผสานเชื่อมโยง ระหว่างขอ้ความในแต่ละกิง่ยอ่ย และกิง่ใหญ่เพื่อใหเ้กดิ
ความคดิรวบยอดทีส่อดคลอ้งกบัภาพตรงกลาง 
                5. เป็นเทคนิคทีเ่หมาะส าหรบัคนขีเ้กยีจเขยีน และเป็นการบรหิารสมองทัง้ 2 ซกี 
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               ข้อดีของการเขียนบนัทึกแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
Mind Map หรอืแผนผงัความคดินัน้ มขีอ้ดหีลายประการ เมื่อเทยีบกบัการจดบนัทกึ

แบบเสน้ตรง (ส านกังานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร,์ 2548) 
1. ศูนยก์ลางหรอืความคดิหลกัจะถูกก าหนดขึน้อยา่งเด่นชดักว่าเดมิ 
2. ความสมัพนัธ์ที่ส าคญัของแต่ละความคดิเชื่อมโยงให้เหน็อย่างชดัเจน โดย

ความคดิทีส่ าคญักว่าอยูใ่กลจ้ดุศูนยก์ลางมากกว่า ความคดิทีส่ าคญัน้อยลงไปจะอยูบ่รเิวณขอบ 
3. การเชื่อมโยงระหว่างค าส าคญัจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพราะต าแหน่งที่ใกลก้นั

และการเชื่อมต่อกนั 
4. ผลจาก 3 ประการดงักล่าวขา้งต้น ท าใหก้ารฟ้ืนความจ า และการทบทวน

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และรวดเรว็มากขึน้ 
5. ธรรมชาตขิองโครงสรา้งดงักล่าวช่วยใหก้ารเพิม่เตมิขอ้มลูใหม่ๆ ท าไดง้่ายขึน้ 

โดยขอ้มลูจะไมก่ระจดักระจาย หรอืตอ้งอดัใส่เขา้ไป 
6. Mind Map แต่ละแผ่นจะมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป ช่วยฟ้ืนความจ างา่ยขึน้ 

กฎของแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
กฎของแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) ประกอบดว้ย (ส านักงานเลขานุการคณะ     

สหเวชศาสตร,์ 2548) 
1. เริม่ดว้ยภาพสตีรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพๆ เดยีวมคี่ากว่าค าพนัค า ซ ้ายงั

ช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละเพิม่ความจ ามากขึน้ดว้ย 
2. ใชภ้าพใหม้ากทีสุ่ด ใน MIND MAP ของคุณตรงไหนทีใ่ชภ้าพไดใ้หใ้ชก่้อนค า

ส าคญั(Key Word) หรอืรหสั เป็นการช่วยการท างานของสมอง ดงึดดูสายตาและช่วยจ า 
3. ควรเขยีนค าส าคญับรรจงตวัใหญ่ ๆ เป็นภาษาองักฤษให้ใชต้วัพมิพใ์หญ่ เพื่อ

ทีว่่ายอ้นกลบัมาอ่านใหม่จะใหภ้าพที่ชดัเจน สะดุดตาอ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อความคดิ
มากกว่าการใชเ้วลาเพิม่อกีเลก็น้อยในการเขยีนตวัใหญ่ อ่านง่าย ชดัเจน จะช่วยใหเ้ราสามารถ
ประหยดัเวลาได ้เมือ่ยอ้นกลบัมาอ่านใหมอ่กีครัง้ 

4. เขยีนค าส าคญัเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกบัเส้นอื่นๆ เพื่อให ้   
MIND MAP มโีครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั 

5. ค าส าคญั ควรจะมลีกัษณะเป็น "หน่วย" โดยค าส าคญั 1 ค าต่อเสน้ 1 เสน้ ค า
ละเส้นเพราะจะช่วยใหแ้ต่ละค าเชื่อมโยงกบัค าอื่น ๆได้อย่างอสิระเปิดทางให้ MIND MAP 
คล่องตวัและยดืหยุน่มากขึน้ 

6. ระบายสใีหท้ัว่ MIND MAP เพราะสชี่วยยกระดบัความจ า เพลนิตา กระตุ้น
สมองซกีขวา 
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7. เพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ควรปล่อยใหห้วัคดิมอีสิระมากทีสุ่ดเท่าที่
จะเป็นไปได ้อยา่มวัคดิว่าจะเขยีนลงตรงไหนดหีรอืว่าจะใส่หรอืไม่ใส่อะไรลงไปเพราะลว้นแต่จะ
ท าใหง้านล่าชา้อยา่งน่าเสยีดาย 

หลกัการสร้างแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
หลกัส าคญัของ Mind Mapping จะเริม่ต้นจากการเขยีนหวัเรื่องหรอืแกนของเรื่องที่

จะเป็นจุดศูนยก์ลางความคดิทุกอย่างทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมเีสน้เชื่อมโยงความคดิรอง และแตกกิง่
ก้านออกไปจากศูนยก์ลาง คลา้ยกบัทีส่มองท างาน ซึง่มขี ัน้ตอนการท า ดงันี้ (ชนิดา บุญชรโชติ
กุล, 2547) 

1. Paper: หากระดาษทีม่พีืน้ทีว่่าง ตัง้กระดาษตามแนวนอน และเริม่การเขยีน 
Mind Mapping ดว้ยหวัเรือ่งทีก่ึง่กลางหน้ากระดาษ 

2. Use: ใชร้ปูภาพ ส ีและค า ในการช่วยสื่อความหมายของแกนเรื่องและความคดิ
รอง 

3. Lines: ใชเ้สน้ช่วยเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างแกนของเรื่องทีจ่ะเป็นศูนยก์ลาง
ความคดิทุกอยา่งกบัความคดิรองทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. Style: รปูแบบการน าเสนอสามารถก าหนดไดต้ามตอ้งการ 
5. Structure: โครงสรา้งมหีลายรปูแบบ เช่น มโีครงสรา้งอย่างชดัเจน โดยจดั

ตามล าดบัความส าคญัหรอืเสนอแบบความสมัพนัธข์องขอ้มลู เป็นตน้ 
            ตวัอย่างการใช้งาน แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

  ธรรมชาตขิอง Mind Map นัน้เชื่อมโยงอยา่งแนบแน่น กบัการท างานของหวัคดิและยงั
สามารถน าไปใชก้บัแทบทุกกจิกรรม ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิ การฟ้ืนความจ า การวางแผนหรอื
การใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ ตวัอย่างการใชง้านแผนทีค่วามคดิมดีงันี้ (โรงเรยีนยุพราชวทิยาลยั, 
2548) 

  สรุปไดว้่าแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) เป็นเครื่องมอืส าคญัทีค่รผููส้อนนิยมใชใ้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ส่วนใหญ่ใชใ้นการระดมสมองขณะท ากจิกรรมกลุ่มของผูเ้รยีน และใน
การสรปุบทเรยีนทัง้รายกลุ่มและรายบุคคล เนื่องจากเกดิความสนุกสนานแก่ผูเ้รยีนในการเขยีน
สิง่ทีต่นเรยีนรูอ้ย่างอสิระ มกีารจดักลุ่มและเรยีงล าดบัความส าคญัผ่านเสน้แขนงต่าง ๆ จากจุด
กึ่งกลางเพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิรวบยอดย่อยๆ และความคดิรวมทัง้หมดใน
กระดาษเพยีงแผ่นเดยีวนอกจากนี้ Mind Mapping ยงัสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนงาน ทัง้
ของคร ู และการท าโครงงานของนักเรยีน หรอืการเตรยีมงาน เช่น การเตรยีมการสอนของครู 
การวางแผนเพื่อเขยีนเรยีงความของนักเรยีน เอกสารฉบบันี้จงึขอน าเสนอเทคนิคการท า Mind 
Mapping ในการจบัประเดน็ / หวัขอ้ย่อยต่างๆ โดยการทดลองท าในแผ่นแรกใหค้รอบคลุม
ทัง้หมดก่อน แลว้จงึน ามาจดัระเบยีบความคดิใหม่ในแผ่นที่ 2 ซึง่จะท าให้ Mind Mapping ทีไ่ดม้ี
ความกระชบั น่าสนใจ และครอบคลุมตรงตามหวัขอ้หลกัทีน่ าเสนอ 
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สุปรยีา ตนัสกุล (2540) ไดใ้หค้วามหมายว่า แผนภูมกิราฟิกเป็นสิง่ทีแ่สดงออกเป็น
ภาพองคป์ระกอบส าคญัของเนื้อหา เป็นรปูแบบความคดิทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนสรา้งขึน้เพื่อแสดง
ความคดิออกมาเป็นรปูธรรม 

