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บทคัดย่อภาษาไทย  

61263321 : หลกัสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : เทคนิคการสอน 5W1H, วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง, การอ่านจบัใจความ 

นางสาว ภทัรสุดา นาคสุข: การพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : อาจารย ์ดร. อธิกมาส มากจุย้ 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจบัใจความ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H 
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน  5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง กลุ่ม
ตวัอย่างนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัเวียงทุน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
18 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดย
ใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2) แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านจบัใจความซ่ึงเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียว ทดสอบ
ก่อนเรียน-หลงัเรียน สลบัตวัเลือก  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)                    

             ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยผลการทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
16.89 มากกว่าก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.78 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน  5W1H ร่วมกับวรรณกรรม
ท้องถ่ินภาคกลาง มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  โดยความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61263321 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : 5W1H teaching technique, Local Literature in the Central Region, reading 
comprehension 

MISS PHATHARASUDA NAKSUK : THE DEVELOPMET OF READING 
COMPREHENSION ABILITY OF PRATHOM SUKSA 6 STUDENTS BY USING 5W1H 
TEACHING TECHNIQUES IN CONJUNCTION WITH LOCAL LITERATURE IN THE 
CENTRAL REGION THESIS ADVISOR : PH. D. ATIKAMAS MAKJUI 

The purposes of this thesis were to 1) compare an ability in reading comprehension of 
Prathomsuksa 6 Students before and after learning by using 5W1H teaching technique with Local 
Literature in the Central Region 2) study opinion of Prathomsuksa 6 Students toward learning by 
using 5W1H teaching technique with Local Literature in the Central Region. The sample group was 
18 students from Prathomsuksa 6 Students in the second- semester Academic Year, 2021 at Wat 
Wiang Thun School. The instruments used for gathering data consisted of 1) reading 
comprehension by using 5W1H teaching technique with Local Literature in the Central Region of 
Prathomsuksa 6 Students Lesson Plan. 2) reading comprehension assessment multiple choice 
question that have 4 selections Take a single test Pre- test - post- test toggle choice. 3)  Student 
opinion questionnaireto learning by using 5W1H teaching technique with Local Literature in the 
Central Region. The mean , and standard division (S.D.) 

             The results of the study were as follows: 1) Overview summary ability in reading 
comprehension of Prathomsuksa 6 Students pre-test when comparative scores before and after 
learning found that the scores after learning were higher than before learning. 2.) opinion of 
Prathomsuksa 6 Students toward learning by using 5W1H teaching technique with Local Literature 
in the Central Region have overall opinion was at the highest-level those opinions about the benefits 
of learning were at the highest level of opinion. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การอ่านมีความส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เพราะนอกจากการอ่านจะก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินแลว้การอ่านยงัเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อให้ทนัเหตุการณ์ และยงัเพิ่มพูนสติปัญญา  
ของบุคคลให้มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านอย่างแทจ้ริง ซ่ึงผูอ่้านสามารถน าความรู้ความคิดจากเร่ือง          
ท่ีอ่านไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมได ้การอ่านนอกจาก จะมีความส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของมนุษยใ์ห้ดีขึ้นแลว้ ในทางดา้นการศึกษาการพฒันาผลการเรียน และความส าเร็จใน                   
การเรียนนั้นยงัขึ้ นอยู่กับประสิทธิภาพในการอ่านด้วย โดยเฉพาะผูท่ี้มีทักษะการอ่านได้เร็ว                     
และเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านได้เป็นอย่างดีดังท่ี จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556: 2)                              
ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้่า “การอ่านมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจถึงสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวั ส่งเสริมให้ผูอ่้านมีการพฒันาการเรียนรู้ 
พฒันาความคิด และการสรุปขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  เกิดความเขา้ใจสังคม และรู้จกัรูปแบบของสาร
ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มณีรัตน์ กนัหาวรรณะ (2557: 2) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัความส าคญัของ
ทกัษะการอ่าน ดงัน้ีทกัษะการอ่านนั่นมีความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบนั 
เพราะท าใหเ้ราสามารถติดต่อส่ือสาร ติดตามความเคล่ือนไหวของข่าวสารและความกา้วหนา้ต่าง ๆ 
ของโลกได้อย่างเท่าทัน นอกจากน้ีการอ่านยงัช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิดและวิจารณญาณ                      
ไม่ว่าจะารติดต่อส่ือสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนประกอบกิจกรรมต่าง ๆ                         
เพื่อแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินก็ตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านทั้งส้ิน  

การอ่านจบัใจความ เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นของการอ่านทุกรูปแบบโดยอ่านเพื่อท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เขา้ใจจุดมุ่งหมาย สาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ
ใหถึ้งผูอ่้าน ซ่ึง ชุติมา ยอดตา (2561: 2) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ไวว้า่
การอ่านจบัใจความมีความส าคัญเพราะเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการอ่านระดับขั้นสูง              
ขึ้นไป  เพราะถา้หากนักเรียนไม่สามารถอ่านจบัใจความไดก้็จะส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ี
อ่าน เน่ืองจากการอ่านจบัใจความมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในแก่นเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง                
และส าหรับผูเ้รียนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาจ าเป็น อย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยทักษะการอ่าน                        
จับใจความ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นผูเ้รียน                     
ท่ีขาดทกัษะการอ่านจบัใจความก็จะไม่สามารถสรุปเน้ือหาสาระเร่ืองท่ีอ่านได้ในด้านการเรียน             
การสอนการอ่านจบัใจความถือวา่มีความส าคญั เพราะเป็นพื้นฐาน ในการอ่านท าความเขา้ใจเน้ือหา
ของ การเรียนในทุกรายวิชา โดยการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรัก                   
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การอ่านและพฒันาให้นักเรียนสามารถอ่านจบัใจความไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่การท่ีจะพฒันา
นักเรียนให้สามารถอ่านจบัใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติัอย่าง
สม ่าเสมอเพราะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการแสวงหาความรู้ดงัท่ี แววมยรุา เหมือนนิล (2556: 17) 
ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านจบัใจความเป็นการเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอนัดบัตน้ และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัมาก
ส าหรับการอ่านระดบัสูงต่อไป เช่น ถา้นกัเรียนอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้ก็คงไม่สามารถอ่าน
เพื่อพิจารณ์ว่าเร่ืองนั้นดีไม่ดีไดเ้ลยสอดคลอ้งกบั จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2556: 7) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบั
ความส าคัญของการอ่านจับใจความว่าเป็นการอ่านในระดับเบ้ืองต้น แล้วผูอ่้านสามารถสรุป
สาระส าคญัและถ่ายถอดเร่ืองราวท่ีอ่านต่อได ้ซ่ึงการอ่านจบัใจความตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจากการ
อ่านสารประเภทต่าง ๆจนเกิดเป็นความเขา้ใจในสารท่ีอ่าน โดยความเขา้ใจในการอ่านทัว่ไปนั้น                      
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เขา้ใจองค์ความรู้ ความเขา้ใจ และอารมณ์ ซ่ึงทั้ง 3 ส่ิงน้ีลว้นเป็น            
กลยุทธ์ส าคัญท่ีผูอ่้านจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน จนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับ                
กมลชนก แจ่มจ ารัส (2556: 2) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความเพิ่มเติมไว้ว่า 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความมีความส าคญัและจ าเป็นในการศึกษาวิชาการต่าง ๆ ท าให้
ได้รับขอ้มูลอย่างฉับไวตรงประเด็นและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้ การเรียน           
การสอนในทุกระดบัชั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการอ่านจบัใจความ ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความเขา้ใจในการ
อ่าน นัน่คือเราจะเนน้การอ่านเพื่อการเรียนรู้มากกวา่การเรียนรู้เพื่อการอ่าน ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
แสดงให้เห็นว่าการอ่านจับใจความมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นการอ่านขั้นพื้นฐาน                  
ท่ีส าคญัโดยการอ่านจบัใจความให้ไดน้ั้นตอ้งอาศยักระบวนการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอจนเกิดเป็น
ความสามารถทางดา้นการอ่านจบัใจความ และสามารถน าความรู้ไปต่อในการอ่านระดบัท่ีสูงขึ้นได ้           

กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 1) เล็งเห็นความส าคญัของการยกระดบัคุณภาพการศึกษา                
โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ                            
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนในสังคม                      
อย่างปกติสุข จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียนซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดด้ าเนินการสร้าง
และพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลความสามารถและทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ขึ้นเพื่อใหโ้รงเรียนมีเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลตามนโยบาย
ต่าง ๆ ขอ้สอบจะแบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือฉบบัการอ่านและการเขียน โดยผลการวดัและประเมินผล
ทกัษะความสามารถในการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 จะแบ่งออกเป็น 2 ตอนดว้ยกนั
คือตอนท่ี 1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองท่ีก าหนด และตอนท่ี 2 ความเขา้ใจ              
ในการอ่าน เป็นการวดัความสามารถในการอ่านจับใจความจากส่ือ ต่าง ๆ เช่นนิทาน เร่ืองสั้ น               
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เพลงพื้นบา้น บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เร่ืองสั้น และงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ผล
การวดัและประเมินทกัษะความสามารถในการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนวดัเวียงทุน จงัหวดัราชบุรี 
มีแนวโนม้ต ่าลงเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 โดยผลคะแนนการสอบดา้นการอ่าน
ตอนท่ี 2 การอ่านรู้เร่ืองพบวา่ปีการศึกษา 2560 คะแนนการสอบอยูท่ี่ร้อยละ 71.25 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละ 69.75และปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 67.00 จากผลคะแนนการทดสอบความสามารถ                    
และทกัษะการอ่านขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คะแนนตอนท่ี 2 การอ่านรู้เร่ืองปี 2560 – 2562 มีคะแนนร้อย
ละต ่าลงเร่ือย ๆ ซ่ึงจากการวดัผลและประเมินผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา
ภาษาไทยนั้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถอ่านเน้ือหาและตอบค าถามท่ีครูก าหนดไวไ้ด้ 
เน่ืองจากนักเรียนยงัไม่สามารถแยกประเด็นหลกัและประเด็นรองของเน้ือหาท่ีได้อ่าน ส่งผลให้           
ไม่สามารถอ่านจบัใจความไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผลการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัเวียงทุน (2563: 2) ไดด้ าเนินการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาเพื่อประเมินการสอน
ของครูผูส้อน ผูป้ระเมินประกอบด้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเวียงทุน และฝ่ายวิชาการ โดยผล             
การประเมินปีการศึกษา 2563 พบวา่ครูผูส้อนในรายวิชาภาษาไทยมีการจดัการเรียนการสอนท่ียงัยึด
ครูเป็นศูนยก์ลาง ในดา้นการสอนอ่านจบัใจความ ยงัเนน้ให้นกัเรียนอ่านและท าแบบฝึกหัดเร่ือย ๆ 
ซ่ึงแบบฝึกหัดท่ีครูน ามาใช้ ในการจดัการเรียนการสอนนั้น   มีเน้ือหาทางดา้นวิชาการ เป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่ชอบท่ีจะเรียนในเน้ือหาเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ 
ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวและเห็นถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ท่ีนกัเรียนควรไดรั้บ
การฝึกฝนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนอ่านท่ีสามารถช่วยพฒันาให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการอ่านจบัใจความได ้ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาเก่ียวกบัเทคนิควิธีการ
สอนอ่านจับใจความท่ีมีประสิทธิภาพเช่น เช่น เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R วิธีการสอนอ่าน                    
แบบ ARC วิธีการสอนอ่านแบบ DT-TA และเทคนิคการสอน 5W1H เป็นตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการ
ดังกล่าวจึงเกิดความสนใจในวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคการสอน 5W1H ท่ีใช้
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ 
ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ น ามาหาความสัมพนัธ์ เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านั้นเพื่อค้นหาค าตอบท่ีเป็นความเป็นจริงหรือท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดมาจัดระบบเรียบเรียงใหม่ให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจ โดยใช้หลักการตั้งค  าถามดังน้ี                             
What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไหร่)  Why (ท าไม)  Who (ใคร) How (อย่างไร) ซ่ึงศศิมา 
สุขสว่าง (2562) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ตามหลักเทคนิค 5W1H คือท าให้รู้
ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดขึ้นเขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์นั้นสามารถ 
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ใชเ้ป็นฐานความรู้ในการน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาท าให้สามารถหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล
ใหก้บัส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง และสามารถประมาณความน่าจะเป็นได ้ 

ทักษะยุคแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต่อ                            
การด ารงชีวิตในทางด้านการศึกษาได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                
โดย วิจารณ์ พานิช (2555: 41) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งใหห้ลกัสูตร
สถานศึกษาน าเอาบริบท สภาพแวดลอ้มและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน  ถ่ินฐาน
และภูมิล าเนามาเป็นสถานการณ์กระตุน้ให้นักเรียนได้รู้จกัและเกิดประเด็นสนใจอยากรู้  น าไปสู่
การสืบคน้รวบรวมทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร และความรู้เชิงบูรณาการ               
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 สร้างกระบวนการคิดการปฏิบติั และแกปั้ญหาให้
เกิดการเรียนรู้ในทกัษะการท างานและทกัษะชีวิตรวมถึงการรู้เท่าทนัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ                
โดยสถานศึกษาด าเนินการส ารวจสภาพบริบท สภาพแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม และสุนทรียภาพทาง
ศิลปวฒันธรรม ทางดา้นอคัรศิลปิน วรรณศิลป์ ทศันศิลป์ หรือศิลปะสถาปัตยกรรมศิลปะการแสดง 
เพลงพื้นบา้นและการประกอบอาชีพในชุมชนถ่ินฐานและภูมิล าเนาเพื่อน าขอ้มูลมาใช้จดัท าเป็น
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาหรือบูรณาการกบัการเรียนการสอน  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการเน้นย  ้าให้มีการปลูกฝังเก่ียวกับวฒันธรรม ภูมิปัญญา              

อันเป็นสมบัติของชาติ ดังความว่า  “ภู มิปัญญาของบรรพบุ รุษ  ด้านวัฒนธรรม ประเพณี                          

และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย

ตลอดไป” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับส่ือท่ีเป็นแหล่งรวม

วฒันธรรมประเพณีท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี โดยค านึงถึงความเหมาะสม

เก่ียวกับเร่ืองการอ่านจบัใจความ การเรียนรู้และความตอ้งการของนักเรียน อีกทั้งยงัสามารถน า

เทคนิคการสอน 5W1H เขา้ไปใชร่้วมได ้เน่ืองจากเทคนิคการสอน 5W1H เป็นเพียงวิธีการในการหา

ใจความของเร่ืองโดยการตั้ งค  าถาม ซ่ึงหากใช้กับส่ือท่ีมีเน้ือหาเป็นวิชาการมีการด าเนินเร่ือง              

เดิม ๆ ไม่สนุกสนาน และเป็นเร่ืองไกลตัวส าหรับนักเ รียน อาจส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความ               

เบ่ือหน่าย ผูวิ้จัยจึงสนใจน าวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางเป็นส่ือในการวิจัยคร้ังน้ีเน่ืองจาก

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางมเร่ืองราวเก่ียวกบัจงัหวดัท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกบัจงัหวดัราชบุรีท่ีผูวิ้จยั

ด าเนินการวิจยั ซ่ึงวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางเป็นการสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่มาของชุมชน 

หรือสถานท่ีต่าง ๆ สอดแทรกเน้ือหาความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณี สอดคล้องกับธวชั                      

ปุณยโทก (2553: 21) ท่ีไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินว่ามีการใช้ภาษาง่าย ๆ เรียบ ๆ  

ละเวน้ค าศพัท์บาลีสันสกฤต โวหารท่ีใช้นิยมใชใ้นทอ้งถ่ิน โดยเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
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สภาพแวดลอ้มในชุมชนเน้ือหามุ่งในทางระบายอารมณ์ บนัเทิงใจ สนุกสนาน แต่แฝงคติธรรมทาง

พุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสอดแทรกอยู่ในเน้ือหา ซ่ึงเหมาะสมกบันกัเรียนเพราะเป็น

เร่ืองใกลต้วัท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง้่าย และสามารถหาใจความตามหลกัการตั้ง

ค าถามด้วยเทคนิคการสอน 5W1H นอกจากวรรณกรรมทอ้งถ่ินจะก่อให้เกิดความบนัเทิงใจแก่

ผูอ่้านแลว้วรรณกรรมทอ้งถ่ินยงัแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์เฉพาะตน เป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่าทั้งให้

ความงามในแง่วรรณศิลป์ใหคุ้ณค่าและประสบการณ์ในการใชชี้วิตแก่ผูอ่้านในดา้นการจดัการเรียน

การสอนนั้นวรรณกรรมเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งยงัสะทอ้น

วิถีชีวิต ความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ดังท่ี เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2552: 42)                          

ไดก้ล่าวถึงการน าวรรณกรรม มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้หากมุ่งเนน้ให้

นักเรียนมีโอกาสเลือกท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจและสัมพนัธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผูเ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองราวทางภูมิปัญญาและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ

และรักษ์ทอ้งถ่ินของตนเองมากยิ่งขึ้นตลอดจนน าประโยชน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏอยู่              

ในตวับทวรรณกรรมมาปรับประยุกต์ให้เขา้กบัการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัได้ 

วรรณกรรมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวฒันธรรมและยุคสมยัใดมีความเส่ือมลง                 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จิตนาการและแสดงออกถึงศิลปะอนัประณีตงดงาม 

การศึกษาหรืออ่านวรรณกรรมแต่ละเร่ืองท าให้ผูอ่้านมองเห็นภาพสังคม วฒันธรรม การเมือง                  

และเศรษฐกิจของยุคผูป้ระพนัธ์ได้สะทอ้นผ่านมุมมองของตนออกมา รวมทั้งท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ

ความรู้สึกนึกคิดของผูค้นท่ีมีต่อสภาพการณ์เหล่านั้ นด้วย ดังนั้ นวรรณกรรมจึงมีความส าคัญ                   

ต่อมนุษยแ์ทบทุกดา้นอาจกล่าวไดว้่าสังคมมนุษยท่ี์เจริญมีอารยธรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบนั               

น้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวรรณกรรมทั้งส้ิน 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีมีความน่าสนใจสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงสภาพสังคม วิถีชุมชนในสมยันั้น ๆ มาใชเ้ป็นส่ือในการวิจยัคร้ังน้ีร่วมกบัเทคนิคการสอน 

5W1H เพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็น

การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดน้ีมีลกัษณะการคิดอย่างเป็นกระบวนการมีล าดบัขั้นตอนท่ีชัดเจน ซ่ึงเหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมี

ลกัษณะความรู้ท่ีแตกต่างกนั ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงการเรียนรู้ในลกัษณะ             

น้ีจะท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                

โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรรกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด
การวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H เป็นการใช้เทคนิค                  
การตั้งค  าถามในการจดัการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบดว้ยค าถาม ใคร (Who) อะไร (What) 
ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) และ อย่างไร (How) โดยในการตั้งค  าถามประเด็น
ต่าง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ส าหรับการตั้งค  าถามนั้นผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการตั้ง
ค าถาม อภิปรายค าตอบและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดแนวทาง
ในการตั้งค  าถามและตอบค าถาม และสามารถแยกแยะเน้ือหาออกมาให้เขา้ใจไดง้่าย โดยเทคนิคใน
การตั้ งค  าถามนั้ นจะต้องใช้ค  าถามจากเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมท่ีใกล้ตัว หรือส่ิงท่ีผู ้เ รียน                               
มีความคุน้เคยมาก่อน 
 แนวคิดเก่ียวกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมพื้นบ้าน                      
ในจังหวดัท่ีอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่จังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์และอุทยัธานี  สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง
ประเภทนิทาน และวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก โดยวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาค
กลางส่วนใหญ่เป็นการบนัทึกเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่การประพฤติปฏิบติัของประชาชนธรรมดา
ทัว่ไปท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน กลายเป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินในภูมิภาคโดยเนน้สั่งสอนผูฟั้ง 
ผู ้อ่าน ปลูกฝังคุณธรรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี เพื่อให้น าไปปฏิบัติและอยู่ในสังคมได้                      
อยา่งมีความสุข  
 แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ เป็นการตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดว้่า ใคร (What)            
อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) ซ่ึงการตั้งค  าถาม         
และตอบค าถามจะตอ้งครอบคลุมประเด็นหลกัของยอ่หนา้ท่ีอ่าน  

นักเรียนในระดับชั้ นประถมปีท่ี 6  ควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน                       
จับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางจะช่วยท าให้
นักเรียนเกิดแนวทางในการอ่านจับใจความ ส่งผลให้สามารถอ่านจับใจความได้อย่างถูกต้อง                 
และเพื่อเป็นการลดความเบ่ือหน่าย ในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความให้กบันกัเรียน   
ผูวิ้จยัจึงได้น าวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
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เก่ียวกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้และ
เขา้ใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรมเม่ือนกัเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางนกัเรียนจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการอ่าน
ใหข้ึ้นได ้รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยวิธีดงักล่าวดว้ย 
 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิคการสอน 5W1H                        
ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผูส้อนจัดการเรียนการสอน                    
ให้กับนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนพฒันาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค                  
การสอน 5W1H   ตั้งค  าถามเพื่อหาค าตอบแลว้ เน้ือหาท่ีใชอ่้านนั้นคือวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง  
โดยกระบวนการขั้นตอนในการสอนผู ้วิจัยได้น า วิ ธีการสอนทีเ ก่ียวข้องในด้านการอ่าน                                
มาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการสอนท่ีเหมาะกบัสอนอ่านร่วมกบัเทคนิค 5W1H ดงัต่อไปน้ี  

ผูวิ้จยัได้น าวิธีการสอนมาสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการสอนท่ีเหมาะสมกับการน าเทคนิค                
การสอน 5W1H เข้าไปใช้เป็นส่วนช่วยให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความได้                           
โดยประกอบด้วยขั้นตอนการสอนทั้ งหมด 4 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 1.1) ช้ีแจง                   
การจัดการเรียนรู้ในชั่วโมง 1.2) ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเ รียน                                
2) ขั้นสอน  2.1) มอบหมายงานให้นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางท่ีครูก าหนดให้                   
2.2) ให้นักเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านตามเทคนิคการสอน 5W1H ประเด็นค าถามหลกั                 
คือ ใคร (Who) อะไร (what) ท่ีไหน (Where) เ ม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) อย่างไร (How)                        
ซ่ึ งการตั้ งค  าถามนั้ นต้องสอดคล้องกับ เ ร่ือง ท่ีค รูก าหนดให้  โดยมีครูผู ้สอนคอยช้ีแนะ                            
2.3) ให้นักเรียนน าค าตอบท่ีได้มาเรียบเรียงเป็นใจความ 3 ) วิ เคราะห์และประเมินผลงาน                           
3.1) ให้นัก เ รียนเสนอผลงานหน้าชั้ น เ รียน 3.2 ) ครูและนักเ รียนร่วมแสดงความคิดเห็น                     
ประเมินผลงานนกัเรียนคนอ่ืน ๆ 4) สรุปผล  4.1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
4.2) ตั้งค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



  8 

การจ ัดการเร ียนร ู ้ โดย ใช้

เ ท คน ิ ค ก า ร ส อ น  5 W1H 

ร่วมกับวรรณกรรมท้องถิ่น

ภาคกลาง  ข ั ้ นตอนด ั ง น้ี  

Gagne(1985), Joyce and 

Weil (1996) , Taba (1967) 

ทิศนา (2543) 

1. ขั้นนำสู่บทเรียน  

2. ขั้นสอน โดยการตั้งคำถาม 

5W1H ด ั งน ี ้  Who ใคร  / 

What อะไร/When เมื่อไหร่ 

/ Where ท่ีไหน / Why ทำไม 

/ How อย่างไร 

3. วิเคราะห์และประเมินผล 

4. ขั้นสรุปผล 
แนวคิดการอ่านจับใจความ 
อภิรด(ี2555), เอื้อมพร(2556),                
แววมยุรา(2556), สายใจ(2560),              
สถิตาภรณ์(2560) 
การตอบคำถามจากเรื ่องที ่อ ่านได้ว่า 
ใคร  ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
ซ ึ ่ งการต ั ้ งคำถามและตอบคำถาม
จะต้องครอบคลุมประเด็นหลักของย่อ
หน้าท่ีอ่านท้ังหมด  

 

แผนภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

              

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถ 

ทางการอ่านจับใจความ 
 

 
ความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค 5W1H 

ร่วมกับวรรณกรรม

ท้องถิ่นภาคกลาง 

 

เทคนิคการสอน 5W1H สุวิทย์(2550), 
เพ็ญพิสุทธิ(์2555), ประณาท(2560), 
รวิสรา(2562) 
ก า ร ต ั ้ ง ค ำ ถ า ม ใ น ข ั ้ น ก า ร ส อ น
ประกอบด้วยคำถาม อะไร  (What) ท่ี
ไหน (Where) เมื ่อไหร่ (When) เพราะ
เหตุใด (Why) ใคร (Who) และ อย่างไร 
(How) โดยในการตั ้งคำถามประเด็น  
ต่าง ๆ  สำหรับการตั้งคำถามนั้นผู้สอน
และผู ้ เร ียนต้องม ีส ่วนร ่วมในการตั้ง
คำถาม อภิปรายคำตอบ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในห้องเรียน 
 
 
วรรณกรรมท้องถ ิ ่นภาคกลาง  กตัญญู  

(2550), ภารด ี  (2550 ), ธ ว ั ช  (2560 ),            

สุรธัชนุกุลและคณะ (2561) 

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ผลผลิตที่เกิด

จากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภูมิภาคกลาง

ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความบันเทิงให้

สังคมในท้องถิ่น  และเสนอแง่คิด คติสอนใจ

ในการดำเนินชีว ิต โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท 1. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง

ประเภทนิทาน และวรรณกรรมท้องถิ่นภาค

กลางประเภทบทละครนอก 
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ค าถามงานวิจัย      
ผูวิ้จยัก าหนดค าถามงานวิจยั ดงัน้ี 
1. ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางสูงขึ้นกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 
5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง อยูใ่นระดบัใด 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้                  
โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

สมมติฐานงานวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดั 
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค                   
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากขึ้นไป 
ขอบเขตของการวิจัย 

การพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                          
ปีการศึกษา 2564โรงเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายท่ี 3  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้ งหมด 99 คน                               
ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกนัแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ดงัน้ี โรงเรียนดเวียงทุน
จ านวน 18 คน โรงเรียนวดัแจ้งเจริญ จ านวน 12 คน โรงเรียนวดัศรัทธาราษฎร์ จ านวน 10 คน
โรงเรียนวดัใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรมจ านวน 25 คน โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม จ านวน  6 คน โรงเรียน
วดัเกตุนอ้ย 4 คน โรงเรียนวดัทา้ยเมือง จ านวน 12 คน และโรงเรียนจรูญศรีวิทยา จ านวน 12 คน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน  
วดัเวียงทุนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 18 คน ซ่ึงผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม     
 ตัวแปรท่ีศึกษา  

1. ตวัแปรตน้   
  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 5W1H และวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
 2. ตวัแปรตาม    
  2.1 ความสามารถทางการอ่านจบัใจความ 
  2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียน  

เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีท 1.1  
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน  ตวัช้ึวดั ป6/3 อ่านเร่ืองสั้น อย่างหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลางได้จัดองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถเก่ียวกับก ารอ่าน                         
จบัใจความจากส่ือต่าง ๆ ผูว้ิจยัน าเทคนิค 5W1H มาบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน ซ่ึงเทคนิค
การสอน 5W1H เป็นหลกัการในการวิเคราะห์มูลในการอ่านจบัใจความโดยเน้ือหาท่ีใชใ้นการอ่าน
จบัใจความนั้นผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางซ่ึงพื้นท่ีภาคกลางเป็นชุมชนท่ีมีพื้น                  
ท่ีกวา้งใหญ่ และเป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรมจากหลากหลายแหล่ง โดยเร่ืองท่ีน ามาใช้ใน                  
การท าวิจยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน จากหนังสือนิทานพื้นบ้านภาคกลาง                    
รวบรวมโดยกฤชกร เพชรนอก (2555) 

1. ไกรทอง จงัหวดัพิจิตร 2. เดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. สองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 4. เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

5. พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 6. พระยาหงส์ทอง จงัหวดันครปฐม 
7. พระยากงพระยาพาน จงัหวดันครปฐม 8. ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

9. สัตวท์ั้งส่ี จงัหวดันนทบุรี 10. กระต่ายสามขา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11. นายสุกกบันายดิบ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 12. จระเขส้ามพนั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
13. เขานมนาง จงัหวดัสุพรรณบุรี 14. วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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15. หนัง่แว่น จงัหวดัราชบุรี 16. วงัแม่ลูกอ่อน จงัหวดัชยันาถ 
  วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก 

                 1. บทละครนอกพิกุลทอง                2. บทละครนอกแกว้หนา้มา้  
                 3. บทละครนอกขนุชา้งขนุแผน                4. บทละครนอกสังขท์อง  

ระยะเวลาในการท าวิจัย 
 การท าวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลาในการวิจัยภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวมเวลาท่ีใชท้ั้งหมด 16 ชัว่โมง แต่ไม่รวมการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้
และหลงัการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 ชัว่โมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้ค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดความหมาย              
ของค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
 1. วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน                   
ในภูมิภาคกลางได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง
ประเภทนิทานและวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภททบทละครนอก โดยจุดประสงค์ใน                 
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างความบนัเทิงให้สังคมในท้องถ่ิน เสนอแง่คิด ความเช่ือ และคติ
สอนใจในการด าเนินชีวิต โดยเร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 20 เร่ือง แบ่งออกเป็นวรรณกรรม
ท้องถ่ินประเภทนิทาน 16 เร่ืองได้แก่ 1) ไกรทอง จังหวดัพิจิตร 2) เดิมบางนางบวช จังหวดั
สุพรรณบุรี 3) สองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี 4) เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 5) พรานกระต่าย จงัหวดั 
ก าแพงเพชร 6) พระยาหงส์ทอง จังหวดันครปฐม 7) พระยากงพระยาพาน จังหวดันครปฐม                    
8) ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 9) สัตวท์ั้งส่ี จงัหวดันนทบุรี 10) กระต่ายสามขา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 11) นายสุกกับนายดิบ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 12) จระเขส้ามพนั จงัหวดั
สุพรรณบุรี 13) เขานมนาง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 ) ว ัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                             
15) หนั่งแว่น จังหวดัราชบุรี และ 16) วงัแม่ลูกอ่อน จังหวดัชัยนาถ และวรรณกรรมท้องถ่ิน   
ประเภทบทละครนอก 4 เร่ืองได้แก่ 1) บทละครนอกพิกุลทอง 2) บทละครนอกแก้วหน้าม้า                         
3) บทละครนอกขนุชา้งขนุแผน และ4) บทละครนอกสังขท์อง 
 2. การจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง หมายถึง กระบวนการสอนท่ีครูผูส้อนจดัให้กบันักเรียน เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ท่ีได้จาก                
ก ารสั ง เคราะ ห์ วิ ธี ก า รสอน อ่าน รูปแบบ ต่า ง  ๆ  โดย มีขั้ นตอนในการจัดกา ร เ รี ยน รู้                                           
ดังน้ี  1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยครูกระตุน้ความสนใจของนักเรียนดว้ยการตั้งค าถามปลายเปิด
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เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอน 2) ขั้นสอน ครูน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีไดค้ดัเลือกตามความเหมาะสม
ส าหรับนักเรียนน ามาให้นัก เรียนอ่าน เ ม่ือนักเรียนอ่านแล้วจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า                               
ในวรรณกรรมท่ีอ่านกล่าวถึง  ใคร (Who) ท าอะไร (What)  ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When)             
ท าไม (Why) อย่างไร (How) และน าค าตอบท่ีได้เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับ                 
และครอบคลุมกบัเน้ือหาเพื่อ ให้ไดเ้ป็นใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 3) ขั้นวิเคราะห์และประเมินผลงาน
ผูเ้รียนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผล
งาน 4) ขั้นสรุป ครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการจดัการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงโดยมีครู   
คอยเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา หรือเสริมในส่ิงท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถสรุปได ้ 
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง การตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้ว่า                  
ใคร (Who) ท าอะไร (What)  ท่ีไหน (Where) เ ม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) อย่างไร (How)                    
ซ่ึงการท่ีเราไดต้ั้งค  าถามและตอบค าถามจะตอ้งครอบคลุมประเด็นหลกัของย่อหน้าท่ีอ่านทั้งหมด 
โดยการวดัความสามารถทาง การอ่านจบัใจความวดัจากการท าแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก 
ท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้ นจ านวน 20 ข้อ โดยลักษณะของค าถามในแบบทดสอบนั้นเป็นการตั้ งค  าถาม                   
ในหวัขอ้ใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) 

4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกและความนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางสามารถวดัไดจ้ากแบบประเมิน                 
ความคิดเห็นท่ีผูวิ้จยั สร้างขึ้น โดยประเด็นในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดา้นท่ี 1 ดา้นบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ ด้านท่ี 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ และด้านท่ี 3 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเ รียนรู้ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้ โดยแบบประเมินท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมีลกัษณะ
เ ป็นมาตรา ส่วนประมาณค่ า  5 ระดับ  ได้แ ก่  คะแนน  5 หมาย ถึ ง  เ ห็นด้วยมาก ท่ี สุ ด                              
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก คะแนน  3 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง คะแนน  2 หมายถึง                   
เห็นดว้ยนอ้ย และคะแนน 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 5. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                    
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวดัเวียงทุน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความส่งผลให้นักเรียน                 
เกิดความเขา้ใจ และไดส้าระความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านผ่านการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอน 5W1H 
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
 2. นกัเรียนเกิดความสามารถในการอ่านจบัใจความพร้อมทั้งมีความรู้วิถีชีวิตชุมชนสังคม                
ของทอ้งถ่ินภาคกลางในอดีต และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้
 3. ครูผูส้อนสามารถน าความรู้แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทาง                  
ในการจดัการเรียนรู้ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 การพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                      

โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัเวียงทุน พุทธศกัราช 2562  
2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค 5W1H 
4. วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

1.1 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์               

ในการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงก าหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ี
จ าเป็นส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ความสามารถความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ่มเติมได ้ส าหรับ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี 5 สาระ ดงัน้ี 

สาระการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 : การอ่าน  
สาระท่ี 2 : การเขียน  
สาระท่ี 3 : การฟัง การดู และการพูด  
สาระท่ี 4 : หลกัการใชภ้าษา  
สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มุ่งศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการอ่านโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้
ดงัน้ี 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตดัสินใจแก้ปัญหา                

และสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
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1. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้ น เข้าใจความหมายของค า ส านวนโวหาร                 
การบรรยายการพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เขา้ใจความหมายของถ้อยค า ส านวน                  
เน้ือเร่ือง และใชแ้หล่งเรียนรู้พฒันาความสามารถการอ่าน 

2. สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาค าส าคญั
ในเร่ืองท่ีอ่านและใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือแผนภาพความคิดพฒันาความสามารถในการอ่าน              
น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แกปั้ญหา ตดัสิน คาดการณ์ และใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาตนการตรวจสอบความรู้และคน้หาเพิ่มเติม 

3. สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดค้ล่องและรวดเร็ว
ถูกต้องตามลักษณะค าประพันธ์  และอักขรวิธีและจ าบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าทางความคิด                    
และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่าน าไปใชอ้า้ง อิง เลือกอ่านหนงัสือ
สารสนเทศทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงคอ์ย่างกวา้งขวาง มีมารยาทการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน 

1.2 คุณภาพผู้เรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2551: 10-11) ได้กล่าวถึงคุณภาพผูเ้รียนเม่ือเรียนจบการศึกษา

ประถมศึกษาช่วงชั้นท่ี 2 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ไวว้่าผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ความสามารถ                
และคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดงัน้ี  

1.2.1 อ่านไดค้ล่องและอ่านไดเ้ร็วขึ้น 
1.2.2 เขา้ใจความหมายของค า ส านวน โวหาร การเปรียบเทียบ อ่านจบัประเด็น

ส าคญั แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ 
1.2.3 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชแ้กปั้ญหา ตดัสินใจ คาดการณ์ และการอ่าน            

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตน 
1.2.4 เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ไดต้ามจุดประสงค ์
1.2.5 เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย เขียนอธิบาย เขียนช้ีแจงการปฏิบัติงาน          

และรายงาน เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการและเร่ืองราวท่ีสัมพนัธ์กับชีวิตจริง  จดบนัทึกความรู้ 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ และการสังเกตอยา่งเป็นระบบ 

1.2.6 สรุปความ วิเคราะห์เร่ืองท่ีฟังท่ีดูและเปรียบเทียบกบัประสบการณ์                             
ในชีวิตจริง 

1.2.7 สนทนา โต้ตอบ พูดแสดงความรู้ ความคิด ความต้องการ พูดวิเคราะห์
เร่ืองราว พูดต่อหนา้ชุมชนและพูดรายงาน 
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1.2.8 ใช้ทักษะภาษาเป็นเคร่ืองมือการเรียน การด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกัน                    
ในสังคม รวมทั้งใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ 

1.2.9 เขา้ใจลกัษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และค าภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏ                
ในภาษาไทย  

1.2.10 ใชท้กัษะทางภาษาเพื่อประโยชน์ไดต้ามจุดประสงค ์
1.2.11 ใช้หลักการพิจารณาหนังสือ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมให้เห็น

คุณค่า  และน าประโยชน์ไปใชใ้นชีวิต 
1.2.12 ท่องจ าบทร้อยกรองท่ีไพเราะและมีคุณค่าทางความคิด และน าไปใช้ใน                

การพูดและการเขียน 
1.2.13 แต่งกาพยแ์ละกลอนง่าย ๆ  
1.2.14 เล่านิทานพื้นบา้นและต านานพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน  
1.2.15 มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  
1.2.16 มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวียงทุน พุทธศักราช 2562 
 โรงเรียนวดัเวียงทุนได้ (2562: 2) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 ท่ีมี                    
การวางแผนและออกแบบหลักสูตรโดยคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา                       
และชุมชนท่ีครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกดา้นของสถานศึกษา การก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนจึงเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา อนัเป็นแนวทางการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกับภูมิสังคม คือ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน                  
ซ่ึงเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นกบันกัเรียนตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  

1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ท 16101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียน 

ท่ี 2 จ านวน 160  ชัว่โมง  
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยค                      

และขอ้ความ ท่ีเป็นโวหารอ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ี
อ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอ่านงาน
เขียนเชิงอธิบายค าสั่ง ขอ้แนะน าและปฏิบติัตาม อธิบายความหมายของขอ้มูลจากการอ่านแผนผงั 
แผนท่ี แผนภูมิและกราฟเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ มีมารยาท                     
ในการอ่าน 
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ฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั เขียนส่ือสารโดยใช้ค  าไดถู้กตอ้ง
ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
เรียงความ เขียนย่อความจากเร่ือง  อ่านเขียนจดส่วนตวักรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรคมี์มารยาทในการเขียน 

ฝึกทกัษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความรู้ ความเขา้ใจจุดประสงค์ของเร่ืองท่ีฟัง
และดู ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองท่ีฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ือง                
ท่ีฟังและดูส่ือโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การดู 
และการสนทนาพูดโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ใช้ค  าไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล              
รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  ระบุลกัษณะของประโยค                
แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบา้นทอ้งถ่ินตนเอง          
และนิทานพื้นบา้นของท้องถ่ินอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยโดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์                            
และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแกปั้ญหา 
กระบวนการสังเกต กระบวนการแยกขอ้เทจ็จริง กระบวนการคน้ควา้ กระบวนการใชเ้ทคโนโลยีใน
การส่ือสาร กระบวนการใช้ทกัษะทางภาษา การฝึกปฏิบติั อธิบาย บนัทึก การตั้งค  าถามและตอบ
ค าถาม ใชท้กัษะการฟัง การดูและการพูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารไดถู้กตอ้ง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่า          
ของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตวัเลขไทย สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการ           
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั รวม  5  มาตรฐาน   34  ตวัช้ีวดั 
 ท 1.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8 ,ป.6/9 
 ท 2.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8 ,ป.6/9 
 ท 3.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
 ท 4.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
 ท 5.1 ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4   
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1.4  โครงสร้างรายวิชา 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างรายวิชา วิชาภาษาไทย ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2   
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

1 ชมรมคนรัก
วรรณคดี 

ท 1.1  ป.6/1-3 
           ป.6/5 
ท 2.1  ป.6/2-3 
           ป.6/6 
           ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
           ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/3 
ท 5.1  ป.6/1 
           ป.6/3 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้อง รู้ความหมายของค าน าความรู้             
และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต รู้ความหมาย           
ในการอ่านวัน เ ดือน ปี   แบบไทย เขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนส่ือสารเขียน
จดหมายส่วนตัว เขียนแผนภาพโครงเร่ือง
และแผนภาพความคิดโดยใช้ค  าได้ถูกต้อง
ชดัเจนและเหมาะสม พูดเล่าเร่ืองเป็นการน า
ความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่ผูฟั้ง
สามารถส่ือสารภาษาถ่ินแต่ละภาคได้ มี
มารยาทในการอ่านและการเขียน 

10 

2 จากผาแตม้สู่
อียปิต ์

ท 1.1  ป.6/1-5 
           ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/3 
           ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
           ป.6/4 
           ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/1-2 
ท 5.1  ป.6/1 
           ป.6/3 

