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วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติท่ีผานการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI 
กลุม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจาก
หนวยงานภายในและภายนอกตางๆ สูสาธารณชน รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ไดนําผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรไปใชประโยชน  
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพ่ือเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวชิาการ และ 3) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 
  วารสารเปดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมถึงสหวิทยาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสังคม
และชุมชน โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน เผยแพรปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) โดยบทความท่ีตีพิมพทุกบทความผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ 
(Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา 3  ทาน โดยเปนการประเมินแบบ double-blinded review ขอคิดเห็นที่
ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความตางๆ วารสารวิจัยรําไพพรรณี ถือเปนความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผูเขียน 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบบั 
  บทความที่รับตีพิมพในวารสาร ไดแก 1) บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย
กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน10-12 หนา และกําหนดใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบดวย 
ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน สถานที่ทํางาน การติดตอผูเขียน โดยบทความตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําสําคัญ 
(Keywords ไมเกิน 3-5 คํา) และมีส วนประกอบดังนี ้ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย อุปกรณและ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวจิัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี) และเอกสารอางอิง 

ระเบียบการตีพิมพ 
  1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ีโดยบทความดังกลาวจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน 
  2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา  
ทางระบบสงบทความวิจัยออนไลนวารสารวิจัยรําไพพรรณี http://www.research.rbru.ac.th/journal.php หรือสมัคร
ผานเว็บไซตระบบ ThaiJo2.0 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/ 
  ทั้งนี้สามารถตดิตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ 
http://www.research.rbru.ac.th/index.php สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
  3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 4,000 บาท หลังจาก
บทความผานการพจิารณาเบื้องตนจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบรอยแลว  
  4) ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  
  โอนเงนิเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ประเภทบัญชอีอมทรัพย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไรยา) เมื่อโอนเงินเขาบัญชแีลวกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินไดที่  
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กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีท่ีบทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒ ิ
  5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวฒุิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณ ีอยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตพิีมพ 
  6) เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1) – ขอ 5) เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการ
ตีพิมพและใบเสร็จรับเงนิจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 
  7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
 
 



ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบบั 
 ขนาดกระดาษ A4 
 ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบลาง 1 นิ้ว  ขอบซาย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นื้ว 
 ระยะระหวางบรรทัด หนึ่งเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH SarabunPSK  ตามที่กําหนดดังนี ้

o ชื่อเรื่อง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา   

o ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- อีเมลลผูเขียนหลัก วันท่ีสง วันท่ีแกไขลาสุด และวันตอบรับบทความ 

                        *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised ; Accepted) 
o บทคัดยยอ  

- ชื่อ “บทคัดยยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสาํคัญที่เก่ียวของกับบทความประมาณ  3-5  
คําใชตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  

o Keywords  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ 
ขนาด 14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 นิ้ว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

ผลการวจิัย  สรุปและอภิปรายผลการวจิัย  ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถามี)  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพให

อยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกต ิ
 รูปแบบการพมิพเอกสารอางอิง  

1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเลม.//ครั้งท่ีพิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณกิาร สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books. 

2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวชิาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชือ่บรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งท่ีพิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 



ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรยีากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที ่1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุร:ี โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
       Comparizon.  Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. pp. 152-159. 
 

3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที ่(เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรต.ิ (2547). นาโนเทคโนโลยีวสิัยทัศนเทคโนโลยรีะดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 

4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนพินธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. //(ป). // ชื่อวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลยั. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. (2547). การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพฒันา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศกึษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
       Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
 

5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวจิัยทีเ่สนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. //(ป). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบรูณ. (2538). จรยิธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
 

6.  อางอิงจากสิ่งพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เลมที,่/ตอนที/่(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัตโิอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ 
       รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                  
        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36. 
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 
       118, 85A (27 September 2001): 1-4. 



