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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ที่มตี่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
EFFECTS OF USING REAP STRATEGY ON THAI LITERATURE LEARNING 

ACHIEVEMENT AND CRITICAL THINKING ABILITY OF                                
ELEVENTH GRADE STUDENTS. 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP 2) เพื่อเปรียบเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัไดร้ับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP 4) เพื่อเปรียบเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัด                
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน 
รวม 88 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นจับฉลากห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้อง จำนวน 43 คน ได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 45 คน ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย และ  4) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย  t-test for 
dependent และ t-test for independent ผลวิจัย พบว่า 

1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ : กลวิธ ีREAP, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย, ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ 
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Abstract 

The purposes of this research are 1) to compare Thai literature learning achievement of 
eleventh grade students before and after learning by using REAP strategy. 2)  to compare Thai 
literature learning achievement of eleventh grade learned by using REAP strategy with those taught 
by conventional instruction. 3) to compare critical thinking ability of eleventh grade students before 
and after learning by using REAP strategy and 4) to compare critical thinking ability achievement of 
eleventh grade learned by using REAP strategy with those taught by conventional instruction. The 
Sample of this study was 2 classrooms of eleventh grade students at Triamudomsuksa Pattanakarn 
Nonthaburi School.  There were 88 students chosen by Cluster Sampling, 45 students in the 
experimental group and 43 students in the control group. The research instruments were 1) lesson 
plans of REAP strategy 2)  lesson plan of conventional instruction 3)  Thai literature learning 
achievement test 4)  critical thinking ability test.  The data were analyzed by Mean (M) , Standard 
Deviation (SD) t-test for dependent and t-test for independent.  

The results revealed that  
1) Thai literature learning achievement of eleventh grade students learning by using REAP 

strategy posttest was significant higher than pretest at 0.5 level.  
2) Thai literature learning achievement of eleventh grade students learned by using REAP 

strategy was significant was higher than those taught by conventional instruction at 0.5 level. 
3) Critical thinking ability of eleventh grade students learning by using REAP strategy 

posttest was significant higher than pretest at 0.5 level  
4) Critical thinking ability of eleventh grade students learned by using REAP strategy was 

significant was higher than those taught by conventional instruction at 0.5 level. 

Keywords: REAP strategy, Thai literature learning achievement, Critical thinking ability 
 
 ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 วรรณคดีเป็นผลงานของมนุษย์ เป็นที่เก็บรวบรวมความคิด ความเป็นอยู่ และลักษณะสภาพต่าง ๆ ของ
มนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไว้ด้วยกัน การอ่านวรรณคดีจึงทำให้มีประสบการณ์ชีวิตที่กว้างขวางและหลากหลาย
กว่าชีวิตของเราเอง ทำให้เราเข้าใจความคิดและการกระทำของมนุษย์ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง (รื่นฤทัย               
สัจจพันธุ์, 2549: 63) (อัจจิมา เกิดผล, 2536: 87) การศึกษาวรรณคดีจึงพัฒนามุมมองความคิดที่มีต่อโลกและชีวิต
อย่างลึกซึ้ง ให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ อีกท้ังยังยกระดับและขัดเกลาความคิดให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  
 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยมีความสำคัญ ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 43) ได้ให้ความสำคัญ 
กับวรรณคดีไทยโดยกำหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ด้วยเหตุนี้ 
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ครูผู้สอนวรรณคดีต้องเข้าใจความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยเป็นอย่างดีเพื่อให้การจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยเกิดประสิทธิภาพ 
 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อพิจารณา
จากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในรายวิชา
ภาษาไทยในปีการศึกษา 2559 - 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคือ 52.29 และ 49.25 อย่างไรก็ตามในสาระที่ 
5 วรรณคดีวรรณกรรม นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำเพียง 47.03 และ 44.62 และยังไม่ผ่านเกณฑ์ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน. 2561: online)  
 ปัญหาการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยส่วนใหญ่มาจากวิธีการสอนของครู ดังที่ สร้อยสน สกลรักษ์              
(2540: 40) กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่มักทําให้นักเรียนรู้สึกเครียด และคิดว่าการอ่านวรรณคดีเป็นงานยากโดยที่ครูไม่รู้ตัว 
และมักสอนให้นักเรียนท่องจำคำศัพท์ยากที่พวกเขาไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ นิจสุดา อภินันทาภรณ์ 
(2555: 5) กล่าวว่า ครูจำนวนไม่น้อยมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจความหมายและท่องจำคำศัพท์โบราณ หรือคำศัพท์ยาก ๆ 
เพือ่ให้ทำข้อสอบได้ หรือครูบางคนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนพยายามจดจำรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งหากไม่ตั้งใจฟังจริง ๆ ก็
คงจำไมได้ แต่ครูก็เน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญ ต้องจำให้ได้ขึ้นใจ การจัดการเรียนสอนต่าง ๆ ในลักษณะที่กล่าวมาแล้ว
ล้วนแต่ไม่ทำนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ หรือเกิดสุนทรีย์ในการเรียนวรรณคดีแต่อย่างใด 
 การคิดกับวรรณคดีมีความสัมพันธ์กัน ดังท่ี กุสุมา รักษมณี (2534: 233) กล่าวว่า การศึกษาวรรณคดีมิใช่
เพียงแต่เรียนเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง แล้วจำไว้บอกต่อ ๆ ไปเท่าน้ัน การศึกษาวรรณคดีเป็นการพยายามเข้าถึงความรู้สึก
นึกคิดของกวี โดยใช้ความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า ขณะที่ เจตนา นาควัชระ (2538: 
159) ได้กล่าวไว้ สรุปได้ว่า ความชื่นชมที่นักเรียนได้รับจากวรรณคดี คือ การที่ค้นพบสมบัติทางวรรณศิลป์ด้วยตนเอง 
และได้รู้จักคุณค่าของการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์  
 ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์จัดเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน กรอบแนวคิด
ทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) ได้กำหนดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ไว้
เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญ (The Partnership for 21st Century Learning. 2007) และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
นานาชาติ กำหนดให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่สำคัญและควรมีของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้เช่นกัน 
(International Society for. Technology in Education. 2007) รวมทั้งสถาบันเสียงขององค์การเพื่อครอบครัว
คนทำงาน (The Society for Human Resource Management) การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์จึง
เป็นเรื่องสำคัญในระดับของการเป็นพลเมืองโลก 
 ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยจึงควรพัฒนาทักษะการคิดควบคู่ไปพร้อมกันกับการเรียนรู้
วรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ดังท่ี รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ (2537: 43) กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
การเรียนวรรณคดีนอกจากจะเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์แล้ว การเรียนวรรณคดีต้องอาศัยการวิเคราะห์ตีความ ดังนั้น
วรรณคดีจึงมีประโยชน์ในแง่ที่เป็นบทเรียนที่ฝึกทักษะการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ฝึกสมองอย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความสงสัยใคร่หาคำตอบ จึงต้องค้นหาเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ ฐะปะนีย์               
นาครทรรพ (2547: 15) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ครูควรหาโอกาสให้นักเรียนฝึกคิดวิพากษ์ เมื่ออ่านวรรณคดีบางตอนบาง
เรื่อง อาจแนะให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการกระทำของตัวละครในเรื่อง หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่อง แล้วนำมา
เปรียบเทียบกับการกระทำของคนและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้  บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517: 7-10) 
กล่าวถึงการวิพากษ์วรรณคดีไทย สรุปได้ว่า การวิพากษ์วรรณคดีต้องไตร่ตรองในหลายแง่หลายด้าน แล้วจึงตัดสินลงไป
ว่าชอบหรือไม่ชอบ ว่าดีว่าช่ัว หรือไม่ดีไม่ช่ัวแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรืองามหรือน่าเกลียด โดยสามารถช้ีแจงเหตุผล



 

[101] 
 