-  ก า ร อ่ านออก เ สี ย งวรรณกรรม เ ร่ือง                      
จากผาแต้มสู่อียิปต์ การอ่านสรุปใจความ
ส าคญัการอ่านค าศพัท์ การอ่านวนั เดือน ปี 
แบบไทยจะตอ้งเขา้ใจความหมายของการใช้
ตวัเลขแทนวนั เดือน และช่ือปีนกัษตัร จึงจะ
เขา้ใจความหมายและส่ือสารไดต้รงกนั การ
มีมารยาทในการอ่าน เป็นการแสดงถึง
อุปนิสัยท่ีดีและน่าช่ืนชม การเขียนแผนภาพ
โครงเร่ืองและอธิบายการน าความรู้และ
ข้อคิดจากวรรณกรรมเพื่อน าไปตัดสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตได ้การน าความรู้
และประสบ การณ์มาถ่ายทอดสู่ผูฟั้งดว้ยการ
พูดเล่าเร่ือง เป็นการใหค้วามรู้หรือผ่อนคลาย

10 
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หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

อารมณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และความเพลิดเพลิน   
- พยางค์คือเสียงท่ีเปล่งออกมาคร้ังหน่ึง ๆ      
จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้              
ส่วนวลีคือการน าค ามาเรียงกนัตั้งแต่ 2 ค าขึ้น
ไปมีความหมายแต่ย ังไม่สมบูรณ์อย่าง
ประโยค 
- บทความคืองานเขียนท่ีมุ่งเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดและความรู้ของผูเ้ขียนไปสู่
ผูอ่้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากแหล่ง
ต่าง  
- ประเทศไทยมีภาษาถ่ินท่ีพูดส่ือสารกัน
ภายในท้องถ่ินต่างกันไปแต่ละภาคเพื่อใช้
ติดต่อส่ือสารกนั 

3 ควายขา้วและ
ชาวนา 

ท 1.1  ป.6/1-4 
           ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/1-4 
           ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1 
           ป.6/4-5 
           ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/1-2 
           ป.6/6  
ท 5.1  ป.6/1 
          ป.6/3 
          ป.6/4 

- การอ่านวรรณกรรมเพื่อสรุปใจความส าคญั  
อ่านออกเสียงค าศพัทแ์ละเน้ือเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
ชัดเจน ถูกวรรคตอน และเขียนแผนภาพ  
โครงเร่ือง อธิบายการน าความรู้และขอ้คิด                 
จากวรรณกรรมเพื่อน าไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวิต เขียนเรียงความโดยมี
รูปแบบเฉพาะคือมีค าน า เน้ือเร่ือง และสรุป  
เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความรู้สึก ประสบการณ์ไปยงัผูอ่้าน อธิบาย
ลักษณะของส านวนสุภาษิต และการคัด
ลายมือไดถู้กตอ้งและสวยงาม 
- การพูดโน้มน้าวเป็นการพูดให้ผูอ่ื้นเช่ือถือ
และคลอ้ยตามผูพู้ดอย่างมีเหตุผล โดยผูพู้ด
ต้องเตรียมตัวในการพูดด้วยส านวนภาษา           

12 
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หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

ท่ีเหมาะสม บุคลิกภาพท่ีดีและมีการแสดง
ความจริงใจต่อผูฟั้ง ท าให้ผูฟั้งปฏิบติัตนใน
ส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการ และท่องจ าบทอาขยานให้
ถูกฉันทลกัษณ์ เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและ
เห็นคุณค่า และสามารถน าแนวคิดไปใช้ใน
ชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น
ได ้

4 วรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาค

กลาง 

ท 1.1  ป.6/3 
          
          
 

-  ก า ร อ่ า น จับ ใ จ ค ว า ม จ า ก เ น้ื อ เ ร่ื อ ง
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน
และบทละครนอก สรุปใจความจากเร่ืองท่ี
อ่านไดโ้ดยเรียงล าดบัเน้ือความ ใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน อย่างไร และเม่ือไหร่ สามารถน า
คว าม รู้และข้อคิ ดจ ากวรรณกรรมไป
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตได ้ 

16 

5 นิทานทองอิน ท 1.1  ป.6/1-5 
           ป.6/8-9 
ท 2.1  ป.6/8-9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
           ป.6/4-6 
ท 4.1  ป.6/4 
ท 5.1  ป.6/1-3 

- การอ่านเร่ือง เพื่อสรุปใจความส าคญัอ่าน
ออก เ สียง  ค าศัพท์และ เ น้ือ เ ร่ือง  เขี ยน
แผนภาพโครงเร่ืองและอธิบายการน าความรู้
และข้อคิ ดจ ากวรรณกรรม เพื่ อ น า ไป
ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตได ้การ
อ่านข่าวท าให้รู้ทนัเหตุการณ์ของสังคมและ
โลก ข่าวท่ีดีจะต้องจริงตามเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นไม่บิดเบือนจากความจริง 
- การเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นการเขียน
ท่ีแสดงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ของผู ้เขียน ประโยคสามัญเป็นประโยค             
ท่ีกล่าวถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงส่ิงเดียวเท่านั้น                 
และส่ิงนั้นแสดงกริยาอาการหรืออยูใ่นสภาพ
เพียงอยา่งเดียว 

16 
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หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

- โครงงานคืองานวิจยัเล็กๆ ส าหรับนกัเรียน
เป็นการแกปั้ญหา หรือขอ้สงสัยโดยใชท้กัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเน้ือหา
หรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใดจะเรียกว่าโครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้น  
- นิทานพื้นบา้นเป็นเร่ืองเล่าท่ีสืบทอดต่อ ๆ 
กันมาแสดงถึงภูมิปัญญาทางภาษาและเป็น
มรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีสอดแทรก
ขอ้คิดให้ผูฟั้งน าไปประยุกตใ์ชก้บัตนเองให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

6 กทลีตานี ท 1.1  ป.6/1-6 
           ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/2-3 
           ป.6/8-9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
           ป.6/5-6 
ท 4.1  ป.6/1 
ท 5.1  ป.6/1 
           ป.6/3 

- การอ่านออกเสียงค าศพัทแ์ละเน้ือเร่ืองเร่ือง
กทลีตานี  การ อ่านสรุปใจความส าคัญ               
ก า ร อ่ า น ง าน เ ขี ย น เ ชิ ง อ ธิ บ า ย  ค า สั่ ง 
ข้อแนะน ามุ่งให้ผูอ่้านปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ
อ ธิบ า ยก า รน า ค ว าม รู้ แล ะข้อ คิ ด จ า ก
วรรณกรรมเพื่อน าไปตดัสินใจแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตได ้ - การเขียนนิทานเป็นการ
เ ขี ย น เ ร่ื อ ง ต า ม จิ น ต น า ก า ร โ ด ย ใ ช้
ป ระสบก า ร ณ์ เ ดิ มผนวกกับค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดเร่ืองราวด้วยส านวน
ภาษาท่ีสนุกสนานน่าสนใจ การพูดรณรงค์
เป็นการพูดให้ผูอ่ื้นเช่ือถือและคล้อยตามผู ้
พูดอย่างมีเหตุผล โดยผูพู้ดตอ้งเตรียมตัวใน
การพู ดด้ว ยส านวนภาษา ท่ี เหมาะสม 
บุคลิกภาพท่ีดีและมีการแสดงความจริงใจต่อ
ผูฟั้ง 

16 
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หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

-  ค  านามเป็นค าชนิดหน่ึง ท่ีใช้ เ รี ยกคน                  
พืช สัตว์ ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงท าหน้าท่ี
เป็นทั้งประธานและกรรมในประโยคและใช้
ส่ือสาร ในชีวิตประจ าวนั ค าสรรพนามเป็น
ค าท่ีใชแ้ทนค านาม และค าสรรพนามเป็นค า
ท่ีตอ้งการใชใ้นการสนทนาในชีวิตประจ าวนั   
จึงต้องเลือกใช้กับบุคคลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
เหมาะสม ค ากริยาเป็นค าท่ีแสดงอาการหรือ
สภาพ หรือการกระท าของประธานใน
ประโยคซ่ึงเป็นค านาม หรือค าสรรพนาม 
ประโยคทุกประโยคตอ้งมีกริยา   
-  ว ันภ าษ า ไทยแ ห่ งช า ติ ต ร งกั บวัน ท่ี                     
๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี ซ่ึงถือเป็นวนัส าคญั
วนัหน่ึงของไทย 

รวม 80 
 ผูวิ้จยัน าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง จ านวน 16 ชัว่โมง มาใชใ้น
การจดัรูปแบบการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ี  

2. เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการอ่านจับใจความ 
2.1  ความหมายของการอ่าน 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการอ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549: 120) ไดใ้ห้ความหมายการอ่าน หมายถึงการแปลความหมาย            

ของอกัษรออกมาเป็นความคิด ซ่ึงไม่ไดพู้ดออกมาเป็นเสียงและน าความคิดนั้นไปใชป้ระโยชน์ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 178) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า               

การอ่าน หมายถึงการอ่านตามตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ยเรียกว่าการอ่านออกเสียง ถา้ไม่ออกเสียง
เรียกว่าการอ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เขา้ใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านในใจ
ตีความ เช่น อ่านรหสั อ่านลายแทงคิด  
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วนัเพ็ญ วฒัฐานะ (2558: 25) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านว่า การอ่านหมายถึงการรับรู้
ความหมายของข้อความ ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีอ่าน ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์                
แปลความ ตีความ ขยายความ และจับใจความส าคัญ โดยจ าเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ทาง                 
ดา้นภาษาและประสบการณ์ท าใหส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ และพิรุณ อนวชัศิริวงศ์ (2559: 17) ได้อธิบายว่า การอ่านเป็น                   
การเรียนรู้ผา่นกระบวนการถอดรหสั (Coding) และเม่ือคนเราพฒันาถึงความสามารถในการอ่านได้
ระดับหน่ึงประโยชน์ของความสามารถทางการอ่านนั้นจะกลายเป็นผลท่ีเอ้ือให้อ่านได้มากขึ้น            
เร่ือย ๆ นัน่คือการอ่านจะช่วยใหส้มองของเราเก็บขอ้มูลไดเ้พิ่มมากขึ้น  

กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 97) ได้อธิบายความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านคือ                  
การส่ือความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน โดยผูอ่้านจ าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจ                    
ในสัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย รูปภาพ ประโยค ข้อความ ตัวอักษร ค า ท่ี พิมพ์หรือเขียนขึ้ นมา                         
ด้วยการสัง เกตและพิจารณาซ่ึงจะต้องได้ความหมายตรงตามท่ีผู ้เขียนต้องการส่ือสาร                                 
โดยกระบวนการปฏิสัมพนัธ์การตีความระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน  

สรุปไดว้่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองเพื่อรับรู้และเขา้ใจความหมายของค าหรือ
สัญลกัษณ์โดยแปลออกมาเป็นความหมายท่ีใช้ส่ือความคิดและความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกับผูอ่้าน              
ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและผูอ่้านสามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้

2.2 จุดมุ่งหมายการอ่าน  
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านไวด้งัน้ี 
สุวฒัน์ วิวฒันานนท ์(2552: 36) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านดงัน้ี 
1. การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ การอ่านควรอ่านอย่างหลากหลาย เช่น หนังสือประเภท                  

ต่าง ๆ ต าราทางวิชาการ สารคดี งานวิจยั หรืออ่านผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
2. เพื่อแสวงหาความบนัเทิง พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สารคดีท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองสั้ น   

เร่ืองแปล การ์ตูน บทประพนัธ์ บทเพลง จะไดรั้บความรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ือง 
3. เพื่อแสวงหาข่าวสารความคิด อ่านได้จากบทความ บทวิจารณ์ รายงาน และไม่ควร

เจาะจงอ่านเฉพาะส่ือท่ีเสนอตรงกับความคิดเห็นของตน การอ่ านในมุมมองท่ีกว้างจะท าให้                  
มีเหตุผลอ่ืน ๆ มาประกอบการวิจารณ์วิเคราะห์ไดดี้ขึ้น 

4. เพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะทางแต่ละคร้ัง เช่น การอ่านท่ีไม่ไดเ้จาะจงแต่เป็นการอ่านบางคร้ัง             
บางคราวในเร่ืองท่ีตนอยากรู้ การอ่านประเภทต่าง ๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์ 
สลากยา ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง อ่านเพื่อความรู้ และน าไปใชเ้ช่ือมโยงไปสู่การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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5. การอ่านเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
6. การอ่านเพื่อพฒันาและปรับเปล่ียนบุคลิกภาพ 
วรรณี โสมประยรู (2553: 134) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านดงัน้ี 
1. เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม เป็นการอ่าน ต ารา บทความ สารคดี 
2. เพื่อความบนัเทิง เป็นการอ่าน นวนิยาย การ์ตูน วรรณคดี 
3. เพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์การอ่านประเภทชวนหวัต่าง ๆ  
4. เพื่อหารายละเอียดของเร่ืองเป็นการอ่านสารคดี ประวติัศาสตร์ 
5. เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ขอ้มูลเป็นการอ่านข่าวต่าง ๆ  
6. เพื่อหาวา่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จริงส่วนใดเป็นของจริง เช่น การอ่านโฆษณาต่าง ๆ  
7. เพื่อจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น การอ่านบทความในวารสาร 
8. เพื่อปฏิบติัตาม เช่น อ่านค าสั่ง ค  าแนะน า คู่มือในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
9. เพื่อออกเสียงไดถู้กตอ้งชดัเจนมีน ้าเสียงเหมาะกบัเน้ือเร่ือง เช่น บทละคร 
นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านในท านอง                   

เดียวกนัวา่ 
อภิรดี เสนาวิน (2555: 29) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 
1. อ่านเพื่อศึกษาแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
2. อ่านเพื่อบอกรายละเอียกของเร่ืองใหไ้ด ้
3. อ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเร่ือง 
4. อ่านเพื่อบอกเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน 
5. อ่านเพื่อสรุปความและยอ่เร่ืองท่ีอ่านได ้ 
จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2556: 126-127) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านไว ้3 ประการ 

ดงัน้ี 
1. การอ่านเพื่อรับข่าวสาร เป็นการอ่านรับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองพื้นฐานและส าคัญ                 

ท่ีควรรับรู้ เช่น ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสาร หนังสือพิมพ ์และวารสาร เป็นตน้ เพราะขอ้มูล            
ท่ีไดจ้ากการอ่านจะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาในการด ารงชีวิตประจ าวนั 

2. การอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ เป็นการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับความเจริญ                      
ความรวดเร็วของเทคโนโลยีข่าวสาร เพราะความก้าวหน้ าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยีท าให้ความรู้ต่าง ๆ ลา้สมยัเร็วขึ้น การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นกระบวนการ                
ท่ีควรท าตลอดชีวิต หนงัสือและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เป็นส่ิงท่ีรองรับความรู้ท่ีกา้วหนา้ได ้
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3. การอ่านเพื่อจรรโลงจิตใจ เป็นการอ่านท่ีมีส่วนช่วยบ าบดัความเครียด และช่วยท าให้
ผู ้อ่านมีจิตใจท่ีผ่องใส ซ่ึงการเลือกอ่านเร่ืองท่ีชอบเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ลืมปัญหา                           
หรืออุปสรรคในชีวิตท่ีก าลงัเผชิญอยูไ่ดใ้นช่วงเวลาหน่ึง อีกทั้งยงัช่วยเปิดโลกทศัน์และแง่มุมต่าง ๆ                     
ท่ีแปลกใหม่ หรือมุมมองท่ีกระทบจิตใจจนกลายเป็นขอ้คิดส าหรับการด ารงชีวิตได ้  

ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2557 : 22) ได้อธิบายถึงจุดมุ่ งหมายของการอ่านไว้ว่า                          
การตั้งจุดมุ่งหมายของการจะช่วยให้ผูอ่้าน อ่านหนังสือได้อย่างมีทิศทางตรงกับความต้องการ                   
ซ่ึงเรียกว่าการอ่านเป็น การอ่านจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู ้อ่าน                       
โดยจุดมุ่งหมายของการอ่านประกอบดว้ย 

1. การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ ในเร่ืองราวหรือส่ิงต่าง ๆ โดยการอ่านประเภทน้ีส่วนใหญ่
จะเป็นการอ่านหนงัสือประเภท ต ารา สารคดี หนงัสือพิมพ ์วารสาร เพื่อใหท้ราบถึงเร่ืองราวความรู้ 
เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

2. การอ่านเพื่อสนองความอยากรู้ อยากเห็น หรือความสงสัย ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณอยา่งหน่ึง           
ของมนุษย ์เม่ือไดอ่้านหนงัสือมาก ๆ ก็จะไดบ้รรเทาความสงสัยใคร่รู้ในเร่ืองราวเหล่านั้นได ้ 

3. การอ่านเพื่อความบันเทิง บุคคลจ านวนมากนิยมอ่านด้วยจุดมุ่งหมายในลักษณะน้ี 
เน่ืองจากการอ่านท่ีสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินของผูอ่้าน จากการท่ีได้อ่านหนังสือบาง
ประเภทน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านรู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ เช่น หนังสือแนวนิตยสาร เร่ืองสั้ น                        
นวนิยาย เร่ืองตลกขบขนั สารคดีท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่ค  าอธิบายประกอบการ์ตูน จะสามารถช่วยให้
ผูอ่้านมีความสนุกเพลิดเพลินได ้ 

ดังนั้นสรุปได้ว่า การอ่านมีจุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย เช่น การอ่านเพื่อความรู้ การอ่าน                    
เพื่อความบันเทิงหาแนวคิดประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ผู ้อ่าน                    
มีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของผูอ่้านท่ีตอ้งการคน้หาจากส่ิงท่ี
อ่านเป็นส าคญัและน าส่ิงท่ีได้จากการอ่านไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป การอ่านอยู่เป็นประจ า            
จะเป็นการฝึกฝนทกัษะท าใหผู้อ่้านรักการอ่าน มีความสามารถในการอ่าน อ่านไดอ้ยา่งถูกวิธี 

2.3 ประเภทของการอ่าน  
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของการอ่านเพื่อใหง้่ายต่อการจ าแนกประเภทไวด้งัน้ี  

ลาวณัย์ สังขพนัธานนท์ และคณะ (2549: 18-21) และทัศนี ศุภเมธี (2550: 84) ได้กล่าวเพิ่มเติม
เก่ียวกบัประเภทของการอ่านไวว้า่หากจ าแนกประเภทตามวิธีการอ่านจะสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท 
ไดแ้ก่  
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1. การอ่านอย่างคร่าวๆ เป็นวิธีการอ่านท่ีจะใช้เม่ือตอ้งการส ารวจว่าจะอ่านหนังสือนั้น
ต่อไปโดยละเอียดหรือไม่ การอ่านอย่างคร่าว ๆ จะอ่านเพียงช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่งสารบัญ ค าน า                  
หรือเป็นการอ่านเพียงบางตอนเพื่อดูจ านวน การอ่านเพื่อสังเกตเน้ือหาหรือการอ่านเพื่อดูดรรชนี 
คน้หาหวัขอ้ท่ีตอ้งการวา่มีหรือไม่ 

2. การอ่านแบบตรวจตรา เป็นวิธีการอ่านละเอียดในขอ้ความท่ีตอ้งการรู้ เป็นการอ่านเพื่อ
เก็บขอ้มูล คือ การอ่านหนังสือในหัวขอ้เร่ืองเดียวกันจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม เพื่อเปรียบเทียบ                           
และคัดเลือกก่อนจะสรุปและน าส่วนท่ีตนเองต้องการมาใช้ นิยมใช้กันมากในการอ่านเพื่อ                    
การท ารายงาน การท าวิจยั การคน้ควา้หรือการท าวิทยานิพนธ์ 

3. การอ่านแบบศึกษาคน้ควา้ เป็นการอ่านอย่างละเอียดถ่ีถว้นตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้า
สุดท้าย เพื่อให้รู้เน้ือหาอย่างละเอียดลึกซ้ึงทุกขั้นตอน และเก็บแนวคิดเพื่อสรุปสาระส าคัญ                  
ของเน้ือความทั้งหมด 

4. การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือการอ่านตีความเป็นวิธีการอ่านท่ีต่อเน่ืองจากวิธีการอ่านแบบ
ศึกษาคน้ควา้คือการอ่านอย่างละเอียดให้ไดใ้จความครบถว้น แลว้จึงแยกแยะส่วนประกอบออกให้
ไดว้า่ส่วนต่าง ๆ นั้นมีความหมายและความส าคญัอยา่งไร 

5. การอ่านโดยใชว้ิจารณญาณ คือ การอ่านโดยสอดแทรกการวิพากษว์ิจารณ์ของผูอ่้านไป
ดว้ยโดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานมาก และตอ้งอาศยัเทคนิคการอ่านทุกวิธีอยา่งมีประสิทธิภาพ
แลว้จึงเกิดการสรุปประมวลเป็นความคิดรวบยอด สามารถวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง 

ซ่ึงในท านองเดียวกัน วรรณี โสมประยูร (2553: 127) ก็ได้แบ่งประเภทของการอ่าน
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การอ่านออกสียง คือการท่ีผูอ่้านได้อ่านหนังสือโดยการท่ีผูอ่้านเปล่งเสียงออกมาดงั ๆ 
ในขณะท่ีอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายต่างกนัออกไป เช่น เพื่อถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเร้าอารมณ์ผูฟั้ง
เพื่อสร้างความบนัเทิง และเพื่อเพิ่มพูนความพอใจให้แก่บุคคลและสังคม การอ่านออกเสียงในบาง
โอกาสกระท าเพื่อความมุ่งหมายหลาย ๆ ประการรวมกันหรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่าน
ประกาศ การรายงาน การแถลงนโยบาย ฯลฯ ผู ้ท่ีอ่านออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเป็นอยา่งดี โดยการอ่านออกเสียงแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ  

1.1 การอ่านร้อยแกว้  
1.2 การอ่านร้อยกรอง 
1.3 การอ่านท านองเสนาะ  

2. การอ่านในใจ คือการท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีมีผูบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รูปภาพ              
และเคร่ืองหมายต่าง ๆ แล้วผู ้อ่านจะต้องท าความเข้าใจโดยแปลสัญลักษณ์ท่ีบันทึกไว้นั้ น                      
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ให้ตรงตาม   ความต้องการของผูบ้ันทึก การอ่านในใจจึงใช้เพียงสายตากวาดไปตามตัวอกัษร                       
หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ   แลว้ใชค้วามคิดแปลความ ตีความรับสาระต่าง ๆ ท่ีอ่านนั้นเพื่อเป็นประโยชน์
ในการไดรั้บความรู้ ความคิด และความบนัเทิง โดยการอ่านในใจแบ่งได ้7 แบบ ไดแ้ก่ 

2.1 การอ่านแบบคน้ควา้หาความรู้  
2.2 การอ่านแบบจบัใจความส าคญั หรือหาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
2.3 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกขั้นตอน  
2.4 การอ่านเพื่อหารายละเอียดทุกค าสั่งเพื่อการปฏิบติั  
2.5 การอ่านแบบวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาเหตุผล 
2.6 การอ่านแบบไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณเพื่อหาข้อเท็จจริง ขอ้ดีขอ้เสียส าหรับ

เลือกแนวทางปฏิบติั 
2.7 การอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อสังเกตและจดจ า 

จากประเภทของการอ่านขา้งตน้สรุปได้ว่า ประเภทของการอ่านจ าแนกได้ตามลกัษณะ             
การอ่าน 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ ไม่วา่จะเป็นการอ่านประเภทใด
ผูอ่้านจะตอ้งมีความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีอ่าน และการเลือกใชวิ้ธีการอ่านขึ้นอยู่กบัจุดประสงค์ของผูอ่้าน
อีกดว้ย 

2.4  ความหมายของการอ่านจับใจความ 
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความไว ้ดงัน้ี 
อภิรดี เสนาวิน (2555: 26) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่าน                   

จับใจความเป็นการท าความเข้าใจเน้ือหาเร่ืองท่ีอ่าน โดยจับประเด็นใจความของเร่ืองให้ได้ว่า 
ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงเร่ืองหรือแนวคิดใดมายงัผูอ่้าน ทั้งน้ีผูอ่้านตอ้งจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองให้ได้
ว่า ใคร อะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไร เพราะเหตุใด ตลอดจนสามารถเรียงล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์
ของเร่ือง และสามารถสรุปเร่ืองโดยการเช่ือมโยงใจความของเร่ืองได ้  

เ อ้ือมพร โชคสุชาติ  (2556: 38) อธิบายความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่ า                             
เป็นการอ่านรูปแบบหน่ึงเพื่อคน้หาสาระส าคญัเป็นการอ่านเพื่อความเขา้ใจเน้ือเร่ือง อ่านเพื่อให้
ทราบว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร มีความส าคญัตรงไหนและมีความหมายว่าอย่างไร จะเห็น
ไดว้่าการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองของความเขา้ใจและคน้หาสาระส าคญั 
หรือประเด็นท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 

แววมยุรา เหมือนนิล (2556: 12) ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้่า เป็นการอ่าน           
เพื่อมุ่งหวงัคน้หาสาระส าคญัของเร่ืองว่าคืออะไร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น
ใจความส าคญั และส่วนท่ีขยายใจความส าคญัหรือส่วนประกอบ 
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สายใจ ทองเนียม (2560: 100) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้่า 
คือการอ่านท่ีมุ่นเน้นค้นหาสาระส าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน เรียกว่าใจความหลัก เพื่อให้ทราบว่า                     
เป็นเร่ืองอะไร ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร ท าไม และมีใจความรองหรือเรียกว่าใจความ
ขยาย ซ่ึงเป็นรายละเอียดท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใจความหลกัใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ (2560: 66) ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความว่า เป็นกระบวนการ
ส าคญัท่ีผูอ่้านงานเขียนเชิงวิชาการหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ืออ่านงานเขียนเชิงวิชาการ ผูอ่้านตอ้งอ่านเร่ือง
ทางวิชาการอยา่งคร่าว ๆ อยา่งนอ้ย 1  คร้ังก่อนท่ีจะอ่านละเอียดเพื่อท าความเขา้ใจ 

จากความหมายของการอ่านจบัใจความท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความ
คือการตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดว้า่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร และน าค าตอบมาเรียบ
เรียง เป็นเน้ือหาใหม่ ซ่ึงมีความครอบคลุมเน้ือหาของยอ่หนา้ทั้งหมด 

2.5  ความส าคัญของการอ่านจับใจความ 
นกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความไว ้ดงัน้ี 
สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2552: 158) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความไวว้่า 

ในยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีบุคคลสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างรวดเร็วการอ่านจบัใจความมีบทบาท

ส าคญัในดา้นการพฒันาทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  

วิไล ทองสม (2558: 26) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจับใจความไวว้่า การอ่าน                   

จบัใจความมีความส าคญัอย่างยิง่ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นโลกสังคมยคุปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยุคของ

ขอ้มูลข่าวสาร ผูอ่้านจะไดรั้บประโยชน์จากการอ่านอยา่งเต็มท่ี ถา้ผูอ่้านสามารถรับสารท่ีผูเ้ขียนส่ง

ให้อย่างครบถว้นและถูกต้อง กระบวนการส าคัญท่ีสุดท่ีมีส่วนช่วยท าให้ผูอ่้านสามารถรับสาร                

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งนัน่ก็คือการอ่านจบัใจความ 

สายใจ ทองเนียม (2560: 10) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการอ่านจบัใจความไวว้่า              

การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะท่ีส าคญั ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัการอ่านค านั่นคือการอ่านออก รู้ความหมาย

ของค า ส านวน วลี ประโยค จับใจความส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้ เพราะถ้าผูอ่้านไม่สามารถ                 

อ่านจับใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้ อาจส่งผลต่อการอ่านเพื่อจุดประสงค์อ่ืน ๆ ท่ียากกว่า                                

และจะเป็นสาเหตุท าใหผู้อ่้านสามารถพฒันาการอ่านของตนได ้ 

ชุติมา ยอดตา (2561: 2) ได้อธิบายเก่ียวกับความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า               

การอ่านจบัใจความมีความส าคญัเพราะเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการอ่านระดบัขั้นสูงขึ้น

ไป เพราะถา้หากนักเรียนไม่สามารถอ่านจบัใจความได ้ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ใจ เร่ืองท่ีอ่าน 

เน่ืองจากการอ่านจับใจความมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านเกิดความเข้าใจในแก่นเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้อง                 
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และส าหรับผู ้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยทักษะการอ่าน                          

จับใจความ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นผูเ้รียน                            

ท่ีขาดทกัษะการอ่านจบัใจความก็จะไม่สามารถสรุปเน้ือหาสาระเร่ืองท่ีอ่านได ้

ถนอมวงศ์ ล ้ ายอดมรรคผล (2561: 54) กล่าวว่าการอ่านจับใจความนับเป็นหัวใจส าคัญ                    

ของการอ่านทุกรูปแบบเพราะหากจบัใจความไม่ไดย้่อมไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน หากตอ้งใชป้ระโยชน์

จากการอ่านนั้นก็ตอ้งกลบัมาอ่านใหม่ ส่งผลให้เสียเวลา หากอ่านแลว้สามารถจบัใจความเร่ืองท่ี

อ่านไดก้็จะสามารถน าประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชไ้ดท้นัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งกลบัมาอ่านใหม่

จากความส าคญัของการอ่านจบัใจความดังกล่าวสรุปได้ว่า การอ่านจบัใจความเป็นหัวใจส าคญั                

และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการอ่านเน้ือเร่ืองให้เข้าใจ เป็นพื้นฐานท่ีท าให้ผูอ่้านสามารถแสดง                 

ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์การอ่านท่ีถูกวิธีท าให้มีความฉลาดประสบความส าเร็จในการเรียน                      

ท าให้ได้รับความคิดความบันเทิง ช่วยพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต                   

และการประกอบอาชีพสู่ความกา้วหนา้มัน่คงในชีวิตอนาคตได ้

2.6 แนวทางการสอนอ่านจับใจความ 
 นกัวิชาการไดน้ าเสนอเก่ียวกบัแนวทางการสอนอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี 

ประทีป วาทิกทินกร (2555: 82) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั วิธีการอ่านจบัใจความอาจกระท าได้

โดยยดึหลกัการง่าย ๆ ดงัน้ี 

1. อ่านเร่ืองราวใหต้ลอดหมดทั้งเร่ือง 

2. ตั้ งค  าถาม ถามตัวเองสั้ น ๆ ว่า เร่ืองอะไร ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร                        

และท าไมบางเร่ืองอาจจะมีค าตอบไม่ครบก็ได ้แต่เราตอ้งตอบเท่าท่ีสามารถตอบไดใ้ห้ครบถว้น 

เพื่อท่ีจะไดส้ามารถอ่านจบัใจความไดค้รอบคลุมเน้ือหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

กรมวิชาการ (2546: 189) เสนอแนวทางการอ่านจบัใจความใหบ้รรลุจุดประสงค ์มีดงัน้ี 
1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน                 

หรือเพื่อบอกเจตนาของผู ้เขียน เพราะเป็นแนวทางให้ก าหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสม                             
และจบัใจความหรือค าตอบไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 

2. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าว ๆ เช่น ช่ือเร่ือง ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง                      
การใช้หนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกับ
เร่ืองหรือหนงัสือท่ีอ่านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

3. ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือว่าประเภทใด เช่น สารคดี ต ารา บทความ ซ่ึงจะช่วย
ใหมี้แนวทางในการอ่านจบัใจความส าคญัไดง้่าย 
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4. ใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความ               
ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

5.  ใช้ประสบการณ์หรือภู มิหลัง เ ก่ี ยวกับเ ร่ือง ท่ี อ่านมาประกอบจะท าให้ เข้าใจ                      
และจบัใจความท่ีอ่านไดง้่ายและรวดเร็ว 

แววมยรุา เหมือนนิล (2556: 21) กล่าวถึงวิธีการอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี 

1. ควรเร่ิมตน้การอ่านจบัใจความในแต่ละยอ่หนา้ให้ถูกตอ้งแม่นย  า เพราะในแต่ละย่อหนา้

จะมีใจความท่ีสุดอยู่ใจความเดียว และเม่ือน าประเด็นท่ีส าคญัของแต่ละย่อหนา้มาพิจารณารวมกนั

จะไดแ้นวคิด หรือแก่นของเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดไดง้่ายขึ้น 

2. ใจความในแต่ละย่อหนา้หมายถึง ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในย่อหนา้นั้น ๆ             

ไวท้ั้งหมด 

3. ใจความในแต่ละย่อหน้าส่วนมากมกัจะอยู่ในประโยคใดประโยคหน่ึงโดยมีขอ้สังเกต

ดงัน้ี 

3.1 ประโยคตอนตน้ย่อหน้าเป็นจุดท่ีพบใจความของเร่ืองในแต่ละย่อหน้ามากท่ีสุด                 

เพราะผูเ้ขียนมกัจะบอกประเด็นส าคญัไวแ้ลว้จึงขยายรายละเอียดเพื่อใหช้ดัเจนขึ้นภายหลงั 

3.2 ประโยคตอนทา้ยย่อหนา้ เป็นจุดท่ีพบใจความมากรองลงมาจากประโยคตอนตน้ย่อ

หน้าโดยผูเ้ขียนจะบอกรายละเอียด หรือประเด็นย่อยมาก่อนแลว้สรุปดว้ยประโยคท่ีเก็บประเด็น

ส าคญัไวภ้ายหลงั  

3.3 ประโยคตอนกลางย่อหน้า เป็นจุดท่ีค้นหาใจความได้ยากเพราะต้องพิจารณา

เปรียบเทียบใหไ้ดว้า่สาระส าคญัท่ีสุดอยูใ่นประโยคใด  

3.4 ไม่ปรากฏในประโยคใดอย่างชัดเจนอาจอยู่ในหลายประโยคหรือรวม  ๆ อยู่ใน                 

ย่อหนา้ ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งสรุปออกมาเอง ซ่ึงเป็นการจบัใจความท่ียากกว่าอยา่งอ่ืนผูอ่้านอาจจะใชว้ิธี

ในการตั้งค  าถามกบัตนเองว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร ท าไม ซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านเห็นถึง

ส่วนท่ีเป็นประเด็นส าคญั และส่วนท่ีเป็นประเด็นเสริมหรือการขยายความไดง้่ายขึ้น 

4. การตัดประโยคหรือข้อความท่ีเป็นส่วนขยาย หรือไม่จ าเ ป็นในแต่ละย่อหน้าออก                      

ก็จะเหลือส่วนท่ีเป็นใจความส าคญัของยอ่หนา้ได ้

ศิริพร ลิมตระการ (2556: 44) ได้แนะน าวิธีการสอนอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่าน                      
จบัใจความเน้ือเร่ืองท่ีอ่านจากยอ่หนา้หรือจากขอ้ความต่อเน่ืองท่ีผูเ้ขียนไม่ตั้งประเด็นเขียนและไม่มี
การขยายความประเ ด็นท่ีตั้ งไว้แ ต่ เขียนไปเ ร่ือย  ๆ  นั้ นให้ อ่ านได้ยาก  ผู ้อ่ านต้องอาศัย                               
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การฝึกคิดวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค ขอ้ความ ย่อหนา้ จึงจะเขา้ใจความหมาย แต่ส าหรับงาน
เขียนท่ีมีโครงสร้างกระชบัเป็นระบบผูอ่้านจะสามารถอ่านจบัใจความไดง้่าย การอ่านประเภทน้ีเป็น
การอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจบัใจความทัว่ไป ซ่ึงแบ่งออกได ้2 อยา่งคือ 

1. ใจความส าคัญ หรือใจความหลัก ให้ตั้ งค  าถามว่า ย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใครหรืออะไร 
กล่าวถึงบุคคลนั้นหรือส่ิงนั้นวา่อยา่งไร 

2. ใจความรอง คือรายละเอียดท่ีเป็นขอ้มูลสนับสนุนใจความหลกัให้มีความชัดเจนมาก
ยิง่ขึ้น อาจจะเป็นการยกตวัอยา่งเหตุผลและสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจ การอ่าน
เป็นกระบวนการคิดท่ีผูอ่้านใช้ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมมาผนวกกับความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิด    
ความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านมากยิง่ขึ้น 

สรุปไดว้่า การสอนอ่านจบัใจความเป็นการมุ่งเน้นสาระของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นทกัษะท่ีตอ้ง
ฝึกฝนให้กับผูเ้รียนอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้อ่านเร่ืองแลว้บอกสาระของเร่ืองได้ว่า ใคร ท าอะไร                
ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร โดยในงานวิจยัมีขั้นตอนการสอนอ่านจบัใจความดงัน้ี  

1. อ่านเน้ือหาแต่ละยอ่หนา้คร่าว ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ 
2. ก าหนดประเด็นค าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไหร่ ในแต่ละยอ่หนา้ 
3. อ่านเน้ือหาแต่ละยอ่หนา้แลว้หาค าตอบประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไว ้
4. น าค าตอบท่ีไดม้าเรียงถอ้ยค าใหม่ เพื่อใหไ้ดเ้ป็นใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 

2.7 การประเมินผลความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 การประเมินผลความสามารถในการอ่านจบัใจความไดมี้นกัวิชาการหลายท่านเสนอการใช ้            
การประเมินในรูปแบบ ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

กรมวิชาการ (2546: 47) ได้เสนอแนวทางการทดสอบทางภาษาด้านทักษะการอ่าน                   
จบัใจความส าคญัดงัน้ี 

1. การอ่านจบัใจความ เป็นการทดสอบการรับรู้ขอ้มูลจากหนังสือพิมพ ์วารสาร ประกาศ 
โฆษณา จดหมาย ฯลฯ กิจกรรมในการทดสอบทกัษะการอ่าน จ าแนกไดด้งัน้ี 

1.1 กิจกรรมท่ี เ ป็นตัวกระตุ้นให้ผู ้เข้าสอบได้อ่านข้อความท่ี มีความยาวตาม                            
ความเหมาะสมท่ีเป็นงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร 
รายละเ อียดสนับสนุนหรือ เป็นรายละ เ อียด ท่ี แย้งกัน  เพื่ อให้ข้อมูลตรงกันข้ามตลอด                                
ทั้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดดว้ยกนั 

1.2 ความสามารถอ่านจบัใจความ สามารถระบุแก่นเร่ือง หัวเร่ือง และใจความส าคญั              
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้
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1.3 ความสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความและสุนทรียศาสตร์         
ของการใชภ้าษาสามารถใชค้วามรู้ดา้นค าศพัท ์ไวยากรณ์ ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านและความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบ ลีลาภาษาท่ีใช้ในบทอ่านท่ีเป็นตวักระตุน้วิเคราะห์ ประเมินและสรุปไดว้่าสารท่ีอ่านนั้น
เป็นสารประเภทใดลีลาภาษาท่ีใช้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เจตนาทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝง
อยู่สามารถวิพากษวิ์จารณ์ถึงเหตุผลท่ีเกิดขึ้นต่อความมัน่คงน่าเช่ือถือของสมมติฐานท่ีผูเ้ขียนตั้งไว ้
ความเป็นไปได้ของข้อสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิภาพของการอ่านนั้นได้ว่ามี                         
ความชดัเจนเขา้สู่ประเด็นอย่างไม่ออ้มคอ้มและใชภ้าษาไดอ้ย่างกระชบั ความสามารถในระดบัน้ี
เป็นระดบัสูงซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัตน้ ๆ เป็นพื้นฐาน การก าหนดระดบัความสามารถขา้งตน้
เป็นล าดบัขั้นตอนท่ี ขึ้นต่อกนั และการก าหนดความสามารถตามเกณฑ ์อาจใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่าเป็นระดบั ดงัน้ี 

1 หมายถึง  ไม่มีความสามารถ  
2 หมายถึง  มีความสามารถนอ้ย  
3 หมายถึง  มีความสามารถพอประมาณ  
4 หมายถึง  มีความสามารถมาก 
5 หมายถึง  มีความสามารถยอดเยีย่ม  

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2552: 156-157) ได้เสนอการประเมินการอ่านจับใจความโดย                
ใชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีอ่านจบัใจความไว ้2 วิธี คือ 

1. การใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ ผูอ่้านจะตอ้งตอบค าถามไดร้้อยละ 70 ขึ้นไป การยดึ
เกณฑ์น้ีนักการศึกษามีความเห็นว่าผูอ่้านไดพ้ลาดเน้ือหาบางตอนไปร้อยละ 30 แลว้หากยึดเกณฑ์
ประเมินท่ีต ่ากวา่น้ีจะท าใหมี้ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง 

2. การใชแ้บบประเมินค่า โดยใชร้ะดบัตวัอกัษรแลว้ตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น เม่ือผูอ่้าน
ประเมินการอ่านจบัใจความของตนแลว้รวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติใหแ้บบประเมินค่า
ทั้งหมดมี 20 ขอ้ มีระดบัตวัเลือก 4 ระดบัตวัอกัษร 4 ระดบั คือ มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 
มีค่ าคะแนนเป็น 4 3 2 1 ตามล าดับ  ถ้า เค ร่ืองหมายในช่อง  “มาก” ทุกช่องจะได้คะแนน                          
เตม็ 30 คะแนน ระดบัคะแนนท่ีไดมี้ขอบเขตดงัน้ี 

คะแนน 72-80 เท่ากบั 4 หมายถึง ดี  
คะแนน 52-71 เท่ากบั 3  หมายถึง  ค่อนขา้งดี  
คะแนน 32-51 เท่ากบั 2 หมายถึง  พอใช ้ 
คะแนน 0-31 เท่ากบั 1 หมายถึง ปรับปรุง 
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ผูอ่้านท่ีประเมินการอ่านจบัใจความของตนแลว้ หากรวมคะแนนแลว้อยู่ในระดบั 4 และ 3               
แสดงว่ามีความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีน่าพอใจ แต่ถ้าผลท่ีได้อยู่ในระดับ 2 หรือ 1                   
ผูอ่้านควรปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการอ่านจบัใจความใหดี้ขึ้น 
 แววมยรุา เหมือนนิล (2556: 17) ไดก้ล่าวถึงการประเมินการอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี 