7.  อางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ  
รูปแบบ  :  
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 
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หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความท่ียังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนดเบื้องตน หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับ
คืนใหผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคณุวุฒทิี่มีความเช่ียวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและ
ภายนอก เมื่อผลการประเมินผานหรือไมผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เมื่อบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือ
รับรองการการตีพิมพ โดยจะใหผู เขียนที่เปนชื่อแรกและสามารถดาวนโหลดวารสารฉบับสมบูรณไดทางเว็บไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานคิดวิเคราะห ภาษาไทย 
  กอนและหลังเรียน โดยการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก และ เจตคติท่ีมีตอการเรียนดวย
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 
หองเรียน โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวทิยาไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม( Cluster Random Sampling )  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดแก แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหและ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
รวมกับเทคนิคผังกราฟก แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคิดวเิคราะห แบบวัดเจตคติตอ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานคิด
วิเคราะหกอนเรียน และหลังเรียน โดยใชคาที (t-test) แบบ Dependent  sample และ เจตคติตอการเรียนดวยคาเฉลี่ย 
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  
 1 .นักเรียนมีความสามารถในการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนของนักเรียนที่ไดจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูดวยแบบ
ฝกทักษะการอานคดิวเิคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .01 
 2.นักเรียน มีเจตคตติอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผัง
กราฟก ในระดับมาก 

คําสําคัญ :  แบบฝกทักษะ, ผังกราฟก, ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

Abstract 
 The  purpost of this research were to compare the  analytical thinking abilities of student in 
Prathomsuksa 2  after studying on Thai  language using analytical thinking exercises with graphic organizer 
techniques and attitude level. The sample groups use for the research were  one classes of  
Prathomsuksa  2  at Tessabanmitsampanwittaya, School. which were  chosen random using Cluster 
Random Sampling method . 
 The instruments use in the research were, lesson plans  of analytical thinking exercises with 
graphic organizer techniques and analytical thinking abilities test and attitude towards Thai  language 
 The statistics used were mean percentage median and t-test (dependen Sample) The research 
results were ; 
 1. The  analytical thinking abilities of student in Prathomsuksa 2 after studying on Thai  language 
using Analytical thinking exercises with graphic organizer techniques was higher than the scores befor 
learning ( p< .01 ).   
 2.The attitude scores towards after learning by using Analytical thinking exercises with graphic 
organizer techniques  attitude  valuable at  hight  level. 

Keywords:   analytical thinking exercises, graphic organizer, analytical thinking abilities 

ตัวอยาง 



บทนํา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ เสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  
ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ  การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง  ๆ  เพ่ือพัฒนาความรู  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห  วิจารณ 
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการ
พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณีและ
สุนทรียภาพ  เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู  อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 : 37) 

จากการที่ภาษาไทยมีความสําคัญดังที่ไดกลาวมา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดสาระสําคัญของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ไววาเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความ
ชํานาญในการใชภาษาเพื่อ การสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง  โดยกําหนดสาระสําคัญคือ  
การอาน  การอานออกเสียงคํา  ประโยค  การอานบทรอยแกว  คําประพันธชนิดตาง ๆ  การอานในใจเพื่อสรางความเขาใจ
และการคิดวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากสิ่งที่อานเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  
การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตาง  ๆ   ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ  รายงานชนิดตาง  ๆ  
การเขียนตามจินตนาการ  วิเคราะหวิจารณและเขียนเชิงสรางสรรค  การฟง  การดู  และการพูด  การฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณการพูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก  พูดลําดับเรื่องราวตาง  ๆ อยางเปนเหตุเปนผล  การพูดในโอกาสตาง ๆ ทั้ง
เปนทางการและไมเปนทางการและการพูดเพื่อ โนมนาวใจ  หลักการใชภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  
การใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตงบทประพันธประเภทตาง  ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  วรรณคดี และวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูล  แนวความคิด  
คุณคาของงานประพนัธ และความเพลิดเพลิน  การเรียนรูและทําความเขาใจ  บทเห  บทรองเลนของเด็ก  เพลงพ้ืนบานที่เปน
ภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย  ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและ
ความงดงามของภาษาเพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 : 37)   

