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บทคัดยํอภาษาไทย  

59255307 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คําสําคัญ : การอํานจับใจความ, เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 

พระมหา มนตรี เกื้อทาน: การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
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อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑  : ดร. บํารุง ชํานาญเรือ 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห๎องเรียน 44 คน ได๎มาจากการสุํมอยํางงําย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุํมเดียวทดสอบกํอนและหลัง
เรียน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนร๎ูเร่ือง การอํานจับใจความ ที่จัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ย  คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการทดสอบคําที แบบไมํเป็นอิสระตํอกัน (Dependent Samples t-test) 

ผลการวิจัยพบวํา 

1. ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค  KWLH Plus รํวมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ในภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
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บทคัดยํอภาษาอังกฤษ  

59255307 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : COMPREHENSIVE READING, KWLH PLUS TECHNIQUE WITH THINK-PAIR-
SHARE 

PHRAMAHA MONTREE KUEATHAN : A STUDY OF COMPREHENSIVE READING 
ACHIEVEMENT OF MATTHAYOMSUEKSA 2 STUDENTS  USING KWLH PLUS TECHNIQUE 
WITH THINK-PAIR-SHARE THESIS ADVISOR :  BAMROONG CHAMNANRUA 

The purposes of this research were to: 1) compare the comprehensive 
reading achievement of Matthayomsueksa 2 students before and after the learning 
management using KWLH Plus technique with Think-Pair-Share. 2) study the 
students’ opinions towards the KWLH Plus technique with Think-Pair-Share. The 
sample of this research were  44  Mattayomsueksa 2/9 students of 
Satriwatabsornsawan School,  Phasi Charoen District, Bangkok in the second semester 
of the academic year 2018. 

The research instruments were lesson plans, an achievement test and a 
questionnaire on the students’ opinions towards the KWLH Plus technique with 
Think-Pair-Share. The data were analyzed by mean, standard deviation and 
dependent samples t-test. 

The result of the study were as follows: 

1. The students’ comprehensive reading achievement after using KWLH 
Plus technique with Think-Pair-Share was significantly higher than before using KWLH 
Plus technique with Think-Pair-Share  at .01 level. 

2. The students’ overall opinions towards the KWLH Plus technique with 
Think-Pair-Share were at a high agreement level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา  
ปัจจุบันสังคมโลกได๎มีการพัฒนาด๎านตํางๆ มากมาย ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

โดยเฉพาะด๎านวิทยาการและเทคโนโลยีตํางๆ ซ่ึงทําให๎การติดตํอสื่อสารและการเข๎าถึงข๎อมูลความร๎ู
จากแหลํงเรียนร๎ูตํางๆ สามารถทําได๎งํายสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น สํงผลให๎บุคคลผู๎สนใจใฝุร๎ูสามารถ
พัฒนาองค๑ความร๎ู ศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของตนเองให๎ก๎าวหน๎าทันสมัยอยํูตลอดเวลา 
และวิธีการอยํางหน่ึงซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ชํวยให๎บุคคลสามารถประสบความสําเร็จดังกลําวได๎ก็คือ 
การอําน เพราะวําการอํานเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สมองใช๎ศักยภาพในการประมวลผลข๎อมูล
ขําวสาร ปรากฏการณ๑ เร่ืองราว ความร๎ูสึกนึกคิด จินตนาการ จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ แล๎วแปล
ความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ๑อ่ืนที่ปรากฏแกํสายตาออกมาเป็นความคิดความเข๎าใจในเชิง
การสื่อสารระหวํางผู๎เขียนกับผู๎อําน และสามารถนําความคิดความเข๎าใจน้ันไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตํอไป (ทัศนีย๑ ศุภเมธี, 2544: 79; พันธุ๑ทิพา หลาบเลิศบุญ, 2539: 45; แม๎น
มาศ ชวลิต, 2544: 232)  
 การอํานนับวํามีความสําคัญตํอการเรียนร๎ูในทุกระดับ ทุกเร่ืองราว เป็นวิธีที่ใช๎ในการแสวงหา
ความร๎ูที่เกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลา มีสํวนสําคัญในการชํวยพัฒนาสติปัญญา ความร๎ู ความสามารถ และ
ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎สูงขึ้นได๎ ดังที่ประเทิน มหาขันธ๑ (2530: 6-7) สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ 
อินทรัมพรรย๑ (2538: 3) และ สมพร มันตะสูตร แพํงพิพัฒน๑ (2547: 126) ได๎กลําวถึงความสําคัญของ
การอํานไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเพื่อแสวงหาสรรพวิทยาการใน
สาขาตํางๆ ทั้งยังเป็นการพักผํอนหยํอนใจที่มีคุณคํา เพราะได๎ทั้งความร๎ู ความเข๎าใจ ความบันเทิง 
แรงกระต๎ุน แรงบันดาลใจ ทรรศนะตํางๆ ทําให๎เป็นคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ๑ ร๎ูเทําทันคนใน
สังคม สามารถเผชิญหน๎ากับปัญหาและแก๎ไขได๎อยํางถูกต๎อง ทั้งยังกํอให๎เกิดการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํและ
เป็นการบําบัดความเครียดที่เกิดขึ้นทางจิตได๎อีกวิธีหน่ึงด๎วย สํวน ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 41) สนิท 
ต้ังทวี (2538: 279) และ พงศ๑เกษม สนธิไชย (2550: 30-31) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการอํานไว๎
ทํานองเดียวกันวํา การอํานเป็นพฤติกรรมที่สําคัญอยํางย่ิงในสังคมปัจจุบัน และต๎องทําตลอดชีวิต ย่ิง
ปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาการตํางๆ เพิ่มสูงขึ้น หากเราไมํอํานหนังสือเราจะตาม
ความก๎าวหน๎าของโลกไมํทัน เน่ืองจากการอํานเป็นทักษะการรับเข๎า เป็นเคร่ืองมือที่ใช๎ในการเรียนร๎ู
วิชาการตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ชํวยให๎ฉลาดรอบร๎ูเข๎าใจเร่ืองราวข๎อเท็จจริงตํางๆ ทั้งยัง
เป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดความเพลิดเพลิน นอกจากน้ี ฐะปะนีย๑ นาครทรรพ และ ประภาศรี สีหอําไพ 
(2539: 12) ศิวกานท๑ ปทุมสูติ (2540: 15) และ ฉวีวรรณ  คูหาภินันท๑ (2542: 11) ยังได๎กลําวถึง
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ความสําคัญของการอํานไว๎ในทํานองเดียวกัน พอสรุปได๎วํา การอํานมีความสําคัญตํอชีวิตต้ังแตํเกิด
จนถึงวัยชรา ชํวยให๎คนเรียนเกํง ชํวยเพิ่มพูนความร๎ูความคิด สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณในทางที่ดีงาม และยังชํวยประสานความร๎ูของมนุษย๑จากทุกชนชาติทุก
ภาษาที่เกิดจากการรับร๎ูข๎อมูลขําวสารตํางๆ  จากทั่วโลกเข๎าด๎วยกัน ทําให๎เกิดการพัฒนาสิ่งใหมํให๎
เจริญรํุงเรืองเป็นประโยชน๑แกํประเทศชาติมากมาย  
     กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพแกํผู๎เรียนได๎น้ัน ต๎องอาศัยทักษะ
ด๎านการอํานเป็นหัวใจหลัก เพราะการอํานจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนร๎ู ไมํวําจะเรียนวิชาอะไรก็
จําต๎องอาศัยการอําน ถ๎านักเรียนมีทักษะที่ดีในการอํานแล๎ว การเรียนวิชาอ่ืนๆ ก็จะเกิดผลดีตามไป
ด๎วย ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต๎องปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอํานด๎วย เพื่อ
พัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะความสามารถด๎านการอํานที่ ดี แตํการที่จะพัฒนาให๎นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถด๎านการอํานที่ดีได๎น้ัน จําต๎องอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติอยํางสม่ํา เสมอ และการอํานที่จะ
ชํวยให๎ผู๎เ รียนมีทักษะความสามารถดังกลําวได๎น้ัน คือ การอํานจับใจความ เพราะเป็นการอํานที่
มุํงเน๎นหาสาระสําคัญของเน้ือเร่ือง เพื่อทําความเข๎าใจเร่ืองที่ อํานตามแนวคิดของผู๎เขียน ตลอดถึง
สามารถต้ังคําถาม ตอบคําถาม การหาประโยคใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ๑หรือเร่ืองราว วําใคร 
ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร บอกใจความหลัก บอกใจความรอง เก็บสาระสําคัญของเร่ืองและเขียนสรุป
ใจความสําคัญได๎ (สิริวรรณ นันทจันทูล และ ธันวพร เสรีชัยกุล , 2554: 136 ; สุปาณี พัดทอง, 2542: 
65 ; สุภัสสร วัชรคุปต๑, 2543: 66) และการอํานจับใจความยังเป็นพื้นฐานตํอการแสวงหาความร๎ู 
เน่ืองจากการอํานจับใจความเป็นการทําความเข๎าใจเรื่องที่อํานในระดับต๎นอันเป็นพื้นฐานของการอําน
ระดับสูงตํอไป เชํน การอํานอยํางมีวิจารณญาณ การอํานวิเคราะห๑ การอํานตีความ การอํานจับ
ใจความจึงมีความสําคัญตํอการแสวงหาความร๎ูสรรพวิทยาตํางๆ เพื่อที่จะบอกได๎วําสิ่งที่อํานน้ันถูก
หรือผิด เหมาะสมหรือไมํ ดังที่ ถนอมวงศ๑ ล้ํายอดมรรคผล (2541: 55) ศรีวิไล พลมณี (2545: 122) 
และ ธีรยุทธ ธีระศิลป์ (2551: 36) ได๎กลําวไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานจับใจความสําคัญนับเป็น
หัวใจของการอํานทุกรูปแบบชํวยให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วนตามเจตนาของผู๎เขียน เป็นพื้นฐานการอําน
ระดับต๎นที่สําคัญมากสําหรับการอํานในระดับสูงตํอไป เพราะเมื่อนักเรียนอํานจับใจความไมํได๎ก็ไมํ
สามารถเข๎าใจเร่ืองที่อํานได๎ หากต๎องการใช๎ประโยชน๑จากการอํานน้ันก็ต๎องกลับมาอํานใหมํทําให๎
เสียเวลา  
     ด๎วยเหตุที่การอํานและการอํานจับใจความมีความสําคัญตํอการศึกษาดังกลําวมา 
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความจําเป็นและประโยชน๑ของการอํานและการอํานจับใจความที่มี
ตํอการสอน จึงได๎กําหนดเร่ืองการอํานไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เป็นสาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ู
และความ คิด เพื่ อนํา ไป ใ ช๎ตัดสิ นใจ  แก๎ปัญหา ในการ ดํา เ นิน ชีวิต  และมี นิสั ยรักการอําน 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 12) สํวนการอํานจับใจความเมื่อพิจารณาจากสาระการเรียนร๎ู
แกนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ก็พบวํามีปรากฏอยํูในทั้ งสามระดับช้ัน โดยที่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ตัวช้ีวัดที่ 2 และ 3 ระบุวํานักเรียนต๎องมีความสามารถ
ตามตัวช้ีวัดที่ 2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน ตัวช้ีวัดที่ 3 
เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน โดยนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จะได๎รับการฝึกทักษะการอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน วรรณคดีในบทเรียน บทความ บันทึก
เหตุการณ๑ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ งานเขียนหรือบทความแสดง
ข๎อเท็จจริง เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทยและกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 12) จากตัวช้ีวัดยํอมช้ีให๎เห็นวํา การพัฒนา
ทักษะการอํานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอยํางย่ิงซ่ึงจะนําไปสูํการพัฒนาด๎านอ่ืนๆ ตํอไป โดย
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 37) ได๎กําหนดเป็นวิสัยทัศน๑ของกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทยวํา 
 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกํอให๎เกิด
ความเป็นเอกภาพและเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็น
เคร่ืองมือประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎
อยํางสันติสุข  และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความ ร๎ู ประสบการณ๑จาก
แหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความร๎ู กระบวนการคิดวิเคราะห๑ วิจารณ๑ 
ส ร๎างสรรค๑  ให๎ทัน ตํอการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและความก๎าวห น๎าทาง
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนร๎ู อนุรักษ๑และสืบสานให๎คง
อยํูคํูชาติไทยตลอดไป 

 
 การจัดการเรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทยทั้งทักษะ การฟัง การพูด การอําน การเขียน 
ผู๎เรียนจะต๎องเรียนร๎ูให๎เกิดความชํานาญ เข๎าใจและนําไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และการที่ผู๎เรียน
จะเกิดความชํานาญดังกลําวได๎น้ัน จําต๎องเรียนร๎ูและฝึกฝนทักษะด๎านตํางๆ ครูผู๎สอนจะต๎องพัฒนา
ทักษะแตํละด๎านให๎เช่ือมโยงสัมพันธ๑กัน โดยเฉพาะอยํางย่ิงทักษะด๎านการอําน ซ่ึงเป็นทักษะสําคัญที่
จะนําไปสูํความร๎ูและการพัฒนาด๎านอ่ืนๆ ตามมา เพราะผู๎อํานสามารถที่จะนําเอาข๎อมูลสารสนเทศที่
เกิดจากการอํานมาใช๎ในการติดตํอสื่อสารทั้งด๎านการเขียนและการพูด หรือนําไปพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารตํางๆ เชํน การทําสื่อโฆษณา เป็นต๎น หากผู๎เรียนขาดทักษะการอํานยํอมไมํสามารถที่จะเข๎าใจ
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สิ่งที่อํานและไมํสามารถจับใจความสําคัญจากสิ่งที่อํานได๎ ผู๎เรียนยํอมจะไมํสามารถแสวงหาความร๎ู
และนําความร๎ูไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติได๎  

ถึงแม๎วําการอํานและการอํานจับใจความจะมีความสําคัญตํอการเรียนร๎ูดังที่กลําวแล๎ว อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการยังได๎กําหนดไว๎เป็นเน้ือหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับ แตํ
พบวําการอํานยังคงเป็นปัญหาอยํู คือ นักเรียนไมํชอบอํานหนังสือ ขาดนิสัยรักการอําน ดังที่ ภูริภัทร 
ทิศร (2543: 11) และ เยาวลักษณ๑ สุวรรณแข (2546: 43) ได๎กลําวถึงสาเหตุของปัญหาที่นักเรียนไมํ
ชอบอํานหนังสือไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การที่นักเรียนไมํชอบอํานหนังสือ ขาดนิสัยรักการอําน อาจ
เป็นเพราะความเจริญด๎านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร เชํน โทรทัศน๑ วีดิทัศน๑ คอมพิวเตอร๑ 
ที่ทําให๎เกิดชํองวํางในการแสวงหาความร๎ูจากอํานมาเป็นการฟังและการดู ซ่ึงสื่อเหลําน้ีทําให๎นักเรียน
สนใจมากกวําเพราะสะดวกรวดเร็ว จึงทําให๎นักเรียนสูญเสียเวลาในการที่จะอํานหนังสือไป และใน
ที่สุดก็จะทําให๎ขาดนิสัยรักการอําน ซ่ึงสอดคล๎องกับที่ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑ครูผู๎ สอนรายวิชาภาษาไทย
เกี่ยวกับปัญหาด๎านการอํานจับใจความของนักเรียน (ณฐพรรณ เจนปัญญากุล , 2561; ปรตี ประทุม
สุวรรณ๑, 2561; พัชรา เศรษฐี, 2561) ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑มีความเห็น
พอสรุปได๎วํา นักเรียนมีปัญหาหลายประการได๎แกํ นักเรียนไมํเห็นถึงความสําคัญของการอําน ไมํชอบ
อํานเร่ืองที่มีเน้ือหายาวเกินไป อํานไมํร๎ูเร่ือง ไมํเข๎าใจวิธีการอําน ไมํสามารถจับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อํานได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร อีกทั้งขาดการแสวงหาความร๎ูจากแหลํงเรียนร๎ู
ตํางๆ และเน่ืองจากการอํานเป็นพื้นฐานที่จําเป็นตํอการเรียนร๎ูในทุกๆ วิชา ดังน้ัน เมื่อนักเรียนขาด
ความสามารถด๎านการอํานจึงทําให๎คําเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนไมํผํานเกณฑ๑ตามที่โรงเรียนได๎กําหนดไว๎ ดังรายงานประจําปีสรุปผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2559-2560 
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ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559-2560 

ปีการศึกษา ร๎อยละของคําเฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  

2559 63.11 70.73 
2560 67.88 59.68 

ที่มา: โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร: รายงานประจําปีของสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ ปีการศึกษา 2559 ; สรุปผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 
2560. 

จากรายงานประจําปีของสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ ปีการศึกษา 2559 และ
แบบสรุปผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย กลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ 
ปีการศึกษา 2560 ได๎สรุปผลการจัดการเรียนร๎ูตามหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559-2560 พบวํา ยังมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไมํผําน
เกณฑ๑ตามที่โรงเรียนกําหนดคือ เมื่อพิจารณารายภาคเรียนพบวํา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 
นักเรียนมีคําเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นร๎อยละ 63.11 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีคําเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นร๎อย
ละ 70.73 และ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนมีคําเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นร๎อยละ 67.88 
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีคําเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นร๎อยละ 59.68 ตามลําดับ ซ่ึงตํ่ากวําเกณฑ๑ที่โรงเรียน
กําหนดไว๎คือต๎องมีคําเฉลี่ยคะแนนร๎อยละ 75 ขึ้นไป  

นอกจากน้ี จากรายงานสรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎น โครงการ PISA 2012-2015ของ
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ยวกับผลการประเมินการร๎ูเร่ืองการ
อํานใน PISA แสดงแนวโน๎มการลดตํ่าลงของผลคะแนนเฉลี่ยการอํานของนักเรียนดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการร๎ูเรื่องการอํานใน PISA 2012-2015 

ปีการ
ประเมิน 

นักเรียนที่ 
ทําข๎อสอบถูก 

นักเรียนที่ 
ทําข๎อสอบผิด 

นักเรียนที่ 
ไมํทําข๎อสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
OECD 

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ 

2012 ร๎อยละ 50.3 ร๎อยละ 44 ร๎อยละ 5.7 496 คะแนน 441 คะแนน 
2015 ร๎อยละ 43.5 ร๎อยละ 52.4 ร๎อยละ 4.1 493 คะแนน 409 คะแนน 

ที่มา : สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.), “รายงานผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
เบื้องต๎น โครงการ PISA 2012-2015.”   
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จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นถึงผลการประเมินการร๎ูเร่ืองการอําน พบวํา โดยภาพรวมทั้ง
ประเทศ นักเรียนมีผลการประเมินด๎านการอํานใน PISA 2015 ลดลงจาก PISA 2012 คือ นักเรียนที่
สามารถทําข๎อสอบการอํานได๎ถูกต๎องมีสัดสํวนลดลงจากเดิม ร๎อยละ 50.3 ในปี 2012 เหลือร๎อยละ 
43.5 ในปี 2015 และนักเรียนที่ตอบผิดเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ร๎อยละ 44 ในปี 2012 เป็นร๎อยละ 52.4 
ในปี 2015 ทั้งน้ีมีนักเรียนที่ไมํตอบลดลงจากเดิม ร๎อยละ 5.7 ในปี 2012 เหลือร๎อยละ 4.1 ในปี 
2015 โดยที่คะแนนเฉลี่ยขององค๑การเพื่อความรํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  หรือ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ด๎านการอํานใน PISA 
2012  มีคําเทํากับ 496 คะแนน และใน PISA 2015 เทํากับ 493 คะแนน สํวนประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ยการอํานของนักเรียนในปี 2012 เทํากับ 441 คะแนน และ ในปี 2015 เทํากับ  409 คะแนน 
แตกตํางกันที่ 32 คะแนน ซ่ึงแสดงให๎เห็นวําผลการประเมินการร๎ูเร่ืองการอํานของนักเรียนไทยใน 
PISA 2015 ลดลงอยํางมีนัยสําคัญ  
 นอกจากปัญหาการอํานจะมีสาเหตุมาจากผู๎เรียนแล๎ว ครูผู๎สอนเองก็มีสํวนสําคัญที่ทําให๎เกิด
ปัญหาได๎เชํนกัน ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 88) และ สุนันท๑ ประสานสอน (2544: 5) ได๎
กลําวไว๎ในทํานองเดียวกันวํา ปัญหาอาจเกิดจากครูบางสํวนไมํเข๎าใจวิธีการสอนหรือไมํสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับระดับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแตํละคนที่มีความ
แตกตํางกัน และครูบางคนขาดความร๎ูความเข๎าใจที่ เพียงพอในเร่ืองเกี่ยวกับการสอนอําน เชํน 
จิตวิทยาการอําน การอํานวิเคราะห๑ การอํานตามจุดมุํงหมายเฉพาะ ระดับความสามารถในการอําน
และวิธีสอน เมื่อเป็นเชํนน้ี จึงทําให๎นักเรียนขาดทักษะการอํานจับใจความ ซ่ึงเป็นทักษะที่สําคัญอยําง
มากที่จะชํวยให๎การอํานของนักเรียนมีประสิทธิภาพ  

การที่จะพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะด๎านการอํานจับใจความที่สูงขึ้นน้ัน ครูผู๎สอนจําเป็นต๎อง
ศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาแนวทางการใช๎นวัตกรรม เทคนิคการสอนแบบตํางๆ แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสอนอํานจับใจความ ตลอดทั้งต๎องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล๎องเหมาะสมกับความสามารถของผู๎เรียน เพื่อนํามาใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะด๎านการอํานน้ัน มีหลากหลายวิธี ได๎แกํ  
DR-TA SQ4R  STAD KWL Plus และ KWLH เทคนิคเหลําน้ีล๎วนแตํเป็นเทคนิคที่ชํวยพัฒนาทักษะ
การอําน ทักษะการคิดของนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตํผู๎วิจัยเห็นวํามีอีกวิธีหน่ึงที่นําสนใจ
และเหมาะสมกับการแก๎ปัญหาการอํานจับใจความคือ  การจัดการเรียนร๎ูโดยเทคนิค KWLH Plus ซ่ึง
เป็นวิธีการสอนที่ได๎รับการพัฒนามาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ตามแนวคิดของ Ogle ที่
นํามาใช๎ในการสอนอําน (Ogle 1986, อ๎างถึงใน วัชรา เลําเรียนดี (2552: 122) ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนร๎ูด๎วยตนเอง เพราะเป็นวิธีที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ให๎นักเรียนเป็นผู๎ลงมือทํา ฝึกการต้ัง
คําถาม สํงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑ เป็นการชํวยกันระดมความคิด โดยประมวลเอา
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ประสบการณ๑เดิมของตนเองมาต้ังคําถามแล๎วตรวจสอบคําตอบ กํอนที่จะเขียนสรุปความจากเร่ืองที่
อําน ซ่ึงมีขั้นตอน (วัชรา เลําเรียนดี, 2552: 152-153 ) สรุปได๎ดังน้ี  

1. เตรียมความพร๎อมให๎ความร๎ูพื้นฐานด๎านการอําน โดยใช๎ช้ันตอน KWLH Plus 
2. กิจกรรมฝึกอําน 

2.1 นําเข๎าสูํบทเรียน 
2.2 เสนอหัวเรื่องหรือคํา ให๎นักเรียนตอบในขั้น K คือนักเรียนร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ือง 

เขียนคําตอบลงในชํอง K  
2.3 ครูถามคําถาม นักเรียนอยากร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ืองดังกลําว คือ ขั้น W เขียน

คําตอบลงในชํอง W 
2.4 ให๎นักเรียนอํานรายละเอียดของเร่ืองและให๎นักเรียนตอบลงในชํอง L ให๎ทั่วถึง

ทุกคน คือ ขั้น L นักเรียนร๎ูอะไรบ๎าง 
2.5 ให๎นักเรียนหาความร๎ูเพิ่มเติม ขั้น H โดยถามคําถามวํานักเรียนจะหาความร๎ู

เพิ่มเติมในเรื่องดังกลําวได๎จากที่ใดบ๎าง และอยํางไร นักเรียนตอบลงในชํอง H 
2.6 นักเรียนสร๎างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อําน 
2.7 นักเรียน ครู ชํวยกันสรุปเรื่องที่อําน 
2.8 นักเรียนฝึกการอํานเพิ่มเติมโดยใช๎ผัง KWLH และเขียนแผนผังความคิดและ

สรุป 
 3. วัดและประเมินผล      

จากขั้นตอนของเทคนิคการสอนแบบ KWLH Plus ดังกลําวจะเห็นได๎วํา ในแตํละขั้นตอน
สามารถสํงเสริมประสบการณ๑การคิดวิเคราะห๑ การจับใจความสําคัญของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี ซ่ึงจะ
ชํวยให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทางทักษะด๎านการอํานที่สูงขึ้น สอดคล๎องกับการวิจัย เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด๎วยแบบฝึกการอํานจับ
ใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus ที่ เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 91) ได๎วิจัยพบวํา ความสามารถใน
การอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ จัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึกการอํานจับ
ใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
และสอดคล๎องกับงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูเทคนิค KWL Plus ที่ รินทร๑ลภัส เฉลิมธรรมวงษ๑ (2557: 
63) ได๎วิจัยพบวํา ความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL Plus สูงกวํากํอนการจัดการเรียนร๎ูอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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นอกจากน้ี ผู๎วิจัยยังเห็นวําวิธีการหน่ึงที่จะชํวยให๎การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูนําสนใจย่ิงขึ้น ซ่ึง
จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน กํอให๎เกิดการคิดอยํางเป็นระบบ ตลอดจนการมีสํวนรํวมใน
การฝึกคิดหรือแสดงความเห็น น่ันคือ การจัดกิจกรรมแบบคํูคิด (Think Pair Share)  ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนแบบรํวมมือกันในลักษณะการอภิปรายกลุํมยํอย พัฒนาโดย Lyman (1981, อ๎างถึง
ใน บุศรา สวนสําราญ (2554: 63) ซ่ึงเป็นเทคนิคการเรียนร๎ูแบบรํวมมือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน เร่ิม
จากการกําหนดปัญหาหรือโจทย๑คําถามให๎นักเรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการคิดหาคําตอบด๎วยตนเอง 
กํอนที่จะนําคําตอบที่ได๎น้ันไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนคําตอบกับกลุํมยํอยหรือ
เพื่อนคํูคิดของตนโดยแบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมจํานวน 2-6 คน โดยคละความสามารถ เมื่อได๎คําตอบ
ที่เห็นวําถูกต๎องหรือดีที่สุดแล๎ว จึงนําไปสูํการอภิปรายนําเสนอให๎เพื่อนรํวมช้ันเรียนได๎รับฟัง เพื่อให๎
เกิดการวิเคราะห๑วิจารณ๑ผลงานรํวมกัน  เป็นกลยุทธ๑ที่มีเปูาหมายเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอบโต๎ได๎อยํางเสรี (กิดานันท๑ มลิทอง, 2548: 145 ; สนอง อินละคร, 2544: 190 ; สมศักด์ิ 
สินธุระเวชญ๑, 2544: 33) โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน (ชาตรี เกิดธรรม, 2545: 10) ดังน้ี 1) ครูต้ังปัญหา
หรือข๎อคําถาม 2) สมาชิกทุกคนคิดหาคําตอบตามเวลาที่ครูกําหนดไว๎ 3) สมาชิกจับคํูปรึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคําตอบ 4) ครูสุํมเรียกนักเรียนให๎ตอบปัญหาให๎ฟังทั้งห๎องเรียน สํวน 
Barkley E. and others (2005: 19) และ มนต๑ชัย เทียนทอง (2551: 142) ได๎กลําวถึงขึ้นตอนการใช๎
เทคนิคเพื่อนคํูคิดไว๎ในทํานองเดียวกันวําประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) Think คือ การท๎าทายให๎
ผู๎เรียนได๎คิดและไตรํตรองจากคําถามแบบปลายเปิด หรือการเฝูาสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 2) Pair 
คือ การจัดให๎ผู๎เรียนจับคํูกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ในประเด็นปัญหาที่กําหนดไว๎ 
เพื่อรํวมกันค๎นหาข๎อสรุปหรือตอบคําถามที่ต๎องการ 3) Share คือ การสลายการจับกลุํมเป็นคํูๆ แล๎ว
สรุปผลการค๎นหาคําตอบรํวมกันทั้งช้ัน เพื่อแลกเปลี่ยนความร๎ู สรุปและอภิปรายผลรํวมกัน โดยให๎
สมาชิกทุกคนมีอิสระในการถาม-ตอบข๎อสงสัยเพื่อแบํงปันความคิด 

จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด แสดงให๎เห็นวํา กิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด 
(Think-Pair-Share) เป็นกระบวนการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนร๎ู  นักเรียนจะ
ได๎แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรํวมกันในลักษณะการอภิปรายกลุํมยํอย ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผล
การเรียนร๎ูที่สูงขึ้นได๎ สอดคล๎องกับการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนร๎ูและทักษะการคิดวิเคราะห๑
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียน
แบบคํูคิด ที่ บุศรา สวนสําราญ (2554: 115) ได๎วิจัยพบวํา ผลการเรียนร๎ูและทักษะการคิดวิเคราะห๑
ของผู๎เรียนหลังการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด ได๎
ตามเกณฑ๑ ร๎อยละ 80 โดยมีคําเฉลี่ยสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ และสอดคล๎องกับงานวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนร๎ูทักษะอํานคิดวิเคราะห๑และเขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช๎เทคนิค KWLH PLUS รํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิด ที่ วันวิสา ประมวล (2555: 77) 
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ได๎วิจัยพบวํา ความสามารถด๎านการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปได๎วํา การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus และกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จะ
ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ที่เน๎น
ทักษะการอํานเป็นสําคัญ ซ่ึงการที่จะสามารถอํานและทําความเข๎าใจในเน้ือเร่ืองที่อํานได๎ดีน้ัน จําต๎อง
มีทักษะด๎านการอํานจับใจความที่ดีด๎วย ดังน้ัน ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวทางการจัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus และกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด มาใช๎รํวมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เพื่อให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

การนําเทคนิควิธีการสอนใหมํๆ เข๎ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูจะชํวยให๎ครูผู๎สอน
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให๎นําสนใจ ครูผู๎สอนจึงควรที่จะศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนร๎ู สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความสามารถของตนเองให๎ได๎เต็มศักยภาพ สําหรับการศึกษา
ค๎นคว๎า เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของ
ผู๎เรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑การวิจัย  

เทคนิค KWLH Plus  
วัชรา เลําเรียนดี (2552: 132) ได๎กลําวถึงเทคนิค KWLH Plus ไว๎พอสรุปได๎วําเป็นเทคนิคที่มี

ความเหมาะสมสามารถพัฒนาทักษะการอํานทุกระดับได๎ ชํวยให๎นักเรียนสามารถทบทวนความร๎ูเดิม
ของตนเองได๎ และนําความร๎ูน้ันมาใช๎ได๎ เพราะเป็นการหาความสัมพันธ๑ของสิ่งที่เ รียนร๎ูใหมํกับ
ประสบการณ๑เดิมและจะทําให๎ผู๎เรียนจดจําได๎ดีขึ้น และ วัชรา เลําเรียนดี (2552: 152) ยังได๎กลําวถึง
กระบวนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค  KWLH Plus ไว๎พอสรุปได๎วํา ประกอบด๎วยขั้นตอน ดังน้ี  

1. เตรียมความพร๎อมให๎ความร๎ูพื้นฐานด๎านการอําน โดยใช๎ขั้นตอน KWLH Plus 
2. กิจกรรมฝึกความสามารถด๎านการอําน 

2.1 นําเข๎าสูํบทเรียน 
2.2 เสนอหัวเรื่องหรือคํา ให๎นักเรียนตอบในขั้น K คือนักเรียนร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ือง 

เขียนคําตอบลงในชํอง K 
  2.3 ครูถามคําถาม นักเรียนอยากร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ืองดังกลําว ขั้น W เขียน
คําตอบลงในชํอง W 
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  2.4 ให๎นักเรียนอํานรายละเอียดของเร่ืองและให๎นักเรียนตอบลงในชํอง L ให๎ทั่วถึง
ทุกคน คือ ขั้น L นักเรียนร๎ูอะไรบ๎าง 
  2.5 ให๎นักเรียนหาความร๎ูเพิ่มเติม ขั้น H โดยถามคําถามวํานักเรียนจะหาความร๎ู
เพิ่มเติมในเรื่องดังกลําวได๎จากที่ใดบ๎าง และอยํางไร นักเรียนตอบลงในชํอง H 
  2.6 นักเรียนสร๎างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อําน 
  2.7 นักเรียน ครู ชํวยกันสรุปเรื่องที่อําน 
  2.8 นักเรียนฝึกการอํานเพิ่มเติมโดยใช๎ผัง KWLH และเขียนแผนผังความคิดและ
สรุป 

3. วัดและประเมินผล 
 กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด (Think – Pair – Share) 

วัฒนาพร ระงับทุกข๑ (2542: 30) สมศักด์ิ สินธุระเวชญ๑ (2544: 33) สนอง อินละคร (2544: 
190) และ กิดานันท๑ มลิทอง (2548: 145) ได๎กลําวไว๎ในทํานองเดียวกันวํา เป็นเทคนิคการเรียนร๎ูแบบ
รํวมมือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน เร่ิมจากการกําหนดปัญหาหรือโจทย๑คําถามให๎นักเรียนทุกคนได๎มีสํวน
รํวมในการคิดหาคําตอบด๎วยตนเอง กํอนที่จะนําคําตอบที่ได๎น้ันไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือ
แลกเปลี่ยนคําตอบกับกลุํมยํอยหรือเพื่อนคํูคิดของตนโดยแบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมจํานวน 2 -6 คน 
โดยคละความสามารถ เมื่อได๎คําตอบที่เห็นวําถูกต๎องหรือดีที่สุดแล๎ว จึงนําไปสูํการอภิปรายนําเสนอ
ให๎เพื่อนรํวมช้ันเรียนได๎รับฟัง เพื่อให๎เกิดการวิเคราะห๑วิจารณ๑ผลงานรํวมกัน เป็นกลยุทธ๑ที่มีเปูาหมาย
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอบโต๎ได๎อยํางเสรี โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน (ชาตรี เกิดธรรม, 
2545: 10) ดังน้ี 1) ครูต้ังปัญหาหรือข๎อคําถาม 2) สมาชิกทุกคนคิดหาคําตอบตามเวลาที่ครูกําหนดไว๎ 
3) สมาชิกจับคํูปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคําตอบ 4) ครูสุํมเรียกนักเรียนให๎ตอบปัญหาให๎
ฟังทั้งห๎องเรียน สํวน Barkley E. and others (2005: 19) และ มนต๑ชัย เทียนทอง (2551: 142) ได๎
กลําวถึงขึ้นตอนการใช๎เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดไว๎ในทํานองเดียวกันวําประกอบด๎วย 
3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) Think คือ การท๎าทายให๎ผู๎เรียนได๎คิดและไตรํตรองจากคําถามแบบปลายเปิด 
หรือการเฝูาสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 2) Pair คือ การจัดให๎ผู๎เรียนจับคํูกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ในประเด็นปัญหาที่กําหนดไว๎  เพื่อรํวมกันค๎นหาข๎อสรุปหรือตอบคําถามที่
ต๎องการ 3) Share คือ การสลายการจับกลุํมเป็นคํูๆ แล๎วสรุปผลการค๎นหาคําตอบรํวมกันทั้งช้ัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความร๎ู สรุปและอภิปรายผลรํวมกัน โดยให๎สมาชิกทุกคนมีอิสระในการถามตอบข๎อสงสัย
เพื่อแบํงปันความคิด 

จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus และกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ผู๎วิจัยได๎นํามาสังเคราะห๑เป็นกิจกรรมการเรียนร๎ู
รํวมกัน และเพื่อให๎การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูบรรลุวัตถุประสงค๑อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎อง
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กับแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู๎วิจัย
จึงได๎กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว๎ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรูด้้วยเทคนคิ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียน
แบบคูค่ิด 

1. ข้ันนําเข๎าสํูบทเรียน ครูจัดกิจกรรมเพื่อกระต๎ุนให๎นักเรียนสนใจใน
เน้ือหาท่ีจะอําน 
2. ข้ันการจัดกิจกรรมการอําน ตามข้ันตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH 
Plus - Chart ครูนําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนรู๎
รํวมกัน ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
   ข้ันท่ี 1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ข้ัน K (What to know) คือ
นักเรียนมีความรู๎อะไรบ๎างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอําน จับคํูแลกเปล่ียน
ความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎ในตารางชํอง K  
   ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ข้ัน W (What we want to 
know) คือ นักเรียนต๎องการเรียนรู๎อะไรจากเรื่องท่ีอําน แล๎วแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นกับคํูคิด นําข๎อมูลท่ีได๎มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
   ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําข้ัน L (What we have learned) 
คือ นักเรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากเรื่องท่ีอําน แลกเปล่ียนส่ิงท่ี
ได๎เรียนรู๎น้ันกับคํูคิด แล๎วเลือกข๎อมูลจากการอํานมาตอบคําถามท่ี
กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับข๎อมูลหรือความรู๎
เดิมท่ีมีอยํูกับข๎อมูลใหมํท่ีได๎รับ แล๎วลําดับข๎อมูลบันทึกลงในตารางชํอง L 
   ข้ันท่ี 4 ข้ันการเสาะหาความรู๎เพิ่มเติม H (How can we learn 
more)  คือ นักเรียนสามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ ด๎วย
การบอกแหลํงข๎อมูลท่ีนักเรียนจะสามารถไปศึกษาเพิ่ มเ ติมไ ด๎
นอกเหนือจากท่ีได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน แล๎ว
บันทึกไว๎ในตารางชํอง H 
   ข้ันท่ี 5 ข้ันการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียน
แตํละคํูต๎องทบทวนข้ันตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจ
และเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนําข๎อมูลมาสร๎าง
แผนผังความคิด 
   ข้ันท่ี 6 ข้ันการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ 
ให๎นักเรียนแตํละคํูชํวยกันสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอํานพร๎อมท้ัง
นําเสนอผลงาน 
 3. ข้ันการวัดและประเมินผล ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วย
การซักถามหรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดรํวมกัน 
 

  ผลสัมฤทธิ์ การอํานจับ
ใจความ 
 
  ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตํอการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิค KWLH 
Plus รํวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบคํูคิด 
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ค าถามการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วย

เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนหรือไมํ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 

รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด อยํูในระดับใด 
 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 
สมมตฐิานการวิจยั 

ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดสูงกวํากํอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจยั 

เพื่อให๎การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่ต้ังไว๎ ผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว๎
ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 ห๎องเรียน รวม 421 คน 
1.2 กลุํมตัวอยําง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได๎มาด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย 
(Simple Random Sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยสุํมด๎วยวิธีการจับสลาก ได๎ห๎อง ม.2/9 มี
นักเรียนจํานวน 44 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต๎น คือ การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียน

แบบคํูคิด 
ตัวแปรตาม ได๎แกํ 

1. ผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ  
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   2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH 
Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 

3. เนื้อหา 
เน้ือหาที่ ใช๎ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู๎ วิจัยไ ด๎ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนร๎ูของช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 สาระที่ 1 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ู และความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ 
แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน โดยใช๎บทอํานจาก วรรณคดีในบทเรียน บทความ 
บันทึกเหตุการณ๑ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ งานเขียนหรือบทความแสดง
ข๎อเท็จจริง และเรื่องราวอ่ืนๆ จากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทยหรือกลุํมสาระการเรียนร๎ู
อ่ืน มากําหนดเป็นหัวข๎อเรื่องของเน้ือหาที่สอนจํานวน 5 เรื่อง คือ 

1. การอํานจับใจความจากขําว 
2. การอํานจับใจความจากบทความ 
3. การอํานจับใจความจากสารคดี 
4. การอํานจับใจความจากนิทาน 
5. การอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎กําหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 10 คาบ ทั้งน้ีไมํนับรวมการทดสอบกํอนและหลังเรียน 
 

นยิามศพัท์เฉพาะ 
เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในความหมายเฉพาะของคําที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังน้ีตรงกัน ผู๎วิจัยจึงได๎

นิยามความหมายของคําตํางๆ ไว๎ดังน้ี 
1. การอ่านจับใจความ หมายถึง การอํานเพื่อมุํงเน๎นหาสาระสําคัญของเร่ือง เพื่อทําความ

เข๎าใจให๎ถูกต๎องสอดคล๎องกับแนวคิดที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อ สามารถต้ังคําถาม การหาประโยคใจความ
สําคัญ ลําดับเหตุการณ๑ บอกใจความหลักและใจความรองที่ปรากฏ เขียนใจความสําคัญ และสามารถ
นําความร๎ูไปใช๎ได๎  

2. การจัดการเรียนดว้ยเทคนคิ KWLH Plus  ร่วมกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่คิด 
หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูที่มีขั้นตอน คือ กิจกรรมกํอนการอําน ขั้น K, กิจกรรม
ระหวํางอําน ขั้น W, กิจกรรมหลังอําน ขั้น L, การเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม ขั้น H, และ การสร๎าง
แผนผังความคิดและการเขียนสรุปใจความสําคัญหลังอําน ขั้น Plus  
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3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ หมายถึง คะแนนที่แสดงถึงความสามารถในการ 
ตอบคําถาม หาประโยคใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ๑ และเขียนใจความสําคัญได๎ วัดได๎จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความร๎ูสึกนึกคิดของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู 
ด๎านเน้ือหา และด๎านประโยชน๑ ซ่ึงวัดได๎จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

5. นักเรียน หมายถึง ผู๎ศึกษาอยํูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนท์ี่ได้รับ 

1. ผลสัมฤทธิ์เรื่องการอํานจับใจความของนักเรียนสูงขึ้น 
2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู เรื่องการอํานจับใจความสําหรับนักเรียน 



 
 

 

15 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด” ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎า
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 2. การอํานจับใจความ 
     2.1 ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับการอํานจับใจความ 
     2.2 ความหมายของการอํานจับใจความ 
     2.3 ประเภทของการอํานจับใจความ 
     2.4 หลักการของการอํานจับใจความ 
     2.5 จุดมุํงหมายของการอํานจับใจความ 
     2.6 การอํานจับใจความในงานเขียนแตํละประเภท 
     2.7 การประเมินการอํานจับใจความ 
     2.8 ประโยชน๑ของการอํานจับใจความ  
 3. การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
     3.1 ความเป็นมาของเทคนิค KWLH Plus 
     3.2 เปูาหมายของเทคนิค KWLH Plus 
     3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
 4. กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
     4.1 ความหมายของเทคนิคการเรียนแบบคํูคิด 
     4.2 องค๑ประกอบสําคัญของเทคนิคการเรียนแบบคํูคิด 
     4.3 ขั้นตอนและวิธีการของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด    
 5. การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
     6.1 งานวิจัยในประเทศ 
     6.2 งานวิจัยตํางประเทศ
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หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความ
สมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความร๎ู คุณธรรม และการมีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข โดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญบน
พื้นฐานความเช่ือที่ วํา ทุกคนสามารถเรียนร๎ูและพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพ โดยที่หลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ูให๎ผู๎เรียนในแตํละ
ระดับชํวงช้ันจําเป็นต๎องเรียนร๎ูในกลุํมสาระภาษาไทยไว๎ทั้งหมด 5 สาระการเรียนร๎ู ดังน้ี 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1 การอําน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ 

แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
สาระที่ 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความร๎ู 

ความคิด และความร๎ูสึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค๑ 
 สาระที่ 4 หลักการใช๎ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยํางเห็นคุณคําและนํามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู๎วิจัยจะนําเสนอเฉพาะตัวช้ีวัดและสาระการเรียนร๎ูแกนกลาง สาระที่ 1 การ

อําน ซ่ึงมีความสอดคล๎องกับเรื่องที่วิจัยประกอบไปด๎วยตัวช้ีวัดจํานวน 2 ข๎อ คือ ท 1.1 ม.2/2, ม.2/3  
สาระที่ 1 การอําน 
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 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ 
แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนร๎ูแกนกลางเฉพาะที่เกี่ยวกับการอํานจับใจความ       

ชั้น ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
ม. 2 2. จับใจความสํา คัญ สรุปความ และ

อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจ
ในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
 

* การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
   - วรรณคดีในบทเรียน 
   - บทความ 
   - บันทึกเหตุการณ๑ 
   - บทสนทนา 
   - บทโฆษณา   
   - สารคดี 
   - บันเทิงคดี 
   - งานเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 
   - งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
   - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการ
เรียนร๎ูภาษาไทย และกลุํมสาระการเรียนร๎ูอ่ืน 

 
คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎อง เข๎าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อําน แสดงความคิดเห็น
และข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยํอความ เขียนรายงานจากสิ่งที่
อํานได๎ วิเคราะห๑ วิจารณ๑อยํางมีเหตุผล ลําดับความอยํางมีขั้นตอนและความเป็นไปได๎ของเร่ืองที่อําน 
รวมทั้งประเมินความถูกต๎องของข๎อมูลที่ใช๎สนับสนุนจากเร่ืองที่อําน 

เขียนสื่อสารด๎วยลายมือที่ อํานงํายชัดเจน ใช๎ถ๎อยคําได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระดับภาษา 
เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสตํางๆ โฆษณา คติพจน๑ สุนทรพจน๑ ชีวประวัติ อัตชีวประวั ติ 
และประสบการณ๑ตํางๆ เขียนยํอความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ 
และแสดงความร๎ูความคิดหรือโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล เขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎าและเขียน
โครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห๑ วิจารณ๑ ประเมินสิ่งที่ได๎จากการฟังและดู นําข๎อคิด ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ  
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มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ และพูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลและ
นําเช่ือถือ มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข๎าใจและใช๎คําราชาศัพท๑ คําบาลี สันสกฤต คําภาษาถิ่น คําภาษาตํางประเทศ คําทับศัพท๑
และศัพท๑บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห๑ความแตกตํางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร๎างของประโยค
รวม ประโยคซ๎อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไมํเป็นทางการ แตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย๑ และโคลงสี่สุภาพ 

สรุปเน้ือหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน วิเคราะห๑ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณคําที่ได๎รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร๎อมทั้งสรุปความร๎ู ข๎อคิดเพื่อนําไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

หลักสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสตรวีดัอัปสรสวรรค์ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค๑ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความร๎ู มีสมรรถนะ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับสูํความ

เป็นมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย 

1. ผู๎เ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

2. ผู๎ เ รียนมีความเป็นเลิศด๎านวิชาการเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล มุํงเน๎นด๎าน
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ สูํการแขํงขันระดับชาติและระดับสากล 

3. ผู๎เรียนสามารถสื่อสารสองภาษา และภาษาในกลุํมอาเซียน เพื่อใช๎ในชีวิตประจําวัน 
4. ผู๎เรียนมีความล้ําหน๎าทางความคิด ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค๑ และรํวมกันรับผิดชอบตํอ

สังคมโลก 
5. สถานศึกษาให๎มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนร๎ูที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. ครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. จัดระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับสูํความเป็น

มาตรฐานสากล 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ช่ือวิชา  ภาษาไทย 3  รหัสวิชา  ท 22102  กลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2     จํานวนช่ัวโมง/ภาคเรียน  60  ช่ัวโมง      
 

ศึกษาและฝึกฝนเขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษา
ค๎นคว๎า เขียนยํอความ เขียนแผนผังความคิด พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ พูดรายงาน
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา รวมถึงการพูดสรุปใจความสําคัญเร่ืองที่ฟังและดู ศึกษาค๎นคว๎า สร๎างคําใน
ภาษาไทย คําสมาส คําสนธิ วิเคราะห๑โครงสร๎างประโยคสามัญ ประโยคความรวม และประโยคความ
ซ๎อน รวบรวมและอธิบายความหมายของคําภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย ทํองจําบทอาขยาน
ตามที่กําหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ วิเคราะห๑และสรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย โดยอาศัยการสืบค๎นข๎อมูลและศึกษาการค๎นคว๎าความร๎ูจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ 
สามารถนําความร๎ูจากการอํานและศึกษาค๎นคว๎าไปใช๎ในชีวิตประจําวัน ใช๎การบรรยายในช้ันเรียนเป็น
หลักและประยุกต๑ใช๎สื่อผสม ทั้ง Power Point, VDO Clip และ เกม เป็นต๎น ซ่ึงเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎มีสํวนรํวมและสร๎างสรรค๑ผลงานทั้งเป็นรายบุคคลและกลุํมเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาไทย 
ทั้งการอํานการเขียนการฟัง การดู การพูด หลักการใช๎ภาษา การวิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย 

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม ตระหนักและเห็นคุณคํา
ของความเป็นไทยมีบุคลิกภาพดีมีมารยาทกล๎าแสดงออกสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ได๎อยํางเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนร๎ู/ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3, ม.2/4, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 2.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 3.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/5 
 ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 รวม 22     ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 การอําน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จับใจความสําคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องที่อําน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 อํานหนังสือบทความหรือคําประพันธ๑อยํางหลากหลายและประเมินคุณคําหรือ

แนวคิดที่ได๎จากการอํานเพื่อนําไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 8 มีมารยาทในการอําน 

 
ตารางที่ 4  โครงสร๎างรายวิชากลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วิชาภาษาไทย 3 (ท 22102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัดช้ันปี 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ภาระงาน/
ช้ินงาน 

  ปฐมนิเทศ 1   
1 โคลงภาพวิจิตร ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.