1. สามารถจ าแนกล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีอ่าน และบอกเล่าเป็นค าพูดของตนได ้
ถูกตอ้ง 

2. สามารถเล่าความทรงจ าโดยเป็นส่ิงท่ีเฉพาะในเร่ืองท่ีอ่าน เช่น รายละเอียดท่ีส าคญั 
3. สามารถปฏิบติัตามแนวทางหรือขอ้เสนอแนะจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
4. สามารถแยกแยะประเด็นท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น หรือจินตนาการของผูเ้ขียนได ้
5. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากการอ่านได ้
6. สามารถใหต้วัอยา่งประกอบเพื่อความชดัเจน 
7. สามารถจ าแนกประเด็นหลกัประเด็นรองจากเร่ืองท่ีอ่าน 
8. กล่าวสรุปและประเมินผลจากเร่ืองท่ีอ่าน  

 บนัลือ พฤกษะวนั (2557: 3) อธิบายการตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนไดห้ลายทาง ดงัน้ี 

1. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
1.1 ตอบค าถามและขอ้เทจ็จริงจากทอ้งเร่ือง 
1.2 ตอบค าถามโดยการวิเคราะห์หาเหตุผลของเร่ือง 
1.3 ตอบค าถามจากการสรุปเร่ือง หรือวิจารณ์ ไตร่ตรอง 

2. เล่าเร่ืองและสรุปเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ประเมินและเลือกตวัละคร โดยตอ้งใหเ้หตุผลประกอบการเลือก 
4. แสดงละครประกอบเน้ือเร่ือง  
5. หาความสัมพนัธ์ของค าศพัท ์เช่น กระต่าย-กระโดด เต่า-คลาน 
6. หาค าตรงขา้มเชิงความหมาย เช่น หิว-อ่ิม ยิม้-บ้ึง 
7. สรุป ตั้งช่ือเร่ืองท่ีครอบคลุมใจความของเร่ือง 
สรุปได้ว่า การวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีกล่าวมาสามารถวดัความเขา้ใจ              

ในการอ่านของผูเ้รียนไดห้ลายวิธี เช่น วดัผลและประเมินผลโดยการทดสอบ การวดัผลอย่างเป็น
ทางการอย่างไม่ เป็นทางการและการใช้เคร่ืองมือวัดผลท่ีเป็นแบบทดสอบ รวมทั้ งการใช้                       
แบบประเมินค่าและการท่ีครูจะใชวิ้ธีใดขึ้นอยู่กบัจุดหมายในการประเมินคร้ังนั้น ๆ โดยในการวิจยั
คร้ังน้ีใช้การวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความจากแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตวัเลือก                  
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ท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้น จ านวน 20 ขอ้ โดยผูวิ้จยัออกแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา ซ่ึงการตั้งค  าถาม 
4 ระดบัน้ีเพียงพอแลว้ต่อการคน้หาใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองและตอบ
ตามประเด็นท่ีค าถามก าหนด เกณฑใ์นการประเมินผลความสามารถในการอ่านจบัใจความ ดงัน้ี 

คะแนน 16-20  หมายถึง ดีมาก 
คะแนน 11-15 หมายถึง ค่อนขา้งดี 
คะแนน 6-10 หมายถึง พอใช ้
คะแนน 1-5  หมายถึง ปรับปรุง 

3. เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัเทคนิค 5W1H  
3.1 ความส าคัญของการใช้ค าถาม 

มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของการใชค้  าถาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
Jay McTighe (1991: 410 อ้างถึงใน ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ 2553: 71) ได้กล่าวว่า ผูส้อนท่ีใช้

ค  าถามท่ีใชท้กัษะการคิดขั้นสูงจะช่วยยกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้
Clark and Starr (1976: 218) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการใชค้  าถามไวด้งัน้ี 
1. เขา้ใจผูเ้รียน 
2. พฒันาความสามารถทางดา้นความคิดของผูเ้รียน 
3. กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4. ช่วยผูเ้รียนในการรวบรวมเน้ือหา 
5. ช่วยในการท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน 
6. เนน้จุดส าคญัของบทเรียน 
7. เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
8. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2559: 156) ได้อธิบายเก่ียวกับความส าคัญของการใช้ค  าถามไว้ว่า                          

ในการสอน โดยการตั้ งค  าถาม ครูผูส้อนจะต้องมีทฤษฎี ทักษะ และศิลปะในการตั้ งค  าถาม                    
เพื่อชกัชวนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กไต่บนัไดความคิดจากขั้นท่ีง่ายไปสู่ขั้นท่ียากให้น่าสนใจร่วมกิจกรรม                    
และให้เกิดการฝึกฝนความคิดในระดบัท่ีสูง การตั้งค  าถามเพื่อประเมินความรู้ของผูเ้รียนจะท าให้
ครูผูส้อนสามารถตัดสินใจว่าจะทบทวนบทเรียนเสียก่อน หรือจะเคล่ือนเข้าสู่บทเรียนต่อไป       
ค  าถามถา้หากเป็นค าถามท่ีสะทอ้นผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีไดต้ั้งไวเ้พียงใดก็จะยิ่งเป็นการให้เกรด 
ท่ีแม่นย  าและยติุธรรมเพียงนั้น  
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 ณฐกร ดวงพระเกษ (2561: 130) ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้ค  าถามไวว้่าการจดั           
การเรียนรู้โดยใชค้  าถามเป็นการมุ่งพฒันากระบวนการความคิดของนกัเรียนค าถามนอกจากจะช่วย
ท าให้ผูเ้รียนเข้าใจสาระส าคัญของเร่ืองราวท่ีเรียนได้ถูกต้องแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียน                   
ไดค้น้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง และเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้และน าไปสู่การจดัระบบความคิดใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได้ 

 ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2562: 253) ได้อธิบายความส าคัญของการใช้ค  าถามเพื่อพัฒนา                  
การเรียนรู้ของผู ้เ รียนว่า  การใช้ค  าถามเป็นกลวิ ธี ท่ีส าคัญท่ีครูผู ้สอนใช้ประเมินความ รู้                                  
และความเขา้ใจท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีอยู่ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นให้ครูผูส้อนสามารถช่วยเหลือ
ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ให้ผูเ้รียนแต่ละคนให้บรรลุเป้าหมายการเรียนท่ีค รูผูส้อนก าหนดไว้             
นัน่คือ การใชค้  าถามเป็นรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์โดยทัว่ไประหว่างผูเ้รียนกบัครูผูส้อน ซ่ึงครูผูส้อน
สามารถใช้ว ัดระดับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวัดความคิดในระดับสูงของผู ้เ รียนได้                                
กล่าวไดว้า่ ครูผูส้อนสามารถใชค้  าถามในชั้นเรียนไดด้งัน้ี 

1. เพื่อปรับปรุงการสอน เพราะการใช้ค  าถามท าให้ครูผูส้อนได้รับขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีแสดง
ความรู้และความเขา้ใจของผูเ้รียนในการเรียนรู้นั้น ๆ ไดท้นัที 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาการทักษะการคิดจากระดับต ่าสู่การคิดระดับสูง รวมทั้ งส่งเสริม                        
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผูเ้รียน                   
เกิดความกระจ่างสามารถเช่ือมโยงความรู้ ความเขา้ใจใหม่ท่ีเกิดขึ้น และพฒันาการเรียนรู้มากขึ้น  

สรุปได้ว่า ค  าถามนั้นมีความส าคญัมากในการพฒันาผูเ้รียน โดยค าถามจะช่วยให้ครูได้

ส ารวจความรู้เพิ่มและกระตุน้ความสนใจ ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

การคิดในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น และเม่ือมีการอภิปรายจะน าไปสู่ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้                   

ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

          3.2  ลกัษณะของค าถาม 
มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของค าถามไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 8-10) ลักษณะของค าถามมีหลายลักษณะ 
ดงัน้ีคือ 

1. การถามเก่ียวกบัความเขา้ใจ เป็นการถามเพื่อให้ผูเ้รียนระลึกถึงสาระส าคญัส่ิงท่ีเรียนรู้              
หรือการน าความรู้มาเช่ือมโยงกับสถานการณ์ ลักษณะค าถามจึงเป็นการถามถึงวิธีการรวมถึง                   
การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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2. การถามให้อธิบาย เป็นการใช้ค  าถามเพื่อให้ผูเ้รียนได้อธิบายถึงวิธีการคิดหาค าตอบ
ขั้นตอนในการคิดหาค าตอบแต่ไม่จ าเป็นตอ้งบอกเหตุผลในการคิดหรือกระท าอยา่งนั้น 

3. การถามให้คิดวิเคราะห์ เป็นลกัษณะการถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบว่าถูกหรือผิด ใช่หรือ

ไม่ใช่  แต่จะเป็นการถามเพื่อให้ผูเ้รียนแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของปัญหาโดยอาศยัหลกัการ 

กฎ ทฤษฎี และท่ีมาของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีก าหนดเป็นตวัน าไปสู่การคิด 

4. การถามใหค้ิดเชิงเหตุผล เป็นการถามท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดอ้ธิบายเหตุผล การตดัสินใจ 

โดยมีการอา้งหลกัการ กฎ ทฤษฎี หรือประสบการณ์ 

5. การถามเพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอด เป็นลกัษณะค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด              
เพื่อหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลยอ่ย ๆ แลว้สรุปเป็นหลกัการดว้ยตนเอง 

6. การถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ค าถามลกัษณะน้ีเป็นค าถามให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นน าไปสู่การตดัสินใจคิดหรือสร้างส่ิงใหม่ๆ 

จินดา คงแกว้ (2550:11-16) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของค าถามตามวตัถุประสงคข์องการถาม

ไว ้ดงัน้ี 

1. ถามเพื่อเปรียบเทียบ เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่าง               

ของส่ิงของบุคคล หรือสถานท่ี 

2. ถามเพื่อการตดัสินใจ เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบตอ้งจ าแนกและตดัสินใจใหแ้น่นอน 

3. ถามเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ เป็นค าถามท่ีให้ผู ้ตอบแก้ไข

สถานการณ์  

4. ถามเพื่อการจ าแนก เป็นค าถามท่ีตอ้งการให้ผูต้อบคิดจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่ หรือจดั

พวกใหม่โดยอาศยัการเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือน และความสัมพนัธ์ และการจดักลุ่ม

ใหม่ 

5. ถามความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผล เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบสังเกตปรากฏการณ์ว่าเกิดขึ้น               

ไดอ้ยา่งไรผลเป็นอยา่งไร 

6. ถามเพื่อใหท้ราบความมุ่งหมาย เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบบอกความมุ่งหมายของเน้ือเร่ือง 

7. ถามเพื่อให้เ กิดการคิดวิจารณ์ เป็นค าถามท่ีให้ผู ้ตอบคิ ดในเร่ืองความสมบูรณ์                        

ความถูกตอ้ง ผูต้อบจะตอ้งใคร่ครวญอยา่งดีก่อนท่ีจะตอบ 

8. ถามเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบเกิดการสรุปผล ตดัสินใจ โดยอาศยั

ขอ้มูลจริงหลกัการเป็นเกณฑ ์
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9. ถามเพื่อเปิดการอภิปราย เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบไดมี้การถกเถียง และพินิจพิจารณา 

10. ถามเพื่อให้ก าหนดนิยามหรืออธิบาย เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบสรุปความคิดรวบยอด                   

หรือความหมาย ค านิยาม ค าอธิบายในค าหรือวลี 

11. ถามเพื่อใหส้ังเกต เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบหาค าตอบโดยวิธีการสังเกต 

12. ถามเพื่อย ัว่ยุให้เกิดค าถามใหม่ ๆ ระหว่างท่ีผูเ้รียนก าลงัคิด ก าลงัอ่าน ก าลงัปฏิบติังาน

พบวา่ปัญหาอะไรหรือไม่ 

ทิศนา แขมมณี (2559: 200) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของค าถามไวว้า่  

1. ถามความรู้ (Knowledg) ค าถามท่ีใช้มักเป็นค าถามท่ีถามถึงข้อมูลสาระรายละเอียด                  

ของส่ิงท่ีเรียนรู้และให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีว่าตนเองมีความรู้ความจ าในเร่ืองนั้น ๆ                   

เช่น ถามเพื่อให้นักเรียนบอกเล่า ช้ี ระบุ ท่อง ให้ความหมาย ให้ค  านิยาม รวบรวม เลือก จ าแนก 

ประมวลผล จดัล าดบั เป็นตน้ 

2. ถามความเข้าใจ (Comprehension) ค าถามในระดับน้ีมักเป็นค าถามท่ีช่วยให้นักเรียน

แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความเขา้ใจของตนเองในเร่ืองนั้น ๆ เช่น ถามเพื่อให้นักเรียนอธิบาย                    

(โดยใชค้  าพูด) ขยายความ เปรียบเทียบ แปลความหมาย แสดงความคิดเห็น ตีความหมาย คาดการณ์ 

คาดคะเน สรุป ยอ่ ท านาย บอกใจความ และการประมาณ เป็นตน้  

3. ถามการน าไปใช ้(Application) ค าถามในระดบัน้ีมกัประกอบดว้ยสถานการณ์ท่ีนกัเรียน

จะตอ้งดึงความรู้ความเขา้ใจมาใช้ในการตอบค าถาม เช่น ถามเพื่อให้นักเรียนประยุกต์ปรับปรุง               

จดัการแกปั้ญหา เลือก ท า ปฏิบติั แสดง สาธิต ผลิต เป็นตน้  

4. ถามการวิเคราะห์ (Analysis) ถามเพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดหาค าตอบแยกแยะข้อมูล             

และหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีแยกแยะนั้น หรืออีกนยัหน่ึงก็คือถามเพื่อใหน้กัเรียนสามารถจบัได ้              

ว่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล แรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง เช่น ถามให้

นักเรียนจ าแนกแยกแยะหาขอ้อา้งอิงหาความสัมพนัธ์ ตรวจสอบ หาขอ้สรุป จดักลุ่ม หาหลกัการ

เป้าหมาย 

5. ถามการสังเคราะห์ (Synthesis) การเรียนรู้ในระดับสังเคราะห์ หมายถึงการเรียนรู้                    

ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีนกัเรียนสามารถ  

5.1 คิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ขึ้นมาซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของส่ิงประดิษฐ์ความคิดหรือภาษา 

5.2 ท านายสถานการณ์ในอนาคต 

5.3 คิดวิธีการแกปั้ญหาได ้ 
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6. ถามการประเมินค่า (Evaluation) การเรียนรู้ในระดบัประเมินค่า หมายถึงการเรียนรู้

ในระดบัท่ีนักเรียนตอ้งใช้การตดัสินคุณค่า ซ่ึงหมายความว่านักเรียนจะตอ้งสามารถตั้งเกณฑ์             

ในการประเมินตัดสินคุณค่าต่าง ๆ ได้และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนั้น ๆ ฉะนั้นการถาม                     

ในระดบัน้ีก็เพื่อให้นกัเรียนวิพากษว์ิจารณ์ ตดัสิน ประเมินค่า ตีค่า สรุป เปรียบเทียบ จดัอนัดบั              

เป็นตน้ 

สรุปไดว้่าลกัษณะค าถามนั้นมีลกัษณะเป็นการถามผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ ผูส้อนควรใช้

ค  าถามท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามเขา้ใจเป็นพื้นฐานในการคิดต่อไปในระดบัสูง การถามให้อธิบาย 

การถามให้คิดวิเคราะห์ การถามให้คิดเชิงเหตุผล การถามเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด และการถาม

เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการตั้ งค  าถามให้ผู ้เ รียนตอบแต่ละคร้ังผู ้สอนต้องอาศัย                      

หลกัในการตั้งค  าถามท่ีดี ซ่ึงค าถามท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. ชดัเจน ค าถามท่ีดีตอ้งมีความชดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่ตอ้งการถามอะไร  

2. เขา้ใจง่าย ค าถามท่ีดีตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

3. สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน ค าถามท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน

เร่ืองราวเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. หลากหลาย ค าถามท่ีดีต้องมีหลายประเภทกลมกลืนกับเร่ืองราวกิจกรรม และเร้า                   

ความสนใจ 

5. มีคุณค่าค าถามท่ีสร้างขึ้นตอ้งมีคุณค่าและเร้าใหอ้ยากตอบ 

6. ปลายเปิด ค าถามท่ีดีควรเป็นแบบปลายเปิดเพราะจะท าใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะตอบ 

7. ไดค้ิด ค าถามท่ีดีควรให้ผูเ้รียนไดค้ิด ไดบ้รรยาย อธิบายเหตุผล ว่าท าไม เพราะเหตุใด 

หรือได้ประเมินค่าส่ิงท่ีเรียนรู้ ผูถ้ามต้องพยายามหลีกเล่ียงค าถามท่ีต้องการค าตอบเดียวกันว่า                 

“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

8. พฒันาสมองค าถามท่ีดีตอ้งสามารถใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางสมองไดดี้ขึ้น 

9. สั้นกระชบัค าถามท่ีดีควรสั้น กระชบัและชดัเจนท่ีสุด  

          3.3 เทคนิคการใช้ค าถาม 

มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดอ้ธิบายถึงเทคนิคการใชค้  าถามไว ้ดงัน้ี 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 24) ไดส้รุปเทคนิคการใชค้  าถาม              

ท่ีมีประสิทธิภาพจากการสังเกตขณะท่ีครูสอนไว ้
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1. ครูควรละเวน้ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบวา่ ใช่-ไม่ใช่ อะไร ท่ีไหน เม่ือไร 

2. ครูควรเปล่ียนค าถามหรือค าพูดใหม่ ถา้นกัเรียนยงัตอบไม่ได ้

3. ครูควรแสดงการยอมรับค าตอบของนกัเรียนโดยไม่ตอ้งหยุด อาจใชท้่าทางประกอบได ้              

เช่น พยกัหนา้ สัมผสัตวั เป็นตน้ 

4. ครูควรถามค าถาม ก่อนเรียกช่ือใหน้กัเรียนตอบ 

5. ควรครูพยายามใหน้กัเรียนตอบในลกัษณะท่ีพูดกบัเพื่อทั้งชั้น ไม่ใช่พูดกบัครูคนเดียว 

6. ครูควรใหก้ารเสริมแรง  

7. ครูไม่ควรแนะแนวทางหรือค าตอบใหท้นัทีหลงัจากถาม 

8. ครูควรทอดระยะเวลาหลงัถามค าถามแลว้โดยหยดุหรือทอดระยะชัว่ครู่หน่ึง  

คอยใหน้กัเรียนตอบ 

9. ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสตอบค าถามไดห้ลายคน  

10. ครูควรพยายามฝึกใหน้กัเรียนฟังและโตต้อบซ่ึงกนัและกนั 

นภเนตร ธรรมบวร (2544: 25-27) ได้สรุปเทคนิคการใช้ค  าถามเพื่อส่งเสริมกระบวน                  

การคิด ไวด้งัน้ี 

1. ในการถามค าถามเด็ก ผูส้อนควรให้เวลาแก่เด็กในการคิดและแสดงออก โดยไม่เร่งเด็ก

ให้ตอบค าถามมากเกินไปหรือกลายเป็นผูต้อบค าถามเอง ถา้ผูส้อนให้เวลาแก่เด็กในการคิดหา

ค าตอบโดยใชเ้วลาในการรอคอยค าตอบให้ยาวนานขึ้น จ านวนของเด็กท่ีจะตอบค าถามก็จะมีมาก

ขึ้น ความลม้เหลวในการตอบค าถามจะลดน้อยลง การพูดคุยอภิปรายและสรุปองคค์วามรู้ของเด็ก

จะมีเพิ่มมากขึ้นตลอดจนจ านวนของค าถามท่ีเด็กถามก็จะมีมากขึ้นตามไปดว้ย 

2. ค าถามท่ีผูส้อนใช้ควรเป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงค าถามปลายเปิดจะช่วยส่งเสริมการคิด

แกปั้ญหา การเปรียบเทียบและทางเลือก ค าถามท่ีส่งเสริมให้เด็กคิดแกปั้ญหานั้นจะตอ้งมีค าตอบท่ี

ถูกอย่างหลากหลายไม่ใช่มีเพียงค าตอบเดียว ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กมีความคิดท่ีเปิดกวา้งสามารถคิดได้

หลายทาง 

3. ค าถามท่ีผูส้อนถามควรเป็นค าถามท่ีช่วยให้เด็กเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของตน                 

กบัการเรียนรู้ในปัจจุบนัได ้ 

4. ผูส้อนควรกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเป็นผูต้ั้ งค  าถามด้วยตนเอง ซ่ึงผูส้อนอาจช่วย

กระตุน้เด็กใหถ้ามค าถามโดยวิธีการต่าง ๆ  
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5. ผู ้สอนควรใช้ค  าถามเพื่ อกระตุ้นให้ เด็ก เ รียน รู้และค้นหาค าตอบด้วยตน เอง                                       

ซ่ึงการส่งเสริมให้เด็กตอบค าถามด้วยตนเองจะน าไปสู่การถามค าถามต่อไปน้ี เน่ืองจากทุกคร้ัง                  

ท่ีเด็กหาค าตอบได้ด้วยตนเองเด็กจะมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึ้น เขาจะมีเจตคติในทางบวก                 

ต่อตนเองซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ีจะถามค าถามต่าง ๆ ดว้ยตนเองต่อไป 

สุวิทย ์มูลค า (2550: 74) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ค  าถามว่าเป็นกระบวน           

การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิดของผูเ้รียนโดยผูส้อนจะป้อนค าถามในลักษณะต่าง ๆ                      

ท่ีเป็นค าถามท่ีดี สามารถพฒันาความคิดของผูเ้รียน ถามเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือประเมินค่าเพื่อจะตอ้งตอบค าถามเหล่านั้นซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ถามเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อให้ผูต้อบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกบัความาต่าง ซ่ึงจะตอ้ง

คิดอยา่งรอบคอบเสียก่อนถึงจะตอบได ้

2. ถามเพื่อการตดัสินใจ ผูต้อบจะตอ้งจ าแนกและตดัสินใจใหแ้น่นอน 

3. ถามเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการถามเพื่อแก้ไขสถานการณ์                 

ในสภาวะต่าง ๆ โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ 

4. ถามเพื่อจ าแนก เพื่อต้องการให้ผูต้อบคิดจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยอาศัย                  

การเปรียบเทียบในดา้นความแตกต่าง ความเหมือน ความสัมพนัธ์และการจดักลุ่มใหม่ 

5. ถามความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุผล เป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบสังเกตปรากฏการณ์ว่าเกิดขึ้นได้

อยา่งไร ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอยา่งไร 

6. ถามเพื่อใหท้ราบความมุ่งหมาย เป็นการถามเพื่อใหผู้ต้อบบอกจุดมุ่งหมายของเน้ือเร่ือง 

7. ถามเพื่อให้เกิดความคิดวิจารณ์ เป็นการถามเพื่อให้ผูต้อบคิดในเร่ืองราวความสมบูรณ์             

ความถูกตอ้ง ซ่ึงก่อนจะตอบนั้นผูต้อบตอ้งใคร่ครวญเสียก่อน 

8. ถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผูต้อบเกิดการสรุปผล ตดัสินใจ โดยอาศยัขอ้มูล               

ความจริง หลกัการเป็นเกณฑ ์ 

9. ถามเพื่อให้เกิดการอภิปราย เป็นการถามเพื่อให้มีการถกเถียง การพินิจพิจารณา                  

การตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

10. ถามเพื่อก าหนดนิยามหรือค าอธิบาย เป็นการถามเพื่อสรุปความคิด รวบ ยอด                       

หรือความหมาย ค านิยาม ค าอธิบายในแต่ละค าหรือวลี 

11. ถามเพื่อใหส้ังเกต ค าถามชนิดน้ีตอ้งการใหห้าค าตอบโดยวิธีการสังเกต 
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12. ถามเพื่อย ัว่ยุให้เกิดค าถามใหม่ ๆ ระหว่างท่ีผูเ้รียนก าลงัคิด ก าลงัอ่าน ก าลงัปฏิบติัอยู่

ผูส้อนอาจถามเก่ียวกบังานท่ีเขาก าลงัคิด วา่พบปัญหาหรืออะไรหรือไม่  

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2558: 49) ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้ค  าถามไว ้ดังน้ี เทคนิคการใช้

ค  าถามหมายถึง กลวิธีการถามค าถามและตอบค าถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้

ตอบค าถาม โดยใช้กระบวนการคิดคน้หาค าตอบด้วยตนเอง โดยการตั้งค  าถามและตอบค าถาม

ส าหรับผูเ้รียน อาจจะใช้กับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มย่อย หรือทั้งชั้น เพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดค้นหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาและสรุปแนวคิดได้ด้วยตนเอง                            

เป็นการพัฒนาความคิดในระดับสูง และความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                             

ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

สรุปได้ว่า เทคนิคการใช้ค  าถามนั้นผูส้อนควรใช้บทบาทของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้จากค าถามท่ีหลากหลาย และเนน้การคิดการใชค้  าถามมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน

มาก ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้มากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัการถาม ถา้ผูส้อนมีเทคนิคในการใชค้  าถามจะท า

ให้การเรียนการสอนมีคุณค่า โดยเทคนิคการใช้ค  าถามควรไม่เจาะจงผูต้อบควรถามให้ทั่วถึง                        

และให้โอกาสในการให้ผูเ้รียนไดค้ิด ใช้ภาษาง่ายแต่เร้าความสนใจให้ก าลงัใจ ควรเปิดโอกาสให้

ตอบโดยตอบให้ตรงประเด็น พอผูเ้รียนตอบค าถามแล้วควรมีการช่ืนชมผูท่ี้ตอบถูก เวลาถาม                       

ควรถามแบบเป็นกนัเอง ไม่ควรถามเองตอบเอง และควรทบทวนค าถามตนเอง เพื่อน ามาปรับปรุง

แกไ้ขไวใ้นโอกาสต่อไป 

3.4 ระดับของการตั้งค าถาม 

ระดับของค าถามมีผลต่อการคิดของผู ้เ รียน ผู ้สอนต้องใช้ระดับค าถามท่ีเหมาะสม                          

และหลากหลายกบัผูเ้รียนและตรงตามจุดประสงค ์ไม่ใช่ใชเ้พียงค าถามระดบัจ าเท่านั้น ซ่ึงในการตั้ง

ค  าถามเพื่อให้เ กิดการคิดนั้ นผู ้สอนสามารถน าแนวคิดด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)                      

ของ Bloom (1956: 120) ซ่ึงมี 6 ระดบั มาเป็นแนวทางการตั้งค  าถามไดด้งัน้ี 

1. ถามความรู้ เป็นค าถามท่ีมีค าตอบแน่นอน ถามเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ค าจ ากดัความ              

ค  านิยาม ค าศัพท์ กฎ ทฤษฎี เก่ียวกับใคร (Who) อะไร (What) เม่ือไร (When) ท่ีไหน (Where) 

รวมทั้งใช่หรือไม่ใช่ 

2. ถามความเขา้ใจ เป็นค าถามท่ีตอ้งใช้ความรู้ความจ ามาประกอบ เพื่ออธิบายดว้ยค าพูด              
ของตนเองจึงเป็นค าถามท่ีสูงกวา่ความรู้ 
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3. ถามการน าไปใช้ มุ่งให้ผูเ้รียนได้น าความรู้และความเข้าใจท่ีเรียนแล้วไปแก้ปัญหา                       

ในสถานการณ์ใหม่ 

4. ถามการวิ เคราะห์  เป็นค าถามท่ีมุ่ งให้ผู ้เ รียนได้จ าแนกแยกแยะเ ร่ืองราวต่าง ๆ                    

วา่ประกอบดว้ยส่วนยอ่ยอะไรบา้ง โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีท่ีมาของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้น 

5. ถามการสังเคราะห์ เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการคิดเพื่อสรุปความสัมพนัธ์ ระหว่าง

ขอ้มูลยอ่ย ๆ ขึ้นเป็นหลกัการหรือแนวคิดใหม่ๆ  

6. ถามการประเมินค่า เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้รียนตีคุณค่าบางส่ิงโดยใช้ความรู้ ความรู้สึก                    

ความคิดเห็นในการก าหนดเกณฑ ์เพื่อประเมินค่าส่ิงเหล่านั้น 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 37-45) ได้แบ่งระดับของค าถาม

แนวคิด ในการใช้ค  าถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่ง เพราะค าถามจะเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้เด็กเกิด

การคิดและสนใจต่อส่ือและส่ิงต่าง ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั ซ่ึงค าถามแบ่งเป็น 2 ระดบั คือค าถามระดบัต ่า

และค าถามระดบัสูง ดงัน้ี 

1. ค าถามระดบัต ่า เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง ซ่ึงไดจ้ากความจ าและการสังเกต 

ค าถาม ประเภทน้ีมกัมีค าตอบเดียว ค าถามระดบัต ่า แบ่งได ้6 ชนิดคือ 

1.1 ค าถามใหส้ังเกต ตอ้งการใชป้ระสาทสัมผสั คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเพียงส่วน

ใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนรวบรวมข้อมูลในการตอบค าถาม แต่ผูต้อบต้องไม่เพิ่มความรู้เดิม                         

หรือความคิดเห็นส่วนตวัลงไป 

1.2 ค าถามใหท้บทวนความจ า ผูต้อบน าความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาตอบค าถามได้ 

1.3 ค าถามให้บอกความหมายหรือค าจ ากดัความ เพื่อใช้ตรวจสอบประสบการณ์เดิม

เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองค าศพัท ์และความหมายของค า ก่อนท่ีผูส้อนจะจดัประสบการณ์ใหม่

ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

1.4 ค าถามช้ีบ่งเป็นค าถามท่ีก าหนดขอ้มูลไวห้ลายอย่าง แลว้ให้เลือกขอ้มูลอย่างหน่ึง           

ท่ีเด็กตอ้งการน ามาเป็นค าตอบ 

1.5 ค าถามถามน า เป็นค าถามท่ีใช้เน้นเร่ืองท่ีผูส้อนพูด และดึงความสนใจของเด็ก

ค าถามประเภทน้ีมกัน าไปสู่ค าตอบ ใช่ จริง ถูก เป็นส่วนใหญ่ 

1.6 ค าถามเร้าความสนใจ เป็นค าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบอย่างจริงจัง แต่ใชเ้พื่อด าเนิน

กิจกรรมในชั้นเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไว ้
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ค าถามระดับต ่าทั้ ง 6 ชนิดดังกล่าว ยงัมีความจ าเป็นในการสอนในห้องเรียนอยู่เสมอ                  

เพราะผูส้อนอาจเลือกใช้ค  าถามเพื่อทบทวนความจ า ใช้เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม                    

ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ และเพื่อควบคุมกิจกรรมในห้องเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนด

เป้าหมายไว ้

2. ค าถามระดบัสูง เป็นค าถามท่ีส่งเสริมให้ผูต้อบใชค้วามคิด น าความรู้และประสบการณ์

เดิมมาเป็นพื้นฐานแลว้สรุปหาค าตอบเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค ์และเกิดทกัษะ

ในการคิดอย่างมีระบบ นอกจากนั้นยงัเป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อบได้แสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนกระตุน้ใหไ้ดล้องแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ค าถามระดบัสูงแบ่งไดเ้ป็น 7 ชนิด ดงัน้ี 

2.1 ค าถามให้อธิบาย ผูต้อบจะตอ้งน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุป            

หาค าตอบ 

2.2 ค าถามให้เปรียบเทียบ เป็นค าถามท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เด็กใชค้วามคิดเปรียบเทียบของ

สองส่ิงว่ามีคุณสมบติัหรือลกัษณะคลา้ยกนัหรือต่างกนัอย่างไร คุณสมบติัท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้น 

ไดแ้ก่ รูปร่าง ลกัษณะ สี ขนาด น ้ าหนัก จ านวน ปริมาตร ความสูง ความยาว ความ หนา รสชาติ 

กล่ิน เป็นตน้ 

2.3 ค าถามให้จ าแนกประเภท เพื่อให้เด็กรู้จักจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่  โดยใช้เกณฑ์               

ของตนเองหรือของผูอ่ื้น หรือบอกเกณฑท่ี์ใชใ้นการจดักลุ่มท่ีผูอ่ื้นท าไว ้

2.4 ค าถามให้ยกตวัอย่าง เป็นค าถามท่ีตอ้งการให้ผูต้อบบอกช่ือ หรือยกตวัอย่างของส่ิง

ท่ีก าหนดใหโ้ดยอาศยัทกัษะการสังเกต และความรู้ความจ าเร่ืองต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการหาค าตอบ 

2.5 ค าถามให้วิเคราะห์ เป็นค าถามท่ีให้คิดคน้หาความจริงหรือแยกแยะเร่ืองราวเพื่อหา

สาเหตุและผลต่าง ๆ ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือให้ผูเ้รียนได้คิดคน้หาความจริงต่าง ๆ ท่ีประกอบ

ขึ้นมาเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ 

2.6 ค าถามให้สังเคราะห์ เป็นการสรุปรวมส่ิงต่าง ๆ ตั้ งแต่สองส่ิงขึ้นไปให้เกิดเป็น

ของใหม่ขึ้นมาเป็นแนวคิดใหม่ หรือพฒันาของเก่าให้ดีขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ค าถามให้

สังเคราะห์จึงเป็นค าถามท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เด็กใช้กระบวนการคิด เพื่อสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขอ้มูลยอ่ยขึ้นเป็นหลกัการ 

2.7 ค าถามให้ประเมินค่า เป็นค าถามท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ได้พิจารณาคุณค่าของส่ิงของ
ก่อนตดัสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จกัประเมินค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้กฎเกณฑ์ท่ีเป็นจริงและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคมแลว้มาสนบัสนุนความคิดเห็นของคนก่อนตดัสินใจ 
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ชนาธิป พรกุล (2554: 7) ได้กล่าวถึงระดับการตั้งค  าถามในการจัดการเรียนรู้ว่า เทคนิค                     

การใชค้  าถามเป็นวิธีการใชค้  าถามเพื่อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนจากระดบัการเรียนรู้จาก

ระดบัต ่าไประดบัสูง 6 ระดบัตามทฤษฎีของ Bloom’s taxonomy ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 ระดบัความรู้  

ขั้นท่ี 2 ระดบัความเขา้ใจ 

ขั้นท่ี 3 ระดบัการน าไปใช ้

ขั้นท่ี 4 ระดบัการวิเคราะห์ 

ขั้นท่ี 5 ระดบัการสังเคราะห์ 

และขั้นท่ี 6 ระดบัการประเมินค่า  

การใชค้  าถามเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์สามารถกระท าไดโ้ดยใชล้กัษณะการคิดวิเคราะห์             

ของ Bloom (1956 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2557:53-59) ในการตั้งค  าถามให้เด็กคิดในแต่ละ

ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ความส าคญั หมายถึงการแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคญัหรือจ าเป็น              

หรือมีบทบาทมาก ส่ิงไหนเป็นเหตุส่ิงไหนเป็นผล ประกอบดว้ยการคิดวิเคราะห์ 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการคิดวิเคราะห์ท่ีให้นักเรียนวินิจฉัยส่ิงนั้น เหตุการณ์นั้น ๆ 

จดัเป็นชนิดใด ลกัษณะใด เพราะเหตุใด 

1.2 วิเคราะห์ส่ิงส าคัญ เป็นการวินิจฉัยว่าส่ิงใดส าคัญส่ิงใดไม่ส าคัญ เป็นการค้นหา

สาระส าคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย ของส่ิงต่าง ๆ 

1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งคน้หาส่ิงท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นหรืออยู่เบ้ืองหลงัจากส่ิงท่ี

เห็นซ่ึงมิไดบ้่งบอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึงการค้นหาว่าความสัมพันธ์บ่อย ๆ ของเ ร่ืองราว                      

หรือเหตุการณ์นั้นเก่ียวพนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร ไดแ้ก่ 

2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพนัธ์ เป็นการคิดท่ีมุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพนัธ์แบบใด 

มีส่ิงใดสอดคลอ้งกนัไม่สอดคลอ้งกนั มีส่ิงใดเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น และมีส่ิงใดไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิง

เหล่านั้น 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ มุ่งให้ผู ้เรียนคิดเพื่อค้นหาขนาดระดับของ

ความสัมพนัธ์ 
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2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนความสัมพนัธ์ ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนคิดเพื่อคน้ล าดบัขั้นของความสัมพนัธ์
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่ 

2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ มุ่งให้ผู ้เ รียนคิดและค้นว่าการกระท าหรือ
พฤติกรรมนั้น มีเป้าหมายอะไรหรือมุ่งใหบ้รรลุผลอะไร  

2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล มุ่งใหผู้เ้รียนแบบแยกแยะใหเ้ห็นความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลให้
คิดเป็นโดยคิดหาเหตุและผลไดดี้ 

2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย เป็นการวิเคราะห์ท่ีมุ่งให้ค้นหา             
แบบความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ส่ิงแลว้บอกความสัมพนัธ์นั้น หรือเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์                   
คู่อ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนัท านองเดียวกนัในรูปอุปมาอุปไมย 

3. วิเคราะห์หลกัการ หมายถึงการท่ีเรานัน่คน้หาโครงสร้างของระบบและส่ิงของเร่ืองราว

และการกระท าต่าง ๆ วา่ส่ิงเหล่านั้นรวมกนัจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยูไ่ดเ้น่ืองดว้ยอะไร โดยยดึอะไร

เป็นหลกัเป็นแกนกลาง มีหลกัการอย่างไร มีเทคนิคหรือยึดถือคติใด มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยงยึดถือ

หลกัการใด การวิเคราะห์หลกัการเป็นการวิเคราะห์ท่ีถือว่ามีความส าคญัมากท่ีสุด การท่ีจะวิเคราะห์

ไดดี้จะตอ้งมีความรู้ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ไดดี้เสียก่อน จะท าให้

สามารถสรุปเป็นหลกัการ ไดด้งัน้ี 

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการคน้หาโครงสร้างของส่ิงต่าง ๆ 

3.2 วิเคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพื่อคน้หาความจริงของส่ิงต่าง ๆ แลว้สรุปเป็น

ค าตอบหลกัได ้

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัสนใจท่ีจะใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H ใคร ท าอะไร ท่ีไหน ท าไม 

เม่ือไหร่ อย่างไหร่ ในการตั้งค  าถามและตอบค าถามเพื่อวดัความสามารถทางด้านการอ่านจับ

ใจความ โดยการตั้งค  าถามดว้ยเทคนิค 5W1H ผูต้ั้งค  าถามจะสามารถหาใจความจากเร่ืองทีอ่านได้

ครอบคลุมยอ่หนา้และเร่ืองท่ีอ่าน  

3.5 เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H 
การตั้งค  าถาม 5W1H มีการบนัทึกไวโ้ดย Kipling Rudyard (1902: 42) ใน “Just So Stories” 

ซ่ึงเป็นบทกวีประกอบเร่ือง “The Elephant’s Child” โดยเปิดเร่ืองดว้ย  
“I keep six honest serving-men (They taught me all I knew);  
Their names are What and Why and When And How and Where and Who.”  

