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บทคัดย่อ
 

 การวจิัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์ 

และการเขยีนโครงงานวชิาชพี ของนกัศกึษา หลงัการใช้รปูแบบการเรยีนการสอน LPC เมือ่เทยีบกบั

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาระดับผลงานการเขียนโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา 

หลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC เมื่อเทยีบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่

ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนโครงงานวิชาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอน LPC  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรยีน  แบบประเมนิการอ่านเชงิวเิคราะห์แบบประเมนิการ

เขยีนโครงงานและแบบประเมนิผลงานการเขยีนโครงงานวชิาชพี  วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลของการวจิัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์โครงงานวชิาชพี 

หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน LPC  มีคะแนนร้อยละ82.52 และการเขียนโครงงานวิชาชีพ 

ของนักศกึษา หลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC  มคีะแนนร้อยละ 92.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่
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วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 255932

ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 และผลงานการเขียนโครงงานวิชาชีพ หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

LPC ของนักศกึษา โดยภาพรวม มคีะแนนร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 80 

ค�าส�าคัญ :   รูปแบบการเรยีนการสอน LPC  การอ่านเชงิวเิคราะห์  การเขยีนโครงงานวชิาชพี

ABSTRACT

 This research aimed to study students’ learning achievement of analytical reading. After 

using the LPC Teaching Model compared with the set criterion of 80 percent; and to study the 

result of Career Project Writing of   students after using   LPC Teaching Model compared with 

the set criterion of 80 percent.  The target group consisted of 30 higher vocational students 

of Lanna Poly Technical Chiang Mai Technological College in the first semester of academic 

year 2015. The instruments applied in this study consisted of instructional plans on Analytical  

Reading and Writing Career Project by using LPC Teaching Model, achievement posttest, analytical 

reading assessment, project work assessment, and career project work assessment.  Data were 

analyzed by using descriptive statistics included percentage, means, and standard deviation. 

The research findings were as follows:

               After learning through LPC Teaching the Model, students’ learning achievement 

of Analytical Reading scores average was 82.52 and after learning through LPC Teaching the 

Model, students’ learning achievement of Career Project Writing scores average was 92.21 

which was higher than to the set criterion of 80 percent. After learning through LPC Teaching 

Model, the students’ Writing Career Project score averaged 89.16, which was higher than the 

set criterion of 80 percent.  

KEYWORDS :  LPC Teaching Model, Analytical Reading, Career Project Writing
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บทน�า
 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ให ้ได ้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรอาชีวศึกษาผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกทักษะพื้นฐาน

ที่สัมพันธ์กันทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด  

การอ่านและการเขียน อย่างไรก็ตามทักษะ

ทั้ง 4 ด้านนี้ การอ่านเป็นทักษะที่นักเรียนควร

ได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนเป็นล�าดับแรก  

ก่อนที่จะฝึกทักษะขั้นต่อไป จากข้อความที่ได้

กล่าวอ้างมา จะเหน็ได้ว่าการอ่านและการเขยีน

เป็นทกัษะทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัซึง่ ศรทีลู ถาธญั

และคณะ (2553) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นทกัษะ

พื้นฐานส�าคัญของการเขียน และเมื่อนักเรียน

ได้เรยีนรู้ด้วยเทคนคิ วธิกีารสอนที่หลากหลาย

ก็จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน การ

ศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถน�า

มาถ่ายทอด แสดงออกทางภาษา หรอืเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรทีต้่องอาศยัความรู ้ความสามารถ

ในการคิด ความรู้สึก จินตนาการของผู้เขียน

ประกอบกัน หากนักเรียนมีประสบการณ์การ

อ่านมากก็จะส่งผลให้ความสามารถทางการ

เขียนดีขึ้นด้วย ขณะเดียวกันสุจริต เพียรชอบ 

และสายใจ อมิทรัมพรรย์ อ้างถงึใน กาญจนา

วด ี เหริเมฆ (2548) เห็นว่า ครูควรให้นักเรยีน

ฝึกฝนทักษะการอ่าน และการเขยีนให้มากและ

สม�า่เสมอ แม้ว่าทกัษะการอ่านและการเขยีนจะ

มคีวามส�าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่ผล

การเรยีนของนกัเรยีนทัง้ 2 ทกัษะนี้ ยงัไม่ประสบ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ 