ทศินา แขมมณี (2545) ไดอ้ธบิายความหมายของแผนภูมกิราฟิกว่าเป็นแผนผงั
ความคดิประกอบไปด้วยความคดิหรอืขอ้มูลส าคญัๆ ที่เชื่อมโยงกนัอยู่ในรูปแบบต่างๆ เป็น
เทคนิคทีผู่้เรยีนสามารถน าไปใช้ในการเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่างๆ  จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกดิ
ความเขา้ใจเนื้อหาสาระนัน้ได้ง่ายขึน้ เรว็ขึน้และจดจ าได้นาน สาระหรอืขอ้มลูต่างๆ ทีผู่เ้รยีน
ประมวลมานัน้อยูใ่นลกัษณะทีก่ระจดักระจาย ดงันัน้ ผงักราฟิก 

พมิพนัธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้ให้ความหมายของแผนภูมกิราฟิกไว้ว่า แผนภูมิ
กราฟิก คอื แบบของการสื่อสารเพื่อใช้น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเขา้ใจงา่ย กระชบั กะทดัรดั ชดัเจน แผนภูมกิราฟิก ไดม้าจากการน าขอ้มลูดบิหรอืความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ มาจดักระท าขอ้มลูต้องใชท้กัษะการคดิ เช่น การสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การ
แยกแยะ การจดัประเภท การเรยีงล าดบั การใชต้วัเลข เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่และการสรุป 
เป็นต้น จากนัน้จงึมกีารเลอืกแบบแผนภูมกิราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูลที่จดักระท าแล้วตาม
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีผู่น้ าเสนอตอ้งการ 

จากความหมายของแผนภมูกิราฟิกทีน่กัการศกึษาหลายท่านไดอ้ธบิายไว้ สรุปไดว้่า
แผนภูมกิราฟิก หมายถงึ รูปแบบของการสื่อสาร โดยการน าเอาขอ้มลูที่ได้มาจดักระท าใน
รปูแบบต่างๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการคดิ โดยการเชื่อมโยงความรูเ้ดมิและสรา้งความหมาย 
ความเขา้ใจเนื้อหาสาระหรอืขอ้มูล ซึง่จะท าให้เกดิการจดจ าในสิง่ที่เรยีนรูไ้ด้นาน แลว้เลอืก
แผนภมูกิราฟิกเพื่อใชใ้นการน าเสนอ โดยเลอืกใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคข์องผูน้ าเสนอ 

 ประเภทของแผนผงักราฟิก 
    แผนผงักราฟิกแต่ละรูปแบบมวีตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลความรู้แตกต่าง
กนัไปและการใช้แผนผงักราฟิกเพื่อน าเสนอข้อความรูท้ี่ได้จดักระท าแล้วนัน้จะต้องเลอืกตาม
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ที่ผู้น าเสนอต้องการจะเสนอขอ้มูลเหล่านัน้ ได้เสนอแผนผงักราฟิก
ประเภทต่างๆ ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2548) 
   1. ผงัมโนทศัน์  (Concept  Map)  
    เป็นแผนภาพที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ (Concept) ต่างๆ ที่
เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งอยา่งมลี าดบัขัน้ เพื่อแสดงใหเ้หน็การจดัมโนทศัน์ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของเรือ่งนัน้ ซึง่อาจมทีศิทางเดยีวกนัหรอืมากกว่า 
   2.  ผงัความคดิ (Mind Map หรอื Mind Mapping) 
       ผงัความคดิรูปแบบนี้ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ระหว่างความคดิหลกั ความคดิรอง และความคดิยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
   3.  ผงัแบบขัน้บนัได (Time Ladder Map) 
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       ผังรูปแบบนี้ ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ มีล ักษณะแสดงล าดับเวลา 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนล าดบัอย่างง่าย ๆ หรอือาจเรยีกว่า ผงัล าดบัขัน้ตอน (A Sequential 
Map) 
   4.  ผงัวงจรหรอืผงัวฏัจกัร  (Cycle Map) 
       ผังรูปแบบนี้ ใช้แสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุการณ์กับ
ระยะเวลา ที่มกีารเรยีงล าดบัการเคลื่อนไหวของขอ้มูล ลกัษณะเป็นวงจรที่ไม่แสดงจุดเริม่ต้น
และจดุสิน้สุดทีแ่น่นอน 
   5.   ผงัแสดงความสมัพนัธ ์(Matrix Diagram) 
       ผงัรปูแบบน้ีใชแ้สดงขอ้มลูทีเ่น้นถงึชนิดและความสมัพนัธท์ีส่ าคญั ซึง่
ก าหนดไวเ้ป็นแนวตัง้และแนวนอน ไดแ้ก่  การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึหรอืความแตกต่าง 
หรอืใหเ้หน็แนวโน้มหรอืความสมัพนัธข์องเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจมผีลกระทบต่อกนัและกนั 
 พมิพพ์นัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดสีุข (2548) ไดเ้สนอแผนผงักราฟิกประเภท
ต่างๆ ดงันี้ 
     1.   ผงักราฟิกเสนอเป็นขัน้ตอน หรอืเรยีงล าดบัเหตุการณ์ (Sequence  
Organizers) 
     2.   ผงักราฟิกเสนอเป็นเสน้ตรง  (Line Graphic) 
     3.   ผงักราฟิกเสนอเป็นภาพการต์ูน หรอืแผ่นรปูภาพ (Cartoon & Picture 
Strip) 
     4.   ผงักราฟิกเสนอล าดบัขัน้  (Step  Chart) 
     5.   ผงักราฟิกเสนอมโนทศัน์หรอืประมวลความรูท้ีไ่ดจ้ากการพฒันา (Concept  
Development  Organizers) 
     6.   ผงักราฟิกเสนอการเปรยีบเทยีบสิง่เหมอืนและสิง่แตกต่าง 
(Compare/contrast  Organizers) 
     7.   ผงักราฟิกเสนอการประเมนิ (Evaluation Organizers) 
     8.   ผงักราฟิกเสนอการจดัประเภทและจ าแนกประเภท  (Classify Organizers) 
     9.   ผงักราฟิกเสนอความสมัพนัธ ์(Relational  Organizers) 
 ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั (2553)  ไดเ้สนอแผนผงักราฟิกประเภทต่าง ๆ ดงันี้ 
     1.   แสดงความคิดรวบยอดของข้อมูลหรือสาระส าคัญของข้อมูล เช่น ผัง
ความคดิ โดยใชภ้าพผงัมโนทศัน์  (Concept Map )  เป็นตน้ 
     2.   แสดงเปรยีบเทยีบขอ้มลู เช่น เวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) ผงัทชีารจ์  
(T-Chart)   แผนภมูแิท่ง  แผนภมูติาราง  เป็นตน้ 
     3.   แผนภูมคิวามคดิหรอืผงักราฟิกที่แสดงข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลกนั เช่น ผงั
กา้งปลา (Fishbone  Map)  ผงัใยแมงมมุ  (Spider  Web) เป็นตน้  
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     4.   แสดงการเรียงล าดับข้อมูล หรือขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น ผังล าดับขัน้ตอน            
(A Sequential Map) ผงัมองต่างมุม (Thinking at Right Angles) แผนภูมเิป้าหมาย (Target)     
เป็นตน้ 
  จากการศกึษาการจ าแนกประเภทของแผนผงักราฟิกสรุปไดว้่า ผงักราฟิกจ าแนก
เป็นประเภทได ้ดงันี้ 
   1.   แผนผงักราฟิกที่มวีตัถุประสงค์ของการน าเสนอขอ้มูลที่เป็นความคดิรวบ
ยอด  สรุปประเด็นและรายละเอียดที่เชื่อมโยงกนั แสดงความสมัพนัธ์ของสาระหรอืความคดิ 
โดยใชส้ ีเครือ่งหมาย รปูเรขาคณิต  และภาพแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคดิ 
เช่น ผงัความคดิ  (Mind  map)  ผงัมโนทศัน์  (Concept  map) 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพ 1  ผงัความคดิ  (Mind  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2  ผงัมโนทศัน์  (Concept  Map) 
 
    

มโนทัศน์รอง 

มโนทัศน์รอง 

มโนทัศน์รอง มโนทัศน์รอง 

มโนทัศน์รอง 

มโนทัศน์รอง 

มโนทัศน์หลัก 
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   2.  แผนผงักราฟิกทีม่วีตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มลูทีม่ที ัง้ความเหมอืน
และความแตกต่างกนั เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะของขอ้มลู เช่น เวนน์ไดอะแกรม  
(Venn Diagram)  ทชีารจ์  (T-Chart) แผนภมู ิ และตารางเปรยีบเทยีบ (Comparison Matrix) 
     2.1   เวนน์ไดอะแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3  เวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) 
   
  2.2  ทชีารจ์  (T-Chart) 

 
Like Don’t  like 
  
  
  
  
  
  

 
ภาพ 4  ทชีารจ์  (T-Chart) 
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     2.3  แผนภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5  แผนภมูแิท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ  6  แผนภมูวิงกลม 

สุดา พลอย ชื่อ
คน 

วิภา มาลี 
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pepper 

Kale 

ภาพ  7  แผนภมูริปูภาพ 

2.4  ตารางเปรยีบเทยีบ  (Comparison Matrix) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