และน่ีคือเหตุผลหน่ึงท่ีวิ ธีแก้ปัญหา  5W1H ถูกเรียกว่า  “Kipling Method” ซ่ึงวิ ธี น้ีจะช่วยใน                     
การส ารวจปัญหาโดยการทา้ทายดว้ยค าถาม 
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Who ใคร คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวขอ้ง ใครไดรั้บผลกระทบ ในเร่ืองนั้น             
มีใครบา้ง 

What ท าอะไร คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่เราจะท าอะไรแต่ละคนท าอะไรบา้ง  
Where ท่ีไหน คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่า สถานท่ีท่ีเราจะท าว่าจะท าท่ีไหนเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท า

นั้นอยูท่ี่ไหน 
When เม่ือไหร่ คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่าระยะเวลาท่ีจะท าจนถึงส้ินสุดเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีท านั้น

ท าเม่ือวนั เดือน ปี ใด  
Why ท าไม คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ว่าส่ิงท่ีเราจะท านั้นท าด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ท าส่ิงนั้น         

หรือ เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
How อยา่งไร คือส่ิงท่ีเราตอ้งรู้วา่เราจะสามารถท าทุกอยา่งให้บรรลุผลไดอ้ยา่งไรเหตุการณ์

หรือส่ิงท่ีท านั้นท าอยา่งไรบา้ง  
การใช้เทคนิค  5W1H ในการวิเคราะห์แก้ปัญหานั้ น  ส่วนใหญ่เราจะใช้ในขั้นตอน                             

ของการวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยการตั้งค  าถาม What happened? When did it take place? Where did it 
take place? และ Why did it happen? การตั้งค  าถามดงักล่าวจะท าให้เราไดค้  าตอบในแต่ละประเด็น 
แต่ละขอ้ของค าถาม  

เทคนิค 5W1H จะใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลหรือปัญหาไดเ้กือบทุกรูปแบบ  เทคนิค 5W1H              
เป็นการคิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) ท่ีใช้ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ น ามาหาความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผล ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อคน้หาค าตอบท่ีเป็นความเป็นจริงหรือท่ีเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัจากนั้นจึงรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระบบเรียบเรียงใหม่ให้ง่ายแก่ต่อการท าความเขา้ใจ 
ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงเทคนิคการคิดวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบค าถาม 5W1H ดงัต่อไปน้ี 

สุวิทย์ มูลค า (2550: 21-22) อธิบายว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดโดยใช้สมองซีกซ้าย                 
เป็นหลกั เป็นการคิดเชิงลึกคิดอย่างละเอียดจากเหตุไปผล  ตลอดจนการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์                  
ในเชิงเหตุและผลความแตกต่างระหว่างข้อโต้แยง้ท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องเทคนิคการคิ ด
วิเคราะห์อยา่งง่ายท่ีนิยมใชค้ือ 5W1H ซ่ึงประกอบดว้ย  

What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดขึ้น  
 เกิดอะไรขึ้นบา้ง  
 มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี  
 หลกัฐานท่ีส าคญัท่ีสุด คืออะไร  
 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์น้ี คืออะไร 
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Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งท่ีเกิดเหตุ  
 เร่ืองน้ีเกิดขึ้นท่ีไหน  
 เหตุการณ์น้ีน่าจะเกิดขึ้นมากท่ีสุด  

When (เม่ือไร) เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นไดเ้กิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น 
 เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเม่ือไร  
 เวลาใดบา้งท่ีเหตุการณ์เช่นน้ีจะเกิดขึ้นได ้ 

Why (ท าไม) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดขึ้น  
 เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี เป็นเวลาน้ี เป็นสถานท่ีน้ี  
 เพราะเหตุใดเหตุการณ์น้ีจึงเกิดขึ้น  
 ท าไมจึงเกิดเร่ืองน้ี  

Who (ใคร) บุคคลส าคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้งดา้น
บวกและดา้นลบ 

 ใครอยูใ่นเหตุการณ์บา้ง  
 ใครน่าจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ีบา้ง  
 ใครน่าจะเป็นคนท่ีท าใหส้ถานการณ์น้ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด  
 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใครไดป้ระโยชน์ ใครเสียประโยชน์  

How (อยา่งไร) รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลว้ หรือก าลงัจะเกิดขึ้นวา่มีความเป็นไปไดใ้น
ลกัษณะใด  

 เขาท าส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร  
 ล าดบัเหตุการณ์น้ีดูวา่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไรบา้ง  
 เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร  
 หลกัในการพิจารณาคนดีอยา่งไร  

การคิดวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค 5W1H จะสามารถไล่เรียงความชดัเจนในแต่ละเร่ืองท่ีเราก าลงั
คิดเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความครบถว้นสมบูรณ์ ดังนั้นในบางคร้ังการเร่ิมคิดวิเคราะห์ของท่าน                     
ถา้คิดอะไรไม่ออกก็ขอแนะน าใหเ้ร่ิมตน้ถา้ตวัท่านเองโดยใชค้  าถามจาก 5W1H ถามตวัท่านเอง 

เพญ็พิสุทธ์ิ ใจสนิท (2555: 36) กล่าวว่า 5W1H คือ อะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าไม ใคร อย่างไร 
ค าถามเหล่าน้ีท่ีเกิดขึ้นจากความสงสัยในวนัเด็กเป็นส่ิงท่ีบอกให้รู้ว่าเด็กเร่ิมคิด เพราะเม่ือเด็กเกิด               
ความสงสัยแสดงว่า ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็กกระตุ้นให้เ ด็กเกิดสภาวะท่ีเ รียกว่าไม่สมดุล 
(Disequilibrium) เด็กจึงหาค าตอบเพื่อให้เกิดภาวะสมดุล (Equilibrium) ท าใหเ้กิดปัญญาเป็นความรู้
ความเขา้ใจท่ีกลายเป็นพื้นฐานการคิดของเด็กต่อไป  
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ประณาท เทียนศรี (2560: 95) อธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการสอน 5W1H เป็นการฝึกตั้งค  าถาม
เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ความเข้าใจใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย                     
การประเมิน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากขึ้น ดังนั้ นขอบเขตของค าถามท่ี
เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ จึงเก่ียวข้องกับการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ และการหา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีวิเคราะห์ โดยค าถามจะอยู่ในขอบข่าย 5W1H (ใคร Who)               
ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) เพื่อน าไปสู่การคน้หา
ความจริงเก่ียกวบัเร่ืองในแง่มุมต่าง ๆ นอกเหนือจากส่ิงท่ีปรากฏ 

รวิสรา จิตรบาน (2562: 9) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิด          
โดยใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลกั เป็นการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด คิดจากเหตุไปสู่ผล ตลอดจน                   
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค 5W1H สามารถพฒันาทกัษะ              
การคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เพราะเทคนิค 5W1H มีกระบวนการคิดท่ีสามารถช่วยไล่เรียง                 
ความชดัเจนในแต่ละเร่ืองท่ีเราก าลงัคิดได ้

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม 5W1H                
ในการจดัการเรียนการสอนในขั้นสอน ประกอบดว้ยค าถาม อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) เพราะเหตุใด (Why) ใคร (Who) และ อย่างไร (How) โดยในการตั้งค  าถามประเด็นต่าง ๆ               
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและครอบคลุมประเด็นหลกัของเร่ือง ส าหรับการตั้งค  าถามนั้นนกัเรียนเป็นผู ้
ตั้งค  าถามและหาค าตอบ ผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะแนวทางการตั้งค าถามตามหลกัเทคนิคการสอน 
5W1H โดยนกัเรียนอภิปรายค าตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียน
เกิดแนวทางใน การตั้งค  าถามและตอบค าถาม และสามารถแยกแยะเน้ือหาออกมาให้เขา้ใจไดง้่าย 
เทคนิคในการตั้งค  าถามนั้นจะตอ้งใชค้  าถามจากเหตุการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีใกลต้วั หรือส่ิงท่ีผูเ้รียน
มีความคุน้เคยมาก่อน ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีเลือกท่ีจะใชว้รรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ซ่ึงเป็นภูมิภาค
ท่ีนักเรียนอาศยัอยู่น ามาเป็นส่ือใช้ในการประกอบการสอน เน้ือหาของวรรณกรรม ภาษาวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ สภาพแวดลอ้มท่ีส่ือออกมาผ่านตวับทวรรณกรรมทอ้งถ่ินนั้น ไม่ไดแ้ตกต่างไปมาก
จากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันของนักเรียนในท้องถ่ินภาคกลาง ท าให้นักเรียน                
เกิดความเข้าใจในตัว บทวรรณกรรมได้ค่อนข้างง่าย ส่งผลให้นักเรียนสามารถท่ีจะค้นหา
รายละเอียดจากส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้น าไปใชเ้ช่ือมโยงใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้
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3.6 วิธีการสอนอ่าน 

วิธีการสอนอ่าน เป็นขั้นตอนกระบวนการสอนท่ีจดัส่ิงแวดลอ้มให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์

ร่วมกันโดยเป็นขั้ นตอนท่ีผู ้สอนด า เ นินการให้ผู ้เ รียนเกิดการเ รียน รู้ตามวัตถุประสงค์                                  

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็นลกัษณะเฉพาะหรือ

ลกัษณะเด่นท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีนั้น ๆ ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกวิธีการสอนอ่านท่ีมีความเหมาะสมสามารถ

น าเทคนิคการสอน 5W1H ไปใช้ในขั้นตอนกระบวนการสอนและเหมาะกับเน้ือหาการสอน                     

อ่านจบัใจความ มีดงัต่อไปน้ี  

วิธีการสอนอ่านแบบ ARC 

แนวคิดการอ่าน ARC เป็นแนวการสอนอ่าน ซ่ึง  Vaughan and Estea 1986:57 (อ้างอิง               
ในอรวรรณ นอ้ยมุข 2544: 65) ไดร้วบรวมกนัพฒันาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยมีทฤษฎีพื้นฐานคือการน าความรู้เดิมเขา้มาเป็นพื้นฐานในการอ่าน
หากผูเ้รียนมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านมาก ก็ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถอ่านไดเ้ขา้ใจมากยิ่งขึ้น              
แต่ถ้าหากผูเ้รียนมีความรู้เดิมในเร่ืองท่ีอ่านน้อย ครูต้องกระตุ้นและเพิ่มเติมความรู้ให้เพียงพอ                 
ต่อการอ่านบทอ่านนั้น ๆ ผูอ่้านตอ้งเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กับความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการอ่าน 
พร้อมทั้งตอ้งใชค้วามคิดกบัความเขา้ใจ วิเคราะห์และประเมินในขณะท่ีอ่านอยู่เสมอเพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจในการอ่านและจดจ าส่ิงท่ีอ่านได้ ARC เป็นค าย่อมากจาก A (Anticipation) หมายถึง             
การคาดคะเนล่วงหน้าถึงส่ิงท่ีอ่าน R (Realization) หมายถึง การตระหนักถึงความหมายท่ีแทจ้ริง
ของขอ้ความท่ีอ่าน  C (Contemplation) หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน 
การสอนอ่าน แบบ ARC ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้น A (Anticipation) เป็นกิจกรรมก่อนอ่าน มี 4 วิธี  ด้วยกัน ซ่ึงสามารถเลือกใช้                

ตามความเหมาะสม 

วิธีท่ี 1 การวางแผนก่อนอ่าน มีขั้นตอนดงัน้ี  

1.1 ก่อนการอ่าน ครูจะเตรียมหัวเร่ืองหรือค ารวบยอดท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองนั้น แลว้เขียนไว ้              

บนกระดานพร้อมทั้งใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดถึงค าศพัทท่ี์สัมพนัธ์กบัหวัเร่ือง 

1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนนึกถึงค าศัพท์ท่ีอยู่บน

กระดานเพื่อจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ ตามคุณลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

1.3 ครูช่วยน าค าศัพท์ท่ีจัดเป็นหมวดหมู่ตามคุณลักษณะมาจัดเป็นโครงร่างเครือข่าย

ความรู้ 
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วิธีท่ี 2 การแลกเปล่ียนค าถามตามเร่ือง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยฝึกให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมทาง               

การอ่านเพื่อแสวงหาเป้าหมายจากการอ่านเร่ืองมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1  ครูแจกบทอ่านใหก้บันกัเรียนและใหน้กัเรียนร่วมกนัอ่านยอ่หนา้แรกในใจแลว้ปิด                  

บทอ่าน 

2.2  ครูให้นกัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านในยอ่หนา้แรก และให้เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบ

ค าถามอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด 

2.3  ค รูและนัก เ รียนร่วมกันอภิปรายถึงค าถามท่ี เพื่อนตั้ งขึ้ นว่า มีคุณภาพหรือไม่                      

และการถามประเภทไหนถึงจะมีคุณภาพ ค าถามท่ีมีคุณภาพ คือค าถามท่ีเราจะตอ้งใชว้ิจารณญาณ

ในการวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน 

2.4  ครูให้นักเรียนฝึกตั้งค  าถามและตอบค าถามจากการอ่านบทอ่านประมาณ 1-2 ย่อหน้า 

เพื่อใหค้รูแน่ใจวา่นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และรู้แน่วา่ควรจะพบอะไรท่ีเหลือในบทอ่าน 

วิธีท่ี 3 การสร้างจินตนาการ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อช่วยในการสร้าง

บรรยากาศพื้นฐานท่ีสัมพนัธ์กบับทอ่านใหผู้เ้รียน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ก่อนอ่านบทอ่าน ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เงียบสงบให้นักเรียนนั่งหลับตา                           

และครูใช้เทคนิคโน้มน้าวให้นักเรียนคิดสร้างจินตนาการโดยการบรรยาย และให้นักเรียนฟัง                  

การเล่าเร่ืองราวคร่าว ๆ ให้นักเรียนสร้างจินตนาการ ครูให้เวลาพอสมควรจากนั้นค่อย ๆ สร้าง              

ความสนใจจากภาพท่ีนกัเรียนนึกถึงไดแ้ลว้ใหน้กัเรียนลืมตาขึ้น 

3.2 ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายความรู้สึกและภาพในจินตนาการของตนเอง 

3.3 ครูใหน้กัเรียนน าส่ิงท่ีเขียนในขอ้ 2 มาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 
วิธีท่ี 4 การสร้างแผนภาพเครือข่ายความคิด เป็นกิจกรรมท่ีช่วยประเมินความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีอ่านของผูเ้รียนออกมาเขียนเป็นแผนภาพเครือข่ายความคิด มีขั้นตอนดงัน้ี  

4.1  ก่อนอ่านครูเตรียมหัวเร่ืองหรือค ารวบยอด จากบทอ่านแล้วเขียนหัวเร่ืองหรือค า                

รวบยอดนั้นลงบนกระดาน เพื่อก าหนดเป็นค าศพัท์แลว้เขียนวงกลมล้อมรอบ ให้นักเรียนลอก

ค าศพัทล์งในกระดาษของตน 

4.2  เม่ือครูบอกค าศพัทแ์ลว้ ครูกระตุน้ให้นักเรียนนึกถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัค าศพัท์                

แลว้เขียนค าศพัทท่ี์นึกไดล้งใกล ้ๆ พร้อมเขียนวงกลมลอ้มรอบเช่ือมโยงแสดงความสัมพนัธ์  

4.3 ใหน้กัเรียนนึกถึงค าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัค าศพัท์ 
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2. ขั้ น  R (Realization) เ ป็นกิจกรรมด า เ นินการอ่าน ในขั้ น น้ีผู ้อ่ านต้องตระหนัก                              

ในจุดประสงค์การอ่านท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้บูรณาการความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ในบทอ่าน ขณะอ่าน

ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามคิดเขา้กบัพฤติกรรมการอ่านของตน พร้อมทั้งประเมินความเขา้ใจและแกปั้ญหา

ในการอ่านของตนเองไปดว้ย เม่ือแจกบทอ่านให้นกัเรียน พร้อมทั้งอธิบายถึงวิธีการท่ีนกัเรียนตอ้ง

ท าเคร่ืองหมายก ากบัความเขา้ใจในการอ่านบทอ่านตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ในขณะอ่าน นักเรียนจะพิจารณาขอ้ความท่ีอ่านว่าอ่านแลว้มีความเขา้ใจหรือไม่หาก

อ่านแล้วเข้าใจให้ใส่เคร่ืองหมาย / ข้างข้อความนั้น หากอ่านแล้วไม่เขา้ใจให้ใส่เคร่ืองหมาย x                

ขา้งขอ้ความ 

2.2 เม่ืออ่านและท าเคร่ืองหมายจนจบเร่ืองแลว้ ให้นักเรียนทบทวนว่าขอ้ความส่วนใดท่ี

ตนเขา้ใจและส่วนใดท่ีไม่เขา้ใจ  

2.3 ให้ตรวจสอบข้อความท่ีตนไม่ เข้าใจ ลองอ่านซ ้ าแล้วพยายามหาสาเหตุของ                      

ความไม่เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหา โดยการประเมินความส าคญัของขอ้ความว่ามีความส าคญัหรือไม่               

ถา้ไม่ส าคญัให้ขา้มไป หากมีความส าคญัให้พยายามเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของส่วน              

ท่ีไม่เขา้ใจ 

2.4 เม่ืออ่านบทอ่านแลว้ท าเคร่ืองหมายจนจบแลว้ ให้นกัเรียนเปิดบทอ่านและคิดทบทวน

ในใจวา่อ่านแลว้เขา้ใจอะไรบา้ง 

3. ขั้ น  C (Contemplation) เ ป็น กิ จกรรมหลังก าร อ่ าน เ ป็นขั้ น ท่ี ให้นัก เ รี ยนส รุป

ความสัมพนัธ์ ของความรู้ท่ีไดจ้ากบทอ่าน มีขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 หลงัจากท่ีนกัเรียนอ่านบทอ่านเสร็จ ครูให้นกัเรียนจดักลุ่มร่วมกนัอภิปรายถึงใจความ

ส าคญัโดยรวมและจบัใจความส าคญัแต่ละยอ่หนา้ หรือส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่าน 

3.2 ครูให้นกัเรียนน าใจความส าคญัเหล่านั้นมาเขียนเป็นโครงร่างสรุปใจความส าคญัของ

บทอ่าน ในระยะแรก ๆ ครูอาจจะเตรียมโครงสร้างของแผนภาพให้ เม่ือนักเรียนเร่ิมคุ ้นเคย                        

และเขา้ใจวิธีการแลว้จึงใหน้กัเรียนท าเองทั้งหมด 

3.3 ให้แต่ละกลุ่มเลือกตวัแทนออกมาน าเสนอโครงร่างสรุปใจความส าคญัของบทอ่าน                 

ท่ี กลุ่มจดัท าขึ้น ใหน้กัเรียนอภิปรายถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ของโครงร่างนั้น 
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วิธีการการสอนอ่านแบบ DT-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 
การศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนอ่าน มีการส าคญัในดา้นการวางแผนจดัการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการอ่าน การสอนอ่านแบบ  DT-TA (Directed Reading-Thinking 
Activity) ท่ีพัฒนาโดย Stauff (1969: 110 อ้างอิงในกอบกุล สกุลแก้ว , 2553: 36) มีแนวคิดว่า              
การอ่านคือกระบวนการคิดท่ีต้องใช้ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเข้ามาเช่ือมโยงกับความคิด                   
ของผูอ่้าน การเช่ือมโยงน้ีเร่ิมดว้ยการตั้งสมมติฐานโดยการใชค้วามคิดของผูอ่้านเองคาดเดาเน้ือหา 
จากนั้นจึงอ่านเพื่อหาขอ้มูล  และตรวจสอบการคาดเดา กระบวนการเช่ือมโยงระหว่างความคิด          
ของผูอ่้านกบัความคิดของผูเ้ขียนน้ีจะส้ินสุดลงดว้ยการสรุปวา่ ผูอ่้านคาดเดาถูกหรือไม่ วิธีการสอน
อ่านแบบ DT-TA (Directed Reading-Thinking Activity) มีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนท่ีเป็นพื้นฐาน
มาจากแนวคิดทฤษฎีการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นก าหนดวตัถุประสงคใ์นการอ่าน  
1.1 ใชต้วัช้ีแนะต่าง ๆ ช่ือเร่ือง รูปภาพ แผนท่ี และกราฟ 
1.2 ใชป้ระเภทของส่ือเพื่อคาดเดาเน้ือหา 
1.3 ก าหนดวตัถุประสงคโ์ดยใชป้ระสบการณ์ ความสามารถ ความสนใจ  

และความตอ้งการของกลุ่ม 
2. ขั้นแนะน าอตัราเร็วในการอ่านท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละส่ือ 

2.1 อ่านคร่าว ๆ อ่านโดยกวาดสายตาอยา่งรวดเร็ว 
2.2 อ่านขา้ม อ่านเฉพาะส่วนอยา่งละเอียด 
2.3 อ่านเพื่อศึกษา อ่านซ ้าเพื่อพิจารณาเน้ือหา 

3. ขั้นสังเกตการณ์  
3.1 สังเกตการณ์ใชอ้ตัราเร็วในการอ่าน 
3.2 สังเกตการณ์ขอความช่วยเหลือเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงค ์                                    

การสรุป แนวคิดรวบยอด และการอ่านซ ้า  
              3.3 เม่ือนกัเรียนมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความหมายของค าศพัท ์ครูควรให้ 

ความช่วยเหลือ 
 4. พฒันาความเขา้ใจในการอ่าน 

4.1 ตรวจสอบวตัถุประสงค ์
4.2 ยนืยนัหรือแกไ้ขวตัถุประสงค ์
4.3 นกัเรียนอาจตอ้งการแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
4.4 พฒันาแนวคิดรวบยอด 
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5. ขั้นกิจกรรมเสริม 
5.1 การคาดเดา  
5.2 การสรุปขอ้มูลโดยใชภ้าษาของตน 
5.3 ความมีเหตุผล โดยการอนุมานความ และการหาขอ้มูลสนบัสนุน 
5.4 การหาความหมายของค าศพัทโ์ดยการใชรู้ปภาพ บริบทของภาษา โครงสร้าง 

ทางภาษาพจนานุกรม  
ในเวลาต่อมา Tierning and Eirnet (1995: 378 อา้งอิงถึงใน กอบกุล สกุลแกว้, 2553: 114) 

ได้ปรับปรุงวิ ธีการสอน DT-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ขึ้ นใหม่โดยมี วิ ธีการ                     
2 ช่วงหลกั ดงัน้ี 

1 ช่วงท่ี 1 กระบวนการอ่านและการคิด 
 1.1 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา  
 ครูน านักเรียนเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนดูรูปภาพและให้นักเรียน                  
คาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้นเป็นอยา่งไร เก่ียวกบัอะไร ครูพยายามกระตุน้
ดว้ยค าถามใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดเดาเร่ือง 

1.2 ขั้นท่ี 2 การอ่าน  
 นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก โดยการอ่านออกเสียงครูอ่านน า                  
และนกัเรียนอ่านตามเพื่อให้นกัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและอ่านทุกตวัอกัษร                    
และหลังจากอ่านเสร็จให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ท่ีไม่ รู้ความหมาย และครูอธิบาย
ความหมายของค าศพัท ์
 1.3 ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย  
 นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา                        
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองและแปลความหมายอยู่นั้นให้ครูคอยสังเกต                
การท างาน และให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียนตอ้งการ หากนักเรียนมีปัญหาเก่ียวกบั
ค าศพัท ์ครูแนะน านกัเรียนใหใ้ชวิ้ธีการต่อไปน้ี 
 1.3.1 ดูรูปภาพซ ้าอีกคร้ัง 
 1.3.2 อ่านประโยคซ ้าอีกคร้ัง 
 1.3.3 เปิดพจนานุกรม 

 1.3.4 ถามเพื่อนหรือครู 
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1.4 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ  

 นักเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน ครูเร่ิมถามค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียน โดยครูช่วยเขียนค าตอบท่ีได้เป็นประโยค และให้นักเรียนอ่านออกเสียง

ประโยคท่ีนักเรียนตอบ หากเน้ือเร่ืองมีความยาวหลายหน้า ให้ท าการแบ่งสอบทีละ           

ยอ่หนา้ โดยปฏิบติัตามขั้นท่ี 1-4 ซ ้าอีกจนจบเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

2. ช่วงท่ี 2 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น 

 เป็นช่วงการรวบรวมข้อมูลหลังการอ่านทั้ งหมด และทบทวนความเข้าใจใน                

การอ่านเพื่อเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนได้อย่างถูกตอ้ง  และแม่นย  ามาก

ยิง่ขึ้นจากนั้นใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

 การสอนอ่านแบบ  DT-TA (Directed Reading-Thinking Activity) เป็นวิธีการสอนอ่านท่ี
มุ่งเน้นฝึกกระบวนการคิดกลัน่กรองและตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน โดยให้ผูเ้รียนก าหนด
จุดประสงค์ในการอ่าน โดยการคาดเดาเน้ือหาจากการดูรูปภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับเน้ือหา  
หลงัจากนั้นให้นักเรียนอ่านเร่ืองเพื่อตรวจสอบความคาดเดาของเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ดว้ยขั้นตอนการ
สอนท่ีก าหนดให ้ 

วิธีการสอนอ่านแบบ Murdoch Integrated Approach (MIA) 

George S. Murdorch (1986: 9-15) เป็นอาจารยส์อนภาษาท่ีมหาวิทยาลยัคูเวตประสบปัญหา

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากนักเรียนจะได้น าความรู้ไปใช้                             

ในชีวิตประจ าวนัน้อยมาก จึงคิดหาวิธีการสอนแนวใหม่โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์ ซ่ึงเป็น             

การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารยึดหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะการฟัง การพูด 

การอ่านและการเขียน ควบคู่กันไปขั้นตอนในการสอนอ่านแบบ Murdoch Integrated Approach 

(MIA) แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การถามก่อนการอ่าน (Priming Questions) เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนต้องตั้งค  าถาม

หรือขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน โดยท่ีประเภทของค าถามเป็นลกัษณะการตอบรับหรือปฏิเสธ                

และค าถามตอบตามรายละเอียดท่ีถาม เพื่อกระตุน้และโน้มน้าวให้ผูเ้รียนสนใจในการอภิปราย

ร่วมกนัระหว่างครูผูส้อนกบันกัเรียน การอภิปรายร่วมกนัเป็นกระบวนการคาดเดาล่วงหนา้ว่าเร่ือง

ท่ีป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร เพราะเม่ือถึงเวลาอ่านจริงนักเรียนทุกคนต้องพยายามค้นหาค าตอบ                      

ว่าค  าตอบท่ีคิดไวล้่วงหนา้นั้นตรงกบัเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ การอ่านเป็นการกระตุน้เร้าให้ผูเ้รียนคน้หา

ค าตอบ  
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2.  การท าความเขา้ใจค าศพัท์ (Understanding Vocabulary) ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความมั่นใจว่า ค  าศัพท์บางค าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีความหมายนั้นผูอ่้านมีความเข้าใจ

ถูกต้องแล้ว โดยครูผูส้อนเป็นผูเ้ลือกค าศัพท์เหล่านั้ นเอง ค าบางค านักเรียนอาจรู้ความหมาย                  

หรือบางค ามีความหมายหลายอยา่ง ครูผูส้อนอาจเขียนความหมายของค าในส่ิงท่ีอ่าน  

3.  การอ่านเร่ือง (Reading the Text) หลงัจากทราบความหมายของค าศพัทแ์ลว้ขั้นตอน

ต่อไป คือครูผูส้อนแจกเน้ือเร่ืองให้ผูอ่้านอ่านตามเวลาท่ีก าหนด แต่เน้ือเร่ืองจะแตกต่างจากเร่ือง

ปกติคือมีค าถามย่อยแทรกในเน้ือเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างค านามกบัค า

สรรพนามในเร่ือง ซ่ึงเป็นการกระตุ้นส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านมากขึ้น นอกจากน้ียงัพบว่า      

การกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยวิธีการน้ีจะท าใหผู้เ้รียนมีแรงขบัในการเรียนรู้มากขึ้น 

4. ท าความเข้าใจเร่ือง (Understanding the Text) คือการตรวจสอบความเข้าใจของ

ผูเ้รียน โดยการใหผู้เ้รียนเติมขอ้ความในประโยคปลายเปิดท่ีก าหนดให ้ประโยคปลายเปิดท่ีเติมแลว้

จะเป็นข้อความท่ีสมบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ในการสร้างแบบฝึกเติมข้อความ ครูผูส้อนต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบว่าผูเ้รียนจะไม่สามารถลอกประโยคจากเร่ืองมาตอบ แต่ถา้ครูผูส้อนคิดว่า

ความสามารถ ของผูเ้รียนยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะใชภ้าษาส านวนของตนเอง อาจปรับเปล่ียนวิธีการโดยหา

ประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของเร่ือง มาเป็นประโยคใหผู้เ้รียนเติมใจความใหส้มบูรณ์ 

5. การถ่ายโอนขอ้มูล (Information Transfer) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนน าความรู้             

หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาน าเสนอ เช่นน าความรู้หรือขอ้มูลท่ีได้จากการอ่านมาน าเสนอใน

รูปแบบตาราง รูปภาพ หรือขอ้ความอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

6. การท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise 

and Paragraph Structure) คือผูส้อนแจกช้ินส่วนของประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่านให้แก่ผูเ้รียน                  

ในแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อช้ินส่วนของประโยคเหล่านั้น ประโยคท่ีให้ต้องเป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                

หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยการเรียงประโยคนั้นใหถู้กตอ้งและมีใจความสมบูรณ์ท่ีสุด  

7. การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) คือการประเมินผล             
ทางการเรียน เพื่อแกไ้ขดา้นภาษาของผูเ้รียนท่ีพบในการท ากิจกรรมประกอบการอ่านใหถู้กตอ้ง 
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วิธีการสอนอ่านแบบ ERICA MODEL 

 การสอนอ่านตามรูปแบบอริกา เป็นการสอนอ่านตามหลกัการของ Burt Morris and Near 

Stewart Dore ซ่ึงเร่ิมตน้พฒันาทกัษะการอ่านไปสู่ทกัษะอ่ืน ๆ อยา่งบูรณาการ โดยเนน้การใช้

ความรู้เดิมของผูเ้รียนเพื่อจบัใจความ ท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถส่ือความหมายจาก

เร่ืองท่ีอ่านไปยงัทกัษะอ่ืน ๆ มีขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 เตรียมการ  

1.1  E หมายถึง การสร้างบริบท การดึงเอาความรู้เดิมของผูเ้รียนใหส้ัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ี

อ่าน เช่น การใชค้  าถาม หรือรูปภาพ ดึงความรู้เดิมของนกัเรียนเขา้สู่เร่ืองใหม่ 

1.2  R หมายถึงการส ารวจโครงสร้างต าราเรียน ให้ผูเ้รียนรู้ว่าก าลังเรียนอะไร                        

และสามารถคาดเดาว่าจะตอ้งรู้อะไรบา้ง เม่ือนกัเรียนอ่านแลว้สามารถคาดเดาไดว้า่เน้ือเร่ืองคร่าว ๆ 

นั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 

1.3  I หมายถึงการคาดเดาของค าศพัทจ์ากบริบท โดยอาศยัขอ้ความแวดลอ้ม 

ขั้นท่ี 2 การอ่าน 

 ใช้กระบวนการคิดดว้ยเทคนิคโคลซ หมายถึงการท าแบบฝึกหัดเพื่อท าความเขา้ใจ

ในการอ่าน  โดยการตดัค าออกจากขอ้ความอย่างเป็นระบบ แลว้ให้นักเรียนคิดหาค าเติมลงไปใน

ช่องว่าง ให้ตรงกับความหมายเดิม หรือค าท่ีใช้แทนค าเดิม ซ่ึงมีความถูกตอ้งในด้านความหมาย                  

และไวยากรณ์เพื่อใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 

ขั้นท่ี 3 จบัใจความและเรียงเรียงขอ้มูล 

3.1  C หมายถึง เป็นการฝึกให้นักเรียนจบัใจความและเรียบเรียงขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค

โครงสร้างระดบัยอด 

ขั้นท่ี 4 การถ่ายทอดขอ้มูล  

4.1  A หมายถึง การถ่ายทอดขอ้มูลจากการอ่าน เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน โดยใชค้  าพูด            
และส านวนเป็นของตนเอง 
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีจัดล าดับขั้นตอนการสอน มีทั้งหมด                    

6 ขั้นตอน คือ Survey (S) อ่านเน้ือเร่ืองอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส าคัญของเร่ือง Question (Q)                   

การตั้งค  าถามเพื่อให้การอ่านเป็นไปตามจุดมุ่งหมายจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด                

Read (R) การอ่านขอ้ความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ ้าอีกอยา่งละเอียดเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับค าถาม
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ท่ีตั้งไว ้Record (R) จดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านขั้นท่ี 3 โดยมุ่งจดบนัทึกในส่วนท่ีส าคญั                

และส่ิงท่ีจ าเป็น โดยใช้ขอ้ความอย่างรัดกุม Recite (R) การพยายามตอบค าถามหรือการเขียนสรุป

ใจความส าคญั โดยใช้ถอ้ยค าของตนเองให้มากท่ีสุด Reflect (R) วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านท่ีผูเ้รียน

ไดอ่้านขอ้ความแลว้แสดงความคิดเห็นถึงในประเด็นท่ีผูเ้รียนนั่นไดมี้ความคิดสอดคลอ้งหรือไม่

โดยสุคน สินธพานนทแ์ละคณะ (2545: 289-290) ไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม/ขั้ นน า เข้า สู่บทเรียน เป็นขั้นจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้สบาย                         

คลายเครียด เสนอส่ิงเร้าต่อผูเ้รียนพร้อมรับบทเรียนใหม่ การสอนอาจก าหนดให้ผูเ้รียนเตรียมมาเอง                 

หรือครูผูส้อนจดัเตรียมมาให้ เพราะการสอนมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูอ่้านไดน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

เพราะฉะนั้นส่ือท่ีน ามาใชค้วรเป็นของจริง เช่น จดหมาย ใบสมคัรงาน ข่าว หรืออ่ืน ๆ  

2. ขั้นสอน สอนตามระบบวิธีการ SQ4R ดงัน้ี 

Survey (S) การส ารวจหรือการอ่านเน้ือหาคร่าวๆ เพื่อหาจุดส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน

ในขั้นน้ีไม่ควรใชเ้วลานานเกินไป อ่านอยา่งคร่าว ๆ จะท าใหน้กัเรียนเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ ได ้

Question (Q) การตั้งค  าถามจะท าให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็น ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่ม 

ความเขา้ใจมากยิ่งขึ้น ค าถามจะท าให้ผูอ่้านระลึกถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่เก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน ค าถาม                

จะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดอ้ย่างรวดเร็วและส าคญัท่ีสุดคือ ค าถามจะตอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน          

ในเวลาเดียวกนัก็ควรตอ้งถามตวัเองวา่ใจความส าคญัท่ีผูเ้ขียนก าลงัส่ือคืออะไร  

Read (R) การอ่านข้อความในบทตอนนั้น ๆ ซ ้ า ๆ อย่างละเอียด และในขณะ                

เดียวกันก็คน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีตั้งไว ้ในขั้นน้ีจะได้การอ่านจบัใจความและจบัประเด็น

ส าคญัโดยแทจ้ริง 

Record (R) ให้ผูเ้รียนจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 ในส่วนท่ีส าคญั               

และส่ิงท่ีจ าเป็น โดยใชข้อ้ความอยา่งรัดกุม ยอ่ ๆ ตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 

Recite (R) ผูเ้รียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเพื่อง่ายต่อ                  

การจดจ าถา้ยงัไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดใหก้ลบัไปอ่านทบทวนใหม่ 

Reflect (R) ให้ผูว้ิเคราะห์วิจารณ์บทเรียนท่ีผูเ้รียนไดอ่้านแลว้ แสดงความคิดเห็น

สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน ผูเ้รียนอาจขยายความส่ิงท่ีอ่านไดโ้ดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอ่าน                 

กบัความรู้สึกเดิมโดยใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล เม่ือจบขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ4R แล้วผูส้อน

จะตอ้งมีการวดัและประเมินผลว่าผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์หรือไม่ เป็นการวดัประเมินผล
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ความสามารถเพื่อน ามาพฒันาผูเ้รียนและช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อน โดยการอธิบายเพิ่มเติมให้แบบฝึก

มากขึ้น 

ผูวิ้จัยได้น าวิธีการสอนอ่านทั้ ง 5 รูปแบบท่ีมีลักษณะเด่นในเร่ืองของการสอนท่ี

จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้านในการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน มาสังเคราะห์    

เป็นวิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสมสามารถน าเทคนิคการสอน 5W1H ไปประยกุตใ์ชใ้นการสอนได ้

โดยผูจ้ยัไดส้ร้างตารางวิเคราะห์ ดงัน้ี  
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จากวิธีการสอนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กับการน าเทคนิคการสอน 5W1H เข้าไปใช้เป็นส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน                  
จบัใจความไดโ้ดยประกอบดว้ยวิธีการสอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H 
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ขั้นตอน บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
ขั้นท่ี 1  

ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 

 

1. ช้ีแจงการจดัการเรียนรู้ในชัว่โมง 
2 . ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

1. รับฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัรูปแบบการ
เรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

ขั้นท่ี 2  
ขั้นสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  มอบหมาย ง านให้นัก เ รี ยน อ่ าน
วรรณกรรมท้อ ง ถ่ินภาคกล า ง ท่ี ค รู
ก าหนดให ้
2. ให้นักเรียนตั้ งค  าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อ่านตามเทคนิคการสอน 5W1H ประเด็น
ค าถามหลกัคือ ใคร (Who) อะไร (what) 
ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม 
(Why) อย่างไร (How) ซ่ึงการตั้ งค  าถาม
นั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีครูก าหนดให้ 
โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะ  
3. ให้นกัเรียนน าค าตอบท่ีไดม้าเรียบเรียง
เป็นใจความ 

1. อ่านวรรณกรรมท้องถ่ินท่ีภาค
กลางท่ีครูก าหนดให ้
2. ตั้งค  าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านตาม
หลกัเทคนิคการสอน 5W1H ประเด็น
ค าถามหลักคือ ใคร (Who) อะไร 
(what) ท่ี ไหน  (Where) เ ม่ื อ ไห ร่  
(When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) 
ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีครูก าหนดให ้ 
3. น าค าตอบท่ีได้มาเรียบเรียงเป็น
ใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 

ขั้นท่ี 3  
วิเคราะห์และ 
ประเมินผลงาน 

1.ใหน้กัเรียนเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
2.ครูและนกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
และประเมินต่อผลงานนกัเรียนคนอ่ืน ๆ 

1.น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
2.ร่วมแสดงความคิดเห็นประเมินผล
งานของนกัเรียนคนอ่ืน ๆ  
 

ขั้นท่ี 4  
สรุปผล           

 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีเรียน 
2. ตั้งค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 

1. สรุปเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
2. นกัเรียนตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 
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4. เอกสารท่ีเกีย่วกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 
4.1 ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินถือเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของแต่ละพื้นท่ี มีขอบเขตความหมายแตกต่าง

กนัออกไปนกัวิชาการหลายท่านไดนิ้ยามความหมายของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

กตัญญู ชูช่ืน (2550: 4) นิยามความหมายของวรรณกรรมท้องถ่ินไวว้่า เป็นวรรณกรรม

พื้นบา้นซ่ึงชาวบา้นในแต่ละท้องถ่ินร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้อ่านหรือเล่าสู่กันฟัง รูปแบบ                   

การแต่งจะขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละท้องถ่ิน โดยมักจะมีเน้ือเร่ืองอิงหลักความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนาอาจมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นเร่ืองเล่าปากต่อปากท่ีเรียกอีกอย่าง

หน่ึงวา่มุขปาฐะก็ได ้

ภารดี มีเจริญ (2550: 67) สรุปความหมายของวรรณกรรมท้องถ่ินไวว้่า เร่ืองท่ีเล่าหรือ

เร่ืองราวท่ีสร้างขึ้นโดยคนในทอ้งถ่ินท่ีเล่าสืบทอดกนัมาแบบปากต่อปากหรือมีการจดบนัทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษรอาจมีลักษณะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้มีความแตกต่างจากวรรณคดี                        

แบบฉบบั 

ธวชั ปุณโณทก (2560: 2) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมท้องถ่ิน ดังน้ี วรรณกรรม

ทอ้งถ่ินหมายถึงงานเขียนทุกประเภทท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึ้นมา และบนัทึกอยู่ในกระดาษ ใบลาน 

หรือแผ่นศิลา ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของนักปราชญ์พื้นบ้านท่ีสร้างสรรค์ขึ้ นมา                     

ในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ เพลง ภาษิต เ ร่ืองเล่า นิทาน ต านาน และข้อเขียน เพื่อสนอง                          

ความตอ้งการของคนในสังคมทางด้านความบนัเทิงและการเสนอสาระความรู้อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ                           

การสอดแทรกคติสอนใจ  

สุรธชันุกูล นุ่มภูบาล และคณะ (2561: 13) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินไว้

ว่า วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลกัษณ์อกัษร หรือมีการบนัทึกในกระดาษ

เรียกวา่สมุดไทย วรรณกรรมเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นทอ้งถ่ินภาคต่าง ๆ ของไทย โดยคนในทอ้งถ่ินเป็น

ผูส้ร้างสรรค์ขึ้นมา รูปแบบฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามความนิยมของทอ้งถ่ิน ภาษาท่ีใช้                 

จึงเป็นภาษาของทอ้งถ่ินนั้น ๆ  จึงถือวา่วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญั 

จึงกล่าวไดว้า่ วรรณกรรมทอ้งถ่ินหมายถึงเร่ืองราวท่ีสร้างขึ้นโดยคนในทอ้งถ่ิน เพื่อใชอ่้าน              

หรือเล่าสู่กนัฟังในรูปแบบวรรณกรรมลายลกัษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ  ภาษาและฉันทลกัษณ์ท่ี

ใช้ในการแต่งขึ้ นอยู่กับความนิยมของท้องถ่ินมีลักษณะแตกต่างจากวรรณกรรมแบบฉบับ                     

และมีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งกบัหลกัความเช่ือทางศาสนาและแสดงถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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4.2 คุณค่าและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยแสดงถึงตวัตนและความเป็นมาของแต่ละชุมชน

นอกจากน้ีแลว้วรรณกรรมทอ้งถ่ินยงัมีคุณค่าและความส าคญัอีกหลายประการตามท่ีนักวิชาการ

หลายท่านกล่าวไว ้ดงัน้ี 

บุปผา  ทวีสุข  (2528: 8-10) กล่าวคุณค่าของวรรณกรรมท้องถ่ินสามารถพิจารณาได้                        

2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ดา้นผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล จะไดรั้บประโยชน์จากวรรณกรรมทอ้งถ่ินโดยตรงวรรณกรรม               

บางประเภทตอ้งการให้เจ้าของได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  บางประเภทตอ้งการสอนคติ

ธรรมหรือการปฏิบติัตวัตามครรลองของสังคม 

2. ดา้นผูศึ้กษาขอ้มูล เม่ือศึกษาวรรณกรรมของสังคมใดสังคมหน่ึงก็จะช่วยให้เขา้ใจสังคม

นั้นไดลึ้กซ้ึงยิง่ขึ้น เช่น การช่วยใหเ้ขา้ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว ลกัษณะของครอบครัว

ไทยการเขา้ใจค่านิยมของสังคมในเร่ืองต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นค่านิยม ความงาม คุณธรรม เป็นตน้ 

สมเกียรติ วฒันาพงษากุล (2555: 13-14) เสนอว่า ความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถ่ินเกิด

จากปัจจยัส าคญั คือผูแ้ต่งซ่ึงถ่ายทอดแนวคิดและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของตนลงในวรรณกรรม 

สามารถสรุปความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไดด้งัน้ี 

1. สะทอ้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วรรณกรรมทอ้งถ่ินเปรียบเหมือนกระจกสะทอ้นวฒันธรรม

ในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงผูแ้ต่งเรียบเรียงเร่ืองราวอยา่งบรรจง ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดผา่น

ทางภาษามีคุณค่าต่อผูอ่้าน ผูฟั้ง รวมไปถึงผูศึ้กษาวรรณกรรม  หรืออาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรม

ท้องถ่ินช่วยให้ผู ้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมประจ าถ่ินและช่วยให้ผู ้อ่าน  ผู ้ฟังตระหนักในคุณค่า                       

