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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนจากวิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถการเขีย นสรุป ความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากวิธีสอนแบบพาโนรามา
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นวั ด สระไคร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จำนวน
1 ห้ อ งเรี ย น จำนวนนั ก เรี ย น 30 คน ได้ ม าโดยวิ ธ ี ก ารสุ ่ ม แบบกลุ ่ ม เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ได้แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอน
*
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แบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน
รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความเป็นแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรีย น และ 3) แบบทดสอบวั ด ความสามารถด้ านการเขี ย นสรุ ป ความ
ภาษาไทยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า: 1) ความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัย สำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 2) ความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
คำสำคัญ: วิธีสอนแบบพาโนรามา, เทคนิคผังกราฟิก, การอ่านจับใจความ, การเขียนสรุปความ,
ภาษาไทย

Abstract
The objectives of this research were 1) to compare interpretive reading
abilities of Prathom Suksa IV students at Wat Srakrai School in Nakhon Si
Thammarat province before and after learning from the Panorama teaching
method together with graphic mapping technique; and 2) to compare conclusion
writing abilities of Prathomsuksa IV of Wat Srakrai School in Nakhon Si Thammarat
province during before and after learning from the Panorama teaching method
together with graphic mapping technique. The research sample consisted of 30
Prathom Suksa IV students in an intact classroom of Wat Srakrai School in Nakhon
Si Thammarat province during the first semester of the 2019 academic year,
obtained by cluster random sampling. The employed research instruments were
1) learning management plans in the Thai Language Learning Area at Prathom
Suksa IV level by using the Panorama teaching method together with graphic
mapping technique; for Prathom Suksa IV students, consisting of 9 lesson plans
,for total 18 hours. 2) an interpretive reading ability test is pre – test and
post – test; and 3) a Thai language conclusion writing ability test is pre – test
and post – test .Statistics employed for data analysis were the mean, standard
deviation, and t – test.
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Research findings showed that: 1) the post – learning interpretive
reading ability of Prathom Suksa IV students by using the Panorama teaching
method together with graphic mapping technique was significantly higher than
their pre – learning counterpart ability at the .05 level of statistical significance;
and 2) the post – learning Thai language conclusion writing ability of students of
Prathom Suksa IV was significantly higher than their pre – learning by using
the Panorama teaching method together with graphic mapping technique
counterpart ability at the .05 level of statistical significance.
Keywords: Panorama Teaching Method, Graphic Mapping Technique, Interpretive
Reading Ability, Conclusion Writing Ability, Thai Language