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  มุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และรับผิดชอบตอสังคม  เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล  
โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรู   และพัฒนาตนเองได  การจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน
เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญกับปญหาและประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่องผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางเปนสัดสวนสมดุลกัน  โดยชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  เนนการเรียนรูตามสภาพจริง  
มีความสนุกสนาน  ไดปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย  มีทักษะขั้นพ้ืนฐานการติดตอสื่อสารในการคิดคํานวณ  การคิด
วิเคราะห  และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  (สุวิทย  มูลคํา  และคณะ,2555 : 14) 

การอานมีความสําคัญอยางยิ่งดังจะเห็นไดจากการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทย การอานไวเปนสาระ
ที1่ มาตรฐาน ท1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอาน  สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต โดยมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกําหนดใหผูเรียนสามารถอานออกเสียง
คํา ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง และจากการศึกษาพบวาหลักสูตรตามกระทรวงในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี1-3 เนนใหผูเรียนรูหลักการอานและการสะกดคํา ความหมายของคําและ
ขอความที่อาน การหาใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551: 9)   
 การคิดวิเคราะห  เปนความสามารถในการจําแนก  แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใด   สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปน
วัตถุ  สิ่งของ  เรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสภาพความเปน
จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่ กําหนดให  (สุวิทย  มูลคํา,  2550 :  9)  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ใหประสบความสําเร็จจะตองอาศัยการ
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานสูการคิดข้ันสูงจะตองสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย  เนนการ



จัดการเรียนรูตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติและมีสื่อหรือนวัตกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพ  และความสามารถของนักเรียน  เชน  แบบฝกทักษะ      
 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวิทยา  สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น  จังหวัด สระแกว  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด  แตปจจุบันพบวาการสอนภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2  ยังไมประสบผลสําเร็จ เทาท่ีควรเห็นไดจากผลการสอบสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 
(LCT ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559    มีคะแนนเฉลี่ย ของผลคะแนนในระดับชั้นรอยละ 33.02 นักเรียนมี
คะแนนนอย คือ การคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย จึงสะทอนใหเห็นวานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะหทั้งน้ีครูขาดกิจกรรม
ที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางแทจริง ขาดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและนาสนใจ  ทําให
นักเรียนไมสนใจการอานและการคิดวิเคราะห ไมกระตือรือรนในการเรียนการคิดวิเคราะห และ ในฐานะที่เปนครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 2  จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาผูเรียน ใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพื่อสงตอนักเรียนใหกับ 
ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาปท่ี 3   ตอไป จึงศึกษาแสวงหารูปแบบและเครื่องมือที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพ ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จนสนใจ ในเรื่องแบบฝก และผังกราฟกที่จะนํามาใชเปนเทคนิคใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน  
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เปนวิชาที่จําเปนตองฝกฝน เพราะเปนวิชาทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การอานจําเปนตองอาศัยการฝกฝนจนใหเกิดความชํานาญ แบบฝกจึงไดรับความนิยมนํามาใชในการฝกและพัฒนาทักษะของ
ผู เรียนในการอานภาษาไทยและการคิดวิเคราะห โดย สมศักดิ์  สินธุระเวช(2540 : 40) กลาววา แบบฝกเปนการจัด
ประสบการณฝกหัดเพ่ือใหนักเรียนศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง และสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองหลากหลายและแปลก
ใหม ซึ่งสอดคลองกับ สมพร ตอยยีป(2554 :  32)ไดกลาววา แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรูตางๆ จนเกิดความชํานาญและสามารถนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง 
 เทคนิคการใชผังกราฟกเปนเทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดที่นิยมใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด ซึ่งไดมี
การคิดคนรูปแบบผังกราฟกอยางหลากหลาย ครูสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูหรือพัฒนาเปนกิจกรรม และใน
ปจจุบันนักการศึกษาทั่วโลกไดใหความสนใจการคิดดวยภาพในรูปของผังกราฟกหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาแผนภาพความคิด 
ซึ่งรวมระหวางรูปธรรมและนามธรรมเขาดวยกัน ( ทองสุข รวยสูงเนิน, 2552 : 61) สอดคลองกับ ชัยวัฒน สุทธิรัตน(2552 : 
253) กลาววา ผังกราฟกเปนแผนผังทางความคิด ประกอบดวยขอคิดหรือขอมูลสําคัญๆที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทํา
ใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเน้ือหาสาระนั้นๆ เปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆจํานวน
มาก เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายขึ้นเร็วข้ึนและจดจําไดนาน 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห ภาษาไทย จึงไดเลือกใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ดวยการอาน 
และเขียนผังกราฟก ตามหลักการใชภาษาไทย  เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหสูงข้ึน และสามารถนําทักษะการคิดวิเคราะหไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในอานคิดวิเคราะหภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับ
เทคนิคผังกราฟกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่2  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห รวมกับ
เทคนิคผังกราฟกวิชาภาษาไทยมีคะแนนความสามารถในการอานคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในวจิัย เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก มีรายละเอียดดังนี ้
  ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวทิยา สังกัดเทศบาลเมืองวังนํ้า
เย็น  จังหวัดสระแกว จํานวน 6  หองเรียน ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 190 คน ปการศึกษา 2560 