ประกอบ อีกท้ัง วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2531: 134) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงวิพากษ์และวรรณคดีสรุปว่า เราไม่จำเป็นต้อง
ยอมรับความคิดเห็นของกวี ตรงกันข้าม ผู้ที่มีจิตวิพากษ์ตื่นอยู่เสมอ ย่อมไม่ยอมเช่ือต่อสิ่งใดง่าย ๆ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธี REAP เป็นกลวิธีที่จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และ
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้ ตามที่ Eanet and Manzo (1976: 647) ผู้คิดค้นแนวคิดกลวิธี REAP ได้กล่าว
ว่า กลวิธี REAP เป็นกลวิธีท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน
และวิเคราะห์สาระสำคัญของเรื่องได้ ผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 
รูปแบบ โดยกลวิธี REAP ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 R Read ให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่กำหนดไว้ ข้ันที่ 
2 E Encode ให้นักเรียนถ่ายทอดผลการอ่านออกมาแล้วเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเอง ขั้นที่ 3 A Annotate ให้
นักเรียนเขียนนำเสนอผลจากการอ่าน ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะก่อนจะลงมือเขียนนั้น นักเรียน
จะต้องผ่านกระบวนการคิดระดับสูง และตกผลึกออกมาเป็นงานเขียน และขั้นที่ 4 P Ponder ให้นักเรียนสะท้อนผล
จากการอ่านและการคิด ผ่านการนำเสนองานเขียนของตนเอง และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่น 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ขั้นตอนของกลวิธี REAP นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจเรื่องผ่านกระบวนการ
อ่านซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวรรณคดี แล้วถ่ายทอดความเข้าใจออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ อีกทั้ง
ยังพัฒนากระบวนการทางความคิด และกระบวนการเขียนของนักเรียนเพื่อให้ไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นกลวิธีท่ีเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีที่ใช้การอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดของนักเรียน
ที่มีต่อวรรณคดีที่อ่านอย่างมีเหตุผลและมีอิสระ กลวิธีนี้จึงสามารถนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
และความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรยีนวรรณคดไีทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ก่อนและหลังไดร้ับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กลวิธี REAP 

2. เพื่อเปรียบเปรียบเทียบผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ไดร้ับ การจดัการเรยีนรู้
โดยใช้กลวิธี REAP กับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กลวิธี REAP 

4. เพื่อเปรียบเปรียบเทียบความสามารถในการคดิเชิงวิพากษ์ระหว่างนักเรียนท่ีไดร้ับ      การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธี REAP กับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี REAP มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
วรรณคดีไทยสูงขึ้นกว่าก่อนเรยีน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี REAP มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รบัการเรยีนแบบปกติ 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กลวิธี REAP มีความสามารถในการคิดเชิง
วิพากษ์สูงขึน้กว่าก่อนเรียน 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กลวิธี REAP มีความสามารถในการคิดเชิง
วิพากษ์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกต ิ
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 460 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 88 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นจับฉลากห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวน 45 
คน ได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 43 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยครังนี้ ประกอบด้วย 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP จำนวน 4 แผน รวม 16 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแต่ละแผน
จะมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นที่ 1 R - Read ขั้นที่ 2  E - Encode 
ขั้นที่ 3 A - Annotate และขั้นที่ 4 P - Ponder  
    2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิจำนวน 4 แผน รวม 16 คาบ คาบละ 50 นาท ีมีขั้นตอน ดังนี ้ขั้นที่ 1 ข้ัน
นำ  ขั้นที่ 2 ข้ันสอน และขั้นที่ 3 ข้ันสรุป  
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน 
30 ข้อ สร้างตามแนวคิดของ Benjamin S. Bloom โดยผู้วิจัยได้ทำการวัด ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นวัดการวิเคราะห์ 
ขั้นวัดการสังเคราะห์ และขั้นวัดการประเมินค่า     
    4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดระดับของ
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ดังนี้ 1) การรับรู้ข้อมูล 2) การวิเคราะห์และโต้แย้งข้อมูล 3) การตรวจสอบข้อมูล 
4) การตัดสินข้อมูล 5) การสร้างข้อสรุป  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test for dependent และ  

t-test for Independent  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีความสามารถในการคิด            
เชิงวิพากษ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีความสามารถในการคิด                  
เชิงวิพากษ์สูงกว่านกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง 

รายการ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t p 
n      S.D. n      S.D. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีไทย 
45 17.78 2.44 45 24.84 2.46 - 25.78 .000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี REAP มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดไีทยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมหลัง               
การทดลอง 
 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 
n  S.D. n  S.D. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีไทย 
45 24.84 2.458 43 20.53 1.869 9.22 .000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี REAP มีค่าเฉลี่ย

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของกลุ่มทดลองกอ่นและหลงัการทดลอง 
 

รายการ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t p 
n  S.D. n  S.D. 