ของวฒันธรรมซ่ึงถือเป็นรากฐานส าคญัของทอ้งถ่ิน 

2. สะทอ้นความนึกคิดของคนในทอ้งถ่ินวรรณกรรมทอ้งถ่ินคือ วรรณกรรมท่ีสร้างสรรค์

โดยคนในทอ้งถ่ินนั้น วรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดและประสบการณ์ในชีวิตของ

ผูแ้ต่งอาจสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความเช่ือในทอ้งถ่ิน หรือความนึกคิดท่ีเป็นประโยชน์

ต่อคนในทอ้งถ่ินหรือผูอ่้านผูฟั้ง 

3. สะทอ้นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองบนัทึกขอ้มูลหลกัฐาน              

ทางประวติัศาสตร์สะท้อนให้ผูอ่้านเห็นภาพของท้องถ่ินในอดีตได้ชัดเจนขึ้น และวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินบางเร่ืองยงัเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความเก่ียวพนัทางประวติัศาสตร์ระหว่างทอ้งถ่ินหรือประเทศ

ใกลเ้คียง 



  63 

4. เป็นมรดกทางภาษาวรรณกรรมท้องถ่ินเป็นมรดกทางภาษา ซ่ึงใช้เป็นแหล่งศึกษา             

หาความรู้ ของคนในท้องถ่ินรวมทั้ งยงัเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการศึกษาตัวอักษรภาษาถ่ิน                        

และพฒันาการของตวัอกัษรสามารถกล่าวไดว้า่ วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยแสดง

ให้เห็นถึงความคิด ความเช่ือวฒันธรรม  ตลอดจนความเป็นมาของภาษาถ่ินและเร่ืองราวทาง

ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินช่วยให้คนในปัจจุบนัสามารถเห็นภาพ เรียนรู้ และเขา้ใจเร่ืองราวในอดีต

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ธวชั ปุณโณทก (2560: 9) ได้อธิบายเก่ียวกบัคุณค่าของวรรณทอ้งถ่ินไว ้ดังน้ี ในอดีตวดั

เป็นแหล่งรวมความรู้และภูมิปัญญาของคนในทอ้งถ่ิน ชาวไทยทุกภาคจะสามารถเรียนรู้วรรณกรรม

ไดจ้ากการละเล่นหรือการแสดงพื้นบา้นในเขตบริเวณวดั วรรณกรรมทอ้งถ่ินจึงมีอิทธิพลต่อสังคม

และคุณค่าของวิถีชีวิต โดยแบ่งออกเป็น คุณค่าต่อศิลปะการแสดงพื้นบา้น คุณค่าต่อความเป็นมา

ของชุมชน และเป็นส่ือกลางในการจูงใจใหช้าวบา้นไปวดั เป็นตน้  

สรุปได้ว่ าวรรณกรรมท้อง ถ่ินมีความส าคัญอย่ า งยิ่ งส าห รับคนทุกยุคทุกสมัย                          

เพราะนอกจากวรรณกรมทอ้งถ่ินจะมีเร่ืองราวท่ีสร้างความบนัเทิงใจให้แก่ผูอ่้านแลว้ วรรณกรรม

ทอ้งถ่ินยงัสะทอ้นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเช่ือของผูค้น เป็นแหล่งรวมวฒันธรรรมท่ีคนไทย               

รุ่นหลังจะสามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านวรรณกรรมท่ีสะท้อนวฒันธรรม ขบนบธรรมเนียม                    

ออกมาอยา่งเด่นชดั 

4.3. ลกัษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น 
วรรณกรรมทอ้งถ่ินถือเป็นวรรณกรรมท่ีมีความโดดเด่น มีลกัษณะแตกต่างจากวรรณกรรม

อ่ืน อยา่งชดัเจน โดยมีนกัวิชาการไดส้รุปลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินดงัน้ี 

เรไร ไพรวรรณ์ (2551: 10) ได้สรุปภาพรวมของวรรณกรรมท้องถ่ินไวว้่า วรรณกรรม

ทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของคนในทอ้งถ่ิน เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัซ่ึงสะทอ้นให้เห็น

ถึงความคิดความเช่ือของคนในพื้นท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงโดยการเล่าสืบทอด

ต่อกันมา เรียกว่า “มุขปาฐะ” หรือโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดไทย ใบลาน                   

แผน่ศิลา แผน่หิน เรียกวา่ “อมุขปาฐะ” ซ่ึงวรรณกรรมเหล่าน้ีจะปรากฏในทอ้งถ่ินต่าง ๆ เพื่อเป็นส่ิง

ท่ีสะทอ้นความคิด ความเช่ือ สภาพวิถีชีวิตของผูค้นในแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกนัไป 
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ธวชั ปุณโณทก (2553: 8-9) สรุปลกัษณะส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

1. คนในทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุรักษ ์

2. มีวดัเป็นศูนยก์ลางของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

3. มีลกัษณะเป็นนิทานคติธรรม 

4. ฉนัทลกัษณ์ท่ีใชเ้ป็นฉนัทลกัษณ์ท่ีนิยมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

5. ใชภ้าษาของทอ้งถ่ิน 

กตญัญู ชูช่ืน (2550: 5) กล่าวถึงคุณลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไวด้งัน้ี 

1. เป็นวรรณกรรมท่ีผูค้นในแต่ละทอ้งถ่ินแต่งขึ้นเพ่ือใชอ่้านหรือเล่าสู่กนัฟังในชุมชน                 
ของตน 

2. ผูค้นในทอ้งถ่ินร่วมกนัอนุรักษ ์

3. วดัเป็นศูนยก์ลางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. เน้ือเร่ืองมกัเก่ียวขอ้งกบัคติธรรมความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 

5. รูปแบบฉนัทลกัษณ์เรียบง่ายไม่ซบัซอ้น ขึ้นอยูก่บัความนิยมในแต่ละทอ้งถ่ิน 

6. ใชต้วัอกัษรและภาษาในแต่ละถ่ิน 

สามารถสรุปได้ว่า วรรณกรรมท้องถ่ินมีลักษณะเป็นวรรณกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่า                   

สู่กันฟังในทอ้งถ่ินของตนและสืบทอดต่อกันมาโดยคนในพื้นท่ีนั้น ๆ มีวดัเป็นจุดศูนยก์ลางใน                               

การเก็บรักษาภาษาและตวัอกัษรท่ีใชเ้ป็นภาษาถ่ิน มกัมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัคติธรรมทางพุทธศาสนา 

รูปแบบและลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีใชเ้ป็นรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมในทอ้งถ่ินมีความเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น 

4.4 ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินสามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กบัเกณฑท่ี์เลือกใช ้นกัวิชาการ               

ท่ีกล่าวถึงการแบ่งประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

ทศันีย ์ทานตวณิช (2532: 6) ไดจ้ าแนกประเภทของวรรณกรรมไวด้งัน้ี  

1. วรรณกรรมปากเปล่าหรือข้อมูลปากเปล่า ซ่ึงเรียกว่าวรรณกรรมมุขปาฐะ หมายถึง 

ขอ้มูลประเภทต่าง ๆ เช่น นิทาน เพลง สุภาษิต ฯลฯ ท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ยงัคงอยู่

และถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั โดยอาศยัการบอกเล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก ขอ้มูลปาก

เปล่าจึงมีความผิดเพี้ยนไปจากแก่นเร่ืองเดิม  

2. วรรณกรรมลายลักษณ์ หรือข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเรียกว่าวรรณกรรม                   

ลายลกัษณ์ เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจารึกหรือบนัทึกไวเ้ป็นภาษาเขียน 
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กตญัญู ชูช่ืน (2550: 6) แบ่งประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินออกเป็น 2 ลกัษณะ พิจารณา              

จากวิธีการสืบทอดและลกัษณะของเน้ือหา ดงัน้ี 

1. วรรณกรรมทอ้งถ่ินแบ่งตามวิธีการสืบทอด สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ หมายถึงวรรณกรรมท่ีสืบทอดต่อกนัผา่นทางการเล่าสู่กนัแบบ

ปาก ต่อปากอาศยัการจดจ าต่อ ๆ กนัมาโดยไม่มีการจดบนัทึก  เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นบา้น

สุภาษิต ค าคม นิทานพื้นบา้น เป็นตน้ 

1.2 วรรณกรรมลายลกัษณ์อกัษร หมายถึงวรรณกรรมท่ีมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ีจดจ าไดย้ากมกัเก็บรวมรวมไวท่ี้วดั  เช่น ค าสู่ขวญั ต ารายา ต าราสมุนไพร 

ต าราโหราศาสตร์ เป็นตน้ 

2. วรรณกรรมทอ้งถ่ินแบ่งตามลกัษณะของเน้ือหา สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

2.1 วรรณกรรมศาสนา หมายถึง วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีกล่าวถึงค าสอนของประเพณี              

และพิธีกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา เร่ืองราวทางศาสนาอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าคดีธรรม เช่น คติ

ความเช่ือเร่ืองผี (บรรพบุรุษ) พิธีกรรมตามแบบลทัธิพราหมณ์ เป็นตน้ 

2.2 วรรณกรรมชาวบ้าน  หมายถึง วรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นมกัมีลกัษณะเป็นมุขปาฐะอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่คดีโลก เช่น เพลงกล่อมเด็กเพลงพื้นบา้น 

เป็นตน้ 

จรรยวรรณ เทพศรีเมือง (2560: 12) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการแบ่งประเภทของวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

1. วรรณกรรมประเภทร้อยแกว้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 สารคดี (Non Fiction) คือวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งให้ความรู้ ความคิด                

ความจริงบางประการแก่ผูอ่้าน อาจเป็นงานเขียนเชิงอธิบาย วิจารณ์ เชิงแนะน าสั่งสอน ผูอ่้านอาจ

ไดรั้บความบนัเทิงจากการอ่านดว้ยแต่เป็นความบนัเทิงดา้นภูมิปัญญา สารคดีอาจแบ่งเป็นประเภท

ยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 

 1.1.1 ความเรียง (Essay) เ ป็นงานเขียนถ่ายทอดความรู้  ความคิด ซ่ึงได้จาก

ประสบการณ์ หรือการคน้ควา้ ใหแ้ง่คิดเชิงปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิต 

 1.1.2 บทความ (Article) เป็นงานเขียนท่ีแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือความรู้สึก         

ของผูเ้ขียนต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีด ารงชีวิตอยู่ 
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 1.1.3 สารคดีท่องเท่ียว (Travelogue) เป็นงานเขียนท่ีถ่ายทอดประสบการณ์                               

จากการท่องเท่ียวสู่ผูอ่้าน โดยมุ่งท่ีจะใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านและความเพลิดเพลินดว้ย 

 1.1.4 สารคดีชีวประวติั (Biography) เป็นงานเขียนท่ีกล่าวถึงชีวประวติัของมนุษยท่ี์

น่าสนใจและเป็นบทเรียนแก่ผูอ่ื้น 

 1.1.5 อนุทิน (Diary) เป็นการจดบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในชีวิตพร้อมความคิดเห็นของผูจ้ดบนัทึก 

 1.1.6 จดหมายเหตุ (Archive) เป็นบนัทึกส าคญัทางประวติัศาสตร์ของหน่วยงาน            

ส่วนราชการหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประวติัเหตุการณ์ของชาติ 

1.2 บันเทิงคดี (Fiction) หรือเร่ืองสมมุติ เป็นงานเขียนท่ีมุ่ง เน้นให้ผู ้อ่านได้รับ                      

ความเพลิดเพลินเป็นหลกั ส่วนในเร่ืองของความรู้นั้นมีความส าคญัรองลงมา โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให ้ความสนุกเพลิดเพลิน พร้อมทั้งแฝงขอ้คิด คติสอนใจ แก่ผูอ่้าน 

 1.2.1 นวนิยาย (Novel) เป็นการผูกเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย ์            

ในลกัษณะท่ีมีความสมจริงและอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นชีวิตจริง ในลกัษณะการจ าลองชีวิตของสังคม

ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 1.2.2 เร่ืองสั้น (Short Story) เป็นงานเขียนท่ีมีลกัษณะเดียวกบันวนิยายแต่มีขนาดสั้น

กว่าจะเสนอพฤติกรรมหรือเหตุการณ์มามุมใดมุมหน่ึงของชีวิต หรือเหตุการณ์หน่ึง หรือช่วงชีวิต

หน่ึงเพื่อใหเ้กิดความสะเทือนใจแก่ผูอ่้าน 

 1.2.3 บทละคร (Darma) เป็นงานเขียนท่ีผูกเร่ืองราวขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์

เช่นเดียวกับนวนิยายและเร่ืองสั้น แต่มีจุดมุ่งหมายในงานเขียนท่ีแตกต่างกัน บทละเครเขียนขึ้น                      

เพื่อน าไปแสดง ส่วนนวนิยายและเร่ืองสั้นเขียนขึ้นเพื่ออ่าน  

 2. วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 2.1 ร้อยกรองตามฉันทลักษณ์เดิม แม้การเขียนร้อยกรองตามฉันทลักษณ์เดิม

ประกอบด้วยค าประพนัธ์ โคลง ฉันท์ กาพย ์กลอน ร่าย จะยงัคงมีอยู่ แต่มีขนาดสั้นลง และเน้น 

“ข้อคิด” หรือ “ความคิด” มากขึ้ น ความนิยมในการตกแต่งถ้อยค าด้วยความประณีตบรรจง                      

เพื่อความไพเราะอยา่งกวี ในยคุเดิมลดลง และมีความส าคญัรองจากความคิด  

 2.2 ร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้นใหม่ โดยฉันทลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้นใหม่                 

ส่วนใหญ่จะยึดหลกัความเรียบง่าย ชดัเจนและมีกรอบเพียงเล็กน้อย ทั้งน้ีเพื่อส่ือความคิดมากกว่า

ความไพเราะ  
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จากประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินขา้งตน้ สรุปไดว้่า วรรณกรรมทอ้งถ่ินสามารถแบ่งได ้                  
เป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีใชค้  าประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ วรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ท่ีใชค้  าประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัโดยใชก้ารบอกเล่า วรรณกรรม
ท้อง ถ่ินท่ีสืบทอดโดยการจดบันทึก  วรรณกรรมท้อง ถ่ินท่ี มี เ น้ือหาเ ก่ียวข้องกับศาสนา                           
และวรรณกรรมท้องถ่ินท่ี มี เ น้ือหาเ ก่ียวข้องกับวิ ถี ชี วิตของผู ้คนไม่ว่าจะเป็นค าสั่ งสอน 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาและอ่ืน ๆ โดยประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินจะขึ้นอยู่กบัอยู่กบัเกณฑ์
ท่ีใช้ในการจัดประเภทของวรรณกรรมท้องถ่ินดังน้ี 1) ลักษณะของวรรณกรรม  2) ลักษณะ                 
การสืบทอด และ3) ลกัษณะของเน้ือหา 

4.5 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมพื้นบา้นในจงัหวดัท่ีอยู่ทางภาค

กลางของประเทศไทย ไดแ้ก่จงัหวดั นครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์               

และอุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา

นครนายก  ปทุมธา นี  นนทบุ รี  นครปฐม สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ                                        

และกรุงเทพมหานคร วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางส่วนใหญ่เป็นการบนัทึกเร่ืองราวชีวิตความ

เป็นอยู่ การประพฤติปฏิบติัของประชาชนธรรมดาทัว่ไปท่ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน กลายเป็น

วรรณกรรมทอ้งถ่ินในภูมิภาค โดยเนน้สั่งสอนผูฟั้งผูอ่้านปลูกฝังคุณธรรรม จริยธรรม และค่านิยม               

ท่ีดี เพื่อให้น าไปปฏิบติัและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับอภิลกัษณ์ เกษมผลกูล                          

(2563: 73) ท่ีไดก้ล่าวถึงวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางว่าเป็นเสมือนภาพแทนของผูค้นในท้องถ่ิน

ภาคกลาง ท าหน้า ท่ีในการถ่ายทอดความรู้ -ความรู้สึก-นึก-คิด ไว้ครอบคลุม ในทุกด้าน                              

ของการใชชี้วิต เพื่อตอบสนองการใชป้ระโยชน์ในทุกมิติ นอกจากน้ีวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง

สะท้อนภาพความเป็นผูมี้สุนทรียะศิลปะ (ความงาม) ความศรัทธาท่ีมีต่อศาสนาและความเช่ือ                  

ในท้องถ่ินภาคกลาง (ความดี) ท่ีน ามาสู่ปัญญาในการเข้าใจโลกและการสร้างนวตักรรมทาง

วฒันธรรม (ความจริง) อดีตนั้นวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางนิยมน ามาเล่าต่อกนัไปเป็นวรรณกรรม

มุขปาฐะ ภายหลังได้เ ร่ิมมีการจดบันทึกเ ร่ืองราวของวรรณกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร                                   

ลงในสมุดข่อย และเร่ิมตีพิมพค์ร้ังแรกในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นตน้มา  

4.5.1. ลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ในอดีตประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่อ่านหนังสือได้น้อย การท่ีจะได้เรียนรู้เร่ืองราว 

ต่าง ๆ จึงเกิดจากประสบการณ์ การบอกเล่าจากบรรพบุรุษและการเรียนรู้จากนิทานหรือวรรณกรรม
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ท่ีถูกแต่งขึ้นมาโดยสอดแทรกขบวนธรรมเนียมวฒันธรรมผ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ลูกหลานไดช้ม

หรือฟัง วรรณกรรมท่ีแพร่หลายอยู่ในกลุ่มชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนั้นจะมีลักษณะเด่น

ดงัต่อไปน้ี 

ปิยณฐั สุนทรประเสริฐ (2553:15) ไดส้รุปลกัษณะเด่นของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน                

ภาคกลาง ดงัน้ี 

1. เน้ือเร่ืองใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีคติสอนใจ ไดแ้ก่เร่ืองจกัร ๆ วงศ ์ๆ 

2. ฉันทลักษณ์ไม่ซับซ้อนเหมาะกับการอ่านเป็นท านองเสนาะในท่ีประชุม                            
เช่น กลอนสวด กลอนเสภา และกลอนนิทาน 

3. เน้ือเร่ืองและบทฉนัทลกัษณ์น ามาเป็น “ตน้บท” ของการแสดงได ้
4. ส านวนโวหารเรียบง่าย ไม่นิยมศพัทบ์าลี 

4.5.2 ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม (2559: 2) ไดก้ล่าวถึงประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาค

กลางไวว้า่ วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางเป็นวรรณกรรมท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง และไดรั้บความนิยม

อยูใ่นกลุ่มชาวบา้น โดยแบ่งประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางไดด้งัน้ี  

1. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เ ร่ืองเล่ าพื้ นบ้านท่ีเล่า สืบทอดต่อ ๆ กันมา เ ช่น                         

นิทานจกัร ๆ วงศ ์ นิทานประจ าถ่ิน นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเร่ืองสัตว ์นิทานเร่ืองผี นิทาน

มุขตลก นิทานโมนิ้ทานเขา้แบบ ฯลฯ 

2. ต านานพื้นบ้าน หมายถึง เร่ืองเล่าท่ีมีความสัมพันธ์กับความเช่ือ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
พิธีกรรมและประวติัศาสตร์ ศาสนาในทอ้งถ่ิน  

3. บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม หมายถึง ค าสวดท่ีใชป้ระกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ 
เช่น ท าพิธีท าขวญั ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภญัญ์ คาถาบทอานิสงส์ บทประกอบการรักษา
โรคพื้นบา้นค าใหพ้ร ฯลฯ 

4. บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง ค า ร้องท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ                       
เช่น  บทกล่อมเด็ก บทร้องเล่น บทเก้ียวพาราสี บทจ๊อย ฯลฯ 

5. ส านวนภาษิต หมายถึง ค าพูดหรือค ากล่าวท่ีสืบต่อกนัมา มกัมีค าสัมผสัคลอ้งจอง
กนั เช่น โวหาร ค าคม ค าพงัเพย อุปมา อุปไมย ค าขวญั คติพจน์ ฯลฯ 

6. ปริศนาค าทาย หมายถึง ค าหรือขอ้ความท่ีตั้งเป็นค าถามและค าตอบ ท่ีสืบทอด               
ต่อกนัมา เพื่อใหผู้ต้อบไดท้ายหรือตอบปัญหา 
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7. ต ารา หมายถึง องค์ความรู้ท่ีมีการเขียนบันทึกไวใ้นเอกสารโบราณ เช่น ต ารา
โหราศาสตร์ ต าราดูลกัษณะคน ฯลฯ 

ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางมาใชเ้ป็นส่ือในการอ่านจบัใจความในคร้ัง

น้ี เน่ืองจากวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางมีเน้ือหาท่ีสนุกสนานไม่น่าเบ่ือค าประพนัธ์ไม่ซับซ้อน

จนเกินไป เหมาะแก่การน ามาเป็นส่ือประกอบการสอนในการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค                  

การสอน 5W1H โดยนอกจากนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานในการอ่านแล้ว ยงัได้รับความรู้

เก่ียวกบัขบวนธรรมเนียมประเพณี ค าสั่งสอน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรมกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางอีกดว้ยในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2 ประเภท 

ไดแ้ก่วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน และวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบท

ละครนอก เน่ืองจากวรรณกรรมทอ้งถ่ินในสมยัก่อนนั้นส่วนใหญ่เป็นมุขปาฐะไม่มีการจดบนัทึก 

ภายหลงัได้มีการจดบนัทึกลงในสมุดข่อย ซ่ึงวรรณกรรมส่วนใหญ่ใช้ส านวนภาษาในสมยัอดีต               

ซ่ึงยากต่อการถอดค าประพนัธ์ของผูเ้รียนและในการหาตวับทวรรณกรรมมาประกอบการสอน                    

ในปัจจุบนัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทกลอนสวดและกลอนแหล่ส่วนใหญ่ถูกน ามาเรียบ

เรียงใหม่เป็นความเรียง ไม่ปรากฏนามของผูแ้ต่งและจังหวดัต้นก าเกิดของวรรณกรรมนั้น ๆ                    

โดยวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีผูวิ้จยัสนใจท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือในการอ่านจบัใจความมีดงัน้ี 

วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน จากหนังสือนิทานพื้นบ้านภาคกลาง                    

รวบรวมโดยกฤชกร เพชรนอก (2555) 
 1. ไกรทอง จงัหวดัพิจิตร 2. เดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3. สองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 4. เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
5. พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 6. พระยาหงส์ทอง จงัหวดันครปฐม 
7. พระยากงพระยาพาน จงัหวดันครปฐม 8. ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
9. สัตวท์ั้งส่ี จงัหวดันนทบุรี 10. กระต่ายสามขา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11.นายสุกกบันายดิบ จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 12. จระเขส้ามพนั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
13. เขานมนาง จงัหวดัสุพรรณบุรี 14. วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
15. หนัง่แว่น จงัหวดัราชบุรี 16. วงัแม่ลูกอ่อน จงัหวดัชยันาถ 
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วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก 

1. บทละครนอกพิกุลทอง เป็นวรรณกรรมพื้นบา้นภาคกลางท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบั 

ผูแ้ต่ง  แต่เม่ือพิจารณาจากส านวนท่ีติดปากคนไทยว่า “กลวัดอกพิกุลจะร่วง” อาจสันนิษฐานไดว้่า

นิทานไทยเร่ือง พิกุลทอง คงเป็นท่ีนิยมมากในอดีต กระทัง่เอกลกัษณ์ของตวัละครเอกในเร่ือง

กลายเป็นส านวนติดปากคนไทยมาจนถึงทุกวนัน้ี  

2. บทละครนอก แก้วหน้ามา้ เป็นวรรณกรรมพื้นบา้นภาคกลางท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา 

ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์เกิดการสร้างวรรณกรรมลายลกัษณ์เร่ืองแกว้หนา้มา้ขึ้น หลายส านวนทั้ง

ส านวนร้อยแกว้และร้อยกรอง 

3. บทละครนอกขนุชา้งขุนแผน ภูมิหลงัของเร่ืองขุนขา้งขุนแผน มีผูส้ันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง

จริงท่ีเกิดขึ้ นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ระหว่าง 

พุทธศักราช 2034 - 2072 เน้ือเร่ืองเอาเกร็ดประวัติศาสตร์ตอนไทยท าสงครามกับเชียงใหม่                      

และลา้นชา้ง แลว้เอามาผูกกบัวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี แลว้เล่าสืบต่อกนัมา

จนกลายเป็นนิทานพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี  

4. บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง เดิมทีนั้นเป็นบทเล่นละครในมีมาแต่กรุงสุโขทยัยงัเป็น             

ราชธานีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงตัดเร่ือง                   

สังขท์องตอนปลาย (ตั้งแต่ตอนพระสังขห์นีนางพนัธุรัต) มาทรงพระราชนิพนธ์ให้ละครหลวงเล่น 

เน้ือเร่ืองมีความสนุกสนานจึงนิยมกนัมากในสมยันั้น 

4.6 แนวทางในการใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินนอกจากจะมีประโยชน์ในฐานะเคร่ืองบนัทึกประวติัศาสตร์และแสดง

เอกลักษณ์ของชุมชนแล้ว  วรรณกรรมท้องถ่ินยังมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย                   

โดยสามารถน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินมาใชร่้วมกบัการจดัการเรียนรู้ได ้

กรมวิชาการ (2546: 341-342) กล่าวถึงแนวทางใชว้รรณกรรมทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้

ดงัน้ี 

1. วรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีน ามาประกอบการจดัการเรียนรู้จะตอ้งมีความเก่ียวพนัธ์กบัสังคม                

หรือชุมชนของนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีครูผูส้อนและนกัเรียนรู้จกัดี 

2. วรรณกรรมท่ีน ามาประกอบการจดัการเรียนรู้ควรจะเป็นวรรณกรรมท่ีมีความแพร่หลาย               

ในทอ้งถ่ินหรือมีท่ีมาจากท้องถ่ินนั้น ๆ เช่น วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคอีสาน วรรณกรรมท้องถ่ิน

ภาคใต ้เป็นตน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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3. วรรณกรรมท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมต่อระดบัของนกัเรียน 

4. วรรณกรรมทอ้งถ่ินบางเร่ืองแมจ้ะมีความแพร่หลาย มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของ

ผูค้นในท้องถ่ินและมีเน้ือหาเก่ียวกับแง่มุมของชีวิตหลายประการ แต่ครูผูส้อนก็จ าเป็นจะต้อง

พิจารณาคดัเลือก ประเด็นหรือแง่มุมท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547: 36) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ว่า วรรณกรรมท้องถ่ินสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือใช้ประกอบ                 

การเรียนรู้ และอบรมสั่งสอนศิษย ์โดยครูจะน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ มาเป็นส่วนหน่ึง                   

ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน                       

ในแต่ละทอ้งถ่ิน รวมทั้งเห็นคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีจะต้อง

อนุรักษแ์ละสืบทอดใหค้งอยูต่่อไป 

ภารดี มีเจริญ (2550: 71) เสนอว่า การน าวรรณกรรมท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

1. เร่ืองท่ีมีผูเ้รียบเรียงไวแ้ลว้ ครูผูส้อนตอ้งคดัเลือกเร่ืองท่ีเรียบเรียงได้ถูกตอ้งสมบูรณ์                   

ตามความเดิมท่ีเคยไดย้ิน หากไม่ถูกตอ้งหรือมีเน้ือหาไม่ครบถว้นครูผูส้อนควรแนะน าให้นกัเรียน

อ่านเพิ่มเติม 

2. ครูน าเคา้เร่ืองเดิมมาเรียบเรียงใหม่ การน าวรรณกรรมมาเรียบเรียงใหม่จ าเป็นจะตอ้งแจง้

ใหผู้อ่้านทราบ ในบางทอ้งถ่ินท่ียงัมีวรรณกรรมมุขปาฐะอยู่เป็นจ านวนมาก การท่ีครูน ามาเรียบเรียง              

เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดวรรณกรรมท้องถ่ินอีกทางหน่ึง                     

โดยการเรียบเรียงจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญัคือการคงเคา้เดิมของเร่ืองใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3. นักเ รียนช่วยกันเ รียบเรียงโดยมีครู เป็นผู ้ช้ีแนะ  การน าวรรณกรรมท้อง ถ่ินมา                     

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม โดยครูผูส้อนท าหน้าท่ี                

ใหค้  าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ เช่น การก าหนดเคา้โครงเร่ือง รูปแบบค าประพนัธ์ กลวิธีในการน าเสนอ 

เป็นตน้ 

เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2552: 42) ได้กล่าวถึงการแนวทางการใช้วรรณกรรมในการ                  

จดัการเรียนรู้ไวว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้หากมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีโอกาสเลือกท่ีจะเรียนรู้ในส่ิง

ท่ีผูเ้รียนสนใจและสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูเ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองราวทางภูมิปัญญา                  

และวรรณกรรมทอ้งถ่ิน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจและรักษ์ทอ้งถ่ินของตนเองมากยิ่งขึ้น 
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ตลอดจนน าประโยชน์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏอยู่ในตวับทวรรณกรรมมาปรับประยุกต์ให้

เขา้กบัการด าเนินชีวิตความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัได ้  

Machado (2012: 140) ได้กล่าวถึงแนวทางในการใช้วรรณกรรมท้องถ่ิน การเรียนรู้                   

ของนกัเรียนสามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ หน่ีงในรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมในการจดัการเรียนรู้คือ

ช่วยพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้โดยการบูรณาการน าวรรณกรรมท้องถ่ินมาใช้เป็นส่ือ

ประกอบการเรียนรู้  

สามารถสรุปไดว้่า ในการน าวรรณกรรมทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้ง

คดัเลือกวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของนกัเรียน รู้จกักนัแพร่หลายใน

ทอ้งถ่ินและมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัคดัเลือกวรรณกรรม

ท้องถ่ินภาคกลางจ านวน 2 ประเภท ได้แก่  วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน                          

และวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องในประเทศ 

ฐิตารีย์ เกิดสมกาล (2555:123) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ                

และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั

ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD                                

2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ                     

ในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้                   

แบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย 70 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทย                  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD              

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางตะพาน 

ส านักงานเขตเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศ รีธรรมราช เขต 1 ภาคเ รียนท่ี  2                                 

ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย                       

1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจบัใจความส าคญั

ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 จ านวน 6 แผน 12 ชั่วโมง  2) แบบวัดความสามารถในการ อ่าน                               
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จับใจความส าคัญเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวดัเจตคติ                   

ต่อวิชาภาษาไทย จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉล่ียร้อยละ 70                   

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) เจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 

นภาวรรณ ขาวผ่อง (2557:98) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความด้วยการจัด                

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2) เปรียบเทียบ

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน                            

วดัศรีคัคณางค์ จังหวดัปทุมธานี จ านวน  44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วน ามาทดสอบ                     

วดัความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยก่อนเรียน โดยน าผลคะแนนจากการทดสอบ

มาแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คละความสามารถกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที 2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบ                 

วดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย 4) แบบวดัเจตคติ ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย                  

5) แบบบนัทึกภาคสนาม ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่า                        

กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อารีย์ เข็มบุบฝา (2559: 97) ได้วิจัยเ ร่ืองแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวน                   

การคิดวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 5W1H เร่ืองการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา                      

ปี ท่ี  6   การวิจัยค ร้ัง น้ี มี จุดมุ่ งหมายดัง น้ี  1 ) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเ รียนรู้ เพื่อพัฒนา                        
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การคิดวิเคราะห์ เร่ืองการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิค 

5W1H ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน

เร่ืองการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์เร่ืองการอ่าน กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

84.19/84.73 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเร่ือง การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิค 5W1H อยูใ่นระดบัมาก  

ดวงพร เ ฟ่ืองฟู  (2560: 112)  การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้                       

เทคนิค 5W1H  เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 การวิจยัน้ีเป็น การวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบั

ใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค 5W1H 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ                     

โดยใช้เทคนิค  5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต                

คริสเตียนวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ านวน 32 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัไดแ้ก่ 1)  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H จ านวน 4 แผน 

แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค  5W1H                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) แบบทดสอบวดัความสามารถ                

ในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                     

เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ                       

ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนโดยผลการวิจัยพบว่า 1 ) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ                         

โดยใช้เทคนิค 5W1H  โดยมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 81.25 

เน่ืองจาก นักเรียนได้รับการฝึกฝนในดา้นการอ่านอย่างสม ่าเสมอ และมีวิธีการสอนท่ีเป็นระบบ                 

มีขั้นตอนท่ีชัดเจน  2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  5W1H  มีประสิทธิภาพ 

84/87.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ เน่ืองจาก การใช้ค  าถามในชุดกิจกรรมเป็นค าถามท่ี

ส่งเสริมในเร่ืองการอ่านจบัใจความของนกัเรียน มุ่งพฒันากระบวนการคิดให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิด
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เชิงเหตุผลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือประเมินค่า เพื่อท่ีผูเ้รียนนัน่จะตอบค าถามในชุดกิจกรรม 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  5W1H โดยรวม                       

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ชนกพร สุริโย (2562: 89) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียน                  

รู้ภาษาไทย โดยวตัุประสงค์ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม                       

การเ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึก ของนัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6                                  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2 ) เพื่อค่าดัชนีประสิทธิผล                    

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียน                     

รู้ภาษาไทยหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึกกับเกณฑ์                    

ร้อยละ 70 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  ประกอบแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั    

ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/7 จ านวน 42 คน โรงเรียนอนุบาบมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 2   

ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้            

โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึกจ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ แบบวดัความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบเลือกตอบจ านวน          

20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบ แบบฝึกของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.01/82.44 ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้เทคนิค 5W1H ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กฝน

การอ่านคิดวิเคราะห์อยูเ่สมอจากเร่ืองง่ายไปเร่ืองยาก 2) ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเท่ากบั 0.7151 คิดเป็นร้อยละ 71.51 เน่ืองจาก

เทคนิคการสอน 5W1H เป็นการฝึกตั้งค  าถามเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงใหม่ ๆ ความเขา้ใจ

ใหม่ ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจรอบคอบ            

มากยิ่งขึ้ น 3) นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึก                    

มีความสามารถดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.02 สูงกว่าร้อยละ 80 เน่ืองจาก 
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึก ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการ

ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีอ่านมากขึ้น จนเกิดการพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่าน

คิดวิเคราะห์ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 

ประกอบแบบฝึกอยูใ่นระดบั มาก เน่ืองจากเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนจบในแต่ละแผนแลว้ นกัเรียนจะได้

ท าแบบฝึกเพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงผูวิ้จยัใช้เน้ือหาจากหนังสือเรียน

ภาษาพาที และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสนุกสนาน แฝงความรู้และเหมาะสมกบัพฒันาการของ

นกัเรียนจึงท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน  

5.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องต่างประเทศ 

 Mohammad (2009: 100) ได้ท าการวิจัยในการอ่าน MAN Mojokerto  ซ่ึงความสามารถ                  

ในการอ่านของนกัเรียนยงัไม่มีเพียงพอ การวิจยัน้ีออกแบบเพื่อพฒันา ความเขา้ใจในการอ่านของ

นักเรียนเม่ือใช้กลวิธี PQ4R ในกิจกรรมท่ีใช้ PQ4R น้ีนักเรียนไดรั้บ มอบหมายให้จบัใจความเน้ือ

เ ร่ืองด้วยขั้ นตอน preview , question , read , reflect, recite และ review นัก เ รียนกลุ่มทดลอง                       

มีอายุ 10 ปี จ านวน 42 คนเป็นนกัเรียนของ MAN Mojokerto ใน East Java  ปีการศึกษา 2008/2009                  

การวิจยัน้ีท า 2 รอบ แต่ละรอบมีการประชุมกนั 2 คร้ัง ขอ้มูลจากการวิจยัประกอบดว้ย 1) เอกสาร

การสังเกตการณ์เป็นข้อมูลเ ก่ียวกับกิจกรรมของครูและของนักเรียน และขั้นตอนระหว่าง                      

การเสริมด้วยกลยุทธ์ PQMR  2) บนัทึกเก่ียวกับการติดตามเอกสารการสังเกตการณ์ 3) ทดสอบ               

เพื่อระบุความคืบหน้าความเขา้ใจในการอ่านของนักเรียน ซ่ึงงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการให้การ

เสริมด้วยกลยุทธ์ PQMR ในการสอนความเขา้ใจในการอ่านสามารถ ส่งเสริมทกัษะความเขา้ใจ             

ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ ระบุว่าหลงัจากใช้กลยุทธ์แลว้มีผลช่วยเพิ่มจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับ 65 คะแนนในรอบแรกท่ีมีนักเรียนเพียง 25 คน จากจ านวนนักเรียน 42 คน                

หรือคิดเป็น59.52 %  แต่ในรอบท่ี 2 นักเรียนได้รับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 65 คะแนนเป็น                    

34 คน จากจ านวนนกัเรียน 42 คน หรือคิดเป็น 80.45 % ถือเป็นการประสบความส าเร็จในการท าให้

คะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีนักเรียนในชั้นเรียนยงัมีการแบ่งปัน ความคิด การดูก่อนอ่าน การตอบ

ค าถาม การอ่าน การสะทอ้น การท่องและการตรวจทาน ดว้ยกลยทุธ์ PQ4R 

Kai (2011: 76) ศึกษาวิจัย เ ร่ือง การเ รียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจสืบสอบหาความ รู้                            

โดยมีโครงงานเป็นฐานซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการอ่านและทศันคติ (Collaborative inquiry 

project based learning: Effects on reading ability and interests) การวิจัยพบว่าผลการเ รียนของ

นักเรียนไดแ้สดงความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและทศันคติ โดยจากผลการวิจยั
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พบว่านกัเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในประเทศฮ่องกงไดท้ าการทดสอบความสามารถ

ในการอ่านจากแบบทดสอบการอ่านเพื่ออ่านความรู้นานาชาติ (Progree in Internation Reading 

Literacy Study) และแบบ สอบถาม และการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ทศันคติของนกัเรียน ผลปรากฏ

วา่คะแนนความสามารถในการอ่านและขอ้มูลทศันคติของนกัเรียนนั้นมีผลในเชิงบวก ทั้งยงัเห็นได้

ว่าทัศนคติของนักเรียนและความสามารถในการรับรู้ของตนเองจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ความสามารถในการอ่าน นกัเรียนสามารถเรียนรู้เขา้ใจจากการอ่านไดเ้ร็วยิง่ขึ้น  

Hulo (2018: 73) ศึกษาเร่ืองการพฒันาความสามารถการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน

โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Improving student’ reading comprehension on recount 

text through collaborative learning) ของนักเรียนเกรด 10 ในเมืองปนตียานัก ประเทศอินโดนีเซีย 

พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจดีขึ้น

นักเรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถท าความเขา้ใจค าศพัท์ หาความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน                 

ไดถู้กตอ้ง  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถ                                 

ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ดังนั้ นผูวิ้จัยจึงได้                    

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 5WIH มาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทกัษะ

ความสามารถในการอ่านจบัใจความเพื่อความเขา้ใจในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นของนกัเรียน

ท าให้บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไดค้  าตอบหรือผลผลิตตามท่ีวางแนวทางไวด้ว้ยเทคนิคการตั้งค  าถาม 

5WIH เป็นตวัส่งเสริมและช้ีแนวทางในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการอ่านของผูเ้รียน 

 ผูว้ิจยัไดส้รุปการศึกษาหลกัการ แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง            
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวดัเวียงทุน  
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรการเรียนรู้
สถานศึกษาโรเงรียนวดัเวียงทุน พุทธศกัราช 2562 มุ่งเน้นการฝึกทกัษะดา้นการอ่านของนักเรียน    
ซ่ึงตรงกบั สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 : ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้
ตดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 1. สามารถอ่านได้
คล่องและอ่านได้เร็วขึ้ น เข้าใจความหมายของค า ส านวนโวหาร การบรรยาย การพรรณนา                   
การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เขา้ใจความหมายของถอ้ยค า ส านวน เน้ือเร่ือง และใช้แหล่งเรียนรู้
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พฒันาความสามารถการอ่าน 2. สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ 
สรุปความหาค าส าคัญในเร่ืองท่ีอ่านและใช้แผนภาพโครงเร่ืองหรือแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใชแ้กปั้ญหา ตดัสิน คาดการณ์ และใช้
การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นหาเพิ่มเติม 3. สามารถ                 
อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดค้ล่องและรวดเร็วถูกตอ้งตามลกัษณะ
ค าประพนัธ์ และอกัขรวิธีและจ าบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา 
สามารถอธิบายความหมายและคุณค่าน าไปใช้อา้งอิง เลือกอ่านหนังสือสารสนเทศทั้งส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์อย่างกวา้งขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน               
โดยผู ้วิจัยน าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง จ านวน 16 ชั่วโมง มาใช้                             
ในการจดัรูปแบบการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ี 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ  
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านเป็น
กระบวนการทางสมองเพื่อรับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือสัญลักษณ์โดยแปลออกมา                     
เป็นความหมายท่ีใช้ส่ือความคิดและความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกับผูอ่้านให้เขา้ใจตรงกันและผูอ่้าน
สามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไดอ้ย่างมาก ซ่ึงการสอนอ่านจบัใจความ
เป็นการมุ่งเนน้สาระของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนให้กบัผูเ้รียนอยา่งมีขั้นตอน เพื่อให้อ่าน
เร่ืองแลว้บอกสาระของเร่ืองไดว้่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร โดยในงานวิจยัมีขั้นตอน
การสอนอ่านจบัใจความดงัน้ี  

1. อ่านเน้ือหาแต่ละยอ่หนา้คร่าว ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจ 
2. ก าหนดประเด็นค าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไหร่ ในแต่ละยอ่หนา้ 
3. อ่านเน้ือหาแต่ละยอ่หนา้แลว้หาค าตอบประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไว ้
4. น าค าตอบท่ีไดม้าเรียงถอ้ยค าใหม่ เพื่อใหไ้ดเ้ป็นใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ส าหรับการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสามารถท าได้หลายวิ ธี  เ ช่น                          