  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  2/6  โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวิทยา สังกัด
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว  ปการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน  31  คน  ไดมาโดยการเลือกสุมแบบกลุม  
( Cluster Random Sampling )  ซึ่งเปนนักเรียนที่ผูศึกษาคนควาทําการสอนเองโดยเปนครูประจําชั้น  และเปนช้ันท่ี
นักเรียนคละความสามารถ  เกง  ปานกลาง  และออน โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก  แบบฝกทักษะการอาน
คิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกรฟก, แผนการจัดการเรียนรู   , แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคิดวิเคราะหกอนเรียน 
และหลังเรียน , แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับ
เทคนิคผังกราฟก  ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent 

ผลการวิจัย 

ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก มาใชในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวแบงออกเปน 3 ขอดังน้ี 

1.คะแนนกิจกรรมขณะใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 4 เลม ไดแก เลมที่ 1 นิทาน, เลมที่ 2 บทรอยกรอง ,เลมที่ 3 เพลง และ 
เลมที่ 4 ขาว ผลปรากฏดังตารางขางลาง 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงคะแนนกิจกรรมขณะใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก    กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทัง้ 4 เลม 

แบบฝก 
ระหวางเรยีน หลังเรียน 

 

SD รอยละ 
 

SD รอยละ 

ชุดที่ 1 25.56 2.01 75.18 3.78 0.40 75.63 

ชุดที่ 2 26.41 1.06 75.45 3.75 0.56 75.00 

ชุดที่ 3 22.69 0.72 75.63 3.78 0.47 75.63 

ชุดที่ 4 26.38 18.17 75.36 3.81 0.51 76.25 

 
 จากตารางท่ี 1  พบวา คะแนน ของชุดฝก เลมที่ 4  เรื่องขาวและเหตุการณ  มีคะแนนระหวางเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 75.36 หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 76.25 ซึ่งเปนคะแนนสูงสุด และรองลงมาอันดับ 2  เลมที่ 3 เรื่องเพลง มีคะแนนเทากันทั้ง
ระหวางเรียน และหลังเรียนโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 75.63  เทากัน  เลมที่ 2  บทรอยกรอง ระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
75.45 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ75.00  สวนเลมที่ 1  นิทาน มีคะแนน ระหวางเรียน75.18 และหลังเรียน 75.63    
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการทดสอบคาท ี   
(t-test) แบบ Dependent 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถการอานคิดวิเคราะหกอนเรยีนและหลังเรียน  

 
 
 
 

การทด 
สอบ              

n 

 

  SD df t p 

             
กอนเรียน 31 13.26 1.89 30.00 

8.07* .000 
หลังเรียน 31 15.29 2.41 30.00 
            

                   
*p<.01             



 จากตารางท่ี 2  พบวา  คะแนน ความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 

3.   ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะห  ดวยแบบฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   

    ตารางที่ 3  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะห  
ดวยแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   