บทนำ
การอ่านจับ ใจความมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้ใฝ่ใจหาความรู้อยู่เสมอ
นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้อ่านได้มาซึ่งความรู้ แล้วยังช่วยทำให้จิตใจมีความสุข
และเพลิดเพลินอีกด้วย บุคคลที่ผ่านพ้นวัยเรียนไปแล้วถ้ามีนิ สัยรักการอ่านหนังสือก็จะเป็นผู้ที่
มีความรู้ทันสมัย ไม่ล้าหลัง ฉะนั้นนักเรียนควรได้รับการชี้แจงให้เข้าใจว่า การอ่านจับใจความ
คือ การได้รับความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน และได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม พูนสติปัญญาของนักเรียนเอง ด้วยเหตุนี้
ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่อบรมให้นักเรียนมีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการอ่านหนังสือและให้รู้จักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตนักเรียนในปัจจุบันและอนาคต (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ,
2547) นอกจากนี้ห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4 มาตรฐาน ท 1.1 ตั ว ชี ้ ว ั ด ป.4/3 – ป.4/6
ได้กำหนดให้นักเรียนอ่านจับใจความจากสื่อ ต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภท โน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
สารคดีและบันเทิงคดี เพื่อตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
การเขียนสรุปความมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันเพราะจะช่วยให้จดจำสาระสำคัญจากสิ่งที่ ได้ฟังและอ่านทำให้สื่อความหมาย
เข้าใจดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ทั้งที่เป็นวิชาการและไม่เป็นวิชาการ (รุ่งนภา
โกกะพันธ์ , 2552) ในส่วนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ 4 มาตรฐาน ท 2.1 ตัว ชี้ว ัด ป.4/4
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ได้กำหนดให้น ักเรีย นเขีย นย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่าง ๆ
ประกาศ จดหมาย คำสอน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาไทยได้จัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรีย นวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธ รรมราช พบว่านักเรีย น
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาทางด้านการอ่าน จับใจความและการเขียนสรุปความ ซึ่งจากการประเมิน
ความสามารถทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา
2561 ของโรงเรียนวัดสระไคร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่านักเรียนมี
ผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี เพียงร้อยละ 48.27 นอกจากนั้นอยู่ใน
ระดับพอใช้และปรับปรุงถึงร้อยละ 51.72 ผลการประเมินการเขียนสื่อความอยู่ในระดับดีมาก
เพียงร้อยละ 34.48 นอกจากนั้นอยู่ในระดับดี พอใช้และปรับปรุงถึงร้อยละ 65.51 (โรงเรียนวัด
สระไคร, 2561) ปั ญ หาดั ง กล่ า วเมื ่ อ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที่ ท ำให้ น ั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางด้านการอ่านและการเขียนต่ำ เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความได้ และ
ไม่สามารถเขียนสรุปความได้ มักจะคัดลอกข้อความในการเขียน ไม่สามารถสรุปความด้วย
สำนวนตนเองได้ รวมทั้งการใช้ภาษาและเขียนสะกดคำผิด ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนที่
ไม่เหมาะสมกับ ผู้เรีย นทำให้ไม่ส ามารถให้นักเรียนอ่านจับใจความและเขียนสรุปความได้
หากละเลยจะส่ ง ผลต่ อ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O – NET) ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีรูปแบบข้อสอบปรนัยในสาระการอ่าน และข้อสอบอัตนัยในสาระ
การเขียน ซึ่งเป็นการเขียน สรุปความโดยตรง
ผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านและเขียน พบว่ามีหลายวิธี แต่ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ พาโนรามา เป็นการสอนที่ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน มีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนที่นักเรียนจะอ่านด้วยตนเองตามลำพัง โดยผู้สอนเป็น
เพียงผู้จัดกิจกรรมการอ่าน และให้คำแนะนำรายละเอียดทุกขั้นตอนตลอดชั่วโมงเรียน หลังจาก
นั้นนักเรียนจะฝึกฝนด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2553) วิธีสอนแบบพาโนรามา มีลำดับ
ขั้นตอน 3 ขั้นตอนใหญ่ และ 8 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม จะมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย
โดยที่ครูและนักเรียนช่วยกันกำหนดในการอ่าน เพื่อหารายละเอียด หรืออ่านเพื่อหาข้อมูล
จากนั้นจะเป็นการปรับความเร็วในการอ่านโดยดูจากจุดมุ่งหมายที่กำหนดซึ่งยืดหยุ่นได้ตาม
ความยากง่าย ของเนื้อหา ในลำดับต่อไปจะเป็นการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน ในขั้นที่ 2 คือ
ขั้นอ่าน จะมีการสำรวจข้อความ ที่อ่าน รายละเอียดของเรื่องที่อ่าน และการคิดตามโดย
จับความคิดหลักและเรื่องราวต่าง ๆ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเองเพื่อให้เข้าใจดี
ยิ่งขึ้น และตามด้วยการจดบันทึก นักเรียนบันทึกสิ่งที่น่าสนใจลงในหนังสื อหรือสมุดบันทึกเพื่อ