ภาพ  8  ตารางเปรยีบเทยีบ 
     
3.  ผงักราฟิกทีม่วีตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุเป็นผล เช่น ผงักา้งปลา  

(Fish  Bon) 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  9  ผงักา้งปลา  (Fish Bon) 
   

Similar Different 
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  4.   ผงักราฟิกทีว่ตัถุประสงคข์องการน าเสนอขอ้มลูทีม่กีารล าดบัเหตุการณ์ หรอื

ขัน้ตอน เช่น ผงัวฏัจกัร (Cyclical Map)  ผงัเรยีงล าดบั  (Sequence Organizers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  10  ผงัวฏัจกัร  (Cyclical Map) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  11  ผงัเรยีงล าดบั  (Sequence Organizers) 

  3. ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนผงักราฟิก 
    นกัวชิาการไดก้ล่าวถงึแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผงักราฟิกไวด้งันี้ คอื 
   จรีวรรณ  ไตรโสรจั  (2549) ได้กล่าวถงึแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัผงั
กราฟิกทีใ่หป้ระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนไวว้่า การน าแผนผงักราฟิกมาใชใ้นการเรยีนการสอน
มรีากฐานและพฒันามาจากทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaningful Learning) ของ
เดวดิ  ออซูเบล  ซึ่งเชื่อว่า การเรยีนรู้จะมคีวามหมายแก่ผู้เรยีน หากการเรยีนรู้นัน้สามารถ
เชื่อมโยงกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งทีรู่ม้าก่อน 
   ออซเูบลไดเ้สนอแนะเกี่ยวกบั Advance Organizer เป็นเทคนิคทีช่่วยใหผู้เ้รยีน
ได้เรยีนรู้อย่างมคีวามหมายจากการสอนหรอืบรรยายของครู โดยการสร้างความเชื่อมโยง

Step  

1 

Step  

2 

Step  

3 

Step  

4 
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ระหว่างความรูท้ี่มมีาก่อนกบัข้อมูลใหม่ หรอืความคดิรวบยอดใหม่ ที่จะต้องเรยีน จะช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายทีไ่มต่อ้งท่องจ า หลกัการทัว่ไปทีน่ ามาใช้ คอื 
    1.  การจดั เรยีบเรยีง ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้ออกเป็นหมวดหมู่ 
    2.   น าเสนอกรอบ หลกัการกวา้ง ๆ ก่อนทีจ่ะใหเ้รยีนรูใ้นเรือ่งใหม่ 
    3.   แบ่งบทเรยีนเป็นหวัขอ้ทีส่ าคญั และบอกใหท้ราบเกีย่วกบัหวัขอ้ส าคญั 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรยีนรู้อย่างมคีวามหมายของออซูเบลสรุปได้ว่า 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายหากน าไปใช้กับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรยีน กจิกรรมทีค่รจูดัให้นักเรยีนต้องเป็นกจิกรรมทีน่ักเรยีนไดเ้ชื่อมโยงความคดิ จดัล าดบั
ความคิด มกีารสรุปความคิดรวบยอดความรู้ที่ได้เรยีน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรยีนได้ใช้
สตปัิญญาและเหตุผลเพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการจดจ าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไดเ้ป็นระยะเวลานาน
และสามารถเรยีกขอ้มลูทีจ่ดน ามาใชไ้ดใ้นอนาคต 
 4. ประโยชน์ของผงักราฟิก 
     การให้ผู้เรยีนใช้ผงักราฟิกน าเสนอผลการเรยีนรูท้ี่ได้รบัจากการจดัประสบการณ์
ของครทู าให้เกดิประโยชน์แก่นักเรยีนดงัที ่พมิพ์พนัธ ์ เดชะคุปต์  และพเยาว์ ยนิดสีุข (2548) 
ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการใหผู้เ้รยีนใชผ้งักราฟิกว่า 
  1.   เป็นการพฒันาการคดิในระดบัสงู 
  2.   ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสิง่ทีเ่รยีน 
  3.   ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถจ าไดเ้ป็นความจ าแบบถาวร  
  4.   ช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาปัญญาอยา่งหลากหลาย (Multiple Intelligences) เช่น 
   4.1   ปัญญาดา้นภาษา (Verbal Intelligence) 
   4.2   ปัญญาดา้นความคดิและคณติศาสตร ์(Logical/Mathematical 
Intelligence) 
   4.3   ปัญญาดา้นมติสิมัพนัธ ์(Isual/Spatial Intelligence) 
  นอกจากน้ี ธปูทอง  กวา้งสวสัดิ ์(ม.ป.ป.: 5) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการให้
ผูเ้รยีนใชแ้ผนผงักราฟิก 
   1.   นกัเรยีนไดใ้ชข้อ้มลูทีห่ลากหลายจากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
   2.   นกัเรยีนเกดิความคดิแบบไมเ่ป็นเสน้ตรง 
   3.   นกัเรยีนสามารถแยกส่วนต่างๆ ของสิง่ทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

จากการศกึษาประโยชน์ของแผนผงักราฟิกสรุปไดว้่า ผงักราฟิกเป็นเทคนิคการสอน
ทีช่่วยให้ผู้เรยีนได้แยกส่วนประกอบต่างๆ ของขอ้มูลทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้พฒันากระบวนการ
คดิเพื่อใหเ้กดิความคล่องทางการคดิ สามารถจดัระบบของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
เป็นระเบยีบง่ายต่อการจดจ าในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้ผู้ศกึษาได้จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
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แผนผงักราฟิก 7 ชนิด ได้แก่ ใชแ้ผนผงัตาราง แผนผงัเวนน์ แผนผงัวงกลม แผนผงัใยแมงมุม  
แผนผงัมโนทศัน์ แผนผงัรปูภาพ และแผนผงักา้งปลา แผงผงักราฟิกแต่ละชนิดมลีกัษณะเฉพาะ
ในการน าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกนั เมื่อน ามาใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้จะท าให้นักเรยีน
ได้รบัประสบการณ์ที่หลากหลาย อีกทัง้ลกัษณะเฉพาะของแผนผงักราฟิกแต่ละชนิดยงัเป็น
ปัจจยัทีช่่วยใหน้กัเรยีนจดจ าเรือ่งราวทีผ่่านไดง้า่ยและแมน่ย ายิง่ขึน้ 

 4. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก 
  ทศินา แขมมณี (2551) เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมโยงความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิ

และสรา้งความหมายและความเขา้ใจในเนื้อหาสาระหรอืขอ้มลูทีเ่รยีนรู้ และจดัระเบยีบขอ้มลูที่
เรยีนรูด้ว้ยผงักราฟิก ซึง่จะช่วยใหง้า่ยแก่การจดจ า 

  ณฐัวุฒ ิกจิรุง่เรอืง และคณะ (2545) เพื่อช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระได้
งา่ยขึน้ และช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถจดัระบบโครงสรา้งของความรูท้ีเ่รยีน ท าใหเ้ขา้ใจ
ความสมัพนัธข์องความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระไดด้ขีึน้ 

 5. กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ 
  รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชผ้งักราฟิก มหีลายรปูแบบ ในทีน่ี้จะน าเสนอไว ้2  

รปูแบบ ดงันี้ 
5.1 รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของ โจนสแ์ละคณะ (ทศินา แขม 

มณี,2551;อ้างองิมาจาก Jones and others,1989) ประกอบดว้ยขัน้ตอน การเรยีนการสอนที่
ส าคญัๆ 5 ขัน้ตอนดว้ยกนัดงันี้ 

 5.1.1 ผูส้อนเสนอตวัอยา่งการจดัขอ้มลูดว้ยผงักราฟิกทีเ่หมาะสมกบัเนื้อหา 
และวตัถุประสงค ์
    5.1.2 ผูส้อนแสดงวธิกีารสรา้งผงักราฟิก 
    5.1.3 ผูส้อนชีแ้จงเหตุผลของการใชผ้งักราฟิกนัน้และอธบิายวธิกีารใช้ 

 5.1.4 ผูเ้รยีนฝึกการสรา้งและใชผ้งักราฟิกในการท าความเขา้ใจเนื้อหาเป็น 
รายบุคคล 
    5.1.5 ผูเ้รยีนเขา้กลุ่มและน าเสนอผงักราฟิกของตนเองแลกเปลีย่นกนั 

   5.2  รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชผ้งักราฟิกของคลา้ก (ทศินา แขมมณ,ี 
2551; อา้งองิมาจาก Clark,1991) ประกอบดว้ยขัน้ตอนการเรยีนการสอนทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 

 5.2.1 ขัน้ก่อนสอน 
5.2.1.1 ผูส้อนพจิารณาลกัษณะของเนื้อหาทีจ่ะสอนสาระนัน้และ 

วตัถุประสงคข์องการสอนเนื้อหาสาระนัน้ 
5.2.1.2 ผูส้อนพจิารณาและคดิหาผงักราฟิก หรอืวธิหีรอืระบบในการ 