ขอความ 
n = 31     ระดับ 

  SD  

 1 . การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม 

4.65 0.49      มากที่สุด 

 2 . ครูผูสอนคอยสงเสริมนักเรียนมีความ
กระตือรือรน 

4.00 0.82     มาก 

 3 . บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน 

4.19 0.91     มาก 

 4 . บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสให
นักเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 

4.16 0.69     มาก 

  5 . กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียน
ฝก ทักษะไดจริง 

4.35 0.75     มาก 

  6 . กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

4.16 0.90     มาก 

 7 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรยีนเขาใจ
ในเนื้อหามากขึ้น 

3.87 0.92     มาก 

 8 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดการคิด
วิเคราะห 

4.03 0.84      มาก 

 9 . กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรยีนกลาคิด
กลาตอบคําถาม 

4.32 0.75     มาก 

10 . นักเรียนมีความสนุกสนานไปกับกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

4.16 0.90     มาก 

                                คาเฉลี่ย 4.19 0.80      มาก 

จากตารางท่ี 3  แสดงผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
คิดวิเคราะห ดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 31 คน พบวา มีคาเฉลี่ย (  )  อยูที่ 4.19 ซึ่งอยูในระดับมาก  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(SD )เทากับ 0.80 พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน ดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับ
เทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ความสามารถในการอานคิดวิเคราะห 
 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวเิคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่  2 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวทิยาพบวานักเรียนมีความสามารถในการ
อานคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผูวิจัย  ไดฝกทักษะทางดานภาษา คือ การฟง  ดู พูด อาน เขียน ที่มุงสูกระบวนการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการอภิปราย
รวมกันระหวางกลุม และกิจกรรมเดี่ยวโดยครูวิเคราะหกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนประกอบกับการจัดการเรียนการสอน
ดวยชุดแบบฝกแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก มีการใชสื่อที่หลากหลายผานประสาทสัมผัสของผูเรียน 
เราความสนใจทําใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหตลอดเวลา จึงเปนการชวยพัฒนา ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ใหแก
นักเรียนจนนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควา ประสาท 



เนืองเฉลิม (2558 :  143-145 ) ที่กลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสมาชวยใน
การแกปญหาผานการเลือกกิจกรรมการทดลองที่เหมาะสม จะเปนการสรางเสริมความรูความ เขาใจ และ สอดคลองกับ
การศึกษาของปณิสรา จันทรปาละ ( 2553)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการใชชุดกิจกรรมสูง
กวากอนการใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และงานวิจัยของ เอเดียน คุณาสิทธิ์ ( 2555)  ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง พลังงาน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนแผนผังมโนทัศน พบวานักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 จากผลการศึกษาเบื้องตนจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน ดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับ
เทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะการอานคิด
วิเคราะหไดเปนอยางดีทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม มีการแสดงความคิดเห็น 
และฝกปฏิบัติ 
2 ผลการศึกษาเจตคติ 
 การศึกษาเจตคติทีมีตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถม- ศึกษาปท่ี 2 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  อยูในระดับมาก ทั้งนี้
เน่ืองจากแบบฝกที่ผูวิจัยสราง ข้ึนเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวน รวมใหมากที่สุด และชุดกิจกรรมมีสีสันและตัวอักษรที่ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งท่ีกําลัง เรียนรู มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน ฝกตัดสินใจและแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถจัดระเบียบขอมูลเนื้อหาที่เรียนรู
ดวยผังกราฟกซึ่งชวยใหงายตอการทําความเขาใจในเนื้อหาสาระไดเร็วขึ้น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิมล ทองผิว 
(2556 : 107 ) กลาววาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนผังกราฟกเปนการสรางความหลากหลายในการเรียน
ใหกับผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเสนอความคิดในรูปแบบที่ตนเองชอบ 
 ดวยเหตุผลขางตนที่ไดกลาวมาทําใหสรุปไดวา การจัดกิจกรรมดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิค
ผังกราฟก ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก วิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2  เนื่องจากนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง และมีสวน รวมจัดกระทํา
กับขอมูลอยางเปนระบบเขาใจงายและรวดเร็ว 
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นักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหรวมกับเทคนิคผังกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
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