ว ัดผลและประเมินผลโดยการทดสอบ การวัดผลอย่างเป็นทางการอย่างไม่ เป็นทางการ                       
และการใชเ้คร่ืองมือวดัผลท่ีเป็นแบบทดสอบ รวมทั้งการใชแ้บบประเมินค่าและการท่ีครูจะใชวิ้ธีใด
ขึ้ นอยู่กับจุดหมายในการประเมินคร้ังนั้ น ๆ โดยในการวิจัยคร้ังน้ีใช้การวัดความสามารถ                           
ในการอ่านจบัใจความจากแบบทดสอบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือกท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น จ านวน 20 ขอ้ 
โดยให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองและตอบตามประเด็นท่ีค าถามก าหนด เกณฑ์ในการประเมินผล
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ดงัน้ี 
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คะแนน 16-20  หมายถึง ดีมาก 
คะแนน 11-15 หมายถึง ค่อนขา้งดี 
คะแนน 6-10 หมายถึง พอใช ้
คะแนน 1-5  หมายถึง ปรับปรุง 

3. แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิค 5W1H 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคนิค 5W1H สรุปไดว้่าลกัษณะค าถามนั้น                

มีลกัษณะเป็นการถามผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ ผูส้อนควรใชค้  าถามท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามเขา้ใจ

เป็นพื้นฐานในการคิดต่อไปในระดับสูง การถามให้อธิบาย การถามให้คิดวิเคราะห์ การถาม                 

ให้คิดเชิงเหตุผล การถามเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด และการถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ในการตั้งค  าถามให้ผูเ้รียนตอบแต่ละคร้ังผูส้อนตอ้งอาศยัหลกัในการตั้งค  าถามท่ีดี ซ่ึงค าถามท่ีดี   

ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. ชดัเจน ค าถามท่ีดีตอ้งมีความชดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่ตอ้งการถามอะไร  

2. เขา้ใจง่าย ค าถามท่ีดีตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

3. สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน ค าถามท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน

เร่ืองราวเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. หลากหลาย ค าถามท่ีดีต้องมีหลายประเภทกลมกลืนกับเร่ืองราวกิจกรรมและเร้า                     

ความสนใจ 

5. มีคุณค่าค าถามท่ีสร้างขึ้นตอ้งมีคุณค่าและเร้าใหอ้ยากตอบ 

6. ปลายเปิด ค าถามท่ีดีควรเป็นแบบปลายเปิดเพราะจะท าใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะตอบ 

7. ไดค้ิด ค าถามท่ีดีควรให้ผูเ้รียนไดค้ิด ไดบ้รรยาย อธิบายเหตุผล ว่าท าไม เพราะเหตุใด 

หรือไดป้ระเมินค่าส่ิงท่ีเรียนรู้ ผูถ้ามตอ้งพยายามหลีกเล่ียงค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเดียวกนัว่า “ใช่”                    

หรือ “ไม่ใช่” 

8. พฒันาสมองค าถามท่ีดีตอ้งสามารถใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางสมองไดดี้ขึ้น 

9. สั้นกระชบัค าถามท่ีดีควรสั้น กระชบัและชดัเจนท่ีสุด  

ซ่ึงค าถามนั้นมีความส าคัญมากในการพฒันาผูเ้รียน โดยค าถามจะช่วยให้ครูได้ส ารวจ

ความรู้เพิ่มและกระตุน้ความสนใจ ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิด

ในแง่มุมต่าง ๆ  มากขึ้ น  และเม่ือมีการอภิปรายจะน าไปสู่ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้                   

ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H ในการจดัการเรียน
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การสอนในขั้นสอน ประกอบดว้ยค าถาม อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) เพราะเหตุ

ใด (Why) ใคร (Who) และ อยา่งไร (How) โดยในการตั้งค  าถามประเด็นต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

และครอบคลุมประเด็นหลักของเ ร่ือง ส าหรับการตั้ งค  าถามนั้ นนักเรียนเป็นผู ้ตั้ งค  าถาม                          

และหาค าตอบ ผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะแนวทางการตั้งค  าถามตามหลกัเทคนิคการสอน 5W1H                 

โดยนักเรียนอภิปรายค าตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนเกิด

แนวทางใน การตั้งค  าถามและตอบค าถาม และสามารถแยกแยะเน้ือหาออกมาใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวรรณกรรมท้องถ่ิน โดยสรุปภาพรวมได้ว่า

วรรณกรรมทอ้งถ่ินมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับคนทุกยคุทุกสมยั เพราะนอกจากวรรณกรมทอ้งถ่ิน

จะมีเร่ืองราวท่ีสร้างความบันเทิงใจให้แก่ผู ้อ่านแล้ว วรรณกรรมท้องถ่ินยังสะท้อนวิถีชีวิต                    

ความเป็นอยู่ความเช่ือของผูค้น เป็นแหล่งรวมวฒันธรรรม ท่ีคนไทยรุ่นหลงัจะสามารถเรียนรู้ได้

จากการอ่านวรรณกรรมท่ีสะทอ้นวฒันธรรม ขบนบธรรมเนียมออกมาอยา่งเด่นชดั ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ี

จะน าวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางมาใช้เป็นส่ือในการอ่านจับใจความในคร้ังน้ี เน่ืองจาก

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางมีเน้ือหาท่ีสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ ค าประพนัธ์ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

เหมาะแก่การน ามาเป็นส่ือประกอบการสอนในการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H 

โดยนอกจากนักเรียนจะเกิดความสนุกสนานในการอ่านแลว้ยงัได้รับความรู้เก่ียวกบัขบวนธรรม

เนียมประเพณี ค าสั่งสอน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรมกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางอีก

ดว้ย ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2 ประเภท ไดแ้ก่วรรณกรรม

ท้องถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน และวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก                        

เน่ืองจากวรรณกรรมทอ้งถ่ินในสมยัก่อนนั้นส่วนใหญ่เป็นมุขปาฐะไม่มีการจดบนัทึก ภายหลงัไดมี้

การจดบันทึกลงในสมุดข่อย ซ่ึงวรรณกรรมส่วนใหญ่ใช้ส านวนภาษาในสมัยอดีต ซ่ึงยาก                           

ต่อการถอดค าประพนัธ์ของผูเ้รียนและในการหาตวับทวรรณกรรมมาประกอบการสอนในปัจจุบนั

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทกลอนสวดและกลอนแหล่ส่วนใหญ่ถูกน ามาเรียบเรียงใหม่

เป็นความเรียงไม่ปรากฏนามของผูแ้ต่งและจงัหวดัตน้ก าเกิดของวรรณกรรมนั้น ๆ โดยวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางท่ี ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือในการอ่านจบัใจความมีดงัน้ี 
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วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน จากหนงัสือนิทานพื้นบา้นภาคกลาง รวบรวม            
โดยกฤชกร เพชรนอก (2555) 

1. ไกรทอง จงัหวดัพิจิตร 2. เดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3. สองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 4. เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
5. พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 6. พระยาหงส์ทอง จงัหวดันครปฐม 
7. พระยากงพระยาพาน จงัหวดันครปฐม 8. ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
9. สัตวท์ั้งส่ี จงัหวดันนทบุรี 10. กระต่ายสามขา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11. นายสุกกบันายดิบ จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 12. จระเขส้ามพนั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
13. เขานมนาง จงัหวดัสุพรรณบุรี 14. วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
15. หนัง่แว่น จงัหวดัราชบุรี 16. วงัแม่ลูกอ่อน จงัหวดัชยันาถ 
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก 
1. บทละครนอกพิกุลทอง เป็นวรรณกรรมพื้นบา้นภาคกลางท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบั 

ผูแ้ต่ง  แต่เม่ือพิจารณาจากส านวนท่ีติดปากคนไทยว่า “กลวัดอกพิกุลจะร่วง” อาจสันนิษฐานไดว้่า
นิทานไทยเร่ือง พิกุลทอง คงเป็นท่ีนิยมมากในอดีต กระทัง่เอกลกัษณ์ของตวัละครเอกในเร่ือง
กลายเป็นส านวนติดปากคนไทยมาจนถึงทุกวนัน้ี  

2. บทละครนอก แก้วหน้ามา้ เป็นวรรณกรรมพื้นบา้นภาคกลางท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา 
ต่อมา  ในสมยัรัตนโกสินทร์เกิดการสร้างวรรณกรรมลายลกัษณ์เร่ืองแกว้หนา้มา้ขึ้น หลายส านวน
ทั้งส านวนร้อยแกว้และร้อยกรอง 

3. บทละครนอกขนุชา้งขุนแผน ภูมิหลงัของเร่ืองขุนขา้งขุนแผน มีผูส้ันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง
จริงท่ีเกิดขึ้ นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ระหว่าง 
พุทธศกัราช 2034 - 2072 เน้ือเร่ืองเอาเกร็ดประวติัศาสตร์ตอนไทยท าสงครามกบัเชียงใหม่และลา้น
ช้าง แล้วเอามาผูกกับวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี แล้วเล่าสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นนิทานพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี  

4. บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง เดิมทีนั้นเป็นบทเล่นละครในมีมาแต่กรุงสุโขทยัยงัเป็น                       
ราชธานีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงตัดเร่ือง                   
สังข์ทองตอนปลาย (ตั้งแต่ตอนพระสังข์หนีนางพนัธุรัต) มาทรงพระราชนิพนธ์ให้ละครหลวง                       
เน้ือเร่ืองมีความสนุกสนานจึงนิยมกนัมากในสมยันั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
 
   

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 

โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการด าเนินการวิจยั

ในลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการตามแผนการวิจยัขั้นพื้นฐาน 

(Pre-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (The One Group Pretest-Posttest 

Design) โดยใชน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน ผูวิ้จยั

ไดก้ าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

 1. ก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4. แบบแผนการวิจยั 
 5. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั 
 6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 7. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 8. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 9. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายท่ี 3 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน ท่ีมี
ความสามารถใกลเ้คียงกนั แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ดังน้ี โรงเรียนดเวียงทุน 
จ านวน 18 คน โรงเรียนวดัแจ้งเจริญ จ านวน 12 คน โรงเรียนวดัศรัทธาราษฎร์ จ านวน 10 คน 
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม จ านวน 25 คน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ านวน 6 คน                       
โรงเรียนวดัเกตุน้อย 4 คน โรงเรียนวัดท้ายเมือง จ านวน 12 คน และโรงเรียนจรูญศรีวิทยา                                  
จ านวน 12 คน  
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 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน                         
วดัเวียงทุน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                 
จ านวน 18 คน ซ่ึงผู ้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้โรงเรียน                   
เป็นหน่วยสุ่ม    

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตวัแปรตน้ เทคนิคการสอน 5W1H และ วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง  
 2.2 ตวัแปรตาม    
  2.2.1 ความสามารถทางการอ่านจบัใจความ 
  2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียน 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง          
ไม่รวมการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 ชัว่โมง 
4. แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนวิจยั                            
ขั้นพื้นฐาน ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (The One Group Pretest-
Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2558: 143) โดยมีแบบแผนการวิจยัดงัน้ี 

𝑇1 x 𝑇2 

แผนภาพท่ี  2 แบบแผนการทดลองแบบการทดลองขั้นพื้นฐาน 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง  
𝑇1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
x  หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

𝑇2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
5. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี ท 1.1                        
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน ตวัช้ีวดั ป6/3 อ่านเร่ืองสั้นอย่างหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบั   
เร่ืองท่ีอ่าน สาระการเรียนรู้แกนกลางได้จดัองค์ความรู้ ทกัษะ ความสามารถเก่ียวกบัการอ่านจบั
ใจความจากส่ือต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจัยน าเทคนิค 5W1H มาบูรณาการการร่วมกับการเรียนการสอน                  
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ซ่ึงเทคนิค 5W1H เป็นหลักการในการวิเคราะห์มูลในการอ่านจับใจความ โดยเน้ือหาท่ีใช้                                      
ในการอ่านจับใจความนั้ นผู ้วิจัยได้คัดเลือกวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางซ่ึงพื้นท่ีภาคกลาง                   
เป็นชุมชนท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมจากหลากหลายแหล่ง                 
โดยเร่ืองท่ีน ามาใชใ้นการท าวิจยัในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน จากหนงัสือนิทานพื้นบา้นภาคกลาง รวบรวม
โดยกฤชกร เพชรนอก (2555) 

1. ไกรทอง จงัหวดัพิจิตร 2. เดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3. สองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 4. เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
5. พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร 6. พระยาหงส์ทอง จงัหวดันครปฐม 
7. พระยากงพระยาพาน จงัหวดันครปฐม 8. ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
9. สัตวท์ั้งส่ี จงัหวดันนทบุรี 10. กระต่ายสามขา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
11. นายสุกกบันายดิบ จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 12. จระเขส้ามพนั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
13. เขานมนาง จงัหวดัสุพรรณบุรี 14. วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
15. หนัง่แว่น จงัหวดัราชบุรี 16. วงัแม่ลูกอ่อน จงัหวดัชยันาถ 
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางประเภทบทละครนอก 

                1. บทละครนอกพิกุล               2. บทละครนอกแกว้หนา้มา้  

                3. บทละครนอกขนุชา้งขนุแผน               4. บทละครนอกเร่ืองสังขท์อง 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 6.1 แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใช้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางจ านวน 12 แผน 16 ชัว่โมง   
 6.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก             
ใช้แบบทดสอบฉบบัเดียว ทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบเดียวกนัสลบัตวัเลือก               
จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงลกัษณะของค าถามในแบบทดสอบนั้นเป็นการตั้งค  าถามในหัวขอ้ ใคร (Who)                                   
ท าอะไร (What)  ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) 
 6.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 
5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scals) 5 ระดบั                        
จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ ดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  

ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้ 
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7. การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 7.1 แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ท้องถ่ินภาคกลาง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                  
จ านวน  12 แผนรวม 16 ชัว่โมง ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
  7.1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เก่ียวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพนักเรียน โครงสร้างเวลาเรียน ตวัช้ีวดั              
และสาระแกนกลาง การวดัและประเมินผล  
  7.1.2 ศึกษาโครงสร้างรายวิชา หลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหา โดยผูวิ้จยั             
จะน าไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  
  7.1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเทคนิคการสอน 5W1H เพื่อน าไปใช้เป็นเทคนิค                     
ในการจดัการเรียนรู้ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 

7.1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง จ านวนทั้ งหมด 12 แผน 16 ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบได้แก่                          
1) มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระส าคญั 4) สาระการเรียนรู้                  
5) สมรรถส าคัญของผู ้เ รียน 6 ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7 ) ช้ินงาน/ภาระงาน 8) การวัด                          
และประเมินผล 9) กิจกรรม การเรียนรู้ 10) ส่ือการเรียนรู้ 11) บนัทึกหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยในส่วนของขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี  

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  
1.1 ช้ีแจงการจดัการเรียนรู้ในชัว่โมง  
1.2 ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน  

2. ขั้นสอน  
2.1 มอบหมายงานใหน้กัเรียนอ่านวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีครูก าหนดให ้ 
2.2 ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านตามเทคนิคการสอน 5W1H ประเด็นค าถาม

หลักคือ ใคร (Who) อะไร (what) ท่ีไหน(Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม(Why) อย่างไร (How)                             
ซ่ึงการตั้งค  าถามนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีครูก าหนดให ้โดยมีครูผูส้อนคอยช้ีแนะ  

2.3 ใหน้กัเรียนน าค าตอบท่ีไดม้าเรียบเรียงเป็นใจความ  
3. วิเคราะห์และประเมินผลงาน                       

3.1 ใหน้กัเรียนเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
3.2 ครูและนกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นประเมินผลงานนกัเรียนคนอ่ืน ๆ  
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4. สรุปผล  
4.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน  
4.2 ตั้งค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
ในส่วนของเน้ือหาท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ยวรรณกรรม

ท้องถ่ินภาคกลางประเภทนิทาน จ านวน 16 เร่ือง และวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางประเภท                         
บทละครนอก จ านวน 4 เร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี 
ตารางท่ี 4 เน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H 
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
การอ่านจับใจความประเภทนิทานเร่ืองไกรทองและ                       
เดิมบางนางบวช 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
การอ่านจบัใจความประเภทนิทานเร่ืองสองพี่น้องและ
เสาไห ้

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การอ่านจับใจความประเภทนิทานเร่ืองพรานกระต่าย
และพระยาหงส์ทอง 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การอ่านจับใจความประเภทนิทานเ ร่ืองพระยากง                   
พระยาพานและปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 การอ่านจับใจความประเภทนิทานเ ร่ืองสัตว์ทั้ ง ส่ี                    
และกระต่ายสามขา 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 การอ่านจับใจความประ เภทนิทาน เ ร่ืองนาย สุก                       
กบันายดิบและจระเขส้ามพนั 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 การอ่านจับใจความประเภทนิทานเร่ืองเขานมนาง                 
และวดัพนญัเชิง 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 การอ่านจับใจความประเภทนิทานเร่ืองหนั่งแว่นและ            
วงัแม่ลูกอ่อน 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 การอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 การอ่านจับใจความประ เภทบทละครนอกเ ร่ื อง                             

แกว้หนา้มา้ 
2 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 การอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอกเร่ืองขุนชา้ง 
ขนุแผน 

2 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 การอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอกเร่ืองสังขท์อง 2 
รวม 16 ชัว่โมง 

  7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้ น เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                     
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในดา้นจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
และการวดัและประเมินผล ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
  7.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาไทย 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน 1 คน และ อีกทั้งไดแ้ก่
ผูเ้ช่ียวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 1 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพความถูกต้อง                     
และความสอดคลอ้งและน าคะแนนประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินเรียบร้อย
แลว้ได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและความเหมาะสม โดยใช้ดัชนี                             
ความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ  
 ให้คะแนนเป็น +1 เม่ือแน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมระหวา่งผลการเรียนรู้กบัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้คะแนนเป็น 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าองคป์ระกอบกของแผนการจดัการเรียรู้มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมระหวา่งผลการเรียนรู้กบัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ให้คะแนนเป็น -1 เม่ือแน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม                    
และไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งผลการเรียนรู้กบัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of ltem objective Congruence : IOC) 
โดยน าคะแนนมาแทนค่าในสูตร มาเรียม นิลพนัธุ์ (2558: 177) 

𝐼𝑂𝐶 =  
∑𝑅

𝑁
 

 เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญของความคิดเห็นทั้งหมด 
 N    แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า ≥0.50 ขึ้นไป แสดงว่าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น
ใชไ้ดมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งระหวา่งผลการเรียนรู้กบัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ซ่ึงผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง            
เท่ากบั 1.00   
 7.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามค าเเนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ                      

ดังน้ี  1) การใช้ค  าในการตั้ งค  าถาม 5W1H ให้สอดคล้องเหมือนกันทุกแผนการจัดกิจกรรม                    
การเรียนรู้ 2) การวดัและประเมินผลใหถู้กตอ้งครอบคลุมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 7.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 12 แผน ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม ภาคเรียนท่ี 2                           
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 25 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและเวลาในการท ากิจกรรม 
โดยผลของการ Try out พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกสนานในการเรียน แต่มีปัญหา
เกิดขึ้นโดยแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เป็นแผนจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการใช้
งานโปรแกรม Kahoot นกัเรียนโรงเรียนวดัใหม่ราษฎร์เจริญธรรมไม่เคยเรียนเก่ียวกบัโปรแกรมน้ี
มาก่อนจึงไม่สามารถท าได ้ผูวิ้จยัจึงตอ้งสอนวิธีการใชง้านโปรแกรม Kahoot ก่อนเรียน และเน้ือหา
ของวรรณกรรมบางเร่ืองยาวจนเกินไปส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจบ
ภายใน 1 ชัว่โมงตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 7.1.9 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดผ้่านการทดลองใช้ (Try out) แลว้มาปรับปรุง
แกไ้ข ในส่วนของประเด็นต่าง ๆ และน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงดงักล่าว
ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยประเด็นในการปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้มีดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5 ประเด็นในการปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้หลงัจากการทดลองใช ้(Try out) 

ประเด็นท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไข 

ส่ิงท่ีปรับปรุงแก้ไข 

เน้ือหา ปรับปรุงเน้ือหาของวรรณกรรมท้องถ่ินประเภทนิทานและบท
ละครนอก ท่ีมีความยาวจนเกินไป โดยตดัในส่วนขยายของเร่ือง
บางส่วน เพื่อไม่ใหใ้จความของเร่ืองผิดเพี้ยนไป 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผูวิ้จยัไดเ้พิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
ให้มีจุดประสงค์เ ก่ียวกับมารยาทในการอ่าน เพื่อฝึกฝนให้
นกัเรียนเขา้ใจถึงขอ้พึงปฏิบติัในการอ่านท่ีเหมาะสม 

ส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะออกมาเล่าเร่ืองราวของตนเอง
ให้เพื่อนฟัง เพื่อให้เพื่อนไดจ้บัใจความจากเร่ืองท่ีเล่า ผูว้ิจยัจึงได้
เพิ่มเติมการเล่าเร่ืองในส่วนของขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเป็นการ
กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้ และเป็นการ
ทบทวนเก่ียวกบัการจบัใจความร่วมกนั  

ช้ินงาน ออกแบบรูปแบบช้ินงานท่ีมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูความ
สนใจของนักเรียน โดยผูว้ิจยัได้ปรับเปล่ียนตารางตั้งค  าถามใน
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เป็นการท าแผนผงัความคิดดว้ยการตั้ง
ค าถามตามเทคนิคการสอน 5W1H  

เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผูวิ้จัยได้สรุปขั้นตอนการสร้างแผน                  
การจดัการเรียนรู้ตามรูปภาพ ดงัน้ี 
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ปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาหลกัสูตรศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ศึกษาโครงสร้างรายวิชา หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคนิคการสอน 5W1H เพื่อน าไปใชเ้ป็นเทคนิค 
ในการจดัการเรียนรู้ 

 

ขั้นตอนที่ 4 
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน5W1H ร่วมกบั

วรรณกรรมทอ้งถิ่นภาคกลาง จ านวน 12 แผน 16 ชัว่โมง 
 

ขั้นตอนที่ 5 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

ขั้นตอนที่ 6 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

                                                                                                     ไม่ผา่น 
ขั้นตอนที่ 7 

  ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
และผูเ้ช่ียวชาญ 

                                                           ผา่น 

ขั้นตอนที่ 8 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
ไปใช ้Try out กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

แผนภาพท่ี  3 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ิน            
ภาคกลาง 

ขั้นตอนที่ 9 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุง แกไ้ขแลว้ 

ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
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7.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความแบบปรนัย (Multiple Choice) ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันสลับตัวเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความ ซ่ึงผูว้ิจยั
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

7.2.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ                 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้ือหา                    
เร่ืองการอ่านจบัใจความ ศึกษาการวดัและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑ์            
การใหค้ะแนนจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ   

7.2.2 สร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และครอบคลุมตัวช้ีวดั ท 1.1 ป.6/3                    
อ่านเ ร่ืองสั้ น  ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเ ก่ียวกับเ ร่ือง ท่ี อ่านเ น้ือหา เ ร่ือง                                  
การอ่านจบัใจความ ส าหรับแบบทดสอบท่ีจดัท าในคร้ังน้ีมีจ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  โดยลักษณะของค าถาม                       
ในแบบทดสอบนั้นเป็นการตั้งค  าถามในหวัขอ้ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) 

7.2.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้ น เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา                          
ความเหมาะสม ความถูกตอ้งตามเน้ือหา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข   

7.2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ไดแ้ก่เช่ียวชาญ         
ด้านภาษาไทย 1 คน เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน 1 คน และเช่ียวชาญด้านการวดั                    
และประเมินผล 1 คน พิจารณาตรวจสอบเพื่อดูความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแบบทดสอบ โดยได้รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบคุณภาพ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากนั้นน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index 
of Item Objective Congruence)  ซ่ึงตอ้งมีค่า 0.50 ขึ้นไปจึงถือวา่ขอ้สอบนั้นใชไ้ด ้โดยแบบทดสอบ
ฉบบัน้ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00  

7.2.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วดัใหม่ราษฎร์เจริญธรรม จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 25 คน  ซ่ึงเป็น
โรงเรียนในเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 3 และน าไปหาค่าระดบัความยากง่าย (Difficulty) 
และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยเกณฑ์ท่ีก าหนดของค่าความยากง่าย คือ 0.20 - 0.80                        
ถา้ค่าความยากง่ายนอ้ยกว่า 0.20 ถือว่าขอ้สอบนั้นยากเกินไป และถา้หากค่าความยากง่าย มากกว่า 
0.80 ถือว่าขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป มาเรียม นิลพนัธุ์ (2558: 179) และเกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจ
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จ าแนกควรมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 20 ข้อ 
ส าหรับการแปลค่าของอ านาจจ าแนก สามารถแปลค่าไดด้งัน้ี  

0.40 - 1.00  คือ จ าแนกไดดี้ ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 1 ถึง +1 เป็นขอ้สอบทีดี   
0.30 - 0.39  คือ จ าแนกไดดี้ เป็นขอ้สอบทีดีพอสมควร อาจตอ้งปรับปรุง   
0.20 - 0.29  คือ จ าแนกไดพ้อใช ้แต่ตอ้งปรับปรุง         
-1.00 - 0.19  คือ  ไม่สามารถจ าแนกได ้ตอ้งปรับปรุงหรือตดัทิ้ง  

               ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ีมีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.71 และอ านาจจ าแนก (R) 
อยูร่ะหวา่ง 0.24 - 0.73  

7.2.6 ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ คือคุณสมบติัของเคร่ืองมือ             
ท่ีใหผ้ลการวดัคงท่ีคงเส้นคงวาสม ่าเสมอ ผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน 20 ขอ้  เพื่อท่ีจะน า                 
มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร K.R. - 20 ของ (Kuder - Richardson 20) ซ่ึงมี
เกณฑก์ารพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ได ้0.97   

7.2.7 น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปทดสอบวัดผลการเ รียน รู้ ก่อน                           
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
 เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัไดส้รุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ                
ตามรูปภาพ ดงัน้ี    
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ปรั

บ

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้ือหารายวิชา               

การอ่านจบัใจความ  หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผล 
 

ขั้นตอนที่ 2 
สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถก่อนและหลงัเรียน เร่ือง การอา่นจบัใจความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
เสนอแบบทดสอบต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแกไ้ข 

 
                                                                     ไม่ผา่น 

ขั้นตอนที่ 4 
น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

ไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 
 
                                                                                                            ผา่น  

ขั้นตอนที่ 5 
น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง

หาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ีมีค่าความยาก (P) อยู่
ระหว่าง 

0.30 – 0.71 และอ านาจจ าแนก (R) อยูร่ะหว่าง 0.24 - 0.73 
 

ขั้นตอนที่ 6 
น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรของ Kuder – Richardson 

(KR-20) 
 ซ่ึงแบบทดสอบฉบบัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.97 

 

ขั้นตอนที่ 7 
น าแบบทดสอบไปทดสอบวดัความสามารถก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง

การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยเทคนิค 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ปรับปรุง 
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7.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เร่ือง             
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง                        
มีขั้นตอนในการสร้างดงัต่อไปน้ี 

7.3.1 ศึกษารูปแบบและศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H 
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
  7.3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ                 
การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน            
ภาคกลางซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นค าถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามจ านวน  3 ขอ้ 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ และ3) ดา้น
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ  รวมทั้ ง ส้ิน 10 ข้อ                    
โดยลกัษณะของแบบสอบถามความคิดเห็นใชแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ  ตามวิ ธีของ ลิ เคอ ร์ท  (Likert’s Five Rating Scale)  (บุญชม  ศรีสะอาด , 2554:120 )                  
โดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
คะแนน 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

และเกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายค่าเฉล่ีย มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
7.3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ                        

การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ภาคกลาง เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบเน้ือหาความเหมาะสม และปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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7.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ              
การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน               
ภาคกลางท่ีปรับปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผล 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นเน้ือหา 1 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน 1 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดั
และใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจความเ ท่ียงตรงของแบบสอบถามข้อนั้ น ตรวจสอบพิจารณา                       
ด้านความครอบคลุมของข้อค าถามกับพฤติกรรมแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง                           
(IOC : Index of Item Object Congruence) โดยแบบสอบถามตอ้งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงแบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าดัชนี             
ความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00  

7.3.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ             
การจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรม
ท้องถ่ินภาคกลางตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ ดังน้ี ปรับเปล่ียนค าท่ีใช้ในแบบสอบถาม                          
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา  

7.3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัด                
การเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาค
กลางท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้  (Try out) กับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6                            
โรงเรียนวดัใหม่ราษฎร์เจริญธรรม จงัหวดัราชบุรี โรงเรียนในเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 3                          
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อตรวจสอบขอ้ค าถาม ภาษาท่ีใชส่ื้อความหมายใหเ้ขา้ใจมากขึ้น  

7.3.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ี มีต่อ                       
การจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
 เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู ้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง                     
ตามรูปภาพ ดงัน้ี  
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ปรับปรุง 
ขั้นตอนที่ 4 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้ง 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษารูปแบบและศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ขั้นตอนที่ 2 
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 
         แผนภาพท่ี  5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ขั้นตอนที่ 3 
เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 

                                                                                     ไม่ผา่น 
 
 
 
 
                                                                                                                        

ขั้นตอนที่ 5 
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

 

ขั้นตอนที่ 6 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้(Try out)  

กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
 

ขั้นตอนที่ 7 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเ้ก็บขอ้มูลในการวิจยั 

ผ่าน 
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8. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

8.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผูวิ้จยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง  
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน                     

5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เ ร่ืองการอ่าน                            

จบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง   
7.1.2 ผูว้ิจยัทบทวนเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
7.1.3 นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถเร่ืองการอ่านจบัใจความ 

8.2 ขั้นทดลอง  
ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างไว ้และใช้เคร่ืองมือในการวิจัย                     

ท่ีเตรียมไว้ โดยจัดกการเรียนรู้ทั้ งหมด 16 ชั่วโมง โดยผูวิ้จัยด าเนินการสอนเองตามขั้นตอน                  
การสอนทั้งหมด 4 ขั้นซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 6 แสดงการด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้
เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

หัวข้อเร่ือง วันท่ี จ านวน 
ทดสอบก่อนเรียน 13 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองพรานกระต่ายและพระยาหงส์ทอง 

14 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองพระยากงพระยาพานและปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด 

15 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองพรานกระต่ายและพระยาหงส์ทอง 

16 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองพระยากงพระยาพานและปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ด 

17 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองสัตวท์ั้งส่ีและกระต่ายสามขา 

20 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
หัวข้อเร่ือง วันท่ี จ านวน 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองนายสุกกบันายดิบและจระเขส้ามพนั 

21 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองเขานมนางและวดัพนญัเชิง 

22 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน
เร่ืองหนัง่แวน่และวงัแม่ลูกอ่อน 

23 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  การอ่านจับใจความประเภท                 
บทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง 

24 ธนัวาคม 2564 2 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 การอ่านจับใจความประเภท               
บทละครนอกเร่ืองแกว้หนา้มา้  

27 ธนัวาคม 2564 2 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 การอ่านจับใจความประเภท             
บทละครนอกเร่ืองขนุชา้งขนุแผน 

28 ธนัวาคม 2564 2 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 การอ่านจับใจความประเภท                    
บทละครนอกเร่ืองสังขท์อง 

29 ธนัวาคม 2564 2 ชัว่โมง 

ทดสอบหลงัเรียน 30 ธนัวาคม 2564 1 ชัว่โมง 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัดว้ยตนเองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน          
วดัเวียงทุน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน โดยประกอบดว้ยการทดสอบก่อนเรียน
จ านวน 1 ชัว่โมง การด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 16 ชัว่โมง และการทดสอบ          
หลงัเรียน 1 ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง 
 ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการจดัการเรียน
สอนในการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 7 แสดงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ขั้นตอน บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่

บทเรียน 
 

1. ช้ีแจงการจดัการเรียนรู้ในชัว่โมง 
2. ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

1.  รับฟังค า ช้ีแจงเ ก่ียวกับรูปแบบ        
การเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
 
 
 
 
 
 

1.  มอบหมายงานให้นัก เ รียนอ่าน
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางท่ีค รู
ก าหนดให ้
2. ให้นกัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อ่ านตาม เทคนิคการสอน 5W1H 
ประเด็นค าถามหลักคือ ใคร (Who) 
อะไร (what) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) ท าไม(Why) อยา่งไร (How) 
ซ่ึงการตั้งค  าถามนั้นตอ้งสอดคลอ้ง
เร่ืองท่ีครูก าหนดให ้โดยมีครูผูส้อน
คอยช้ีแนะ 
3. ใหน้กัเรียนน าค าตอบท่ีไดเ้รียบเรียง
เป็นใจความ 

1. อ่านวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีภาคกลาง
ท่ีครูก าหนดให้ 
2. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านตาม

หลกัเทคนิคการสอน 5W1H ประเด็น
ค าถามหลกัคือ ใคร (Who) อะไร 
(what) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) ท าไม(Why) อยา่งไร (How) 
ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีครูก าหนดให ้ 
3. น าค าตอบท่ีไดม้าเรียบเรียงเป็น
ใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์
และประเมิน 
ผลงาน 

1.ใหน้กัเรียนเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
2.ครูและนกัเรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและประเมินผลงานนกัเรียนคน
อ่ืน ๆ 

1.น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
2.ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมิน 
ผลงานของนกัเรียนคนอ่ืน ๆ  
 

ขั้นท่ี 4 สรุปผล 
 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบั
เน้ือหาท่ีเรียน 
2. ตั้งค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน 

1. สรุปเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
2. นกัเรียนตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็น 
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9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความของนักเรียน

ระดบัชั้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิค 5W1Hร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง โดยหา
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงถ้าค่า  IOC มีค่ามากกว่า                 
หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นใชไ้ด ้

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านจบัใจความ ด าเนินการ
ดงัน้ี 

1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน
จับใจความ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)                          
ซ่ึงถา้ค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 แสดงว่าขอ้สอบนั้นใชไ้ด ้ตรวจสอบค่าความยากง่าย (P)                
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 

1.2.2 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (P) คือสัดส่วนระหว่างจ านวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบถูก                  
ในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูท่ี้เขา้สอบทั้งหมด โดยใชเ้กณฑค์่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80  

1.2.3 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (r) คือการตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจ าแนก
นกัเรียนเก่งและอ่อนไดดี้เพียงใด โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือวา่ขอ้สอบ
สามารถจ าแนกนกัเรียนเก่งและอ่อนไดดี้ 

1.2.4 การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) คือการตรวจสอบผลการวดัท่ีสม ่าเสมอ              
และคงท่ี หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใช้วิธีการของ Kuder – Richardson จากสูตร KR20 
โดยใชเ้กณฑค์วามเช่ือมัน่ตั้งแต่ .075 ขึ้นไป  

1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถท าไดโ้ดยการตรวจสอบ                    
ความเท่ียงตรงโดยหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

1.4 การตรวจสอบสมมติฐาน 
2. การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความจากแบบทดสอบวดัความสามารถใน                         

การอ่านจบัใจความ ใชค้่าสถิติดงัน้ี 
2.1 ค่าเฉล่ีย  (X̅) 
2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใชว้รรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางเป็นส่ือร่วมกบัเทคนิคการสอน 5W1H  
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3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความของนักเรียน                

ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง                  

ใชค้่าร้อยละ 

3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบตรวจสอบรายการ                    

(Rating Scale)  5 ระดบั ใชค้่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง เป็นวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลงัเรียน (The One Group Pretest-Posttest 
Design) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดัเวียงทุน 
จ านวน 18 คน ผูวิ้จยัด าเนินการทดลองจดัการเรียนรู้และจดัเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง จากนั้นน ามา
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง มีว ัตถุประสงค์                      
ในการวิจัยคือ  1 ) เพื่ อ เป รียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเ รียน                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง ผูว้ิจัย               
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัเวียงทุน โรงเรียนในกลุ่ม                     
พฒันาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายท่ี 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน ผู ้วิจัยขอเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล                                
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน

ภาคกลาง   

      ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ                             

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางส าหรับ

รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอนมีดงัต่อไปน้ี      

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา                          
ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาค
กลาง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ีเพื่อตอบค าถามในงานวิจยัขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานงานวิจยั                  
ขอ้ท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงั                        
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางสูงกว่า                   
ก่อนเรียนดงัในรายละเอียดในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีท่ี 6หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง   

นักเรียนคนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน D 
1 11 18 7 
2 8 15 7 
3 7 17 10 
4 5 14 9 
5 5 15 10 
6 7 15 8 
7 5 18 13 
8 10 17 7 
9 9 17 8 
10 8 16 8 
11 7 14 7 
12 8 15 7 
13 8 17 9 
14 11 17 6 
15 8 19 11 
16 8 18 10 
17 10 13 3 
18 7 17 10 
รวม 142 292 150 

ค่าเฉล่ีย (X̅) 8.78 16.89 8.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
2.73 1.29 2.16 

   D = ค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
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จากตารางท่ี 8 ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง พบว่า ในภาพรวมการทดสอบ
ก่อนเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 8.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เท่ากบั 2.73 ในส่วนของการทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 16.89และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.29 เม่ือมาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่าค่าเฉล่ีย (X)̅ 
หลงัเรียนสูงขึ้นกวา่ก่อนเรียน เท่ากบั 8.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 2.16 แสดงให้
เห็นว่าความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัด                

การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน            
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางรายละเอียดดงัตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค           
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาค

กลาง 

X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ
ท่ี 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางส่งเสริมใหน้กัเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

4.72 0.58 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมท้อง ถ่ินภาคกลาง ช่วยท า ให้ เ กิ ด
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลาย ไม่เคร่งเครียด 

4.67 0.64 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

4.39 0.75 เห็นดว้ยมาก 3 

 

รวม 
 

4.59 
 

0.66 เห็นด้วยมากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค           
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาค

กลาง 

X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนไดฝึ้ก
พฒันาความสามารถ การอ่านจบัใจความอย่างเป็น
กระบวนการ 

4.94 0.31 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนไดฝึ้ก
การตั้งค  าถามเพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง 

4.94 0.31 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและกระตือรือร้นในการเรียน 

4.39 0.75 เห็นดว้ยมาก 3 

7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข สนุกสนาน 

4.67 0.55 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 

รวม 4.68 0.54 เห็นด้วยมากท่ีสุด 2 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความไดม้ากยิง่ขึ้น 

5.00 0.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 

9. การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้

เทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง
ช่ ว ย ใ ห้ ไ ด้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น
กระบวนการ 

4.78 0.39 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค           
การสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถิ่นภาค
กลาง 

X̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

10. การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

4.56 0.56 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 

รวม 4.78 0.32 เห็นด้วยมากทีสุด 1 

ผลโดยภาพรวม 4.68 0.48 เห็นด้วยมากท่ีสุด - 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     

ปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากับ  4.68                           
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.48 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานในขอ้ท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็น          
รายดา้นพบว่าดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ไดรั้บความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด
เป็นล าดบัท่ีหน่ึงมีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.32 รองลงมา
คือดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในล าดบัท่ีสอง มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.68 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.54 และล าดบัสุดทา้ยคือดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 
4.59  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.66 

เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเป็นรายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ พบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับการอ่านจบัใจความได้มากยิ่งขึ้นอยู่             
ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 5.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เท่ากับ 0.00 รองลงมาคือการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H 
ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางช่วยให้ได้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นกระบวนการ                
มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.39 และการจดัการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้อง ถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเ รียนมี เจตคติท่ีดี                         
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ต่อวิชาภาษาไทย อยู่ในล าดบัสุดทา้ย มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากบั 0.56 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพฒันาความสามารถ การอ่านจับใจความ                

อย่างเป็นกระบวนการ และการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ิน           
ภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการตั้งค  าถามเพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด
เท่ากนัเป็นล าดบัท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.31 

รองลงมาคือการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานมีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เท่ากบั 0.55 และการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง
ช่วยให้นัก เ รียนเ กิดแรงจูงใจและกระ ตือ รือ ร้นในการเ รียน มีค่ า เฉ ล่ีย  (X)̅ เท่ากบั 4.39                            
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.75 อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 

ด้านบรรยากาศในการการเรียนรู้ พบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เห็นดว้ยมากท่ีสุด
เป็นล าดับท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.72 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) เท่ากับ 0.58 

รองลงมาการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยท าให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีผ่อนคลาย ไม่ เคร่งเครียด ค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.67 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.64 และการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ภาคกลางช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน อยู่ในล าดับสุดท้าย ค่าเฉล่ีย (X)̅ เท่ากบั 4.39               
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.75 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
   

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเ รียน                         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ผูว้ิจยั 
ใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการ                 
ตามแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั 
(The One Group Pretest -Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้                       
โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น                      
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง กลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัเวียงทุน                 
กลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายท่ี 3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 18 คน ผูว้ิจัยใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 16 ชั่วโมง ซ่ึงไม่รวมการทดสอบ                  
ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 ชัว่โมง 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โดยใชเ้ทคนิค
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางจ านวน 12 แผน มีค่าดชันีความสอดคล้อง
เท่ากบั 1.00 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวั
เลือกใช้แบบทดสอบฉบบัเดียว ทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันสลับ
ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.33-0.71                
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.31-0.87 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 3) แบบสอบถาม                       
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ   
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scals) 5 ระดับจ านวน 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ 2) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ และ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ประกอบด้วย                
ขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 10 ขอ้มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ขอ้มูล              
ดว้ยค่าเฉล่ีย (X)̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงั              
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางสูงขึ้นกวา่ก่อน
เรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้                  