จดัระเบยีบเนื้อหาสาระนัน้ๆ 
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1.2.1.3 ผูส้อนเลอืกผงักราฟิก หรอืวธิกีารจดัระเบยีบเนื้อหาทีเ่หมาะสม 
ทีสุ่ด 

1.2.1.4 ผูส้อนคาดคะเนปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ผูเ้รยีนในการใชผ้งั 
กราฟิก 

5.2.2 ขัน้สอน 
5.2.2.1 ผูส้อนเสนอผงักราฟิกทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของเนื้อหาสาระ 

แก่ผูเ้รยีน 
5.2.2.2 ผูเ้รยีนท าความเขา้ใจเนื้อหาสาระและน าเนื้อหาสาระใส่ลงในผงั 

กราฟิกตามความเขา้ใจของตน 
5.2.2.3 ผูส้อนซกัถาม แกไ้ขความเขา้ใจผดิของผูเ้รยีนหรอืขยายความ 

เพิม่เตมิ 
5.2.2.4 ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิเพิม่เตมิ โดยน าเสนอปัญหาที ่

เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหา แลว้ใหผู้เ้รยีนใชผ้งักราฟิกเป็นกรอบในการคดิแกปั้ญหา 
5.2.2.5 ผูส้อนใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีน 

6.  เทคนิคการใชผ้งักราฟิก (Graphic Organizer) 
  ทศินา แขมมณี (2551) เสนอว่าผงักราฟิก เป็นแผนผงัทางความคดิซึง่ประกอบไป

ดว้ยความคดิหรอืขอ้มลูส าคญัๆ ทีเ่ชื่อมโยงกนัอยู่ในรปูแบบต่างๆ ซึง่ท าใหเ้หน็โครงสรา้งของ
ความรูห้รอืเนื้อหาสาระนัน้ๆ การใชผ้งักราฟิกเป็นเทคนิคทีผู่เ้รยีนสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนรู้
เนื้อหาสาระต่างๆ จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระนัน้ไดง้่ายขึน้เรว็ขึน้
และจดจ าไดน้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเนื้อหาสาระหรอืขอ้มลูต่างๆ ทีผู่เ้รยีนประมวลมานัน้
อยู่ในลกัษณะกระจดักระจาย ผงักราฟิกเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหผู้้เรยีนจดัขอ้มลูเหล่านัน้ใหเ้ป็น
ระเบยีบอยู่ในรูปแบบที่อธบิายให้เขา้ใจและจดจ าได้ง่าย การใช้ผงักราฟิกเป็นเครื่องมอืในการ
เรยีนรูม้พีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้4 ประการดว้ยกนัคอื 

6.1 การแยกแยะขอ้มลูเพื่อใหเ้หน็องคป์ระกอบหลกัทีเ่ชื่อมโยงกนัอยูอ่ย่าง 
ชดัเจน สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้โนทศัน์ไดง้า่ยขึน้ 

6.2 หากสมองมกีารจดัโครงสรา้งความรูไ้วอ้ยา่งเป็นระบบระเบยีบ จะช่วย 
เรยีกความรูเ้ดมิทีอ่ยูใ่นโครงสรา้งทางปัญญาออกมาใชเ้ชื่อมโยงกบัความรูใ้หมไ่ดง้า่ยขึน้ 

6.3 ผงักราฟิกทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบหลกัของเรือ่ง มลีกัษณะเป็น 
ภาพ ซึง่งา่ยต่อการทีส่มองจะจดจ ามากกว่าขอ้ความทีต่ดิต่อกนัยดืยาว 

6.4 การใชผ้งักราฟิก ซึง่มลีกัษณะเป็นทัง้ภาพและขอ้ความ สามารถช่วยให ้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างตื่นตวั (Active Learning) เนื่องจากผูเ้รยีนจะต้องมทีัง้การฟัง พูด อ่าน 
เขยีน คดิ จงึจะสามารถจดัท าผงักราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมี
ความหมาย 
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จากผลการวิจยัดงัที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การใช้แผนผงัความคดิในการจดัการ
เรยีนการสอนนัน้มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ ผลการวจิยัส่วนใหญ่พบว่า แผนผงัความคดิหรอืแผนผงักราฟิก เป็นเทคนิคการ
สอนอกีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจน ามาใชใ้นการจดักจิกรรมทางดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ทัง้นี้
เนื่องจากแผนผงักราฟิกท าใหน้ักเรยีนสามารถเชื่อมโยงความคดิ สามารถจดัระเบยีบความรูไ้ด้
อยา่งเป็นระบบ เขา้ใจเนื้อหาไดง้า่ยขึน้ อกีทัง้ยงัท าใหน้ักเรยีนสามารถเรยีงล าดบัเหตุการณ์และ
ยงัจดจ าเนื้อหาไดน้านขึน้ 

1.6 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงพิมพ ์
1.6.1  ความหมายและความส าคญัของส่ิงพิมพ ์

ความหมายของส่ิงพิมพ ์
มนีักการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัสิง่พมิพ์ในลกัษณะคล้าย ๆ กัน 

ดงันี้ 
การอ่านจากสิง่พมิพ ์(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546) 1. การอ่านจากหนังสอืต าราทาง

วชิาการ สารคดทีางวชิาการ การวจิยั ประเภทต่าง ๆ หรอืการอ่านผ่านสื่ออเีลก็ทรอนิกส ์อ่าน
อย่างหลากหลาย เป็นการอ่านเพื่อความรู ้เพราะความรูใ้นวชิาหนึ่ง อาจน าไปช่วยเสรมิในอกี
วชิาหนึ่งได้ 2. การอ่านจากหนังสอืประเภทสารคดที่องเทีย่ว นวนิยาย เรื่องสัน้ เรื่องแปล 
การต์ูน บทประพนัธ์ บทเพลง ถอืเป็นการอ่านเพื่อความบนัเทงิ 3. การอ่านหนังสอืประเภท
บทความ บทวจิารณ์ ขา่ว รายงานการประชุม อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคดิ 4. ทางแต่ละครัง้ 
ได้แก่การอ่านที่ไม่ได้เจาะจง แต่เป็นการอ่านในเรื่อง ที่ตนสนใจ หรอือยากรู้เช่น การอ่าน
ประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพบั ประชาสมัพนัธส์ลากยา ข่าวสงัคม ข่าวบนัเทงิ ข่าว
กฬีา อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ การอ่านประเภทนี้มกัใช้เวลาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นการอ่าน
เพื่อให้ได้ ความรูแ้ละน าไปใช ้หรอืน าไปเป็นหวัขอ้สนทนา เชื่อมโยงการอ่าน สู่การวเิคราะห ์
และคดิวเิคราะห ์บางครัง้กอ่็านเพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  

กรมวชิาการ (2546) ไดอ้ธบิายการอ่านเพื่อความเขา้ใจว่าเป็นการทดสอบการรบัรู้
ขอ้มลู จากหนังสอืพมิพ์ วารสาร ประกาศโฆษณา ตารางรถไฟ จดหมาย กจิกรรมการทดสอบ
การอ่านจ าแนกไดด้งันี้ 

1. กิจกรรมที่เป็นตวักระตุ้นให้ผู้เขา้ทดสอบได้อ่านข้อความที่มคีวามยาวตาม
ความเหมาะสมที่เป็นงานเขยีนประเภทต่างๆ เช่น บทความจากหนังสอืพมิพ์และวารสาร
รายงานต่าง ๆ ข่าว สภาพดนิฟ้าอากาศ ค าอธบิาย วธิกีารจากแผ่นพบั ค าบรรยายสถานที ่
ประเพณ ีบุคคล บทคดัจากหนงัสอืวชิาการ กราฟ ตาราง แผนภมู ิแผนภาพ ฯลฯ 

2. กจิกรรมทีส่นองตอบผูเ้ขา้สอบจะตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษา ไดแ้ก่ ความรู้
เกีย่วกบัการใชศ้พัท ์ส านวนและไวยากรณ์ โดยกลวธิใีนการหาความหมายจากการใชบ้รบิททาง
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ภาษา ซึง่มหีลากหลายวธิ ีเช่นดว้ยการโยงลกูศร ลากเสน้ ขดีเสน้ใต ้จบัคู่ หรอืเตมิค า ขอ้ความ
ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม ไดใ้จความ ฯลฯ 