รูปแบบการสอนหรอืวธิกีารสอนของครู เพราะ

ครูยึดตามแนวเดิมไม่ใฝ่หาความรู้หรือวิธีการ 

ต่าง ๆ ที่จะน�าไปสอน นอกจากนี้ครูยังไม่จัด

สภาพการเรียนการสอนให้มีความหมายและ

ความสนใจแก่นักเรยีน 

          จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการ

สอนวิชาภาษาไทยในวิทยาลัยเทคโนโลยีโปล ิ

เทคนิคลานนาเชียงใหม่ มาเป็นเวลา 20 ปี 

พบว่านักศึกษายังมีปัญหา ในด้านการอ่าน 

การค้นคว้าข้อมูลการคิดวิเคราะห์ การใช้

วจิารณญาณในการอ่านค่อนข้างต�า่ รวมถงึการ

ขาดทักษะการเขียนโครงงาน และจากปัญหา 

ผู้วิจัยได้ข้อมูลสะท้อนกลับของอาจารย์ประจ�า

วิชาการจัดท�าโครงงานวิชาชีพ ในแต่ละสาขา

งาน ซึ่งการที่นักศึกษามีทักษะทางภาษาไทย

ที่ดีจะส่งผลต่อการเขียนโครงงานเพื่อน�าเสนอ

การจัดท�าโครงงานประดิษฐ์กรรมในสาขางาน

อาชีพที่ตนเองศึกษา ท�าให้นักศึกษาสามารถ

จัดท�าประดิษฐ์กรรมพิเศษได้ตามก�าหนดระยะ

เวลา และสามารถจบการศกึษาได้ตามหลกัสตูร 

ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนาเชยีงใหม่ 

ยังมผีลการเรยีนรายวชิาภาษาไทย ในด้านการ

อ่านเชงิวเิคราะห์และด้านการเขยีน อยูใ่นเกณฑ์

ต�า่ และจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบั

ชาต ิด้านอาชวีศกึษา (V-NET) พบว่านักศกึษา

มีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาไทย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีก่�าหนด ซึง่ข้อทดสอบทัง้หมดจะเน้น

การวัด และประเมนิ เนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะการ

สือ่สารทีเ่น้น การคดิ วเิคราะห์ และการน�าไปใช้

ในชวีติประจ�าวัน 

 ผูว้จิยัได้สงัเคราะห์รปูแบบการจดัการ

เรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมต่อนักศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ

วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่

ขึ้น คือรูปแบบการเรียนการสอน LPC เพื่อ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิ เทคนิค 
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ลานนาเชียงใหม่ (Lanna Poly Technical  

College) ได้รู ้จักการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล

จากการอ่านโครงงานที่มีผู้เคยจัดท�ามาก่อน

ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันยังได้รับการพัฒนา

ทักษะที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง คือ การเขียนที่ต้อง

มีการถ่ายทอดข้อมูลจากกระบวนการคิดและ

สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดย

ผ่านการเขยีนโครงงาน ซึ่งรายละเอยีดรูปแบบ 

การเรยีนการสอน LPC มดีังต่อไปนี้

 ขั้น L (Learn to Know) เป็นขั้นการ

เรยีนทีจ่ะรู ้เป็นขัน้ตอนการส�ารวจข้อมลู ศกึษา

ค้นคว้า ความรู้พื้นฐานข้อมูล องค์ประกอบ วธิี

การเขียน และภาษาที่ใช้เขียน การตั้งค�าถาม 

และการสงัเกตท�าความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ

เขยีนข้อมูล

 ขัน้ P (Practice) เป็นขัน้การฝึกปฏบิัต ิ   

โดยเน้นการฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนซึ่งมีรายละเอียดในการตั้งค�าถาม ฝึก

การคิด และการฝึกการใช้ภาษาในการเขียน 

ประกอบด้วย องค์ประกอบของการเขียน วิธี

การเขยีน และการสร้างสรรค์ผลงานการเขยีน

 ขั้น C (Conclusion) เป็นขั้นตอนการ

สรุปความรู้แบบองค์รวม ที่ได้จากขั้น L และ

ขัน้ P เป็นการสรุป และสร้างสรรค์ผลงานเขยีน

ด้วยตนเองโดยเน้นด้านความส�าคัญของการ

เขียน องค์ประกอบของการเขียน ขั้นตอนการ

เขยีน การเรยีงล�าดับการเขยีน การใช้ภาษาใน

การเขียน และน�ามาประยุกต์ ใช้ในงานเขียน

ของตนเอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เน้นให้ผู ้เรียน

สร้างสรรค์ผลงานการเขยีนโครงงานวชิาชพี

 รูปแบบการเรียนการสอน LPC เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยได้คิดขึ้น