ความสามารถในการคดิเชิง

วิพากษ์ 
45 16.73 3.60 45 22.02 3.59 -26.43 .000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที ่3 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี REAP มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสามารถในการคดิเชิงวิพากษ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการ
ทดลอง 
 

รายการ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p 
n  S.D. n  S.D. 

ความสามารถในการคดิเชิง

วิพากษ์ 
45 22.02 3.59 43 18.72 3.93 4.12 .000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 
 จากตารางที ่4 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
 1. นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีผลสัมฤทธิ์ทาง          
การเรียนวรรณคดีไทยสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพัทธ์ โพธ์ิทอง (2554: 93) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี REAP ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธี REAP สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธี REAP สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ปฐมาภรณ์ สุกใส (2559: 61-63) ศึกษาผลของการสอนโดยใช้
กลวิธี REAP ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจัยสรุปว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี REAP สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยได้ 
อันมีสาเหตุมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP เป็นกลวิธีที่ใช้ทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะการเขียน
กล่าวคือ การศึกษาวรรณคดีไทยนั้นต้องอาศัยทักษะการอ่านและการเขียนเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการเรียนรู้ 
เนื่องจากการที่จะทำความเข้าใจในวรรณคดีได้นั้นต้องเริ่มจากการใช้ทักษะการอ่านเป็นลำดับแรก และใช้ทักษะการ
เขียนถ่ายทอดความรู้ และความคิดทีได้รับจากการอ่าน ดังท่ี สุจริต เพียรชอบ และ  สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 235) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วรรณคดีนั้นควรพยายามสอนให้สัมพันธ์กับทักษะการใช้ภาษาต่าง ๆ เช่น ด้านการอ่านและ
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การเขียน โดยครูอาจให้นักเรียนเขียนสรุป และอภิปรายเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน นอกจากนี้ กลวิธี REAP ช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมช้ันเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นจากการแลกเปลี่ยนกันอ่านงานเขียนของเพื่อน ได้ขยายประสบการณ์ในการอ่านวรรณคดีให้กว้างขึ้น ดังที่ อาเน็ต
และแมนโซ (Eanet; & Manzo. 1976: 652) กล่าวว่า เมื่อนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนกันอ่านงานเขียน นักเรียนจะ
เกิดการใช้ทักษะการคิดและเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านงานเขียนของผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้น ประโยชน์อีกอย่าง
หนึ่งที่ได้มาคือนักเรียนจะเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ 
รวมทั้ง กลวิธี REAP ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อตัวบทวรรณคดีได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนจะได้
เขียนอธิบายและสะท้อนผลจากการอ่านวรรณคดีและการคิดของนักเรียนออกมาผ่านการเขียนในรูปแบบท่ีกำหนด ใน
ขั้นนี้นักเรียนจะได้โต้ตอบ ถ่ายทอดและสะท้อนความคิดความรู้สึกที่มีต่อวรรณคดีที่อ่าน ดังที่ แอลบี้ (Albee. 2000) 
กล่าวว่า เป็นขั้นตอนที่ช่วยเช่ือมโยงประสบการณ์ของผู้อ่านกับเรื่องที่อ่านและส่งผลให้ผู้อ่านเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
เช่นเดียวกับ แมนโซ และคณะ (Manzo; et al. 2002) กล่าวว่า การเขียนสะท้อนความคิดถือว่าเป็นหัวใจของกลวิธี 
REAP เป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านจะได้ตอบสนองต่อความหมายที่ผู้เขียนได้สร้างเอาไว้ โดยเช่ือมต่อ ถ่ายโอนความรู้ ข้อมูล 
หรือแนวคิดจากบริบทหนึ่งไปสู่อีกบริบทหนึ่งได้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้นักเรียนจึงเกิดความรู้อย่างลึกซึ้ง
ต่อวรรณคดีที่อ่านส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงข้ึน 
 2. นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี REAP มีความสามารถในการ
คิดเชิงวิพากษ์สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรศิลป์ ปินชัย (2555: 64) ที่ได้
ศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และ
ทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่าก่อนเรียน ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP สูงกว่าก่อนเรียน ทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังใช้กลวิธีการอ่านแบบ 
REAP สูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้
เช่นกัน ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้และฝึกฝนทักษะการคิด
ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และเป็นลำดับขั้นตอน ดังที่ อาเน็ตและแมนโซ (Eanet; & Manzo. 1976: 647) 
กล่าวถึงว่า กลวิธี REAP เป็นกลวิธีที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการอ่านที่มีความหมาย สร้างองค์
ความรู้ และเกิดการตอบสนองอย่างชัดเจนแล้ว กลวิธีนี้ยังส่งเสริมทักษะการเขียนและทักษะการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แมนโซ และคณะ (Manzo; et al. 2002) กล่าวว่า กลวิธี REAP มีความสำคัญในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่สอนให้นักเรียนคิดอย่างแม่นยำและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอ่านผ่านแต่ละ
ขั้นตอนในกลวิธี และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ยังสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน         
เรียนรู้กันอย่างเป็นอิสระ นักเรียนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านได้ นักเรียนจะได้รับ
แนวความคิดที่หลากหลาย และใช้ทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์อยู่เสมอในการสนับสนุน หรือโต้แย้งกับเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน หรือครูผู้สอนได้ ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549: 3-4) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงวิพากษ์ว่า คือ การพิจารณา
ตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่นำเสนอ แต่ตั้งคำถามท้าทายหรือโต้แย้งข้ออ้างนั้นเพื่อเปิด
แนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆ อันจะนำไปสู่การแสวงหาคำตอบท่ีสมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม โดยเฉพาะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอ่านงานเขียนซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนในช้ันเรียน นักเรียนจะพบแนวความคิดของเพื่อนที่
แตกต่างหลากหลาย โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนก่อนนำมาส่งครูผู้สอน 
นักเรียนอาจจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วยเพียงบางส่วนเท่านั้นจากการอ่านงานเขียนของเพื่อน นักเรียนจะต้อง
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พิจารณา โต้แย้ง หาเหตุผลมาสนับสนุน หรือหักล้างความคิดของนักเรียนกับเพื่อน ๆ อันนำไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสม 
ดังที่ แอลบี้ (Albee. 2000: 54) กล่าวว่า ในขั้การแลกเปลี่ยนกันอ่านงานเขียน นักเรียนจะได้ตรวจสอบความคิด 
วิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้ง การตรวจสอบและหาข้อมูลสนับสนุน นำเสนอความคิดหรือข้อโต้แย้งของตนกับเพื่อน
ร่วมชั้น นำไปสู่การตรวจสอบข้อสรุปและปรบัปรุงงานเขียนให้เหมาะสม ด้วยเหตุนี้กลวิธี REAP จึงส่งเสริมบรรยากาศที่
เอื้อต่อการฝึกทักษะการคิด ส่งผลให้พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ    