เอเบอรโ์ชลด ์และฟิลด ์(Aebersold ; & Field, 1997) ไดใ้หค้วามหมายของสิง่พมิพ์
คลา้ยกบันกัการศกึษาท่านต่าง ๆ ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ คอืเอกสารการสอนใด ๆ ทีไ่ดจ้ากแหล่งต่าง 
ๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวนั และมไิด้ผลติขึน้มาเพื่อใช้ในการเรยีนการสอนภาษาโดยตรง แต่เป็น
เอกสารทีส่รา้งขึน้มาเพื่อสื่อความหมาย โดยใชภ้าษาตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ และไม่ไดม้กีาร
ปรับเนื้อหาหรือแก้ไขใด ๆ ก่อนการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ตัวอย่าง เช่น ตาราง 
แบบฟอรม์ แผ่นปลวิ ประกาศ ฉลากยาเป็นต้น ดงัที่เดยแ์ละแบมฟอรด์ (Day; & Bamford, 
1998) กล่าวว่า ขอ้ความใด ๆ กต็ามทีเ่ขยีนขึน้โดยเจา้ของภาษาและเพื่อเจา้ของภาษาอ่าน และ
มไิดเ้ขยีนขึน้โดยมจีดุประสงคเ์พื่อการสอนภาษาโดยเฉพาะถอืเป็นสิง่พมิพ์ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า สิง่พมิพ ์หมายถงึ เอกสารทุกชนิดทีม่ไิดส้รา้งขึน้มา
เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนภาษาโดยเฉพาะ แต่เป็นเอกสารทีผ่ลติขึน้เพื่อใหข้อ้มลู หรอืข่าวสาร
ทัว่ ๆ ไปโดยมจีดุประสงคเ์พื่อสื่อความหมายในชวีติประจ าวนัโดยเจา้ของภาษา 

ความส าคญัและประโยชน์ของส่ิงพิมพ ์
ในการเรยีนการสอนส าหรบัการอ่านภาษาองักฤษนัน้ การใช้สิง่พมิพ์มาใช้ในการ

เรียนการสอนเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ เพราะเป็นการเชื่อมโยงความรูใ้นชัน้เรยีนกบัชวีติประจ าวนัใหผู้เ้รยีนเหน็ตวัอย่าง
ของภาษาที่ใช้ในสถานการณ์จรงิ ดงัมนีักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ไวต่้างๆ กนัดงันี้ 

นฤมล พงศโรจน์ (2547) ได้กล่าวถึงข้อดใีนการน าสิง่พมิพ์มาใช้ในการเรยีนการ
สอนอ่าน คอื  

1. ต าราทีใ่ชใ้นการสอนภาษาองักฤษ โดยทัว่ไปมกัเลอืกใชภ้าษาทีท่ าใหเ้ขา้ใจง่าย
ซึง่การท าให้ง่ายกลบัมาขอ้เสยี กล่าวคอื ในชวีติจรงิคนเรามกัพูดหรอืเขยีนซ ้าความหมายเดมิ
อา้งถงึสิง่ทีก่ล่าวมาแลว้วนกลบัไปที่เดมิ หรอืมกัมเีครื่องบ่งบอกต่างๆ การเอาขอ้เขยีนนัน้มาท า
ใหง้า่ยดว้ยเจตนาทีด่กีลบัท าใหข้อ้ความนัน้ยากต่อการเขา้ใจ เพราะผูเ้รยีนขาดเครื่องช่วยในการ
เดาความหมาย 

2. การฝึกให้ผูเ้รยีนคุน้เคยกบับทอ่านที่พบในชวีติจรงิเสยีแต่เนิ่นๆ กลบัมผีลดแีละ
ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ทัง้นี้เพราะความยากง่ายที่ผู้เรยีนจะพบเวลาอ่านนัน้ มกัขึน้กบัลกัษณะ
และกิจกรรมการอ่านเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้ากิจกรรมนัน้ไม่ได้ยากเกินไปอยู่ในวิสัยที่ผู้เรียน
พอทีจ่ะท าได ้เช่น อาศยัเฉพาะความเขา้ใจกวา้งๆ เกี่ยวกบัเรื่องกจิกรรม ดงันัน้เราจงึควรเลอืก 
“จดักจิกรรม” ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนมากกว่าทีจ่ะเลอืก “ดดัแปลง” ภาษาในบทอ่าน 

ดงันัน้ การน าสิ่งพิมพ์ที่พบในชีวิตประจ าวนัมาใช้ในการเรยีนการสอนอ่านนัน้มี
ประโยชน์หลายด้าน เป็นการให้ประสบการณ์ในชีวติจรงิแก่ผู้เรยีน อนัจะน าไปสู่เป้าหมายที่
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แท้จริงของการสอนภาษา คือช่วยให้ผลสัมฤทธิท์างด้านความเข้าใจในการอ่านดีขึ้น 
นอกจากนัน้ยงัเป็นสิง่กระตุน้และแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเรยีนรูท้ีด่ ี จากแนวคดิ
ของผู้เชี่ยวชาญในการเรยีนการสอนภาษาหลาย ๆ ท่าน ที่กล่าวมา จะเป็นว่าการใช้สิง่พมิพ์มี
ประโยชน์ท าให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรยีน มปีระสบการณ์คุ้นเคยกับ
ภาษาทีใ่ชใ้นชวีติจรงิ 
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
           2.1 งานวิจยัในประเทศ 

งานวจิยัภายในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิส าหรบั
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม อ าเภอครีมีาศ จงัหวดั
สุโขทยั  ดงันี้ 

สุทธ ิ ศรชีล (2552) ได้กล่าวว่า ขัน้ตอนการสอนทกัษะการอ่าน มลีกัษณะ
เช่นเดยีวกนักบัขัน้ตอนการสอนทกัษะการฟัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กจิกรรม คอืกจิกรรมน าเขา้สู่
การอ่าน (Pre-Reading) กิจกรรมระหว่างการอ่านหรอืขณะที่สอนอ่าน (While-Reading) 
กจิกรรมหลงัสอนอ่าน (Post-Reading) โดยแต่ละกจิกรรมอาจจะใชเ้ทคนิคดงันี้ 

2.1 กจิกรรมน าเขา้สู่การอ่าน ( Pre-Reading) การทีผู่เ้รยีนจะอ่านสารใดได ้
อยา่งเขา้ใจ ควรตอ้งมขีอ้มลูบางส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารทีจ่ะไดอ่้าน โดยครผููส้อนอาจใชก้จิกรรม
น าเพื่อให้ผู้เรยีนได้ขอ้มูลบางส่วนเพื่อช่วยสรา้งความเขา้ใจในบรบิท ก่อนเริม่ต้นอ่านสารที่
ก าหนดใหโ้ดยทัว่ไปมอียู่ 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ Personalization เป็นขัน้สนทนา โต้ตอบระหว่างครู
กบันักเรยีน หรอืระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน เพื่อทบทวนความรูเ้ดมิและเตรยีมรบัความรูใ้หม่จาก
การอ่านขัน้ Predicting เป็นขัน้ทีผู่้เรยีนคาดเดา เกี่ยวกบัเรื่องทีอ่่าน โดยอาจจะใช้รปูภาพ 
แผนภูม ิ หวัเรื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะได้อ่าน แล้วน าสนทนาหรอือภปิรายหรอืหา
ค าตอบทีเ่กีย่วกบัภาพนัน้ๆ หรอืฝึกกจิกรรมเกีย่วกบัค าศพัทเ์ช่น ขดีเสน้ใต้หรอืวงกลมลอ้มรอบ
ค าศพัทใ์นสารทีอ่่านหรอือ่านค าถามเกี่ยวกบัเรื่องทีไ่ดอ่้าน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดท้ราบแนวทางว่าจะ
ไดอ่้านสารเรือ่งใด เป็นการเตรยีมตวัล่วงหน้าเกีย่วกบัขอ้มลูประกอบการอ่าน และคน้หาค าตอบ
จากสารนัน้ๆ หรอืทบทวนค าศพัทจ์ากความรูเ้ดมิทีม่อียู่ ซึง่จะปรากฏในสารทีจ่ะไดอ่้าน โดยใช้
วธิกีารบอกความหมาย หรอืท าแบบฝึกหดัดว้ยการเตมิค า เป็นตน้ 

2.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน หรือกิจกรรมระหว่างที่สอนอ่าน           
(While-Reading) เป็นกจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัใินขณะทีอ่่านสารนัน้ กจิกรรมนี้มใิช่การ
ทดสอบการอ่าน แต่เป็นการฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กจิกรรมระหว่างการอ่านนี้ควร
หลกีเลีย่งการปฏบิตักิจิกรรมฝึกทกัษะอื่นๆ เช่นการฟังหรอืการเขยีน อาจจดักจิกรรมให้พูด
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โต้ตอบได้บ้างเลก็น้อย เนื่องจากจะเป็นการเบี่ยงเบนทกัษะที่ต้องการฝึกปฏบิตัไิปสู่ทกัษะอื่น
โดยไมเ่จตนา กจิกรรมทีฝึ่กในขณะทีอ่่าน ควรเป็นประเภทต่อไปนี้ 

2.2.1 Matching คอื อ่านแลว้จบัคู่ค าศพัทก์บัค าจ ากดัความหรอืจบัคู่ 
ประโยคเนื้อเรือ่งกบัภาพหรอืแผนภมู ิ

2.2.2 Ordering คอื อ่านแลว้เรยีงภาพ แผนภมู ิตามเนื้อเรือ่งทีอ่่าน 
หรอืเรยีงประโยค (Sentences) ตามล าดบัเรื่องหรอืเรยีงเนื้อหาแต่ละตอน (Paragraph) 
ตามล าดบัของเนื้อหา 