มาใหม่ โดยการบูรณาการเทคนิคการตั้ง

ค�าถาม ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจใคร่เรียนรู้

ของผู้เรียนเพื่อน�าสู่การพัฒนาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาพื้นฐานตามแนวคิดของเบนจามิน 

บลูม  (Bloom’s Taxonomy) ที่ว่า มนุษย์จะเกดิ

การเรยีนรู้ใน 3 ด้าน คอื ด้านสตปิัญญา ด้าน

ร่างกาย ด้านจิตใจ โดยอาศัยทฤษฎีการสอน

คิดวิจารณญาณและใช้เทคนิคการตั้งค�าถาม

การคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิร์ดเดอโบโน 

และน�าไปประยกุต์ให้สอดคล้องกบัการอ่านเชงิ

วิเคราะห์ ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า

พร้อมทั้งการสังเคราะห์ข้อมูลในการค้นคว้า 

และเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

เพื่อพัฒนาการอ่านเชงิวเิคราะห์ การอ่านอย่าง

ละเอยีด มคีวามเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยใช้

กระบวนการคิดไตร่ตรอง หาเหตุผล แยกแยะ

ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล คิดไตร่ตรองข้อมูล

อย่างรอบคอบ และแจกแจงส่วนประกอบ 

ต่าง ๆ ของเรื่องราวที่อ่าน ตามที่ พิมพิมล  

จันต๊ะวงค์ (2554) ได้กล่าวถงึความส�าคัญของ

การอ่านเชงิวเิคราะห์ ว่ามคีวามส�าคญัในการใช้

ชีวิตในยุคปัจจุบันกับบุคคลทุกระดับเพราะจะ

ท�าให้ทราบถึงเนื้อหาและสาระของเรื่องที่อ่าน 

ซึ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์จ�าเป็นต้องมีการฝึก

อ่านเชิงวิเคราะห์ให้มากและบ่อยครั้งเพื่อน�าไป

สู่การสร้างความรู้ ความคิดซึ่งจะส่งผลให้การ

เขยีนมปีระสทิธภิาพ มลี�าดบัขัน้ตอนและมคีวาม

ชดัเจนมากยิง่ขึ้น โดยมุง่ให้ผูเ้รยีนเกดิองค์ความ

รู้ในการเลือกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก

สิ่งที่ผู้เรียนสนใจและได้แนวทางสู่การปฏิบัต ิ

ทั้งนี้จะท�าให้นักศึกษาเขียนโครงงานวิชาชีพ

ได้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิดของ วิชชุกร

มาลาวิทยา (2543) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ต่อการเขียนโครงงานวิชาชีพไว้ดังนี้ การเขียน

โครงงานวิชาชีพเป็นกิจกรรมศึกษาวิชาการ

งานทีส่่งเสรมิสนับสนุน ให้ผูเ้รยีนได้เลอืกศกึษา

ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนเองมี

ความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือ

ปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ ่งหมายที่ก�าหนดไว้  

โดยมรีายละเอยีดของงานทีจ่ะจดัท�าไว้ล่วงหน้า 
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เป็นขั้นตอนพร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิด

ขึ้นเป็นความสามารถของนักศึกษา ในการท�า

กิจกรรมระหว่างเรียนตามขั้นตอน โดยมีองค์

ประกอบส�าคัญของการเขยีน คอื รายละเอยีด

ของโครงงาน การเขียนหลักการและเหตุผล 

การเขียนวัตถุประสงค์ การเขียนเป้าหมาย

ของโครงงาน การก�าหนดขั้นตอนและวิธีการ 

ด�าเนินงาน การเขียนผลประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับ และการตดิตามประเมนิผลโครงงาน 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน 

โครงงานวิชาชีพของนักศึกษา หลังการใช้รูป

แบบการเรยีนการสอน LPC  

 2. เพื่อศึกษาระดับผลงานการเขียน

โครงงานวิชาชีพของนักศึกษา หลังการใช้ 

รูปแบบการเรยีนการสอน LPC

สมมตฐิานงานวจิัย
 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  

LPC นักศึกษาสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ และ

เขียนโครงงานวิชาชีพ และมีผลงานการเขียน

โครงงานวชิาชพี เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

วธิกีารด�าเนนิการวจิัย            

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชัน้ปีที่ 2 จ�านวน 90  คน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการ

ศกึษา 2558

 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาวทิยาลยั

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศกึษา 2558  จ�านวน 1 ห้อง รวม 30 คน 

ซึง่ได้มาจากการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

 1.  แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้รูป

แบบการสอน LPC เพื่อพัฒนาการอ่านเชิง

วเิคราะห์ และการเขยีนโครงงานวชิาชพี ส�าหรบั

นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง

           2.  แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอ่านเชิงวิเคราะห์โครงงาน และการเขียน

โครงงานวชิาชพี

 3.  แบบประเมินการอ่านเชิงวิเคราะห์

โครงงานวชิาชพี

 4.  แบบประเมินการเขียนโครงงาน

วชิาชพี

 5.  แบบประเมนิผลงานการเขยีนโครง

งาน วชิาชพี    

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข ้อมูลจากคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์

และการเขียนโครงงานวิชาชีพ หลังการใช้

รูปแบบการเรียนการสอน LPC ด้วยการน�า

คะแนนทดสอบ และคะแนนทีไ่ด้จากผลงานการ

เขียนโครงงานวิชาชีพ มาเทียบกับเกณฑ์ที่                    

ก�าหนด ใช้ค่าสถติพิื้นฐาน คอื ค่าเฉลี่ย ร้อยละ                     

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิ เคราะห ์ข ้อมูลจากระดับผล

งานการเขียนโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา

หลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC โดย

เทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ  

ค่าร้อยละ  
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ผลการวจิัย
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนน

พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนโครง

งานวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

โปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่ โดยใช้รปูแบบการ

เรยีนการสอน LPC ในภาพรวมมดีังต่อไปนี้

 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนด้านการอ่านเชงิวเิคราะห์โครงงานวชิาชพี 

และการเขียนโครงงานวิชาชีพ หลังการใช้รูป

แบบการเรียนการสอน LPC ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย

ภาพรวมมคีะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนด้าน

การอ่านเชิงวิเคราะห์โครงงานวิชาชีพ ร้อยละ

82.52 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน 

การเขียนโครงงานวิชาชีพหลังการใช ้รูป

แบบการเรียนการสอน LPC ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่ โดยภาพ

รวมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

เขียนโครงงานวิชาชีพ มีคะแนนร้อยละ 92.21 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80  

 2. ผลงานการเขียนโครงงานวิชาชีพ 

หลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนาเชยีงใหม่ 

โดยภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 89.16 สูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 80

อภปิรายผลการวจิัย
              จากการวจิัยเรื่อง การพัฒนาการอ่าน

เชงิวเิคราะห์ และการเขยีนโครงงานวชิาชพีของ

นักศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา

เชยีงใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC 

สามารถอภปิรายผลดังต่อไปนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

อ่านเชงิวเิคราะห์ และการเขยีนโครงงานวชิาชพี 

หลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่ 

พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านเชงิ

วเิคราะห์ของนกัศกึษา  มคีะแนนรอ้ยละ 82.52 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 80 และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนโครงงาน

วชิาชพี  มคีะแนนร้อยละ 92.21 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 80 เช่นเดยีวกัน ทัง้นี้อาจ

เนื่องมาจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

LPC ซึ่งผู้วจิัยน�ามาพัฒนานักศกึษาในด้านการ

อ่านเชงิวเิคราะห์ และการเขยีนโครงงานวชิาชพี 

อย่างเป็นระบบและมขีัน้ตอนที่ชัดเจน จงึท�าให้

ผู้เรยีนเกดิความสนใจใคร่เรยีนรู้ เสาะแสวงหา

ข้อมูล รู ้จักการสังเกต การตั้งค�าถาม และ

ค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ท�าให้ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นในการหาค�าตอบที่ตนต้องการ  

มีการช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�ากันภายใน

กลุ่ม ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกัน

และกันขึ้น ขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนการ

สอน LPC เป็นการฝึกให้ผู้เรยีนได้อ่านโครงงาน

วชิาชพี เชงิวเิคราะห์ข้อมลูโครงงาน ทีผู่เ้รยีนคดั

เลอืก มาฝึกวเิคราะห์ในแต่ละส่วน ทัง้รายกลุ่ม

และรายบุคคล ท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน

สาเหตทุีม่าของการเขยีนโครงงาน วตัถปุระสงค์ 

ของโครงงาน รายละเอียดขั้นตอนของการ 

จัดท�าโครงงาน  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อด ี

ข้อบกพร่องของโครงงาน สามารถน�าแนวคิด
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ที่ได้รับไปใช้ประยุกต์เขียนเป็นผลงานโครงงาน