เป็นการช่วยเตือนความจำ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เป็นการจำโดยครูเน้นให้นักเรียนทบทวนความจำ
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จากการบัน ทึกโดยแยกแยะจุดสำคัญของเรื่องให้เป็นระบบ และตามด้ว ยการประเมินผล
เพื่อประเมินว่านักเรียนได้อ่านตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ (ปิยะตา พงศ์สุชาติ, 2555)
การนำเทคนิคผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน
เพราะผังกราฟิกเป็นเครื่องมือช่วยแสดงความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สามารถเห็น
ได้ชัดเจนโดยแสดงในลักษณะของ ผังรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่อยู่อย่าง
กระจัดกระจายมาจัดให้เป็นระเบียบ สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของเนื้ อหา
หรือข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจและจดจำความรู้เนื้อหาสาระนั้น ๆ ได้ง่ายและยาวนาน
(ปัณฑิตา สุกดำ, 2556) เทคนิคผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหา และมี
ทักษะในการคิดพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนเพิ่มความจำได้อย่างถาวร
ผู้เรียนสามารถนำผังกราฟิกที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้มองเห็นว่าความคิดย่อของแต่ละส่วน
มีความเชื่อมโยงกัน เป็น เรื่องใหญ่น อกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิด
ได้อย่างมีเหตุผล (อมรรัตน์ จิตตะกาล, 2556)
ผู้วิจัยจึงสนใจวิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีต่อการอ่านจับ
ใจความและ การเขีย นสรุป ความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการสอนดังกล่าวมีขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในการอ่านจับใจความและสามารถเขียนสรุปความจากการอ่านได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความภาษาไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
2. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถการเขี ย นสรุ ป ความภาษาไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย เรื ่อ ง ผลการใช้ว ิธ ีส อนแบบพาโนรามาร่ว มกั บ เทคนิค ผัง กราฟิ ก ที ่ม ีต่อ
ความสามารถ การอ่ า นจั บ ใจความและการเขี ย นสรุ ป ความภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 7
อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 128 คน
จัดชั้นเรียนแบบ คละความสามารถ
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสระไคร จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
2. รูปแบบการวิจัย
การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย กึ ่ ง ทดลอง (Experiment Research) ใช้ ร ู ป แบบ
การทดลองแบบกลุ่ม ทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest – Posttest Design) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย มีดังนี้
T1
หมายถึง
การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
X
หมายถึง
วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
T2
หมายถึง
การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ป ระกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย และแบบทดสอบวัด
ความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ซึ่งมีวิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้ว ิธ ีส อนแบบพาโนรามาร่ว มกับเทคนิคผังกราฟิก ซึ่งผู้ว ิจัยจัดทำขึ้นเองโดย
มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ภ าษาไทย 2) วิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้ และตัว ชี้ว ัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาระการอ่าน
และสาระการเขี ย น เกี ่ ย วกั บ การอ่ า นจั บ ใจความและการเขี ย นสรุ ป ความภาษาไทย
3) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
4) ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอ่านจับใจความและการเขียนสรุป
ความภาษาไทย วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 5) กำหนดเนื้อหา คัดเลือก
ผังกราฟิกที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
เนื้อหาประเภท นิทาน บทความ และข่าว และเลือกรูปแบบผังกราฟิก ประเภท แผนผั ง
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ความคิด และ 6) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิค
ผังกราฟิก จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง โดยกำหนดให้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 – 3 เป็นการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความจากนิทาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่
4 – 6 เป็นการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความจากบทความ และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 7 – 9 เป็นการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความจากข่าว
3.2 แบบทดสอบวั ด ความสามารถการอ่ า นจั บ ใจความภาษาไทย
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาจุดประสงค์ในการสอนอ่านจับ