2.2.3 Completing คอื อ่านแลว้เตมิค า ส านวน ประโยค ขอ้ความลงใน 
ภาพ แผนภมู ิตาราง ฯลฯ ตามเนื้อเรือ่งทีอ่่าน 

2.2.4 Correcting คอื อ่านแลว้แกไ้ขค า ส านวน ประโยค ขอ้ความ ให ้
ถูกตอ้งตามเนื้อเรือ่งทีอ่่าน 

2.2.5 Deciding คอื อ่านแลว้เลอืกค าตอบทีถู่กตอ้ง (Multiple Choices)  
หรอืเลอืกประโยคถูกผดิ(True – False) หรอืเลอืกว่ามปีระโยคนัน้ๆในเนื้อเรื่องหรอืไม่ หรอื
เลอืกว่าประโยคนัน้เป็นขอ้เทจ็จรงิ(Fact) หรอืเป็นความคดิเหน็ (Opinion)  

2.2.6 Supplying/Identifying คอื อ่านแลว้หาประโยคหาประโยคหวัขอ้ 
เรื่อง(Topic Sentence) หรอืสรุปใจความส าคญั (Conclusion) หรอืจบัใจความส าคญั (Main 
Idea) หรอืตัง้ชื่อเรื่อง (Title) หรอืย่อเรื่อง (Summary)หรอืหาขอ้มลูรายละเอยีดจากเรื่องทีอ่่าน 
(Specific Information) 

2.3 กจิกรรมหลงัการอ่าน (Post - Reading) เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก 
การใชภ้าษาในลกัษณะสมัพนัธเ์พิม่ขึน้จากการอ่าน ทัง้การฟัง การพูดและการเขยีน ภายหลงัที่
ได้ฝึกปฏบิตัิกิจกรรมระหว่างการอ่านแล้ว โดยอาจฝึกการแข่งขนัด้านค าศพัท์ ส านวน 
ไวยากรณ์หรอืฝึกทกัษะการฟังการพูด โดยให้ผู้เรยีนช่วยกนัตัง้ค าถามจากเรื่องที่อ่านแล้ว
ช่วยกนัหาค าตอบ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้สงูอาจจะใหอ้ภปิรายเกี่ยวกบัอารมณ์หรอืเจตคตขิองผูเ้ขียน
เรือ่งนัน้ หรอืฝึกทกัษะการเขยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านนัน้ 

อารวีรรณ เอี่ยมสะอาด (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า การสอนอ่านทกัษะการอ่านโดยใช้
เทคนิคต่างๆ ในการจดักจิกรรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนตามขอ้เสนอแนะ จะช่วยพฒันาคุณภาพทกัษะการ
อ่านของผู้เรยีนตามล าดบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความถี่ในการฝึกฝน ผูเ้รยีนควรจะไดร้บัการฝึกฝน
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษที่ดจีะน าไปสู่ทกัษะการพูด และการ
เขยีนภาษาองักฤษทีด่ไีดเ้ช่นกนั 

วไิลรตัน์  วสุรยี ์(2545)  ศกึษาการพฒันาแบบฝึกเสรมิทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
โดยใชเ้อกสารจรงิ/สิง่พมิพเ์กี่ยวกบัทอ้งถิน่ ในรายวชิา อ 0112 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที่ 6 โรงเรยีนพิบูลวิทยาลยั จงัหวดัลพบุรี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน ผลการวิจยัพบว่า      
1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจรงิเกี่ยวกบัท้องถิ่น      
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มคี่าเท่ากบั 87.80/80.50 2.ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรยีนหลงัการใชแ้บบ
ฝึกเสรมิทกัษะ การอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ  
3.นักเรยีนมคีวามคดิเหน็ที่ดต่ีอแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจรงิเกี่ยวกบั
ทอ้งถิน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

อรชร วงษ์ษา (2548) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ(วชิาภาษาองักฤษ) โดยใชน้ิทานพืน้บา้นอสีานเป็นสื่อ ส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้
ที3่ (ชัน้มธัยมศกึษาปีที่2) กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนหลงัสิน้สุดการทดลองวงจรตามแผนการจดัการเรยีนรู้ โดย
ใช้นิทานพื้นบ้านอีสานเป็นสื่อ มจี านวนนักเรยีนที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม  
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.14 

สุจติรา ศาสตรวาหา (2541 อ้างถึงใน รุ่งวนา สุดจติต์, 2545) ได้ท าการศึกษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในชัน้เรยีนทีม่กีาร
สอนแบบสื่อสารโดยมนีิทานเป็นองคป์ระกอบ กลุ่มตวัอย่างคอืนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน ท าการสอนแบบสื่อสารที่มี
นิทานเป็นองค์ประกอบจ านวน 3 เรื่อง ในกลุ่มทดลองส่วนกลุ่มควบคุมท าการสอนตามคู่มอืคร ู
นิทานที่เลือกใช้เป็นนิทานของชนชาติอื่น มีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม 
ผลการวจิยัสรุปไดว้่านักเรยีนในกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าแนวทางการเรยีนการ
สอนแบบสื่อสารโดยมนีิทานเป็นองค์ประกอบ เป็นแนวการสอนที่ด ีมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้
นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าและพฒันาทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้านจากการสงัเกตพฤติกรรมใน
ขณะทีเ่รยีนพบว่านักเรยีนในกลุ่มทดลองมกีารแสดงพฤตกิรรมที่อยู่ในเกณฑท์ี่สูงกว่านักเรยีน
ในกลุ่มควบคุม ทัง้นี้เพราะนักเรยีนในกลุ่มทดลองมคีวามสนใจชื่นชอบท าให้สามารถท าความ
เขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนไดด้ ี

วไิลลกัษณ์  ลาจนัทกึ (2548) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดย
ใชห้นังสอืการต์ูนประกอบบทเรยีนส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชร้ปูแบบการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียน
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง มปีฏสิมัพนัธใ์นการ
ช่วยเหลอืกนั ในการเรยีนรู้ และหนังสอืการ์ตูนได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรยีนให้เกิด
ความกระตือรอืร้นและเข้าใจบทเรยีนมากยิง่ขึ้น ผลการทดสอบผู้เรยีนพบว่านักเรยีนมกีาร
พฒันาทางด้านการอ่านภาษาองักฤษในด้านทกัษะการอ่านออกเสยีงคดิเป็นร้อยละ 68 ของ
จ านวนนักเรยีนทัง้หมดและด้านทกัษะการอ่านในใจ  นักเรยีนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ดา้นความคดิเหน็พบว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสอืการต์ูนประกอบบทเรยีนในทุกๆ ดา้น 
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จริพรรณ จติประสาท (2543) ไดท้ าการวจิยัเกี่ยวกบัการใช้แผนผงัความคดิและการ
บรหิารสมองกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติเรื่องแสงชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัสรุปได้
ว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัการสอนโดยใชแ้ผนผงัความความคดิมรีะดบัสูงขึน้ที่
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.1 เนื่องจากการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นการใช้แผนผงั
ความคดินี้มกีารส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตวัเองโดยเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่จน
เกดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย จากการฝึกใหผู้เ้รยีนคดิจากประเดน็ค าถามขัน้สอนและสรุปแลว้มี
การระดมสมองเพื่อสรุปเป็นความคดิรวบยอดหลกั ความคดิรองและมีการออกแบบผงัความคดิ
โดยใช้สญัลกัษณ์ สสีนัต่างๆ ท าให้ผู้เรยีนเขา้ใจและจดจ าเนื้อหาได้และเกดิความกระตอืรอืร้น 
สนใจและเกดิความสนุกสนานซึง่การเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้ผนผงัความคดิจงึเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท า
ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

ชลวภิา  เฟ่ืองกาญจน์ (2547) ได้ท าการศกึษาการใช้กจิกรรมแผนผงัความคดิเพื่อ
เพิม่พนูทกัษะความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะการคดิของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 ผลปรากฏว่านักเรยีนมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกว่าการก่อนการ
ทดลองใชน้วตักรรมซึง่แปลออกมาเป็นขอ้ๆ คอื 
         1. แผนผงัความคดิช่วยใหน้ักเรยีนมกีารวางแผนในการจดัล าดบัความคดิในการส่ง
สารเมื่อมกีารวางแผนความคิดของตนเองก่อนใช้ภาษาก็จะท าให้เรื่องที่สื่อสารนัน้มีล าดับ
ขัน้ตอนทีไ่มส่บัสนและมรีายละเอยีดทีช่ดัเจน 
         2. กจิกรรมแผนผงัความคดิช่วยใหผู้เ้รยีนจบัประเดน็รายละเอยีดในการรับสารอย่าง
เป็นระบบ เมือ่นกัเรยีนท าแผนผงัความคดิจะท าใหน้กัเรยีนมรีะบบความคดิทีเ่ป็นระบบมากขึน้มี
ความสามารถในการสงัเคราะหเ์รือ่งทีอ่่านหรอืฟังและจดจ ารายละเอยีดไดด้กีว่า 
         3. ในการท ากิจกรรมแผนผงัความคดิผู้เรยีนสามารถออกแบบตกแต่งแผนผงัได้
ตามใจชอบซึง่เหมาะกบักลุ่มทดลองซึง่เป็นวยัเดก็ดงันัน้จงึชอบวาดภาพระบายสที าใหม้คีวาม
สนใจทีจ่ะท ากจิกรรมนี้ 