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้   
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP ครูควรจะต้องอธิบายแนวทางปฏิบัติของแต่ละขั้นตอนให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าใจ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองเพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง              

ความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานของตนเองและของผู้อื่น ควรให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพิ่มเติม คอยเสริมแรงทางบวกแก่
นักเรียนเพื่อให้เกิดกำลังใจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

    3. ในขั้นตอนการเขียนได้แก่ ขั้นที่ 2 E - Encode และ ขั้นที่ 3 A – Annotate ในช่วงแรกครูอาจจะต้อง
อธิบาย ทำความเข้าใจ คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนระหว่างการเขียน รวมทั้งคอยกระตุ้นความคิดของนักเรียน
เสมอๆ ครูอาจมีตัวอย่าง หรือแสดงตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นงานเขียนใน
ช่วงแรก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   
 1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP สามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ไดด้ีจึงควรนำกลวิธี REAP ไปประยุกต์ใช้ในการอา่นงานเขียน
ประเภทอื่น เช่น วรรณกรรมปจ้จบุัน วรรณกรรมท้องถิ่น เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี REAP สามารถพัฒนาทักษะการคดิได้หลายประเภท ควรมีการศึกษาผล
ของการใช้กลวิธี REAP ที่มีต่อ การคิดประเภทอื่น ๆ เช่น การคิดไตร่ตรอง การคดิสร้างสรรค์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่การเลือก
ประเภทของงานเขียนในข้ันท่ี 3 A - Annotate ให้ตรงวัตถปุระสงคท์ี่ครูต้องการจะพัฒนา 
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