ใจความโดยให้ส อดคล้ องกั บ สาระ การเรีย นรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบ เทคนิคการเขียนข้อสอบ และวิธีการใช้
แบบทดสอบจากหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ การอ่าน
จับใจความภาษาไทย ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบฉบับก่อนเรียน 1 ฉบับ และแบบทดสอบฉบับหลังเรียน 1 ฉบับ
เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ โดยวัดคุณลักษณะของความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ ด้านการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน จำนวน 18 ข้อ ประกอบด้ว ย
ความจำ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า คุณลักษณะละ 3 ข้อ
แยกข้อเท็จจริง จำนวน 2 ข้อ แยกข้อคิดเห็นจำนวน 2 ข้อ คาดคะเนเหตุการณ์ จำนวน 2 ข้อ
ระบุ เ หตุ ผ ล จำนวน 2 ข้ อ สรุ ป ความรู ้ จำนวน 2 ข้ อ และสรุ ป ข้ อ คิ ด จำนวน 2 ข้ อ
3) นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรูปแบบ สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามที่ ได้รับคำแนะนำ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 4) นำแบบทดสอบที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยแบบทดสอบก่อน
เรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.70 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 –
0.53 และแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.63 และมีค่าอำนาจ
จำแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.38 5) หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับตามสูตรของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson Method) จากสูตร KR 20 ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียน
มีค่าความเชื่อมั่น อยู่ที่ 0.84 และแบบทดสอบหลั งเรียนมีค่าความเชื่อมั่น อยู่ที่ 0.89 และ
6) นำแบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความทั้งสองฉบับ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ
และรวบรวมข้อมูล
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3.3 แบบทดสอบวั ด ความสามารถการ เขี ย นสรุ ป ความภาษาไทย
เป็น แบบทดสอบอัตนัย ชนิดเขีย นตอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
2) ศึกษาการทำแบบทดสอบวัดความสามารถการเขีย นสรุปความภาษาไทย จากหนังสื อ
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน สรุปความ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ฉบับก่อนเรียนจำนวน 3 ข้อ และฉบับหลังเรียน
จำนวน 3 ข้อ 4) นำแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทยที่สร้า งขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และนำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 5) นำแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย
ที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ซึ่งมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 6) นำแบบทดสอบวัดความสามารถการ
เขียนสรุปความภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นำมาคัดเลือกให้เหลือฉบับก่อน
เรียน 1 ข้อ และ ฉบับหลังเรียน 1 ข้อ 7) นำแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความ
ภาษาไทยที่คัดเลือกไว้ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตรอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ตามสู ต รสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่ ง
แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.94 และแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ 0.96 และ 8) นำแบบวัดความสามารถการเขียนสรุปความทั้งสองฉบับไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูล (Cronbach, L. J., 1990)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
4.1 ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับการสอนอ่านจับใจความ
และการเขียน สรุปความภาษาไทย โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
4.2 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านจับใจความภาษาไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย
ฉบับก่อนเรียน ตรวจให้คะแนน เก็บไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน
4.3 ผู ้ ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยทำ
การทดลองตาม แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
4.4 หลั ง เสร็ จ สิ ้ น การทดลองให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทำแบบทดสอบหลั ง เรี ย น
ด้วยแบบทดสอบ วัดความสามารถอ่านจับใจความภาษาไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถ
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การเขียนสรุปความภาษาไทย ฉบับหลังเรียน และตรวจให้คะแนนเก็บไว้เป็นคะแนนทดสอบ
หลังเรียน
4.5 นำคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับ
ใจความภาษาไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.1 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยวิธี การทดสอบค่า T – Test
โปรแกรม SPSS
5.2 เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดยวิธี การทดสอบค่า T – Test
โปรแกรม SPSS