ของตนเอง และบอกถึงคุณค่าและประโยชน์

ของโครงงานที่ตนเองอ่านได้ ซึ่งผลที่ผู้เรียนได้

จากการฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ ท�าให้ได้แนวทาง

จากการอ่านโครงงานวิชาชีพที่มีความหลาก

หลาย และได้น�ามาฝึกเขียนโครงงานวิชาชีพ 

โดยสามารถตั้งชื่อโครงงานได้น่าสนใจ เขียน

หลักการและเหตุผลได้ชัดเจน ถูกต้อง เขียน

วัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง และสัมพันธ์กับการ

เขียนหลักการและเหตุผล เขียนก�าหนดขั้น

ตอน และวธิดี�าเนนิการโครงงานได้อย่างชดัเจน  

ถูกต้องและต่อเนื่อง เขียนประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับสัมพันธ์กับการเขยีนวัตถุประสงค์ และ

เขยีนวธิกีารตดิตามประเมนิผลโครงงานได้ครบ

ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตาม

แนวทางที่ผู้วจิัยได้ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการ

เรียนรู้และหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ 

ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ และฝึกการเขียน  

โครงงานวิชาชีพเป็นขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนจึงเกิด

ความเข้าใจ สามารถสรุปและสร้างสรรค์ ผล

งานเขียนด้วยตนเองได้ถูกต้อง จึงส่งผลให้ได้

คะแนนจากการท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ

การเขียนโครงงานวิชาชีพของผู ้เรียนได้ใน

ระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 

ที่ก�าหนดไว้   

 นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยใช้

หลกัการ และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการอ่านเชงิ

วิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ท�าให้การจัดการเรียน

รู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

มีกระบวนการที่ท�าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และส่งผลต่อ

ทักษะการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) ที่กล่าวว่า  

การอ ่ านกับการคิด เป ็ นกระบวนการที ่

เกี่ยวข้องกัน การอ่านเริ่มต้นที่สายตารับรู ้

สัญลักษณ์ แต่การคิดจะเริ่มต้นตั้งแต่การแปล

ความของสัญลักษณ์ที่สายตารับรู ้แล้วส่งยัง

ไปสมองเพื่อแปลความหมาย ด้วยเหตุผลนี้จึง

กล่าวได้ว่า เมื่อมกีารอ่านเกดิขึ้น ก็จะมกีารคดิ

ตามมาทันทีที่บุคคลเริ่มต้นอ่านก็จะเริ่มต้นคิด

ควบคู่กับการอ่านทันที และบุคคลจะประสบ

ความส�าเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องมีทักษะ

การอ่านที่ดีแล้ว ยังมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต ้องมีทักษะการเขียนที่ดีด ้วยเพื่อใช ้

ถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู ้อื่นรับรู ้ ดังที่  

สมพร มันตะสูตร (2538) ได้กล่าวไว ้ว ่า 

ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน 

มากกว่าทักษะอื่น ๆ จงึจะเกดิผล ทัง้การเขยีน

แสดงความคิดเห็น ความรู้ ข้อเท็จจริง ตลอด

จนจินตนาการ เพราะการเขียนเป็นศิลปะ 

ในการสื่อสารความคิด และความรู ้สึกไป

ยังผู ้อ่าน  ซึ่งต้องอาศัยความสามารถเป็น 

อย่างมาก สาระส�าคัญดังกล่าวสอดคล้อง

กับ นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ (2539) ได้กล่าวว่า  

การเขยีนเป็นการถ่ายทอดความคดิ และความ

รู้สึกของตนเองออกมาเป็นอักษร เพื่อให้ผู้อ่าน

เกิดการรับรู้และเข้าใจ การเขียนถือเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญที่สุดในการเป็นนักปราชญ์ 

เพราะการเขยีนเป็นผลรวมของการพดู การอ่าน 

การฟัง และการคดิ                    

 ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ พิมพิมล จันต๊ะวงค์ (2554) 

ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด

วเิคราะห์ และเขยีนวชิาภาษาไทย ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน

ความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนวิชาภาษาไทย หลังเรียน โดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบแคทส์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
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สอนแบบแคทส์ในการพัฒนา ความสามารถ

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนวิชาภาษา

ไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้อง

กับผลการวจิัยของจริาภรณ์  หอมกลิ่น (2548)  