2/3, ม.2/8 
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.
2/3, ม.2/4 
 

14 15 - ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 

2 ลิขิตสร้างสรรค์ ท 2.1 ม.2/4 , ม.2/7, ม.
2/8 
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/5 
ท 5.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.
2/3, ม.2/4, ม.2/5 

14 15 - ท่องบทอาขยาน 
- งานวิเคราะห์  
  บทประพันธ์ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

3 ถักถ้อยวาจา ท 2.1 ม.2/5, ม.2/6, ม.
2/8 
ท 3.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.
2/6 
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/3 

13 15 - งานเขียนย่อ
ความ จดหมาย
กิจธุระ และเขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ 
- ใบงาน 
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ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัดช้ันปี 

เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ภาระงาน/
ช้ินงาน 

- แบบฝึกหัด 
4 พิจารณาค าไทย ท 1.1 ม.2/1 

ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2  
15 15 - ใบงาน 

- แบบฝึกหัด 
 
- งานวิเคราะห์
โครงสร้าง
ประโยคสามัญ, 
ประโยคความรวม
,ประโยคความ
ซ้อน 

  ทบทวนบทเรียน 1 -  
  สอบกลางภาค 1 20  
  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 1 20  

 รวม  60 100  

 

ตารางที่ 5 หัวข๎อการเรียนร๎ูรายช่ัวโมง วิชาภาษาไทย 3 (ท 22102) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ช่ือหน่วย ช่ือเร่ือง เวลา 
(คาบ) 

ปฐมนิเทศ 
1 โคลงภาพวิจิตร 

 
โคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ 10 
โคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ 56 
การอ่านจับใจความ 

2 
2 
10 

2 ลิขิตสร้างสรรค์ บทเสภาสามัคคีเสวก 
การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
การเขียนย่อยความ 
การสร้างค า ค าสมาสสนธิ 
บทอาขยาน 

4 
2 
2 
4 
2 
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สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
ช่ือหน่วย ช่ือเร่ือง เวลา 

(คาบ) 
3 ถักถ้อยวาจา กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

การเขียนจดหมายกิจธุระ 
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
การพูดในโอกาสต่างๆ  
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 

3 
3 
3 
2 
2 

4 พิจารณาค าไทย ชนิดของค า 
วลีและกลุ่มค า 
ประโยคสามัญ 
ประโยคความรวม 
ประโยคความซ้อน 

4 
3 
3 
3 
2 

ทบทวนบทเรียน 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีใช๎หนํวยการเรียนร๎ูโคลงภาพวิจิตร เร่ือง การอํานจับใจความ จํานวน 10 

คาบ 
 

การอา่นจับใจความ 
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับการอา่นจับใจความ 
 การอํานจับใจความเป็นเคร่ืองมือชํวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย๑ เป็นทักษะจําเป็น
พื้นฐานของการอําน เพราะวํา การอํานเป็นการแสวงหาความร๎ูผํานข๎อมูลการสื่อสารของผู๎เขียนที่
ถํายทอดสูํผู๎อําน การที่ผู๎อํานจะสามารถเข๎าใจเน้ือหาและความคิดของผู๎เขียนได๎ จึงจําเป็นต๎องอาศัย
การอํานแบบจับใจความ ดังน้ัน การสอนอํานจึงเป็นกระบวนการสําคัญที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถ
เข๎าใจวิธีการอํานเพื่อให๎สามารถแสวงหาความร๎ู นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพชีวิตและวิถี
การดําเนินชีวิตให๎ดีขึ้น ตลอดถึงสํงเสริมให๎ผู๎สอนมีความเข๎าใจในทักษะการอํานอยํางถูกต๎องแมํนยํา 
เพื่อสามารถเลือกวิธีสอนให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของผู๎เรียน 
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ความหมายและความส าคญัของการอา่นจบัใจความ 
 การอํานจับใจความเป็นทักษะที่มีความสําคัญและจําเป็นตํอการอํานเร่ืองราวตํางๆ เพราะจะ
ชํวยให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าใจจุดมุํงหมายหรือเน้ือหาสาระของเร่ืองที่อํานได๎ดีขึ้น สามารถจับประเด็น
สําคัญของเรื่องที่อํานได๎ดีขึ้น ทั้งยังเป็นทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความร๎ูจากการอํานสื่อตํางๆ มี
ผู๎ให๎ความหมายของการอํานจับใจความไว๎ดังน้ี 
 บรรเทา กิตติศักด์ิ (2537: 117) แววมยุรา เหมือนนิล (2556: 12) สุปาณี พัดทอง (2542: 
65) สุภัสสร วัชรคุปต๑ (2543: 66) และ สิริวรรณ นันทจันทูล และ ธันวพร เสรีชัยกุล (2554: 136) ได๎
ให๎ความหมายของการอํานจับใจความไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานจับใจความ เป็นการอํานที่
มุํงเน๎นหาสาระสําคัญของเน้ือเร่ือง เพื่อทําความเข๎าใจให๎ถูกต๎องสอดคล๎องกับแนวคิดของผู๎เขียน 
ตลอดถึงสามารถต้ังคําถาม ตอบคําถาม การหาประโยคใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ๑หรือเร่ืองราว 
วําใครทําอะไร ที่ไหน อยํางไร บอกใจความหลัก บอกใจความรอง เก็บสาระสําคัญของเร่ืองและเขียน
สรุปใจความสําคัญได๎  และการอํานจับใจความยังเป็นพื้นฐานตํอการแสวงหาความร๎ู เน่ืองจากการ
อํานจับใจความเป็นการทําความเข๎าใจเรื่องที่อํานในระดับต๎นอันเป็นพื้นฐานของการอํานอํานระดับสูง
ตํอไป เชํน การอํานอยํางมีวิจารณญาณ การอํานวิเคราะห๑ การอํานตีความ สํวน สนิท ต้ังทวี (2538: 
4) นพดล จันทร๑เพ็ญ (2539: 18) และ อรุณี สายเสมา (2541: 12) ได๎กลําวถึงความหมายของการ
อํานจับใจความไว๎ทํานองเดียวกันพอสรุปได๎วํา การอํานจับใจความ เป็นการอํานที่หารายละเอียดของ
ข๎อมูลหรือเน้ือเรื่องที่สําคัญ แล๎วแปลความหมายของอักษรออกมาเป็นถ๎อยคําทําความเข๎าใจเน้ือเร่ือง
หรือข๎อความที่อําน วํากลําวถึงอะไร ใครทําอะไร ที่ไหน และมีความเกี่ยวข๎องกันอยํางไร และสามารถ
นําความร๎ูความเข๎าใจน้ันๆ ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ 
 นอกจากน้ี ดนยา วงศ๑ธนะชัย (2542: 156) และ ประพนธ๑ เรืองณรงค๑ (2545: 11) ยังได๎ให๎
ความหมายของการอํานจับใจความไ ว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานจับใจความเป็นการเก็บ
สาระสําคัญของเรื่อง เป็นพื้นฐานสําหรับการอํานในระดับสูง เพื่อพัฒนาด๎านความคิด พัฒนาด๎านสติ 
ปัญญา อารมณ๑และสังคม และเพื่อวิเคราะห๑วิจารณ๑หรือประเมินคําตํอไปได๎ 
 การอํานจับใจความจึงมีความสําคัญตํอการแสวงหาความร๎ูสรรพวิทยาตํางๆ เพื่อที่จะบอกได๎
วําสิ่งที่อํานน้ันถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไมํ ดังที่ ถนอมวงศ๑ ล้ํายอดมรรคผล (2541: 55) ศรีวิไล พล
มณี (2545: 122) และ ธีรยุทธ ธีระศิลป์ (2551: 36) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการอํานจับใจความ
ไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานจับใจความสําคัญนับเป็นหัวใจของการอํานทุกรูปแบบชํวยให๎ได๎ข๎อมูล
ครบถ๎วนตามเจตนาของผู๎เขียน เป็นพื้นฐานการอํานระดับต๎นที่สําคัญมากสําหรับการอํานในระดับสูง
ตํอไป เพราะเมื่อนักเรียนอํานจับใจความไมํได๎ก็ไมํสามารถเข๎าใจเร่ืองที่อํานได๎ หากต๎องการใช๎
ประโยชน๑จากการอํานน้ันก็ต๎องกลับมาอํานใหมํทําให๎เสียเวลา 
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 จากความหมายข๎างต๎น พอสรุปได๎วํา การอํานจับใจความ หมายถึง การอํานเพื่อมุํงเน๎นหา
สาระสําคัญของเรื่อง เพื่อทําความเข๎าใจให๎ถูกต๎องสอดคล๎องกับแนวคิดที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อ สามารถ
ต้ังคําถาม ตอบคําถาม การหาประโยคใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณ๑ บอกใจความหลักและใจความ
รองที่ปรากฏ เขียนใจความสําคัญและสามารถนําความร๎ูไปใช๎ได๎ 
 
ประเภทของการอา่นจับใจความ 
 เน่ืองจากการอํานจับใจความมีหลายประเภท ดังน้ัน เพื่อให๎การอํานจับใจความประสบ
ผลสําเร็จบรรลุตามจุดมุํงหมายที่อําน ผู๎อํานจําต๎องมีหลักและวิธีการในการอํานจับใจความ ซ่ึง วารุณี 
อุดมธาดา (2537: 23) พันธุ๑ทิพา หลาบเลิศบุญ (2539: 24-29) และ สุปราณี ดาราฉาย (2539: 50-
51) ได๎กลําวถึงประเภทของการอํานจับใจความไว๎วํามี 2 แนวเหมือนกัน คือ แนวการอํานเพื่อจับ
ใจความสํวนรวมและแนวการอํานเพื่อจับใจความสําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดพอสรุปได๎ดังน้ี 
 1. การอํานเพื่อจับใจความสํวนรวม คือ การทําความเข๎าใจในเน้ือหาสํวนรวมของเร่ืองที่อําน
ซ่ึงเป็นแกํนหรือสาระสําคัญของเร่ือง เป็นการทําความเข๎าใจโดยภาพรวมทั้งหมดของเร่ือง โดยมี
วิธีการเก็บใจความสํวนรวม คือ ผู๎อํานจะต๎องสังเกตสํวนประกอบของหนังสือ เชํน คํานํา สารบัญ 
เชิงอรรถ แล๎วอํานผํานหัวข๎อตํางๆ ทั้งหัวข๎อใหญํและหัวข๎อยํอย พร๎อมกับต้ังคําถามไว๎อยํางกว๎างๆ วํา 
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยํางไร และพยายามเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ของหัวข๎อเพื่อตอบคําถาม
ที่ ต้ังไ ว๎ให๎ ได๎ โดยตอบให๎สั้นแตํได๎ใจความชัดเจน เพื่อให๎ทราบเค๎าโครงเร่ืองวําแตํละหัวข๎อมี
ความสัมพันธ๑กันอยํางไร มีการดําเนินเน้ือเรื่องไปสูํจุดหมายด๎วยวิธีการอยํางไร ในขั้นตอนน้ีอาจมีการ
จดบันทึกเพื่อปูองกันการลืมได๎อีกทางหน่ึง และต๎องเกิดความร๎ูความเข๎าใจสามารถตัดสินคุณคําของ
หนังสือหรือเรื่องราวที่อํานได๎ ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎อํานสามารถตัดสินคุณคําของหนังสือวําควรที่ จะอํานอยําง
ละเอียดหรือไมํ และยังชํวยประหยัดเวลาสําหรับผู๎อํานที่มีเวลาจํากัด 
 2. การอํานเพื่อจับใจความสําคัญ เป็นการอํานที่ศึกษารายละเอียดมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
สรุปใจความสําคัญของงานเขียนน้ันได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร ทําไม ซ่ึงในลักษณะการ
อํานน้ีผู๎อํานจะต๎องทําความเข๎าใจกับข๎อความทุกๆ สํวนของยํอหน๎า โดยมีวิธีการเก็บใจความสําคัญ 
คือ ผู๎ อํานต๎องสังเกตประโยคใจความสําคัญที่ปรากฏในแตํละยํอหน๎า เพื่อให๎สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ๑ของเน้ือหาเข๎าด๎วยกันได๎ โดยพิจารณาตัดสํวนตํางๆ ที่เป็นรายละเอียดข๎อปลีกยํอยใน
เร่ืองแตํละยํอหน๎า คือ 1) ตัวอยํางประกอบในยํอหน๎า 2) สํวนขยายความ 3) สํานวนโวหาร 
อุปมาอุปไมยข๎อเปรียบเทียบ 4) ตัวเลข สถิติ วันเดือนปี และ 5) คําถามหรือคําพูดซ่ึงเป็นข๎อคิดเห็น
ของผู๎เขียน   
 จากความคิดเห็นดังกลําวพอสรุปได๎วํา การอํานจับใจความมี 2 ประเภท คือ การอํานเพื่อจับ
ใจความสํวนรวมและการอํานเพื่อจับใจความสําคัญ ซ่ึงการอํานจับใจความทั้งสองประเภทมี
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ความสําคัญและจําเป็นตํอผู๎อํานที่ต๎องการจับใจความของเร่ืองที่อําน เพราะหากผู๎อํานไมํสามารถจับ
ใจความสํวนรวมของเรื่องได๎แล๎ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อํานได๎ 
 
หลักการของการอา่นจบัใจความ 
 หลักการในการอํานจับใจความเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นตํอการอํานทุกประเภท เพราะการ
อํานจับใจความเป็นทักษะพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการอํานในขั้นสูงตํอไป ซ่ึงมีผู๎เสนอแนะแนวทาง
และขั้นตอนในการอํานจับใจความไว๎ดังน้ี 
 บันลือ พฤกษะวัน (2533: 154-156) สุปาณี พัดทอง (2542: 66-67) และ สิริวรรณ นันทจัน
ทูล และ ธันวพร เสรีชัยกุล (2554: 136-138) ได๎กลําวถึง แนวทางการปฏิบัติในการอํานจับใจซ่ึงมี
ความความสอดคล๎องกันวํา การอํานจับใจความจะต๎องพิจารณาอํานต้ังแตํช่ือเร่ืองซ่ึงจะชํวยสื่อให๎เห็น
จุดสําคัญหรือจุดประสงค๑ของของเร่ือง จากน้ันอํานเร่ืองทั้งหมดต้ังแตํต๎นจนจบอยํางครําวๆ เพื่อทํา
ความเข๎าใจเน้ือหาของเรื่องวํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร ทําไม และผู๎เขียนมีจุดมุํงหมายอยํางไรใน
การเสนอเรื่องน้ี แล๎วพิจารณาความสําคัญของแตํละยํอหน๎า ตัดสํวนที่เป็นรายละเอียดปลีกยํอยออก
เพื่อหาใจความสําคัญ แล๎วนําใจความสําคัญที่ได๎ทั้งหมดมาเรียบเรียงให๎ตํอเน่ืองสละสลวยสอดคล๎อง
สัมพันธ๑กันด๎วยสํานวนภาษาของตนเองแตํต๎องรักษาเน้ือความเดิมไว๎ สํวน แววมยุรา เหมือนนิล 
(2556: 14-16)  ได๎เสนอแนวทางในการอํานจับใจความให๎เข๎าใจงํายและรวดเร็ว โดยอาศัยพื้นฐาน
หลายประการสรุปได๎ดังน้ี ประการแรก ผู๎อํานจะต๎องสํารวจสํวนประกอบของหนังสืออยํางครําวๆ เชํน 
ช่ือเร่ือง คํานํา สารบัญ หรือคําช้ีแจงของหนังสือ ซ่ึงการมีพื้นฐานเกี่ยวกับสํวนประกอบของหนังสือ
อยํางเพียงพอจะชํวยให๎จับใจความได๎งํายและเร็วขึ้น ประการที่สอง กําหนดจุดมุํงหมายในการอํานให๎
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดวิธีการอําน ประการที่สาม มีความสามารถทางภาษา เพราะ
พื้นฐานสําคัญในการอํานจับใจความจะชํวยให๎จับใจความได๎รวดเร็วขึ้น ผู๎อํานต๎องมีทักษะในการแปล
ความหมายของคํา ประโยค และข๎อความตํางๆ ให๎เข๎าใจถู กต๎องและรวดเร็ว ประการที่สี่  มี
ประสบการณ๑เกี่ยวกับเรืองที่อํานซ่ึงจะชํวยให๎เข๎าใจได๎รวดเร็วขึ้น ประการสุดท๎าย เข๎าใจลักษณะของ
หนังสือ เพราะหนังสือแตํละประเภทยํอมมีรูปแบบและเปูาหมายในการอํานที่แตกตํางกัน การเข๎าใจ
ลักษณะกลวิธีของแตํงการหนังสือหรือเร่ืองที่อํานแตํละประเภทจะชํวยให๎สามารถจับใจความได๎งําย
และรวดเร็วขึ้น  
 สรุปได๎วํา หลักการอํานจับใจความน้ัน ผู๎อํานจะต๎องพิจารณาสํารวจเร่ืองที่จะอํานให๎ละเอียด
รอบคอบวํามีสํวนประกอบอะไรบ๎าง จากน้ันจะต๎องกําหนดจุดมุํงหมายในการอํานให๎ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการกําหนดวิธีการอําน แล๎วคํอยเร่ิมลงมืออํานเร่ืองราวตลอดทั้งเร่ืองอยํางครําวๆ พร๎อม
กับการจับใจความสําคัญในแตํละยํอหน๎า ซ่ึงผู๎อํานจะต๎องสามารถสรุปเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระสําคัญ
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ของเร่ืองเป็นถ๎อยคําหรือประโยคใจความสําคัญแล๎วนํามาเรียบเรียงด๎วยภาษาของตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการอํานจับใจความได๎งํายและรวดเร็วขึ้น 
 
จดุมุง่หมายของการอา่นจับใจความ 
 การอํานที่จะประสบผลสําเร็จได๎น้ันจะต๎องมีการกําหนดจุดมุํงหมายในการอํานให๎ชัดเจน การ
อํานจับใจความก็จําต๎องมีจุดหมายที่ชัดเจนเชํนกันวําต๎องการอํานเพื่ออะไร ซ่ึง ไพฑูรย๑ สินลารัตน๑ 
(2540: 56) และ สิริวรรณ นันทจันทูล และ ธันวพร เสรีชัยกุล (2554: 132 -133) ได๎กลําวถึง
จุดมุํงหมายของการอํานจับใจความไว๎ในทํานองเดียวกันวํามีสองลักษณะ คือ 1) เป็นการอํานเพื่อเอา
เร่ืองหรืออํานเพื่อความร๎ู การอํานในลักษณะน้ีผู๎อํานต๎องการที่จะอํานเพื่อรับร๎ูเร่ืองราวซ่ึงเป็นองค๑
ความร๎ูตํางๆ จากหนังสือหรือตํารา บทความ บทเรียน สารคดี หรือสื่อสารเทศอ่ืนๆ ซ่ึงจะอํานอยําง
ละเอียดเพียงใดน้ันยํอมขึ้นอยํูกับผู๎อํานวํามีจุดประสงค๑หลักของการอํานน้ันอยํางไรเป็นสําคัญ และ 2) 
เป็นการอํานเพื่อเอารสหรืออํานเพื่อความเพลิดเพลิน การอํานในลักษณะน้ีผู๎อํานมุํงหวังที่จะอํานเพื่อ
การพักผํอนหยํอนใจเป็นสําคัญ เป็นการอํานตามความพอใจของผู๎อํานวําจะอํานเร่ืองใดในสิ่งที่ตนเอง
ชอบและสนใจ ได๎แกํ การอํานนวนิยาย หนังสือพิมพ๑ นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ และแม๎วําจะเป็น
การอํานเพื่อความเพลิดเพลินก็จริงแตํผู๎อํานยํอมจะได๎รับความร๎ูไปด๎วย การอํานชนิดน้ีจึงจําต๎องเข๎าใจ
เรื่องราวและจับใจความสําคัญของเรื่องให๎ได๎โดยอาจไมํจําเป็นต๎องอํานรายละเอียดทั้งเรื่องก็ได๎  
 สํวน วรรณี โสมประยูร (2544: 128) และ ฐะปะนีย๑ นาครทรรพ (2545 42) ได๎กลําวถึง
จุดมุํงหมายในการอํานจับใจความไว๎สรุปได๎ดังน้ี 
 1. เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าใจและจับใจความที่อํานได๎ดี  
 2. เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานสามารถเพิ่มพูนความชํานาญในการอํานให๎รวดเร็วและมีสมาธิในการอําน 
 3. เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานสามารถนําความร๎ูที่ได๎จากการอํานไปใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานสามารถร๎ูจักความหมายของคําศัพท๑ใหมํๆ ร๎ูทันเหตุการณ๑ และเป็นคน
เทําทันสังคมโลก 
 5. เพื่อชํวยให๎ผู๎อํานสามารถบอกประโยชน๑ของการอํานหนังสือและมีนิสัยที่ดีรักในการอําน 
 นอกจากน้ี ศิริพร ลิมตระการ (2547: 99-100) ยังได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการอํานจับ
ใจความไว๎พอสรุปได๎เป็นข๎อๆ ดังน้ี  
 1. ผู๎อํานจับใจความจะต๎องมุํงอํานรายละเอียดของเน้ือเร่ือง โดยไมํคํานึงถึงความเร็วในการ
อําน แตํจะอํานอยํางละเอียดเพื่อจะได๎ไมํพลาดเน้ือหาสําคัญ แล๎วนํารายละเอียดของเร่ืองไปใช๎
ประโยชน๑หรืออํานเพื่อความเพลิดเพลิน 
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 2. ผู๎อํานจับใจความมุํงอํานเอาเร่ือง เป็นการอํานเพื่อเพิ่มความมั่นใจให๎เกิดกับตนเอง ซ่ึงเร่ือง
ที่อํานเป็นเรื่องที่ผู๎อํานเคยร๎ูหรืออํานมาแล๎วแตํลืมรายละเอียด จึงกลับมาอํานทบทวนอีกคร้ังเพื่อให๎
ระลึกหรือจับใจความอยํางครําวๆ ได๎  
 3. ผู๎อํานจับใจอํานเพื่อให๎ค๎ุนเคยกับคําศัพท๑ใหมํๆ โดยใช๎เน้ือหาของเร่ืองที่อํานเป็นสื่อ การ
อําน ในลักษณะน้ีจึงมักให๎มีการสํารวจตรวจสอบ ซ่ึงนิยมนําไปใช๎ประโยชน๑ในการอํานจับใจความเร่ือง
ที่เป็นวิชาการระดับสูง 
 4. ผู๎อํานจับใจความมุํงอํานเพื่อพัฒนาความคิดให๎กว๎างไกล เป็นการอํานที่จะต๎องอํานอยําง
ละเอียดเพื่อพัฒนาข๎อมูลให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่กําหนด ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎อํานสามารถรวบรวม
ข๎อมูลโดยวิธีอํานจับใจความ แล๎ววิเคราะห๑ สังเคราะห๑และประเมินคําตํอไป 
 5. ผู๎อํานจับใจความมุํงอํานเพื่อพัฒนาอัตราความเร็วในการอําน เป็นการอํานที่ผู๎อํานมีเวลา
จํากัดและต๎องการจับใจความของเน้ือเรื่องให๎ได๎มากที่สุด 
 6. ผู๎อํานจับใจความมุํงอํานเพื่อศึกษาเน้ือเร่ืองที่ตนไมํเคยมีพื้นฐานมากํอน เป็นการอํานใน
ลกัษณะสํารวจตรวจสอบด๎วยวิธีกวาดสายตาดูเน้ือหาครําวๆ แล๎วจึงสํารวจด๎วยการอํานเน้ือหาอยําง
ละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
 จากจุดมุํงหมายของการอํานจับใจความที่กลําวมา พอสรุปได๎วํา การอํานจับใจความมี
จุดมุํงหมายที่หลากหลายขึ้นอยํูกับความต๎องการของผู๎อํานแตํละคนวําต๎องการอํานเพื่ออะไร ซ่ึงโดย
สรุปแล๎วจุดมุํงหมายของการอํานก็เพื่อทําความเข๎าใจในเร่ืองที่อําน คาดเดาหาคําตอบ สรุปแกํนหรือ
สาระสําคัญจากเร่ืองที่อําน และนําความร๎ูที่ได๎มาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตํอไป 
 
การอา่นจับใจความในงานเขียนแต่ละประเภท 
 การอํานจับใจความสามารถนําไปใช๎กับการอํานงานเขียนได๎ทุกประเภท ดังน้ันเพื่อที่จะให๎
เข๎าใจวิธีการอํานจับใจความในงานเขียนแตํละประเภทได๎ดีย่ิงขึ้น จึงจะได๎นําเสนอแนวคิดของนัก
การศึกษาเกี่ยวกับการอํานจับใจความของงานเขียนประเภทตํางๆ และในที่น้ีจะขอกลําวถึงเฉพาะงาน
เขียนที่ผู๎วิจัยเลือกใช๎ในการทดลองเทําน้ัน ซ่ึงประกอบด๎วยงานเขียนประเภทตํางๆ ดังน้ี 
 
 ข่าว (News)  
 ขําว เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาใดเวลาหน่ึง เป็นการรายงานข๎อเท็จจริง
ของเหตุการณ๑ที่ เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป็นเร่ืองร าวที่ประชาชนให๎
ความสําคัญและสนใจในขณะน้ัน กํอให๎เกิดการวิพากษ๑วิจารณ๑และมีการนําเสนออยํางกว๎างขวาง 
รวมทั้งมีผลกระทบตํอผู๎คนจํานวนมาก ดังที่ ประชัน วัลลิโก (2540: 19) ยงยุทธ รักษาศรี (2530: 5-
7) และ แววมยุรา เหมือนนิล (2556: 66-67) ได๎ให๎ความหมายของขําวเอาไว๎ทํานองเดียวกันวํา คือ 
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การรายงานเหตุการณ๑ ข๎อเท็จจริงหรือเรื่องราวใหมํๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงอยํูในความสนใจใครํร๎ูของประชาชน 
และมีผลหรืออิทธิพลตํอวิถีชีวิตของมนุษย๑หรือความผาสุกของมนุษย๑  โดยมีแนวทางในการอํานจับ
ใจความขําวเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ พอสรุปได๎เป็นลําดับ ดังน้ี อํานพาดหัวขําว ซ่ึงเป็นจุดบอก
ใจความสําคัญที่สุดของขําวได๎ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด เพราะจะประมวลหัวใจของขําวทั้งหมดมาเสนอ
ไว๎อยํางสั้นๆ เป็นอันดับแรก หากได๎ใจความสําคัญชัดเจนเพียงพอแล๎วก็ไมํต๎องอํานสํวนอ่ืนอีกก็ได๎ แตํ
ถ๎ายังไมํชัดเจนหรือต๎องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจพิจารณาที่พาดหัวขําวรองและสํวนประกอบ
อ่ืนๆ ตํอไป จากน้ันสํารวจในสํวนของความนําหรือวรรคนํา ซ่ึงเป็นสํวนที่ตํอเน่ืองมาจากพาดหัวขําว 
ในกรณีที่เป็นการเขียนขําวแบบพีระมิดหัวกลับ ความนําหรือวรรคนําจะเป็นการสรุปใจความสําคัญ
ของขําวทั้งหมดไว๎อยํางสั้นๆ และชัดเจนที่สุด แล๎วจึงพิจารณาที่เน้ือหาของขําว ซ่ึงเป็นรายละเอียด
สํวนขยายใจความสําคัญของขําวเทําน้ัน เน้ือขําวมักเรียงลําดับจากเหตุการณ๑สําคัญมากไปยัง
เหตุการณ๑สําคัญน๎อยที่สุด แม๎จะมีรายละเอียดยาวแตํถ๎าต๎องการเพียงใจความสําคัญของขําวไมํต๎อง
อํานเน้ือขําวเลยก็ได๎ แตํถ๎าเป็นขําวที่เขียนแบบพีระมิดหัวต้ัง ใจความสําคัญของขําวจะสรุปไว๎ท๎ายสุด 
  
 บทความ (Article)  
 บทความ เป็นงานเขียนประเภทความเรียงที่มุํงให๎ความร๎ูในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ซ่ึงเป็ น
เร่ืองที่ผู๎คนกําลังสนใจอยํูในขณะน้ัน ด๎วยทรรศนะหรือความคิดเห็นสํวนตัวของผู๎ เขียน มีวิธีการ
นําเสนอที่นําติดตามชวนให๎อํานและให๎แงํคิดมุมมองที่แปลกใหมํแกํผู๎อําน ดังที่ ฉัตรา บุนนาค (2550: 
18) และ โชษิตา มณีใส (2555: 168) ได๎ให๎ความหมายของบทความไว๎ในทํานองเดียวกันวํา คือ ความ
เรียงประเภทหน่ึง มีความคิดเห็นเป็นแกํน มีความร๎ูเป็นสํวนประกอบ เป็นงานเขียนที่มุํงเสนอความ
คิดเห็นหรือความร๎ูในเร่ืองที่คนกําลังสนใจกันอยํู ตามทรรศนะสํวนตัวของผู๎เขียนเพียงประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง โดยมีวิธีเขียนที่ชวนอํานชวนติดตามและมีแงํมุมความคิดที่แปลกนําสนใจ บทความ
โดยทั่วไปจึงมีเน้ือหาที่ เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ทันสมัยขนาดสั้นๆ สําหรับแนวทางในการอํานจับ
ใจความบทความเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพน้ัน จะต๎องพิจารณาแนวคิดสําคัญซ่ึงเป็นใจความสําคัญที่สุด
ของเรื่องเพียงอยํางเดียว ซ่ึงผู๎เขียนนิยมเปิดเผยใจความสําคัญไว๎ 2 ลักษณะ พอสรุปได๎ดังน้ี 
 1. การบอกใจความสําคัญตอนท๎าย เป็นแบบที่นิยมเขียนกันมากที่สุด เป็นการกลําวถึง
สถานการณ๑หรือปัญหา แล๎วเสนอเหตุผลและรายละเอียดกํอนในตอนต๎น จนสรุปให๎เห็นแกํนหรือ
หัวใจของเรื่องซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญที่ผู๎เขียนต๎องการนําเสนอ 
 2. การบอกใจความสําคัญตอนต๎น เป็นการดําเนินเร่ืองด๎วยการบอกแนวคิดสําคัญซ่ึงเป็น
หัวใจหรือแกํนเรื่องให๎ผู๎อํานได๎รับร๎ูต้ังแตํต๎นเรื่อง แล๎วจึงเสนอเหตุผลหรือตัวอยํางประกอบการอธิบาย
ขยายความตํอไป 
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 สารคดี (Feature)  
 สารคดี เป็นงานเขียนที่มุํงเสนอสาระความร๎ูที่เกิดขึ้นตามข๎อเท็จจริง แตํคํานึงถึงศิลปะการ
สร๎างสรรค๑ความงามให๎เกิดขึ้นในผลงาน คือต๎องให๎ผู๎อํานเกิดความร๎ูความเข๎าใจในเน้ือหาและได๎รับ
ความเพลิดเพลินหรือความประทับใจ ดังที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2543: 6-7) ม.ล. เสริมแสง 
พันธุมสุต (2539: 747) และ แววมยุรา เหมือนนิล (2556: 91) ได๎ให๎ความหมายของสารคดีไว๎พอสรุป
ได๎วํา คือ งานเขียนที่เสนอสาระความร๎ูตามข๎อเท็จจริงและเหตุการณ๑ที่ปรากฏขึ้นจริง เพื่อให๎ผู๎อําน
ได๎รับความร๎ู แตํก็เพํงเล็งจะให๎ความพึงพอใจอันเกิดจากการประกอบรูปประกอบแบบ เพํงเล็งเลือก
เฟูนการใช๎ถ๎อยคําในภาษาทําให๎เกิดอารมณ๑ตามสมควร โดยที่ผู๎เขียนจะต๎องสร๎างสรรค๑ผลงานของตน
ให๎มีศิลปะ มีวิธีการนําเสนอเรื่องให๎เกิด “รส” เสมือนหน่ึงผู๎อํานมีสํวนรํวมในเร่ืองราวหรือเหตุการณ๑
น้ันๆ จนกํอให๎เกิดความบันเทิงหรือความประทับใจ โดยใช๎กลวิธีการแตํงที่ อํานไ ด๎อยํางสนุก
เพลิดเพลินอารมณ๑ด๎วย จึงอาจใช๎แนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
 1. ช่ือเรื่อง เป็นจุดช้ีแนะใจความสําคัญที่สุดของเร่ืองได๎ดีและรวดเร็วเป็นอันดับแรก เพราะ
สารคดีโดยทั่วไปมักต้ังช่ือไมํซับซ๎อนและนิยมบอกเปูาหมายของผู๎แตํงอยํางตรงไปตรงมา 
 2. หัวข๎อเร่ืองยํอย ในการแตํงสารคดีขนาดยาวมักนิยมแบํงเน้ือหาออกเป็นตอนๆ และใสํ
หัวข๎อเรื่องกํากับเอาไว๎ด๎วย ซ่ึงที่จริงแล๎วคือประเด็นสําคัญของเร่ืองในแตํละตอนน่ันเอง 
 3. การค๎นหาแกํนเรื่อง ในกรณีที่ช่ือเร่ืองไมํสามารถบอกใจความสําคัญของเร่ืองได๎ หรือไมํมี
การใสํหัวข๎อเรื่องยํอยสรุปสาระสําคัญในแตํละตอนเอาไว๎ ผู๎อํานจะต๎องพยามจับประเด็นสําคัญในแตํ
ละยํอหน๎า แล๎วพิจารณาหาแกํนเรื่องหรือใจความสําคัญที่สุดเอาเอง 
 4. การอํานละเอียดทั้งเร่ือง การที่จะสามารถจับใจความสารคดีได๎อยํางสมบูรณ๑ ผู๎อํานควร
อํานอยํางละเอียดทั้งเรื่อง เพราะจะได๎อํานสารคดีที่มีอรรถรส คือได๎ทั้งประโยชน๑และความเพลิดเพลิน 
 
 นิทาน (Tale) 
 นิทาน เป็นเรื่องราวที่ถูกแตํงขึ้นหรือเลําสืบตํอกันมา ซ่ึงอาจเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑เร่ืองราว
ตํางๆ ในชีวิตประจําวัน หรือเป็นเรื่องแตํงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ โดยมุํงเน๎นให๎เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นสําคัญพร๎อมทั้งแฝงไว๎ด๎วยคํานิยมที่ดีงามทางสังคม ดังที่ เกริก ย๎ุนพันธ๑ (2543: 16) 
กัลยา ยวนมาลัย (2539: 74) สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 122) และ นพดล สังข๑ทอง (2549: 19) 
ได๎กลําวถึงนิทาน ไว๎ในทํานองเดียวกันวํา เป็นเรื่องราวที่แตํงขึ้นสั้นๆหรือเลําสืบตํอกันมา เป็นเหตุเป็น
ผลแกํกัน เป็นเร่ืองราวที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความงาม เน๎นความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นหลัก นอกจากน้ียังมุํงใช๎สอนเพื่อเป็นการถํายทอดวัฒนธรรม ป ระเพณี ความเช่ือ 
ประสบการณ๑ ความคิด ปลูกฝังคํานิยม ข๎อปฏิบัติและสอดแทรกคติสอนใจ สําหรับแนวทางในการ
อํานจับใจความนิทานน้ัน ผู๎อํานจะต๎องพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นสิ่งแรก เพราะช่ือเร่ืองนับเป็นจุดช้ีแนะ
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หัวใจหรือแกํนเร่ืองที่สําคัญได๎ ตํอมาจะต๎องพิจารณาแกํนของเร่ืองวํา เกิดจากข๎อขัดแย๎งอะไรและ
สิ้นสุดอยํางไร ซ่ึงสํวนใหญํจะปรากฏอยํูในตอนท๎ายๆ เร่ือง หลังจากน้ันพยายามสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องให๎ได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และทําไม และจะต๎องพิจารณานํ้าเสียงหรือหางเสียง
ของผู๎แตํงวําเป็นอยํางไร เพื่อชํวยให๎จับใจความสําคัญของเร่ืองได๎แมํนยําขึ้น นอกจากจะอํานเพื่อมุํง
ตอบคําถามวําใครทําอะไรที่ไหนอยํางไรแล๎ว ผู๎อํานควรจับใจความยํอยหรือใจความรองเพื่อเก็บ
รายละเอียดของเรื่องไปพร๎อมกันด๎วย 
 
 เรื่องสั้น (Short story)  
 เรื่องสั้น เป็นเรื่องแตํงขนาดสั้น มีการนําเสนอแกํนเร่ืองเพียงประเด็นเดียว มีการดําเนินเร่ือง
ในชํวงเวลาสั้นๆ เน้ือเร่ืองไมํซับซ๎อน เหตุการณ๑ของเร่ืองมีความสมเหตุสมผลกัน มุํงให๎เกิดความ
เพลิดเพลินแกํผู๎อํานเป็นสําคัญ ดังที่ เถกิง พันธุ๑เถกิงอมร (2541: 222) ชูทิพย๑ นาภู (2533: 15) และ 
แววมยุรา เหมือนนิล (2556: 127) ได๎กลําวถึงเร่ืองสั้นไว๎ในทํานองเดียวกันวํา คือ งานเขียนร๎อยแก๎ว
ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) เป็นเร่ืองที่สมมุติขึ้น เป็นเร่ืองที่นําเสนอความคิดสําคัญเพียงความคิด
เดียว เป็นเรื่องที่ใช๎ได๎กับทุกสมัย ซ่ึงเหตุการณ๑ในเร่ืองควรสมเหตุสมผลกัน มีการดําเนินเร่ืองในชํวง
ระยะเวลาสั้นๆ และต๎องมีโครงเร่ืองงํายๆ ไมํซับซ๎อน มีตัวละครเดํนๆ เพียงสองสามตัว มุํงให๎ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแกํผู๎อํานเป็นหลัก ซ่ึงมีแนวทางในการอํานจับใจความเร่ืองสั้นพอสรุปได๎ ดังน้ี 
ประการแรกจะต๎องพิจารณาช่ือเร่ืองกํอน เพราะเป็นจุดช้ีแนะหัวใจของเร่ืองไว๎เป็นอันดับแรก แตํ
บางคร้ังก็ยากตํอการตีความจึงต๎องอาศัยการพิจารณาจากสํวนอ่ืนมาประกอบด๎วย จากน้ันพิจารณา
แกํนเรื่อง ซ่ึงเป็นจุดซํอนเร๎นที่ผู๎แตํงเร่ืองสั้นจะไมํบอกโดยตรง แตํผู๎อํานจะสามารถค๎นหาด๎วยวิธีการ
ตํอไปน้ี  
 1. พิจารณาจากข๎อขัดแย๎งของเร่ืองแล๎วติดตามผลของข๎อขัดแย๎งเหลําน้ันวํา คลี่คลาย
ขยายตัวและสิ้นสุดลงอยํางไร ซ่ึงจะชํวยช้ีแนะให๎เห็นแกํนเร่ืองได๎ชัดเจนขึ้น  
 2. พิจารณาจุดสุดยอดของเรื่อง ซ่ึงสํวนใหญํมักอยํูตอนท๎ายๆ ใกล๎จบเร่ือง จะทําให๎มองเห็น
แกํนเรื่องได๎ทันที และ  
 3. สรุปสาระสําคัญ โดยการตอบคําถามให๎ได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และ
ทําไม และผู๎อํานจะต๎องมีความร๎ูและประสบการณ๑ภูมิหลังเกี่ยวกับเร่ืองที่อําน แม๎วําเร่ืองสั้นจะเป็น
เรื่องสมมุติ แตํนิยมที่จะสร๎างเร่ืองให๎ดูสมจริงมากที่สุด นอกจากน้ีจะต๎องพิจารณานํ้าเสียงหรือหาง
เสียงของผู๎แตํง เน่ืองจากผู๎แตํงสามารถใช๎จินตนาการและกลวิธีการสร๎างสรรค๑ได๎อยํางกว๎างขวาง และ
จะไมํบอกสาระสําคัญของเร่ืองอยํางตรงไปตรงมา การจับนํ้าเสียงหรือหางเสียงของผู๎แตํงจะชํวยให๎
การจับใจความของเรื่องได๎แมํนยําขึ้น   
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 สรุปวํา การอํานงานจับใจความในงานเขียนแตํละประเภทน้ัน มีความแตกตํางกันไปตาม
ลักษณะจุดเดํนหรือสาระสําคัญของงานเขียนน้ันๆ ดังน้ันผู๎อํานจึงต๎องทําความเข๎าใจวิธีการในการอําน
จับใจความงานเขียนแตํละประเภท เพื่อให๎สามารถบรรลุจุดมุํงหมายในการอํานจับใจความได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
การประเมนิการอา่นจับใจความ 
 การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการอยํางหน่ึงในการตัดสินความร๎ูความสามารถของ
บุคคลวําอยํูในระดับใดบ๎าง การสอนอํานจับใจความเป็นกิจกรรมอยํางหน่ึงซ่ึงต๎องระบุความร๎ูความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่อํานวํา เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับใคร อะไร ที่ไหน อยํางไร ดังน้ัน เพื่อให๎
สามารถวัดระดับผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนอํานจับใจความวําเข๎าใจหรือไมํและอยํูในระดับใดบ๎าง จึง
จําต๎องอาศัยกระบวนการวัดและประเมินผล ซ่ึง สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 148-150) ได๎เสนอ
แนวทางในการประเมินการอํานจับใจความ โดยใช๎เกณฑ๑มาตรฐานการพิจารณาเน้ือเร่ืองที่ผู๎อํานจับ
ใจความไว๎ 2 วิธี ดังน้ี 
 1. การใช๎เคร่ืองมือเป็นแบบทดสอบ ผู๎อํานจะต๎องตอบคําถามได๎ร๎อยละ 70 ขึ้นไป การยึด
เกณฑ๑ระดับน้ีนักการศึกษาทั้งหลายมีความเห็นวํา ผู๎อํานได๎พลาดเน้ือหาบางตอนไปร๎อยละ 30 แล๎ว 
หากยึดเกณฑ๑ประเมินที่ต่ํากวําน้ีจะทําให๎มีใจความคลาดเคลื่อนในเหตุการณ๑สําคัญของเรื่องที่อํานได๎ 
 2. การใช๎แบบประเมินคํา โดยใช๎ระดับตัวอักษรแล๎วคํอยตีคําออกมาเป็นคะแนน เชํน เมื่อ
ผู๎อํานประเมินการอํานจับใจความของตนแล๎วรวมคะแนนทั้งหมดในแตํละชํอง สมมติให๎แบบประเมิน
คําทั้งหมดมี 20 ข๎อ ถ๎าทําเคร่ืองหมายในชํอง “มาก” ทุกชํองจะได๎คะแนนเต็มที่ 80 คะแนน โดย
ระดับคะแนนที่ได๎มีขอบเขตดังน้ี 
             คะแนน  72-80 เทํากับระดับ  4 หมายถึง ดีมาก 
            คะแนน  52-71 เทํากับระดับ  3  หมายถึง คํอนข๎างดี  
             คะแนน  32-51 เทํากับระดับ 2 หมายถึง พอใช๎ 
             คะแนน 0-31 เทํากับระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
 ผู๎อํานที่ประเมินการอํานจับใจความของตนเองแล๎ว หากรวมคะแนนแล๎วอยํูในระดับ 4 และ 
3 แสดงวํามีความสามารถในการอํานจับใจความที่นําพอใจ แตํถ๎าผลที่ได๎อยํูในระดับ 2 หรือ 1 ผู๎อําน
ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการอํานจับใจความให๎ดีขึ้น 
 นอกจากน้ี Harris David P (1969) และ Hafner and Jolly (1972, อ๎างถึงใน ณัฐณิชา บุญ
สุข (2546: 16-17) ได๎ให๎ทรรศนะเกี่ยวกับการประเมินความเข๎าใจในการอํานไว๎ในทํานองเดียวกันวํา 
การทดสอบความเข๎าใจในการอํานจะต๎องครอบคลุมความสามารถในด๎านภาษาและสัญลักษณ๑ ด๎าน
ความคิด ด๎านอารมณ๑และลีลาของเน้ือหาที่อําน ซ่ึงพอสรุปได๎ดังน้ี 
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 1. สามารถเข๎าใจความหมายสํวนใหญํของคําที่ปรากฏในบทอํานด๎วยการตอบคําถามเกี่ยวกับ
ข๎อเท็จจริงและรายละเอียดจากเร่ืองที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. สามารถเข๎าใจสัญลักษณ๑ทางภาษา เข๎าใจคําช้ีแจงหรือคําแนะนําที่เขียนอธิบายไว๎ได๎
ถูกต๎อง 
 3. สามารถระบุจุดประสงค๑ของผู๎เขียน จดจําและบรรยายสิ่งที่ อํานออกมาเป็นคําพูดได๎
ถูกต๎อง 
 4. สามารถลําดับเหตุการณ๑และแยกรายละเอียดความสําคัญของเน้ือหาได๎ถูกต๎อง 
 5. สามารถบอกได๎วําตัวอยํางหรือคําอธิบายตํางๆ มีความสัมพันธ๑กับเน้ือเรื่องตอนใด อยํางไร 
 6. สามารถบอกได๎วําประโยคใจความใดเป็นประโยคใจความสําคัญได๎ถูกต๎อง 
 7. สามารถแสดงข๎อสรุปของข๎อความที่อํานได๎อยํางถูกต๎อง 
  การประเมินความสามารถในการอํานจับใจความน้ันสามารถทําได๎หลากหลายวิธี ทั้งน้ีการจะ
เลือกใช๎วิธีใดน้ันขึ้นอยํูกับจุดมุํงหมายเป็นสําคัญ ซ่ึงวิธีที่นิยมมี 2 วิธี (จีเรียง บุญสม 2543 : 26, อ๎าง
ถึงใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2547: 32) ได๎แกํ 
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนร๎ูมาตรฐาน (Standardizzed Test) ข๎อสอบน้ีนําไปใช๎กับ
นักเรียนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอํานกับเกณฑ๑ปกติ ลักษณะของข๎อสอบประกอบด๎วย 
ข๎อความเป็นตอนๆ หรือเรื่องสั้นๆ ให๎นักเรียนอํานแล๎วเลือกตอบ เรียงลําดับจากเร่ืองที่งํายไปหาเร่ือง
ที่ยาก จํากัดเวลาในการทํา คะแนนจะออกมาในรูปของคะแนนดิบ (Raw Score) เปอร๑เซ็นไทล๑ 
(Percentile) หรือระดับ (Grade-Equivament) 
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนร๎ูชนิดอิงเกณฑ๑ (Criterion-Referenced Test) ข๎อสอบน้ีมี
ลักษณะคล๎ายกับแบบทดสอบแรก คือประกอบด๎วยข๎อความเป็นตอนๆ หรือเร่ืองสั้นๆ แตํไมํ
เปรียบเทียบความสามารถในการอํานกับเกณฑ๑ปกติหรือนักเรียนกลุํมอ่ืน คะแนนของนักเรียนขึ้นอยํู
กับผลสัมฤทธิ์การอําน เกณฑ๑น้ีถือวํานักเรียนจะมีความสําเร็จอยํูระหวํางร๎อยละ 80-90 
 การประเมินการอํานจับใจความมีหลากหลายวิธี  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู๎ วิ จัยเลือกใ ช๎
แบบทดสอบวัดผลการเรียนร๎ูชนิดอิงเกณฑ๑ (Criterion-Referenced Test) เพราะไมํได๎เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอํานกับเกณฑ๑ปกติหรือนักเรียนกลุํมอ่ืน แตํคะแนนของนักเรียนจะขึ้นอยํูกับ
ผลสัมฤทธิ์การอํานเป็นสําคัญ 
 