ผลการวิจัย
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ พาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก โดยใช้สถิติ t – test กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ดังปรากฏผล
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก
คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

N
30
30

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

̅)
(𝒙
11.43
15.80

S.D.
3.41
4.23

t
10.346*
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จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย ของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมที่ใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 11.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.41 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) เท่ากับ15.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t – test แบบ Dependent พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถการอ่าน
จับใจความภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกโดยใช้ส ถิติ t – test กรณีกลุ่มตัว อย่างไม่เป็นอิส ระต่อกัน ดังปรากฏผล
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก
คะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

N
30
30

S.D.

̅)
(𝒙
6.90
9.97

2.81
3.34

t
10.370*

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดความสามารถการการเขียนสรุปความ
ภาษาไทย ของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมที่ใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 6.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.81 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) เท่ากับ 9.97ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.34 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t – test แบบ Dependent พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการเขียน
สรุปความภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อภิปรายผล
การวิ จ ั ย เรื ่อ ง ผลการใช้ว ิธ ีส อนแบบพาโนรามาร่ว มกั บ เทคนิค ผัง กราฟิ ก ที ่ม ีต่อ
ความสามารถ การอ่ า นจั บ ใจความและการเขี ย นสรุ ป ความภาษาไทย ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระไคร จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอน
แบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการวิเคราะห์เป็น
เช่นนี้เนื่องจากการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบพาโนรามาเป็นการสอนที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนที่นั กเรียนจะอ่านด้วย
ตนเองตามลำพังโดยผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมการอ่าน และให้คำแนะนำรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอนตลอดชั่วโมงเรียน หลังจากนั้นนักเรียนจะฝึกด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยขั้นเตรียม
ตอนแรกจะมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านทำให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนจะอ่า นเรื่องนี้ไป
เพื่ออะไร จากนั้นนักเรียนก็เริ่มปรับความเร็วในการอ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวคร่าว ๆ หลังจาก
นั้นนักเรียน จะเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งคำถามที่นักเรียนตั้ งเป็น
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร ซึ่งในขั้นตอนการตั้งคำถามนี้ในช่วงแรก
นักเรียนจะตั้งคำถามไม่ค่อยได้ ครูผู้สอนจึงแนะนำและยกตัวอย่างการตั้งคำถามให้กับนักเรียน
จนกระทั่งนักเรียนสามารถตั้งคำถามได้จนเกิดความชำนาญ เมื่อถึงขั้นอ่านนักเรียนจะร่วมกัน
สำรวจเรื่องที่อ่านอย่างคร่าว ๆ เช่น เป็นเรื่องประเภทใด ใครเป็นผู้แต่ง เพื่อให้นักเรียนทราบ
ที่มาของเรื่อง จากนั้นจะเกิดการคิดตาม ซึ่งการคิดตามนี้คือการหาคำตอบจากข้อคำถามที่
ได้ร่วมกันตั้งไว้ในขั้นเตรียม ซึ่งการได้มาของคำตอบจะทำให้นักเรียนไขข้อสงสัยและทำให้เข้าใจ
เรื่องราวได้มากขึ้น หลังจากนั้นนักเรียนจะจดบั นทึกสิ่งที่ได้ในรูปแบบของผังกราฟิก แบบผัง
ความคิด ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของความคิดต่าง ๆ ในโครงสร้างภาพรวมโดยใช้เส้นคำ สี
เครื่องหมายต่าง ๆ และภาพ ทำให้นักเรียนเกิด ความเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขกับการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมศรี ยาดี ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามาเพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนแม่หลวง
อุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ
ว่า ประสิทธิภาพของแผน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนอ่าน
จับใจความแบบพาโนรามาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทย
คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ทั้งหมด 10 แผนการจัดการ
เรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.41/ 82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนอ่านจับ
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ใจความแบบพาโนรามาในการพัฒนาการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 11.44 คิดเป็นร้อยละ 34.33
สำหรับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.67 คิดเป็นร้อยละ 82.22 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.90 คะแนน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 ที่เรียนโดยวิธีสอนอ่านแบบพาโนรามา ในการอ่านจับใจความ โดยภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (พิมศรี ยาดี, 2555)
2. ความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอน
แบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ผลการวิเคราะห์เป็น
เช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบพาโนรามารวมกับเทคนิคผังกราฟิก
เป็นการบูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญ
มีวิธีการฝึกอ่านที่เป็นขั้นตอนและมีการสรุปข้อมูลโดยการสร้างเป็นผังกราฟิกในรูปแบบแผนผัง
ความคิด ซึ่งลักษณะของแผนผังความคิดทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ได้เร็วขึ้น
และสามารถนำเนื้อหาที่เป็น ประเด็นสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความที่สั้นกะทัดรัด
และเข้าใจง่ายด้วยสำนวนภาษาของตนเอง ทำให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความสำคัญของ
เนื้อหาที่อ่านได้ซึ่งสอดคล้ องกับ บุณณ์ภัสรร เบญจณัฏฐากุญช์ ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PANORAMA และ แบบ KWLผลการวิจัยปรากฏ
ว่ า แผนจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการเขี ย นสรุ ป ความภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ PANORAMA และ แบบ KWL มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.90/87.64 และ 89.25/80.21 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
นั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5 ที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด การเรี ย นรู้ PANORAMA และแบบ KWL
มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสรุปความภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ PANORAMA และ แบบ KWL มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
การเขียนสรุปความภาษาไทยแตกต่างกัน (บุณณ์ภัสสร เบญจณัฏฐากุญช์, 2556)