ที่ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  

4 MAT เรือ่งการอ่านเชงิวเิคราะห์ กลุม่สาระการ

เรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ผลการ

ศกึษาพบว่า แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT 

เรือ่งการอ่านเชงิวเิคราะห์ กลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 มปีระสทิธภิาพ 

เท่ากับ 85.00/ 86.14 และค่าดัชนปีระสทิธผิล

เท่ากับ 80.10 และนักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยู่ใน

ระดับมาก

 นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกล่าว ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เจ้า เถียรทว ี

(2547) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ของนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่สอนโดย

วธิกีาร ใช้แผนที่ความคดิกับการเรยีนแบบร่วม

มอื ผลการวจิยั พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ที่ได้รับการ

สอนโดยวิธีการใช้แผนที่ความคิดกับการเรียน

แบบร่วมมอื มคีวามแตกต่างกนั โดยผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดย

วธิกีารใช้แผนทีค่วามคดิ สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการ

สอนแบบการเรยีนร่วมมอื อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทิี่ระดับ .01 และความคดิเห็นของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรายวิชาภาษาไทย

เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่สอนโดยวิธีการใช้

แผนที่ความคิดและการเรียนแบบร่วมมือมีค่า

เฉลี่ย ความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก ส�าหรับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนโครงงาน

วชิาชพี หลังการใช้รูปแบบการสอน LPC  ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่ 

พบว่า มคีะแนนร้อยละ 92.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ ร้อยละ 80  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

ผู้วิจัยใช้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิด                              

การเขยีนโครงงานตามแนวทางของ Ribe &Vidal                                                  

(อ้างถงึใน สมศกัดิ ์ภูว่ภิาดาวรรธน์, 2544)  โดย

ก�าหนดการเลือกหัวข้อ (Selecting the Topic)  

ซึ่งเป็นขั้นของสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ

ประมวลเป็นหัวเรื่องของโครงงานเพื่อสร้าง

โครงร่างของโครงงาน (Creating a General 

Outline of the Project) และน�ามาวางแผนและ

ก�าหนดขอบเขตของโครงงาน วเิคราะห์ขัน้ตอน

การท�างานจัด เตรียมอุปกรณ์ ก่อนที่จะน�า

ไปสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ งานตามหัวเรื่อง (Doing 

Basic Research Around the Topic)  ซึ่งเป็นขัน้

ด�าเนนิการตามโครงร่างของโครงงานตามหน้าที ่

รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนถึง 

ขั้ นรายงานผลการปฏิบัติ งานสู ่ ชั้ น เรียน  

(Reporting to the Class ) เป็นขัน้ถ่ายโยงความ

คิดความรู้สึกสู่ชั้นเรียน อาจเป็นการรายงาน

ด้วยการพูดหรือการเขียนและขั้นกระบวนการ

ย้อนกลับ (Processing Feedback) เป็นขั้นของ

การย้อนกลับการเรียนรู ้แบบโครงงาน และ

ยังเป็นการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การ

วางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ 

การสร้างสรรค์ จึงส่งผลให้นักศึกษามีผลการ

เขยีนโครงงานวชิาชพีสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ผลการวจิยัครัง้นี้ยงัสอดคล้องกบั  ผล

การวิจัยของ สมบัติ ราศี (2550) ที่ได้ศึกษา

การใช้โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

สื่อสารของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 (ชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่ 3) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ�าเภอ

เชียงค�า จังหวัดพะเยา พบว่า ความสามารถ

ในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การพูด

และการเขียนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ความ

สามารถในด้านการน�าเสนอโครงงาน ด้านรูป



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 39

แบบการน�าเสนอ ด้านสารประโยชน์ ด้านความ

เหมาะสมการใช้สื่อในการน�าเสนอ ด้านความ 

ร่วมมือในกลุ่ม ด้านการเตรียมความพร้อม

การน�าเสนอ โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีเมือ่พจิารณา

ในรายละเอียดพบว่า ความสามารถในการน�า

เสนอโครงงานอยู่ในระดับดีทุกด้าน และยังพบ

ว่า นักศึกษาภาคเรียนปกติมีพฤติกรรมการ

เรยีนรู้เพื่อแก้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับดมีาก

 2. ผลงานการเขียนโครงงานวิชาชีพ 

หลังการใช้รูปแบบการสอน LPC  ของนักศกึษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลย ีโปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม่ พบว่า 