ประโยชนข์องการอา่นจบัใจความ 
 การอํานที่มีประสิทธิภาพ คือการอํานที่ผู๎อํานสามารถเข๎าใจเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระของ
เรื่องที่อํานได๎อยํางถูกต๎องและรวดเร็ว จับประเด็นหรือใจความสําคัญของเร่ืองได๎วําใครทําอะไรที่ไหน
อยํางไร ในการอํานงานเขียนทุกประเภททั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู๎อํานต๎องการคือ
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การจับใจความของเรื่องได๎ครบถ๎วน เพื่อให๎สามารถเข๎าใจเน้ือหาสาระของงานเขียนประเภทตํางๆ ได๎
ถูกต๎อง ดังน้ันประโยชน๑ของการอํานจับใจความจึงมีมาก ดังที่ สมบัติ จําปาเงิน และ สําเนียง มณี
กาญจน๑ (2542: 23) และ จิราภรณ๑ บุญณรงค๑ (2554: 29) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการอํานจับ
ใจความไว๎ในทํานองเดียวกันวํา การอํานจับใจความเป็นการอํานที่ทําให๎เป็นคนที่นําสนใจ เพราะเมื่อ
อํานมากยํอมทําให๎มีความคิดลึกซ้ึงและกว๎างขวาง เป็นประโยชน๑อยํางย่ิงตํอการใช๎ชีวิตประจําวัน โดย
ครอบคลุมต้ังแตํการอํานเพื่อความบันเทิงจนกระทั่งถึงการอํานเพื่อศึกษาหาความร๎ูในสรรพวิทยาการ
ตํางๆ บุคคลที่มีความเข๎าใจในหลักการอํานจับใจความยํอมสามารถรับร๎ูข๎อมูลขําวสารได๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วมากกวําคนอ่ืน 
 นอกจากน้ี เถกิง พันธุ๑เถกิงอมร (2528: 18) ยังได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการอํานจับใจความ
ไว๎ สรุปได๎ดังน้ี 
 1. ชํวยให๎ตัดสินใจได๎วําหนังสือน้ันมีคุณคําหรือสาระที่จะอํานอยํางละเอียดหรือไมํ 
 2. ชํวยให๎ร๎ูวําหนังสือน้ันเหมาะสมกับความร๎ูหรือประสบการณ๑ของผู๎อํานหรือไมํ 
 3. เป็นแนวทางให๎ผู๎อํานสามารถสืบค๎นหรือค๎นคว๎าหนังสืออ่ืนที่ปรากฏในบรรณานุกรมอําน
ประกอบหนังสือน้ันได๎ 
 4. ชํวยประหยัดเวลาแกํผู๎อํานที่มีเวลาจํากัด  
 5. ชํวยในการตัดสินใจวําควรยืมหรือซ้ือหนังสือเลํมน้ันหรือไมํ 
 6. ชํวยในการเตรียมตัวสอบ เพราะทําให๎จดจําเน้ือหาได๎ดีย่ิงขึ้น 
 สรุปวํา การอํานจับใจความมีประโยชน๑ตํอการใช๎ชีวิตประจําวัน ครอบคลุมต้ังแตํการอํานเพื่อ
ความบันเทิงจนกระทั่งถึงการอํานเพื่อพัฒนาความร๎ู ชํวยให๎การอํานมีประสิทธิภาพ เข๎าใจเน้ือหาสาระ
ของเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎องและยังชํวยประหยัดเวลาในการอําน   
 

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนคิ KWLH Plus 
ความเปน็มาของเทคนคิ KWLH Plus 
 การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus เป็นเทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ 
Ogle ในปี ค.ศ. 1986 โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และเทคนิค KWL Plus เพื่อนํามาใช๎ในการ
สอนอํานควบคํูไปกับการสํงเสริมความคิดขณะอําน เป็นกระบวนการเรียนร๎ูที่เน๎นด๎านทักษะการอําน
เป็นสําคัญ สามารถตรวจสอบความร๎ูได๎ด๎วยตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ตลอดจนถึงจัดระบบข๎อมูล
เพื่อการนํามาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใช๎พัฒนาทักษะในการอํานทุก
ระดับได๎ เน่ืองจากมีแนวทางในการฝึกเป็นลําดับขั้นตอนชัดเจน (วัชรา เลําเรียนดี, 2552: 124-125 ; 
สุวิทย๑ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2547: 75 ) ซ่ึง เทคนิค KWL เป็นอักษรยํอของคําวํา Know, Want 
to Know และ Learned ตามลําดับ ซ่ึงคําวํา Know (Barkley E. and others) หมายถึง ร๎ูอะไรบ๎าง
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จากเร่ืองที่อําน หรือ  หัวเรื่องที่กําหนด โดยที่ยังไมํต๎องอํานรายละเอียดเพื่อถามความร๎ูเดิม เร่ืองราว 
สาระสําคัญ หรือเหตุการณ๑ที่เกี่ยวข๎อง Want to Know (W) หมายถึง ต๎องการร๎ูอะไรจากเร่ืองที่อําน 
จากบทอําน โดยคิดตํอเน่ืองจากขั้น K คือ ร๎ูอะไรจากเร่ืองที่อํานบ๎าง และต๎องการร๎ูอะไรเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่อํานตํอไป ถ๎าในขั้น K  ได๎อํานโดยละเอียดแล๎ว Learned (L) เกิดการเรียนร๎ูอะไรบ๎าง โดยที่ทั้ง
ขั้น K, W และ L จะต๎องเขียนตอบลงในแบบฟอร๑มหรือตาราง K W L  ที่เตรียมไว๎จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อําน ทุกขั้นตอนนักเรียนจะต๎องชํวยกันระดมความคิดเพื่อให๎ได๎คําตอบของทุกขั้นตอน
ครบถ๎วน โดยการถามแบบเจาะลึกเพิ่มเติมมากขึ้น ตํอจากน้ัน เทคนิค KWL ได๎ถูกพัฒนาให๎สมบูรณ๑
มากขึ้นโดย Car and Ogle (1987, อ๎างถึงใน วัชรา เลําเรียนดี (2552: 125-132) โดยการเพิ่มเติม
การเขียนผังความคิด (Mapping) และการสรุปเรื่องราวตํางๆ ที่อํานเมื่อจบกระบวนการ เข๎ามา และ
ใช๎ช่ือวํา KWL Plus จากน้ันมีนักการศึกษาได๎สังเคราะห๑เทคนิคดังกลําวจนกลายมาเป็นเทคนิค 
KWLH Plus ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะชํวยให๎นักเรียนสามารถจัดการทบทวนความร๎ูเดิมของตนเองได๎ 
และนําความร๎ูเดิมมาใช๎ได๎ ดังที่ วัชรา เลําเรียนดี (2552: 132) ได๎อธิบายวํา เทคนิค KWLH Plus เป็น
เทคนิคที่จะชํวยให๎นักเรียนสามารถจัดการความร๎ูเดิมของตนและนําความร๎ูเดิมมาใช๎ได๎ เป็นการหา
ความสัมพันธ๑ของสิ่ งที่ เ รียนร๎ูใหมํกับประสบการณ๑เ ดิม ทั้ งยังชํวยให๎ผู๎ เ รียนจดจําไ ด๎ดีขึ้น ซ่ึง
กระบวนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus มีขั้นตอน ดังน้ี  
 ขั้น K (Know) การชํวยให๎นักเรียนตรวจสอบความร๎ูหรือเร่ืองที่รู๎ ที่เกี่ยวกับหัวเรื่องที่กําหนด 
 ขั้น W (Want to Know) การชํวยให๎นักเรียนพิจารณาตัดสินใจวําต๎องการเรียนร๎ูอะไรจาก
เรื่องที่กําหนด 
 ขั้น L (What they learn as they read) การชํวยให๎นักเรียนระบุสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูจากการอําน
ที่กําหนด 
 ขั้น H (How we can learn more) การชํวยให๎นักเรียนเสาะหาข๎อมูลเพิ่มเติมหรือแหลํง
เรียนร๎ูอ่ืนๆ เพื่อให๎ได๎ความร๎ูเพิ่มเติมมากขึ้น 
 ขั้น Plus การสร๎างแผนผังความคิดและการเขียนสรุปใจความสําคัญ 
 สํวน นิรันด์ิ ต้ังเมธีกุล (2546: 13) ได๎กลําวถึงเทคนิค KWLH เชํนกันวําเป็นเทคนิคที่
เหมือนกับ เทคนิค KWL เพียงแตํเพิ่มเติมขั้น H (How we can learn more) เข๎ามา ซ่ึงเป็นการต้ัง
คําถามและการค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติม ประกอบด๎วยขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขั้นกิจกรรมกํอนการอําน (Pre-Reading Activities) ประกอบด๎วย 3 ขั้น คือ 
  1.1 ครูกระต๎ุนความร๎ูและประสบการณ๑เดิมของนักเรียน ระดมพลังสมอง อภิปราย
ในกลุํมรํวมกับครูเกี่ยวกับหัวข๎อที่จะเรียนวํา ในเร่ืองน้ีนักเรียนมีความร๎ูอะไรบ๎าง หลังจากระดมพลัง
สมองและอภิปรายแล๎ว ครูเขียนสิ่ งที่ นักเรียนร๎ูเกี่ ยวกับหัวข๎อน้ันลงในชํอง K บนกระดาน 
ขณะเดียวกันนักเรียนก็เขียนข๎อความดังกลําวลงในใบงานของตนในชํอง K 
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  1.2 ครูจัดประเภทของข๎อมูลจากข๎อความในชํอง K เป็นตัวอยํางให๎นักเรียนดู โดย
จัดข๎อมูลเป็นประเภทเดียวกัน แล๎วนักเรียนจัดประเภทของข๎อมูลลงในชํอง K ของตน 
  1.3 นักเรียนต้ังคําถามในสิ่งที่ตนเองต๎องการทราบเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน แล๎วเขียนคําถาม
ลงในชํอง W 
 2. ขั้นกิจกรรมระหวํางอําน (While-Reading Activities) ประกอบด๎วย 2 ขั้นยํอย คือ 
  2.1 ครูให๎นักเรียนอํานบทความ และให๎นักเรียนค๎นหาคําตอบของคําถามที่ต้ังไว๎ใน
ชํอง W และถ๎านักเรียนมีคําถามเพิ่มเติมจากการอําน นักเรียนสามารถต้ังคําถามเพิ่มเติมลงในชํอง W 
ได๎อีก 
  2.2 นักเรียนบันทึกคําตอบที่ได๎จากการอํานลงในชํอง L หรือหากอํานพบข๎อมูล
ใหมํๆ นักเรียนสามารถเขียนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูเพิ่มเติมลงในชํอง L ได๎ 
 3. ขั้นกิจกรรมหลังอําน (Post-Reading Activities) ประกอบด๎วย 2 ขั้นยํอย คือ 
  3.1 นักเรียนอภิปรายคําตอบที่ได๎จากการทํากิจกรรมระหวํางอําน พร๎อมทั้งบันทึก
ความร๎ูใหมํที่ได๎จากการอําน 
  3.2 นักเรียนนําเสนอคําถามใหมํ อีกทั้งเสนอแนวทางในการค๎นคว๎าหาความร๎ู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําถามที่เกิดขึ้นจากบทอํานลงในชํอง H 
 สรุปได๎วํา การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus เกิดจากการนําเอาเทคนิคการจัดเรียนร๎ู
สองเทคนิคมาใช๎รํวมกัน คือ เทคนิค KWLH มารํวมกับเทคนิค KWL Plus โดยเพิ่มเติมขั้นบอก
แหลํงที่มาของข๎อมูล และการจัดทําแผนผังความคิด การสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่อําน เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนร๎ูให๎มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
เป้าหมายของเทคนคิ KWLH Plus 
 การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิคตํางๆ จําเป็นจะต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจนวําต๎องการอะไร ดังน้ัน 
การจัดเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus จึงมีเปูาหมายดังที่ Conner Jennifer (2004)   และ วัชรา 
เลําเรียนดี (2547: 145) ได๎กลําวไว๎ในทํานองเดียวกันวํา เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการอําน
อยํางกระตือรือร๎น ได๎ทบทวนประสบการณ๑ความร๎ูเดิมที่มี พัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค๑ในการอําน โดยใช๎แผนภาพความคิดและเขียนสรุปเร่ืองที่ อําน และเป็นการ
พัฒนาการเรียนร๎ูแบบรํวมมือและการทํางานเป็นทีม นอกจากน้ียังได๎ ช้ินงานจากแผนภาพตาราง 
KWLH Plus มาเป็นข๎อมูลสําหรับครูในการชํวยเหลือและประเมินพัฒนาการการอํานของนักเรียน 
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ขั้นตอนของการจดักจิกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนคิ KWLH Plus 
 จากแนวคิดดังที่กลําวมาข๎างต๎น ได๎มีผู๎นําแนวคิดดังกลําวมาสังเคราะห๑ขั้นตอนการจัดการ
เรียนร๎ูเป็นเทคนิค KWLH Plus ดังที่ วัชรา เลําเรียนดี (2552: 152-153) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการ
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนร๎ู สรุปได๎ดังน้ี 
 1. เตรียมความพร๎อมให๎ความร๎ูพื้นฐานด๎านการอําน โดยใช๎ขั้นตอน KWLH Plus 
 2. กิจกรรมฝึกความสามารถด๎านการอําน 
  2.1 นําเข๎าสูํบทเรียน 
  2.2 เสนอหัวเรื่องหรือคํา ให๎นักเรียนตอบในขั้น K คือนักเรียนร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ือง 
เขียนคําตอบลงในชํอง K 
  2.3 ครูถามคําถาม นักเรียนอยากร๎ูอะไรบ๎างจากหัวเร่ืองดังกลําว ขั้น W เขียน
คําตอบลงในชํอง W 
  2.4 ให๎นักเรียนอํานรายละเอียดของเร่ืองและให๎นักเรียนตอบลงในชํอง L ให๎ทั่วถึง
ทุกคน คือ ขั้น L นักเรียนร๎ูอะไรบ๎าง 
  2.5 ให๎นักเรียนหาความร๎ูเพิ่มเติม ขั้น H โดยถามคําถามวํานักเรียนจะหาความร๎ู
เพิ่มเติมในเรื่องดังกลําวได๎จากที่ใดบ๎าง และอยํางไร นักเรียนตอบลงในชํอง H 
  2.6 นักเรียนสร๎างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อําน 
  2.7 นักเรียน ครู ชํวยกันสรุปเรื่องที่อําน 
  2.8 นักเรียนฝึกการอํานเพิ่มเติมโดยใช๎ผัง KWLH และเขียนแผนผังความคิดและ
สรุป 
 3. วัดและประเมินผล   
 
กิจกรรมการเรยีนแบบคูค่ดิ (Think – Pair – Share) 
ความหมายของเทคนคิการเรยีนแบบคูค่ดิ (Think – Pair – Share) 
 การเรียนแบบคํูคิด (Think – Pair – Share) เป็นเทคนิคการเรียนร๎ูแบบรํวมมืออยํางหน่ึง ซ่ึง 
สนอง อินละคร (2544: 190) และ กิดานันท๑ มลิทอง (2548: 145) ได๎กลําวถึงเทคนิคการเรียนแบบ
คํูคิด (Think – Pair – Share) ไว๎ในทํานองเดียวกันวํา เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบรํวมมือ 
รํวมกลุํมแบบเพื่อนรํวมคิด เป็นการทํางานเป็นทีมโดยการมีสํวนรํวมและปฏิสัมพันธ๑ซ่ึงกันและกัน
ต้ังแตํ 2 คนขึ้นไป เพื่อนําไปสูํผลลัพธ๑ของงานหรือผลลัพธ๑ทางวิชาการรํวมกัน สํวน วัฒนาพร ระงับ
ทุกข๑ (2542: 32) และ สมศักด์ิ สินธุระเวชญ๑ (2544: 33) ได๎กลําวถึงเทคนิคการเรียนแบบคํูคิดไว๎ใน
ทํานองเดียวกันวํา เป็นเทคนิควิธีที่เร่ิมต๎นจากการต้ังประเด็นคําถามสั้นๆ แล๎วให๎นักเรียนหาคําตอบ
ด๎วยตนเองสัก 2-5 นาที โดยกิจกรรมน้ีเป็นกลยุทธ๑ที่มีเปูาหมายเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎แสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบ
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แลกเปลี่ยนความคิดกันอยํางเสรี  หลังจากน้ันให๎นักเรียนจับคํูกับเพื่อนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดหรือคําตอบของคําถามน้ัน จนได๎ข๎อสรุปที่สอดคล๎องตรงกันแล๎วให๎แตํละคํูไปเลําให๎คํูอ่ืนๆ ฟัง 
2-3 คํู แล๎วครูสุํมนักเรียนบางคํูมารายงานหน๎าช้ันเรียน ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎เรียนทุกคนมีโอกาสได๎พูดแสดง
ความคิดเห็น และ กรมวิชาการ (2545: 210) ได๎กลําวถึงเทคนิคการเรียนแบบคํูคิดพอสรุปได๎วํา เป็น
การให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาเร่ืองราวหรือหัวข๎อหน่ึงด๎วยตนเอง หลังจากน้ันจึงจับคํูอภิปรายในสิ่งที่ตนเองได๎
ศึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดของคํูตน วิธีการน้ีมีประโยชน๑ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
ความเข๎าใจในแนวคิดที่เป็นของตน 
 นอกจากน้ี บัญญัติ ชํานาญกิจ (2540: 191-192) ยังได๎กลําวถึงเทคนิคการเรียนแบบคํูคิดไว๎
พอสรุปได๎วํา เป็นกิจกรรมที่ให๎นักเรียนรวมกลุํมกันทํางานตามหัวข๎อที่ครูให๎ไว๎ โดยการจับคํูอภิปราย
กับเพื่อนในหัวข๎อน้ันๆ จากน้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เทคนิคน้ีจะต๎องคิดหาคําตอบด๎วยตนเอง
กํอน (Think) หลังจากน้ันจึงนําคําตอบที่ได๎ไปอภิปรายกับเพื่อนที่เป็นคํูคิดของตน (Pair) เมื่อมั่นใจวํา
คําตอบที่ได๎น้ันถูกต๎องหรือดีที่สุดแล๎ว จึงนําคําตอบน้ันมาอธิบายรํวมกัน (Share) ในช้ันเรียน ซ่ึงวิธีน้ี
จะชํวยให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑การเรียนร๎ูกับเพื่อน ทั้งยังเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
เพิ่มพูนทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารและสร๎างความมั่นใจ ซ่ึงสอดคล๎องกับที่ Millis and Cottell 
(1998: 73-74) ได๎กลําวถึงเทคนิคการเรียนแบบคํูคิดไว๎พอสรุปได๎วํา เป็นกิจกรรมที่มุํงให๎นักเรียนได๎
ฝึกคิดและชํวยเหลือเพื่อนในช้ันเรียน ด๎วยการเสนอคําตอบที่ได๎แกํกันและกัน เป็นการเปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎เข๎าถึงคําตอบที่ดีที่สุดกํอนที่จะพูดหน๎าช้ันเรียน เป็นการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารทางวาจา
และความมั่นใจ ดังน้ัน จึงเป็นกิจกรรมที่เร่ิมจากสถานการณ๑ปัญหาหรือโจทย๑คําถามแล๎วให๎สมาชิกทุก
คนรํวมคิดหาคําตอบด๎วยตนเอง จากน้ันนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนคํูคิดของตน แล๎วจึงนําคําตอบ
ที่ได๎มาอภิปรายรํวมกันในช้ันเรียน 
 สรุปได๎วํา เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด เป็นเทคนิคการเรียนร๎ูแบบรํวมมือ
ระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน เร่ิมจากการกําหนดปัญหาหรือโจทย๑คําถามให๎นักเรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมใน
การคิดหาคําตอบด๎วยตนเอง กํอนที่จะนําคําตอบที่ได๎ น้ันไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือ
แลกเปลี่ยนคําตอบกับกลุํมยํอยหรือเพื่อนคํูคิดของตน เมื่อได๎คําตอบที่เห็นวําถูกต๎องหรือดีที่สุดแล๎ว 
จึงนําไปสูํการอภิปรายนําเสนอให๎เพื่อนรํวมช้ันเรียนได๎รับฟัง เพื่อให๎เกิดการวิเคราะห๑วิจารณ๑ผลงาน
รํวมกัน 
 
องคป์ระกอบส าคญัของเทคนคิการเรยีนแบบคูค่ดิ (Think Pair Share) 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องพบวํา มีผู๎กลําวถึงองค๑ประกอบสําคัญของเทคนิคการเรียน
แบบคํูคิด ดังน้ี สุวิทย๑ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2547: 138) ได๎กลําวถึงองค๑ประกอบของเทคนิคการ
เรียนแบบคํูคิดไว๎พอสรุปได๎วํา เป็นกลุํมขนาดเล็กจํานวน 4-6 คน จัดแบบคละความสามารถและเพศ 
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มีภูมิหลังที่แตกตํางกัน ซ่ึงสมาชิกทุกคนต๎องมีจุดมุํงหมายรํวมกัน ผู๎สอนจะต๎องจัดการให๎กลุํมสามารถ
ทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ ชาตรี เกิดธรรม (2542 52-53) ที่กลําวไว๎
พอสรุปได๎วํา องค๑ประกอบที่สําคัญของเทคนิคการเรียนแบบคํูคิด จะต๎องกําหนดสมาชิกกลุํมให๎มี
จํานวน 2 คนโดยคละความสามารถ ดังน้ันจึงสรุปได๎วํา องค๑ประกอบที่สําคัญของเทคนิคการเรียน
แบบคํูคิด จะต๎องจัดทีมหรือกลุํมที่มีสมาชิกต้ังแตํ 2 คนขึ้นไป และไมํควรเกิน 6 คน ซ่ึงมีความ
แตกตํางกันด๎านความสามารถ เพศ และภูมิหลัง 
 
ขั้นตอนและวิธกีารของการจดักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ดิ (Think Pair Share) 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องได๎มีผู๎กลําวถึงขั้นตอนและวิธีการใช๎เทคนิคการเรียนแบบ
คํูคิดไว๎ ดังน้ี 
 วัฒนาพร ระงับทุกข๑ (2542: 30) ได๎กลําวถึงการสอนโดยการใช๎เทคนิคการเรียนแบบคํูคิด 
ดังน้ี 
 1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ครูแนะนําทักษะการเรียนแบบคํูคิด การจับคํูของนักเรียน บอก
วัตถุประสงค๑ของบทเรียนและบอกวัตถุประสงค๑ของการทํางานรํวมกัน 
 2. ขั้นสอน ครูนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนใหมํด๎วยวิธีสอนที่เหมาะสมแล๎วมอบหมายงาน 
 3. ขั้นทํางานกลุํม เมื่อได๎รับคําถามจากครู นักเรียนจะต๎องหาคําตอบด๎วยตนเองกํอนแล๎วจึง
นําคําตอบไปปรึกษาคํูของตน เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อหาคําตอบที่ดี
ที่สุด 
 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
     4.1 ตรวจผลงาน ครูดูจากงานกลุํมที่แตํละคํูสํงไป และครูสุํมบางคํูมาเสนอคําตอบในช้ัน
เรียน ขณะที่ฟังผู๎นําเสนอแล๎วผู๎เรียนในห๎องสามารถยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นตํอคําตอบหรือเสนอ
คําตอบของตนเองได๎ 
      4.2 ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยไมํมีการชํวยเหลือกัน เพื่อตรวจผลการสอบแล๎ว
ทําการคํานวณคะแนนเฉลี่ยนของกลุํมให๎นักเรียนทราบ และถือวําเป็นคะแนนของนักเรียนแตํละคนใน
กลุํมด๎วย 
 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุํม ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปบทเรียน ถ๎ามี
สิ่งที่นักเรียนยังไมํเข๎าใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม ครูและนักเรียนชํวยกันประเมินผลการทํางานกลุํม 
โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียนและวิธีการทํางานของนักเรียนรวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางาน
ของกลุํมด๎วย ซ่ึงจะทําให๎นักเรียนร๎ูความก๎าวหน๎าของตนเองทั้งด๎านวิชาการและด๎านสังคม 
 สํวน Barkley E. and others (2005: 19) และ มนต๑ชัย เทียนทอง (2551: 142) ได๎กลําวถึง
ขึ้นตอนการใช๎เทคนิคการเรียนแบบคํูคิดไว๎ในทํานองเดียวกันวําประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) 
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Think คือ การท๎าทายให๎ผู๎เรียนได๎คิดและไตรํตรองจากคําถามแบบปลายเปิด หรือการเฝูาสังเกต
พฤติกรรมของผู๎เรียน 2) Pair คือ การจัดให๎ผู๎เรียนจับคํูกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ในประเด็นปัญหาที่กําหนดไว๎ เพื่อรํวมกันค๎นหาข๎อสรุปหรือตอบคําถามที่ต๎องการ 3) Share คือ การ
สลายการจับกลุํมเป็นคํูๆ แล๎วสรุปผลการค๎นหาคําตอบรํวมกันทั้งช้ัน เพื่อแลกเปลี่ยนความร๎ู สรุปและ
อภิปรายผลรํวมกัน โดยให๎สมาชิกทุกคนมีอิสระในการถาม-ตอบข๎อสงสัยเพื่อแบํงปันความคิด 
 อน่ึง ชาตรี เกิดธรรม (2545: 10) ได๎กลําวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
(Think pair share) ไว๎วํา กิจกรรมน้ีสามารถใช๎ได๎ในกระบวนการเรียนการสอนตอนใดตอนหน่ึงได๎ 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ ชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ซ่ึงมีขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู
ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ครูต้ังปัญหาหรือข๎อคําถาม 
 ขั้นที่ 2 สมาชิกทุกคนคิดหาคําตอบตามเวลาที่ครูกําหนดไว๎ 
 ขั้นที่ 3 สมาชิกจับคํูปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคําตอบ 
 ขั้นที่ 4 ครูสุํมเรียกนักเรียนให๎ตอบปัญหาให๎ฟังทั้งห๎องเรียน 
 นอกจากน้ี สนอง อินละคร (2544: 190) ยังได๎กลําวถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบคํูคิด ไว๎ดังน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 
 2. ขั้นนําเสนอบทเรียนตํอทั้งช้ัน 
 3. ขั้นศึกษากลุํมยํอย โดยมีขั้นตอน พอสรุปได๎ดังน้ี 
     3.1 แบํงกลุํมนักเรียนโดยคละความสามารถเกํง ปานกลาง และอํอน โดยใช๎แบบทดสอบ
กํอนเรียน กลุํมละ 4-6 คน ประกอบด๎วย คนเกํง 1 คน ปานกลาง 2-4 คน และอํอน 1 คน จากน้ัน
เลือกประธานและเลขานุการของกลุํม 
     3.2 แตํละกลุํมแบํงเป็นกลุํมยํอยๆ ภายในกลุํม กลุํมละ 2 คน กลุํมยํอยศึกษาเน้ือหาใหมํๆ 
บทเรียนคอมพิวเตอร๑ เอกสารประกอบการสอน หนังสือแบบเรียน หรือสื่อการสอนอ่ืนๆ และทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรมไปพร๎อมๆ กันหรือครูอธิบายเน้ือหาใหมํแล๎วกลุํมยํอยทําเป็นแบบฝึกหัดหรือทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม โดยการศึกษาเน้ือหาหรือทํากิจกรรมดังกลําวเฉพาะกลุํมยํอยเทําน้ัน ไมํมีการ
อธิบายหรือนําเสนอกลุํมเดิมอีก 
 4. ขั้นการทดสอบยํอย เป็นการเตรียมตัวทดสอบหรือตอบปัญหาหรือรายงานผลการทํา
กิจกรรม 
 5. มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกลุํมที่ได๎คะแนนสูงสุด และกลุํมรองลงมาตามลําดับ หรือครูให๎
คะแนนโบนัสกลุํมที่ได๎คะแนนสูงสุด 5 คะแนน กลุํมรองลงมาลดหลั่นกันตามลําดับ 
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 สํวน Glodschmid (1971, อ๎างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2541: 119-120) ได๎เสนอแนะ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดไว๎ 2 วิธี ดังน้ี 
 วิธีที่ 1 เป็นวิธีกําหนดให๎นักเรียนแตํละคนอํานหรือศึกษาเน้ือหาเร่ืองเดียวกัน เพื่อให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี  
 1. ในแตํละคร้ังจะกําหนดเร่ืองหรือนักเรียนเลือกเร่ืองที่จะอํานหรือศึกษาโดยทุกคนจะต๎อง
อํานหรือศึกษาเร่ืองเดียวกัน เรื่องดังกลําวควรเป็นเร่ืองที่ท๎าทายความสามารถไมํยาวเกินไป กลําวคือ
ครูสามารถดําเนินการตามวิธีน้ีได๎ด๎วยเวลาสองคาบเรียน 
 2. แตํละคนอํานเน้ือหาในเรื่องที่ได๎รับมอบหมายอยํางละเอียด 
 3. ทุกคนจะต๎องต้ังคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่อําน และนําคําถามเหลําน้ันพร๎อมสําเนาอีก 1 
ฉบับติดตัวมาด๎วยเพื่อถามตอบกันกับคํูเรียน จํานวนของคําถามจะขึ้นอยํูกับความยาวของเร่ืองที่ได๎รับ
มอบหมายให๎อําน และชํวงเวลาเรียนในคร้ังน้ัน คําถามที่ต้ังมาควรมีลักษณะ ดังน้ี 
     3.1 คําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่อําน การตอบคําถามเหลําน้ีอยํางครบถ๎วนจะเป็นการสรุป
จุดสําคัญของเรื่องน้ัน 
     3.2 คําถามในเน้ือหาของเร่ืองที่ อํานที่ ศึกษาจากแหลํงค๎นคว๎าอ่ืนนอกเหนือ จากที่
กําหนดให๎อําน ควรมีคําถามประเภทดังกลําวน้ีอยํางน๎อยหน่ึงข๎อ 
     3.3 ถ๎าเป็นไปได๎ควรมีคําถาม 1 หรือ 2 ข๎อ ที่โยงเน้ือหาที่อํานไปสูํประสบการณ๑สํวนตัว
หรือประสบการณ๑ในการทํางาน 
     3.4 อาจมีคําถามประเภทอ่ืนเพิ่มเติมหรือทดแทนคําถามประเภทที่กลําวมาถ๎าขาดคําถาม
ดังกลําว 
 4. ในตอนเริ่มต๎นของการเรียนแตํละคร้ัง ครูจะให๎นักเรียนจับคํูกันคร้ังแรกอาจจับคํูกันโดยวิธี
สุํม คร้ังตํอมาให๎เปลี่ยนคํูกันไปเร่ือยๆ ผู๎ที่มีความสนใจคล๎ายคลึงกันอยํูในพวกเดียวกัน เชํน ให๎
นักเรียนวิชาเอกเดียวกันเข๎าคํูกัน หรือในทางตรงกันข๎ามต๎องการให๎ได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยําง
กว๎างขวาง ครูก็อาจจะจัดให๎ผู๎ที่มีภูมิหลังแตกตํางกันเข๎าคํูกัน วิธีจับคํูอีกวิธีหน่ึง คือ ให๎นักเรียนเลือกคํู
ของตนเอง 
 5. กํอนเร่ิม ถาม-ตอบ ซ่ึงกันและกัน ครูอาจรวบรวมสําเนาของคําถามที่นักเรียนแตํละคน
เขียนไว๎ ซ่ึงจะมีประโยชน๑หลายประการ เชํน เป็นการตรวจสอบการเตรียมตัวของนักเรียน สามารถ
นํามาประเมินการต้ังคําถามหรือให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํนักเรียน เป็นต๎น 
 6. นักเรียนแตํละคํูจะถามและตอบคําถามซ่ึงกันและกัน โดยสมมติวําคนหน่ึงเป็น ก. อีกคน
หน่ึงเป็น ข. แล๎วดําเนินการดังน้ี  



 41 
 

 

     ก. เป็นผู๎ถามคําถามแรกที่ตนได๎เตรียมไว๎ ข. ตอบคําถามน้ัน แล๎ว ก. อาจกลําวเสริมใน
รายละเอียด หรือแก๎ไขในกรณีที่ ข. ตอบผิด จากน้ัน ข. จะถามคําถามแรกของตน ก. เป็นฝุายตอบ 
ดําเนินการเชํนน้ีไปเรื่อยๆ 
 7. ในขณะที่แตํละคํูทํากิจกรรมการเรียน กลําวคือ ถาม-ตอบ ซ่ึงกันและกันน้ันครูจะเป็น
ผู๎ชํวย จะหมุนเวียนไปยังแตํละคํู เพื่อให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ถามและตอบคําถาม 
 วิธีที่ 2 มีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดเร่ืองให๎นักเรียนเลือกเร่ือง โดยจะอํานหรือศึกษาคนละสํวนไมํตรงกัน ขั้น 2 -5 
ดําเนินการเชํนเดียวกันกับในวิธีที่ 1 
 2. ในแตํละคํู คร่ึงแรกของคาบเรียน ก. บรรยายและอธิบายจุดสําคัญในเร่ืองที่ตนศึกษาให๎กับ 
ข. แล๎วถามคําถามเพื่อตรวจสอบดูวํา ข. เข๎าใจหรือไมํ ถ๎ายังพบวําไมํเข๎าใจหรือเข๎าใจผิดก็อธิบาย
เพิ่มเติมหรือแก๎จุดที่เข๎าใจผิดน้ัน ในคร่ึงหลังจะสลับบทบาทกัน กลําวคือ ข. เป็นฝุายบรรยายแล๎วถาม
ในเรื่องที่ตนศึกษา สํวน ก. เป็นฝุายฟังและตอบคําถามน้ัน 
 3. ดําเนินการเชํนเดียวกับในวิธีที่ 1  
 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด แสดงให๎เห็นวํา กิจกรรมการเรียนร๎ูแบบคํูคิด 
(Think-Pair-Share) เป็นกระบวนการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนร๎ู  นักเรียนจะ
ได๎แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรํวมกันในลักษณะการอภิปรายกลุํมยํอย เป็นกิจกรรมการเรียนร๎ูแบบ
รํวมมือเพื่อนชํวยเพื่อน การทํางานเป็นทีม ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนได๎แสดงความคิดเห็นรํวมกันใน
ลักษณะการอภิปรายกลุํมยํอย ชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลการเรียนร๎ูที่สูงขึ้นได๎ 
 
การจดัการเรยีนดว้ยเทคนคิ KWLH Plus ร่วมกบัการจดักจิกรรมการเรยีนแบบคูค่ดิ 
 จากการที่ได๎ศึกษาแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus  
ผู๎วิจัยได๎นําแนวคิดและหลักการดังกลําวมาสังเคราะห๑รํวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เพื่อ
ใช๎สอนการอํานจับใจความ โดยกําหนดเป็นกิจกรรมในแผนการสอนให๎นักเรียนได๎พัฒนาการอําน   
จับใจความตามแนวคิดและหลักการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus  รํวมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบคํูคิด ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอน ดังตํอไปน้ี 
 1. ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน ครูจัดกิจกรรมเพื่อกระต๎ุนให๎นักเรียนสนใจในเน้ือหาที่จะอําน เพื่อ
เช่ือมโยงความร๎ูเดิมของผู๎เรียน เชํน การใช๎คําถามนํา หรือการให๎ดูภาพที่มีความเกี่ยวข๎องกับเร่ืองที่
อําน พร๎อมทั้งแจกและแนะนําการทํากิจกรรมตามใบงาน เป็นการเตรียมความพร๎อมและให๎ความร๎ู
พื้นฐาน 
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 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน โดยใช๎เทคนิควิธี KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คํูคิด ครูนําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเร่ือง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน โดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตาม
ความสมัครใจ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
     ขั้นที่ 1 กิจกรรมการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ูอะไรบ๎าง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอําน จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎ในตารางชํอง K  
     ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางการอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ 
นักเรียนต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากเร่ืองที่อําน แล๎วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคํู คิด นําข๎อมูลที่ได๎มา
บันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
     ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎
เรียนร๎ูเกี่ยวกับอะไรบ๎างจากเร่ืองที่อําน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด แล๎วเลือกข๎อมูลจากการ
อํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับข๎อมูลหรือความร๎ูเดิมที่มีอยํู
กับข๎อมูลใหมํที่ได๎รับ แล๎วลําดับข๎อมูลบันทึกลงในตารางชํอง L 
     ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ ด๎วยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึกข๎อมูลไว๎
ในตารางชํอง H  
     ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวน
ขั้นตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ัน
นําข๎อมูลมาสร๎างผังความคิด 
     ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนชํวยกัน
สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อํานพร๎อมทั้งนําเสนอผลงาน 
 3. ขั้นการวัดและประเมินผล ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถามหรือตรวจ
เฉลยแบบฝึกหัดรํวมกัน 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดน้ี 
ผู๎วิจัยได๎นํามาใช๎ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอํานจับใจความ ซ่ึงจากขั้นตอนและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนร๎ูที่ผู๎วิจัยสังเคราะห๑ขึ้น นักเรียนจะได๎เรียนร๎ูและฝึกทักษะในการอํานจับใจความด๎วย
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนร๎ูดังกลําว จะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเก็บรายละเอียดข๎อมูลสําคัญจาก
เน้ือเรือ่ง ตลอดทั้งทําความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดของผู๎เขียน สามารถหาคําตอบ หาใจความสําคัญของ
เรื่อง ลําดับเหตุการณ๑ และเขียนใจความสําคัญได๎ 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนร๎ูโดยใช๎เทคนิค KWL, KWLH, KWLH Plus และ
กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 
งานวจิัยในประเทศ 
 บุศรา สวนส าราญ (2554: 114-115) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียน
แบบคู่คิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) 
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 4) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH 
Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านหนองตาแพ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 8 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 2) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คู่คิด 3) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพเท่ากับ 88.58/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบคู่คิด ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดกาเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.81 
อยู่ในระดับคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 4) นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับชอบและพอใจต่อ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 วันวิสา ประมวล (2555: 76-77) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนร๎ูทักษะอํานคิด
วิเคราะห๑และเขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช๎เทคนิค KWLH PLUS รํวมกับการ
เรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิด มีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนร๎ูภาษาไทยด๎านการ
อํานคิดวิเคราะห๑และเขียน โดยใช๎เทคนิค KWLH Plus รํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิดมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนร๎ูภาษาไทยที่
พัฒนาขึ้น และ 3) เปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนของนักเรียน กํอน
และหลังการจัดการเรียนร๎ู กลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝุายมัธยม) ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 41 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนร๎ูโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus รํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิด จํานวน 3 แผน และ 2)
แบบทดสอบวัดความสามารถทางด๎านการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียน ผลการวิจัยพบวํา 1) แผนการ
จัดการเรียนร๎ูภาษาไทยด๎านทักษะการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช๎เทคนิค KWLH Plus รํวมกับการเรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิดมีประสิทธิภาพ 89.13/85.17 สูง
กวําเกณฑ๑ที่กําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนร๎ูทักษะการอํานคิดวิเคราะห๑และ
เขียนคิดเป็นร๎อยละ 61.29 นักเรียนมีความสามารถด๎านการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนในระดับดีมาก 
และ 3) ความสามารถด๎านการอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กิตติกาญจน๑ อินเกตุ (2557: 75) ได๎วิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอํานอยํางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กํอนและหลังการ
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนรัตนโกสินทร๑สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ๑ อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 38 คน เคร่ืองมือที่
ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนร๎ูการอํานอยํางมีวิจารณญาณด๎วยเทคนิค KWLH Plus 2) 
แบบทดสอบวัดทักษะการอํานอยํางมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบวํา 1) ทักษะการอํานอยํางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus หลัง
การจัดการเรียนร๎ูสูงกวํากํอนการจัดการเรียนร๎ูอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียน 
มีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วย เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
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 วันวิดา กิจเจา (2557: 81) ได๎วิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนร๎ูโดยการเรียนแบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค 
KWL Plus โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความสําคัญของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ูโดยการเรียนแบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับ
เทคนิค KWL Plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีตํอการจัดการ
เรียนร๎ูโดยการเรียนแบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค KWL Plus กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอ๎อมน๎อยโสภณชนูปถัมภ๑ อําเภอกระทุํมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 1) แผนการจัดการเรียนร๎ูโดยการเรียนร๎ู
แบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค KWL Plus 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความสําคัญ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูโดยการเรียน
แบบรํวมมือเทคนิค เทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลสัมฤทธิ์การ
อํานจับใจความสําคัญของนักเรียนที่จัดการเรียนแบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค KWL Plus 
หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการ
จัดการเรียนร๎ูโดยเทคนิค STAD รํวมกับเทคนิค KWL Plus อยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
 รินทร๑ลภัส เฉลิมธรรมวงษ๑ (2557: 63) ได๎วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด๎านการอํานจับ
ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูเทคนิค KWL Plus โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 กํอนและหลังจัดการเรียนร๎ูเทคนิค KWL Plus และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเทคนิค KWL Plus กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแสมดํา สํานักงานเขต
บางขุนเทียน สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 34 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 
1) แผนการจัดการเรียนร๎ูการอํานจับใจความเทคนิค KWL Plus 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด๎าน
การอํานจับใจความ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูเทคนิค 
KWL Plus ผลการวิจัยพบวํา 1) ความสามารถด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 หลังการจัดการเรียนร๎ูเทคนิค KWL Plus สูงกวํากํอนการจัดการเรียนร๎ูอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคําเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนร๎ูสูงกวํากํอนการจัดการเรียนร๎ู 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค 
KWL Plus โดยภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
 เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 90-91) ได๎วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอํานจับใจความ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด๎วยแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus มี
วัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus สําหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กํอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนร๎ูด๎วย
แบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH 
Plus กลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยํูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนเทศบาลบ๎านท๎ายช๎าง สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ห๎องเรียน 
จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 1) แบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH 
Plus 2) แผนการจัดการเรียนร๎ู 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอํานจับใจความ และ 4)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎
เทคนิค KWLH Plus ผลการวิจัยพบวํา 1) แบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus มี
ประสิทธิภาพเทํากับ 83.33/83.92 2) ความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus หลัง
เรียนด๎วยแบบฝึกสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) นักเรียนมีความคิดเห็น
ตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึกการอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยํูใน
ระดับมาก   
     ฐนิชา ปวงสุข (2558: 89-90) ได๎วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
คําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวย
สอนแบบเพื่อนคํูคิดกับแบบปกติ  มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เรื่องคําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดย
ใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อนคํูคิดกับแบบปกติ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองคําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อนคํูคิดกับแบบปกติ กลุํมตัวอยําง
ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 2 
ตําบลตลาดโพธิ์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 จาก 2 โรงเรียน จํานวน 2 ห๎อง ห๎องละ 22 คน โดยแบํงเป็นกลุํมทดลองคือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านหนองไฮที่เรียนโดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อน
คํูคิด และกลุํมควบคุมคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาที่เรียน
โดยใ ช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบปกติ เคร่ืองมือที่ ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอนกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เร่ื องคําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา 2) 
แผนการจัดการเรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เร่ืองคําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา ที่เรียน
โดยใ ช๎บทเ รียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อนคํูคิดกับแบบปกติ จํานวน 12 แผน และ3) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลังเรียน เร่ืองคําที่มีตัวสะกดไมํตรงตามมาตรา ที่
เรียนโดยใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อนคํูคิดกับแบบปกติ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการวิจัยพบวํา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เร่ืองคําที่มีตัวสะกดไมํตรง
ตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเทํากับ 84.40/89.70 สูงกวําเกณฑ๑ที่
กําหนด และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช๎บทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบเพื่อนคํูคิด สูงกวําการเรียนแบบปกติอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จินดารัตน๑ ฉัตรสอน (2559: 70-71) ได๎วิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอํานจับ
ใจความของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึก มี
วัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอํานจับใจความของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 กํอนและหลังจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึก 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึก กลุํมตัวอยําง 
ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยํูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
มัธยมสาธุการวิทยา สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียนจํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1)
แผนการจัดการเรียนร๎ูการอํานจับใจความด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึก 2) แบบฝึกการอํานจับ
ใจความโดยใช๎เทคนิค KWL และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอํานจับใจความ ผลการวิจัย
พบวํา 1) ความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึกหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL รํวมกับแบบฝึก ในภาพรวม
เห็นด๎วยในระดับมาก 
 