ฐติยิา จองหมุ่ง (2549)  ไดศ้กึษาและท าวจิยัเกี่ยวกบัการใช้แผนผงัความคดิพฒันา
ทกัษะการคดิเชงิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลวจิยัพบว่าหลงัจากทีน่ักเรยีน
ได้เรยีนการเขยีนเชงิสร้างสรรค์โดยใช้แผนผงัความคดิที่สรา้งขึน้แล้วนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย 
77.17% ซึง่ผ่านเกณฑ ์70% ทีต่ ัง้ไวผ้ลจากการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการเรยีนการสอน
เชงิสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้ผนผงัความคดินัน้สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเขยีนเชงิสรา้งสรรคไ์ดด้ขีึน้ ท าให้
ผูเ้รยีนมองเหน็ภาพรวมของเรือ่งทีจ่ะเขยีนตลอดจนมกีารเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องเรื่องก่อนที่
จะเขียนและใช้ลักษณะพิเศษของแผนผังความคิดให้เป็นประโยชน์ในการสื่อความคิด 
นอกจากนัน้ผูเ้รยีนยงัไดฝึ้กใชส้มองทัง้สองซกีอกีดว้ย 
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พรพนัธ์ อสิระ (2545) ได้ท าการศึกษาและวจิยัเกี่ยวกบัการใช้แผนผงัความคดิใน
การพูดเล่าเรื่องของนักเรยีนชาวเขาชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่าผลสมัฤทธิใ์นการ
พดูเล่าเรือ่งของนกัเรยีนหลงัจากทีไ่ดร้บัการสอนโดยสรา้งแผนผงัความคดิในการเล่าเรื่องสูงกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.1 เพราะการใชแ้ผนผงัความคดิจะช่วยในการเตรยีมการ
เล่าเรือ่งท าใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชแ้ผนผงัความคดิในการช่วยก าหนดโครงเรื่อง วางแผนความคดิและ
จดัระบบการพูดเพื่อเชื่อมโยงความคดิ ความเข้าใจของตนเองให้คนอื่นได้รบัรู้กล่าวโดยสรุป
ผลการวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้ผนผงัความคดินัน้สามารถช่วยให้
นกัเรยีนพดูเล่าเรือ่งไดด้ ี

สมนึก  กนิร ี (2549)  ไดศ้กึษา การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
วเิคราะหโ์ครงสรา้งเรื่องโดยใชแ้ผนภูมกิราฟิก ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยมคีวามมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้งเรื่องโดยใชแ้ผนภูมกิราฟิก ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มตวัอย่างผลที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1  ปีการศกึษา 2549 ภาคเรยีนที ่2 โรงเรยีนบา้นเหล่าหลวง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 
ซึง่การศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom Action Research) 
การศึกษาพบว่า วงจรที่ 1 ใช้แผนภูมใิยแมงมุมในการแยกข้อความหลกักบัข้อความรอง ผล
ปรากฏว่า นักเรยีน 2 กลุ่ม ไม่สามารถลงขอ้ความรองให้สมัพนัธ์กบัใจความหลกัได้ วงจรที่ 2 
นักเรยีนส่วนใหญ่ลงแก่นของเรื่องในแผนภูมกิราฟิกเชงิบรรยายได้ แต่องค์ประกอบย่อยลงไม่
ถูก วงจรที ่3 นกัเรยีนทุกคนสามารถแยกหมวดหมูไ่ดถู้กตอ้ง 

วนัทา สุขโสม (2551) ไดศ้กึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง การอ่านจบั 
ใจความโดยการใช้ค าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ หาประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ตามเกณฑ ์ 75/75 หาค่าดชันีประสทิธผิลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเปรยีบเทยีบ
การคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
เรื่องการอ่านจบัใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชไ้ดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6/2 โรงเรยีนชุมชนบา้นโนนเจรญิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2550 จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ม ี   3 ชนิด ไดแ้ก่ แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ และแบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์แบบ
ปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test (Dependent Samples) ผลการวจิยัพบว่า 
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง การอ่านจบัใจความโดยการใชค้ าถามตามแนวคดิของบลูม 
(Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ(E1/E2) เท่ากบั 
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86.07/80.23 ซึง่สูงกว่าเกณฑ ์75/75 ตัง้ไว ้นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เรื่อง การอ่านจบัใจความโดยการใช้ค าถามตามแนวคดิของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย มคีะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและคะแนนเฉลีย่ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สุรยิา เพง็ล ี(2552) ไดศ้กึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษาการอ่านจบั
ใจความชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู้ด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ความพงึพอใจของ
นักเรยีนที่มต่ีอแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ด้วยกลุ่ม
ร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบ้านวงัทอง อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาอุดรธานี เขต 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2551 จ านวน 32 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอื
แบบจกิซอว ์(Jigsaw) จ านวน 6 แผน โดยแต่ละแผนมใีบงาน แบบประเมนิพฤตกิรรมระหว่าง
เรยีน แบบทดสอบย่อยท้ายแผน เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก แผนละ10 ข้อ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 
ขอ้ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนก (B) ตัง้แต่ 0.33 ถงึ 0.94 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.84 ใชส้ถติิ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent 
Samples) ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
จบัใจความ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว์ (Jigsaw) ที่สร้างขึ้น มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 84.84/82.60 และมดีชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) 
เท่ากบั 0.5966 แสดงว่านักเรยีนมคีวามรูก้้าวหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 59.66 นักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์(Jigsaw) อยู่ในระดบัมากที่สุดโดยสรุป แผนการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบจกิซอว ์
(Jigsaw) มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะสม สามารถน าแผนการจดัการเรยีนรูน้ี้ไปใชจ้ดั
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 

สุดารตัน์ ศกัดิค์ าดวง (2552) ไดศ้กึษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  
โรงเรยีนจตุรมติรวทิยาคาร  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถในการอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping  และสอบถามความ
คดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูม ิ
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Mind Mapping  ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนจตุรมติรวทิยาคาร  อ าเภอชุมแพ  
จงัหวัดขอนแก่น  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2551  จ านวน  45  คน  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่  แผนการจดัการเรยีนรู ้
จ านวน  7  แผน  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาอังกฤษ  และ
แบบสอบถามคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการสอนอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการ
เขยีนแผนภูม ิMind  Mapping  ผลการวจิยั พบว่า  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอ่านจบั
ใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูมิ Mind Mapping  ส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70  ขึน้ไป  จ านวน  34  
คน  คดิเป็นรอ้ยละ  75.56 ของนักเรยีนทัง้หมดและความคดิเหน็ของนักเรยีนต่อการสอนอ่าน
จบัใจความภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเขยีนแผนภูม ิMind Mapping  ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 
         2.2  งานวิจยัต่างประเทศ 