องค์ความรู้ใหม่
วิธีสอนแบบพาโนรามาเป็นแนวคิดของเอ็ดเวิร์ด (Peter Edward) เป็นวิธีการสอนอ่าน
ที่พัฒนามาจากหลากหลายวิธีการสอน การอ่านจับใจความโดยการสอนอ่านแบบพาโนรามา
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เป็นการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน
ก่อนที่นักเรียนจะอ่านด้วยตนเองตามลำพัง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมการอ่านและให้
คำแนะนำรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน และการใช้เทคนิค ผังกราฟิกมาใช้ในการสอนนั้นทำให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำวิธีการสอนแบบพา
โนรามาและเทคนิคผังกราฟิกมาใช้ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านจับใจความและเขียน
สรุปความภาษาไทยได้ ตามขั้นตอนการสอน ดังภาพที่ 1
วิธีสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
ที่มีต่อความสามารถการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความภาษาไทย
1. ขั้นเตรียม (Preparation
Stage)

• 1.1 การกาหนดจุดมุ่งหมาย ( P-Purpose)
• 1.2 การปรับความเร็วในการอ่าน (A-Adaptation Rate To Material)
• 1.3 ความจาเป็นในการตั้งคาถาม (N-Need To Pose Question)

2. ขั้นอ่าน (Intermediate
Stage)

• 2.1 การสารวจ (O-Overiew)
• 2.2 การคิดตาม (R-Read and Rate)
• 2.3 การจดบันทึก (A-Annotate) ในรูปแบบผังกราฟิก ประเภทแผนผัง
ความคิด

3. ขั้นสรุป (Concluding
Stage)

• 3.1 การจา (M-Memmori)
• 3.2 การประเมินผล (A-Assess)