งานวจิัยตา่งประเทศ 

Goldschmid (1971, อ๎างถึงใน รัชนี ภูํพัชรกุล (2551: 68) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
เรียนในวิชาจิตวิทยาจากการสอน 4 วิธีคือ วิธีสัมมนา วิธีอภิปราย วิธีศึกษาโดยอิสระ และวิธีเรียนเป็น
คํู นักศึกษาที่เรียนในแตํละกลุํมมีความคล๎ายคลึงกันในหลายด๎าน ได๎แกํ จํานวนวิชาจิตวิทยาที่เรียน
มาแล๎ว วิชาเอก เกรดเฉลี่ยสะสม ผลสัมฤทธิ์ในเน้ือหาวิชาจิตวิทยาที่ทดสอบกํอนเรียน ผลการสอบวัด
ทางวัดทางบุคลิกภาพด๎วยแบบสํารวจ The California Psychological inventory เมื่อตอนเร่ิมต๎น
เรียน ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษาที่เรียนโดยวิธีเรียนเป็นคํู ตอบข๎อสอบแบบอัตนัยหลังจากเรียนวิชา
น้ีเสร็จแล๎วโดยไมํได๎บอกให๎ทราบถึงการสอบลํวงหน๎าได๎ดีกวํากลุํมอ่ืนอยํางมีนัยสําคัญ และจากการจัด
อันดับความพอใจในแตํละช่ัวโมงพบวํา อันดับโดยเฉลี่ยของกลุํมที่เรียนโดยวิธีเรียนเป็นคํูสูงกวําอีก 3 
กลุํม อยํางมีนัยสําคัญ 
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 Carr and Ogle (1987: 626) ได๎ศึกษากลวิธีการใช๎เทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเข๎าใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ซ่ึงเป็น
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและนักเรียนที่อยํูในโครงการสอนซํอมเสริมโดยใช๎วิธีการสังเกต
และสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ ผลการศึกษาปรากฏวํา นักเรียนสามารถถํายโอนการใช๎เทคนิค 
KWL Plus ไปสูํสถานการณ๑การอํานเรื่องใหมํได๎ รวมทั้งมีความเข๎าใจเรื่องจากการอํานตลอดจนทักษะ
การยํอความดีขึ้น 

Costa (1994, อ๎างถึงใน เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 60) ได๎วิจัยพฤติกรรมและประสิทธิภาพ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทางด๎านคุณสมบัติในการอําน การ
สังเกต และการวิเคราะห๑ โดยใช๎การแบํงกลุํมแบบรํวมมือกันสําหรับการสอนอําน วิธีการ 2 ชนิดที่ใช๎
คือ Know, Want to learn, Learn (KWL) และการเรียนแบบรํวมมือ (CIRC) ผลการวิจัยพบวํา 
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนแบบรํวมมือกันเหมาะสมกับระดับช้ันของตน  KWL เป็นวิธีการ
จัดการที่ นักเรียนร๎ูหรือต๎องการร๎ูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่ยากเมื่อไมํมีความร๎ูเกี่ยวกับหัวเร่ืองน้ัน และในการ
สอนอํานด๎วยวิธีการของ KWL สามารถชํวยให๎การอํานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ๎านักเรียนมีความร๎ูเดิม
และประสบการณ๑เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ พอ 

Quiocho (1997: 450) ได๎วิจัยเรื่องกลวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเข๎าใจใน
เน้ือหาประเภทวิชาการ ของนักเรียนเกรด 6 ถึงเกรด 8 โรงเรียนระดับกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 1 ห๎องเรียน มีนักเรียน 90 คน ผลปรากฏวํา การสอนอํานด๎วยวิธี KWL สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเข๎าใจการอํานของนักเรียนได๎ดีขึ้น 

 Head Rebecca Ratchford (1998: 523) ได๎วิจัยเร่ืองผลด๎านความร๎ู ทักษะเจตคติของ
นักเรียนระดับช้ันที่ 2 ในหนํวยการเรียนร๎ูเร่ืองภูมิศาสตร๑ โดยมีวัตถุประสงค๑การวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ลักษณะเน้ือหาวิชาในหนํวยการเรียนร๎ูวิชาภูมิศาสตร๑ของนักเรียนระดับช้ันที่ 2 เพื่อบรรยายถึง
ประสบการณ๑ของนักเรียนในระดับช้ันที่ 2 โดยใช๎หนํวยการเรียนร๎ูทั้งสิ้น 10 คาบ ในการสอนได๎ใช๎
เทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวํา ทักษะความร๎ู ทักษะการแก๎ปัญหาและเจตคติของนักเรียนใน
รายวิชาภูมิศาสตร๑เพิ่มขึ้นในทุกรายทักษะ  

Witherspoon (1999, อ๎างถึงใน วันวิดา กิจเจา (2557: 64) ได๎วิจัยผลการใช๎กลวิธีสอนสอน
แบบ KWL Plus ที่มีตํอความเข๎าใจในการอําน ผลการวิจัยพบวํา หลังจากที่นักเรียนได๎รับการสอน
จากกลวิธีแบบ KWL Plus ทําให๎นักเรียนมีความเข๎าใจการในการอํานและประสบความสําเร็จในการ
อํานมากกวํากลุํมของนักเรียนที่ไมํได๎รับการสอนด๎วยกลวิธีการสอนแบบ KWL Plus 

Bower (2001, อ๎างถึงใน บุศรา สวนสําราญ (2554: 75) ได๎วิจัยเกี่ยวกับผลของการจับคํูอําน
หนังสือกับเพื่อน แล๎วอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อําน และการอํานคนเดียว ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการอําน 
ใช๎เวลา 6 สัปดาห๑ โดยมีกลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนเกรด 3 จะพบกันสัปดาห๑ละ 3 คร้ัง เพื่อที่จะอําน
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เรื่องตามที่ได๎รับมอบหมายและรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองที่อําน ผลการวิจัยพบวํา ทั้งกลุํมที่จับคํู
อํานกับเพื่อนและกลุํมที่อํานคนเดียว มีผลสัมฤทธิ์ไมํแตกตํางกัน 

Al- Shaye (2003, อ๎างถึงใน เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 60) ได๎ศึกษาถึงประสิทธิภาพของกล
ยุทธ๑ในการสอนเพื่อการตระหนักในการคิดที่มีตํอการอํานเพื่อความเข๎าใจและกลยุทธ๑เพื่อความเข๎าใจ
ของนักเรียนเกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมปลายคูวายติ ในรายวิชาภาษาอาราบิค โดยใช๎รูปแบบการอําน
เพื่อตระหนักในการคิด 2 อยําง คือ K-W-L Plus และ SQ3R และเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ 
โดยใช๎แบบทดสอบการอํานเพื่อความเข๎าใจในกลยุทธ๑เพื่อความเข๎าใจ (RCCS) ที่สร๎างโดยนักวิจัย 
ชํวงแรกของคําถามเป็นการอํานเพื่อจับใจความ (ข๎อ 1-15) และชํวงหลัง (ข๎อ16-46) เป็นคําถามที่
สัมพันธ๑กับเน้ือหาที่อําน ผลการศึกษาพบวํา กลยุทธ๑การสอนอํานเพื่อตระหนักในการคิดสํงผลตํอการ
อํานเพื่อความเข๎าใจดีกวําการเรียนตามปกติ และพบความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวําง
การสอนทั้งสองกลุํม แตํไมํพบความแตกตํางระหวํางการสอนเพื่อตระหนักในการคิด   (K-W-L Plus 
และ SQ3R) และพบวํากลุํมที่ได๎รับการสอนเพื่อการตระหนักในการคิดทําคะแนนได๎ดีกวําการสอน
แบบปกติ ในการทดสอบทั้งสองอยําง 

 Carss (2007: 3) ได๎ศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรํวมมือเพื่อนคํูคิด ในระหวํางช่ัวโมง
การเรียนนํารํองการอําน โดยครอบคลุมองค๑ประกอบ 3 สํวน คือ เวลาในการคิด เวลาที่ใช๎รํวมกับ
เพื่อนคํูคิด และเวลาที่แตํละคํูแสดงความคิดกับกลุํมที่มากขึ้น โดยทดลองกับนักเรียนเกรด 6 แบํงเป็น 
2 กลุํม แตํละกลุํมมีนักเรียน 6 คน กลุํมหน่ึงอํานหนังสือที่เกินระดับอายุ และอีกกลุํมหน่ึงอํานหนังสือ
ที่ตํ่ากวําระดับอายุ ผลการศึกษาพบวํา การใช๎เทคนิคเพื่อนคํูคิดมีผลตํอความสําเร็จในการอําน 
โดยเฉพาะอยํางย่ิงกลุํมนักเรียนที่อํานหนังสือที่เกินระดับอายุ มีความสามารถในการใช๎ภาษา การพูด 
การคิด และมีพัฒนาการทางการอํานเพิ่มขึ้น นักเรียนแสดงความสามารถของเพื่อนคํูคิดในฐานะเป็น
เคร่ืองมือชํวยสํงเสริมการพูดและแสดงความคิดเห็น สามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับเปูาหมายของการ
เรียนร๎ูได๎ดีย่ิงขึ้น ผลที่ได๎มีนัยสําคัญตํอนักเรียนที่ได๎ รับการฝึกฝนให๎อํานออกเขียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 



  
 

50 
 

บทที่ 3  
วิธดี าเนนิการวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยพื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบกลุํมเดียว
ทดสอบกํอนและหลังเรียน (The one-group pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค๑ คือ 1) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลัง
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรม
การเรียนแบบคํูคิด โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตํอไปน้ี 
  

ขั้นตอนการด าเนนิการวจิยั 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อให๎การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่ต้ังไว๎ ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนด

รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว๎ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย กําหนดประชากร กลุํมตัวอยําง ตัวแปรที่ศึกษา และแบบ

แผนที่ใช๎ในการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได๎แกํ 

แผนการจัดการเรียนร๎ูการอํานจับใจความด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คํูคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 

ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการทดลอง เป็นขั้นตอนการนําเคร่ืองมือที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นไปทดลอง
และเก็บรวบรวมข๎อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห๑และสรุปผลข๎อมูล 
รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน มีดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสร

สวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่กําลังศึกษา
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อยํูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 10 ห๎อง จํานวนนักเรียน 421 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสร

สวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 1
ห๎อง คือ ม. 2/9 จํานวน 44 คน ซ่ึงได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยใช๎
ห๎องเรียนเป็นหนํวยสุํมด๎วยวิธีจับสลาก 

      
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด๎วย 
 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการ

เรียนแบบคํูคิด 
 ตัวแปรตาม  
 1. ผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนร๎ู

ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด  
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วย

เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 
3. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช๎แบบแผนการทดลองกลุํ มเดียว มีการวัดกํอน

และหลังการทดลอง (The one-group pretest-posttest design) (มาเรียม นิลพันธุ๑, 2558: 144) 
ดังน้ี 

      
 

 
 

     เมื่อ 
         T1 แทน การทดสอบกํอนเรียน 
         X  แทน การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus  

รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด  
         T2 แทน  การทดสอบหลังเรียน 

T1                 X                T2 



 52 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ผู๎วิจัยใช๎ในคร้ังน้ีประกอบด๎วย 
1. แผนการจัดการเรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เร่ืองการอํานจับใจความที่ใช๎วิธีการ

จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จํานวน 5 แผน แผนละ 2 
ช่ัวโมง ใช๎เวลาสอน 10 ช่ัวโมง มีการทดสอบกํอนและหลังเรียน รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ จํานวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ ใช๎ทดสอบกํอนและหลังเรียนโดยมีการสลับข๎อและตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 12 ข๎อ 
 

2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือทั้ง 3 ชนิดดังกลําว โดยมี

รายละเอียดของการดําเนินการสร๎างเคร่ืองมือแตํละชนิดดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอํานจับใจความที่ใช๎วิธีการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค 

KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช๎เวลาสอน 10 
ช่ัวโมง มีขั้นตอนการสร๎างและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํม
สาระการเรียนร๎ูภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร กลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 การอําน 
มาตรฐานตัวช้ีวัด รวมถึงเอกสารประกอบการใช๎หลักสูตรเพื่อศึกษาจุดมุํงหมายของหลักสูตร เน้ือหา 
และจุดประสงค๑ของการเรียนร๎ู 
 1.2 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนร๎ูและ
แผนการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 1.3 สร๎างแผนการจัดการเรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เร่ืองการอํานจับใจความที่ใช๎
วิธีการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ซ่ึงในแผนการ
จัดการเรียนร๎ูประกอบไปด๎วยขั้นตอนการจัดการเรียนร๎ูดังน้ี 

ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน  
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ครูจัดกิจกรรมเพื่อกระต๎ุนให๎นักเรียนสนใจในเน้ือหาที่จะอําน เพื่อเช่ือมโยงความร๎ู
ของผู๎เรียน เชํน การใช๎คําถามนํา หรือการให๎ดูภาพที่มีความเกี่ยวข๎อกับเร่ืองที่อําน พร๎อมทั้งแจกและ
แนะนําการทํากิจกรรมตามใบงาน เป็นการเตรียมความพร๎อมและให๎ความร๎ูพื้นฐาน 

ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน  
โดยใช๎เทคนิควิธี KWLH-Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ครูนําเสนอเน้ือหา

หัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
        ขั้นที่ 1 กิจกรรมการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมี

ความร๎ูอะไรบ๎างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอําน จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎
ในตารางชํอง K  

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางการอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to 
know) คือ นักเรียนต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากเร่ืองที่ อําน แล๎วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคํูคิด นํา
ข๎อมูลที่ได๎มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
   ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ 
นักเรียนได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับอะไรบ๎างจากเร่ืองที่อําน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด เลือกข๎อมูล
จากการอํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนํามาเปรียบเทียบกับข๎อมูลหรือความร๎ู
เดิมที่มีอยํูกับข๎อมูลใหมํที่ได๎รับ จากน้ันลําดับข๎อมูลบันทึกลงในตารางชํอง L 
   ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  
คือ นักเรียนสามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ ด๎วยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเ รียนจะ
สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎ว
บันทึกข๎อมูลไว๎ในตารางชํอง H  
   ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนต๎อง
ทบทวนขั้นตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน 
จากน้ันนําข๎อมูลมาสร๎างผังความคิด 

ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎
นักเรียนชํวยกันสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อํานพร๎อมทั้งนําเสนอผลงาน 

ขั้นการวัดและประเมินผล  
ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถามหรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดรํวมกัน 

 1.4 นําแผนการจัดการเรียนร๎ูทั้ง 5 แผน เสนอให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ตรวจสอบ
ความถูกต๎อง จากน้ันปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 
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1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนร๎ูที่ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ๑แล๎วตํอผู๎เช่ียวชาญ 3 ทําน ประกอบด๎วย ผู๎เช่ียวชาญด๎านเน้ือหา ด๎านการสอน และด๎าน
การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยนํามาพิจารณาหาคํา
ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางจุดประสงค๑ เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนร๎ู ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 139) ซ่ึงมีเกณฑ๑การพิจารณาดังน้ี 
        ให๎คะแนน เทํากับ  + 1 หมายถึง เมื่อแนํใจวํา แผนการจัดการเรียนร๎ูมี
ความสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
        ให๎คะแนน เทํากับ   0  หมายถึง เมื่อไมํแนํใจวํา แผนการจัดการเรียนร๎ูมี
ความสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
        ให๎คะแนน เทํากับ  - 1 หมายถึง เมื่อแนํใจวํา แผนการจัดการเรียนร๎ูไมํมี
ความสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
จากน้ันคํานวณหาคํา IOC จากสูตร 
    
   IOC =   
     
        IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู 
       กับจุดประสงค๑ 
        ∑R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู๎เช่ียวชาญ 
        N    หมายถึง จํานวนผู๎เช่ียวชาญ 
     คําดัชนีความสอดคล๎องต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป ถือวํามีความสอดคล๎องกันในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ 
เมื่อนําผลการพิจารณาคํา IOC ของผู๎เช่ียวชาญ มาคํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ได๎คําดัชนีความ
สอดคล๎องเทํากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

1.6 ปรับแก๎แบบประเมินผลงาน KWLH Plus - Chart ตามคําแนะนําของผู๎เช่ียวชาญ 
 1.7 นําแผนการจัดการเรียนร๎ูที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปใช๎เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ เป็นข๎อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 ข๎อ โดยมีขั้นตอนในการสร๎างดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ 

2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร๎างเคร่ืองมือวัดผลทางการ
ศึกษา 

∑R 
N 
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2.3 วิเคราะห๑เน้ือหา มาตรฐานตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข๎องกับการอํานจับใจความ 
2.4 จัดทําตารางวิเคราะห๑ข๎อสอบดังน้ี 

 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห๑ข๎อสอบการอํานจับใจความ  

จุดประสงค๑ 
 

เรื่อง 

ความ
จํา 

ความ
เข๎าใจ 

การ
นําไปใช๎ 

การ
วิเคราะห๑ 

การ
สังเคราะห๑ 

การ
ประ 
เมิน
คํา 

รวม 

อํานจับใจความขําว 2 4 1 - - - 7 

อํานจับใจความบทความ 1 3 2 - - - 6 
อํานจับใจความสารคดี - 4 1 - - - 5 

อํานจับใจความนิทาน 1 3 2 - - - 6 
อํานจับใจความจากเร่ือง
สั้น 

2 4 - - - - 6 

รวม 6 18 6 - - - 30 
 
2.5 สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 45 ข๎อ เพื่อคัดเลือกข๎อสอบที่มีคุณภาพจํานวน 30 ข๎อสําหรับใช๎ในการวิจัย 
 2.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ เพื่อ
ตรวจสอบการใช๎ภาษา ความถูกต๎องของข๎อคําถาม จากน้ันปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 

2.7 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของ
อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑แล๎วตํอผู๎เช่ียวชาญ 3 ทําน ประกอบด๎วย ผู๎เช่ียวชาญด๎านเน้ือหา ด๎าน
การสอน และด๎านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบการใช๎ภาษา ความถูกต๎องของข๎อคําถาม แล๎ว
หาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับจุดประสงค๑การเรียนร๎ู (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 139 ) กับจุดประสงค๑โดยมีเกณฑ๑การ
พิจารณาดังน้ี 
        ให๎คะแนน เทํากับ  + 1 หมายถึ ง  เมื่ อแนํ ใ จ วํา  ข๎ อคํ าถ ามมี ความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนร๎ู 
        ให๎คะแนน เทํากับ   0  หมายถึง เมื่อไมํแนํใจวํา ข๎อคําถามมีความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนร๎ู 
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        ให๎คะแนน เทํากับ  - 1 หมายถึง เมื่อแนํใจวํา ข๎อคําถามไมํมีความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียนร๎ู 
 คําดัชนีความสอดคล๎องต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป ถือวํามีความสอดคล๎องกันในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ เมื่อ
นําผลการพิจารณาคํา IOC ของผู๎เช่ียวชาญ มาคํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ได๎คําดัชนีความ
สอดคล๎องระหวําง 0.67 - 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)  

2.8 ปรับปรุงแบบทดสอบให๎มีความถูกต๎องตามคําแนะนําของผู๎เช่ียวชาญ 
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลอง

ใช๎ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห๎องเรียน ที่เคยเรียนเรื่องการอํานจับใจความมาแล๎ว 

2.10 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห๑ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของข๎อสอบรายข๎อ โดยหา
คําความยากงําย (p) ระหวําง 0.20-0.80 และคําอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป จากน้ันคัดเลือก
ข๎อสอบที่มีคุณภาพ ได๎ข๎อสอบที่มีคําความยากงําย (p) ระหวําง 0.35-0.80 และคําอํานาจจําแนก (r) 
ระหวําง 0.20-0.53 มาใช๎จํานวน 30 ข๎อ  

2.11 นําข๎อสอบที่มีคุณภาพมาวิเคราะห๑หาความเช่ือมั่น ตามสูตร KR-20 ของ Kuder and 
Richardson พบวําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความมีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.83 

2.12 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่ได๎ไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง โดยใช๎
ทดสอบกํอนและหลังการทดลอง 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH 
Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด มีขั้นตอนการสร๎างดังตํอไปน้ี 

3.1 ศึกษาการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการวิจัยการวิจัยเบื้องต๎นของ  
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) เพื่อเป็นแนวทางในการวางรูปแบบโครงสร๎างและหลักการในการ
สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็น 

3.2 สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จํานวน 12 ข๎อ โดยการแบํงเป็น 
3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู และด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับ
จากการเรียนร๎ู แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ 
ตามหลักการของ Likert (พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑, 2543: 107-108)  ดังน้ี  
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   คะแนน  5  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
   คะแนน 4  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมาก 
   คะแนน 3  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   คะแนน 2  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน๎อย 
   คะแนน 1  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน๎อยที่สุด 
 

สําหรับเกณฑ๑การแปลความหมายความคิดเห็นของนักเรียน (มาเรียม นิลพันธุ๑ , 
2558: 196) มีดังน้ี 
   คําเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น 
   4.50-5.00  ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
   3.50-4.49  ความคิดเห็นในระดับมาก 
   2.50-3.49  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49  ความคิดเห็นในระดับน๎อย 
   1.00-1.49  ความคิดเห็นในระดับน๎อยที่สุด 

3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากน้ันปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา 

3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ๑แล๎วเสนอตํอผู๎เช่ียวชาญ 3 ทําน ประกอบด๎วยผู๎เช่ียวชาญด๎านเน้ือหา ด๎านการสอน ด๎าน
การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง และหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถาม
กับวัตถุประสงค๑ในการถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2553: 139) ซ่ึงมีเกณฑ๑การพิจารณา ดังน้ี 
              ให๎คะแนน เทํากับ  + 1 หมายถึ ง  เมื่ อแนํ ใ จ วํา  ข๎ อคํ าถ ามมี ความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
        ให๎คะแนน เทํากับ   0  หมายถึง เมื่อไมํแนํใจวํา ข๎อคําถามมีความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
        ให๎คะแนน เทํากับ  - 1 หมายถึง เมื่อแนํใจวํา ข๎อคําถามไมํมีความ
สอดคล๎องกับจุดประสงค๑  

คําดัชนีความสอดคล๎องต้ังแตํ 0.5 ขึ้นไป ถือวํามีความสอดคล๎องกันในเกณฑ๑ที่
ยอมรับได๎ เมื่อนําผลการพิจารณาคํา IOC ของผู๎เช่ียวชาญ มาคํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ได๎คํา
ดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
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3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช๎สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ครบทั้ง 
5 แผนการจัดการเรียนร๎ู 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนนิการทดลอง 

1. ทดสอบกํอนเรียน (Pretest) ผู๎วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความที่ผําน
การหาคุณภาพแล๎ว เป็นข๎อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 30 ข๎อ 30 คะแนน มา
ทําทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ซ่ึงเป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 44 คน เพื่อเก็บคะแนน
กํอนเรียนของกลุํมตัวอยําง 

2. ดําเนินการสอนนักเรียนที่ เป็นกลุํมตัวอยํางตามแผนการจัดการเรียนร๎ูเร่ืองการอํานจับ
ใจความด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิด ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือแล๎วจํานวน 5 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 10 ช่ัวโมง 

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) นําแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกํอนเรียน มา
ทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ซ่ึงเป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 44 คน เพื่อเก็บคะแนนหลัง
เรียนของกลุํมตัวอยําง 

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช๎สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุํมตัวอยํางหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ครบทั้ง 5 
แผนการจัดการเรียนร๎ู 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับการวิจัยประกอบด๎วยขั้นตอนดังน้ี 
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย 
เรื่องการอํานจับใจความที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดโดยการหา
คําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแผนการจัดการ
เรียนร๎ูกลุํมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย เร่ืองการอํานจับใจความที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH 
Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิด  

1.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ มีวิธีการ
ดําเนินการดังน้ี 
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   1.1.2.1 หาคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอําน
จับใจความ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
   1.1.2.2 หาคําความยากงํายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความ 
   1.1.2.3 หาคําอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความ 
   1.1.2.4 หาคําความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความ 

1.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการ
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด โดยการหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

1.2 การทดสอบสมมติฐาน 
1.2.1 การวิเคราะห๑ผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความกํอนเรียนและหลังเรียนที่จัดการ

เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด โดยวิเคราะห๑คําเฉลี่ย ( X ) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบคําที แบบไมํเป็นอิสระตํอกัน (Dependent Samples t-test) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล 
โดยนําเคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนร๎ูการอํานจับใจความที่จัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับ
ใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด นําไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่
เป็นกลุํมตัวอยํางจํานวน 44 คน โดยทดสอบกํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ูตามแผนการจัดการ
เรียนร๎ู และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุํมทดลอง โดยใช๎แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเป็น
การตอบวัตถุประสงค๑และข๎อคําถามในการวิจัย ผู๎ วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ตามลําดับ
ดังตํอไปน้ี  
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 กํอนและหลังเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีตํอการจัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิด์า้นการอา่นจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
  
ตารางที่  7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด๎านการอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  2 กํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรม         
การเรียนแบบคํูคิด 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม ( X ) S.D. t p 

กํอนเรียน 44 30 17.43 3.15 -14.529 0.00 
หลังเรียน 44 30 23.86 2.70 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 7 พบวํา คะแนนผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได๎รับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด หลัง
เรียน ( X = 23.86, S.D. = 2.70) สูงกวํากํอนเรียน ( X = 17.43, S.D. = 3.15) อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมตฐานการวิจัยที่ตั้งไว๎ 

ตอนที่ 2 ผลการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจดัการเรียนรูด้้วย
เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค 
KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 

รายการประเมนิ ( X ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 

ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลําดับตํอเน่ืองไมํสับสน 
สามารถปฏิบัติตามได๎ไมํยากจนเกินไป 

 
4.25 

 
0.78 

 
มาก 

 
1 

2. กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนต้ังคําถามและตอบ
คําถามในสิ่งที่อยากรู๎ 

4.25 0.69 มาก 1 

3. นักเรียนได๎ร๎ูจักแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายใน
การศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม 

4.18 0.79 มาก 2 

4. นักเรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติเอง โดยครูเป็นผู๎คอย
แนะนําและชํวยเหลือ 

4.18 0.76 มาก 2 

รวม 4.21 0.51 มาก (3) 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความสนใจสนุกสนานในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกขั้นตอน 

 
4.23 

 
0.86 

 
มาก 

 
4 

2. นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 

4.30 0.70 มาก 2 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะรํวมกันเรียนร๎ูกับ
เพื่อนเพื่อความสําเร็จของการทํางานคํู 

4.27 0.66 มาก 3 

4. ครูคอยชํวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยํางทั่วถึง 

4.32 0.86 มาก 1 

รวม 4.28 0.56 มาก (2) 
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ตารางที่ 8 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค 
KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด (ตํอ) 

รายการประเมนิ ( X ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 

ดา้นประโยชนท์ี่ได้รับจากการเรยีนรู ้
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อน
คํูคิด 

 
4.39 

 
0.69 

 
มาก 

 
2 

2. นักเรียนได๎รับความร๎ูใหมํๆ จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในช้ันเรียน 

4.34 0.86 มาก 3 

3. นักเรียนได๎ฝึกคิดและทํางานอยํางเป็นระบบ 4.43 0.76 มาก 1 
4. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอํานไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาอ่ืนๆ 

4.32 0.71 มาก 4 

รวม 4.37 0.58 มาก (1) 

โดยภาพรวม 4.29 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวํา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH 
Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด โดยภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.29 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.55 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด๎วยมาก ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเรียนร๎ู เป็นลําดับที่ 1  ( X = 4.37, S.D. = 0.58) ด๎าน
บรรยากาศในการเรียนร๎ู เป็นลําดับที่ 2 ( X = 4.28, S.D. = 0.56) ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู 
เป็นลําดับที่ 3 ( X = 4.21, S.D. = 0.51) ซ่ึงแตํละด๎านมีรายละเอียดดังน้ี 

ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเรียนร๎ู นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยํูในระเห็นด๎วยมาก 
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนได๎ฝึกคิดและทํางานเป็นระบบ ( X = 4.43, S.D. = 0.76) 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อนคํูคิด ( X  = 4.39, S.D. = 0.69) และ ข๎อ
ที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถนํากระบวนการอํานไปใช๎ในชีวิตประจําวันและในวิชาอ่ืนๆ  
( X = 4.32, S.D. = 0.71) 
 ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก  
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูคอยชํวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางทั่วถึง     
( X  = 4.32, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
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ความคิดเห็นของเพื่อน ( X = 4.30, S.D. = 0 0.70) และ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ นักเรียนมี
ความสนใจสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ( X = 4.23, S.D. = 0.86) 
 ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลําดับตํอเน่ืองไมํสับสน สามารถปฏิบัติ
ตามได๎ไมํยากเกินไป ( X  = 4.25, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนต้ังคําถาม
และตอบคําถามในสิ่งที่อยากร๎ู ( X = 4.25, S.D. = 0.69) และ ข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ นักเรียน
เป็นผู๎ลงมือปฏิบัติเอง โดยครูเป็นผู๎คอยแนะนําและชํวยเหลือ ( X  = 4.18, S.D. = 0.76) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กํอนและหลังจัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบคํูคิด กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนสตรี  
วัดอัปสรสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 44 คน  
ซ่ึงได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยสุํมด๎วยวิธีจับ
สลาก เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนร๎ูเร่ือง การอํานจับใจความที่จัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ มีคําความ
ยากงําย (p) ระหวําง 0.35-0.80 มีคําอํานาจจําแนก (r) ระหวําง 0.20-0.53 คําวามเช่ือมั่นเทํากับ 
0.83 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด จํานวน 12 ข๎อ 

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช๎แบบแผนการวิจัย
พื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบกลุํมเดียวทดสอบกํอนและหลังเรียน (The one-group 
pretest-posttest design) วิเคราะห๑ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนโดยใช๎คําเฉลี่ย   
( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนมาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยกํอนเรียนและหลัง
เรียน โดยทดสอบคําทีแบบไมํเป็นอิสระตํอกันกัน (Dependent Samples t-test) วิเคราะห๑ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คํูคิด แบบมาตราสํวนประมาณคําโดยใช๎คําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด สรุปผลการวิจัยได๎ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว๎ 
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2. นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบคํูคิด ในภาพรวมอยํูในระดับเห็นด๎วยมาก 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด สามารถอภิปรายผลได๎ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัย พบวํา ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด หลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวํา วิธีการจัดการเรียนร๎ูแบบ KWLH 
Plus เป็นขั้นตอนที่สํงเสริมให๎ผู๎ เรียนอํานอยํางมีจุดมุํงหมายโดยการใช๎คําถามเป็นแนวคิดในการ
พยายามค๎นหาคําตอบ ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนร๎ูที่ให๎นักเรียนได๎ฝึกฝนตัวเอง กระต๎ุนให๎ผู๎เ รียนเกิด
ความคิดอยํางเป็นระบบ โดยมีการวางกรอบแนวทางให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาอยํางมีลําดับ
ขั้นตอน โดยครูคอยเป็นผู๎กระต๎ุนหรือซักถาม ให๎นักเรียนรํวมกันระดมสมอง เพื่อค๎นหาความร๎ูเดิมที่
นักเรยีนมีกํอนจะเริ่มอําน นักเรียนชํวยกันคิดและต้ังคําถามวํา ต๎องการเรียนร๎ูอะไรเพิ่มเติมจากเร่ืองที่
อําน เพื่อให๎นักเรียนได๎มีจุดมุํงหมายในการอําน ภายหลังเมื่อนักเรียนอํานแล๎ว นักเรียนเลือกข๎อมูลที่
ได๎จากการอํานมาบันทึก นอกจากน้ี ในขั้น H ยังเป็นขั้นตอนที่ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาแหลํงค๎นคว๎า
ข๎อมูลเพิ่มเติม จากน้ันนักเรียนสร๎างแผนภาพความคิด ในขั้น Mapping โดยครูอธิบายการสร๎าง
แผนภาพความคิด และกระต๎ุนให๎ผู๎เรียนสร๎างแผนภาพความคิด โดยเลือกข๎อมูลที่จําแนกรายละเอียด
ของเน้ือหา เพื่อแสดงความสัมพันธ๑ของเร่ืองที่อํานและบอกจุดมุํงหมายของผู๎เขียน เป็นการฝึกการ
จัดลําดับข๎อมูลและเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ของเร่ืองที่อําน และ ขั้น Summarizing คือ การสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อําน ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู โดยครูอธิบายการ
เขียนสรุปใจความ นักเรียนรํวมกันระดมสมองในการเขียนสรุปใจความจากเร่ืองที่ อํานพร๎อมทั้ง
นําเสนอผลงาน ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ วัชรา เลําเรียนดี (2552: 132) และ สุวิทย๑ มูลคํา และ 
อรทัย มูลคํา (2547: 75) ที่กลําววํา เทคนิค KWLH Plus เป็นกระบวนการเรียนร๎ูที่เน๎นด๎านทักษะ
การอํานเป็นสําคัญ สามารถตรวจสอบความร๎ูได๎ด๎วยตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ตลอดจนถึง
จัดระบบข๎อมูลเพื่อการนํามาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใช๎พัฒนาทักษะ
ในการอํานทุกระดับได๎ เน่ืองจากมีแนวทางในการฝึกเป็นลําดับขั้นตอนชัดเจน  

นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะวํา เมื่อนํากิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดซ่ึงเป็นการทํางานที่เน๎นการมี
สํวนรํวมมาใช๎รํวมกัน ทําให๎ผลลัพธ๑ของงานที่ทําประสบผลสําเร็จมากขึ้น เน่ืองจากกิจกรรมการเรียน
แบบคํูคิดเป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน กํอให๎เกิดความร๎ู
ความเข๎าใจในเน้ือหามากขึ้น จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนให๎
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สูงขึ้นได๎ด๎วย สอดคล๎องกับที่ วัฒนาพร ระงับทุกข๑ (2542: 42) และ กิดานันท๑ มลิทอง (2548: 145) 
กลําวไว๎ทํานองเดียวกันวํา กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิดเป็นเทคนิคการเรียนแบบรํวมมือ เป็นการ
ทํางานเป็นทีม เป็นกระบวนการกลุํมที่ทุกคนจะต๎องชํวยเหลือซ่ึงกันและกัน เป็นวิธีการที่ทําให๎เกิดการ
เรียนร๎ูได๎มากที่สุด โดยการมีสํวนรํวมและปฏิสัมพันธ๑ซ่ึงกันและกันต้ังแตํ 2 คนขึ้นไป นักเรียนพูดคุย
และอภิปรายรํวมกัน เพื่อนําไปสูํผลลัพธ๑ของงานหรือข๎อสรุปรํวมกัน ทําให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด๎าน
การอํานจับใจความหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ทั้งน้ี จุดเน๎นที่สําคัญของเทคนิค KWLH Plus คือ เป็น
เทคนิควิธีสอนรูปแบบหน่ึงที่ชํวยกระต๎ุนความร๎ู โดยครูต๎องใช๎คําถามที่หลากหลายระดับความคิด 
กระต๎ุนและสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎คําถามที่หลากหลายซ่ึงจะชํวยพัฒนาทักษะการคิดและสํงเสริม
ความคิดขณะที่ อําน และ เทคนิค KWLH Plus ยังเป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนได๎ปรับเปลี่ยน
กระบวนการอําน เร่ิมต๎นจากการกระต๎ุนประสบการณ๑เดิมของนักเรียน โดยการบันทึกความร๎ูที่
เกี่ยวกับหัวข๎อเรื่องน้ันๆ เพื่อคาดเดาวําจะพบข๎อมูลอะไรบ๎างเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอําน มีการต้ังคําถามใน
สิ่งที่อยากรู๎ พร๎อมทั้งบันทึกคําตอบที่ได๎จากการอําน แล๎วแสวงหาความร๎ูจากแหลํงเรียนร๎ูเพิ่มเติมที่
หลากหลาย มีการจัดทําแผนภาพความคิดเพื่อชํวยให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ๑เดิมไปสูํ
การเรียนร๎ูในเรื่องใหมํได๎งํายขึ้น เพราะข๎อมูลได๎มีการบันทึกโครงสร๎างอยํางเป็นระบบและสรุปความร๎ู
จากเร่ืองที่เรียนเป็นความคิดรวบยอด สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 93) ที่ 
พบวํา ความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียน หลังเรียนด๎วยแบบฝึกโดยใช๎เทคนิค KWLH 
Plus สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ บุศรา 
สวนสําราญ (2554: 117) ที่พบวํา ผลการเรียนร๎ูของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค 
KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด ได๎ตามเกณฑ๑ร๎อยละ 80  
 
 2. จากผลการวิจัย พบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด อยํูในระดับเห็นด๎วยมากในทุกด๎าน เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วยมาก ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการ
เรียนร๎ู เป็นลําดับที่ 1 รองลงมา คือ ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู และด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู
เป็นลําดับสุดท๎าย  
 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเรียนร๎ู ประเด็นที่
นักเรียนเห็นด๎วยมากเป็นลําดับที่ 1 คือ นักเรียนได๎ฝึกคิดและทํางานเป็นระบบ รองลงมา ได๎แกํ 
นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อนคํูคิด และ นักเรียนสามารถนํากระบวนการอํานไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาอ่ืนๆ เป็นลําดับสุดท๎าย การที่ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเรียนร๎ูเป็นด๎านที่
มีคะแนนเฉลี่ยมากกวําด๎านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวํา การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus 
รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เป็นเทคนิคที่มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ทําให๎นักเรียนได๎เกิดการ
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ฝึกฝน ฝึกคิดและวางแผนการทํางาน สํงผลให๎ทํางานได๎อยํางเป็นระบบมากขึ้น และนักเรียนตํางรู๎สึก
วําตัวเองมีสํวนสําคัญตํองานที่ได๎รับมอบหมายเทําๆ กัน จึงทําให๎นักเรียนต๎องรับผิดชอบตํอผลงาน
ของตนเองและเพื่อนมากขึ้น ทั้งยังกํอให๎เกิดความสนิทสนมยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
เป็นการสร๎างสัมพันธ๑ที่ดีกับเพื่อนนําไปสูํการชํวยเหลือกันในด๎านตํางๆ และยังสามารถนําขั้นตอนการ
อํานไปปรับใช๎กับการเรียนวิชาอ่ืนหรือการอํานในชีวิตประจําวันได๎ สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ  
เสาวภา ชํวยแก๎ว (2557: 95) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยแบบฝึก
การอํานจับใจความโดยใช๎เทคนิค KWLH Plus พบวํา เป็นวิธีการจัดการเรียนร๎ูที่ชํวยสํงเสริมและ
พัฒนาความสามารถด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนและชํวยให๎มีความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองที่
อํานมากขึ้น 

ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู พบวํา ประเด็นที่นักเรียนเห็นด๎วยมากเป็นลําดับที่ 1 คือ ครู
เป็นกันเองคอยชํวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางทั่วถึง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวํา ครู
คอยเดินสํารวจตรวจตรา เพื่อคอยให๎คําแนะนําชํวยเหลือ อธิบาย พร๎อมทั้งตอบข๎อซักถามของ
นักเรียนเมื่อเกิดความสงสัยหรือปัญหาในระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู ทําให๎นักเรียนร๎ูสึกเป็น
กันเองกับครูผู๎สอนมากขึ้น ดังที่ สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย๑ (2538: 78) กลําวไว๎วํา 
บุคลิกภาพของครูเป็นสิ่งสําคัญที่ชํวยสร๎างบรรยากาศในการเรียนร๎ู โดยครูควรมีใบหน๎าที่ย้ิมแย๎มแสดง
ทําทีเป็นกันเอง กระตือรือร๎นในการสอนเพื่อเป็นแรงกระต๎ุนให๎นักเรียนสนใจอยากเรียนร๎ู รองลงมา 
ได๎แกํ นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวํา เทคนิคที่นํามาใช๎ในการจัดการเรียนร๎ู เป็นเทคนิคที่ผู๎เรียนจะต๎องชํวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหวํางเพื่อนคํูคิดของตน ดังน้ันจึงชํวยกระต๎ุนให๎นักเรียนทุกคนต๎องแสดงความคิดเห็นของตนเอง
แล๎วแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคํูคิด เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปที่ยอมรับรํวมกัน ทําให๎นักเรียนกล๎าที่จะแสดงความ
ความคิดเห็นของตนและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันมากขึ้น  และ นักเรียนมีความสนใจ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็นลําดับสุดท๎าย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวํา นักเรียนได๎ฝึกทํา
กิจกรรมการเรียนร๎ูที่แปลกใหมํ ได๎ฝึกการต้ังคําถาม ฝึกการคาดเดาคําตอบ ทําให๎ร๎ูสึกสนใจวําจะได๎
พบเรื่องราวใหมํๆ อะไรบ๎างจากเร่ืองที่อําน ทั้งยังได๎อภิปรายยํอยแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกันกับเพื่อน
คํูคิดและเพื่อนในช้ันเรียนเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ริ
นทร๑ลภัส เฉลิมธรรมวงษ๑ (2557: 65-66) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ู
เทคนิค KWL Plus ด๎านบรรยากาศการเรียนร๎ู พบวํา นักเรียนเห็นด๎วยมากในด๎านบรรยากาศการ
เรียนร๎ู วํา การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคที่ชํวยกระต๎ุนให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นอยํูตลอดเวลา ไมํงํวง ไมํเครียด และสนุกสนานเป็นกันเอง โดยครู ต๎องคอยให๎คําแนะนํา
ชํวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปัญหาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม และครูต๎องมีบุคลิกภาพที่เป็น
มิตรกับนักเรียน ทําให๎นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนร๎ูและตํอครู 
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ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู ประเด็นที่นักเรียนเห็นด๎วยมากเป็นลําดับที่ 1 คือ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมเป็นลําดับตํอเน่ืองไมํสับสน สามารถปฏิบัติตามได๎ไมํยากเกินไป รองลงมา ได๎แกํ 
กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ต้ังคําถามและตอบคําถามในสิ่งที่อยากร๎ู และ นักเรียนเป็นผู๎ลงมือ
ปฏิบัติเอง โดยครูเป็นผู๎คอยแนะนําและชํวยเหลือเป็นลําดับสุดท๎าย การที่ด๎านการจัดกิจกรรมการ
เรียนร๎ูเป็นด๎านที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อยกวําด๎านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวํา เทคนิคที่นํามาใช๎ในการ
จัดการเรียนร๎ูเป็นเทคนิคที่มีหลายขั้นตอน จึงอาจทําให๎นักเรียนบางคนเกิดความสับสนในบางขั้นตอน
ของการปฏิบัติกิจกรรม และนักเรียนบางคนยังขาดประสบการณ๑หรือความร๎ูเดิมในเร่ืองที่จะอําน จึง
ทําให๎ไมํสามารถต้ังคําถามให๎สอดคล๎องกับเร่ืองที่อํานในบางประเด็นได๎ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎
นักเรียนฝึกลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง จึงอาจทําให๎นักเรียนบางคนเกิดความเบื่อหนํายได๎ สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ วันวิดา กิจเจา (2557: 85) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ู
โดยการเรียนแบบรํวมมือเทคนิค STAD รํวมกับ เทคนิค KWL Plus พบวํา ครูต๎องคอยกระต๎ุนให๎
นักเรียนเกิดความคิด ความเช่ือมโยง อาศัยความรํวมมือกันเพื่อทําให๎บรรลุเปูาหมายของการทํา
กิจกรรม และครูต๎องคอยดูแลการปฏิบัติกิจกรรของนักเรียนอยํางใกล๎ชิด เพื่อไมํให๎เกิดความเบื่อ
หนําย  
 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี พบวํา การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
สามารถทําให๎ผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความของนักเรียนสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตํอการจัดการ
เรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด อยํูในระดับเห็นด๎วยมาก จึงถือวํา
เหมาะสมที่จะนํามาใช๎ประกอบการจัดการเรียนร๎ูตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้
 จากการวิจัย ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เพื่อพัฒนาการสอนอํานจับใจความดังตํอไปน้ี 
 1. ในการจัดการเรียนร๎ู ครูผู๎สอนควรให๎คําแนะนําชํวยเหลือ รวมถึงอธิบายข๎อสงสัยที่นักเรียน
แตํละคํูไมํเข๎าใจให๎ทั่วถึง เพื่อชํวยให๎นักเรียนทุกคนเกิดความเข๎าใจในบทเรียนน้ันๆ 
 2. การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค  KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เป็นการ
สอนที่มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ดังน้ันครูผู๎สอนต๎องตระหนักถึงการจัดลําดับในแตํละขั้นตอนให๎ถูกต๎อง 
เพื่อไมํให๎นักเรียนเกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม  
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 3. การจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด เป็นการ
สอนที่เน๎นให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนเรียนร๎ูรํวมกัน กล๎าแสดงความคิดเห็น ดังน้ัน ครูผู๎สอนควรเปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอยํางเต็มที่ 
 4. ครูผู๎สอนควรศึกษาเน้ือหาบทเรียนอยํางละเอียด และทําความเข๎าใจเน้ือเร่ืองหรือคําศัพท๑
ที่ปรากฏในเน้ือหาบทเรียน เพื่อสามารถอธิบายหรือให๎คําแนะนําแกํนักเรียนได๎มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด๎านการอํานจับใจความที่จัดการเรียนร๎ูด๎วย
เทคนิค KWLH Plus หรือกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด รํวมกับแบบฝึกทักษะหรือรํวมกับเทคนิควิธี
สอนอ่ืนๆ เชํน SQ4R, MIA, SIRC เป็นต๎น 
 2. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คํูคิด กับตัวแปรอ่ืนๆ เชํน การอํานอยํางมีวิจารณญาณ การอํานเพื่อการวิจารณ๑ เป็นต๎น 
  