นักศึกษามีคะแนนผลงานการเขียนโครงงาน

วชิาชพี ร้อยละ 89.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ร้อยละ 80 และมคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 

ดีมาก และเมื่อพิจารณารายการประเมิน

คุณภาพผลงานการเขียนโครงงานวิชาชีพ 

แต่ละด้านพบว่า ด้านการเรียงล�าดับข้อมูล

ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน ด้านการ 

น�าเสนอแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่าสนใจ  

ด ้ านองค ์ประกอบส� าคัญของการ เขี ยน 

โครงงาน และด้านการใช้ภาษาถูกต้องเป็นไป

ตามโครงสร้างไวยากรณ์ อยู่ในระดับดีมาก  

ส ่วนด ้านเขียนรายละเอียดตรงประเด็นมี

คุณภาพอยู่ในระดับด ีตามล�าดับ

  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัด

กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม มีความรับ

ผิดชอบในการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

และจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษา

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ รจนา จันทร์ทอง 

(2546) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมโครง

งานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้

กิจกรรมโครงงานมีความเหมาะสมที่จะน�ามา

ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะมีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน นักเรียนสามารถ

เลือกเรื่องที่สนใจศึกษา ได้เป็นการกระตุ้นให้

นกัเรยีนมคีวามสนใจ เอาใจใส่ต่อการเรยีนการ

สอนมากขึ้น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ 

ฝึกการศึกษาค้นคว้า ท�าให้นักเรียนได้ค้นพบ

ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียน

เป็นผู้อยากรู้อยากเห็น มีความม่ันใจในตนเอง 

มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชชุกร  

มาลาวิทยา (2543) ที่กล่าวว่าโครงงานเป็น

กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 

ความถนัด ได้ศึกษาหาความรู ้ด ้วยตนเอง 

โดยครูเป็นเพียงผู ้ให้ความช่วยเหลือแนะน�า 

สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู ้เต็มศักยภาพ  

ส า ม า ร ถ น� า ไ ป ใ ช ้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ� า วั น ไ ด ้ 

กระบวนการเรียนรู ้มีหลายลักษณะที่ส�าคัญ 

และควรจัดให ้ผู ้ เ รียนได ้ เกิดการพัฒนา 

รอบด้าน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดจาก  

Bartscher, K.,Gould, B. & Nutter, S. (1995) 

ที่ได ้กล่าวถึงการเรียนรู ้ด ้วยโครงงานจะมี

ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งต่อครูและนักเรียน  

ในการที่จะช่วยสร้างองค์ความรู ้ จากการ

ค้นคว้ามีผลงานวิจัยจ�านวนมากยืนยันว่าการ

เรยีนรูด้้วยโครงงาน จะท�าให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม 

เพิ่มทักษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือและช่วย 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส�าหรับ  

นักเรียน และสอดคล้องกับการวิจัยของ 

จิราวรรณ สังวรปทานสกุล (2546) ที่ได ้

ท�าการศกึษาด้านพฒันาการของนกัเรยีนทีเ่รยีน 

โดยวธิโีครงงานและโดยใช้คูม่อืคร ูมพีฒันาการ

ความสามารถด้านการเขียนรายงานการศึกษา

ค้นคว้าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน 

ที่ตั้งไว้โดยจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
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คะแนนระหว่างผลการสอบหลังทดลองและ

ก่อนทดลอง จ�าแนกตามระดับความสามารถ 

พบว่า กลุ ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ ่ม

ควบคุม ซึ่งแสดงว่าวิธีการเรียนรู้โดยวิธีโครง

งานส่งผลต่อพัฒนาการในการเขียนรายงาน

การศึกษาค้นคว้ามากกว่าการเรียนรู ้โดยใช้

คู่มอืครู 

 ดังนั้นจึงสรุปได ้ว ่าการใช ้รูปแบบ

การเรียนการสอน LPC เพื่อพัฒนาการอ่าน

เชิงวิเคราะห์โครงงานและการเขียนโครงงาน

วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนคิลานนา เชยีงใหม่ เป็นรูปแบบการเรยีน

การสอนที่สามารถพัฒนานักศึกษาในการอ่าน

เชิงวิเคราะห์โครงงาน และการเขียนโครงงาน

วิชาชีพ สามารถแก้ปัญหานักศึกษาในแต่ละ

สาขางานที่ขาด ความเข้าใจในการเขียนโครง

งานวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

รูปแบบการเรียนการสอน อีกรูปแบบหนึ่งที ่

ผู้สอนสามารถน�าไปพัฒนากระบวนการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนในระดับ

ชั้นต่าง ๆ รวมทั้งเป็นตัวอย่างของรูปแบบ 

การเรียนการสอน ที่มีความเหมาะสมส�าหรับ

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามสภาพจริง

อกีด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย

 1. ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอน 

LPC ไปใช้กับนักศึกษาที่ยังขาดความเข้าใจใน

การเขียนโครงงานวิชาชีพ การเขียนรายงาน

วิชาการ และการเขียนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ต้อง

อาศัย ขัน้ตอน และกระบวนการในการเรยีนรู้ 

 2. ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอน 

LPC  มาใช้พัฒนานักศกึษา ให้เกดิความเข้าใจ

ในการเขียนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ซึ่งผู้สอน

สามารถใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษาเกิดการ

เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง และสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก

รายวชิา

 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้

ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าด้วยตนเองในทักษะการ

สื่อสารด้านอื่น ๆ นอกเหนอืจากการอ่าน และ

การเขียน เช่น การฟัง การพูด การคิด การ

วเิคราะห์ข้อมูล และสร้างผลงานต่าง ๆ โดยใช้

รปูแบบการเรยีนการสอน LPC เพือ่ให้นกัศกึษา

เกิดการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู ้

อย่างเต็มที่

 2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอน LPC ในระดับ

ชัน้อืน่ ๆ  เพือ่ช่วยให้ผู้เรยีนทกุระดบัชัน้ เกดิการ

เรยีนรู ้รูจ้กัการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ผลงาน 

อย่างเป็นระบบ



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 41

เอกสารอ้างองิ
 

กาญจนาวด ีเหริเมฆ. (2548). การพัฒนาการเรยีนรู้ทักษะการอ่านภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญา 

 การศกึษามหาบัณฑติ, มหาวทิยาลัยมหาสารคาม.

จันทร์เจ้า  เถียรทวี. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เชิงทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 เรื่องการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยวิธีการแผนที่

 ความคิดกับการเรียนแบบร่วมมือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

 ศลิปากร.

จิราภรณ์  หอมกลิ่น. (2548). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการอ่าน

 เชงิวเิคราะห์ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3. การศกึษาค้นคว้าอสิระ 

 การศกึษามหาบัณฑติ, มหาวทิยาลัยมหาสารคาม.

จิราวรรณ สังวรปทานสกุล. (2546). พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษา

 ค้นคว้าที่เรียนรู้ โดยใช้คู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร

 มหาบัณฑติ, มหาวทิยาลัยศลิปากร.

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์. (2539). ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. 

 เชยีงใหม่: มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่.

พิมพิมล จันต๊ะวงค์. (2554). การใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

 ในการอ่านคดิวเิคราะห์ และเขยีนวชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1. เชยีงใหม่: 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 

รจนา จันทร์ทอง. (2546). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม 

 โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

 มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธาน.ี

วชิชกุร มาลาวทิยา. (2543). ประมวลบทความการปฏริปูการเรยีนรูสู้ม่าตรฐานการศกึษา. สรุนิทร์ : 

 หน่วยศกึษานเิทศก์. ส�านักงานการประถมศกึษาจังหวัดสุรนิทร์.

ศรีทูล ถาทัญ และคณะ. (2553). การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน

 ที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4. 

 รายงานผลการวจิัยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่.

สจุรติ เพยีรชอบ และสายใจ อนิทรมัพรรย.์ (2548). วธิสีอนภาษาไทยระดบัมธัยมศกึษา. กรงุเทพฯ: 

 ไทยวัฒนาพานชิ.

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์. (2545). หลักวิธีสอนอ่านภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: 

 ไทยวัฒนาพานชิ.



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 255942

สมบัติ ราศี. (2550). การใช้โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา

 เพือ่การสือ่สาร. การศกึษาค้นคว้าอสิระ ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

สมพร มันตะสูตร. (2538). การเขยีนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์.

สมศกัดิ ์ภู่วภิาดาวรรธน์. (2544). เทคนคิการส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์. (พมิพ์ครัง้ที7่). กรงุเทพฯ: 

 ไทยวัฒนาพานชิ.

Bartscher, K., Gould, B., & Nutter, S. (1995). Increasing student motivation through project-based  

 learning. Master’s Research Project, Saint Xavier and IRI Skylight. (ED 392 549).