แมคพคิ  (Mcpeake, 1979 )  ไดศ้กึษาผลการเรยีนจากแบบฝึกอย่างเป็นระบบ  
ตัง้แต่เริม่ศกึษาจนถงึความในการอ่านและเพศทีม่ต่ีอความสามารถในการสะกดค าของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่าแบบฝึกช่วยปรบัปรุงความสามารถในการสะกดค าของนักเรยีนทุก
คน  แต่เวลา 12 สปัดาห์ไม่เพยีงพอทีจ่ะท าให้เกดิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ในการสะกดค าไปสู่
ค าใหม่ทีย่งัไม่ไดศ้กึษา  และคะแนนนักเรยีนหญงิสูงกว่านักเรยีนชายอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 
นอกจากนี้การอ่านยงัมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการสะกดค า 
       ลอเรย ์ (Lawrey, 1978)  ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิข์องการใชแ้บบฝึกทกัษะกบันักเรยีน
ระดบั 1 ถงึระดบั 3 จ านวน 87 คน พบว่านักเรยีนที่ไดร้บัการฝึกโดยใชแ้บบฝึกทกัษะมคีะแนน
หลงัการท าแบบฝึกมากกว่าคะแนนการทดสอบก่อนการท าแบบฝึกทกัษะ 
       แมคพคิ  (Mcpeake,  1979) ไดศ้กึษาผลการเรยีนจากแบบฝึกอย่างเป็นระบบตัง้แต่
เริม่ศึกษาจนถึงความในการอ่านและเพศที่มต่ีอความสามารถในการสะกดค าของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่าแบบฝึกช่วยปรบัปรุงความสามารถในการสะกดค าของนักเรยีนทุกคน 
แต่เวลา 12 สปัดาหไ์มเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ ในการสะกดค าไปสู่ค าใหม่
ที่ยงัไม่ได้ศึกษา  และคะแนนนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
นอกจากนี้การอ่านยงัมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการสะกดค า 
             คลารก์ (Clark, 1991) ไดใ้หค้วามหมายว่า แผนภูมกิราฟิกเป็นแบบของความคดิที่
ผู้สอนหรือผู้เรยีนหรอืทัง้ผู้สอนและผู้เรยีนสร้างขึ้นเพื่อแสดงความคิดความเข้าใจออกเป็น
รปูธรรมว่าผูเ้รยีนคดิอะไรจากการอ่านเน้ือหาวชิา 
              อาซูเบด (Ausubed, 1963) ได้ให้ความหมายการเรยีนรู้อย่างมคีวามหมาย 
(Meaningful  learning)  ว่า เป็นการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บัมาจากการทีผู่้สอน อธบิายสิง่ทีจ่ะต้อง
เรยีนรูใ้หท้ราบและผูเ้รยีนรบัฟังดว้ยความเขา้ใจ โดยผูเ้รยีนเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่รยีนรูก้บั
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โครงสรา้งพุทธปัิญญาทีไ่ดเ้กบ็ไวใ้นความทรงจ า และจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต และออซูเบล
ไดแ้บ่งประเภทของการเรยีนรูโ้ดยการรบัอยา่งมคีวามหมาย ดงันี้ 
    1.   Subordinate  learning 
        1.1   Deriveration  Subsumption เป็นการเชื่อมโยงสิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรู้
ใหมก่บัหลกัการหรอืกฎเกณฑท์ีเ่คยเรยีนมาแลว้ โดยการไดร้บัขอ้มลูมาเพิม่ เช่น มคีนบอก 
        1.2   Correlative  sumsumption  เป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายเกดิจาก
การขยายความ หรอืปรบัโครงสรา้งทางสตปัิญญาทีม่มีาก่อนใหส้มัพนัธก์บัสิง่ทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ 
    2.   Superordinate  learning  เป็นการเรยีนรูโ้ดยการอนุมาน โดยการจดั
กลุ่มสิง่ที่เรยีนใหม่เขา้กบัความคดิรวบยอดที่กว้างและครอบคลุม ความคดิยอดขายของสิง่ที่
เรยีนใหม ่
    3.   Combinatorial  learning เป็นการเรยีนรูห้ลกัการ กฎเกณฑต่์างๆ เชงิ
ผสมในวชิาคณติศาสตร ์ หรอื  วทิยาศาสตร ์ โดยการใชเ้หตุผล  หรอืการสงัเกต 

มลิเลท (Millet ,2000) ไดศ้กึษาเรื่องผลกระทบของแผนผงักราฟิกทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรยีนเกรด 2 ความมุ่งหมายการศึกษาเพื่อ
ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารอ่านเพื่อความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโดยแบ่งผูเ้รยีน
ออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กนั กลุ่มแรกเป็นการสอนแบบดัง้เดมิและกลุ่มที่ 2 สอนโดยใช้แผนผงั
กราฟิก เครื่องมอืในการศกึษา ได้แก่  แผนการจดัการเรยีนรู ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์ ผล
การศกึษาพบว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชผ้งักราฟิกมผีลสมัฤทธิด์า้นการอ่านสูงกว่าการสอนปกต ิ
และงานวจิยันี้ให้ความรูเ้กี่ยวกบัขอ้มูลด้านปรมิาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
แผนผงักราฟิกในการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

คาตายามา (Katayama, 2000) ไดศ้กึษาผลของการใชเ้ทคนิคผงักราฟิกทีม่ต่ีอความ
คงทนของการเรยีนรู ้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาจ านวน 117 คน เป็นเพศ
หญงิ 65 คนและเพศชาย 52 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มการทดลอง คอื ใชแ้บบสรุปความโดยย่อซึง่ไม่
มขีอ้มลูใหม้แีต่เพยีงเคา้โครงทีเ่ป็นหวัเรือ่งเท่านัน้  ใชผ้งักราฟิกแบบก้างปลาซึง่มขีอ้มลูใหอ้ย่าง
สมบูรณ์ ใช้ผงักราฟิกแบบก้างปลาซึ่งมขี้อมูลให้บางส่วน ใช้ผงักราฟิกแบบก้างปลาซึ่งไม่มี
ขอ้มลูให ้มแีต่เพยีงเค้าโครงที่เป็นหวัเรื่องเท่านั ้น ท าการทดลองโดยให้นักเรยีนทัง้ 6 กลุ่ม ท า
การจดบนัทกึขอ้มูลลงในผงักราฟิกแบบต่างๆ ภายหลงัการอ่านตามแบบที่ได้รบั จากนัน้เมื่อ
เวลาผ่านไป 2 วนั ให้ทบทวนอีกครัง้โดยแบบทดสอบที่เหมอืนเดมิ และแบบทดสอบที่มกีาร
ประยุกต์ไปจากเดมิ ผลการวิจยัพบว่า ผลคะแนนที่ได้ของทัง้ 6 กลุ่ม เมื่อใช้แบบทดสอบที่
เหมอืนเดมิ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01 

กงั (Kang, 2002) ไดศ้กึษาการใชแ้ผนผงักราฟิกเพื่อช่วยในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยได้รวบรวมงานวจิยัตัง้แต่ ค.ศ.1971-2000 จ านวนทัง้หมด 14 งานวจิยัเน้นศกึษานักเรยีน
ระดบัมธัยมที่มพีฒันาด้านการเรยีน ผลการวจิยัพบว่าการใช้แผนผงักราฟิกก่อนอ่านและหลงั
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อ่านกบันักเรยีนที่มปัีญหาด้านการอ่านต าราวชิาการหรอืบทอ่านที่เกี่ยวกบัเนื้อหาวชิาใดวชิา
หนึ่ง ผงักราฟิกช่วยแกปั้ญหาดา้นการอ่านท าใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านเพิม่ขึน้ 

เบน เดวดิ เรนี (Ben-David, Renee, 2002)  ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาความเขา้ใจใน
การอ่านโดยใชแ้ผนผงักราฟิกจุดมุ่งหมายของการศกึษาวจิยัคอืเพื่อพจิารณาว่าแผนผงักราฟิก
ใชส้ าหรบัเป็นเครื่องมอืประเมนิความเขา้ใจในการอ่านไดด้กีว่าการสอนแบบดัง้เดมิหรอืไม่ การ
ศกึษาวจิยัใชก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนักเรยีนเกรด 7 เรยีนทัง้หมด 16 วชิา ใชเ้วลาเรยีน 8 สปัดาห ์
ประเมนิผลโดยใช้แผนผังกราฟิกและการสอบแบบดัง้เดิม ผลจากการทดสอบได้จดัล าดับ 
เปรยีบเทยีบ และแยกให้เป็นความแตกต่างเพื่อพจิารณาว่าการประเมนิแบบใดประเมนิผลได้
ดกีว่ากนั ผลการศกึษาพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัมากระหว่างการประเมนิโดยการสอบแบบ
ดัง้เดมิ และการประเมนิโดยใช้แผนผงักราฟิกผลการศึกษาวจิยักบันักเรยีนโรงเรยีนมธัยมไม่
สอดคลอ้งกบัการวจิยัครัง้ก่อนจากการศกึษางานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศแสดงใหเ้หน็ว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังกราฟิก สามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษของนักเรยีนให้ดีขึ้นท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าน าแผนผงักราฟิกมาใช้ในการพฒันา
ทกัษะการอ่านของนักเรยีน โดยด าเนินการพฒันาตามกระบวนการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วน
ร่วม 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Planning) ขัน้ปฏิบัติตามแผน (Action) ขัน้สังเกต  
(Observation) และขัน้สะทอ้นผลการปฏบิตักิาร (Reflection) 

จากการศึกษางานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่า การใช้วธิกีารสอน
แบบการสร้างแผนผงัความคิดในการจดักระบวนการเรยีนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิง่พมิพภ์าษาองักฤษ พบว่าสามารถใชไ้ด้ผลด ีนักเรยีนมผีลสมัฤทธิใ์นการอ่านดขีึน้ เขา้ใจใน
เรื่องที่อ่าน สามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียดในเรื่องที่อ่านนัน้ ท าให้นักเรยีนสนใจ
บทเรยีน  ค าศัพท์ บทความ เนื้อเรื่อง และโครงสร้างของประโยคภาษาองักฤษและมคีวาม
สนุกสนาน เพลดิเพลนิแก่ผูเ้รยีนพรอ้มทัง้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทเรยีนไดเ้รว็ขึน้ ท าใหก้ารเรยีนการ
สอนของครมูปีระสทิธภิาพและนกัเรยีนมพีฒันาการทกัษะการอ่านทางภาษาไดด้ยีิง่ขึน้ 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

                                

 

 

 

 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั
จากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใช ้    
แผนผงัความคดิส าหรบันกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 

ผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านจบัใจความส าคญัจาก
สิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคดิ 
และแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั
จากสิง่พมิพภ์าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั

ความคดิส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหมเ่จรญิผลพทิยาคม  

อ าเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 
 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 