  
 
รายการอ๎างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1 
เรื่อง การอา่นจับใจความจากขา่ว              หนว่ยการเรยีนรู้เรือ่ง การอา่นจับใจความ 
หัสวชิา ท 22102 วชิา ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561   จ านวน 2 ชัว่โมง 
*************************************************** 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน 
 ตัวช้ีวัด   
  ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
  ม. 2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อครูต้ังคําถาม นักเรียนสามารถตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับขําวที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. เมื่อครูกําหนดเร่ืองให๎อํานนักเรียนลําดับเหตุการณ๑และคาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อํานได๎ถูกต๎อง 
 3.นักเรียนสามารถบันทึกใจความสําคัญของขําวลงในตารางบันทึกการอํานจับใจความขําว
ตามขั้นตอนการอํานด๎วยKWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดได๎ถูกต๎อง 
 4. นักเรียนสามารถสรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
สาระส าคัญ 
 ขําวเป็นการรายงานเร่ืองราวหรือหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยรายงาน
ข๎อเท็จจริงของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวที่ประชาชน
ให๎ความสําคัญและสนใจในขณะน้ัน กํอให๎เกิดการวิพากษ๑วิจารณ๑และมีการนําเสนออยํางกว๎างขวาง
รวมทั้งมีผลกระทบตํอผู๎คนจํานวนมากจึงต๎องอาศัยทักษะการอํานจับใจความ เพราะผู๎เขียนจะแสดง
ข๎อคิดเห็นและข๎อเท็จจริงไว๎ในเน้ือหาของขําวดังน้ัน เมื่อผู๎อํานมีทักษะในการอํานจับใจความก็จะ
สามารถเข๎าใจเน้ือหาของขําวได๎ดีย่ิงขึ้น 
สาระการเรียนรู้ 
 ความร๎ู (K) 
  ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับขําว 
  หลักการอํานจับใจความจากขําว 
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 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  1) การอํานการพูด การเขียน 
  2) การคิดวิเคราะห๑ กระบวนการกลุํม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ (A) 
  1) มีความสนใจใฝุเรียนร๎ู 
  2) มีความขยัน 
  3) มีความรับผิดชอบ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่อง การอํานจับใจความจากขําว 
  
การประเมินผล 
 1) วิธีการประเมิน 
  - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - ตรวจผลงาน KWLH Plus – Chart 
 2) เคร่ืองมือประเมิน 
  - แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart 
 3) เกณฑ๑การประเมิน 
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การปฏิบัติกิจกรรมกลุํมในระดับ ดี  
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การประเมินผลงาน KWLH Plus – Chartในระดับ ดี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความข่าวเรื่อง “เปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2” 
 
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนและทบทวนความร๎ูเดิม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงค๑การเรียนร๎ูให๎นักเรียนทราบ โดยในช่ัวโมงน้ีนักเรียนจะได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับการอํานจับใจความประเภทขําว 
 2. ครูถามวํา ขําวสํวนใหญํที่นักเรียนสนใจอํานคือขําวเกี่ยวกับอะไร นักเรียนเคยอํานขําวที่
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวทะเลหรือไมํ และเคยไปทะเลหรือไมํ แล๎วประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษบ๎างหรือไมํ 
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ขั้นกิจกรรมการอํานจับใจความจากขําว 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน ตามขั้นตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH Plus - Chart ครู
นําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่องนักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน โดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตามความสมัคร
ใจ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ู
อะไรบ๎างเกี่ยวกับขําวเรื่องเปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2 จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูล
มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง K  
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากขําวเร่ืองเปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2แล๎วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคํูคิด นํา
คําถามที่ได๎มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากขําวเร่ืองเปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด เลือก
ข๎อมูลจากการอํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนําข๎อมูลน้ันมาเปรียบเทียบกับ
ข๎อมูลที่มีอยํูเดิม จากน้ันบันทึกลงในตารางชํอง L 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ โดยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึกไว๎ในตาราง
ชํอง H  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวนขั้น
ตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนํา
ข๎อมูลมาสร๎างแผนผังความคิด 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนแตํละคํู
ชํวยกันสรุปใจความสําคัญของขําวเร่ืองเปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2ครูสุํมนักเรียน2 -3 คํูออกมานําเสนอ
ผลงาน 
 
ขั้นการวัดและประเมินผล  
 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถาม 
 
สื่อ/แหลง่การเรยีนรู ้
 1. ใบความร๎ู เรื่อง หลักการอํานจับใจความจากขําว 
 2. ใบความร๎ูขําว เรื่อง เปิดตัวใหมํอําวมาหยา 2 
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 3. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอํานจับใจความจากขําว 
 4. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
 5. ห๎องสมุด 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนร๎ู ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมกลุม่ 
ค าช้ีแจง 
1. ครูผ๎ูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเป็นคํูโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางตาม
ความเป็นจริง 
2. ระดับคุณภาพ ได๎แกํ 

3 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันทุกครั้งหรือมากกวํา 3 ครั้ง 
2 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบํอยครั้งหรือ 2 – 3 ครั้ง 
1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1 ครั้งหรือไมํปฏิบัติ 

ลํา 
ดับ
คํู 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
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ใจ
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ํวม

มือ
ใน
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ิจก
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ม 

กา
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ับผ
ิดช

อบ
ตํอ

งา
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ี่ 
ได๎

รับ
มอ

บห
มา

ย 

รวม 

1  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
2                  
3                  

4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

11                  
12                  
13                  
14                  
15                  

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
คะแนน 12 – 15  คะแนน อยํูในระดับ ดี   
คะแนน 8 – 11  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 5 – 7 คะแนน อยํูในระดับ ควรปรับปรุง   

ผ่านเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart และเกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 
 4 3 2 1 
การเขียนตอบ 
คําถามลงในใบ 
กิจกรรมข้ัน 
KWLH 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 1-2 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการแตํ 
คําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 3-4 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ไมํครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถามมากกวํา 4 ข๎อ 

การระบุแหลํง
ค๎นคว๎า 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 3 แหลํง 
ข้ึนไป 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 2 แหลํง 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 1 แหลํง 

- ไมํได๎ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎า 

แผนภาพ
ความคิด 
(Mapping) 

(เน้ือหา) 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อํานทุกประเด็น 
 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 1 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 2 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 ประเด็นข้ึน 
ไป 

(การเช่ือมโยง) - การเช่ือมโยง 
ความคิดสัมพันธ๑ 
กับคําสําคัญของ 
เรื่องท่ีอําน 
 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 1 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 2 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 แหํงข้ึนไป 

(สัมพันธภาพ) - สีท่ีแตกจากกิ่งแก๎ว
เดียวกันใช๎สี 
เดียวกัน 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเทํากับ 
คําหรือภาพ 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 2 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 1 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 2 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกัน 
มากกวํา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคําหรือ
ภาพ มากกวํา 3 เส๎น 

การสรุปใจความ 
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ครบทุกประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 1 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 2 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 3 ประเด็น 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาถูกต๎องจาก 
ลําดับแรกถึงลําดับ 
สุดท๎าย 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 1 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 2 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 3 
ตําแหนํงข้ึนไป 
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เกณฑ๑การให๎คะแนนระดับคุณภาพ 
คะแนน 23 – 28 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 17 – 22 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 11 – 16 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน  7 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินชิน้งาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากขา่ว 
ช่ือ-สกุล รายการท่ีประเมิน รวม ระดับคุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความสําคัญ 

4 4 4 12 
คํูคิดท่ี 1 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 2 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 3 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 4 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 5 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 11 – 12 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 9 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 7 – 8 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 3 – 6 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี

ลงช่ือ.................................................ผ๎ูประเมิน 
                     (..................................................)  
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สาระการเรยีนรู ้
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับขา่ว 

สาระส าคัญ 
 ขําว (New) คือ การรายงานเร่ืองราวหรือหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในชํวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดย
รายงานข๎อเท็จจริงของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวที่
ประชาชนให๎ความสําคัญและสนใจในขณะน้ัน กํอให๎เกิดการวิพากษ๑วิจารณ๑และมีการนําเสนออยําง
กว๎างขวางรวมทั้งมีผลกระทบตํอผู๎คนจํานวนมาก 
ประเภทของข่าว 
 ประเภทของขําวโดยทั่วไป แบํงออกได๎เป็น 2 กลุํม ดังน้ี 
 1. ขําวหลัก ( Hard news) คือ ขําวที่มีเน้ือหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญเกี่ยวข๎องกับ
คนสํวนใหญํ เชํน ขําวการเมือง ขําวเศรษฐกิจและสังคม ขําวการศึกษา ขําวแรงงาน ฯลฯ จะพบได๎
มากในหนังสือพิมพ๑เฉพาะด๎านเชํน หนังสือพิมพ๑เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ๑การเมือง 
 2. ขําวเบา ( soft news) คือ ขําวที่มีเน้ือหาสาระเบาสมองมุํงให๎ความต่ืนเต๎นเพลิดเพลินแกํ
ผู๎อํานมากกวําอยํางอ่ืน แม๎จะมีความสําคัญและผลกระทบตํอวิถีชีวิตของคนสํวนใหญํน๎อยกวําขําว
หนัก แตํชาวบ๎านทั่วไปจะให๎ความสนใจมากกวํา เชํน ขําวอาชญากรรม ขําวบันเทิง ขําวกีฬา ฯลฯ ซ่ึง
จะพบได๎มากในหนังสือพิมพ๑ที่มุํงปริมาณหรือประชานิยม 
ส่วนประกอบของข่าว 
 สํวนประกอบหรือโครงสร๎างของขําวโดยทั่วไป แบํงออกได๎ 3 สํวนใหญํ ๆ ดังน้ี 
 1. พาดหัวขําว (Headline) เป็นจุดดึงดูดความสนใจและบอกให๎ผู๎อํานร๎ูวําประเด็นสําคัญที่สุด
ของขําวน้ันคืออะไร ขําวที่หนังสือพิมพ๑เห็นวําสําคัญจะพาดหัวขําวด๎วยตัวอักษรขนาดใหญํกวําขําวที่มี
ความสําคัญน๎อย จึงเทํากับเป็นการจัดลําดับความสําคัญของขําวในหนังสือพิมพ๑แตํละฉบับให๎สะดวก
ตํอการเลือกอํานไปด๎วย และสําหรับขําวที่มีความสําคัญมาก ไมํสามารถเก็บใจความสําคัญไว๎ใน   
พาดหัวขําวได๎เพียงพอ อาจมีการ “พาดหัวขําวรอง” เพิ่มเติมไว๎อีกสํวนหน่ึง โดยมีใจความที่ขยายให๎
ชัดเจนขึ้นและเลือกใช๎ขนาดตัวอักษรที่เล็กหลั่นลงไป 
 2. ความนําหรือวรรคนํา (Lead) เป็นสํวนที่อยํูตํอเน่ืองจากพาดหัวขําวและพาดหัวขําวรอง 
โดยผู๎เขียนขําวจะจับประเด็นสําคัญของเหตุการณ๑ทั้งหมดมารายงานให๎ผู๎อํานรับร๎ูทันทีอยํางสั้นๆ วํา 
มีอะไรเกิดขึ้นบ๎าง แม๎การเขียนความนําสามารถทําได๎หลายแบบ แตํที่นิยมกันมากและเป็นพื้นฐาน
การเขียนขําวทั่วไป ได๎แกํ แบบสรุปความ ซ่ึงได๎แกํ การบอกให๎ทราบวํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
ทําไม และอยํางไร  
 3.เน้ือขําว (Body) เป็นรายละเอียดของเหตุการณ๑หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้น โดยมีรูปแบบการ
นําเสนอได๎หลายอยํางเชํน เรียงลําดับตามความสําคัญของเหตุการณ๑หรือเรียงลําดับตามระยะเวลาที่
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เกิดเหตุการณ๑ เป็นต๎น แตํที่นิยมใช๎กันมากที่สุด คือ การรายงานขําวโดยเรียงลําดับตามเหตุการณ๑
สําคัญมากไปยังเหตุการณ๑สําคัญน๎อย เพื่อให๎ผู๎อํานจับสาระสําคัญของขําวได๎รวดเร็วที่สุดโดยใช๎เวลา
อํานน๎อยที่สุด 
การอ่านจับใจความข่าว 
 การรายงานขําวโดยทั่วไป มุํงเสนอสาระสําคัญอยํางตรงไปตรงมา เพื่อให๎อํานจับใจความได๎
รวดเร็วที่สุด โครงสร๎างและรูปแบบของการเขียนขําวจะมีสํวนช้ีแนะการจับใจความให๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วได๎มาก แนวทางการอํานจับใจความขําวอยํางมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาตามลําดับดังน้ี 
 1. พาดหัวขําว เป็นจุดบอกใจความสําคัญที่สุดของขําวได๎ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด เพราะจะ
ประมวลหัวใจของขําวทั้งหมดมาเสนอไว๎อยํางสั้นๆ เป็นอันดับแรก หากได๎ใจความสําคัญชัดเจน
เพียงพอแกํความต๎องการแล๎ว ไมํต๎องอํานสํวนอ่ืนอีกก็ได๎ แตํถ๎ายังไมํชัดเจนหรือต๎องการรายละเอียด
เพิ่มเติมก็พิจารณาที่พาดหัวขําวรองและสํวนประกอบอ่ืนตํอไป 
 2. ความนําหรือวรรคนํา เป็นสํวนตํอเน่ืองจากพาดหัวขําว ในกรณีที่เป็นการเขียนขําวแบบ
พีระมิดหัวกลับ ความนําหรือวรรคนําจะเป็นการสรุปใจความสําคัญของขําวทั้งหมดไว๎อยํางสั้นๆ และ
ชัดเจนที่สุด ฉะน้ันถ๎ามีเวลาในการอํานขําวน๎อยหรือไมํต๎องการรายละเอียดของขําว เพียงการอําน
พาดหัวขําวและความนําหรือวรรคนําก็สามารถจับใจความสําคัญของขําวได๎แล๎ว แตํในกรณีที่มี
รูปแบบการเขียนขําวแบบพีระมิดหัวต้ังซ่ึงไมํคํอยนิยมใช๎กันมากนัก ความนําหรือวรรคนําจะไมํใชํ    
จุดใจความสําคัญแตํอยํางใด 
 3. เน้ือขําว นับเป็นรายละเอียดที่ขยายใจความสําคัญของขําวเทําน้ัน ในกรณีที่เป็นการเขียน
ขําวแบบพีระมิดหัวกลับ เน้ือขําวมักเรียงลําดับจากเหตุการณ๑สําคัญมากไปยังเหตุการณ๑สําคัญน๎อย
ที่สุด แม๎จะมีขนาดยาวมาก แตํถ๎าต๎องการเพียงใจความสําคัญของขําวโดยไมํสนใจรายละเอียดมากนัก 
ไมํต๎องอํานเน้ือขําวเลยก็ได๎ แตํถ๎าเป็นขําวที่เขียนแบบพีระมิดหัวต้ัง ใจความสําคัญของขําวจะสรุปไว๎
ท๎ายสุด อาจต๎องพิจารณาเน้ือขําวในแตํละตอนประกอบด๎วย อยํางไรก็ตามในบางคร้ังการพาดหัวขําว
และการเขียนความนําหรือวรรคนํา มุํงเรียกร๎องความสนใจของผู๎อํานมากเกินไป จนทําให๎ประเด็น
สําคัญของขําวเบี่ยงเบนไปบ๎าง หากได๎ตรวจสอบจากเน้ือขําวทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึงจะทําให๎สามารถ   
จับใจความขําวได๎อยํางแมํนยําย่ิงขึ้น    
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 57-67. 
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ใบความรู ้
หลักการอา่นจบัใจความจากขา่ว 

 การรายงานขําวโดยทั่วไป มุํงเสนอสาระสําคัญอยํางตรงไปตรงมา เพื่อให๎อํานจับใจความได๎
รวดเร็วที่สุด โครงสร๎างและรูปแบบของการเขียนขําวจะมีสํวนช้ีแนะการจับใจความให๎ถูกต๎องและ
รวดเร็วได๎มาก แนวทางการอํานจับใจความขําวอยํางมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาตามลําดับดังน้ี 
 1. พาดหัวขําว เป็นจุดบอกใจความสําคัญที่สุดของขําวได๎ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด เพราะจะ
ประมวลหัวใจของขําวทั้งหมดมาเสนอไว๎อยํางสั้นๆ เป็นอันดับแรก หากได๎ใจความสําคัญชัดเจน
เพียงพอแกํความต๎องการแล๎ว ไมํต๎องอํานสํวนอ่ืนอีกก็ได๎ แตํถ๎ายังไมํชัดเจนหรือต๎องการรายละเอียด
เพิ่มเติมก็พิจารณาที่พาดหัวขําวรองและสํวนประกอบอ่ืนตํอไป 
 2. ความนําหรือวรรคนํา เป็นสํวนตํอเน่ืองจากพาดหัวขําว ในกรณีที่เป็นการเขียนขําวแบบ
พีระมิดหัวกลับ ความนําหรืวรรคนําจะเป็นการสรุปใจความสําคัญของขําวทั้งหมดไว๎อยํางสั้นๆ และ
ชัดเจนที่สุด ฉะน้ันถ๎ามีเวลาในการอํานขําวน๎อยหรือไมํต๎องการรายละเอียดของขําว เพียงการอําน
พาดหัวขําวและความนําหรือวรรคนําก็สามารถจับใจความสําคัญของขําวได๎แล๎ว แตํในกรณีที่มี
รูปแบบการเขียนขําวแบบพีระมิดหัวต้ังซ่ึงไมํคํอยนิยมใช๎กันมากนัก ความนําหรือวรรคนําจะไมํใชํ    
จุดใจความสําคัญแตํอยํางใด 
 3. เน้ือขําว นับเป็นรายละเอียดที่ขยายใจความสําคัญของขําวเทําน้ัน ในกรณีที่เป็นการเขียน
ขําวแบบพีระมิดหัวกลับ เน้ือขําวมักเรียงลําดับจากเหตุการณ๑สําคัญมากไปยังเหตุการณ๑สําคัญน๎อย
ที่สุด แม๎จะมีขนาดยาวมาก แตํถ๎าต๎องการเพียงใจความสําคัญของขําวโดยไมํสนใจรายละเอียดมากนัก 
ไมํต๎องอํานเน้ือขําวเลยก็ได๎ แตํถ๎าเป็นขําวที่เขียนแบบพีระมิดหัวต้ัง ใจความสําคัญของขําวจะสรุปไว๎
ท๎ายสุด อาจต๎องพิจารณาเน้ือขําวในแตํละตอนประกอบด๎วย อยํางไรก็ตามในบางคร้ังการพาดหัวขําว
และการเขียนความนําหรือวรรคนํา มุํงเรียกร๎องความสนใจของผู๎อํานมากเกินไป จนทําให๎ประเด็น
สําคัญของขําวเบี่ยงเบนไปบ๎าง หากได๎ตรวจสอบจากเน้ือขําวทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึงจะทําให๎สามารถ   
จับใจความขําวได๎อยํางแมํนยําย่ิงขึ้น 
 
 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 66-67. 
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ใบความรูข้า่ว 
เรื่อง เปดิตวัใหม่อา่วมาหยา 2 

 
 เปิดตัวใหม่อ่าวมาหยา 2อุทยานชูแหล่งเที่ยวสวยงามไม่แพ้ต านานหนังดังเดอะบีช  
 กรมอุทยานฯ ชูเที่ยวอ่าวใหม่ “เกาะห้อง” ยกให้เป็น “มาหยา 2” เพราะมีความสวยงาม
ไม่แพ้อ่าวในต านานหนังเดอะบีช กับอีก 2 อ่าวที่งดงามเช่นกัน คือ “อ่าวปิเละ-โละมุดี” เผยเกาะห้อง
ถือเป็นอ่าวต้นแบบของอ่าว “สีเขียว” นักท่องเที่ยวที่จะไปกินอาหารบนเกาะให้ใช้ปิ่นโตใส่ไปห้ามใช้
กล่องโฟม แฉเหตุที่ต้องปิดอ่าวมาหยาต่อ ยันยังไม่มีการเปิดอ่าวมาหยาตามข่าวลือที่ว่าจะเปิด 1 พ.ย.
น้ี ตะลึง ครีมกันแดดมีส่วนท าให้ปะการังตัวอ่อนพิการหรือตายได้ อันเป็นสาเหตุของการเกิดปะการัง
ฟอกขาว 
 หลังจากกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ปุาและพันธุ๑พืช ขยายระยะเวลาปิดการทํองเที่ยวใน
บริเวณอําวมาหยาที่เป็นโลเกช่ันของภาพยนตร๑ในตํานานเรื่อง“เดอะบีช” และอําวโละซามะ อุทยานฯ 
หาดนพรัตน๑ธารา-หมูํเกาะพีพี จ.กระบี่ ออกไปไมํมีกําหนด จากเดิมที่กําหนดไว๎ระหวํางวันที่ 1 มิ.ย. -
30 ก.ย. เพราะสถานการณ๑ระบบนิเวศและโครงสร๎างชายหาดบริเวณอําวมาหยา ยังไมํกลับคืนสูํสภาพ
สมบูรณ๑ เน่ืองจากยังมีรํองรอยความเสียหายตํางๆอันเกิดจากนักทํองเที่ยวและเรือสปีดโบ๏ตที่เข๎าไป
รับสํงนักทํองเที่ยววันละหลายรอบ ทําให๎แหลํงปะการังอันสวยงามตายและผืนทรายยุบตัวอันเกิดจาก
รอยเท๎าจํานวนมากของนักทํองเที่ยวน้ัน 
 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายทรงธรรม สุขสวําง ผอ.สํานักอุทยานแหํงชาติ กรมอุทยานแหํงชาติ 
สัตว๑ปุา และพันธุ๑พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เปิดเผยวํา หลังจากปิดอําวมาหยา
ทําการฟื้นฟูเป็นเวลา 4 เดือน ปรากฏวําการฟื้นตัวของระบบนิเวศและโครงสร๎างตํางๆของหาด      
มาหยายังนําเป็นหํวง เชํนสภาพปะการัง แม๎จะฟื้นตัวขึ้นบ๎างแล๎วแตํอยํูในลักษณะคํอยๆเป็น ชํวง   
นํ้าทะเลลดจะสังเกตเห็นความเสียอยํางชัดเจน ปัญหาที่สําคัญอีกประการคือทรายบริเวณหน๎าหาด
ของอําวมาหยา ไมํสามารถมีเพิ่มตามฤดูกาล จากจํานวนนักทํองเที่ยวที่ เพิ่มมากขึ้น เมื่อเข๎ามา   
เหยียบยํ่าบนหาดตลอดหลายๆปี ทรายจึงทรุดและไหลลงทะเล รวมทั้งเหตุผลอ่ืนๆตามธรรมชาติด๎วย 
 นายทรงธรรมกลําวอีกวํา ขณะเดียวกัน อุทยานฯ มีเพชรเม็ดงามให๎นักทํองเที่ยวได๎
ทดแทนอําวมาหยา แหํงแรก คือ อําวปิเละ มีลักษณะคล๎ายอําวมาหยา คือถูกโอบล๎อมด๎วยเขาหินปูน 
มีทางเข๎าออกเพียงทางเดียว ภายในมีนํ้าทะเลใส มีแหลํงปะการังที่ยังอุดมสมบูรณ๑พอสมควร เพราะ
นักทํองเที่ยวยังเข๎าไป ไมํมาก แหํงที่สองคืออําวโละมุดี มีชายหาดที่สวยงามไมํแพ๎อําวมาหยา ทั้งสอง
แหํงน้ีอยํูในบริเวณเกาะพีพี แหํงที่สามคือเกาะห๎อง เขตอุทยานแหํงชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ หําง
จากที่ทําการอุทยานฯหาดนพรัตน๑ธารา เพียง 20 นาทีโดยทางเรือ ทั้งน้ี เกาะห๎อง มีความสวยงาม  
ไมํแพ๎กันเรียกวําเป็น “มาหยา 2” ก็วําได๎ 
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 ผอ.สํานักอุทยานฯ กลําวอีกวํา สําหรับเกาะห๎อง นับเป็นเกาะที่ได๎รับการอนุรักษ๑และจัด
ระเบียบแกํนักทํองเที่ยวที่ต๎องการเข๎าไปสัมผัสความงดงามถือเป็นเกาะ “สีเขียว” ต๎นแบบ มีการวาง
ระบบไฟฟูาจากแผงโซลาเซลล๑ระบบการจัดนํ้าเสีย มีถังดักไขมัน บํอบําบัดขนาดเล็ก มี จนท.ที่อาศัย
อยํูบนเกาะประมาณ 20 คน อาหารของนักทํองเที่ยวให๎ใช๎ปิ่นโตหิ้วมา ห๎ามกลํองโฟมและพลาสติก 
สํวนขยะอ่ืนๆหากเกิดจากนักทํองเที่ยว จะต๎องนํากลับติดตัวเมื่อออกจากเกาะทุกคร้ัง  ชายหาด   
เกาะห๎องน้ันมีความโดดเดํนสวยงามเทียบเทําได๎กับอําวมาหยา กรมอุทยานฯจะเรํงประชาสัมพันธ๑
และกําหนดจํานวนนักทํองเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อหมุนเวียนให๎เข๎าไปทํองเที่ยวในบริเวณ 3 จุดน้ี แทน
อําวมาหยา ที่จะมีการปิดอําวเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอยํางไมํมีกําหนด 
 นายทรงธรรมกลําวตํอวํา สํวนที่มีกระแสขําววํากรมอุทยานฯ จะเปิดการทํองเที่ยว      
อําว  มาหยาในวันที่ 1 พ.ย. ยืนยันวําไมํจริงและวันที่ 7 -8 ต.ค.กรมอุทยานฯ จะลงพื้นที่รับฟัง
ความเห็นของคนในพื้นที่  ประชุมหารือกับผู๎ประกอบการ เปิดโหวตหรือทําประชาพิจารณ๑ จาก
ประชาชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน๑ตํางๆ เพื่อให๎ทราบวําประชาชนเห็นด๎วยหรือไมํ ที่จะให๎มีการ
ปิดกิจกรรมการทํองเที่ยวอําวมาหยา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให๎กลับมาสมบูรณ๑และสวยงามตามเดิม 
นอกจากน้ี ยังได๎ปรับปรุงเส๎นทางเดินชายหาดและปลูกต๎นไม๎ทดแทนสํวนที่ถูกเหยียบยํ่าและตายไป 
นอกจากปัญหาทรายทรุดตัวและไมํเกิดการสะสมทรายตามธรรมชาติ 
 นายทรงธรรมกลําวด๎วยวํา ปัญหาปะการังตาย ยังพบอีกสาเหตุหน่ึงที่นําตกใจคือสารเคมี
จากครีมกันแดดหลายชนิดทั่วโลกน้ัน มีสํวนผสมของ Oxybenzoneและ Octinoxateทําให๎ตัวอํอน
ปะการังพิการหรือตายได๎เป็นเหตุผลหน่ึงที่อาจมีสํวนทําให๎เกิดปรากฏการณ๑ปะการังฟอกขาว        
ทุกสาเหตุที่กลําวมาทั้งหมดจึงมีความจําเป็นต๎องปิดอําวมาหยาเพื่อการฟื้นฟู 
 

  
 

ที่มา:หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ , (ฉบับวันเสาร๑ที่ 6 ตุลาคม 2561),พาดหัวขําว น.1 ตํอ น.12. 
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ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากขา่ว 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................หอ๎ง.......... เลขที่ ……………… 

K  
นักเรียนร๎ูอะไรมาบ๎าง

แล๎ว 

W  
นักเรียนต๎องการร๎ู

อะไร 

L  
นักเรียนได๎เรียนร๎ูอะไร 

H  
จะหาความร๎ูเพิ่มเติม

ได๎อยํางไร 
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KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากขา่ว (ต่อ) 

Mapping / แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarizing / สรุปใจความสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2 
เรื่อง การอา่นจับใจความจากบทความ       หนว่ยการเรยีนรู้เรือ่ง การอา่นจับใจความ 
หัสวชิา ท 22102 วชิา ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561      จ านวน 2 ชัว่โมง 

*************************************************** 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน 
 ตัวช้ีวัด   
  ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
  ม. 2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อครูต้ังคําถาม นักเรียนสามารถตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับบทความที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. เมื่อครูกําหนดเร่ืองให๎อํานนักเรียนลําดับเหตุการณ๑และคาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อํานได๎ถูกต๎อง 
 3.นักเรียนสามารถบันทึกใจความสําคัญของบทความลงในตารางบันทึกการอํานจับใจความ
บทความตามขั้นตอนการอํานด๎วยKWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดได๎ถูกต๎อง 
 4. นักเรียนสามารถสรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
สาระส าคัญ 
 บทความเป็นงานเขียนประเภทความเรียงที่มุํงให๎ความร๎ูในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ซ่ึงเป็น
เร่ืองที่ผู๎คนกําลังสนใจอยํูในขณะน้ัน ด๎วยทรรศนะหรือความคิดเห็นสํวนตัวของผู๎ เขียน มีวิธีการ
นําเสนอที่นําติดตามชวนให๎อํานและให๎แงํคิดมุมมองที่แปลกใหมํแกํผู๎อํานจึงต๎องอาศัยทักษะการอําน
จับใจความ เพราะผู๎เขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติไว๎ เมื่อผู๎อํานมีทักษะในการอํานจับใจความก็
จะสามารถเข๎าใจเรื่องราวและเน้ือหาของบทความได๎ดีย่ิงขึ้น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความร๎ู (K) 
  ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับบทความ 
  หลักการอํานจับใจความจากบทความ 
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 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  1) การอํานการพูด การเขียน  
  2) การคิดวิเคราะห๑กระบวนการกลุํม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ (A) 
  1) มีความสนใจใฝุเรียนร๎ู 
  2) มีความขยัน 
  3) มีความรับผิดชอบ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่อง การอํานจับใจความจากบทความ 
  
การประเมินผล 
 1) วิธีการประเมิน 
  - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - ตรวจผลงาน KWLH Plus – Chart 
 2) เคร่ืองมือประเมิน 
  - แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart 
 3) เกณฑ๑การประเมิน 
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การปฏิบัติกิจกรรมกลุํมในระดับ ดี  
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การประเมินผลงาน KWLH Plus – Chartในระดับ ดี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความบทความเรื่อง “วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑” 
 
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนและทบทวนความร๎ูเดิม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงค๑การเรียนร๎ูให๎นักเรียนทราบ โดยในช่ัวโมงน้ีนักเรียนจะได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับการอํานจับใจความประเภทบทความ 
 2. ครูถามวํา นักเรียนร๎ูจักสื่อออนไลน๑อะไรบ๎าง นักเรียนร๎ูจักบทความหรือไมํ นักเรียนเคย
อํานบทความจากสื่อออนไลน๑หรือไมํ บทความเกี่ยวกับอะไรที่นักเรียนชอบอําน  
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ขั้นกิจกรรมการอํานจับใจความจากบทความ 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน ตามขั้นตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH Plus - Chart ครู
นําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน โดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตามความสมัคร
ใจซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ู
อะไรบ๎างเกี่ยวกับบทความเร่ือง วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑ จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมอง 
แล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎ในตารางชํอง K  
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากบทความเรื่อง วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑ แล๎วแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คํูคิด นําคําถามที่ได๎มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากบทความเรื่อง วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑ แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด 
เลือกข๎อมูลจากการอํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนําข๎อมูลน้ันมาเปรียบเทียบ
กับข๎อมูลที่มีอยํูเดิม จากน้ันบันทึกลงในตารางชํอง L 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ โดยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึกไว๎ในตาราง
ชํอง H  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวนขั้น
ตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนํา
ข๎อมูลมาสร๎างแผนผังความคิด 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนแตํละคํู
ชํวยกันสรุปใจความสําคัญของบทความเร่ือง วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑ ครูสุํมนักเรียน 2-3 คํู
ออกมานําเสนอผลงาน 
 
ขั้นการวัดและประเมินผล  
 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถาม 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความร๎ู เรื่อง หลักการอํานจับใจความจากบทความ 
 2. ใบความร๎ูบทความ เรื่อง วัยรํุนกับการสื่อสารออนไลน๑ 
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 3. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอํานจับใจความจากบทความ 
 4. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
 5. ห๎องสมุด 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนร๎ู ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมกลุม่ 
ค าช้ีแจง 
1. ครูผ๎ูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเป็นคํูโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางตาม
ความเป็นจริง 
2. ระดับคุณภาพ ได๎แกํ 

3 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันทุกครั้งหรือมากกวํา 3 ครั้ง 
2 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบํอยครั้งหรือ 2 – 3 ครั้ง 
1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1 ครั้งหรือไมํปฏิบัติ 

ลํา 
ดับ
คํู 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 

คว
าม

สน
ใจ

ใน
กา

รเร
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รู ๎

กา
รแ

สด
งค

วา
มคิ
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ห็น
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ก 

กา
รใ

ห๎ค
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ํวม

มือ
ใน

กา
ร

ตอ
บคํ

าถ
าม

 

กา
รใ

ห๎ค
วา

มร
ํวม

มือ
ใน

 
กา

รท
ําก

ิจก
รร

ม 

กา
รร

ับผ
ิดช

อบ
ตํอ

งา
นท

ี่ 
ได๎

รับ
มอ

บห
มา

ย 

รวม 

1  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
2                  
3                  

4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

11                  
12                  
13                  
14                  
15                  

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
คะแนน 12 – 15  คะแนน อยํูในระดับ ดี   
คะแนน 8 – 11  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 5 – 7 คะแนน อยํูในระดับ ควรปรับปรุง   

ผ่านเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart และเกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 
การเขียนตอบ 
คําถามลงในใบ 
กิจกรรมข้ัน 
KWLH 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 1-2 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการแตํ 
คําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 3-4 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ไมํครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถามมากกวํา 4 ข๎อ 

การระบุแหลํง
ค๎นคว๎า 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 3 แหลํง 
ข้ึนไป 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 2 แหลํง 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 1 แหลํง 

- ไมํได๎ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎า 

แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

(เน้ือหา) 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อํานทุกประเด็น 
 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 1 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 2 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 ประเด็นข้ึน 
ไป 

(การเช่ือมโยง) - การเช่ือมโยง 
ความคิดสัมพันธ๑ 
กับคําสําคัญของ 
เรื่องท่ีอําน 
 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 1 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 2 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 แหํงข้ึนไป 

(สัมพันธภาพ) - สีท่ีแตกจากกิ่งแก๎ว
เดียวกันใช๎สี 
เดียวกัน 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเทํากับ 
คําหรือภาพ 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 2 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 1 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 2 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกัน 
มากกวํา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคําหรือ
ภาพ มากกวํา 3 เส๎น 

การสรุปใจความ 
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ครบทุกประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 1 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 2 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 3 ประเด็น 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาถูกต๎องจาก 
ลําดับแรกถึงลําดับ 
สุดท๎าย 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 1 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 2 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 3 
ตําแหนํงข้ึนไป 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 23 – 28 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 17 – 22 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 11 – 16 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน  7 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 

 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินชิน้งาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากบทความ 
ช่ือ-สกุล รายการท่ีประเมิน รวม ระดับคุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความสําคัญ 

4 4 4 12 
คํูคิดท่ี 1 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 2 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 3 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 4 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 5 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 11 – 12 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 9 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 7 – 8 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 3 – 6 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี

ลงช่ือ.................................................ผ๎ูประเมิน 
                     (..................................................)  
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สาระการเรยีนรู ้
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับบทความ 

สาระส าคัญ 
 1. บทความ (Article) คือ งานเขียนที่มุํงเสนอความคิดเห็นหรือความร๎ูในเร่ืองที่คนกําลัง
สนใจกันอยํู ตามทรรศนะสํวนตัวของผู๎แตํงเพียงประเด็นใดประเด็นหน่ึง บทความโดยทั่วไปจึงมี
เน้ือหาเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ๑ทันสมัยขนาดสั้นๆ และมีกลวิธีการแตํงที่มุํงแสดงเหตุผลโน๎มน๎าวใจให๎
ผู๎อํานเช่ือถือคล๎อยตาม 
 2.บทความเป็นงานเขียนที่ได๎รับความสนใจมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ๑และ
นิตยสารตํางๆ เพราะสามารถตอบสนองความอยากร๎ูอยากเห็นของมนุษย๑ได๎มากกวํารายงานขําว
ธรรมดา ในขณะที่ขําวต๎องรายงานเฉพาะข๎อเท็จจริงของเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น ไมํสามารถแสดงความ
คิดเห็นสํวนตัวของผู๎เขียนลงไปได๎ แตํบทความเปิดโอกาสให๎ผู๎แตํงแตํละคนแสดงความคิดเห็นสํวนตัว
ตํอสถานการณ๑ที่กําลังเป็นที่สนใจรํวมกันได๎โดยอิสระ ถ๎าผู๎เขียนมีหลายคนผู๎อํานก็จะได๎เห็นทรรศนะ
หรือมุมมองอันหลากหลายและกํอให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจที่กว๎างขวางลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 
 
สว่นประกอบของบทความ 
 สํวนประกอบของบทความมี 3 สํวน ดังน้ี 
 1. บทนํา อยํูยํอหน๎าแรกของบทความ มีลักษณะกลําวนําหรือให๎ความร๎ูพื้นฐานบางคร้ังอาจ
บอกเจตนาของผู๎เขียน บางคร้ังกระต๎ุนให๎ผู๎อํานสนใจอํานเน้ือเรื่อง 
 2. เน้ือหาเป็นสํวนสําคัญของบทความ เพราะเป็นสํวนที่ให๎สาระความร๎ูแกํผู๎อําน 
 3. สรุปเป็นสํวนสุดท๎ายของบทความ เป็นการสรุปเน้ือหาเพื่อสร๎างความประทับใจในการอําน 
 
ประเภทของบทความ 
 บทความอาจแบํงออกได๎ 3 ประเภทใหญํๆ ดังน้ี 
 1. บทความบรรยายเป็นบทความที่ผู๎แตํงมุํงเสนอความร๎ูซ่ึงอยํูในความสนใจของคนทั่วไปตาม
ทรรศนะของตนเอง โดยมีแงํมุมที่ทันสมัยแปลกใหมํและมีการอ๎างอิงข๎อมูลที่นําเช่ือถือ มักนิยมใช๎กัน
มากในการเสนอความคิดเห็นใหมํๆ ทางวิชาการ เชํน แนวคิดในการตํอต๎านโรคเอดส๑ หรือแนวทางใน
การพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต๎น บทความประเภทน้ีจึงเรียกกันทั่วไปวํา บทความวิชาการ  
 2. บทความวิเคราะห๑ เป็นบทความที่ผู๎แตํงมุํงเสนอความคิดเห็นจําแนกแยกแยะสถานการณ๑
ที่เกิดขึ้นอยํางรอบด๎านและเป็นกลาง โดยประมวลข๎อมูล ข๎อเท็จจริงและเหตุผล ทั้งแงํมุมที่เป็นผลดี
และผลเสียมาเสนอให๎ผู๎ อํานพิจารณา เพื่อจะได๎เข๎าใจสถานการณ๑น้ันอยํางถํองแท๎ และสามารถ
ตัดสินใจอยํางใดอยํางหน่ึงด๎วยตนเองได๎ 
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 3. บทความวิจารณ๑เป็นบทความที่ผู๎เขียนมุํงเสนอความคิดเห็นเพื่อโน๎มน๎าวจูงใจให๎ผู๎อําน
เช่ือถือคล๎อยตามอยํางใดอยํางหน่ึง นับเป็นบทความที่นิยมแตํงกันมากที่สุด โดยแบํงออกได๎ 2 
ลักษณะดังน้ี 
  3.1. บทความวิจารณ๑เชิงโต๎แย๎งเป็นการแสดงความคิดเห็นขัดแย๎งหรือไมํเห็นด๎วยกับ
การกระทําหรือสถานการณ๑ที่เกิดขึ้น โดยพยายามหาเหตุผลมาอ๎างให๎ผู๎อํานคล๎อยตามให๎มากที่สุด 
บทความประเภทน้ีพบมากในหนังสือพิมพ๑ ซ่ึงมักจะวิพากษ๑วิจารณ๑การบริหารงานของรัฐบาล 
หนํวยงาน หรือบุคคลตํางๆ ในเชิงลบอยํูเสมอ 
  3.2. บทความวิจารณ๑เชิงสนับสนุนเป็นการแสดงความคิดเห็นคล๎อยตามหรือ
สนับสนุนการกระทําหรือสถานการณ๑อยํางใดอยํางหน่ึงที่เกิดขึ้น โดยผู๎แตํงจะหาเหตุผลมาจูงใจให๎
ผู๎อํานเห็นวําสิ่งน้ันถูกต๎องดีงามและควรสนับสนุน แม๎จะมีบทความประเภทน้ีอยํูในหนังสือพิมพ๑บ๎าง 
เชํน เห็นด๎วยกับการตัดสินใจบริหารงานของรัฐบาลในบางเร่ือง แตํก็มีอยํูน๎อย เพราะเรียกร๎องความ
สนใจได๎น๎อยกวําบทความวิจารณ๑เชิงโต๎แย๎ง บทความลักษณะน้ีจึงนําไปใช๎มากในการเขียนบทความ
เพื่อประชาสัมพันธ๑หนํวยงาน 
 
การอ่านจับใจความบทความ 
 การอํานจับใจความงานเขียนประเภทบทความอยํางมีประสิทธิภาพ คือการพยายามค๎นหา
ความคิดสําคัญที่สุดที่ผู๎แตํงต๎องการบอกแกํผู๎อํานให๎ได๎วํา คืออะไร และผู๎แตํงสามารถหาเหตุผลหรือ
ตัวอยํางมาอ๎างอิงให๎นําเช่ือถือได๎มากน๎อยเพียงใด โดยบทความแตํละเร่ืองจะมีแนวคิดสําคัญที่สุดของ
เร่ืองเพียงอยํางเ ดียว สํวนการอ๎างเหตุผล ตัวอยํางหรือรายละเอียดให๎นํา เช่ือถือ เป็นเพียง
สํวนประกอบหรือสํวนขยายใจความสําคัญให๎ชัดเจนย่ิงขึ้นเทําน้ัน และเป็นที่สังเกตวําบทความ
สํวนมาก ผู๎แตํงนิยมเปิดเผยใจความสําคัญของเรื่องไว๎ 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1.การบอกใจความสําคัญตอนท๎าย เป็นแบบที่นิยมแตํงกันมากที่สุด เพราะการกลําวถึง
สถานการณ๑หรือปัญหาแล๎วเสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมากํอนในตอนต๎น จนสรุปให๎เห็น
หัวใจหรือแกํนเรื่องซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญของผู๎แตํงในตอนท๎าย สามารถเร๎าใจให๎ผู๎อํานติดตามเร่ืองได๎ดี 
และโน๎มน๎าวให๎เช่ือถือคล๎อยตามได๎งําย 
 2. การบอกใจความสําคัญตอนต๎น เป็นการดําเนินเร่ืองที่ตรงข๎ามกับแบบแรก คือ บอก
แนวคิดสําคัญที่สุดของผู๎แตํง ซ่ึงเป็นหัวใจหรือแกํนเร่ืองให๎ผู๎ อํานร๎ูต้ังแตํต๎นเร่ือง จากน้ันจึงเสนอ
เหตุผลหรือตัวอยํางมาขยายให๎เห็นจริงวํา เพราะเหตุใดผู๎แตํงจึงมีแนวคิดเชํนน้ัน บทความลักษณะน้ีมี
น๎อยกวําการบอกใจความสําคัญไว๎ตอนท๎าย เพราะจะเหมาะสมสําหรับเร่ืองที่เสนอแนวคิดแปลใหมํ
หรือนําสนใจเป็นพิเศษเทําน้ันจึงจะจูงใจให๎ผู๎ อํานติดตามไปตลอดเร่ือง หากไมํมีแนวคิดที่ เร๎าใจ
เพียงพอ ผู๎อํานก็อาจไมํติดตามรายละเอียดหรือใจความขยายของเร่ืองน้ันเลยก็ได๎ 
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 การอํานจับใจความงานเขียนประเภทบทความให๎ถูกต๎องและรวดเร็ว มีข๎อสังเกตเป็นแนวทาง
เพิ่มเติมดังน้ี 
 1. จุดช้ีแนะใจความสําคัญของบทความที่สามารถค๎นหาได๎รวดเร็วที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ช่ือ
เร่ือง เพราะบทความโดยทั่วไปมุํงเสนอทรรศนะและเหตุผลอยํางตรงไปตรงมา ช่ือเร่ืองจึงมักไมํ
ซับซ๎อนและบํงช้ีหัวใจสําคัญหรือแกํนเร่ืองไว๎เป็นสํวนมาก ถ๎าช่ือเร่ืองยังทําให๎จับใจความสําคัญได๎ไมํ
ชัดเจน จึงคํอยค๎นหาจากรายละเอียดในเรื่องตํอไป 
 2. บทความเรื่องหน่ึง ถ๎ามีหลายยํอหน๎า ในแตํละยํอหน๎าจะมีใจความสําคัญอยํางหน่ึง เมื่อนํา
ใจความสําคัญในแตํละยํอหน๎ามาพิจารณารํวมกัน จะมองเห็นใจความสําคัญที่สุดของเรื่องได๎งําย 
 3. งานเขียนประเภทบทความ มักเกี่ยวข๎องกับขําวและสถานการณ๑ที่ทันสมัยอยํูในความสนใจ
ของประชาชน การพิจารณาความหมายและใจความสําคัญของบทความให๎ได๎ถูกต๎องชัดเจนและ
รวดเร็ว จึงควรมีประสบการณ๑หรือภูมิหลังเกี่ยวกับขําวของเหตุการณ๑ในเร่ืองน้ันด๎วย บทความ
สํวนมากจึงนิยมแตํงนิยมอํานกันในหนังสือพิมพ๑มากกวําอยํางอ่ืน 
 4. บทความบางเรื่องผู๎แตํงไมํเสนอทรรศนะหรือสาระสําคัญอยํางตรงไปตรงมา จึงควรสังเกต
หางเสียงหรือนํ้าเสียงของผู๎แตํงไปพร๎อมกันด๎วย เพื่อสรุปให๎ได๎วําผู๎แตํงต๎องการเสนอแกํนเร่ืองที่แท๎จริง
อยํางไร หรือในบางเรื่องมีการเลือกขนาดอักษรเพื่อเน๎นจุดสําคัญเป็นพิเศษซ่ึงอาจมีสํวนช้ีแนะใจความ
สําคัญของบทความได๎บ๎างเหมือนกัน 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 75-80. 
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ใบความรู ้
หลักการอา่นจบัใจความจากบทความ 