ภาพที่ 1 วิธีสอนแบบพาโรนามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก
จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามา
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถการอ่านจับใจความและการเขียนสรุป ความ
ภาษาไทย มี 3 ขั้นตอนใหญ่ 8 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.ขั้น เตรีย ม (Preparation Stage) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด ความพร้ อ มใน
การเรียนรู้และวางแนวทางในการปฏิบัติตามลำดับ
1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย (P – Purpose) ครูและนักเรียนช่วยกันกำหนด
จุดมุ่งหมายในการอ่านโดยตอบคำถามที่ว่า “ฉันกำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไร”
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1.2 การปรั บ ความเร็ ว ในการอ่ า น (A – Adaptation Rate To Material)
ครูช ี้แนะวิธ ีการอ่านด้ว ยความเร็ว ที่แตกต่างกันโดยยืดหยุ่นตามลักษณะเรื่องที่อ่านและ
ตามจุดมุ่งหมายของการอ่านที่กำหนดไว้
1.3 ความจำเป็นในการตั้งคำถาม (N – Need To Pose Question) ครูและ
นักเรียนอภิปรายเพื่อร่วมกันกำหนดคำถามซึ่งครอบคลุมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
2. ขั ้ น อ่ า น (Intermediate Stage) เป็ น ขั ้ น ที ่ น ั ก เรี ย นลงมื อ อ่ า นอย่ า งพิ จ ารณา
ไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจ เพื่อสื่อความหมายจากสิ่งที่อ่านให้ถูกต้อง มีแนวปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการอ่าน ดังนี้
2.1 การสำรวจ (O – Overiew) ครูให้นักเรียนเริ่มการอ่านจากการสำรวจ
เรื่องที่อ่านอย่างคร่าวๆ เช่น เป็นเรื่องประเภทใด ใครแต่ง หัวข้อเรื่อง บทสรุป ฯลฯ เพื่อทราบ
แนวคิดของผู้แต่ง
2.2 การคิ ด ตาม (R – Read and Rate) นั ก เรี ย นอ่ า นด้ ว ยความพยายาม
ตอบคำถามที่ตั้งไว้โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตน เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น
2.3 การจดบันทึก (A – Annotate) นักเรียนบันทึกสิ่งที่น่าสนใจลงในใบงาน
หรือสมุด ขีดเส้นใต้ใจความสำคัญของข้อความที่อ่าน รวมทั้งสรุปเรื่องที่อ่านเพื่อเป็นการช่วยจำ
และเน้นย้ำความเข้าใจ ในรูปแบบของผังกราฟิก ดังนี้
ผังความคิด (Mind Map) หมายถึง ผังที่แสดงความสัมพันธ์ความคิดต่าง ๆ
ให้เห็นโครงสร้าง ในภาพรวม โดยใช้เส้นคำ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย รูปทรง
เรขาคณิต และภาพ แสดงความหมาย และความเชื่ อ มโยงของความคิด หรื อ สาระนั้ น ๆ
ดังภาพที่ 2
จดบันทึก
ศึกษา

Mind Map

นำเสนอ

ประชุม
การใช้วางแผน
ฟื้นความจำ

ภาพที่ 2 ผังความคิดเรื่องการใช้ Mind Map
3. ขั้น สรุป (Concluding Stage) เป็นการตรวจสอบความเข้ าใจของนัก เรี ย นโดย
ปฏิบัติ ดังนี้
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3.1 การจำ (M – Memmori) ครู ใ ห้ น ั ก เรี ย นนำข้ อ ความที ่ จ ดบั น ทึ ก มา
ทบทวนความจำโดยแยกแยะจุดสำคัญของเรื่องให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการนำมาใช้ใหม่
เมื่อต้องการ โดยการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านเป็นสำนวนภาษาของตนเอง
3.2 การประเมินผล (A – Assess) ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายเรื่องราว
ที่อ่านเพื่อเป็น การประเมิน ว่านักเรีย นอ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตอนต้นหรือไม่
อ่ า นแล้ ว สามารถสรุ ป ความจากเรื ่ อ งที ่ อ ่ า นได้ ห รือ ไม่ ว ิ ธ ี ก ารประเมิ น ผล ให้ น ั ก เรี ย นทำ
แบบฝึกหัด ให้ตอบคำถาม นำเสนอหน้าชั้นเรียน ตรวจแบบฝึกหัดส่วนขั้นตอนในการสรุปครูจะ
เป็นผู้ดำเนินการสรุปหลังการอภิปรายร่วมกันกับนักเรียน เพื่อเป็นการเน้นย้ำ ความเข้าใจและ
ให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเอง

สรุป/ข้อเสนอแนะ
1. ความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามา
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้
2. ความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบพาโนรามา
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. ควรมีการสร้างความเข้าใจให้นักเรียนทราบถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในแต่ละ
ขั้นตอน โดยการยกตัวอย่างและครูคอยแนะนำในแต่ละกิจกรรม
2. ควรอธิบายวิธีการทำผังกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าใจก่อนการปฏิบัติ
กิจกรรม
3. ควรอธิบายขั้นตอนของการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความให้นักเรียน
เข้าใจก่อนการปฏิบัติกิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ย ววิธีการสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกับทักษะ
การอ่านและการเขียนอื่น ๆ ในภาษาไทย เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนตามจินตนาการ
ฯลฯ
2. ควรศึกษาเกี่ยววิธีการสอนแบบพาโนรามาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกับนักเรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
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