2) ผลการ ศึกษาความคิ ด เ ห็นของนัก เ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6  ท่ี มี ต่อ                                  
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง มีความ
คิดเห็นภาพรวมอยูใ่นเห็นดว้ยมากท่ีสุด เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                    
ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง                        
มีประเด็นอภิปรายดงัน้ี  

1. จากผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 6  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง
พบว่า สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดย 
ใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น เพื่อน ามาใช้พฒันา
ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้น มีขั้นตอนการสอน              
ท่ีเป็นระบบโดยในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการตั้ งค  าถาม                     
และตอบค าถาม ประกอบด้วยค าถาม 6 ประเด็นค าถาม ได้แก่ 1) ใคร (Who) 2) อะไร (what)                   
3) ท่ีไหน(Where) 4) เ ม่ือไหร่ (When) 5) ท าไม  (Why)  6) อย่างไร (How) ซ่ึงนักเรียนได้ฝึก                      
ตั้ งค  าถามและตอบค าถามผ่านรูปแบบช้ินงานท่ีผูวิ้จัยก าหนดขึ้นโดยการคัดเลือกช้ินงานมาใช้                
ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูวิ้จยัค  านึงถึงช้ินงานท่ีสามารถน าการตั้งค  าถามและตอบค าถาม
มาใช้ในช้ินงาน ไดแ้ก่ ตารางตั้งค  าถามตอบค าถาม สมุดเล่มจ๋ิว แผนผงัมโนทศัน์ และโปรแกรม 
Kahoot ซ่ึงนกัเรียนจะไดฝึ้กการตั้งค  าถามและตอบค าถามเพื่อคน้หาใจความจากวรรณกรรมท่ีอ่าน
ผ่านรูปแบบช้ินงานดงักล่าว เช่น สมุดเล่มจ๋ิวเป็นช้ินงานท่ีให้นกัเรียนออกแบบสมุด ท่ีมีขนาดเล็ก
ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยเน้ือหาในสมุดเล่มจ๋ิวนั้นผูวิ้จัยก าหนดเน้ือหาให้เป็น              
การตั้งค  าถามและตอบค าถามจากวรรณกรรมท่ีอ่าน ช้ินงานการสร้างโปรแกรม Kahoot เป็นช้ินงาน                
ท่ีให้นักเรียนเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรม Kahoot ของตนเอง โดยการตั้งค  าถามและเฉลยค าตอบ                  
ซ่ึงการสร้างค าถามโดยใช้โปรแกรม Kahoot นั้นนักเรียนสามารถออกแบบรูปแบบการน าเสนอ
ค าถามไดอ้ยา่งหลากหลาย เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการตั้งค าถามและตอบค าถามในการคน้หาใจความ
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ของเร่ืองเม่ือนักเรียนไดฝึ้กตั้งค  าถามและตอบค าถามผ่านรูปแบบช้ินงานต่าง ๆ ท่ีผูวิ้จยัก าหนดขึ้น 
จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด  ความเขา้ใจ มีความคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถคน้หาใจความจาก
วรรณกรรมท่ีอ่านได้ ดังท่ี ณฐกร ดวงพระเกษ (2561: 130) ได้กล่าวถึงการจัดการเ รียนรู้                     
โดยใช้ค  าถามไวว้่า “การจดัการเรียนรู้โดยใช้ค  าถามเป็นการมุ่งพฒันากระบวนการความคิดของ
นกัเรียนค าถามนอกจากจะช่วยท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองราวท่ีเรียนไดถู้กตอ้งแลว้ 
ยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเองและยงัเป็นการช่วยกระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดความสนใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และน าไปสู่การจดัระบบความคิดให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได”้  

ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูวิ้จยัเปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอผลงาน              
หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนแนวทางในการตั้งค  าถามและตอบค าถามร่วมกัน                  
เช่น การน าโปรแกรม Kahoot ท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้ น มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบค าถาม                   
ในชั้นเรียน การน าเสนอตารางการตั้งค  าถามและตอบค าถามพร้อมทั้งให้นกัเรียนท่ีมีการตั้งค  าถาม
และตอบค าถามนอกเหนือจากท่ีน าเสนอ ออกมาน าเสนอและอภิปรายเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนทุก
คนไดมี้ส่วนร่วมในจดัการเรียนการสอนโดยการตั้งค  าถามและตอบค าถาม และเกิดแนวทางการตั้ง
ค  าถามท่ีหลากหลายจากการน าเสนอผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งยงัเป็นการประเมินความเขา้ใจ                    
ในเร่ืองท่ีเรียนของนกัเรียนอีกดว้ย ดงัท่ี ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน (2562: 253) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการใช้
ค  าถาม “เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่า การใชค้  าถามเป็นกลวิธีท่ีส าคญัท่ีครูผูส้อนใชป้ระเมิน
ความรู้และความเข้าใจท่ีผู ้เรียนแต่ละคน รวมทั้ งเป็นเคร่ืองมือสะท้อนให้ครูผูส้อนสามารถ
ช่วยเหลือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจให้ผูเ้รียนแต่ละคนให้บรรลุเป้าหมายการเรียนท่ีครูผูส้อน
ก าหนดไว ้นัน่คือการใชค้  าถามเป็นรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์โดยทัว่ไประหว่างผูเ้รียนกบัครูผูส้อน”  
ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนในชั้นเรียนเกิดความเขา้ใจ และเกิดแนวทางในการตั้งค  าถาม และตอบค าถาม              
ท่ีสามารถครอบคลุมใจความของเร่ืองได้ นอกจากน้ีนักเรียนยงัได้ทราบถึงปัญหาการตั้งค  าถาม           
และตอบค าถามในช้ินงานของตนเอง สามารถแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการตั้ งค  าถาม                                
และตอบค าถามของตนเองไดถู้กตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวยงัเป็นการพฒันา
กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบเพื่อคน้หาใจความของเร่ืองอีกดว้ย 

นอกจากน้ีการเรียนการสอนท่ีผูวิ้จยัออกแบบขึ้นนั้น ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้         

แบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกนั เพื่อให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจมากยิ่งขึ้นเก่ียวกับการเรียน           

โดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถามและตอบค าถาม 5W1H โดยก าหนดให้นักเรียนท่ีได้รับหัวข้อใน                   

การตั้งค  าถามเดียวกนัเขา้กลุ่มร่วมพูดคุยและช่วยกนัตั้งค  าถามในประเด็นค าถามท่ีตนไดรั้บให้ได ้             

มากท่ีสุด ซ่ึงนักเรียนในกลุ่มจะได้แสดงศักยภาพและเห็นถึงวิธีการแนวทางในการตั้งค  าถาม               
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และตอบค าถามท่ีหลากหลายจากเพื่อนในกลุ่ม จากนั้นนกัเรียนแต่ละคนก็กลบักลุ่มเดิมของตนเอง 

เพื่อน าค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนในกลุ่มนั้นมาน าเสนอให้เพื่อนในกลุ่มของตนฟัง 

ซ่ึงวิธีการน้ีมีส่วนช่วยท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในการคน้หาใจความโดยใช้วิธีการตั้งค  าถาม

และตอบค าถามไดม้ากขึ้น จากการอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มและการไดเ้ห็นตวัอย่างของขอ้ค าถาม

และค าตอบจากสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกนั และเม่ือนักเรียนเกิด

ความเขา้ใจมีแนวทางในการตั้งค  าถามและตอบค าถามได้อย่างถูกตอ้งแลว้ จึงส่งผลให้นักเรียน

สามารถอ่านจับใจความได้ด้วยตนเองผ่านการตั้ งค  าถามและตอบค าถามโดยได้ใช้เทคนิค                    

การสอน 5W1H ได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องครอบคลุมเน้ือหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   

ชนกพร สุริโย (2562: 89) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ผลการวิจยัพบวา่1) การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึกของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.01/82.44 ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กฝน

การอ่านคิดวิเคราะห์อยู่เสมอจากเร่ืองง่ายไปเร่ืองยาก 2) ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.7151คิดเป็นร้อยละ 71.51 

เน่ืองจากเทคนิคการสอน 5W1H เป็นการฝึกตั้งค  าถามเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงใหม่ ๆ 

ความเขา้ใจใหม่ ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมิน การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ

รอบคอบมากยิ่งขึ้น 3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ประกอบแบบ

ฝึกมีความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.02 สูงกว่าร้อยละ 80 

เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ประกอบแบบฝึก ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงหลกัการ 

ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีอ่านมากขึ้น จนเกิดการพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่าน

คิดวิเคราะห์ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

ประกอบแบบฝึกอยูใ่นระดบั มาก เน่ืองจากเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนจบใน แต่ละแผนแลว้ นกัเรียนจะได้

ท าแบบฝึกเพื่อพฒันาความสามารถทางดา้นการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงผูวิ้จยัใช้เน้ือหาจากหนังสือเรียน

ภาษาพาทีและอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสนุกสนาน แฝงความรู้ และเหมาะสมกับพฒันาการ                 

ของนกัเรียนจึงท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน  
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การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีผูวิ้จยักล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า นักเรียนทุกคน              

ได้ฝึกตั้ งค  าถามและตอบค าถามผ่าน ช้ินงานท่ีหลากหลาย  โดยแผนการจัดการเ รียนรู้                                

ทั้ง 12 แผนการเรียนรู้นั้นมีกิจกรรมการเรียนการสอนและช้ินงานท่ีแตกต่างกนัไป ในชัว่โมงแรก

ผู ้วิจัยก าหนดให้การจัดการเ รียน การสอนเป็นลักษณะแบบกิจกรรมกลุ่มและการจับคู่                        

เพื่อให้นักเรียนไดช่้วยเหลือแลกเปล่ียนความรู้และเกิดแนวทางการตั้งค  าถามตอบค าถามร่วมกัน 

เม่ือนกัเรียนเกิดความเขา้ใจถึงวิธีการ แนวทางการตั้งค  าถามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน

ได้แล้ว ผู ้วิจัยได้ออกแบบให้เป็นกิจกรรมเด่ียว เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้หรือเเนวทาง                           

การตั้ งค  าถามและตอบค าถามท่ีได้ฝึกในชั่วโมงแรก ๆ มาลองปรับใช้กับการตั้ งค  าถาม                               

และตอบค าถามในช้ินงานของตนเอง โดยฝึกให้นักเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองง่าย                               

ไปสู่เ ร่ืองยาก โดยในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้คัดเลือกวรรณกรรมมาใช้เป็นส่ือให้นักเรียน                 

อ่านจบัใจความ โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขติัย ์ (2552: 42) ไดก้ล่าวถึงการแนวทางการใชว้รรณกรรม

ในการจดัการเรียนรู้ไวว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้หากมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีโอกาสเลือกท่ีจะเรียนรู้

ในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูเ้รียน โดยเฉพาะเร่ืองราวทาง                   

ภูมิปัญญาและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจและรักษท์อ้งถ่ินของตนเองมาก

ยิ่งขึ้ น ตลอดจนน าประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏอยู่ในตัวบทวรรณกรรม                               

มาปรับประยกุตใ์หเ้ขา้กบัการด าเนินวามเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั รวมทั้งเห็นคุณค่าของวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีจะตอ้งอนุรักษแ์ละสืบทอดใหค้งอยูต่่อไป  

วรรณกรรมท่ีผูวิ้จยัคดัเลือกนั้นเป็นวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง เน่ืองจากวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางมีเร่ืองราวเก่ียวกับจงัหวดัท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกับจงัหวดัราชบุรีท่ีผูวิ้จยัด าเนิน              

การวิจัย วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางมีเน้ือหาของวรรณกรรม ภาษา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

สภาพแวดลอ้มท่ีส่ือออกมาผ่านตวับทวรรณกรรมท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของนักเรียน เน้ือหาของวรรณกรรมท่ีผูวิ้จัยคัดเลือกมาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีเน้ือหาท่ีไม่ยาก 

จนเกินไป อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้ งวรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางยังมีคุณค่า                            

ในแง่ของการสะทอ้นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ท่ีมาของชุมชน หรือสถานท่ีต่าง ๆ สอดแทรกเน้ือหา

ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีความใกล้เคียงกับพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน                    

มี ส่วนช่วยให้นัก เ รียนซึมซับและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดัง ท่ี                           

สมเกียรติ วฒันาพงษากุล (2555: 13-14) ไดเ้สนอถึงความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน เกิดจาก

ปัจจยัส าคญัคือผูแ้ต่งซ่ึงถ่ายทอดแนวคิดและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของตนลงในวรรณกรรม  สามารถ
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สรุปความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไดด้งัน้ี 1) สะทอ้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินวรรณกรรมทอ้งถ่ิน

เปรียบเหมือนกระจกท่ีสะทอ้นวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงผูแ้ต่งเรียบเรียงเร่ืองราวอย่างบรรจง 

ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดผ่านทางภาษามีคุณค่าต่อผูอ่้าน ผูฟั้ง รวมไปถึงผูศึ้กษา

วรรณกรรม หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจวฒันธรรมประจ าถ่ิน

และช่วยให้ผูอ่้าน ผูฟั้งตระหนักในคุณค่าของวฒันธรรมซ่ึงถือเป็นรากฐานส าคัญของท้องถ่ิน                    

2) สะทอ้นความนึกคิดของคนในทอ้งถ่ินวรรณกรรมทอ้งถ่ินคือวรรณกรรมท่ีสร้างสรรคโ์ดยคนใน

ทอ้งถ่ินนั้น วรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นจึงแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดและประสบการณ์ในชีวิตของผูแ้ต่งอาจ

สะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความเช่ือในทอ้งถ่ินหรือความนึกคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อคนใน

ทอ้งถ่ินหรือผูอ่้านผูฟั้ง 3) สะทอ้นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองบนัทึก

ขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จะสะทอ้นให้ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพของทอ้งถ่ินในอดีตไดช้ดัเจนขึ้น 

และวรรณกรรมท้องถ่ินบางเร่ืองยงัเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความเก่ียวพนัทางประวติัศาสตร์ระหว่าง

ทอ้งถ่ินหรือประเทศใกลเ้คียง 4) เป็นมรดกทางภาษาวรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นมรดกทางภาษาซ่ึงใช้

เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ของคนในทอ้งถ่ินรวมทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการศึกษาตวัอกัษร

ภาษาถ่ินและพฒันาการของตวัอกัษรสามารถกล่าวไดว้่า วรรณกรรมทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี

ช่วยแสดงให้เห็นถึงความคิด ความเช่ือวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นมาของภาษาถ่ินและเร่ืองราว

ทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินช่วยให้คนในปัจจุบนัสามารถเห็นภาพ เรียนรู้ และเขา้ใจเร่ืองราวใน

อดีตได้เป็นอย่างดีโดยเร่ืองท่ีนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากได้แก่เร่ือง พระยากงพระยาพาน 

ปรัมปราท่ีมาเกาะเกร็ดเขานมนางและวดัพนัญเชิง เน่ืองจากเน้ือเร่ืองเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีมา

ของสถานท่ีท่ีนกัเรียนคุน้เคยและรู้จกัส่งผลให้นกัเรียนเกิดเป็นความสนใจและมีความกระตือรือร้น

ในการอ่านอีกทั้งวรรณกรรมในบางเร่ืองยงัเป็นท่ีเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนนั่นรับรู้เร่ืองราวคร่าว ๆ แลว้ 

เช่น เร่ืองไกรทอง เร่ืองสังข์ทองเร่ืองนางพิกุลทอง และเร่ืองแก้วหน้าม้า ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิด               

ความเข้าใจในเน้ือเ ร่ืองได้รวดเร็วและสามารถตั้ งค  าถามและตอบค าถามด้วยตนเองได้                       

อย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพฒันาความสามารถทางการจบัใจความโดยใช้เทคนิค

การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรรกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง  

  2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิคการสอน 5W1H ร่ วมกับวรรณกรรมท้อง ถ่ินภาคกลาง  พบว่ า  นัก เ รียน                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกด้านทั้ งด้าน
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บรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ นักเรียน                  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดั
กิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง  

ทั้งน้ีเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม

ท้องถ่ินภาคกลาง เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ตั้ งค  าถามและตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน                     

เพื่อคน้หาใจความของเร่ือง นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ไดฝึ้กการคิดอย่างเป็นระบบ นกัเรียนไดเ้รียนรู้คน้หาค าตอบและคน้หาใจความจากเร่ืองท่ีอ่านด้วย

ตนเอง ซ่ึงเทคนิคการสอน 5W1H ท่ีผูวิ้จัยเลือกมาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมีส่วนช่วยพฒันาทักษะ

กระบวนการคิดของนกัเรียน ดงัท่ี กิตติชยั สุธาสิโนบล (2558: 49) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการใชค้  าถาม

ไวว้า่เทคนิคการใชค้  าถามเป็นกลวิธีการถามค าถามและตอบค าถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการกระตุน้

ให้ผูเ้รียนไดต้อบค าถาม โดยใช้กระบวนการคิดคน้หาค าตอบด้วยตนเอง การตั้งค  าถามและตอบ

ค าถามส าหรับผูเ้รียนอาจจะใชก้บัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย หรือทั้งชั้น เพื่อกระตุน้ให้

นักเรียนยงัจะไดใ้ช้กระบวนการเพื่อคิดคน้หาค าตอบเพื่อแกปั้ญหาและสรุปแนวคิดไดด้ว้ยตนเอง 

เป็นการพัฒนาความคิดในระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                           

ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน                        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถ่ิน 

ภาคกลางในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้น

การพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความ การฝึกการคิดอย่างมีกระบวนการ และนักเรียน                

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย  

ในส่วนของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจัยได้ออกแบบกิจกรรมท่ีมี                      
ความหลากหลาย สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับเวลา หรือตามความสนใจของนักเรียนได้                     
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองออกมาผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียน              
ไดฝึ้กพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความผ่าน ไดฝึ้กตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง
ผ่านกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ดังท่ี ศิริพร ลิมตระการ (2556:) ได้แนะน าวิธีการสอนอ่าน                  
จบัใจความไวว้่า การอ่านจบัใจความเน้ือเร่ืองท่ีอ่านจากย่อหน้าหรือจากขอ้ความต่อเน่ืองท่ีผูเ้ขียน   
ไม่ตั้งประเด็นเขียนและไม่มีการขยายความประเด็นท่ีตั้งไวแ้ต่เขียนไปเร่ือย ๆ นั้นให้อ่านได้ยาก 
ผูอ่้านตอ้งอาศยัการฝึกคิดวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค ขอ้ความ ยอ่หนา้ จึงจะเขา้ใจความหมาย 
แต่ส าหรับงานเขียนท่ีมีโครงสร้างกระชบัเป็นระบบผูอ่้านจะสามารถอ่านจบัใจความไดง้่าย การอ่าน
ประเภทน้ีเป็นการอ่านท่ีมีจุดมุ่ งหมายเพื่อจับใจความทั่วไป ซ่ึงแบ่งออกได้ 2  อย่างคือ                               
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1) ใจความส าคัญ หรือใจความหลัก ให้ตั้ งค  าถามว่าย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใครหรืออะไร กล่าวถึง                 
บุคคลนั้นหรือส่ิงนั้นว่าอย่างไร 2) ใจความรอง คือรายละเอียดท่ีเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในความหลกั                  
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการยกตัวอย่างเหตุผลและสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบ     
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ การอ่านเป็นกระบวนการคิดท่ีผูอ่้านใช้ความรู้ เดิมประสบการณ์เดิมมาผนวก            
กบัความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านมากยิ่งขึ้น และท่ีส าคญัตอ้งอาศยัการฝึกฝน              
อยู่สม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ดียิ่งขึ้ น เม่ือนักเรียนได้ฝึกฝนการอ่าน                      

จบัใจความโดยใชเ้ทคนิค การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางซ ้ า ๆ จึงกลายเป็น
ความสามารถทางการอ่านจบัใจความท่ีมีผลสูงขึ้นกวา่ก่อนการเรียน 

ในส่วนด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้นั้ น ผู ้วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจาก      

การอ่านจบัใจความ เช่น ศกัยภาพในดา้นศิลปะ การพูด การเขียน หรือการคน้หาแนวทางแกปั้ญหา

ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ท าให้บรรยากาศในการจดักิจกรรมนักเรียนทุกคน 

ไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้เกิดบรรยากาศท่ีรู้สึกผ่อนคลายนกัเรียนไดร่้วมพูดคุยบอกเล่าถึงปัญหา 

หรือน าเสนอแนวทางการพฒันาผลงานให้ดีขึ้น เน้ือหาท่ีใช้ในการอ่านไดแ้ก่วรรณกรรมท้องถ่ิน

ภาคกลางมีเน้ือหาท่ีสนุก เขา้ใจง่ายไม่เป็นวิชาการจนเกินไป ซ่ึงกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิค               

การสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้พฒันาทกัษะการคิด    

การตีความ การถ่ายทอดความคิด ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจและพฒันา

ความคิดใหม่ ๆ นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และท าให้บรรยากาศการเรียนรู้                          

มีความทา้ทายสนุกสนานและไม่น่าเบ่ือ อีกทั้งยงัเกิดความสามารถทางการอ่านจบัใจความท่ีสูงขึ้น

กว่าก่อนการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางซ่ึงแสดง                 

ให้เห็นว่าเทคนิคการสอน 5W1H เหมาะส าหรับการเสาะแสวงหาความรู้ สอดคลอ้งกับงานวิจยั                

ของ ดวงพร เฟ่ืองฟู (2560: 112) การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6                          

โดยผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H สูงขึ้น 

โดยมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 81.25 2 ) ชุดกิจกรรมการอ่าน                          

จับใจความโดยใช้เทคนิค  5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้                      

3 ) นัก เ รียนมีความพึงพอใจต่อ ชุด กิจกรรมการอ่านจับใจความ  โดยใช้ เทคนิค  5W1H                           

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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  ดังนั้นการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ิน  
ภาคกลางจึงเป็นรูปแบบวิธีการสอนหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้                    
ดว้ยวิธีน้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดในทุกดา้น 
ขอ้เสนอแนะ 
  จากขอ้คน้พบจากการวิจยัและศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะเสนอ
ใน 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป             
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่าในการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H นั้ น 
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งสอนหลกัการ วิธีการอ่านจบัใจความขั้นพื้นฐานก่อน เพื่อน ามาสู่การต่อยอดใน

การอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H 
2. จากผลการวิจัยพบว่าการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 

5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางเพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้องมีการศึกษาเน้ือหาตามหลักการทฤษฎีให้ถ่องแท้และให้
สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชาท่ีจัดท า โดยควรค านึงถึงความเหมาะสมในด้านเวลา เน้ือหา                            
ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

3. จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่จะช่ืนชอบเน้ือหาวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีไม่
ยาวไป ดงันั้นในการเลือกส่ือท่ีใชป้ระกอบการอ่านจบัใจความควรเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนานและไม่ยาว
จนเกินไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการน าวิ ธีการจัดการเ รียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ไปใช้ศึกษาร่วมกบัตวัแปรอ่ืน เช่น เกมการศึกษา ทกัษะการท างาน
เป็นทีม ความมีน ้าใจ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 

2. การน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับวรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน ภาคกลางไปใช้กบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรมีการสอนเสริมเพิ่มเติม 
หรือหาวิธีการสอนอ่ืนร่วมดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตารางท่ี 10 รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ท่ี รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน 
1 ผศ.วิริยา วิริยารัมภะ  อาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
ภาษาไทย 

2 ผศ.ดร. นิวฒัน์ บุญสม 
 

อาจารยผ์ูส้อน ประธาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การสอน 

3 รศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

อาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

การวดัและ
ประเมินผล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
-  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H            
ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
-  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านจบัใจความ 
- ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค                       

การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ประเด็นค าถาม 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของ
ผู้เช่ียวชาญ 

สรุป 

ผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้          
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดัและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั                    
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

5. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

7. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

8. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

9. สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดัและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

10.กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้                    
และตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 1.00 

11.กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

12.ส่ือการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

13.ส่ือการเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

ผลรวม 1.00 
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ตารางท่ี 12 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน            

จบัใจความ 
 

*ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญ IOC 
 

 
ข้อที่ ผู้เช่ียวชาญ IOC 

 
1 1 2 3  21 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 1.00  22 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00  23 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00  24 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00  25 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00  26 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00  27 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00  28 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00  29 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00  30 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00  31 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00  32 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00  33 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00  34 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00  35 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00  36 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00  37 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00  38 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00  39 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00  40 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ              

การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ิน             
ภาคกลาง 

ประเด็นค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางส่งเสริม
ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

+1 +1 +1 1.00 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยท าให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลาย ไม่เคร่งเครียด 

+1 +1 +1 
 

1.00 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

+1 +1 +1 
 

1.00 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนไดฝึ้กพฒันาความสามารถ การอ่านจบัใจความอยา่งเป็นกระบวนการ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนไดฝึ้กการตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 
 

1.00 

6. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 
 

1.00 

7. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกสนาน 

+1 +1 +1 
 

1.00 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

8. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความไดม้ากยิง่ขึ้น 

+1 +1 +1 
 

1.00 

9. การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กการคิดอยา่งเป็นกระบวนการ 

+1 +1 +1 
 

1.00 

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

+1 +1 +1 
 

1.00 

รวม 1.00 



 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

- แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

- แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน  
5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความประเภทนิทาน             รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาษาพาที) 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ชัว่โมง 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แกปั้ญหา         และสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 

  ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้นอยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือครูสอนเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชนิ้ทานจบแลว้ 

1. นกัเรียนบอกหลกัการอ่านจบัใจความนิทานได ้(K) 

2. นกัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากนิทานเร่ืองท่ีอ่านได ้(P) 

3. นกัเรียนบอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองท่ีอ่านได ้(A) 

3. สาระส าคัญ 

 การอ่านจบัใจความคือ การอ่านท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมาย            
ของเร่ืองท่ีอ่านได้ โดยมุ่งคน้หาสาระของเร่ือง ซ่ึงมีเน้ือหาสาระครอบคลุมในย่อหน้าหรือเร่ือง
ทั้งหมดโดยการตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน เป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝน
ให้แก่นักเรียนการอ่านจบัใจความจะช่วยท าให้เขา้ใจเหตุการณ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุป
ความไดดี้ยิง่ขึ้น  
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้คือ หลกัการอ่านจบัใจความประเภทนิทาน 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการคือ กระบวนการอ่านจบัใจความประเภทนิทาน  
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงานท่ี 1 การอ่านจบัใจความเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช 
8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองมือวัดประเมินผล เกณฑ์การวัด
ประเมินผล 

1. นกัเรียนบอกหลกัการ
อ่านจบัใจความนิทานได ้
(K) 

การตอบค าถามในชั้น
เรียน 

- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

2. นกัเรียนตั้งค  าถาม  และ
ตอบค าถามจากนิทาน
เร่ืองท่ีอ่านได ้(P) 

ตรวจการตั้งค  าถาม 
การตอบค าถาม 

- ใบงานท่ี 1 การอ่านจบั
ใจความเร่ืองไกรทอง       
และเร่ืองเดิมบางนางบวช 
- แบบประเมินใบงาน    
การอ่านจบัใจความเร่ือง  
ไกรทองและเร่ืองเดิมบาง
นางบวช 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

3. นกัเรียนบอกขอ้คิดท่ี
ไดรั้บจากนิทานเร่ืองท่ี
อ่านได ้(A) 
 

ตรวจการเขียนขอ้คิด
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

- ใบงานท่ี 1 การอ่านจบั
ใจความเร่ืองไกรทองและ
เร่ืองเดิมบางนางบวช 
- แบบประเมินใบงานการ
อ่านจบัใจความเร่ืองไกร
ทองและเร่ืองเดิมบางนาง
บวช 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
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9. กจิกรรมการเรียนรู้  
ข้ันท่ี 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ครูเปิดวิดีทศัน์นิทานเร่ืองชา้งกบัมด 
1.2  ครูตั้งค  าถามและใหน้กัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบันิทานเร่ืองชา้งกบัมด เช่น  

- ในเร่ืองใครเป็นสัตวท่ี์เกเรท่ีสุด (ค าตอบ ชา้ง) 

- ชา้งท าอะไรกบัมด (ค าตอบ ชา้งพ่นน ้าใส่อาหารของมด) 

- เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ีไหน (ค าตอบ ป่าใหญ่) 

 1.3 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งค  าถามและตอบค าถามนอกเหนือจากท่ีครูตั้ง เช่น  

- ท าไมสัตวท์ุกตวัจึงรังเกียจชา้ง (ค าตอบ เพราะชา้งเกเร) 

- มดท าอย่างไรกบัช้างจอมเกเร (ค าตอบ แอบเขา้ไปในงวงชา้งแลว้กดัท าให้

ชา้งรู้สึกเจ็บปวด) 

 1.4 ครูอธิบายเก่ียวกบัการตั้งค  าถามโดยมีประเด็นค าถาม ใคร (Who) อะไร (What)             

ท่ีไหน (Where) ท าไม (Why) เม่ือไหร่ (When) อยา่งไร (How) และใหน้กัเรียนแยกค าถามท่ีนกัเรียน

ตั้งในขอ้ 1.3 วา่ค าถามเหล่านั้นอยูใ่นประเด็นหวัขอ้ค าถามใด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน   

 2.1 ครูตั้ งค  าถามเก่ียวกับค าตอบท่ีได้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนว่าค าตอบทั้ งหมด

สามารถแสดงให้เห็นถึงส่ิงใดในนิทานเร่ืองชา้งกบัมด (ใจความส าคญัของเร่ือง) เช่น จากค าตอบท่ี

ได้นักเรียนคิดว่าการตั้ งค  าถามและค าตอบท่ีได้สามารถส่ือให้เห็นถึงประเด็นใดในเ ร่ือง                              

หากนกัเรียนน าค าตอบและค าถาม ท่ีไดม้าเรียบเรียงกนันกัเรียนจะเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองน้ีหรือไม่ 

เพราะเหตุใด เป็นตน้  

 2.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนเก่ียวกบัหลกัการอ่านจบัใจความประเภทนิทาน 
 2.3 นักเรียนจบักลุ่มตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 3 คน โดยให้นักเรียนแต่ละคนใน
กลุ่มเลือกป้ายสีโดยมีป้ายสีน ้าเงิน 1 แผน่ สีเหลือง 1 แผน่ และสีแดง 1 แผน่ 
 2.4 ครูจับสลากว่าแต่ละสีจะได้หัวข้อใดในการตั้งค  าถาม โดยในสลากก าหนด
ประเด็นค าถามดงัน้ี  
  - ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัใคร (Who) อะไร (What) 
  - ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) 
  - ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัท าไม (Why) อยา่งไร (How) 
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 2.5 เม่ือจบัสลากและแบ่งหัวขอ้ประเด็นค าถามตามสีเรียบร้อยแลว้ ครูให้นักเรียน            
ท าใบงานท่ี 1 การอ่านจบัใจความเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช กลุ่มละ 1 ชุด นกัเรียนแต่
ละคนในกลุ่มตั้งค  าถามตอบค าถามตามประเด็นค าถามท่ีสีของตนเองได ้โดยมีครูควรช่วยแนะน า
และอธิบายเพิ่มเติมหากนกัเรียนไม่สามารถตั้งค  าถามได ้ 

2.6 ตวัแทนนกัเรียนป้ายสีละ 1 คน น าเสนอค าถามและค าตอบท่ีตนเองตั้งจากใบงาน

ท่ี 1 การอ่านจบัใจความเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวชตามล าดบั ถา้หากมีนักเรียนท่ีไดสี้

เดียวกับนักเรียนท่ีน าเสนอมีการตั้ งค  าถามและตอบค าถาม นอกเหนือจากประเด็นค าถาม                    

และค าตอบขา้งตน้ใหน้กัเรียนน าเสนอเพิ่มเติม 

   2.7 ครูอธิบายแนะน าเพิ่มเติมหากการตั้งค  าถามและตอบค าถามยงัไม่สมบูรณ์ 

   2.8 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปใจความโดยการเรียบเรียงค าตอบท่ีไดจ้ากการตั้ง

ค าถามใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) 

จากเร่ืองท่ีอ่าน 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์และประเมินผลงาน 

   3.1 ตวัแทนกลุ่มนกัเรียนน าเสนอใจความท่ีกลุ่มของตนเรียบเรียงไดห้นา้ชั้นเรียน 

   3.2 นักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับใจความของกลุ่มน าเสนอ                 

ควรเพิ่มเติมหรือแกไ้ขในส่วนใดเพื่อใหไ้ดใ้จความท่ีถูกตอ้งครอบคลุมเน้ือหา  

   3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อคิดท่ีได้จากนิทาน                   
เร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช แลว้เขียนขอ้คิดท่ีไดล้งในใบงานท่ี 1 
ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปผล 
 4.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความนิทานเร่ืองไกรทองและนิทานเร่ืองเดิมบาง            
นางบวช  
    4.2 ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอน             
และร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
10. ส่ือการเรียนรู้ 
 10.1 วิดีทศัน์นิทานเร่ืองชา้งกบัมด 
 10.2 ใบงานท่ี 1 การอ่านจบัใจความนิทานเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

นางสาว ภัทรสุดา นาคสุข 

11. บันทึกผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

บันทึกผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        รหัสวิชา ท11101      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง การอ่านจับใจความประเภทนิทาน         เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง  เวลาเรียน 16 ช่ัวโมง  
ครูผู้สอน นางสาว ภัทรสุดา นาคสุข                 สอนวันท่ี .…  เดือน...…………. พ.ศ. 
2564 
โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เน้ือหาสอนไดส้มบูรณ์   ครบถว้น  ไม่ครบถว้น เพราะ
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
2. การใชเ้วลา   เหมาะสม  ไม่เหมาะสม เพราะ
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
3. กิจกรรมท่ีใช ้  ครบถว้น  ไม่ครบถว้นเพราะ
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
บึนทึกหลงัการสอน 

1. ผลการจดัการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

3.  ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา       
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ใบงานท่ี 1 

การอ่านจับใจความนิทานเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช จากนั้ นตั้ งค  าถาม                 
และตอบค าถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือและประเด็นค าถามท่ีก าหนด ประเด็นค าถามละ 1 ขอ้  

นิทานเร่ืองไกรทอง 
 

 
 

 

 

 

(ที่มา: https://sites.google.com/site/pyachalawannnn/home/bth-phra-rach-niphnth-kir-thxng) 

ในอดีตท่ีผ่านมามีเร่ืองเล่าเป็นต านานกันมานมนานว่า เมืองพิจิตรบริเวณใต้น ้ ามีถ ้ า                 
ขนาดใหญ่  เป็นท่ีอยูข่องจระเขช่ื้อชาละวนั ชาละวนัตั้งตวัเป็นใหญ่ปกครองจระเขน้อ้ยใหญ่แต่ดว้ย
นิสัยอนัธพาลของชาละวนัมนัชอบออกจากถ ้าขึ้นสู่ผิวน ้ าเท่ียวไล่จบัผูค้น ววั ควายกินเป็นอาหาร                   
วนัหน่ึงชาละวนัออกจากถ ้าวา่ยน ้าไปเจอหญิงสาวสองคนก าลงัอาบน ้า คนหน่ึงช่ือตะเภาแกว้ อีกคน
หน่ึงช่ือตะเภาทอง หญิงสาวทั้งสองคนนั้นเป็นลูกสาวของเจา้เมืองพิจิตร ชาละวนัเห็นก็นึกรักจึงวา่ย
น ้ าไปคาบตะเภาแกว้และตะเภาทองเขา้ไปในถ ้า เม่ือมาถึงถ ้าชาละวนัก็กลายร่างเป็นคนและไดน้าง
ตะเภาแกว้ตะเภาทองเป็นเมีย เร่ืองน้ีรู้ถึงเจา้เมืองพิจิตรว่าลูกสาวของตวัเองถูกจระเขค้าบไป จึงสั่ง
ให้คนไปป่าวประกาศตามเมืองต่าง ๆ ว่า “ผูใ้ดสามารถปราบจระเข้ได้จะยกนางตะเภาแก้ว                   
ตะเภาทองให้เป็นเมียพร้อมยกทรัพยส์มบติัให้คร่ึงหน่ึง” ข่าวน้ีรู้ถึงหนุ่มใหญ่ใจกลา้ ช่ือ “ไกรทอง” 
ไกรทองเป็นคนดีมีความรู้เรียนคาถาอาคมเก่ียวกบัการปราบจระเขม้าโดยเฉพาะ ไกรทองจึงรับ
อาสากบัเจา้เมืองพิจิตรว่าจะปราบจระเขช้าละวนัให้ ดงันั้นไกรทองจึงต่อแพเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อไปปราบชาละวนั ไกรทองล่องแพทวนน ้ าขึ้นไปจากเมืองนนท์ถึงเมืองพิจิตร พอถึงบริเวณ
แม่น ้ าเมืองพิจิตรไกรทองก็ร่ายเวทมนตค์าถา ท าให้ชาละวนัท่ีอยูใ่นถ ้าเกิดความร้อนรุ่ม ชาละวนัจึง
วา่ยขึ้นบนผิวน ้า และเห็นไกรทองร่ายเวทมนตค์าถาอยู่จึงหวงัเขา้ไปจบักินเม่ือชาละวนัว่ายน ้าเขา้มา
ใกล้ไกรทองจึงคว้าหอกท่ีเตรียมไว้เสียบเข้าใต้ท้องของชาละวันเลือดไหลแดงเต็มแม่น ้ า                       
และชาละวนัก็จบชีวิตลงในท่ีสุด 

https://sites.google.com/site/pyachalawannnn/home/bth-phra-rach-niphnth-kir-thxng
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สมาชิกกลุ่มเลขที่…………………………………………………………………………………ชั้น ป.6 

 

ตั้งค าถามและตอบค าถามนิทานเร่ืองไกรทอง 
ตวัอยา่งการตั้งค  าถามตอบค าถามจากเร่ืองชา้งกบัมด 

 

 ค  าช้ีแจง : ให้นกัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองไกรทอง หวัขอ้ละ 1 ประเด็นค าถามและ

ค าตอบ 

 
ใจความท่ีไดจ้ากเร่ือง……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

อยา่งไร (How) ชา้งท านิสัยเกเรกบัมดอยา่งไร ชา้งพ่นน ้าใส่มดท าใหอ้าหารท่ีมดขนมาเสียหาย 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
............................................................... 
............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

อะไร (What) 
............................................................... 
............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

ท่ีไหน (Where) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

เม่ือไหร่ (When) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

ท าไม (Why) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

อยา่งไร (How) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 
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นิทานเร่ืองเดิมบางนางบวช 

 

 

 

 

 

 

     (ที่มา: http://www.suphan.biz/watnangbuach.html) 

ในสมยัอดีตมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัอ าเภอเดิมบางนางบวชไวว้่า  บา้นเดิมบางแต่ก่อนเรียกบา้น
เดิมนางเป็นถ่ินก าเนิดของสาวงามคนหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ เน่ืองจากความงามของนางจึงท าให้มีผูช้าย
หมายปองมากมาย แต่นางกลับเบ่ือหน่ายในโลกีย์จึงหนีไปจากบ้านเดิมนาง ขึ้ นไปบ าเพ็ญ
พรหมจรรย์อยู่บนภูเขา ท างานทอหูก (เคร่ืองทอผา้) เม่ือยามว่างก็นั่งกรอไนป่ันฝ้าย คร้ังนั้นยงัมี
พรานป่าคนหน่ึงช่ือตาสีนนทแ์กเป็นโรคเร้ือน ผิวกายเป็นหนองเปรอะเป้ือนจึงอยู่เป็นโสดยดึอาชีพ
ต่อไก่ป่า วนัหน่ึงแกเดินผ่านมาเห็นสาวงามคนน้ีเขา้ก็เกิดความรักใคร่ตอ้งการจะไดน้างมาเชยชม 
จึงเสกอาวุธประจ ากายเป็นงูเห่าเล้ือยขึ้นไปหาสาวงาม นางตกใจเห็นจวนตวัจึงขย  าคองูแน่นแลว้ก า
คองูตาสีนนทม์าเชือดจนเลือดกระจาย ตาสีนนทเ์จ็บปวดร้องลัน่ป่า ส่วนสาวงามนั้นก็ร้องไห้เสียใจ
เสียดายผลกุศลท่ีอุตส่าห์บ าเพ็ญมา นางจึงเอามีดตัดนมทั้งสองขา้งทิ้ง เลือดนางหลัง่ไหลสร้าง               
ความเจ็บปวดสุดทนจึงร้องโอดโอยครวญครางแลว้สลบไป สาวงามนั้นไม่ตายเม่ือฟ้ืนขึ้นมานางจึง
เดินต่อไปเร่ือย ๆ พบแม่น ้าขวางหนา้ไม่สามารถขา้มได ้แต่ดว้ยผลกุศลท่ีนางเคยบ าเพญ็มาท าให้เกิด
เหตุมหัศจรรยมี์ช้างสารเชือกใหญ่มารับนางไปส่งยงัฝ่ังตรงขา้ม นางจึงไดอ้ธิษฐานขอให้เทพยดา              
ปลงผมและคิ้วให้แล้วสร้างศาลแทนตัวไว้ และตัดสินใจบวชชีย ังว ัดในละแวกนั้ น ว ัดนั้ น
เรียกวา่ “วดันางบวช” เร่ืองราวดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของช่ืออ าเภอเดิมบางนางบวช 
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สมาชิกกลุ่มเลขที่…………………………………………………………………………………ชั้น ป.6 

 

ตั้งค าถามและตอบค าถามนิทานเร่ืองไกรทอง 
ตวัอยา่งการตั้งค  าถามตอบค าถามจากเร่ืองชา้งกบัมด 

 

ค าช้ีแจง : ให้นกัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองไกรทอง หัวขอ้ละ 1 ประเด็นค าถามและ

ค าตอบ 

 

ใจความท่ีไดจ้ากเร่ือง……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

อยา่งไร (How) ชา้งท านิสัยเกเรกบัมดอยา่งไร ชา้งพ่นน ้าใส่มดท าใหอ้าหารท่ีมดขนมาเสียหาย 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
............................................................... 
............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

อะไร (What) 
............................................................... 
............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

ท่ีไหน (Where) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

เม่ือไหร่ (When) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

ท าไม (Why) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 

อยา่งไร (How) 
...............................................................
............................................................... 