 การอํานจับใจความงานเขียนประเภทบทความอยํางมีประสิทธิภาพ คือการพยายามค๎นหา
ความคิดสําคัญที่สุดที่ผู๎แตํงต๎องการบอกแกํผู๎อํานให๎ได๎วํา คืออะไร และผู๎แตํงสามารถหาเหตุผลหรือ
ตัวอยํางมาอ๎างอิงให๎นําเช่ือถือได๎มากน๎อยเพียงใด โดยบทความแตํละเร่ืองจะมีแนวคิดสําคัญที่สุดของ
เร่ืองเพียงอยํางเ ดียว สํวนการอ๎างเหตุผล ตัวอยํางหรือรายละเอียดให๎นํา เช่ือถือ เป็นเพียง
สํวนประกอบหรือสํวนขยายใจความสําคัญให๎ชัดเจนย่ิงขึ้ นเทําน้ัน และเป็นที่สังเกตวําบทความ
สํวนมาก ผู๎แตํงนิยมเปิดเผยใจความสําคัญของเรื่องไว๎ 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. การบอกใจความสําคัญตอนท๎าย เป็นแบบที่นิยมแตํงกันมากที่สุด เพราะการกลําวถึง
สถานการณ๑หรือปัญหาแล๎วเสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมากํอนในตอนต๎น จนสรุปให๎เห็น
หัวใจหรือแกํนเรื่องซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญของผู๎แตํงในตอนท๎าย 
 2. การบอกใจความสําคัญตอนต๎น เป็นการดําเนินเร่ืองที่ตรงข๎ามกับแบบแรก คือ บอก
แนวคิดสําคัญที่สุดของผู๎แตํง ซ่ึงเป็นหัวใจหรือแกํนเร่ืองให๎ผู๎ อํานร๎ูต้ังแตํต๎นเร่ือง จากน้ันจึงเสนอ
เหตุผลหรือตัวอยํางมาขยายให๎เห็นจริงวํา เพราะเหตุใดผู๎แตํงจึงมีแนวคิดเชํนน้ัน เหมาะสมสําหรับ
เรื่องที่เสนอแนวคิดแปลกใหมํหรือนําสนใจเป็นพิเศษเทําน้ันจึงจะจูงใจให๎ผู๎อํานติดตามไปตลอดเร่ือง
ได๎ 
 การอํานจับใจความงานเขียนประเภทบทความให๎ถูกต๎องและรวดเร็ว มีข๎อสังเกตเป็นแนวทาง
เพิ่มเติมดังน้ี 
 1. จุดช้ีแนะใจความสําคัญของบทความที่สามารถค๎นหาได๎รวดเร็วที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ช่ือ
เรื่อง เพราะบทความโดยทั่วไปมุํงเสนอทรรศนะและเหตุผลอยํางตรงไปตรงมา 
 2. บทความเรื่องหน่ึง ถ๎ามีหลายยํอหน๎า ในแตํละยํอหน๎าจะมีใจความสําคัญอยํางหน่ึง เมื่อนํา
ใจความสําคัญในแตํละยํอหน๎ามาพิจารณารํวมกันจะมองเห็นใจความสําคัญที่สุดของเรื่องได๎งําย 
 3. งานเขียนประเภทบทความ มักเกี่ยวข๎องกับขําวและสถานการณ๑ที่ทันสมัยอยํูในความสนใจ
ของประชาชน จึงควรมีประสบการณ๑หรือภูมิหลังเกี่ยวกับขําวของเหตุการณ๑ในเรื่องน้ันด๎วย 
 4. บทความบางเรื่องผู๎แตํงไมํเสนอทรรศนะหรือสาระสําคัญอยํางตรงไปตรงมา จึงควรสังเกต
หางเสียงหรือนํ้าเสียงของผู๎แตํงไปพร๎อมกันด๎วย เพื่อสรุปให๎ได๎วําผู๎แตํงต๎องการเสนอแกํนเร่ืองที่แท๎จริง
อยํางไร  
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 78-80. 
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บทความ 
วยัรุน่กับการสือ่สารออนไลน ์

อรร าไพ วนิทะไชย  
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 

 เมื่อสิ่งแวดล๎อมก๎าวไปข๎างหน๎าเทคโนโลยีเติบโตไมํหยุดย้ังการติดตํอสื่อสารเช่ือมโยงเครือขําย
กลุํม ตํางๆจึงเป็นเรื่องไมํยากสําหรับวัยรํุนที่จะติดตํอกันทั้งที่รู๎จักและกลุํมที่ไมํเคยร๎ูจักกันมากํอน การ
ที่เด็กต๎องมาอยํูกับสิ่งแวดล๎อมเดียวกันจึงสามารถมารวมตัวกันได๎ โดยไมํต๎องนัดให๎มาพบปะกันใน
เวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อพูดคุยหรือทํากิจกรรมที่สนใจรํวมกันในทันที  สามารถใช๎เป็นโทรศัพท๑ 
เลํนเกม ถํายรูป และเลํนเน็ต ฯลฯ โดยมีการพัฒนาเคร่ืองมือเป็นเคร่ืองเดียวกันเพื่อสื่อสารและ
รวมกลุํมกันได๎ อยํางรวดเร็วทุกมุมของโลกใบน้ี 
 การใช๎การสื่อสารออนไลน๑ในรูปแบบตําง ๆ จริง ๆ แล๎วมีประโยชน๑มากมายมหาศาล
โดยเฉพาะใช๎เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าเรียนร๎ูแลก เปลี่ยนจากคลังความร๎ูและหนังสือทุกแขนงวิชาที่
นําสนใจเพื่อค๎นคว๎าหาความก๎าวหน๎าในการพัฒนาตนเองหรือใช๎เพื่อติดตํอสื่อสารสรุปประเด็นที่
ชัดเจนได๎ทันเวลาอยํางเหมาะสม แนํนอนผลเสียจากการสื่อสารออนไลน๑โดยใช๎เวลามากเกินไปก็ยํอม
มีโทษมากเชํนกัน นอกจากผลกระทบตํอสายตาอยํางคาดไมํถึง ที่สําคัญลืมหน๎าที่และขาดความ
รับผิดชอบตํอการเรียนและลืมบทบาทหน๎าที่การเป็นลูกและความสัมพันธ๑ที่ดีที่เคยชํวยงานบ๎านและ
รํวมกิจกรรมกันอยํางมีความสุขที่อยํูภายใต๎ครอบครัวเดียวกัน มองเห็นวําการดูแลตนเองเป็นหน๎าที่
ของพํอแมํ หรือแม๎กระทั่งลืมกิจวัตรประจําวันสํวนตัวของตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ การ
รับประทานอาหารที่เป็นเวลา การดูแลรักษาความสะอาดรํางกายฯลฯ 
 สําหรับวัยรํุนเองสามารถแก๎ไขได๎ สิ่งแรกที่ทําได๎งํายคือ การเร่ิมต๎นที่ตนเองกํอน ด๎วยการ
ต้ังใจและมุํงมั่นเอาชนะกับการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสารให๎เหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการใช๎
ให๎ชัดเจนในแตํละวัน บริหารเวลาให๎เป็นประโยชน๑ การใช๎เวลาควรคํานึงถึงกิจกรรมและหน๎าที่ของ
ความสําคัญในงานและการเรียน รับผิดชอบตํอบทบาทของการเรียนและลูก พร๎อมซ่ือสัตย๑ตํอการ
กระทํา คําพูดในการกําหนดกติกาการใช๎เวลากับเคร่ืองไอทีอยํางมั่นใจ หากทําได๎เช่ือวํา การที่พํอแมํ
บํนวําเน่ืองจากความหํวงใย มีผลกํอให๎เกิดความรําคาญใจซ่ึงกันและกันทั้งสองฝุายยํอมลดลง ดังน้ัน
การแก๎ไขการติดไอทีของวัยรํุนจะต๎องรํวมมือกันแก๎ไขทั้งในสํวนตัวของเด็กและพํอแมํด๎วย 
 พํอแมํ คือบุคคลสําคัญในการดูแลลูก ควรเข๎าใจวําวัยรํุนเป็นวัยที่ต๎องการแสวงหาคนยอมรับ 
ควรช่ืนชมลูกหากลูกสามารถจัดการตัวเขาในการดูแลตนเองได๎ ควรสํงเสริมให๎ลูกมีการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าไปสูํการยอมรับนับถือตนเองและสนับสนุนให๎ลูกร๎ูวําตนเองเป็นใคร มีชีวิตอยํูเพื่ออะไร 
มีเปูาหมายในการใช๎ชีวิตตามหน๎าที่รับผิดชอบหรือบทบาทของตนเองในแตํละชํวงวัยที่ยํางก๎าวของ
วัยรํุนอยํางไร ตัวตนจึงจะเข๎มแข็งสามารถอยํูได๎อยํางมีความสุขโดยไมํต๎องไปติดเพื่อนหรือ ติดกลุํมใน
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สังกัดใด สิ่งสําคัญพํอแมํควรทําความเข๎าใจและจําเป็นต๎องมีการเรียนร๎ูในทักษะและเทคนิคบาง
ประการในการใช๎ไอทีได๎บ๎าง เพื่อสามารถดูแลลูกวัยรํุนให๎ใช๎ไอทีได๎อยํางถูกทางและมีประโยชน๑ อีกทั้ง
เป็นการปูองกันภัยอันตรายและการลํอลวงจากการติดไอทีสื่อสารออนไลน๑ ได๎เป็นอยํางดี 

ที่มา :http://www.trueplookpanya.com. 
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ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากบทความ 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 

K  
นักเรียนร๎ูอะไรมาบ๎าง

แล๎ว 

W  
นักเรียนต๎องการร๎ู

อะไร 

L  
นักเรียนได๎เรียนร๎ูอะไร 

H  
จะหาความร๎ูเพิ่มเติม

ได๎อยํางไร 
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KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากบทความ (ต่อ) 

Mapping / แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarizing / สรุปใจความสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 3 
เรื่อง การอา่นจับใจความจากสารคดี       หนว่ยการเรยีนรู้เรือ่ง การอา่นจับใจความ 
หัสวชิา ท 22102 วชิา ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561      จ านวน 2 ชัว่โมง 

*************************************************** 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน 
 ตัวช้ีวัด   
  ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
  ม. 2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อครูต้ังคําถาม นักเรียนสามารถตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับสารคดีที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. เมื่อครูกําหนดเร่ืองให๎อํานนักเรียนลําดับเหตุการณ๑และคาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อํานได๎ถูกต๎อง 
 3.นักเรียนสามารถบันทึกใจความสําคัญของสารคดีลงในตารางบันทึกการอํานจับใจความสาร
คดีตามขั้นตอนการอํานด๎วยKWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดได๎ถูก 
 4. นักเรียนสามารถสรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
สาระส าคัญ 
 สารคดีเป็นงานเขียนที่มุํงเสนอสาระความร๎ูที่เกิดขึ้นตามข๎อเท็จจริง แตํคํานึงถึงศิลปะการ
สร๎างสรรค๑ความงามให๎เกิดขึ้นในผลงาน คือต๎องให๎ผู๎อํานเกิดความร๎ูความเข๎าใจในเน้ือหาและได๎รับ
ความเพลิดเพลินหรือความประทับใจไปพร๎อมกัน การอํานสารคดีผู๎อํานจึงต๎องจับสาระสําคัญของเน้ือ
เรื่องให๎ได๎ ต๎องมีทักษะการอํานจับใจความ จึงจะสามารถจับใจความได๎ดีและเข๎าใจเน้ือเร่ืองของสาร
คดีได๎ดีย่ิงขึ้น 
สาระการเรียนรู้ 
 ความร๎ู (K) 
  ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับสารคดี 
  หลักการอํานจับใจความจากสารคดี 
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 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  1) การอํานการพูด การเขียน 
  2) การคิดวิเคราะห๑กระบวนการกลุํม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ (A) 
  1) มีความสนใจใฝุเรียนร๎ู 
  2) มีความขยัน 
  3) มีความรับผิดชอบ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่อง การอํานจับใจความจากสารคดี 
  
การประเมินผล 
 1) วิธีการประเมิน 
  - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - ตรวจผลงาน KWLH Plus – Chart 
 2) เคร่ืองมือประเมิน 
  - แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart 
 3) เกณฑ๑การประเมิน 
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การปฏิบัติกิจกรรมกลุํมในระดับ ดี  
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การประเมินผลงาน KWLH Plus – Chartในระดับ ดี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความสารคดีเรื่อง“งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑มหัศจรรย๑..อุบลราชธานี 
 
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนและทบทวนความร๎ูเดิม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงค๑การเรียนร๎ูให๎นักเรียนทราบ โดยในช่ัวโมงน้ีนักเรียนจะได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับการอํานจับใจความประเภทสารคดี 
 2. ครูถามวํา นักเรียนร๎ูจักสารคดีหรือไมํ นักเรียนเคยอํานสารคดีหรือไมํ สารคดีมีกี่ประเภท 
สารคดีประเภทไหนที่นักเรียนชอบอํานมากที่สุด 
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ขั้นกิจกรรมการอํานจับใจความจากสารคดี 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน ตามขั้นตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH Plus - Chart ครู
นําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน โดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตามความสมัคร
ใจ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ู
อะไรบ๎างเกี่ยวกับสารคดีเร่ือง“งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ มหัศจรรย๑..อุบลราชธานี จับคํู
แลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎ในตารางชํอง K  
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากสารคดีเร่ือง“งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ มหัศจรรย๑..อุบลราชธานีแล๎ว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคํูคิด นําคําถามที่ได๎มาบันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากสารคดีเร่ือง“งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ มหัศจรรย๑..อุบลราชธานี
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด เลือกข๎อมูลจากการอํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง 
W แล๎วนําข๎อมูลน้ันมาเปรียบเทียบกับข๎อมูลที่มีอยํูเดิม จากน้ันบันทึกลงในตารางชํอง L 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ โดยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึก ไว๎ในตาราง
ชํอง H  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวนขั้น
ตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนํา
ข๎อมูลมาสร๎างแผนผังความคิด 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลั งการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนแตํละคํู
ชํวยกันสรุปใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง“งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ มหัศจรรย๑..อุบลราชธานี
ครูสุํมนักเรียน 2-3 คํูออกมานําเสนอผลงาน 
 
ขั้นการวัดและประเมินผล  
 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถาม 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความร๎ูเรื่อง หลักการอํานจับใจความจากสารคดี 
 2. ใบความร๎ูสารคดี เรื่อง “งําย-งาม” ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ มหัศจรรย๑..อุบลราชธานี 
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 3. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอํานจับใจความจากสารคดี 
 4. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
 5. ห๎องสมุด 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนร๎ู ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมกลุม่ 
ค าช้ีแจง 
1. ครูผ๎ูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเป็นคํูโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางตาม
ความเป็นจริง 
2. ระดับคุณภาพ ได๎แกํ 

3 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันทุกครั้งหรือมากกวํา 3 ครั้ง 
2 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบํอยครั้งหรือ 2 – 3 ครั้ง 
1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1 ครั้งหรือไมํปฏิบัติ 
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15                  

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
คะแนน 12 – 15  คะแนน อยํูในระดับ ดี   
คะแนน 8 – 11  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 5 – 7 คะแนน อยํูในระดับ ควรปรับปรุง   

ผ่านเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart และเกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 
การเขียนตอบ 
คําถามลงในใบ 
กิจกรรมข้ัน 
KWLH 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 1-2 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการแตํ 
คําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 3-4 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ไมํครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถามมากกวํา 4 ข๎อ 

การระบุแหลํง
ค๎นคว๎า 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 3 แหลํง 
ข้ึนไป 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 2 แหลํง 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 1 แหลํง 

- ไมํได๎ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎า 

แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

(เน้ือหา) 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อํานทุกประเด็น 
 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 1 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 2 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 ประเด็นข้ึน 
ไป 

(การเช่ือมโยง) - การเช่ือมโยง 
ความคิดสัมพันธ๑ 
กับคําสําคัญของ 
เรื่องท่ีอําน 
 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 1 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 2 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 แหํงข้ึนไป 

(สัมพันธภาพ) - สีท่ีแตกจากกิ่งแก๎ว
เดียวกันใช๎สี 
เดียวกัน 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเทํากับ 
คําหรือภาพ 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 2 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 1 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 2 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกัน 
มากกวํา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคําหรือ
ภาพ มากกวํา 3 เส๎น 

การสรุปใจความ 
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ครบทุกประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 1 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 2 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 3 ประเด็น 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาถูกต๎องจาก 
ลําดับแรกถึงลําดับ 
สุดท๎าย 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 1 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 2 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 3 
ตําแหนํงข้ึนไป 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 23 – 28 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 17 – 22 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 11 – 16 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน  7 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินชิน้งาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากสารคด ี
ช่ือ-สกุล รายการท่ีประเมิน รวม ระดับคุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความสําคัญ 

4 4 4 12 
คํูคิดท่ี 1 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 2 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 3 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 4 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 5 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 11 – 12 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 9 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 7 – 8 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 3 – 6 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี

ลงช่ือ.................................................ผ๎ูประเมิน 
                     (..................................................)  
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สาระการเรยีนรู ้
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับสารคด ี

สาระส าคัญ 
 1. สารคดี (Feature) คือ งานเขียนที่เสนอความร๎ูหรือข๎อเท็จจริงซ่ึงนําสนใจให๎แกํผู๎อําน โดย
ใช๎กลวิธีการแตํงที่อํานได๎อยํางสนุกสนานเพลิดเพลินอารมณ๑ด๎วย 
 2. สารคดี แตกตํางจากงานเขียนประเภทตําราตรงที่ไมํได๎มุํงเสนอความร๎ูทางวิชาการอยําง
ตรงไปตรงมาและแห๎งแล๎ง แตํจะเลือกเสนอข๎อมูลที่กําลังอยํูในความสนใจหรือนําสนใจเป็นพิเศษ แล๎ว
ปรุงแตํงด๎วยสํานวนภาษาที่ไพเราะสละสลวย มีการดําเนินเรื่องที่เร๎าใจให๎นําติดตาม 
 
ประเภทของสารคดี 
 สารคดีเป็นงานเขียนที่ได๎รับความนิยมจากผู๎อําน โดยมีเผยแพรํทั้งในนิตยสาร หนังสือพิมพ๑ 
หรือแม๎ในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ ซ่ึงสามารถจัดแบํงเน้ือหาของสารคดีที่นิยมเขียนทั่วไป
ออกได๎หลายกลุํมดังน้ี 
 1. สารคดีทํองเที่ยวคืองานเขียนที่ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับสถานที่หรือเหตุการณ๑ตํางๆ เพื่อ
ประโยชน๑สําหรับผู๎สนใจการทํองเที่ยว เชํน ลักษณะท๎องถิ่น สภาพภูมิศาสตร๑  ประวัติศาสตร๑ 
โบราณคดี การคมนาคม ชีวิตความเป็นอยํูของประชาชนและสถานที่พักผํอนหยํอนใจฯลฯ รวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จะให๎ผู๎อํานใช๎เป็นคํูมือการเดินทางทํองเที่ยวได๎ 
    สารคดีประเภทน้ีได๎รับความนิยมแพรํหลายมาก มีทั้งที่แตํงเป็นเลํมเป็นเร่ืองยาวๆ มีข๎อมูล
สมบูรณ๑ทุกด๎าน และที่เสนอข๎อมูลการทํองเที่ยวขนาดสั้นๆ เป็นบางประเด็น ซ่ึงสามารถหาอํานได๎จาก
นิตยสารตํางๆ ทั่วไป และมีนิตยสารหลายฉบับเน๎นการเสนอสารคดีทํองเที่ยวโดยเฉพาะด๎วย เชํน   
อนุสาร อ.ส.ท. เพื่อนเดินทาง เดินทางทํองเที่ยว เที่ยวรอบโลก ฯลฯ 
 2. สารคดีชีวประวัติเป็นสารคดีที่มุํงให๎ความร๎ูเกี่ยวกับบุคคลและอาชีพที่นําสนใจ เพื่อให๎
ผู๎อํานได๎ศึกษาความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของบุคคลเหลําน้ันเอาไว๎เป็นบทเรียนสําหรับตัวเอง หรือ
เพื่อประโยชน๑สําหรับสังคมสํวนรวม 
    สารคดีชีวประวัตินิยมเขียนกันทั่วไป มีทั้งประเภทที่นักเขียนถึ งประวัติชีวิตคนอ่ืนใน      
วงวิชาชีพที่ นําสนใจ และที่ เจ๎าของประวัติเป็นผู๎ เขียนเร่ืองราวชีวิตของตัวเอง ซ่ึงเรียกกันวํา 
“อัตชีวประวัติ” แม๎ในเมืองไทยปัจจุบันจะยังมีการเขียนสารคดีอัตชีวประวัติกันน๎อย นอกจากบุคคล
สําคัญพิเศษหรือนําสนใจจริงๆ แตํในนิตยสารเกือบทุกฉบับก็ให๎ความสําคัญกับสารคดีชีวประวัติของ
บุคคลทั่วไปเป็นอันมาก รวมทั้งมีการเขียนการพิมพ๑สารคดีชีวประวัติขนาดยาวเป็นเลํมออกมา
เผยแพรํอยํูเสมอด๎วย 
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 3. สารคดีรายงานพิเศษ คือสารคดีที่เรียกกันทั่วไปวํา “สกู๏ป” เป็นสารคดีขนาดยาวที่มุํง
ติดตามค๎นหาความร๎ูจากปรากฏการณ๑หรือสถานการณ๑ในเรื่องที่ประชาชนกําลังสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงมัก
เกี่ยวข๎องในเชิงขําวหรือเป็นการเสนอข๎อมูลในแงํมุมแปลกใหมํที่ผู๎อํานไมํทราบมากํอน โดยผู๎เขียนจะ
ออกไปหาคําตอบจากข๎อมูลจริงๆ ที่เกิดขึ้น แม๎สารคดีรายงานพิเศษจะไมํจํากัดแนวเน้ือหาของเร่ือง 
แตํมักจะเลือกเสนอเฉพาะสิ่งที่ทันสมัยอยํูในความสนใจของผู๎อํานในขณะน้ันมากกวําอยํางอ่ืน เพราะ
สามารถสนองความอยากรู๎อยากเห็นได๎ดีเป็นพิเศษ 
 4. สารคดีวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม คือ สารคดีที่ให๎ความร๎ูใหมํๆ เกี่ยวกับ
วิทยาการก๎าวหน๎าในโลกและปัญหาตํางๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ซ่ึง
เป็นเร่ืองที่กําลังต่ืนตัวกันอยํางกว๎างขวางทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันซ่ึงมีการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว แตํกําลังประสบปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางรุนแรง
เชํนกัน สารคดีที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อมจึงกําลังเป็นที่สนใจอยํางสูง 
 5. สารคดีปกิณกะ คือสารคดีที่เสนอความร๎ูเล็กๆ น๎อยๆ ขนาดสั้นๆ ซ่ึงกําลังได๎รับความนิยม
มากขึ้นเป็นลําดับ เพราะสามารถรับร๎ูได๎ในเวลารวดเร็วและไมํนําเบื่อหนําย ดังน้ัน นอกจากจะพบ 
สารคดีประเภทน้ีในสื่อสิ่งพิมพ๑ทั่วไปแล๎ว ปัจจุบันยังนิยมนํามาเสนทางวิทยุกระจายเสียงและ      
วิทยุโทรทัศน๑อีกด๎วย 
 
การหาคุณค่าหรือข้อคิดที่ได้จากสารคดี 
 1. ด๎านความร๎ู 
 2. ด๎านความคิดเห็นของผู๎เขียน 
 3. ด๎านความบันเทิง 
 
การอ่านจับใจความสารคดี 
 งานเขียนประเภทสารคดีมีเปูาหมายให๎ความร๎ูมากกวําอยํางอ่ืน การอํานจับใจความสารคดีที่
มีประสิทธิภาพ จึงต๎องสามารถจําแนกให๎ได๎วําใจความสําคัญที่สุดหรือแกํนเร่ืองคืออะไร ใจความ
สําคัญในแตํละตอนคืออะไร และมีใจความขยายหรือใจความประกอบอะไรบ๎าง ซ่ึงอาจใช๎แนวทางการ
พิจารณาดังน้ี 
 1. การต้ังช่ือเร่ืองเป็นจุดช้ีแนะใจความสําคัญที่สุดของเร่ืองได๎ดีและรวดเร็วเป็นอันดับแรก 
เพราะสารคดีทั่วไปมักต้ังช่ือไมํซับซ๎อนและนิยมบอกสาระสําคัญหรือเปูาหมายของผู๎แตํงไว๎อยําง
ตรงไปตรงมา ฉะน้ันในการอํานสารคดีจํานวนมากเพียงแคํได๎เห็นช่ือเร่ืองก็สามารถจับใจความสําคัญ
ของเรื่องได๎แล๎ว ถ๎าสนใจจึงคํอยอํานรายละเอียดตํอไป 



 129 
 

 

 2. การต้ังหัวข๎อเรื่องยํอยในการแตํงสารคดีขนาดยาวมักนิยมแบํงเน้ือหาออกเป็นตอนๆ และ
ใสํหัวข๎อเร่ืองกํากับเอาไว๎ด๎วย ซ่ึงแท๎จริงคือประเด็นสําคัญของเร่ืองในแตํละตอนน่ันเอง ถ๎าผู๎ อําน
ต๎องการจับใจความสําคัญของเรื่องอยํางครําวๆ และรวดเร็ว อาจพิจารณาจากหัวข๎อเร่ืองยํอยเหลําน้ัน
โดยไมํต๎องอํานรายละเอียดทั้งหมดก็ได๎ เชํน สารคดีเร่ือง “เส๎าหลิน...ตํานานสะท๎านพิภพ” แบํง
ออกเป็นหัวข๎อยํอยดังน้ี 
  - มุํงสูํเทือกเขาซํงซาน 
  - วัดเส๎าหลินและปรมาจารย๑ต๊ักม๎อ 
  - กําเนิดมวยเส๎าหลินอันลือช่ือ 
  - เส๎าหลินทํามกลางทะเลเพลิง 
  - รํุงโรจน๑และเสื่อมถอยคือสัจจะนิรันดร๑ 
 3. การค๎นหาแกํนเรื่องในกรณีที่ช่ือเร่ืองของสารคดีไมํสามารถช้ีแนะใจความสําคัญของเร่ือง
ได๎ หรือไมํมีการต้ังหัวเรื่องยํอยสรุปสาระสําคัญในแตํละตอนเอาไว๎ ผู๎อํานจะต๎องค๎นหาแกํนเร่ืองหรือ
ใจความสําคัญที่สุดของเร่ืองเอาเอง โดยพยายามจับประเด็นสําคัญจากในแตํละยํอหน๎า แล๎วนํา
ประเด็นยํอยเหลําน้ันมาพิจารณารํวมกัน เพื่อสรุปหาแกํนเรื่องหรือใจความสําคัญที่สุดของเร่ืองอีกคร้ัง
หน่ึง 
 4. การอํานละเอียดทั้งเร่ือง แม๎จะมีข๎อสังเกตและแนวทางในการอํานจับใจความสําคัญของ
สารคดีให๎ได๎รวดเร็วอยํูหลายประการ แตํถ๎าจะอํานสารคดีให๎มีอรรถรส คือได๎ทั้งสารประโยชน๑และ
ความเพลิดเพลิน สมควรอํานอยํางละเอียดทั้งเรื่องจะทําให๎สามารถจับใจความสารคดีได๎อยํางสมบูรณ๑ 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 91-102. 
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ใบความรู ้
หลักการอา่นจบัใจความจากสารคดี 

  
 งานเขียนประเภทสารคดีมีเปูาหมายให๎ความร๎ูมากกวําอยํางอ่ืน การอํานจับใจความสารคดีที่
มีประสิทธิภาพ จึงต๎องสามารถจําแนกให๎ได๎วําใจความสําคัญที่สุดหรือแกํนเร่ืองคืออะไร ใจความ
สําคัญในแตํละตอนคืออะไร และมีใจความขยายหรือใจความประกอบอะไรบ๎าง ซ่ึงอาจใช๎แนวทางการ
พิจารณาดังน้ี 
 1. ช่ือเร่ืองเป็นจุดช้ีแนะใจความสําคัญที่สุดของเร่ืองได๎ดีและรวดเร็วเป็นอันดับแรก เพราะ
สารคดีโดยทั่วไปมักต้ังช่ือไมํซับซ๎อนและนิยมบอกเปูาหมายของผู๎แตํงอยํางตรงไปตรงมา 
 2. หัวข๎อเรื่องยํอย ในการแตํงสารคดีขนาดยาวนิยมแบํงเน้ือหาออกเป็นตอนๆ และใสํหัวข๎อ
เรื่องกํากับเอาไว๎ด๎วย ซ่ึงที่จริงแล๎วคือประเด็นสําคัญของเร่ืองในแตํละตอนน่ันเอง 
 3. การค๎นหาแกํนเรื่อง ในกรณีที่ช่ือเร่ืองไมํสามารถบอกใจความสําคัญของเร่ืองได๎ หรือไมํมี
การใสํหัวข๎อเรื่องยํอยสรุปสาระสําคัญในแตํละตอนเอาไว๎ ผู๎อํานจะต๎องพยายามจับประเด็นสําคัญใน
แตํละยํอหน๎า แล๎วพิจารณาหาแกํนเรื่องหรือใจความสําคัญที่สุดด๎วยตนเอง 
 4. การอํานละเอียดทั้งเร่ือง การที่จะสามารถจับใจความสารคดีได๎อยํางสมบูรณ๑ ผู๎อํานควร
อํานอยํางละเอียดทั้งเรื่อง เพราะจะได๎อํานสารดีที่มีอรรถรส คือได๎ทั้งประโยชน๑และความเพลิดเพลิน 
 
 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 100-102. 
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ใบความรูส้ารคด ี
“งา่ย-งาม” ธรรมชาติสรา้งสรรค ์

มหศัจรรย.์.อุบลราชธาน ี
 เที่ยวตามตะวนั. 

 บ่ได๎ขี้ต๋ัวจริงๆ กุ๎งนับแสนๆตัวมันพากันเดินขบวนพาเหรด เหตุเกิดที่แกํงลําดวน อ.นํ้ายืน 
อุบลราชธานี น่ีเอง ถ๎าไมํได๎มาเห็นกับตาก็คงไมํเช่ือ 
 เขาเลําวํา ทุกๆปีในราวเดือนสิงหาคมและกันยายน กุ๎งนับแสนจะพากันเดินขบวนทวน
กระแสนํ้าเพื่อกลับขึ้นไปยังเทือกเขาพนมดงรัก 
 วันน้ันที่ลานพันรู เราจึงเห็นกุ๎งทั้งตัวเล็ก ตัวใหญํ พากันเดินเป็นแถวยาวขึ้นไปวางไขํที่ต๎นนํ้า
อยํางนําอัศจรรย๑ เป็นปรากฏการณ๑ธรรมชาติที่อาจจะบอกได๎วําเป็นที่เดียวในโลก 
 ข๎อมูลจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) บอกวํา ในชํวงปลายเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนกันยายน ผืนปุาสมบูรณ๑ปลายลํางสุดของภาคอีสานในเขตอําเภอนํ้ายืน อุบลราชธานี ซ่ึงอยํู
ใกล๎รอยตํอเขตแดน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวและกัมพูชา หรือที่รู๎จักกันดีในนาม “สามเหลี่ยมมรกต” 
จะมีปรากฏการณ๑ที่แสนมหัศจรรย๑เมื่อบรรดากุ๎งฝอยนับล๎านๆตัวตํางพากันพร๎อมใจเดินพาเหรด ผําน
ลานหินเลียบแกํงนํ้า และฝุากระแสนํ้าเช่ียวมุํงหน๎าสูํยอดเขาสูงบนเทือกเขาพนมดงรักเพื่อวางไขํและ
สืบพันธุ๑ตามธรรมชาติ ในชํวงที่ผํานแกํงหิน กุ๎งจะหลบกระแสนํ้าที่เช่ียวกรากขึ้นมาเดินบนหิน เราจึง
สามารถเห็นขบวนกุ๎งเป็นแนวยาวโดยเฉพาะในชํวงเวลากลางคืนประมาณหน่ึงทุํมไปจนถึงตีห๎า 
 สําหรับ แก่งล าดวน หรือ น้ าตกแก่งล าดวน เป็นนํ้าตกที่ไหลลงมาตามแกํงหินเป็นสํวนหน่ึง
ของลํานํ้าลําโดมใหญํ บรรยากาศโดยรอบของที่น่ีเต็มไปด๎วยพันธุ๑ไม๎นานาชนิด โดยเฉพาะต๎นลําดวนที่
เป็นที่มาของช่ือแกํง ในแตํละวันจะมีนักทํองเที่ยวแวะเวียนมาชมความสวยงามของแกํงหินธรรมชาติ 
หรืออาจจะลงเลํนนํ้าทํามกลางบรรยากาศรํมร่ืนสบายๆ นอกเหนือจากการมาชมปรากฏการณ๑        
กุ๎งเดินขบวนในเดือน ส.ค. และ ก.ย.แล๎ว 
 โปรแกรมเที่ยวอุบลฯคราวน้ีออกแนวธรรมชาติล๎วนๆ ในชํวงกลางคืนไปดูกุ๎งที่แกํงลําดวน 
พอฟูาสางก็เปลี่ยนมาชมดอกไม๎กันที่ ภูอานม้า...ป่าดง-นาทาม ที่วํากันวําเป็น แอ่งมหานทีแห่ง 
บรรพกาล วํากันวําหลายล๎านปีมาแล๎วที่อีสานเคยเป็นแมํนํ้าใหญํและตํอมาก็ถูกกัดกรํอนไปเร่ือยๆจน
กลายมาเป็นภูเขาหิน ซ่ึงถ๎าจะบอกวําเกือบทั้งภาคอีสานไปจนจดลาวใต๎ เลยไปถึงเวียดนามใต๎ ก็มี
ลักษณะแกํงหินแบบน้ีอยํูหลายแหํง เฉพาะที่อุบลราชธานี ก็มีทั้ง ภูจันทร์แดง ภูอานม้า สร้อยสวรรค์ 
ผาแต้ม แก่งตะนะ เหวสินไชย ฯลฯ ล๎วนแล๎วแตํเป็นแหลํงศึกษาทางธรณีวิทยาที่สําคัญทั้งสิ้น 
 การทํองเที่ยวในเส๎นทางธรรมชาติแถบน้ีของอุบลราชธานีทําให๎ได๎ความร๎ูหลายอยําง 
โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของหินธรรมชาติ ที่หลายคนบอกวํา น่ีละ... สโตนเฮนจ๑ของจริง 
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 อยําง เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธพิลลาร์ ซ่ึงเป็นเสาหินทรายรูปทรงคล๎ายดอกเห็ดบานกระจาย
อยํูตามลานหินในอุทยานแหํงชาติผาแต๎ม อ.โขงเจียม ถือวําเป็นเสาหินยุคจูราสสิก ที่เกิดจากนํ้าและ
กรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะตํอเน่ืองเป็นเวลาหลายล๎านปี... คนไทยพากันบินไปดูเสาหินที่อังกฤษ   
เอาเข๎าจริงๆ เสาหินอายุล๎านปีของไทยน่ีละมหัศจรรย๑สุดๆแล๎ว และนอกจากเสาหิน ยังมีลานหินที่มี
ลักษณะเป็นร้ิวหลุมที่เกิดจากแผํนหินที่แยกจากกันที่ใช๎เวลาในการเปลี่ยนแปลงนับล๎านปี...เลยทีเดียว 
 มีคนเคยสํารวจและวิเคราะห๑ช้ันหินของเสาหินและแผํนหินที่น่ี และพบวํา มีสํวนประกอบ
ของหินหลายชนิดทั้ง เม็ดควอตซ์ เม็ดหินภูเขาไฟ และ เม็ดหินเชิร์ต ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ๑ของ
อุบลราชธานีและดินแดนอีสานใต๎ในอดีตได๎เป็นอยํางดี 
 เสร็จจากดูหินก็มาดูดอกไม๎กันตํอ ทุ่งดอกไม้ป่าดงนาทาม ถือเป็นทุํงดอกไม๎ที่สวยงาม
มากๆแหํงหน่ึงของเมืองอุบลฯ โดยเฉพาะชํวงปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน บรรดาดอกไม๎หลากสี
ตํางแขํงกันบานอวดโฉม ขึ้นมาบนลานหิน ทั้งดอกหญ๎า ดอกไม๎ปุา และดอกไม๎ช่ือเก๐ไก๐อยําง หยาด
น้ าค้าง แดงอุบล เอนอ้า เหลืองพิสมร และทุํงดอกไม๎ที่ได๎ช่ือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อยําง ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพเกสร สรัสจันทร เรียกวํา
เหมือนเดินอยํูในปุาดอกไม๎อันเต็มไปด๎วยความงดงามทั้งรูปทั้งนาม นอกจากพรรณไม๎ปุาแล๎วยังมี
นํ้าตกขนาดเล็กและขนาดกลางอยํูหลายแหํง อยํางเชํน น้ าตกสร้อยสวรรค์ ซ่ึงจะมีสายนํ้าตกให๎เห็น
เป็นลําสายงดงามในชํวงเดือน ก.ย.-ธ.ค.ของทุกปี 
 เสร็จจากเที่ยวทํองลํองปุาหิน ทุํงดอกไม๎ ก็ได๎เวลาขึ้นสูํ ผาชะนะได เพื่อเตรียมพร๎อมดู 
พระอาทิตย๑ขึ้นกํอนใครในสยาม คืนน้ีพวกเรากางเต็นท๑นอนกันบนลานหินของผาชะนะได ที่กวําจะ
ขึ้นกันมาได๎ก็ทุลักทุเลพอควร 
 เสียงนาฬิกาปลุกราวตีสี่ ทุกคนตํางลุกขึ้นทําภารกิจสํวนตัว กํอนจะไปรวมตัวกันที่หน๎าผา
บนจุดสูงสุดของผาชะนะได ประมาณตีห๎าสามสิบเจ็ดนาที พระอาทิตย๑ดวงกลมโตคํอยๆ  โผลํพ๎น   
ขอบฟูาเบื้องหน๎าที่ด๎านลํางเป็นลํานํ้าโขง มีทะเลหมอกอันสวยงามค่ันกลาง 
 และเมื่ออาทิตย๑ฉายแสงจ๎า ผู๎คนก็พากันกลับลงจากผาชะนะได อากาศจากเย็นเร่ิม
กลายเป็นร๎อน พอถึงตัวเมือง เลยต๎องแวะเช็กอินกันซักนิดหนํอยที่ร๎านกาแฟกลางทุํงนาสุดชิค ด๎วย
อาคารลอฟต๑เล็กทํามกลางกลิ่นโคลนสาบควายอยําง “มา นา เด้อ” ที่ต๎องบอกวํา วันน้ีใครมาอุบลฯ
แล๎วไมํมาเช็กอินที่น่ีถือวําเชย... 
 มาอุบลราชธานีคราวน้ี นอกจากจะเห็นวิถีง่ายๆแต่งดงามแล้ว ยังได้รู้ว่า เมืองแห่ง      
อารยธรรมอีสานแห่งน้ีเต็มไปด้วยมหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่ต้องบอกว่า มายลอุบลฯสักคร้ัง...มีพลังไปอีก
สิบปี เด้อค่า....!!!! 

ที่มา:หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ , เที่ยวตามตะวัน (ฉบับวันเสาร๑ที่ 6 ตุลาคม 2561), น.7. 
 



 133 
 

 

ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากสารคด ี
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 

K  
นักเรียนร๎ูอะไรมาบ๎าง

แล๎ว 

W  
นักเรียนต๎องการร๎ู

อะไร 

L  
นักเรียนได๎เรียนร๎ูอะไร 

H  
จะหาความร๎ูเพิ่มเติม

ได๎อยํางไร 
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KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากสารคดี (ต่อ) 

Mapping / แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarizing / สรุปใจความสําคัญ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 4 
เรื่อง การอา่นจับใจความจากนทิาน          หนว่ยการเรยีนรู้เรือ่ง การอา่นจับใจความ 
หัสวชิา ท 22102 วชิา ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561      จ านวน 2 ชัว่โมง 

*************************************************** 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน 
 ตัวช้ีวัด   
  ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
  ม. 2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อครูต้ังคําถาม นักเรียนสามารถตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับนิทานที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. เมื่อครูกําหนดเร่ืองให๎อํานนักเรียนลําดับเหตุการณ๑และคาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อํานได๎ถูกต๎อง 
 3.นักเรียนสามารถบันทึกใจความสําคัญของนิทานลงในตารางบันทึกการอํานจับใจความ
นิทานตามขั้นตอนการอํานด๎วยKWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดได๎ถูกต๎อง 
 4. นักเรียนสามารถสรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
 
สาระส าคัญ 
 นิทานเป็นงานเขียนประเภทที่ ต๎องอาศัยทักษะการอํานจับใจความ เพราะผู๎ เขียนจะ
สอดแทรกแนวคิด ทัศนคติไว๎ การอํานจับใจความนิทาน เป็นการอํานที่ผู๎อํานต๎องจับสาระสําคัญของ
เน้ือเร่ือง หรือข๎อความที่ อําน ซ่ึงจะชํวยให๎ผู๎อํานสามารถเข๎าใจในสิ่งที่ผู๎เขียนต๎องการสื่อ ตลอดจน
จุดมุํงหมายของผู๎แตํงได๎ดีขึ้นเมื่อผู๎อํานมีทักษะในการอํานจับใจความได๎ดีก็จะสามารถเข๎าใจเร่ือง และ
แนวคิดของผู๎เขียนได๎ดีย่ิงขึ้น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความร๎ู (K) 
  ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับนิทาน 
  หลักการอํานจับใจความจากนิทาน  
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 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  1) การอําน การพูด การเขียน 
  2) การคิดวิเคราะห๑กระบวนการกลุํม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ (A) 
  1) มีความสนใจใฝุเรียนร๎ู 
  2) มีความขยัน 
  3) มีความรับผิดชอบ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่อง การอํานจับใจความจากนิทาน 
  
การประเมินผล 
 1) วิธีการประเมิน 
  - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหวํางเรียน 
  - ตรวจผลงาน KWLH Plus – Chart 
 2) เคร่ืองมือประเมิน 
  - แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมระหวํางเรียน 
  - แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart 
 3) เกณฑ๑การประเมิน 
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การปฏิบัติกิจกรรมระหวํางเรียนในระดับ ดี  
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การประเมินผลงาน KWLH Plus – Chartในระดับ ดี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความนิทานเรื่อง “สามสหาย” 
 
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนและทบทวนความร๎ูเดิม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงค๑การเรียนร๎ูให๎นักเรียนทราบ โดยในช่ัวโมงน้ีนักเรียนจะได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับการอํานจับใจความประเภทนิทาน 
 2. ครูถามวํา นักเรียนร๎ูจักนิทานหรือไมํ นักเรียนเคยอํานนิทานหรือไมํ นิทานเร่ืองโปรดของ
นักเรียนคือเรื่องอะไร  
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ขั้นกิจกรรมการอํานจับใจความจากนิทาน 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน ตามขั้นตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH Plus - Chart ครู
นําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกันโดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตามความสมัคร
ใจ ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ู
อะไรบ๎างเกี่ยวกับนิทานเรื่องสามสหาย จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎
ในตารางชํอง K  
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากนิทานเรื่องสามสหาย แล๎วแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับคํูคิด นําคําถามที่ได๎มา
บันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากนิทานเรื่องสามสหาย แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด เลือกข๎อมูลจากการ
อํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนําข๎อมูลน้ันมาเปรียบเทียบกับข๎อมูลที่มีอยํูเดิม 
จากน้ันบันทึกลงในตารางชํอง L 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ โดยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึกไว๎ในตาราง
ชํอง H  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวนขั้น
ตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนํา
ข๎อมูลมาสร๎างแผนผังความคิด 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนแตํละคํู
ชํวยกันสรุปใจความสําคัญของนิทานเรื่องสามสหายครูสุํมนักเรียน 2-3 คํูออกมานําเสนอผลงาน 
 
ขั้นการวัดและประเมินผล  
 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถาม 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความร๎ู เรื่อง หลักการอํานจับใจความจากนิทาน 
 2. ใบความร๎ูนิทาน เรื่อง สามสหาย 
 3. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอํานจับใจความจากนิทาน 
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 4. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
 5. ห๎องสมุด 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนร๎ู ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมกลุม่ 
ค าช้ีแจง 
1. ครูผ๎ูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเป็นคํูโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางตาม
ความเป็นจริง 
2. ระดับคุณภาพ ได๎แกํ 

3 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันทุกครั้งหรือมากกวํา 3 ครั้ง 
2 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบํอยครั้งหรือ 2 – 3 ครั้ง 
1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1 ครั้งหรือไมํปฏิบัติ 

ลํา 
ดับ
คํู 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
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ิจก
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ี่ 
ได๎
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มอ

บห
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ย 

รวม 

1  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
2                  
3                  

4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

11                  
12                  
13                  
14                  
15                  

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
คะแนน 12 – 15  คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 8 – 11  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 5 – 7 คะแนน อยํูในระดับ ควรปรับปรุง 

ผ่านเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart และเกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 
การเขียนตอบ 
คําถามลงในใบ 
กิจกรรมข้ัน 
KWLH 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 1-2 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการแตํ 
คําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 3-4 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ไมํครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถามมากกวํา 4 ข๎อ 

การระบุแหลํง
ค๎นคว๎า 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 3 แหลํง 
ข้ึนไป 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 2 แหลํง 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 1 แหลํง 

- ไมํได๎ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎า 

แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

(เน้ือหา) 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อํานทุกประเด็น 
 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 1 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 2 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 ประเด็นข้ึน 
ไป 

(การเช่ือมโยง) - การเช่ือมโยง 
ความคิดสัมพันธ๑ 
กับคําสําคัญของ 
เรื่องท่ีอําน 
 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 1 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 2 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 แหํงข้ึนไป 

(สัมพันธภาพ) - สีท่ีแตกจากกิ่งแก๎ว
เดียวกันใช๎สี 
เดียวกัน 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเทํากับ 
คําหรือภาพ 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 2 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 1 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 2 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกัน 
มากกวํา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคําหรือ
ภาพ มากกวํา 3 เส๎น 

การสรุปใจความ 
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ครบทุกประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 1 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 2 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 3 ประเด็น 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาถูกต๎องจาก 
ลําดับแรกถึงลําดับ 
สุดท๎าย 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 1 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 2 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 3 
ตําแหนํงข้ึนไป 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 23 – 28 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 17 – 22 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 11 – 16 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน  7 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินชิน้งาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากนทิาน 
ช่ือ-สกุล รายการท่ีประเมิน รวม ระดับคุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความสําคัญ 

4 4 4 12 
คํูคิดท่ี 1 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 2 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 3 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 4 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 5 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 11 – 12 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 9 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 7 – 8 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 3 – 6 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี

ลงช่ือ.................................................ผ๎ูประเมิน 
                     (..................................................)  
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สาระการเรยีนรู ้
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับนิทาน 

สาระส าคัญ 
 นิทาน (Fable) หมายถึงเร่ืองราวที่ถูกแตํงขึ้นหรือเลําสืบตํอกันมา ซ่ึงอาจเกี่ยวข๎องกับ
เหตุการณ๑เรื่องราวตํางๆ ในชีวิตประจําวัน หรือเป็นเร่ืองแตํงที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ โดยมุํงเน๎นให๎
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นสําคัญพร๎อมทั้งแฝงไว๎ด๎วยคํานิยมที่ดีงามทางสังคม 
  
การเลือกอ่านนิทาน 
 1. ต๎องเป็นนิทานที่มีเน้ือหาสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 2. นิทานต๎องไมํยาวจนเกินไป ถ๎าเป็นเรื่องยาวต๎องสามารถตัดทอนหรือแบํงเป็นตอนๆ ได๎ 
 3. เป็นเร่ืองที่สํงเสริมศีลธรรมอันดีงาม มีเน้ือหาเกี่ยวกับคําสอน ภาษิต คติข๎อคิด คําสอน
เตือนใจ และการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเป็นแบบอยํางแกํผู๎อํานในการนําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน
ได๎ 
 
ลักษณะตัวละครในนิทาน 
 ตัวละครในนิทานมักจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง เพราะลักษณะพฤติกรรมหรือนิสัย
ของตัวละครในแตํละเรื่องจะชํวยให๎นิทานเร่ืองน้ันๆ สนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงตัวละครในนิทานอาจ
เป็นเรื่องสมมติหรือแตํงขึ้นมา จะเป็นคน สัตว๑ ต๎นไม๎ สิ่งของตํางๆ ก็ได๎ บทบาทของตัวละครยํอมมีทั้ง
ดีและร๎าย เพื่อเป็นตัวแทนเปรียบเทียบระหวํางความดีและความช่ัว ความฉลาดและความโงํ หรือด๎าน
อ่ืนๆ 
 
ข้อคิดที่ได้จากนิทาน 
 นิทานทุกเร่ืองยํอมแฝงไปด๎วยข๎อคิด คุณคํา คําสอน ประโยชน๑ในการใช๎ชีวิต ซ่ึงถูกสอดแทรก
เอาไว๎ทั้งในเรื่องและตอนสรุปท๎ายเรื่อง  
 
การอ่านจับใจความนิทาน 
 การอํานจับใจความสําคัญของนิทาน เป็นการอํานจับใจความเร่ืองที่เป็นบันเทิงคดีโดยเน้ือ
เรื่อง ให๎ความเพลิดเพลินในการอําน และที่สําคัญนิทานจะให๎ข๎อคิดแกํผู๎อําน ในการอํานจับใจความ
สําคัญนิทาน ควรพิจารณาดังน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง การอํานนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอันดับแรก เน่ืองจากช่ือเร่ืองจะเป็น   
สํวนนําทางให๎อํานนิทานได๎เข๎าใจ เพราะช่ือเรื่องจะบอกให๎ผู๎อํานเข๎าใจเร่ืองได๎ทันที อีกทั้งช่ือเร่ืองของ
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นิทานจะยกตัวละครขึ้นมาต้ังช่ือเรื่อง ทําให๎ทราบวํานิทานเร่ืองดังกลําวเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร ดังน้ัน 
ผู๎อํานจึงควรพิจารณาและให๎ความสําคัญกับช่ือเรื่องเป็นอันดับแรก 
 2. ข๎อคิดของเร่ือง การอํานนิทานทุกเร่ืองข๎อคิดเป็นสํวนสําคัญที่ผู๎ อํานจะต๎องพิจารณา 
เพราะจะทําให๎มองเห็นแกํนของเรื่องได๎ทันที หลังจากน้ันสรุปสาระสําคัญโดยตอบคําถามให๎ได๎วํา ใคร 
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และทําไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวําผู๎อํานจับใจความของเร่ืองได๎แล๎ว ยัง
จะเป็นจุดช้ีนําให๎เห็นถึงแกํนเรื่องหรือใจความสําคัญได๎งํายขึ้นอีกด๎วย  
 นอกจากน้ี การอํานจับใจความสําคัญจากนิทาน อาจใช๎หลักการอํานจับใจความสําคัญเหมือน
การอํานเรื่องยาวๆ ทั่วไป คือเน๎นการสรุปสาระสําคัญของเร่ือง ในลักษณะการยํอความซ่ึงมีขั้นตอน
ดังน้ี 
 1. ต้ังใจอําน มีสมาธิในการอําน 
 2. อํานเรื่องราวน้ันๆ ต้ังแตํต๎นจนจบเรื่อง 
 3. พยายามจับใจความสําคัญวํา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร 
 4. ทบทวนเน้ือหาที่ยังไมํเข๎าใจ พร๎อมทั้งสรุปข๎อคิดที่ได๎จากเร่ือง 
 
 
ที่มา  :  - จิราภรณ๑ บุญณรงค๑ , การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร : 
บัณฑิตวิทยาลัย, 2554),175-176. 
 - ณรัชภรณ๑ สุดรักษ๑, การอ่านจับใจความจากนิทาน (ตรัง : โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 
 

 

ใบความรู ้
หลักการอา่นจบัใจความจากนทิาน 

 การอํานจับใจความสําคัญของนิทาน เป็นการอํานจับใจความเร่ืองที่เป็นบันเทิงคดีโดยเน้ือ
เรื่อง ให๎ความเพลิดเพลินในการอําน และที่สําคัญนิทานจะให๎ข๎อคิดแกํผู๎อําน ในการอํานจับใจความ
สําคัญนิทาน ควรพิจารณาดังน้ี 
 1. ช่ือเรื่อง การอํานนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอันดับแรก เน่ืองจากช่ือเร่ืองจะเป็นสํ วน
นําทางให๎อํานนิทานได๎เข๎าใจ เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให๎ผู๎อํานเข๎าใจเร่ืองได๎ทันที อีกทั้งช่ือเร่ืองของ
นิทานจะยกตัวละครขึ้นมาตั้งช่ือเรื่อง ทําให๎ทราบวํานิทานเร่ืองดังกลําวเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร ดังน้ัน 
ผู๎อํานจึงควรพิจารณาและให๎ความสําคัญกับช่ือเรื่องเป็นอันดับแรก 
 2. ข๎อคิดของเร่ือง การอํานนิทานทุกเร่ืองข๎อคิดเป็นสํวนสําคัญที่ผู๎ อํานจะต๎องพิจารณา 
เพราะจะทําให๎มองเห็นแกํนของเรื่องได๎ทันที หลังจากน้ันสรุปสาระสําคัญโดยตอบคําถามให๎ได๎วํา ใคร 
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และทําไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวําผู๎อํานจับใจความของเร่ืองได๎แล๎ว ยัง
จะเป็นจุดช้ีนําให๎เห็นถึงแกํนเรื่องหรือใจความสําคัญได๎งํายขึ้นอีกด๎วย  
 นอกจากน้ี การอํานจับใจความสําคัญจากนิทาน อาจใช๎หลักการอํานจับใจความสําคัญเหมือน
การอํานเรื่องยาวๆ ทั่วไป คือเน๎นการสรุปสาระสําคัญของเร่ือง ในลักษณะการยํอความซ่ึงมีขั้นตอน
ดังน้ี 
 1. ต้ังใจอําน มีสมาธิในการอําน 
 2. อํานเรื่องราวน้ันๆ ต้ังแตํต๎นจนจบเรื่อง 
 3. พยายามจับใจความสําคัญวํา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร 
 4. ทบทวนเน้ือหาที่ยังไมํเข๎าใจ พร๎อมทั้งสรุปข๎อคิดที่ได๎จากเร่ือง 
 
 
ที่มา  :  - จิราภรณ๑ บุญณรงค๑ , การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร : 
บัณฑิตวิทยาลัย, 2554),176. 
 - ณรัชภรณ๑ สุดรักษ๑, การอ่านจับใจความจากนิทาน (ตรัง : โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)). 
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ใบความรูน้ทิาน 
เรื่อง สามสหาย 

  
 วัวสามตัวอาศัยอยํูในทุํงหญ๎าแหํงหน่ึง ทั้งสามเป็นเพื่อนรัก มีความสามัคคีเป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกัน ไมํวําจะออกไปกินหญ๎า กินนํ้า หรือทํองเที่ยวไปไหน ก็จะไปด๎วยกันทุกหนทุกแหํง สามสหาย
จึงอยํูรํวมกันอยํางสงบสุขมาช๎านาน ความสามัคคีปรองดองกัน ทําให๎มีพลังแกรํงกล๎าในการตํอสู๎ศัตรูที่
จํูโจมมา สัตว๑ทั้งหลายในทุํงหญ๎าตํางพากันคร่ันคร๎าม ไมํกล๎ามารุกราน 
 แม๎แตํสิงโตที่ชอบกินเน้ือวัวเป็นที่สุด ก็ยังไมํกล๎าเฉียดเข๎าไปใกล๎สามสหายผู๎ทรงพลัง ถึ งจะ
เกํงอยํางไร สิงโตก็สามารถที่จะจัดการฆําวัวได๎ทีละตัวเทําน้ันไมํใชํฆําพร๎อมๆ กันทั้งสามตัว สิงโต
พยายามค๎นคิดหาอุบายอยํูนานวํา จะทําอยํางไรจึงจะทําให๎วัวทั้งสามแตกสามัคคีแยกจากกันได๎ และ
ในที่สุดสิงโตก็คิดออก 
 อยํูมาวันหน่ึง สิงโตเดินมาพบวัวสามตัว เร่ิมแผนการด๎วยการเข๎าไปทักทายอยํางอํอนน๎อม
ถํอมตน พูดจาผูกมิตรด๎วย มิช๎ามินานวัวสามตัวก็ตายใจ นึกวําสิงโตจะมาเป็นมิตร จึงคบเป็นเพื่อน
สนิท ได๎โอกาสอันดีที่สิงโตเจ๎าเลํห๑จะดําเนินแผนการขั้นตํอไป 
 เช๎าตรํูวันหน่ึง สิงโตจึงแอบกระซิบกับวัวที่อาวุโสที่สุดวํา  
 “คอยจับตาดูเพื่อนรํุนน๎องสองตัวของเจ๎าให๎ดีสิ ไมํเห็นรึวํา ทั้งสองตัวนํะพยายามหลีกเลี่ยงไมํ
เข๎ามาคลุกคลีกับเจ๎า สงสัยจะแอบวางแผนเลํนงานเจ๎าแนํๆ เลย แตํไมํเป็นไรหรอกนะ ถ๎าเกิดอะไรขึ้น 
ข๎าน่ีแหละจะชํวยเจ๎าเอง” 
 วัวแกํหูเบา เช่ือคําพูดของสิงโตโดยไมํสงสัยแม๎แตํน๎อย 
 วันรํุงขึ้น สิงโตเข๎าไปหาวัวตัวที่อายุน๎อยที่สุด พูดจายุแหยํในทํานองเดียวกันวํา 
 “คอยจับตาดูพวกพี่ๆ ของเจ๎าให๎ดีสิ ไมํเห็นรึวําทั้งสองตัวนํะพยายามหลีกเลี่ยงไมํพบหน๎าเจ๎า 
สงสัยจะแอบวางแผนเลํนงานน๎องเล็กอยํางเจ๎าแนํๆ เลย แตํไมํต๎องกลัวหรอกนะ ถ๎าเกิดอะไรขึ้น ข๎าน่ี
แหละจะชํวยเจ๎าเอง” 
 วัวหนํุมก็เช่ือคําพูดของสิงโตโดยไมํเฉลียวใจอีกเชํนกัน 
 เมื่อตํางก็ระแวงแคลงใจกัน ไมํสามัคคีกลมเกลียวกันเหมือนแตํกํอน วัวทั้งสามจึงแยกตัวออก
จากกัน แตํละตัวก็ตํางออกไปหากินตามลําพังในทุํงหญ๎าตัวละแหํง 
 สิงโตกระหย่ิมย้ิมยํองที่แผนการทําลายความสามัคคีของวัวเป็นผลสําเร็จ เมื่อสบโอกาส
เหมาะ สิงโตก็จัดการฆําวัวทีละตัวอยํางงํายได๎ ไมํนานวัวทั้งสามตัวจึงตกเป็นเหย่ืออันโอชะของสิงโต 
 

 ที่มา : ต๎อยต่ิง, โลกนิทาน (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑, ม.ป.ป.), น. 21-23. 
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ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากนิทาน 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 

K  
นักเรียนร๎ูอะไรมาบ๎าง

แล๎ว 

W  
นักเรียนต๎องการร๎ู

อะไร 

L  
นักเรียนได๎เรียนร๎ูอะไร 

H  
จะหาความร๎ูเพิ่มเติม

ได๎อยํางไร 
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KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากนิทาน(ตอ่) 

Mapping / แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summarizing / สรุปใจความสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 5 
เรื่อง การอา่นจับใจความจากเรื่องสัน้      หนว่ยการเรยีนรู้เรือ่ง การอา่นจับใจความ 
หัสวชิา ท 22102 วิชา ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561     จ านวน 2 ชัว่โมง 

*************************************************** 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความร๎ูและความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอําน 
 ตัวช้ีวัด   
  ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองที่อําน 
  ม. 2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจในบทเรียนตํางๆ ที่อําน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อครูต้ังคําถาม นักเรียนสามารถตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อํานได๎ถูกต๎อง 
 2. เมื่อครูกําหนดเร่ืองให๎อํานนักเรียนลําดับเหตุการณ๑และคาดคะเนเหตุการณ๑จากเร่ืองที่
กําหนดให๎อํานได๎ถูกต๎อง 
 3.นักเรียนสามารถบันทึกใจความสําคัญของเร่ืองสั้นลงในตารางบันทึกการอํานจับใจความ
เรื่องสั้นตามขั้นตอนการอํานด๎วยKWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดได๎ถูกต๎อง 
 4. นักเรียนสามารถสรุปความร๎ูและข๎อคิดจากเร่ืองที่อํานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  
สาระส าคัญ 
 เรื่องสั้นเป็นเรื่องแตํงขนาดสั้น มีการนําเสนอแกํนเร่ืองเพียงประเด็นเดียว มีการดําเนินเร่ือง
ในชํวงเวลาสั้นๆ เน้ือเร่ืองไมํซับซ๎อน เหตุการณ๑ของเร่ืองมีความสมเหตุสมผ ลกัน มุํงให๎เกิดความ
เพลิดเพลินแกํผู๎อํานเป็นสําคัญ ผู๎อํานต๎องจับสาระสําคัญของเน้ือเร่ืองให๎ได๎เพื่อทําความเข๎าใจในสิ่งที่
ผู๎เขียนต๎องการสื่อ เพราะผู๎เขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติไว๎ เมื่อผู๎อํานจับใจความได๎ก็จะสามารถ
เข๎าใจเรื่อง และแนวคิดของผู๎เขียนได๎ดีย่ิงขึ้น 
สาระการเรียนรู้ 
 ความร๎ู (K) 
  ความร๎ูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสั้น 
  หลักการอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  1) การอํานการพูด การเขียน 
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  2) การคิดวิเคราะห๑กระบวนการกลุํม 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ (A) 
  1) มีความสนใจใฝุเรียนร๎ู 
  2) มีความขยัน 
  3) มีความรับผิดชอบ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่อง การอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น  
 
การประเมินผล 
 1) วิธีการประเมิน 
  - สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - ตรวจผลงาน KWLH Plus – Chart 
 2) เคร่ืองมือประเมิน 
  - แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
  - แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart 
 3) เกณฑ๑การประเมิน 
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การปฏิบัติกิจกรรมกลุํมในระดับ ดี  
  - ผู๎เรียน ผํานเกณฑ๑การประเมินผลงาน KWLH Plus – Chartในระดับ ดี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความเรื่องสั้น เรื่อง “ร๎านค๎า” 
 
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียนและทบทวนความร๎ูเดิม 
 1. ครูช้ีแจงจุดประสงค๑การเรียนร๎ูให๎นักเรียนทราบ โดยในช่ัวโมงน้ีนักเรียนจะได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับการอํานจับใจความประเภทเร่ืองสั้น 
 2. ครูถามวํา นักเรียนร๎ูจักเรื่องสั้นหรือไมํ นักเรียนเคยอํานเร่ืองสั้นหรือไมํ เร่ืองสั้นเร่ืองโปรด
ของนักเรียนคือเร่ืองอะไร  
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ขั้นกิจกรรมการอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการอําน ตามขั้นตอน KWLH Plus โดยใช๎ KWLH Plus - Chart ครู
นําเสนอเน้ือหาหัวข๎อเรื่อง นักเรียนคิด-จับคํู-เรียนร๎ูรํวมกัน โดยให๎นักเรียนจับคํูกันเองตามความสมัคร
ใจซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1 กิจกรรมกํอนการอําน เรียกวํา ขั้น K (What to know) คือนักเรียนมีความร๎ู
อะไรบ๎างเกี่ยวกับเรื่องสั้น เรื่องร๎านค๎า จับคํูแลกเปลี่ยนความคิดระดมสมองแล๎วนําข๎อมูลมาบันทึกไว๎
ในตารางชํอง K  
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวํางอําน เรียกวํา ขั้น W (What we want to know) คือ นักเรียน
ต๎องการเรียนร๎ูอะไรจากเร่ืองสั้น เรื่องร๎านค๎า แล๎วแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับคํูคิด นําคําถามที่ได๎มา
บันทึกไว๎ในตารางชํอง W 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอําน เรียกวําขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนได๎เรียนร๎ู
เกี่ยวกับอะไรบ๎างจากเร่ืองสั้น เร่ืองร๎านค๎า แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูน้ันกับคํูคิด เลือกข๎อมูลจากการ
อํานมาตอบคําถามที่กําหนดไว๎ในตารางชํอง W แล๎วนําข๎อมูลน้ันมาเปรียบเทียบกับข๎อมูลที่มีอยํูเดิม 
จากน้ันบันทึกลงในตารางชํอง L 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการเสาะหาความร๎ูเพิ่มเติม H (How can we learn more)  คือ นักเรียน
สามารถเสาะหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนร๎ูอ่ืนๆ โดยการบอกแหลํงข๎อมูลที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษา
เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากที่ได๎ในห๎องเรียน แตํละคํูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล๎วบันทึกไว๎ในตาราง
ชํอง H  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสร๎างแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ นักเรียนแตํละคํูต๎องทบทวนขั้น
ตํางๆ ของการเรียน เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตํางๆ เข๎าด๎วยกัน จากน้ันนํา
ข๎อมูลมาสร๎างแผนผังความคิด 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการเขียนใจความสําคัญหลังการอําน (Summarizing) คือ ให๎นักเรียนแตํละคํู
ชํวยกันสรุปใจความสําคัญของเร่ืองสั้น เรื่องร๎านค๎าสุํมนักเรียน 2-3 คํูออกมานําเสนอผลงาน 
 
ขั้นการวัดและประเมินผล  
 ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเน้ือหาด๎วยการซักถาม 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.ใบความร๎ู เรื่อง หลักการอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น 
 2. ใบความร๎ูเรื่องสั้น เรื่อง ร๎านค๎า 
 3. ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอํานจับใจความจากเร่ืองสั้น 
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 4. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ 
 5. ห๎องสมุด 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนร๎ู ................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข .................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสงัเกตการปฏบิตักิิจกรรมกลุม่ 
ค าช้ีแจง 
1. ครูผ๎ูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเป็นคํูโดยทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางตาม
ความเป็นจริง 
2. ระดับคุณภาพ ได๎แกํ 

3 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันทุกครั้งหรือมากกวํา 3 ครั้ง 
2 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ันบํอยครั้งหรือ 2 – 3 ครั้ง 
1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1 ครั้งหรือไมํปฏิบัติ 
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1  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
2                  
3                  

4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

11                  
12                  
13                  
14                  
15                  

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
คะแนน 12 – 15  คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 8 – 11  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 5 – 7 คะแนน อยํูในระดับ ควรปรับปรุง 

ผ่านเกณฑ์ในระดบั ด ี
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แบบประเมินผลงาน KWLH Plus – Chart และเกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

 4 3 2 1 
การเขียนตอบ 
คําถามลงในใบ 
กิจกรรมข้ัน 
KWLH 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 1-2 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ครบทุกรายการแตํ 
คําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถาม 3-4 ข๎อ 

- บันทึกคําตอบได๎ 
ไมํครบทุกรายการ 
และคําตอบไมํ 
สอดคล๎องกับ 
คําถามมากกวํา 4 ข๎อ 

การระบุแหลํง
ค๎นคว๎า 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 3 แหลํง 
ข้ึนไป 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 2 แหลํง 

- ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎าได๎ 1 แหลํง 

- ไมํได๎ระบุแหลํง 
ค๎นคว๎า 

แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

(เน้ือหา) 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อํานทุกประเด็น 
 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 1 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 
ของเรื่องท่ีอําน
ขาด 2 ประเด็น 

- เน้ือหา 
ครอบคลุมประเด็น 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 ประเด็นข้ึน 
ไป 

(การเช่ือมโยง) - การเช่ือมโยง 
ความคิดสัมพันธ๑ 
กับคําสําคัญของ 
เรื่องท่ีอําน 
 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 1 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี
อําน 2 แหํง 

- การเช่ือมโยง 
ความคิดไมํ 
สัมพันธ๑กับคํา 
สําคัญของเรื่องท่ี 
อําน 3 แหํงข้ึนไป 

(สัมพันธภาพ) - สีท่ีแตกจากกิ่งแก๎ว
เดียวกันใช๎สี 
เดียวกัน 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเทํากับ 
คําหรือภาพ 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 2 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 1 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกันมี 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคํา 
หรือภาพ 2 เส๎น 

- สีท่ีแตกจากกิ่ง 
แก๎วเดียวกัน 
มากกวํา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี 
ความยาวเกินคําหรือ
ภาพ มากกวํา 3 เส๎น 

การสรุปใจความ 
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ครบทุกประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 1 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 2 ประเด็น 

- สรุปใจความ 
สําคัญของเรื่อง 
ขาด 3 ประเด็น 

การเรียงลําดับ
เน้ือหา 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาถูกต๎องจาก 
ลําดับแรกถึงลําดับ 
สุดท๎าย 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 1 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 2 
ตําแหนํง 

- เรียงลําดับ 
เน้ือหาสลับท่ี 3 
ตําแหนํงข้ึนไป 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน 23 – 28 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 17 – 22 คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 11 – 16 คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน  7 – 10 คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156 
 

 

แบบประเมินชิน้งาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากเรือ่งสัน้ 
ช่ือ-สกุล รายการท่ีประเมิน รวม ระดับคุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความสําคัญ 

4 4 4 12 
คํูคิดท่ี 1 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 2 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 3 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 4 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี 5 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

คํูคิดท่ี ... 
1. …………………………………….............. 
2. …………………………………….............. 

     

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดับคณุภาพ 
คะแนน  11 – 12 คะแนน อยํูในระดับ ดีมาก 
คะแนน 9 – 10  คะแนน อยํูในระดับ ดี 
คะแนน 7 – 8  คะแนน อยํูในระดับ พอใช๎ 
คะแนน 3 – 6  คะแนน อยํูในระดับ ปรับปรุง 
 ผา่นเกณฑ์ในระดบั ด ี

ลงช่ือ.................................................ผ๎ูประเมิน 
                    (..................................................)  
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สาระการเรยีนรู ้
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับเรือ่งสัน้ 

สาระส าคัญ 
 เร่ืองสั้น (Short story) คือ งานเขียนร๎อยแก๎วประเภทบันเทิงคดีซ่ึงเป็นเร่ืองแตํงขนาดสั้น 
เป็นเรื่องสมมติ มีการนําเสนอแกํนเรื่องเพียงประเด็นเดียว มีการดําเนินเร่ืองในชํวงเวลาสั้นๆ เน้ือเร่ือง
ไมํซับซ๎อน เหตุการณ๑ของเรื่องมีความสมเหตุสมผลกัน และมุํงให๎ความสนุกสนานเพลิดเพลินแกํผู๎อําน
เป็นหลัก 
 
องค์ประกอบของเรื่องสั้น 
 แม๎วํา ผู๎แตํงเรื่องสั้นจะมีอิสระในการสร๎างสรรค๑ได๎อยํางกว๎างขวาง แตํสังเกตลักษณะสําคัญที่
แตกตํางจากงานเขียนบันเทิงคดีแบบอ่ืนได๎ดังน้ี  
 1. มีขนาดสั้นและมุํงเสนอแนวคิดสําคัญเพียงอยํางเดียว 
 2. มีโครงเรื่องที่สนุก เร๎าใจให๎ติดตาม 
 3. มีการดําเนินเรื่องในชํวงระยะเวลาอันสั้น 
 4. มีตัวละครสําคัญน๎อย 
 5. มีการสร๎างฉาก บรรยากาศ บทสนทนา และองค๑ประกอบตํางๆ ด๎วยภาษาและกลวิธีการ
แตํงที่กระชับรัดกุมและทําให๎เรื่องสมจริง  
 6. ทัศนคติของผู๎แตํง เรื่องสั้นทุกเร่ืองผู๎แตํงมักจะแทรกข๎อคิด คํานิยม และทัศนคติไว๎ด๎วย 
 
ประเภทของเรื่องสั้น 
 เรื่องสั้นอาจแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ประเภทการผูกเรื่องเน๎นความสําคัญของโครงเร่ือง การสร๎างความขัดแย๎งพร๎อมอุปสรรค
ของเรื่อง เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจปัญหา จบลงด๎วยการหักมุมหรือพลิกความคาดหมายของผู๎อําน เพื่อ
ทําให๎เรื่องมีความสนุกสนานมากขึ้น 
 2. ประเภทการสร๎างตัวละครเน๎นความสําคัญของลักษณะตัวละครให๎โดดเดํนเป็นพิเศษ เป็น
การดําเนินเรื่องด๎วยการพฤติกรรมหรือการกระทําของตัวละคร 
 3. ประเภทการสร๎างบรรยากาศเน๎นความสําคัญที่ฉากหรือองค๑ประกอบตํางๆ ผู๎เขียนจะต๎อง
มีกลวิธีการบรรยายเรื่องให๎ต่ืนเต๎นเร๎าใจ เชํน หวาดกลัว สยองขวัญ นําเกลียด นํากลัว เป็นต๎น 
 4. ประเภทการใช๎แนวคิด เป็นการนําเสนอแนวคิดอยํางใดอยํางหน่ึงแกํผู๎อําน เพื่อให๎เกิด
ความร๎ูความคิดหรือประเทืองปัญญา 
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การอ่านจับใจความเรื่องสั้น 
 การอํานจับใจความเร่ืองสั้นให๎ได๎ถูกต๎องแมํนยําอยํางรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร 
เพราะเป็นงานเขียนที่มุํงให๎ความสนุกเพลิดเพลิน จึงมักมีโครงเร่ืองที่ซับซ๎อนและไมํนิยมบอกเร่ืองราว
หรือแนวคิดสําคัญอยํางตรงไปตรงมา ผู๎อํานจึงควรใช๎แนวทางพิจารณา ดังน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง นับเป็นจุดช้ีแนะหัวใจของเร่ืองไว๎เป็นอันดับแรก เร่ืองสั้นบางเร่ืองต้ังช่ือให๎เห็น
แกํนเรื่องหรือใจความสําคัญได๎ชัดเจน แตํบางเร่ืองก็ยากตํอการตีความจึงควรพิจารณาจากสํวนอ่ืนมา
ประกอบอีกคร้ัง 
 2. แกํนเร่ือง นับเป็นจุดซํอนเร๎นที่ผู๎แตํงเร่ืองสั้นจะไมํนิยมบอกโดยตรง แตํผู๎อํานก็สามารถ
ค๎นหาด๎วยวิธีการดังน้ี 
  2.1 พิจารณาจากข๎อขัดแย๎งของเร่ืองแล๎วติดตามผลของข๎อขัดแย๎งเหลําน้ันวํา      
คลี่คลายขยายตัวและสิ้นสุดลงอยํางไร ซ่ึงจะชํวยช้ีแนะให๎เห็นแกํนเรื่องได๎ชัดเจนขึ้น 
  2.2 พิจารณาจากจุดสุดยอดของเร่ือง ซ่ึงสํวนใหญํมักอยํูตอนท๎ายๆ ใกล๎จบเร่ือง จะ
ทําให๎มองเห็นแกํนเรื่องได๎ทันที 
  2.3 สรุปสาระสําคัญโดยการตอบคําถามให๎ได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร 
และทําไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวํา ผู๎อํานจับใจความของเร่ืองได๎แล๎ว ยังจะเป็นจุดช้ีนําให๎เห็นแกํนเร่ือง
หรือใจความสําคัญได๎งํายด๎วย 
 3. ภูมิหลัง แม๎เรื่องสั้นจะเป็นเร่ืองสมมติ แตํนิยมที่จะสร๎างเร่ืองให๎ดูสมจริงมากที่สุด การมี
ความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ๑ในเรื่อง จะชํวยให๎จับใจความได๎งํายขึ้น 
 4. นํ้าเสียงหรือหางเสียงของผู๎แตํง เน่ืองจากผู๎แตํงเรื่องสั้นจะสามารถใช๎จินตนาการและกลวิธี
การสร๎างสรรค๑ได๎อยํางกว๎างขวาง และจะไมํบอกสาระสําคัญของเร่ืองอยํางตรงไปตรงมาเชํนเดียวกับ
ร๎อยกรองไทยปัจจุบัน บางคร้ังนําเสนอในลักษณะเสียดสีเหน็บแนม เป็นต๎น การจับนํ้าเสียงหรือ   
หางเสียงของผู๎แตํงให๎ได๎จะชํวยให๎จับใจความของเรื่องได๎แมํนยําขึ้น 
 5. เน่ืองจากงานเขียนประเภทเร่ืองสั้นไมํได๎มุํงให๎ความร๎ูหรือข๎อเท็จจริงแกํผู๎อํานเป็นหลัก 
การอํานที่มุํงจับใจความสําคัญเพียงเพื่อตอบคําถามให๎ได๎วําใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และ
ทําไม จึงอาจไมํได๎รสชาติและคุณคําของบันเทิงคดีอยํางเพียงพอ ฉะน้ันการอํานเพื่อจับใจความยํอย
หรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ืองไปพร๎อมกันด๎วยเพื่อจะทําให๎ได๎อรรถรสของเร่ือง
อยํางสมบูรณ๑ 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑, 
2556, 130-132.  
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ใบความรู ้
หลักการอา่นจบัใจความจากเรื่องสัน้ 

 
 การอํานจับใจความเร่ืองสั้นให๎ได๎ถูกต๎องแมํนยําอยํางรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร 
เพราะเป็นงานเขียนที่มุํงให๎ความสนุกเพลิดเพลิน จึงมักมีโครงเร่ืองที่ซับซ๎อนและไมํนิยมบอกเร่ืองราว
หรือแนวคิดสําคัญอยํางตรงไปตรงมา ผู๎อํานจึงควรใช๎แนวทางพิจารณา ดังน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง นับเป็นจุดช้ีแนะหัวใจของเร่ืองไว๎เป็นอันดับแรก เร่ืองสั้นบางเร่ืองต้ังช่ือให๎เห็น
แกํนเรื่องหรือใจความสําคัญได๎ชัดเจน แตํบางเร่ืองก็ยากตํอการตีความจึงควรพิจารณาจากสํวนอ่ืนมา
ประกอบอีกคร้ัง 
 2. แกํนเรื่อง นับเป็นจุดซํอนเร๎นที่ผู๎แตํงเรื่องสั้นจะไมํนิยมบอกโดยตรง ผู๎อํานจะต๎องพิจารณา
จากข๎อขัดแย๎งของเร่ืองแล๎วติดตามผลของข๎อขัดแย๎งเหลําน้ันวํา คลี่คลายขยายตัวและสิ้นสุดลง
อยํางไรพิจารณาจากจุดสุดยอดของเร่ือง ซ่ึงสํวนใหญํมักอยํูตอนท๎ายๆ ใกล๎จบเร่ืองและสรุป
สาระสําคัญโดยการตอบคําถามให๎ได๎วํา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และทําไม ซ่ึงนอกจากจะ
แสดงวํา ผู๎อํานจับใจความของเรื่องได๎แล๎ว ยังจะเป็นจุดช้ีนําให๎เห็นแกํนเร่ืองหรือใจความสําคัญได๎งําย
ด๎วย 
 3. ภูมิหลัง แม๎เรื่องสั้นจะเป็นเร่ืองสมมติ แตํนิยมที่จะสร๎างเร่ืองให๎ดูสมจริงมากที่สุด การมี
ความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ๑ในเรื่อง จะชํวยให๎จับใจความได๎งํายขึ้น 
 4. นํ้าเสียงหรือหางเสียงของผู๎แตํง การจับนํ้าเสียงหรือหางเสียงของผู๎แตํงให๎ได๎จะชํวยให๎จับ
ใจความของเรื่องได๎แมํนยําขึ้น 
 5. เน่ืองจากงานเขียนประเภทเร่ืองสั้นไมํได๎มุํงให๎ความ ร๎ูหรือข๎อเท็จจริงแกํผู๎อํานเป็นหลัก 
การอํานที่มุํงจับใจความสําคัญเพียงเพื่อตอบคําถามให๎ได๎วําใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร และ
ทําไม จึงอาจไมํได๎รสชาติและคุณคําของบันเทิงคดีอยํางเพียงพอ ฉะน้ันการอํานเพื่อจับใจความยํอย
หรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ืองไปพร๎อมกันด๎วยเพื่อจะทําให๎ได๎อรรถรสของเร่ือง
อยํางสมบูรณ๑ 
 
 
ที่มา : แววมยุรา เหมือนนิล, การอ่านจับใจความพิมพ๑คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน๑ , 
2556), 130-131. 
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ใบความรู้เรื่องสัน้ 

เรื่อง รา้นคา้ 

โดย ลาว  ค าหอม 

 ถึงแม๎จะเป็นชํวงปลายฤดูหนาว แตํอากาศยามเช๎าตรํูยังเย็นเยียบ บริเวณลานหน๎าบ๎าน     

ริมถนนที่ ตัดผํานเข๎าไปใจกลางหมูํบ๎าน จึงยังคงมีชาวบ๎านบางสํวนเฉพาะอยํางย่ิงคนแกํกับเด็กน่ัง 

ล๎อมวงผิงไฟเป็นกลุํมๆ จะมีดูพิเศษออกไปหนํอยก็คงจะเป็นกลุํมหน๎าบ๎านผู๎ใหญํบ๎าน เพราะเมื่อมองดู

จากเสื้อผ๎าที่สวมใสํ นอกจากตัวผู๎ใหญํบ๎านซ่ึงสวมเสื้อสีดําบางๆ และหํมผ๎าขาวม๎าทับอีกช้ันหน่ึงแล๎ว 

คนอ่ืนๆ ตํางก็มีเสื้อหนาเตอะและรํุมรํามที่ดูจะให๎ความอบอํุนเพียงพอโดยไมํต๎องพึ่งกองไฟ 

 แขกทั้งสามที่แวะเข๎ามาเย่ียมทํานผู๎ใหญํบ๎านคราวน้ีร๎ูกันวํา เป็นกลุํมอาจารย๑และลูกศิษย๑ที่

สนใจปัญหาของชนบท ขณะที่ทั้งสี่คนกําลังล๎อมวงคุยกันอยํูน้ัน ช่ัวขณะหน่ึงการสนทนาได๎หยุดโดย

อัตโนมัติ เมื่อมีเสียงรถเมล๑ประจําหมูํบ๎านว่ิงฝุาลมหนาวมาจอดลงบนถนนเย้ืองกับที่ที่ทั้งสี่คุยกันอยํู 

เสียแตรเรียกคนดังขึ้นหลายคร้ัง 

 “ทําไมมาเช๎ากันนักลํะ เราจะไปคันน้ีหรือ” ผู๎ที่ถูกเรียกอาจารย๑ถามขึ้นลอยๆ อยํางไมํแนํใจ 

เพราะจําได๎วํา เคยพูดกันวําจะออกจากหมูํบ๎านตอนสายๆ เพื่อที่จะไมํต๎องไปแกรํวกันที่ตลาด จึงได๎ 

กะกันให๎ไปถึงสถานีพอดีกับเวลาของรถไฟซ่ึงจะผํานมาตอนเที่ยงๆ 

 “ยังดอกครับ น่ีเพิ่งเป็นเที่ยวแรก สายๆ ยังมีอีกหลายคัน” ผู๎ใหญํบ๎านตอบ ฝุายที่ถามยังคง

มองไปที่รถยนต๑ด๎วยความสนใจ ในที่สุดก็ถามขึ้น 

 “เอ ทํานผู๎ใหญํ พวกน้ันเขาจะไปไหน” 

 “คงไปตลาดกันแหละครับ” 

 “ไปทําอะไร” 

 ที่ถามก็คงจะเป็นเพราะมองเห็นหลายคนที่เดินไปขึ้นรถเดินตัวเปลําและแตํงตัวเหมือนกําลัง

จะออกไปท๎องไรํท๎องนา มีบางคนเทําน้ันที่สังเกตเห็นวําได๎ถือขวดติดมือไปด๎วย 

 “ก็คงไปหาของมากินมาใช๎แหละครับ” 

 พอดีมีชาวบ๎านอีกกลุํมหน่ึงเดินผําน ผู๎ใหญํบ๎านจึงร๎องถามเพื่อความแนํใจ 

 “นํ้าปลาหมดกิน จะออกไปหาสักขวด” 

 หลายๆ คําตอบตํอมาก็ผสมผสานกันอยํูระหวํางไม๎ขีดสักกลํอง พริกแห๎งสักกิโล หรือไมํก็ยา

แก๎ปวดสักสองสามหํอ 
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 ผู๎ที่ถูกเรียกอาจารย๑ฟังด๎วยอาการงงๆ และมองตามจนกระทั่งรถว่ิงไปพ๎นจากสายตา ระหวําง

กินข๎าวมื้อเช๎าแขกของผู๎ใหญํบ๎านได๎ปรารภขึ้นอีก 

 “ผมออกจะแปลกใจ เพราะตอนกลางวันวานน้ีผมได๎ยินเสียงรถเข๎ามาว่ิงร๎องขายนํ้าปลาใน

หมูํบ๎าน แตํเมื่อสักครํูหลายคนก็บอกวําจะออกไปซ้ือนํ้าปลา ทําไมจึงไมํซ้ือไว๎เสียต้ังแตํเมื่อวาน” 

 “เขาคงจะไมํอยํูบ๎านกัน ตอนกลางวันมักพากันออกไปอยํูตามไรํตามนา” 

 “เทําที่ฟัง ของที่พากันออกไปซ้ือก็เป็นพวกกระจุกระจิกเหมือนๆ กัน” 

 “ครับ” 

 “ทําไมไมํคิดฝากใครสักคน ไปคนเดียวก็นําจะพอและประหยัดคํารถได๎หลายสตางค๑” 

 “ครับ” 

 “นําเสียดายเวลาทํางานด๎วย กวําจะไปกวําจะกลับก็รํวมๆ สามช่ัวโมง ถ๎าไปคนเดียวคนที่อยํู

ก็จะได๎เวลางานเพิ่มต้ังสามช่ัวโมง” 

 “ครับ”  

 เมื่ออ่ิมข๎าวมื้อเช๎าแล๎วแขกของทํานผู๎ใหญํก็ยังไมํหมดความสนใจในเร่ืองที่คุยกันค๎างอยํู 

 “ผมลองกะดู คนที่ขึ้นรถหน๎าบ๎านก็ราวๆ เจ็ดแปดคน มองดูในรถไมํตํ่ากวําสิบ ผมวําถ๎า

สามารถจัดการได๎ มอบหมายกันไปเพียงสองหรือสามคน คนที่อยํูบ๎านก็จะได๎เวลาทํางานของตน 

รวมกันแล๎วอยํางน๎อยก็สามสิบช่ัวโมง นําเสียดายจริงๆ” 

 ผู๎ใหญํบ๎านยังต้ังใจฟังด๎วยความสนใจ แตํไมํออกความเห็น แขกที่มาเยือนจึงเป็นฝุายพูดตํอ 

 “หรือถ๎าจัดการให๎มีร๎านค๎าประจําหมูํบ๎านขึ้นก็นําจะเหมาะ ย่ิงถ๎าเป็นร๎านสหกรณ๑ของ

หมูํบ๎านก็จะดีย่ิงขึ้น” 

 อากาศปลอดโปรํงปลายฤดูหนาว ดูเหมือนจะชํวยให๎ความคิดความต้ังใจของอาจารย๑เจิดจ๎า

มากขึ้น 

 “สังเกตดูสิ่งของที่ จําเป็นที่ ต๎องออกไปซ้ือหาก็ไมํใชํของใหญํโตมีราคาคํางวดเทําใดนัก 

ชาวบ๎านเพียงแตํรํวมกันออกทุนคนละย่ีสิบสามสิบบาท แล๎วจัดต้ังขึ้นเป็นร๎านสหกรณ๑ประจําหมูํบ๎าน

คงจะได๎ประโยชน๑มาก ถ๎ารวมกันได๎เราก็อาจติดตํอซ้ือข๎าวของเหลําน้ันโดยตรงจากผู๎ผลิต ไมํต๎องผํ าน

พํอค๎าคนกลางก็จะได๎ของราคาถูกลง ถึงปลายปีก็คิดบัญชีเฉลี่ยสํวนกําไรกันในหมูํผู๎ถือหุ๎น ก็นําจะชํวย

ยกฐานะของชาวบ๎านขึ้นได๎อีกทางหน่ึง” 
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 เมื่อเห็นเจ๎าของบ๎านฟังด๎วยความสนใจ ทํานอาจารย๑ก็บรรยายตํอ “เร่ืองบัญชี เราก็อาจ

ขอร๎องให๎นักศึกษาที่สนใจออกมาชํวยเป็นพี่เลี้ยงให๎คําแนะนําในระยะต๎นๆ ทํานผู๎ใหญํคิดยังไง” 

 “ดี ดีมากทีเดียวแหละครับ ถ๎าอาจารย๑จะชํวยได๎อยํางน้ัน” 

 เพราะยังเอร็ดอรํอยกับจินตนาการ แขกผู๎ทรงวิทยาคุณก็ได๎เลื่อนการเดินทางกลับของทําน

ออกไปอีกวันหน่ึง เพื่อคอยฟังผลการหารือที่ผู๎ใหญํบ๎านรับปากจะตีเกราะเคาะกลองเรียกลูกบ๎านมา

ประชุมในตอนเย็น การหารือเป็นไปด๎วยดี ชาวบ๎านรับฟังความคิดเห็นของแขกของทํานผู๎ใหญํ มีแตํ

แววยินดีในดวงตา สํวนใหญํพร๎อมที่จะเข๎ารํวม ถึงขั้นที่ได๎กางบัญชีออกมาจดช่ือผู๎ยินดีจะถือหุ๎น ซ่ึง 

กะหยาบๆ เป็นเงินกวําพันบาท สํวนสถานที่ตั้ง ชาวบ๎านจะชํวยกันออกแรงสร๎างขึ้นเอง 

 ทํานอาจารย๑เจ๎าของความคิดน่ังหน๎าบาน ฟังการประชุมด๎วยความอ่ิมเอิบใจ 

 เมื่อทุกสิ่งเริ่มจะเป็นรูปรํางขึ้น ปัญหาที่เหลือคงมีเพียงเร่ืองของการจัดการ และเมื่อซาวเสียง

หาตัวผู๎จัดการ ชาวบ๎านทุกคนกลับน่ิงเงียบ เมื่อคาดค้ันหนักเข๎าและมีการเสนอช่ือหลายตํอหลายคน 

แตํทุกคนที่ถูกเอํยถึงตํางปฏิเสธอยํางแข็งขัน ปรากฏการณ๑ชํวงน้ีทําให๎ผู๎ปรารถนาดีจากทางไกลออก

จะร๎ูสึกผิดหวัง มีอยํูตอนหน่ึงที่มีผู๎เสนอให๎ผู๎ใหญํบ๎านรับเป็นผู๎จัดการ แตํผู๎ถูกเสนอก็อิดเอ้ือน และใน

ที่สุดก็ปฏิเสธโดยอ๎างมีงานมาก 

 ในที่สุดก็มีการเสนอช่ือรายสุดท๎าย ฟังจากคํานําหน๎าช่ือถ๎าไมํเคยเป็นอดีตสมภารเจ๎าวัด ก็คง

จะเป็นครูประชาบาลเกษียณอายุ เพราะมีคํานําหน๎าวํา อาจารย๑ แตํทํานอาจารย๑ของชาวบ๎านก็ปฏิเสธ

ขึงขัง และเมื่อถามถึงเหตุผล คําตอบของทํานงํายและชัดเจนไมํมีใครกล๎าถามตํอ 

 “ผมไมํสู๎แล๎ว จะเลํนให๎มาน่ังเฝูาทรัพย๑สินของคนอ่ืน วันดีคืนดี เกิดไอ๎ผู๎ร๎ายมันเข๎าปล๎นกวาด

เอาของเอาเงินไปหมด ผมไมํแยํหรือ ทํานครับอยํูบ๎านนอกอยํางพวกผมน่ีนะอยําพูดถึงเงินพันเลย 

เพียงแตํใครมีติดบ๎านซักห๎าร๎อยบาทก็นอนสะด๎ุงแล๎ว เพราะไมํร๎ูวําเมื่อไรไอ๎โจรมันจะมาเหยียบอก

เอา” 

 ประโยคสุดท๎ายเขาหันไปทางแขกผู๎ทรงวิทยาคุณและเมตาธรรมจากเมืองกรุง 

  

ที่มา : ลาว คําหอม,รวมเรื่องสั้นลมแล้ง : ร้านค้า พิมพ์คร้ังที่ 3(กรุงเทพ : กําแพง, 2534), 21-26. 
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ใบงาน KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากเรือ่งสั้น 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................หอ๎ง.......... เลขที่ ……………… 
ช่ือ-สกุล .......................................................................... ช้ัน .................ห๎อง.......... เลขที่ ……………… 

K  
นักเรียนร๎ูอะไรมาบ๎าง

แล๎ว 

W  
นักเรียนต๎องการร๎ู

อะไร 

L  
นักเรียนได๎เรียนร๎ูอะไร 

H  
จะหาความร๎ูเพิ่มเติม

ได๎อยํางไร 
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KWLH Plus – Chart เรื่องการอา่นจับใจความจากเรือ่งสัน้(ต่อ) 

Mapping / แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarizing / สรุปใจความสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์ารอา่นจับใจความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 
 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์ารอา่นจับใจความ  
ค าชี้แจง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบสาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจํานวน 30 ข๎อ 
30 คะแนน 
 คําถามแตํละข๎อจะมีข๎อความให๎อําน เมื่อนักเรียนอํานจบแล๎วให๎เลือกเคร่ืองหมายกากบาท X 
ทับข๎อ ก ข ค ง ซ่ึงมีคําที่ถูกต๎องที่สุดเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 เมื่อครูให๎สัญญาณหมดเวลา ให๎นักเรียนวางมือจากการทําข๎อสอบทันที 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 1-2 
 ตม.เกาหลี เตือนอย่าเชื่อข่าวลือ เปลี่ยนผีน้อย เป็นคนถูกกฎหมาย 
 สํานักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล โพสต๑คําเตือนจาก ตม.เกาหลี อยําหลงเช่ือขําวลือ เปลี่ยน
ผีน๎อย เป็นคนถูกกฎหมายได๎ ... เฟซบุ๏กเพจ สํานักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล ได๎โพสต๑ข๎อความเตือน
จาก ตม. เกาหลี วํา อยําหลงเช่ือขําวลือวํา “สามารถเปลี่ยนผีน๎อยเป็นคนถูกกฎหมายได๎” กระทรวง
ยุติธรรมไมํมีมาตรการเปลี่ยนแปลงผู๎พํานักอาศัยอยํางผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายได๎ และสําหรับผู๎ที่
พํานักอาศัยอยํางผิดกฎหมาย จะถูกดําเนินการตามกฎหมายอยํางเครํงครัด เน่ืองจาก ขณะน้ี มีขําว
ลือวํา “สามารถเปลี่ยนแปลงผู๎ที่พํานักอาศัยแบบผิดกฎหมายเป็นผู๎ที่สามารถพํานักอาศัยแบบ       
ถูกกฎหมายได๎”  

ไทยรัฐออนไลน,์ 11 ต.ค. 2561. 
1. จากข๎อความข๎างต๎น ผู๎สํงสารมีจุดมุํงหมายในลักษณะใด  
 ก. ช้ีแจง 
 ข. เตือน 
 ค. แนะนํา 
 ง. แจ๎งให๎ทราบ 
2. จากข๎อความข๎างต๎นคําวํา “ผีน๎อย” หมายถึงใคร  
 ก. แรงงานผิดกฎหมาย 
 ข. แรงงานตํางด๎าว 
 ค. แรงงานไร๎ฝีมือ 
 ง. แรงงานทาส 
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อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 3-4  
 จากเหตุการณ๑ทีมหมูปุาติดถ้ําหลวง เขานางนอน จังหวัดเชียงราย ทีมขําวมีเดียพีพีทีวีได๎ให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีเอาชีวิตรอดในการเดินปุา-ถ้ํา ดังน้ี กํอนเข๎าต๎องแจ๎งเจ๎าหน๎าที่และเตรียมความพร๎อม
ของตัวเอง หลังจากเข๎าไปแล๎วออกมาไมํได๎ ต๎องมีสติและรวมกลุํม อดอาหารแตํห๎ามอดนํ้า หา    
แหลํงนํ้า สร๎างความอบอํุน ถ๎าไมํมีไฟฉายให๎คลานตํ่า ทําสัญลักษณ๑ สํงสัญญาณขอความชํวยเหลือ 
และพยายามหาทางออก  

 ปรับปรงุจาก : https://today.line.me 
3. บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการเอาตัวรอดที่ปรากฏในข๎อความข๎างต๎น  
 ก. ฟูาแยกตัวออกไปสํารวจหาทางออกจากปุาตามลําพัง 
 ข. นํ้าฝนน่ังรออยํางมีสติเพื่อรอคนมาชํวยเมื่อหลงอยํูในปุา 
 ค. ขวัญพยายามทําให๎รํางกายแห๎งอยํูเสมอเมื่อหลงอยํูในปุา 
 ง. ทิพย๑พยายามจุดไฟให๎เกิดควันเพื่อบอกตําแหนํงเมื่อหลงอยํูในปุา 
4. ถ้ําหลวง อยํูในเขตภูมิภาคใดตํอไปน้ี  
 ก. ใต๎ 
 ข. เหนือ 
 ค. ตะวันตก 
 ง. ตะวันออก 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบข้อ 5-6 

'อิเหนา' ดินไหวอกี ลุน้ระทึก-ไร้สนึามิ ยอดทะลุ 1,350 ศพ 
 ดินไหวอีกระลอก แตํไมํมีสึนามิ สลด... คลื่นยักษ๑สึนามิแดนอิเหนาคร้ังกํอน กลืนชีวิตชาวชวา
โดยพุํงถึง 1,350 คน ในจํานวนน้ีเป็นเด็กนักเรียนที่กําลังเข๎าคํายคัมภีร๑ไบเบิล 34 ศพ ตายคาโบสถ๑ 
ขณะที่การค๎นหาผู๎เสียชีวิตและผู๎รอดชีวิตใต๎ซากอาคารที่พังเสียหาย ยังดําเนินตํอไป เผยมีผู๎คน     
ขาดแคลนอาหารและนํ้าดื่มกวํา 2 แสนคน… 

หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั, 3 ต.ค. 2561. 
5. คําวํา “อิเหนา” หมายถึงประเทศใดตํอไปน้ี  
 ก. บรูไน 
 ข. มาเลเซีย 
 ค. ฟิลิปปินส๑ 
 ง. อินโดนีเซีย 
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6.  ข๎อใดสรุปใจความสําคัญของข๎อความข๎างต๎นได๎ถูกต๎องที่สุด  
 ก. เกิดแผํนดินไหวและสึนามิในดินแดนอิเหนา 
 ข. เกิดแผํนดินไหวและสึนามิทําให๎เด็กนักเรียนเสียชีวิต 34 ศพ 
 ค. เกิดแผํนดินไหวและสึนามิทําให๎ยอดผู๎เสียชีวิตพุํงถึง 1,350 คน 
 ง. เกิดแผํนดินไหวและสึนามิทําให๎มีผู๎ขาดแคลนอาหารและนํ้าดื่มกวํา 2 แสนคน 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 7 

 ร าลึกส่งทา้ย 
 ประชาชนจํานวนมาก บ๎างก็อ๎ุมลูกจูงหลาน หลั่งไหลเข๎ามาเที่ยวภายในสวนสัตว๑ดุสิต หรือ
เขาดินวนากันอยํางอํุนหนาฝาค่ัง โดยตํางมาตํอคิวเพื่อถํายภาพกับซ๎ุมที่มีข๎อความ “บ๏ายบาย 80 ปี 
เขาดินวนา” ไว๎เป็นที่ระลึกกันอยํางคึกคัก ในวันที่ 31 กันยายน 2561 ซ่ึงเป็นวันสุดท๎าย กํอนที่    
สวนสัตว๑กลางเมืองหลวงจะปิดให๎บริการถาวร เพื่อย๎ายไปยังที่ใหมํ คลอง 6 ปทุมธานี  

หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั, 1 ต.ค. 2561. 
7. จากข๎อความข๎างต๎นสวนสัตว๑ดุสิตกํอต้ังเมื่อ พ.ศ.ใด  
 ก. 2478 
 ข. 2479 
 ค.2480 
 ง. 2481 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถาม 8-9 

 จาก “เสือด า” สู่ “หมีขอ” วนไป 
 “...เพราะธรรมชาติของ หมีขอ หรือ บินตุรง หรือ หมีกระรอก เป็นสัตว๑หากินในเวลา
กลางคืน อาศัยและหากินตามลําพัง แตํบางคร้ังอาจอยํูรวมกันเป็นกลุํมเล็กๆ ประกอบไปด๎วยแมํและ
ลูก ในเวลากลางวันจะอาศัยโพรงไม๎เป็นที่หลับนอน อาหารได๎แกํ ผลไม๎และสัตว๑ที่มีขนาดเล็กชนิด
ตํางๆ บนต๎นไม๎ทั้งแมลงและสัตว๑เลื้อยคลาน ปีนต๎นไม๎เกํงมาก โดยใช๎หางที่ยาวเกาะเกี่ยวกิ่งไม๎จาก 
ต๎นหน่ึงไปยังอีกต๎นหน่ึง นอกจากน้ียังสามารถวํายนํ้าได๎ด๎วย มีการผสมพันธุ๑กันตลอดทั้งปี ใช๎เวลา   
ต้ังท๎องนาน 3 เดือน ออกลูกคร้ังละ 1–3 ตัว หมีขอมีพฤติกรรมเมื่อพบมนุษย๑มักจะไมํกลัว แตํกลับ
อยากร๎ูอยากเห็น ที่สําคัญถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว๑ปุาค๎ุมครอง และใกล๎จะสูญพันธุ๑แล๎ว! ...ที่เขียนถึง
ธรรมชาติของหมีขอ เพราะอยากให๎เห็นถึงความนํารักของสัตว๑โลกชนิดน้ี ไมํร๎ูวําคนลํายิงมันลงได๎
ยังไง?” 

หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั, โดย สหบาท,11 ต.ค. 2561.  
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8. ข๎อใดกลําวถึงลักษณะพฤติกรรมของ “บินตุรง” ไม่ถูกต๎อง  
 ก. กินผลไม๎และสัตว๑ขนาดเล็ก 
 ข. หากินในเวลากลางคืน 
 ค. ปีนต๎นไม๎ได๎เกํงมาก 
 ง. บินและวํายนํ้าได๎  
9. พฤติกรรมใดที่ทําให๎หมีขอเป็นสัตว๑ที่ถูกมนุษย๑ลําได๎งําย  
 ก. เป็นสัตว๑อยากรู๎อยากเห็นไมํกลัวคน 
 ข. เป็นสัตว๑ที่ชอบหากินตามลําพัง 
 ค. เป็นสัตว๑ชอบนอนกลางวัน 
 ง. เป็นสัตว๑เคลื่อนที่ช๎า 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 10 
 แสงสีฟูาจากหน๎าจอกํอสารพิษเรํงให๎ตาบอดได๎ แม๎จะทราบกันดีวําแสงสีฟูา (Blue light) 
จากหน๎าจออุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑สํงผลเสียตํอสายตาของคนเราได๎ แตํลําสุดนักวิทยาศาสตร๑       
เพิ่งค๎นพบสาเหตุที่ทําให๎เป็นเชํนน้ัน โดยพวกเขาช้ีวําสารเคมีสําคัญในดวงตาทําปฏิกิริยากับแสงสีฟูา
จนเกิดเป็นสารพิษทําลายจอประสาทตา  

https://www.bbc.com/thai/international 
10. ใจความสําคัญของขําวเร่ืองน้ีคืออะไร  
 ก. แสงสีฟูากํอสารพิษทําให๎คนตาบอดได๎ 
 ข. สารเคมีในดวงตาทําให๎เกิดปฏิกิริยากับแสงสีฟูา 
 ค. นักวิทยาศาสตร๑ค๎นพบสาเหตุที่แสงสีฟูาทําให๎คนตาบอด 
 ง. แสงสีฟูาจากหน๎าจออุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑สํงผลเสียตํอสายตาคนเราได๎ 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 11 

เจาะหวัใจ ท าไมคนถงึโกหก 
 “...เรามักจะพูดกันวํา เราโกหกเพื่อรักษานํ้าใจ สํานวนฝร่ังเรียกวํา White Lies ‘คําโกหก   
สีขาว’ ฟังดูบริสุทธิ์ โกหกแบบเล็กๆ น๎อยๆ ที่ไมํทําลายใคร แตํในทางจิตวิทยามองวําคนที่ใช๎วิธีโกหก
แบบน้ี เพราะเขาอยากเลี่ยงความอับอาย หรือไมํก็เกิดเน่ืองมาจากความร๎ูสึกวําตนเองสําคัญไมํพอ 
หรืออาจเพราะไมํอยากทําร๎ายความร๎ูสึกใคร…” 

ไทยรัฐออนไลน์, โดย GQ Thailand, 1 ม.ค. 2560. 
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11. ข๎อใดตํอไปน้ีคือ “คําโกหกสีขาว” ที่ต๎องการทําให๎ผู๎ฟังสบายใจ  
 ก. กานดาโกหกพํอวําตนเองสอบผําน 
 ข. กรวิกโกหกพํอวําสอบเข๎ามหาวิทยาลัยได๎ 
 ค. กานต๑โกหกพํอเร่ืองตํอยกับเพื่อนที่โรงเรียน 
 ง. กรกนกโกหกพํอเกี่ยวกับเรื่องโรคร๎ายที่แมํเป็น 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 12-13 
 เริ่มต๎นอีกคร้ังกับเทศกาล “กินเจ” 2561 หรือประเพณี “ถือศีลกินผัก” ในแบบลัทธิเต๐า เรา
เช่ือวําหลายคนยังคงสงสัยถึงเรื่องราวของการกินเจ ข๎อห๎าม และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต๎องในเวลา 9 วัน 9 
คืน... 
 “...วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต๎องเมื่อกินเจ คือ รับประทานอาหารเจ งดอาหารรสจัด ซ่ึงหมายถึง
อาหารเผ็ด หวานมาก เปร้ียวมาก เค็มมาก งดผักที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลาย แยกภาชนะสําหรับอาหารเจ
เทําน้ัน รักษาศีลห๎า รักษาจิตใจให๎บริสุทธิ์ รักษาอารมณ๑ ไมํพูดคําหยาบคาย รวมถึงงดการมี
เพศสัมพันธ๑ ทําบุญทําทาน ไหว๎พระ สวดมนต๑ นํุงขาวหํมขาวตลอดเทศกาลกินเจ และควรแตํงกาย 
ชุดขาวเข๎ารํวมพิธีกรรมตํางๆ ด๎วย…” 

ไทยรัฐออนไลน์, 9 ต.ค. 2561. 
12. จากข๎อความดังกลําวบุคคลใดตํอไปน้ีปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง  
 ก. วิภาแตํงกายด๎วยชุดสีสดใส 
 ข. อรรณพต้ังใจรักษาศีลให๎บริสุทธิ์ 
 ค. อนงค๑ไหว๎เจ๎าในตอนเช๎าของทุกวัน 
 ง. กานดาหยุดงานตลอดเทศกาลกินเจ 
13. ข๎อใดตํอไปน้ีควรเป็นช่ือเรื่องของข๎อความข๎างต๎น  
 ก. ต๎นกําเนิดและที่มาของเทศกาลกินเจ 
 ข. ข๎อห๎ามเทศกาลกินเจและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต๎อง 
 ค. เทศกาล “กินเจ” และ ประเพณี “ถือศีลกินผัก” 
 ง. 9 วัน 9 คืน ถือศีลกินผัก ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง 
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อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 14-15 
 เจาะอาถรรพณ์ 10 เรื่อง ‘ทุ่งใหญ่นเรศวร’ ผืนปา่ใหญแ่หง่ต านาน 

 6. บ๎านหลังสุดท๎ายของ สืบ นาคะเสถียร 
 สืบ นาคะเสถียร หัวหน๎าเขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาห๎วยขาแข๎ง เขาเป็นบุคคลต๎นแบบของ       
นักอนุรักษ๑ไทย เป็นผู๎ที่รักปุาไม๎และธรรมชาติด๎วยกาย วาจา และใจ เขาตัดสินใจปลิดชีวิตของตนเอง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนในสังคมให๎ต่ืนขึ้น ให๎รับทราบความเป็นไปของ
สถานการณ๑ปุาไม๎ และ สัตว๑ปุาเมืองไทย 
 จนทุกวันน้ี สืบ นาคะเสถียร ได๎กลายเป็นสัญลักษณ๑ของความมุํงมั่นจริงจังในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได๎รับการกํอต้ังขึ้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของกรมปุาไม๎ 

ไทยรัฐออนไลน์, 6 ก.พ. 2561.  
14. ปัจจุบัน (พ.ศ.2561) กรมปุาไม๎กํอต้ังมาแล๎วกี่ปี  
 ก. 122 ปี 
 ข. 123 ป ี
 ค. 124 ปี 
 ง. 125 ปี 
15. การตัดสินใจปลิดชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ของสืบ นาคะเสถียร เกิดขึ้นเพราะ
สาเหตุใด  
 ก. ต๎องการอุทิศชีวิตเพื่อเฝูาผืนปุา 
 ข. ต๎องการให๎กํอต้ัง มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  
 ค. ต๎องการปลุกจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ๑ทรัพยากร 
 ง. ต๎องการกลายเป็นสัญลักษณ๑ของความมุํงมั่นจริงจังในการอนุรักษ๑ 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 16-17 

หวา้ 
 เป็นไม๎ต๎นสูง 10-35 ม. ใบเด่ียวออกตรงข๎ามกัน รูปไขํหรือรูปรี เส๎นขอบใบปิด ก๎านใบยาว 
ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอํอนเป็นชํอที่ซอกใบหรือปลายยอด ฐานรองดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ 
กลีบดอก 4 กลีบ รูปกลมมน เกสรตัวผู๎จํานวนมาก ผลสด รูปรีแกมรูปไขํ ฉ่ํานํ้า สีมํวงดํา ผิวมัน ขนาด
ประมาณ 1 ซม. เมล็ด มีสารชํวยลดนํ้าตาลในเลือด 

   หนงัสอืสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจา้สิรกิติิ์ เล่ม 4. 
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16. ข๎อความข๎างต๎นใช๎รูปแบบการการเขียนแบบใด  
 ก. อุปมา    ข. อธิบาย 
 ค. บรรยาย    ง. พรรณนา 
17. เมล็ดของหว๎ามีสรรพคุณในการรักษาโรคของบุคคลใดตํอไปน้ี  
 ก. วันนาปุวยเป็นโรคไต 
 ข. วันดีปุวยเป็นโรคเบาหวาน 
 ค. วันทองปุวยเป็นโรคโลหิตจาง 
 ง. วันชัยปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 18 
 ระบบนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในปุาชายเลนน้ัน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑ที่มีตํอกัน
ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมพืชพรรณธรรมชาติชนิดตําง ๆ เมื่อได๎รับแสงจากดวงอาทิตย๑ เพื่อใช๎ใน
การสังเคราะห๑แสงจะทําให๎เกิดอินทรียวัตถุและการเจริญเติบโต กลายเป็นแหลํงอาหารของสัตว๑นํ้า
เล็ก ๆ ถ๎าหากพื้นที่ปุาชายเลนถูกบุกรุกทําลาย จํานวนสัตว๑นํ้าก็จะลดลงตามไปด๎วยตลอดจนอาจเกิด
การเนําเสียของนํ้า ดังน้ันจึงควรอนุรักษ๑ปุาชายเลน     

ปรับปรงุจาก : https://th.wikipedia.org 
18. จากข๎อความข๎างต๎น ข๎อใดตํอไปน้ีกลําวได๎ถูกต๎อง  
 ก. ปุาชายเลนมีผลตํอการเพิ่มและลดจํานวนของสัตว๑นํ้า 
 ข. ปุาชายเลนเป็นแหลํงอาหารทางธรรมชาติของมนุษย๑ 
 ค. ปุาชายเลนเป็นปุาที่ถูกบุกรุกทําลายมากที่สุด 
 ง. ปุาชายเลนเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑สัตว๑นํ้าที่ดี 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 19-20 
 ราตรีหน่ึงในเหมันต๑ฤดู ชาวนาพบงูเหําตัวหน่ึงกําลังจะตาย ชาวนาร๎ูสึกวํางูเหํานําสงสาร
เหลือเกินจึงอ๎ุมมันไว๎แนบอก งูเหําได๎รับความอบอํุน ก็คํอยๆ ฟื้นคืนสติ พอฟื้นขึ้นมา มันก็กัดชาวนา
เป็นการทดแทนคุณ กํอนหน๎าที่จะตาย ชาวนาพูดขึ้นวํา “ทําไมเราจึงโงํนัก? ดันสงสารศัตรูของตัวเอง 
จึงต๎องลงเอยด๎วยความเศร๎าแบบน้ีแหละ” 

นิทานเตือนสติ : ชาวนากับงูเหา่. 
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19. เหมันต๑ฤดู หมายถึง ฤดูใดตํอไปน้ี  
 ก. ฤดูฝน 
 ข. ฤดูร๎อน 
 ค. ฤดูหนาว 
 ง. ฤดูใบไม๎ผล ิ
20. จากข๎อความข๎างตนเราสามารถใช๎คุณธรรมข๎อใดตํอไปน้ีเพื่อไม่ให๎เกิดเหตุการณ๑ดังกลําว  
 ก. อุเบกขาต๎องประกอบด๎วยปัญญา 
 ข. มุทิตาต๎องประกอบด๎วยปัญญา 
 ค. กรุณาต๎องประกอบด๎วยปัญญา 
 ง. เมตตาต๎องประกอบด๎วยปัญญา 
 
อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบค าถามข้อ 21-22 
 เหย่ียวตัวหน่ึง กําลังกลัดกลุ๎มกับการหาอาหารไมํได๎ ฉับพลัน มันก็เห็นงูตัวหน่ึงนอนหลับอยํู
ตรงซอกที่รํมเย็น เหย่ียวดีใจแทบเป็นบ๎า โฉบเข๎าไปจับงูตัวน้ันอยํางลิงโลด ไมํคาดฝันเลยวําจะถูกงู  
ฉกกัด กํอนที่จะตาย เหย่ียวพูดขึ้นวํา “นําเจ็บใจนัก ฉันเพิ่งพบเหย่ือที่ฟูาประทานให๎ แตํกลับต๎องตาย
เพื่อเหย่ือช้ินน้ี” 

นิทานเตือนสติ : เหยื่อเปน็พิษ. 
21. คําพูดของเหย่ียวที่วํา “นําเจ็บใจนัก ฉันเพิ่งพบเหย่ือที่ฟูาประทานให๎ แตํกลับต๎องตายเพื่อเหย่ือ
ช้ินน้ี” เป็นคําพูดในลักษณะใด  
 ก. ตัดพ๎อ 
 ข. สํานึกผิด 
 ค. ทอดอาลัย 
 ง. ประชดประชัน 
22. ข๎อคิดที่นักเรียนได๎จากเร่ืองน้ีคืออะไร  
 ก. คนที่ขาดสติมักทําอะไรโดยไมํคิด 
 ข. คนที่เช่ือมั่นตนเกินไปยํอมประมาท 
 ค. คนที่ไมํเตรียมพร๎อมยํอมแพ๎อยํูรํ่าไป 
 ง. คนที่ขาดการระวังตัวยํอมประสบหายนะ 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 23-24 
 “...แมวน๎อยใช๎ปัญญา ร๎องท๎าให๎ปีศาจออกมาสู๎กัน “แปลงรํางเป็นสิงโตหรือเจ๎าโงํ เจ๎าไมํร๎ู
หรอกหรือ แมวนํะ กลัวหนู!” แมวน๎อยร๎องขูํ ทันใดปีศาจก็แปลงรํางเป็นหนู แมวเจ๎าปัญญาก็กระโดด
ตะครุบจับหนูแปลงและจัดการกินเป็นอาหาร...” 

นิทานอีสป : แมวเจา้ปญัญา. 
23. ข๎อใดตํอไปน้ีเรียงลําดับเหตุการณ๑ได๎ถูกต๎อง  
 1. ปีศาจแปลงรํางเป็นหนู  
 2. แมวบอกปีศาจวําแมวกลัวหนู  
 3. แมวร๎องท๎าให๎ปีศาจมาตํอสู๎  
 4. แมวตะครุบหนูกินเป็นอาหาร 
 ก. 1243      ข. 2431 
 ค. 3214      ง. 4312  
24. จากข๎อความข๎างต๎นสัตว๑ชนิดใดไม่ได๎ถูกกลําวถึง  
 ก. หนู      ข. แมว 
 ค. สิงโต      ง. เสือโครํง 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 25-26 
 ...ตอนสายวันรํุงขึ้น ทั้งลูกชาย ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ๎ ตํางร๎องไห๎สะอึกสะอ้ืน “ควายหาย
แล๎วพํอเอ๏ย” ลูกสาวร๎องโวยวายขึ้นเป็นคนแรกเมื่อมองไปที่คอกควายพบแตํความวํางเปลํา ร้ัวด๎าน
ตะวันออกถูกปลดลงทั้งแถบ “ขโมยเอาควายไปกินแล๎ว ขโมยเอาควายไปกินแล๎ว” ทุกคนกรูกันมาที่
คอกควาย “ควายหายเสียแล๎ว จะเอาข๎าวที่ไหนมากิน?” ลูกชายพูดอยํางโกรธจัด “นํ้าเต็มที่ กล๎าก็
ถอนแล๎ว จะเอาอะไรไถนา?” แตํเมื่อมองไปที่เพิงของพํอหน๎าคอกควาย ทุกคนตกตะลึงอ๎าปากค๎าง 
แดดอํอนๆ สาดแสงจับทั่วใบหน๎า ดวงตาที่ลึกลงไปจากสันแก๎มหลับพร้ิม เมื่อทุกคนถลาไปจนถึง    
จึงพบวําแกยังหลับและกรนครอกๆ อยํางเป็นสุข... 

รวมเรือ่งสัน้ฟา้บก่ัน้ : หมอเถื่อน โดย ลาว ค าหอม. 
25. จากข๎อความข๎างต๎นมีตัวละครทั้งหมดกี่คน  
 ก. 4 คน 
 ข. 5 คน 
 ค. 6 คน 
 ง. 7 คน 
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26. ข๎อใดตํอไปน้ีคือประโยคใจความสําคัญของเรื่อง  
 ก. ขโมยเอาควายไปกินแล๎ว 
 ข. ลูกชายพูดอยํางโกรธจัด 
 ค. จะเอาข๎าวที่ไหนมากิน? 
 ง. จะเอาอะไรไถนา? 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 27-28  
 ...เขาเดินมาช๎าๆ เสื้อลายสีสดพลิ้วมากับหมอกฝนที่ยังอ๎อยอ่ิงเป็นละอองอยํูในแสงแดดอํุน 
กระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมแกวํงไปมาตามจังหวะเดิน “เป็นไงครับ” เขาย้ิมอยํางกว๎างขวางและทักมาแตํ
ไกล “ลุงนอนหลับบ๎างไหม?” ทุกคนหันไปมองอยํางไมํเข๎าใจ “ลุงนอนหลับไหมครับ?” เขาถามอีก
เมื่อเดินเข๎ามาใกล๎ “วานน้ีผมให๎ยานอนหลับแกไว๎สามเม็ด” เขาย้ิมและมองหน๎าทุกคน “ฮ๎า!” ลูกชาย
อุทาน “อ๎าว ยานอนหลับ ยานอนหลับ ง้ันแกก็วางยาพํอฉันและเป็นพวกของขโมยนํะซี” ขาดคํา 
ทํอนฟืนไม๎เต็งขนาดเขื่องลอยลิ่วจับผลัวะที่ท๎ายทอย รํางระหงหมุนต้ิวและล๎มควํ่า กระเป๋าน๎อย
กระเด็นไปอีกทางหน่ึง 

รวมเรือ่งสัน้ฟา้บก่ัน้ : หมอเถื่อน โดย ลาว ค าหอม. 
27. ข๎อความที่วํา “เขาเดินมาช๎าๆ เสื้อลายสีสดพลิ้วมากับหมอกฝนที่ยังอ๎อยอ่ิงเป็นละออง อยํูใน
แสงแดดอํุน กระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมแกวํงไปมาตามจังหวะเดิน” ใช๎คําโวหารชนิดใด   
 ก. สาธกโวหาร 
 ข. เทศนาโวหาร 
 ค. บรรยายโวหาร 
 ง. พรรณนาโวหาร  
28. จากข๎อความข๎างต๎น ผู๎อํานต๎องมีความร๎ูเกี่ยวกับภูมิหลังในเร่ืองใดจึงจะชํวยให๎เข๎าใจเร่ืองราวได๎ดี
ย่ิงขึ้น  
 ก. การทํางานของหมอสมัยกํอน 
 ข. สภาพของสังคมชนบทสมัยกํอน 
 ค. อาชีพเกษตรกรรมของคนสมัยกํอน 
 ง. บริบททางครอบครัวของคนสมัยกํอน 
 
 
 
 



 176 
 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 29-30 
 ...แตํแล๎วจํูๆ ในขณะที่ความขุํนเคืองยังไมํหายดี ปรากฏการณ๑อันใหมํก็พลันบังเกิดขึ้น เมื่อ
เด็กเลี้ยงควาย (ที่ยังเหลืออยํูบ๎าง) เกิดไปพบเศียรพระพุทธรูปที่ถูกขโมยวางหมกอยํูในพุํมสะแก ไมํ
หํางจากร้ัววัดมากนัก ปรากฏการณ๑อันน้ีได๎เรียกขวัญและความดีอกดีใจของชาวบ๎านบุํงเตยกลับมา
เป็นอันมาก หลังจากโจษกันเซ็งแซํกันอยํูไมํนาน คนรํางอ๎วนเต้ียที่ช่ือแหลมก็ได๎แหลมคําพูดของเขา
ทะลุขึ้นกลางวง “ฉันวําเร่ืองน้ีบ๎านเราต๎องจัดงานสมโภช”...  
 คําเลําลือเร่ืองเศียรพระพุทธรูปวัดบ๎านบุํงเตยได๎รับการกลําวขวัญกระจายออกไปอยําง
กว๎างขวาง ย่ิงไกลจากหมูํบ๎านเทําใด รายละเอียดปลีกยํอยของเร่ืองก็ย่ิงมาก แรกๆ ก็วําด๎วยอิทธิฤทธิ์
อันศักด์ิสิทธิ์ทําให๎ไอ๎หัวขโมยร๎ูสึกวํา เศียรน้ีหนักจนไมํสามารถจะแบกหามเอาไปได๎ 
 ไกลจากหมูํบ๎านออกไปอีกหนํอยก็ลือกันวํา ได๎มีคนเห็นรอยเลือดหยดเป็นทางไปจากอุโบสถ 
บ๎างก็วําเป็นรอยเลือดของได๎หัวขโมย แตํก็มีบางคนเหมือนกันแอบกระซิบวํา เป็นเลือดจากเศียรของ
พระประธาน ซ่ึงในระยะหลังๆ ได๎ถูกยกฐานะขึ้นเป็นหลวงพํอบุํงเตย... 
 แรกเริ่มเมื่อเรื่องราวของความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพํอเกิดมีขึ้น นายแหลมผู๎เป็นเจ๎าความคิด
งานสมโภชให๎หลวงพํอยังมีฐานะเป็นเพียงผู๎ชํวยมรรคนายก หลังจากน้ันจึงถูกเลื่อนแทรกขึ้นเป็น
มรรคนายก ตํอมาเมื่อผู๎ใหญํบ๎านคนเกําลาออก เขาก็ได๎รับเลือกให๎เข๎าควบตําแหนํงผู๎ใหญํบ๎านอีก
ตําแหนํงหน่ึง จนอีกไมํนาน กํานันในตําบลจะถึงวาระครบเกษียณ ทําให๎ผู๎ใหญํแหลมเร่ิมปรายสายตา
ไปทางตําแหนํงน้ัน... 

รวมเรือ่งสัน้ฟา้บก่ัน้ : หลวงพอ่บุง่เตย โดย ลาว ค าหอม. 
29. ใครเป็นผู๎ที่ได๎รับผลประโยชน๑จากความศักด์ิสิทธิ์ของหลวงพํอบุํงเตยมากที่สุด  
 ก. ชาวบ๎านบุํงเตย 
 ข. เด็กเลี้ยงควาย 
 ค. เจ๎าอาวาส 
 ง. นายแหลม 
30. เหตุการณ๑ขโมยเศียรพระเกิดขึ้นที่ใด   
 ก. บ๎านนายแหลม 
 ข. พุํมต๎นไม๎สะแก 
 ค. กุฏิเจ๎าอาวาส 
 ง. ภายในอุโบสถ 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนที่มตีอ่การจดัการเรยีนรู้ 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
ค าชี้แจง ให๎นักเรียนพิจารณาข๎อความในแตํละข๎อแล๎วทําเครื่องหมาย / ลงในชํองตารางท่ีตรงกับความคิดเห็นของ

นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมแบบคํูคิดดังน้ี 
   เห็นด๎วยมากท่ีสุด  ให๎ระดับ  5 
   เห็นด๎วยมาก  ให๎ระดับ  4 
   เห็นด๎วยปานกลาง  ให๎ระดับ  3 
   เห็นด๎วยน๎อย  ให๎ระดับ   2 
   เห็นด๎วยน๎อยท่ีสุด  ให๎ระดับ  1 

รายการ ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู 

1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลําดับตํอเน่ืองไมํสับสน สามารถปฏิบัติ
ตามได๎ไมํยากจนเกินไป 

     

2. กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนต้ังคําถามและตอบคําถามในสิ่งที่อยากร๎ู      
3. นักเรียนได๎ร๎ูจักแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม       

4. นักเ รียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบั ติ เอง โดยครูเป็นผู๎คอยแนะนําและ
ชํวยเหลือ 

     

ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู 

1. นักเรียนมีความสนใจสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน      
2. นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อน 

     

3. นักเ รียนมีความกระตือรือร๎นที่จะ รํวมกันเ รียนร๎ูกับเพื่อนเพื่อ
ความสําเร็จของการทํางานคํู 

     

4. ครูคอยชํวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยํางทั่วถึง      
ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อนคํูคิด      

2. นักเรียนได๎รับความร๎ูใหมํๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันในช้ันเรียน 

     

3. ชํวยให๎นักเรียนได๎ฝึกคิดและทํางานอยํางเป็นระบบ      

4. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอํานไปใช๎ในชีวิตประจําวันและใน
วิชาอ่ืนๆ  
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ภาคผนวก ค 
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ตารางผลการวิเคราะห์เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181 
 

 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห๑ คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ขององค๑ประกอบและความเหมาะสม
ถูกต๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู (แผนการจัดการเรียนร๎ูที่ 1) 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสําคัญ     
 1.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 1.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. จุดประสงค๑การเรียนร๎ู     

 2.1 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 2.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 2.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. เน้ือหา     
 3.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 3.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 3.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
 4.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 4.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 
 4.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. สื่อการเรียนร๎ู     
 5.1  สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 5.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและประเมินผล     
 6.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 6.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
 6.3 สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ขององค๑ประกอบและความเหมาะสม
ถูกต๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู (แผนการจัดการเรียนร๎ูที่ 2) 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสําคัญ     
 1.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 1.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. จุดประสงค๑การเรียนร๎ู     

 2.1 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 2.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 2.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. เน้ือหา     
 3.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 3.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 3.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
 4.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 4.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 
 4.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. สื่อการเรียนร๎ู     
 5.1  สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 5.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและประเมินผล     
 6.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 6.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
 6.3 สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ขององค๑ประกอบและความเหมาะสม
ถูกต๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู (แผนการจัดการเรียนร๎ูที่ 3) 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสําคัญ     
 1.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 1.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. จุดประสงค๑การเรียนร๎ู     

 2.1 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 2.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 2.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. เน้ือหา     
 3.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 3.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 3.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
 4.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 4.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 
 4.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. สื่อการเรียนร๎ู     
 5.1  สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 5.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและประเมินผล     
 6.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 6.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
 6.3 สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ขององค๑ประกอบและความเหมาะสม
ถูกต๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู (แผนการจัดการเรียนร๎ูที่ 4) 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสําคัญ     
 1.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 1.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. จุดประสงค๑การเรียนร๎ู     

 2.1 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 2.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 2.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. เน้ือหา     
 3.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 3.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 3.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
 4.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 4.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 
 4.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. สื่อการเรียนร๎ู     
 5.1  สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 5.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและประเมินผล     
 6.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 6.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
 6.3 สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ขององค๑ประกอบและความเหมาะสม
ถูกต๎องของแผนการจัดการเรียนร๎ู (แผนการจัดการเรียนร๎ูที่ 5) 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสําคัญ     
 1.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 1.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
2. จุดประสงค๑การเรียนร๎ู     

 2.1 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

 2.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 2.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. เน้ือหา     
 3.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 3.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
 3.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
 4.1 สอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 4.2 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 
 4.3 สอดคล๎องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5. สื่อการเรียนร๎ู     
 5.1  สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 5.2 สอดคล๎องกับกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

6. การวัดและประเมินผล     
 6.1 สอดคล๎องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค๑การเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 

 6.2 สอดคล๎องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 
 6.3 สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  14 ผลการวิเคราะห๑ คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          
การอํานจับใจความ  

เนื้อหา จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ พฤตกิรรม ข้อที ่ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

ขําว นักเรียนมีความสามารถ
ด๎านการอํานจับใจความ
ขําว 

ความเข๎าใจ 1 0 +1 +1 0.67 
ความร๎ู/จํา 2 +1 +1 +1 1.00 

ความร๎ู/จํา 3 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 4 +1 +1 +1 1.00 

ความร๎ู/จํา 5 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 6 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 7 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 8 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 9 +1 +1 +1 1.00 

บทความ นักเรียนมีความสามารถ
ด๎านการอํานจับใจความ
บทความ 

ความร๎ู/จํา 10 +1 +1 +1 1.00 
ความร๎ู/จํา 11 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 12 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 13 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 14 +1 +1 +1 1.00 
ความร๎ู/จํา 15 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 16 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 17 +1 +1 +1 1.00 

สารคดี นักเรียนมีความสามารถ
ด๎านการอํานจับใจความ
สารคดี 

ความเข๎าใจ 18 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 19 +1 +1 +1 1.00 
ความร๎ู/จํา 20 +1 +1 +1 1.00 

ความร๎ู/จํา 21 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 22 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 23 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 24 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 25 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 26 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห๑ คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          
การอํานจับใจความ (ตํอ) 

เนื้อหา จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ พฤตกิรรม ข้อที ่ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

นิทาน 
 
 

นักเรียนมีความสามารถ
ด๎านการอํานจับใจความ
นิทาน 
 
 

ความเข๎าใจ 27 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 28 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 29 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 30 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 31 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 32 +1 +1 +1 1.00 
ความร๎ู/จํา 33 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 34 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 35 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 36 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องสั้น นักเรียนมีความสามารถ

ด๎านการอํานจับใจความ
เรื่องสั้น 

ความร๎ู/จํา 37 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 38 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 39 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 40 +1 +1 +1 1.00 
ความเข๎าใจ 41 +1 +1 +1 1.00 

ความเข๎าใจ 42 +1 +1 +1 1.00 
นําไปใช๎ 43 +1 +1 0 0.67 

ความร๎ู/จํา 44 +1 +1 +1 1.00 

นําไปใช๎ 45 +1 0 +1 0.67 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห๑คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูด๎วยเทคนิค KWLH PLUS  รํวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบคํูคิด 

รายการประเมนิ ความคดิเหน็ผู้เชีย่วชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ู     
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นลําดับตํอเน่ืองไมํสับสน 
สามารถปฏิบัติตามได๎ไมํยากจนเกินไป 

+1 +1 +1 1.00 

2. กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนต้ังคําถามและตอบ
คําถามในสิ่งที่อยากรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนได๎ร๎ูจักแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายใน
การศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม 

+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติเอง โดยครูเป็นผู๎คอย
แนะนําและชํวยเหลือ 

+1 +1 +1 1.00 

ด๎านบรรยากาศในการเรียนร๎ู     

1. นักเรียนมีความสนใจสนุกสนานในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะรํวมกันเรียนร๎ูกับ
เพื่อนเพื่อความสําเร็จของการทํางานคํู 

+1 +1 +1 1.00 

4. ครูคอยชํวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยํางทั่วถึง 

+1 +1 +1 1.00 

ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเรียนร๎ู     
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองและเพื่อนคํูคิด +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนได๎รับความร๎ูใหมํๆ จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันในช้ันเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนได๎ฝึกคิดและทํางานอยํางเป็นระบบ +1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอํานไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห๑คําความยากงําย (P) และคําอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ       
วัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความ 
 

ข้อที ่ P r ข้อที ่ P r ข้อที ่ P r 

1. 0.63 0.35 16. 0.80 0.20 31. 0.50 0.50 

2. 0.75 0.40 17. 0.55 0.30 32. 0.78 0.35 
3. 0.60 0.20 18. 0.73 0.25 33. 0.80 0.40 

4. 0.78 0.35 19. 0.80 0.30 34. 0.35 0.30 
5. 0.80 0.30 20. 0.88 0.15 35. 0.23 0.25 

6. 0.58 0.45 21. 0.45 0.20 36. 0.75 0.50 
7. 0.58 0.25 22. 0.30 0.20 37. 0.63 0.25 

8. 0.73 0.35 23. 0.75 0.30 38. 0.60 0.50 
9. 0.85 -0.10 24. 0.05 -0.10 39. 0.43 0.25 

10. 0.95 0.10 25. 0.63 0.35 40. 0.68 0.35 
11. 0.78 0.25 26. 0.63 0.25 41. 0.45 0.20 

12. 0.78 0.25 27. 0.60 0.30 42. 0.50 0.50 

13. 0.53 0.35 28. 0.25 0.20 43. 0.33 0.25 
14. 0.48 0.25 29. 0.35 0.20 44. 0.45 0.30 

15. 0.75 0.30 30. 0.53 0.53 45. 0.50 0.10 
 

นําแบบทดสอบไปทดลองใช๎กับนักเรียนที่ผํานการเรียนเรื่องการอํานจับใจความมาแล๎ว จําวน 
40 คน ได๎ข๎อสอบที่มีคําความยากงําย (P) และคําอํานาจจําแนก (r) ที่นํามาใช๎ได๎จํานวน 40 ข๎อ ผู๎วิจัย
ทําการเลือกข๎อสอบให๎เหลือ 30 ข๎อ คือข๎อ 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23,25,27, 
29, 30,31,32,33,37,39,40,41,42,44 จากข๎อสอบทั้งหมด 45 ข๎อ แล๎วนํามาหาคําความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ พบวําแบบทดสอบมีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.83 
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ตารางที่ 17 ผลคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอํานจับใจความกํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ู
ด๎วยเทคนิค KWLH Plus รํวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคํูคิด 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน 
(30) 

หลงัเรยีน 
(30) 

คนที ่ ก่อนเรยีน 
(30) 

หลงัเรยีน 
(30) 

1 16 25 23 15 22 
2 18 23 24 12 20 

3 20 28 25 10 20 
4 21 27 26 18 22 

5 15 22 27 20 26 
6 22 29 28 21 27 

7 17 20 29 17 24 
8 15 25 30 14 22 

9 16 24 31 15 24 
10 15 23 32 22 20 

11 16 26 33 19 23 

12 17 24 34 16 20 
13 13 21 35 21 27 

14 22 27 36 20 21 
15 21 27 37 14 22 

16 14 21 38 16 25 
17 23 29 39 18 24 

18 19 25 40 12 21 
19 19 26 41 15 23 

20 18 21 42 22 28 
21 19 22 43 19 26 

22 15 22 44 20 27 
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