..............................................................

.............................................................. 
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เฉลยใบงานท่ี 1 
การอ่านจับใจความนิทานเร่ืองไกรทองและเร่ืองเดิมบางนางบวช 

ค าชี้แจงส าหรับครู แนวทางการตั้ งค  าถามและตอบค าถามของนักเรียนอยู่ในดุลพินิจของครู                   
โดยใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตวัอยา่งการตั้งค  าถามและตอบค าถามของนกัเรียน ดงัน้ี 
นิทานเร่ืองไกรทอง 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 
 

ใคร (Who) 
- ใครเป็นคนฆ่าชาละวนั 
- เจา้เมืองพิจิตรจา้งใครไปฆ่าชาละวนั 
- ใครถูกชาละวนัจบัตวัไป 
ฯลฯ  

- ไกรทอง 
- ไกรทอง 
- นางตะเภาแกว้ตะเภาทอง 
ฯลฯ 

อะไร (What) - นางตะเภาแกว้ตะเภาทองท าอะไรก่อนถูกชาละวนัจบั
ตวัไป 
- ชาละวนัท าอะไรกบันางตะเภาแกว้ตะเภาทอง 
 
- ชาละวนัเป็นตวัอะไร 
ฯลฯ 

- อาบน ้า 
 
- คาบนางตะเภาแก้วตะเภาทอง
ไปไวใ้นถ ้า 
- จระเข ้
ฯลฯ 

ท่ีไหน 
(Where) 

- เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ีไหน  
- นางตะเภาแกว้ตะเภาทองถูกจบัไปไวท่ี้ไหน 
ฯลฯ 

- เกิดขึ้นท่ีเมืองพิจิตร 
- จบัไปไวท่ี้ถ ้าของชาละวนั 
ฯลฯ 

เม่ือไหร่ 
(When) 

- เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือไหร่ - อดีตท่ีผา่นมา 

ท าไม (Why) 
 - ท าไมชาละวนัถึงคาบนางตะเภาแกว้ตะเภาทองไปไว้
ในถ ้า 
- ท าไมไกรทองตอ้งมาช่วยนางต าเภาแกว้ตะเภาทอง 
 
ฯลฯ 

- เพราะหลงรักนางตะเภาแก้ว
ตะเภาทอง 
- เพราะตอ้งการไดส้มบติัและได้
นางตะเภาแกว้ตะเภาทองเป็นเมีย 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
 - ไกรทองช่วยนางตะเภาแกว้ตะเภาทองไวไ้ดอ้ยา่งไร 
 
- เจา้เมืองพิจิตรท าอย่างไรเม่ือรู้ว่าลูกสาวถูกชาละวนั
จบัตวัไป 
ฯลฯ 

- ไกรทองร่ายมนต์คาถาและควา้
หอกเสียบเขา้ใตท้องของชาละวนั 
- ประกาศตามหาคนจบัชาละวนั 
 
ฯลฯ 
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ข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองไกรทอง เช่น 1. ควรพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่   2. อย่าละโมบโลภมาก                      

3. ควรรักเดียวใจเดียวไม่ควรเจ้าชู้  4. อย่ามั่นใจในตัวเองท่ีคิดว่าตัวเองเก่งไม่มีใครสามารถ                        

ท่ีจะเอาชนะไดจ้นเกิดความประมาท เป็นตน้ 
นิทานเรื่องเดิมบางนางบวช 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
- เร่ืองราวทั้งหมดกล่าวถึงใคร 
- ใครเป็นตวัละครหลกัของเร่ือง 
ฯลฯ  

- สาวงาม 
- สาวงาม 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- สาวงามท าอาชีพอะไร 
- สาวงามท าอะไรจึงรู้สึกผิด 
- สาวงามบวชชีท่ีวดัอะไร 
ฯลฯ 

- ทอผา้ 
- ฆ่างูเห่าท่ีพรานป่าเสกมา 
- บวชชีท่ีวดัเรียกวา่วดันางบวช 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ีไหน  
- สาวงามกลบัเบ่ือหน่ายในโลกียจึ์งหนีไป
จากบา้นเดิมนางไปอยูท่ี่ไหน 
ฯลฯ 

- เกิดขึ้นท่ีเดิมบาง 
- บนภูเขา 
 
ฯลฯ 

เม่ือไหร่ 
(When) 

- เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือไหร่ - อดีตท่ีผา่นมา 

ท าไม (Why) 
- ท าไมสาวงามจึงตอ้งบวช 
- ท าไมนายพรานจึงเสกงูเห่า 
ฯลฯ 
- ท าไมสาวงามถึงตอ้งขึ้นไปอยูบ่นภูเขา 

- เพราะรู้สึกผิดท่ีฆ่างู 
- เพราะหมายปองสาวงาม 
ฯลฯ 
- เพราะตอ้งการบ าเพญ็เพียร 

อยา่งไร (How) 
 - สาวงามขา้มแม่น ้าไดอ้ยา่งไร 
 
 
- สาวงามท าอย่างไรเพื่อเป็นการไถ่โทษ
บาปท่ีตนเองไดฆ้่างู 
ฯลฯ 

- ผลกุศลท่ีนางเคยบ าเพ็ญมาท าให้เกิด
เหตุมหศัจรรยมี์ชา้งสารเชือกใหญ่มารับ
นางไปส่งยงัฝ่ังตรงขา้ม 
- ตดัสินใจไปบวช 
ฯลฯ 

ข้อคิดจากเร่ืองเดิมบางนางบวช เช่น อยา่ลุ่มหลงมวัเมาในกามกิเลสตณัหาราคะ 
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แบบประเมินใบงาน 
การอ่านจับใจความเร่ืองไกรทองและเดิมบางนางบวช 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การตั้งค  าถาม
และตอบค าถาม 

ตั้งค  าถาม                 
และตอบค าถาม
สอดคลอ้งกบั      
เร่ืองท่ีอ่าน 
ทุกประเด็น 

ตั้งค  าถามและ
ตอบค าถาม
สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน  
4-5ประเด็น 

ตั้งค  าถามและ
ตอบค าถาม
สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน 
 2-3 ประเด็น 

ตั้งค  าถามและ
ตอบค าถาม
สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน 
 1 ประเด็น 

2.  ขอ้คิดทีไดจ้าก
เร่ืองท่ีอ่าน 

บอกขอ้คิดได้
ตรงประเด็น
ครบถว้น
สมบูรณ์ 

บอกขอ้คิดได้
ตรงประเด็น
ครบถว้น 
แต่วกวน 

บอกขอ้คิดได้
ตรงประเด็นแต่
ไม่ครบถว้น 

บอกขอ้คิดไม่ตรง
ประเด็น 

และไม่ครบถว้น 

3. การสะกดค า 
- - 

เขียนสะกด
ถูกตอ้งทุกค า 

เขียนสะกดค าผิด
ตั้งแต่ 3 ค าขึ้นไป 

4. ความสะอาด     
และเรียบร้อย - - 

เขียนดว้ยลายมือ
ท่ีเรียบร้อย 
ไม่มีรอยลบ 

เขียนดว้ยลายมือ
ท่ีเรียบร้อย 
มีรอยลบ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

 10-12   คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 8-9  คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

 6-7  คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้

 4-5 คะแนน  อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือวา่ผา่น 
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การตอบ
ค าถาม 

ในชั้นเรียน              
ความสนใจ                
ตั้งใจฟังใน
ค าถามและ

การมีส่วนร่วม
ในการตอบ
ค าถาม 

นกัเรียนบอก
หลกัการอ่าน 
จบัใจความ
ประเภทนิทาน 
ไดถู้กตอ้ง
ครบถว้น               
ทุกหวัขอ้                
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถามทุกคร้ัง
และให ้
ความร่วมมือ               
ในการตอบ
ค าถามทุกคร้ัง 

นกัเรียนบอก
หลกัการอ่าน 
จบัใจความ
ประเภทนิทาน        
ไดถู้กตอ้ง          
4-6 ขอ้                  
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถามทุก
คร้ังและให ้
ความร่วมมือใน
การตอบค าถาม             
ทุกคร้ัง 

นกัเรียนบอก
หลกัการอ่าน 
จบัใจความ
ประเภทนิทาน 
ไดถู้กตอ้ง 2-3 ขอ้ 
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถามทุกคร้ัง              
และให ้
ความร่วมมือ 
ในการตอบค าถาม 
ไม่นอ้ยกวา่ 
3 ค าถาม 

นกัเรียนบอก
หลกัการอ่าน 
จบัใจความ
ประเภทนิทาน 
ไดถู้กตอ้ง 1 ขอ้ 
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถาม 1-2
ค าถามและให ้                    
ความร่วมมือ             
ในการตอบค าถาม 
1-2  ค  าถาม 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

 4   คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 3  คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

 2  คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้

 1 คะแนน  อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 ไม่ต ่ากวา่ระดบั พอใช ้ถือวา่ผา่น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอก    รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาษาพาที) 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 ชัว่โมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 

  ท1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้นอยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือครูสอนเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชบ้ทละครนอกจบแลว้ 

1. นกัเรียนบอกหลกัการอ่านจบัใจความบทละครนอกได ้(K) 

2.  นกัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากบทละครนอกเร่ืองท่ีอ่านได ้(P) 

1. นกัเรียนบอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากบทละครนอกเร่ืองท่ีอ่านได ้(A) 

3. สาระส าคัญ 

 การอ่านจบัใจความคือ การอ่านท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมาย            
ของเร่ืองท่ีอ่านได้ โดยมุ่งคน้หาสาระของเร่ือง ซ่ึงมีเน้ือหาสาระครอบคลุมในย่อหน้าหรือเร่ือง
ทั้งหมดโดยการตั้งค  าถามและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน เป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝน
ให้แก่นักเรียนการอ่านจับใจความจะช่วยท าให้เข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถ                   
สรุปความไดดี้ยิง่ขึ้น  
4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้คือ หลกัการอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอก 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการคือ กระบวนการอ่านจบัใจความประเภทบทละครนอก 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวินยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ใบงานท่ี 9 การอ่านจบัใจความบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง 
8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล เคร่ืองมือวัดประเมินผล เกณฑ์การวัด
ประเมินผล 

1. นกัเรียนบอกหลกัการ
อ่านจบัใจความ 

บทละครนอกได ้(K) 

การตอบค าถาม 
ในชั้นเรียน 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

2. นกัเรียนตั้งค  าถาม
และตอบค าถามจากบท
ละครนอกเร่ืองท่ีอ่านได ้

(P) 

ตรวจการตั้งค  าถาม 
 การตอบค าถาม 

- ใบงานท่ี 9 การอ่าน 
จบัใจความบทละครนอก
พิกุลทอง 
- แบบประเมินใบงาน
การอ่านจบัใจความ 
บทละครนอกพิกุลทอง 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

3. นกัเรียนบอกขอ้คิด 
ท่ีไดรั้บจากบทละคร
นอกเร่ืองท่ีอ่านได ้(A) 

 

ตรวจการเขียนขอ้คิด
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

- ใบงานท่ี 9 การอ่านจบั
ใจความบทละครนอก
พิกุลทอง 
- แบบประเมินการอ่าน
จบัใจความบทละครนอก
พิกุลทอง 

นกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
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9. กจิกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1  
ข้ันท่ี 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ตวัแทนนกัเรียนออกมาเล่านิทานสั้น ๆ ไม่เกิน 5 นาที ใหเ้พื่อนในชั้นเรียนฟัง  

1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมจับใจความนิทานโดยท่ีครูให้นักเรียน                    
ท่ีเป็นตวัแทนนักเรียนเล่าโดยใช้การตั้งค  าถามและตอบค าถาม ได้แก่ ใคร (Who) อะไร (What)               
ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When)  ท าไม (Why) อยา่งไร (How)  
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน    

 2.1 ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัลกัษณะของบทละครนอกว่ามีความแตกต่างจากนิทาน
อยา่งไร และวิธีการจบัใจความจากบทละคร (นกัเรียนเคยเรียนมาแลว้) 

2.2 ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 9 การอ่านจับใจความบทละครนอก                   
เร่ือง พิกุลทองโดยแบ่งกลุ่มนกัเรียนเรียงตามเลขท่ี กลุ่มละ 6 คน กลุ่มท่ี 1 อ่านย่อหนา้ท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 
อ่านย่อหน้าท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 อ่านย่อหน้าท่ี 3 จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มตั้งค  าถาม 6 ประเด็นค าถาม 
ได้แก่ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) อย่างไร (How)                 
โดยสมาชิกในกลุ่มแบ่งกนัตั้งค  าถามคนละ 1 ประเด็นค าถาม  
 2.3 เม่ือสมาชิกในกลุ่มตั้ งค  าถามเสร็จ ให้แต่ละคนแลกเปล่ียนค าถามกับเพื่อน                
ในกลุ่มโดยผลดักนัเป็นผูถ้ามและเป็นผูต้อบค าถามจนครบทุกคน  
 2.4 สมาชิกในกลุ่มเรียบเรียงค าตอบไดส้รุปเป็นใจความเขียนลงในใบงานท่ี 9 
 2.5 ครูช่วยแนะน าและอธิบายเพิ่มเติมหากสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถตั้งค  าถามได ้ 
ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์และประเมินผลงาน 

3.1 ตวัแทนกลุ่มนกัเรียน น าเสนอค าถามและค าตอบท่ีกลุ่มตนเองตั้งจากใบงานท่ี 9              

โดยมีครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งค  าถามและตอบค าถามของกลุ่ม                  

ท่ีน าเสนอ 

   3.2 ครูอธิบายแนะน าเพิ่มเติมหากการตั้งค  าถามและตอบค าถามยงัไม่สมบูรณ์ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปผล 
   4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปใจความบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง ในย่อหน้า                    
ท่ี  1-3              
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ช่ัวโมงท่ี 2  
ข้ันท่ี 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ครูและนักเรียนร่วมกนัทบทวนเก่ียวกับใจความบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง             
ในยอ่หนา้ท่ี 1-3  

1.2 ครูถามนักเรียนเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการท างานกลุ่มคร้ังน้ี                
และร่วมกนัหาแนวทางแกปั้ญหา 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน    

2.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 9 การอ่านจบัใจความบทละครนอกเร่ือง
พิกุลทองโดยสมาชิกกลุ่มเดิมเหมือนชัว่โมงท่ีแลว้ โดยแต่ละกลุ่มจะไดย้่อหน้าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
กลุ่มท่ี 1 อ่านย่อหน้าท่ี 4 กลุ่มท่ี 2 อ่านย่อหน้าท่ี 5 กลุ่มท่ี 3 อ่านย่อหน้าท่ี 6 จากนั้นให้สมาชิกใน
กลุ่มตั้งค  าถามตอบค าถาม 6 ประเด็น ได้แก่ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไหร่ 
(When) ท าไม (Why) อยา่งไร (How) โดยสมาชิกในกลุ่มแบ่งกนัตั้งค  าถามคนละ 1 ประเด็นค าถาม  
 2.2 เม่ือสมาชิกในกลุ่มตั้ งค  าถามเสร็จ ให้แต่ละคนแลกเปล่ียนค าถามกับเพื่อน                
ในกลุ่ม โดยผลดักนัเป็นผูถ้ามและเป็นผูต้อบค าถามจนครบหมดทุกคน  
 2.3 ครูช่วยแนะน าและอธิบายเพิ่มเติมหากสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถตั้งค  าถาม      
และตอบค าถามได ้ 
ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์และประเมินผลงาน 

3.1 ตวัแทนกลุ่มนกัเรียน น าเสนอค าถามและค าตอบท่ีกลุ่มตนเองตั้งจากใบงานท่ี 9              
โดยมีครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งค  าถามและตอบค าถามของกลุ่ม                
ท่ีน าเสนอ 
   3.2 ครูอธิบายแนะน าเพิ่มเติมหากการตั้งค  าถามและตอบค าถามยงัไม่สมบูรณ์ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปผล 
   4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปใจความบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง ในย่อหน้า             
ท่ี 4-6 โดยการเรียบเรียงค าตอบท่ีไดจ้ากการตั้งค  าถาม 
   4.5 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มหาขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านบทละครนอกเ ร่ืองพิกุลทอง 
สามารถมีไดม้ากกวา่ 1 ขอ้คิดและเขียนลงในใบงานท่ี 9 
10. ส่ือการเรียนรู้  
 10.1 ใบงานท่ี 9 การอ่านจบัใจความบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

นางสาว ภัทรสุดา นาคสุข 

11. บันทึกผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
บันทึกผลหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        รหัสวิชา ท11101      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง การอ่านจับใจความประเภทบทละครนอก  เวลา 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง    เวลาเรียน 16 ช่ัวโมง  
ครูผู้สอน นางสาว ภัทรสุดา นาคสุข                สอนวันท่ี .…  เดือน...…………. พ.ศ. 2564 
โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เน้ือหาสอนไดส้มบูรณ์   ครบถว้น  ไม่ครบถว้น เพราะ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
2. การใชเ้วลา   เหมาะสม  ไม่เหมาะสม เพราะ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
3. กิจกรรมท่ีใช ้  ครบถว้น  ไม่ครบถว้นเพราะ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
บึนทึกหลงัการสอน 

1. ผลการจดัการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
       3.   ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา       
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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การอ่านจับใจความบทละครนอกเร่ืองพกิุลทอง 

ค าชี้แจง ให้สมาชิกในกลุ่มอ่านบทละครนอกเร่ืองพิกุลทอง จากนั้นตั้งค  าถามและตอบค าถามให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือและประเด็นค าถามท่ีก าหนด คนละ 1 ประเด็นค าถาม  

บทละครนอกเร่ืองพกิุลทอง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 (ท่ีมา: https://twitter.com/bucket_ybook/status/1303233200618188800?lang=cs) 

ย่อหน้าท่ี 1  

กล่าวถึงท้าวสันนุราชและนางพิกุลจันทราครองราชสมบัติในเมืองสันนุราช ทั้ งสอง

พระองคมี์พระธิดาผูสิ้ริโฉมงดงามช่ือว่าพิกุลทอง พิกุลทองผมมีกล่ินหอมและมีดอกพิกุลทองร่วง

ออกจากปาก ทุกคร้ังท่ีเจรจา อยู่มาวนัหน่ีงพิกุลทองไปเล่นน ้ ากับนางก านัลท่ีท่าน ้ าริมฉนวน 

ขณะนั้นมีพญาแร้ง ซ่ึงเป็นใหญ่ในเขานินทกาลาบินหาอาหารผ่านมาพบสุนัขเน่าลอยอยู่จึงโผลง               

จิกกิน พิกุลทองเห็นพญาแร้งจิกกินสุนัขเน่าเกิดความคล่ืนไส้อาเจียนด่าทอพญาแร้งต่าง ๆ นา ๆ 

พญาแร้งเคียดแคน้คิดจองเวรจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามท่องเท่ียวไปในเมือง ระหว่ างทาง        

พบกระท่อมสองตายายจึงท าทีวา่เป็นก าพร้าพลดับา้นเมืองมาขออาศยัอยู่ดว้ย สองตายายไม่รู้เล่ห์กล

ของพญาแร้งก็อุปการะไวห้วงัจะฝากผีฝากไข้ยามชรา อยู่มาวนัหน่ีงพญาแร้งออกอุบายเขา้ป่า              

เพื่อเก็บผกัมาขาย เม่ือไปถึงกลางป่าก็เนรมิตเงินทองเต็มกระเช้าหาบกลบัมาให้ตายายอา้งว่าพบ

ทรัพยส์มบติัฝังไวท่ี้กลางป่า แต่นั้นมาสองตายายจึงมีฐานะร ่ ารวยขึ้นหลายวนัผ่านไปพญาแร้งออ้น

วอนให้ตายายไปสู่ขอพิกุลทอง เม่ือทา้วสันนุราชทรงทราบก็โกรธท่ีบงัอาจมาอาจเอ้ือมพระธิดา    

ของตน จึงคิดจะลงโทษให้สาสมโดยไดส้ั่งพญาแร้งในร่างชายหนุ่มท่ีจะมาสู่ขอให้ท าสะพานทอง

https://twitter.com/bucket_ybook/status/1303233200618188800?lang=cs
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จากกระท่อมมาถึงพระราชวงัภายในสามวนัถา้ท าไม่ได้จะประหารชีวิตเสีย คืนนั้นพญาแร้งบิน

กลับไปเรียกบริวารท่ีเขานินทกาลาให้แปลงกายเป็นมนุษย์มาช่วยสร้างสะพานทองไปจนถึง

พระราชวงั ทา้วสันนุราชเห็นว่าพญาแร้งสามารถสร้างสะพานทองได้ดังนั้นก็เขา้ใจว่าพญาแร้ง              

เป็นผูมี้บุญบารมีจึงใหอ้ภิเษกสมรสกบัพิกุลทองอยูใ่นเมืองสันนุราช  

ย่อหน้าท่ี 2  
เวลาล่วงไปห้าปีพญาแร้งออกอุบายพาพิกุลทองลงส าเภาจะไปเยี่ยมบิดามารดาท่ีบา้นเมือง

ของตน เม่ือส าเภาแล่นมาถึงหาดแกว้พยคัฆี พญาแร้งบินไปเรียกบริวารท่ีเขานินทกาลาใหม้ากินคน

บนเรือ ขณะนั้นแม่ย่านางผูรั้กษาเรือส าเภาไดเ้นรมิตแยกเสากระโดงเรือให้เป็นท่ีซ่อนตวัพิกุลทอง 

และบอกนางว่าจะได้พบคู่ครอง ซ่ึงจะเป็นผูช่้วยเหลือพากลับไปยงับ้านเมืองอย่างปลอดภัย                  

พิกุลทองเขียนเร่ืองราวของตนเองลงผอบอธิษฐานลอยน ้ าไป กล่าวถึงพระพิไชยมงกุฎโอรส                 

ของทา้วสังข์ศิลป์ไชยกับนางสุพรรณแห่งเมืองพระมงกุฎ พบผอบผมหอมลอยน ้ ามาจึงลาบิดา

มารดาออกตามหาเจ้าของผอบ ขณะเดินทางนางยกัษ์กาขาวเห็นเข้าก็มีใจพิศวาสใคร่จะได้                           

พระพิไชยมงกุฎเป็นสามี เนรมิตบา้นเมืองขึ้นท่ีริมแม่น ้ าแปลงกายเป็นสาวงามหลอกให้พระพิไชย

มงกุฎหลงเช่ือวา่คือพิกุลทอง หลายวนัต่อมาพระพิไชยมงกุฎรู้ความจริงว่าเป็นนางยกัษก์าขาวแปลง

กายมาจึงเป่ามนตส์ะกดไวแ้ลว้แล่นเรือส าเภาออกตามหาพิกุลทอง กระทัง่ล่วงเขา้เขตแดนของพญา

แร้งพระพิไชยมงกุฎเห็นส าเภาจอดอยู่หลายล าภายในมีกองกระดูกเรียงรายตรงกบัเน้ือความท่ีเขียน          

ไว้ในผอบ จึงเท่ียวค้นหาจนพบพิกุลทองได้ต่อสู้และฆ่าพญาแร้งตายแล้วพาพิกุลทองไปยัง                   

เมืองพระมงกุฎ ส่วนนางยกัษ์กาขาวเม่ือคลายจากมนต์สะกดแลว้ก็ออกติดตามพระพิไชยมงกุฎ               

รอเวลาท่ีจะปลอมตวัเขา้ไปในเมือง 

ย่อหน้าที่ 3 

กาลเวลาผ่านไปเน่ินนานหลายปี พิกุลทองมีโอรสกับพระพิไชยมงกุฎสองคนช่ือเจ้ารัก     

และเจา้ยมวนัหน่ึงพิกุลทองและพระพิไชยมงกุฎพาทั้งสองไปเท่ียวชมดอกไมใ้นป่า นางยกัษก์าขาว

รู้ดังนั้นจึงเนรมิตบวัดอกใหญ่และซ่อนตัวอยู่ใตน้ ้ า พิกุลทองหลงใหลในความงามของดอกบัว               

จึงเอ้ือมมือไปเด็ด นางยกัษ์กาขาวฉุดพิกุลทองลงไปใต้น ้ าตีด้วยกระบองแล้วสาปให้เป็นชะนี                   

ส่วนตนเองก็แปลงกายเป็นพิกุลทองร้องเรียกให้พระพิไชยมงกุฎช่วยขึ้นจากน ้า เม่ือกลบัพระราชวงั

พระพิไชยมงกุฎโกรธท่ีเจา้รักบอกว่าพิกุลทองไม่ใช่แม่และแม่ท่ีแทจ้ริงเป็นชะนี จึงขบัไล่เจ้ารัก   

และเจา้ยมไปทิ้งไวใ้นป่า เจา้รักพาเจา้ยมตามหาชะนีแม่ของตนและอาศยัเก็บดอกพิกุลทองท่ีร่วง
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หล่นจากปากนางชะนีน าไปแลกซ้ือขา้วปลาอาหาร ฝ่ายแม่ครัวออกจากวงัไปจ่ายตลาดพบเจ้ารัก         

เจา้ยมจึงน าความไปแจ้งแก่นางสุพรรณ นางสุพรรณให้พาเจา้รักเจ้ายมเขา้ไปในวงัเพื่อสอบถาม           

ต้นสายปลายเหตุ  และบอกพระพิไชยมงกุฎว่านางยักษ์กาขาวแปลงกาย เป็นพิกุลทอง                         

พระพิไชยมงกุฎให้เจา้รักเจา้ยมพาไปซุ่มดูชะนีในป่าแลว้ให้เจา้รักเจา้ยมถามชะนีถึงวิธีแกค้  าสาป

ของนางยกัษก์าขาว เม่ือรู้วิธีแกค้  าสาปแลว้พระพิไชยมงกุฎสั่งเสนาเร่งท าจัน่ดกัชะนี โดยใชเ้จา้รัก

เจ้ายมเป็นเหยื่อล่อกระทั่งชะนีหลงกลติดอยู่ในจั่น จึงท าอุบายให้เสนาไปเชิญนางยกัษ์กาขาว                

มาเท่ียวชมสวน เม่ือสบโอกาสก็ให้ทหารเขา้ฟาดฟันจนตาย แลว้น าเลือดนางยกัษ์กาขาวไปราด               

ท่ีร่างชะนีพิกุลทองก็คืนร่างเป็นมนุษยด์งัเดิม 

ย่อหน้าที่ 4 

หลายปีผา่นไป พิกุลทองและพระพิไชยมงกุฎพาเจา้รักเจา้ยมออกเดินทางไปเยีย่มทา้วสันนุ

ราชกบันางพิกุลจนัทราท่ีเมืองสันนุราช ระหวา่งทางนางยกัษก์าสุวรรณนอ้งสาวของนางยกัษก์าขาว

เห็นส าเภาของพระพิไชยมงกุฎแล่นผ่านก็คิดจะแกแ้คน้แทนพี่จึงใชก้ระบองตีส าเภาแตก พิกุลทอง

และพระพิไชยมงกุฎพลัดพรากจากกันพระสมุทรเมตตาพิกุลทองเนรมิตขอนไม้ให้พิกุลทอง                 

เกาะเขา้ฝ่ัง พิกุลทองใช้ผา้สไบท าธงอธิษฐานไวแ้ลว้เดินทางเขา้เขตเมืองยกัษ์ช่ือว่า เมืองเวฬุจกัร 

คืนหน่ีงท้าววิรุฬจักรมีนิมิตฝันโหรท านายว่าจะได้หญิงสาวผูห้น่ีงมาไวใ้นครอบครอง ท าให้                     

ทา้ววิรุฬจกัรใฝ่ฝันหลงรอคอยวนัจะพบนางวนัหน่ีงทหารยกัษไ์ปล่าสัตวใ์นป่าเห็นพิกุลทองหลบัอยู่              

ใตต้น้ไทรจึงจบัตวัไปถวาย ทา้ววิรุฬจกัรเกิดความหลงรักนางพิกุลทองแต่นางไม่รับรักจึงลงโทษ            

ให้ไปท างานในโรงครัว ฝ่ายพระพิไชยมงกุฎเม่ือขึ้นฝ่ังพรัอมเจา้รักเจา้ยมแลว้ออกเดินทางร่อนเร่ 

ไปจนมาพบธงซ่ึงพิกุลทองท าไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย และไดพ้บนางนกสาลิกาท ารังอยูบ่นตน้ไทรบอก

ข่าวว่าพิกุลทองเดินผ่านมาเม่ือเจ็ดวนัท่ีแลว้ พระพิไชยมงกุฎก็ติดตามไปตามทางท่ีนางนกสาลิกา

บอกระหว่างทางได้พบพระดาบสและท านายว่าจะตอ้งสู้รบกบัยกัษ์และจะไดคู้่ครอง พระดาบส

มอบแหวนวิเศษให้พระพิไชยมงกุฎและบอกให้เดินทางไปตามทิศบูรพาไม่นานทั้งสามคนก็เขา้                   

เขตเมืองเวฬุจกัร  
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ย่อหน้าที่ 5 

กล่าวถึงนางอรุณวดีธิดาของทา้ววิรุฬจักรเท่ียวชมบุปผาในอุทยาน ขณะนั้นพระพิไชย

มงกุฎและเจา้รักเจา้ยมแอบซุ่มดูอยู่ใช้แหวนวิเศษแปลงกายเป็นนกสาลิกาสามตวัพร ่ าพลอดเจรจา

เป็นท่ีถูกใจนางอรุณวดีแลว้ท าทีใหค้ลอ้งจบัตวัไดโ้ดยง่าย นางอรุณวดีน านกสาลิกาทั้งสามตวัเขา้ไป

เล้ียงในวงั เม่ือเข้าไปอยู่ในวงัแล้วพระพิไชยมงกุฎก็คืนรูปเป็นมนุษย์ได้นางอรุณวดีเป็นชายา 

กระทัง่เกิดการสู้รบกบัทา้ววิรุฬจกัร ทา้ววิรุฬจกัรพลาดพลั้งถูกศรส้ินชีวิตพระพิไชยมงกุฎอธิษฐาน

แผลงศรไปขอให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตเมรุทองปลงศพทา้ววิรุฬจกัร พระพิไชยมงกุฎกบัเจา้

รักเจา้ยมพ านกัอยูใ่นเมืองเวฬุจกัร และยงัไม่คลายโศกเศร้าเพราะความคิดถึงพิกุลทอง 

ย่อหน้าที่ 6 
ฝ่ายพิกุลทองรู้ข่าวว่าทา้ววิรุฬจกัรถูกมนุษยส์ามคนฆ่าตายให้สังหรณ์ใจว่า มนุษยท์ั้งสาม      

น่าจะเป็นพระพิไชยมงกุฎและเจ้า รักเจ้ายม จึงออกอุบายอาสาเป็นผู ้ท าอาหารคาวหวาน                    
และแอบใส่ดอกพิกุลทองลงไปในท่ีสุดพิกุลทองไดพ้บพระพิไชยมงกุฎเจา้รักเจา้ยม และต่างเศร้า
โศกเสียใจจนส้ินสติเม่ือทั้งส่ีคนฟ้ืนคืนสติแลว้ พระพิไชยมงกุฎให้นางอรุณวดีท าความรู้จักกับ               
พิกุลทอง นางอรุณวดีโกรธแคน้ท่ีพระพิไชยมงกุฎยกย่องพิกุลทองจึงใส่ความพิกุลทองว่าเคยเป็น
เมียพ่อแต่ท าตวัไม่ดีถูกขบัไล่ไปท างานในโรงครัว พิกุลทองพิสูจน์ตวัเองดว้ยการลุยไฟดว้ยความดี                   
ของพิกุลทองเหล่าเทวดาต่างโปรยปรายดอกไมทิ้พยล์งมาดบักองไฟในทนัที พระพิไชยมงกุฎทราบ
ความจริงจึงลงโทษนางอรุณวดีท่ีใส่ร้ายพิกุลทองนางอรุณวดีเสียใจผูกคอตายแต่นางก านลัช่วยไว้
ไดท้นั มารดาของนางอรุณวดีเกล้ียกล่อมให้นางยอมอ่อนนอ้มต่อพิกุลทอง ส่วนพิกุลทองไม่ถือสา
หาความกบัเร่ืองราวท่ีผา่นมา แต่นั้นมาทั้งหมดจึงอยูด่ว้ยกนัอยา่งเป็นสุข 
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ตั้งค าถามและตอบค าถามบทละครนอกเร่ืองพกิุลทอง 

ค าช้ีแจง ใหส้มาชิกในกลุ่มตั้งค  าถามคนละ 1 ประเด็นค าถาม จากนั้นสลบักนัตอบค าถามท่ีเพื่อนใน

กลุ่มตั้ง และน าค าตอบท่ีไดม้าเขียนลงในใบงาน 

ยอ่หนา้ท่ี.................. 

ค าถาม : .ใคร (Who) 
……………………………………………………………………………………………………….
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 

ค าถาม : .อะไร (What) 
………………………………………………………………………………………………………
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
ค าถาม : ท่ีไหน (Where) 
……………………………………………………………………………………………………….
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
ค าถาม : .เม่ือไหร่ (When) 
………………………………………………………………………………………………………
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
ค าถาม : .ท าไม (Why) 
………………………………………………………………………………………………………
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
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สมาชิกกลุ่มเลขที่…………………………………………………………………………………ชั้น ป.6 

 

ค าถาม : .อยา่งไร (How) 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าตอบ 
............................................................................................................................................................. 
เรียบเรียงใจความ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  155 

เฉลยใบงานท่ี 9 
การอ่านจับใจความบทละครนอกเร่ืองพกิุลทอง 

ค าชี้แจงส าหรับครู แนวทางการตั้งค  าถามและตอบค าถามของนกัเรียนอยูใ่นดุลพินิจของครู โดยให้
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตวัอยา่งการตั้งค  าถามและตอบค าถามของนกัเรียน ดงัน้ี 
ย่อหน้าที่ 1 

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
- ทา้วสันนุราชและนางพิกุลจนัทรามีลูกเป็นใคร 
- ใครคิดร้ายกบัพิกุลทอง 
- พญาแร้งแปลงกายเป็นใคร 
ฯลฯ  

- พิกุลทอง 
- พญาแร้ง 
- ชายหนุ่มรูปงาม 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- พญาแร้งท าอะไรให้นางพิกุลทองรู้สึกคล่ืนไส้ 
- นางพิกุลทองท าอะไรให้พญาแร้งแคน้ใจ 
- ทา้วสันนุราชส่ังให้ชายหนุ่มท าอะไรถึงจะมาสู่
ขอพิกุลทองได ้
ฯลฯ 

- กินศพสุนขัเน่าท่ีลอยอยูใ่นน ้า 
- ด่าทอพญาแร้งท่ีกินสุนขัเน่าลอยอยูใ่นน ้า  
- สร้างสะพานทองจากกระท่อมมาถึงวงั 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- พิกุลทองเล่นน ้าอยูที่ไหน 
- ชายหนุ่มพกัอยูท่ี่ไหน 
- พญาแร้งอาศยัอยูท่ี่ไหน  
ฯลฯ 

- ท่าน ้าริมฉนวน 
- กระท่อมในป่ากบัสองตายาย 
- เขานินทกาลา 
ฯลฯ 

เม่ือไหร่ (When) - พิกุลทองจะมีดอกพิกุลทองร่วงเม่ือไหร่ - เม่ือนางพูดดอกพิกุลทองจะร่วงออกมาจาก
ปาก 

ท าไม (Why) 
- ท าไมพญาแร้งจึงแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงาม 
- ท าไมทา้วสันนุราชจึงยกพิกุลทองให้ชายหนุ่ม 
ฯลฯ 

- เพราะตอ้งการแกแ้คน้นางพิกุลทอง 
- เพราะชายหนุ่มสามารถสร้างสะพานทองได้
และเห็นว่าเป็นผูมี้บุญ 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
 - ทา้วสันนุราชท าอย่างไรเม่ือรู้ว่าชายหนุ่มให้ตา
ยายมาสู่ขอนางพิกุลทอง  
- พญาแร้งท าอยา่งไรเพื่อให้สามารถสร้างสะพาน
ทองเสร็จภายในเวลา 3 วนั 
ฯลฯ 

- รู้สึกโกรธท่ีบงัอาจมาสู่ขอพระธิดา 
- พญาแร้งบินกลบัไปเรียกบริวารท่ีเขา นินทา
กาลาให้แปลงกายเป็นมนุษย์มาช่วยสร้าง
สะพานทอง 
ฯลฯ 
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ย่อหน้าที่ 2  

ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
- ใครออกตามหาและช่วยนางพิกุลทองจากพญา
แร้ง 
- ใครปลอมตวัเป็นนางพิกุลทอง 
- ใครมีชีวิตรอดอยูใ่นเรือส าเภา 
ฯลฯ  

- พระพิไชยมงกุฎ 
 
- นางยกัษก์าขาว 
- นางพิกุลทอง 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- พญาแร้งท าอยา่งไรกบัผูค้นบนเรือ 
- บนเรือพระพิไชยมงกุฏเห็นอะไรจึงรู้ว่านาง
พิกุลทองตอ้งอยูใ่นเรือล านั้น 
-นางพิกุลทองเขียนจดหมายลงในส่ิงใด 
ฯลฯ 

- ให้บรรดาบริวารมาจบัคนบนเรือกินเป็นอาหาร 
- เห็นกระดูกมนุษยต์รงตามจดหมายท่ีเขียนไวใ้นผอบ 
 
- ผอบแลว้น าไปลอยน ้า 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- พญาแร้งหลอกล่อนางพิกุลทองให้ไปท่ีไหน
ก่อนลงมือให้บริวารจบัคนบนเรือกินเป็นอาหาร 
- พิกุลทองซ่อนตวัอยูท่ี่ไหน 
- นางยกัษ์กาขาวเสกบา้นขึ้นท่ีไหน เพ่ือหลอก
พระพิไชยมงกุฏ 
- ฯลฯ 

- ชกัชวนให้นัง่เรือส าเภาไปเย่ียมบิดามารดาของตน 
 
- เสากระโดงเรือ 
- ริมฝ่ังแม่น ้า 
 
- ฯลฯ 

เมื่อไหร่ (When) - พระพิไชยมงกุฏออกตามหานางพิกุลทอง
เมื่อไหร่ 
- พระพิไชยมงกุฏรู้ความจริงว่านางยกัษ์กาขาว
ไม่ไดเ้ป็นนางพิกุลทองเมื่อไหร่ 
- ฯลฯ 

- เมื่อพบจดหมายในผอบ 
 
- หลายวนัต่อมาจึงรู้ว่านางยกัษ์กาขาวปลอมตัวเป็น
นางพิกุลทอง 
- ฯลฯ 

ท าไม (Why) 
- ท าไมพญาแร้งให้บริวารมากินคนบนเรือ 
- ท าไมนางยกัษ์กาขาวต้องปลอมตัวเป็นนาง
พิกุลทอง 
ฯลฯ 

- เพราะตอ้งการแกแ้คน้นางพิกุลทองท่ีเคยด่าทอตน 
- เพราะตอ้งการไดพ้ระพิไชยมงกุฎเป็นสามี 
 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
 - พระพิไชยมงกุฎท าอย่างไรเมื่อรู้ว่านางยกัษก์า
ขาวหลอกตนว่าเป็นนางพิกุลทอง  
- พระพิไชยมงกุฎท าอย่างไรเมื่อเจอจดหมายใน
ผอบ 
- นางยกัษก์าขาวท าอย่างไรเพ่ือหลอกล่อพระพิ
ไชยมุงกุฏว่าตนเป็นพิกุลทอง 

- เป่ามนตส์ะกด 
 
- ลาบิดามารดาออกตามหานางพิกุลทอง 
 
- เสกบา้นเรือนขึ้นและแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยอา้ง
ว่าตนเป็นนางพิกุลทอง 
ฯลฯ 
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ย่อหน้าที่ 3  
ประเด็นคำถาม คำถาม คำตอบ 

ใคร (Who) 
- พิกุลทองมีลูกกบัใคร 
- พิกุลทองมีลูกกบัพระพิไชยมงกุฏช่ือว่าอะไร 
- ใครแปลงกายเป็นพิกุลทองหลอกพระไชย
มงกุฏ 
ฯลฯ  

- พระพิไชยมงกุฎ 
- เจา้รักและเจา้ยม 
- นางยกัษก์าขาว 
 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- นางยกัษ์กาขาวแปลงกายเป็นส่ิงใดหลอกล่อ
นางพิกุลทองให้ติดกบั 
- นางยกัษก์าขาวสาปนางพิกุลทองเป็นตวัอะไร 
- การลา้งค าสอปของนางยกัษ์กาขาวตอ้งใช้ส่ิง
ใด 
ฯลฯ 

- ดอกบวังามดอกใหญ่ 
 
- ชะนี 
- เลือดของนางยกัษก์าขาว 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- นางยกัษก์าขาวแปลงกายเป็นดอกบวัซ่อนอยู่
ท่ีไหน 
-พระพิไชยมงกุฏขบัไล่เจา้รักและเจา้ยมไปอยู่ท่ี
ไหน 
- ฯลฯ 

- ใตน้ ้า 
 
- ในป่า 
 
- ฯลฯ 

เม่ือไหร่ (When) - พระพิไชยมงกุฏรู้ความจริงเม่ือไหร่ว่าชะนีคือ
นางพิกุลทองท่ีถูกสาป 
 
 
- ฯลฯ 

- เ ม่ือนางสุพรรณษาบอกความจริง                
ให้ฟังว่านางยกัษ์กาขาวแปลงกายเป็น                
นางพิกุลทองและสาปนางพิกุลทอง                   
เป็นชะนี 
- ฯลฯ 

ท าไม (Why) 
- ท าไมเจ้ารักเจ้ายมจึงบอกว่าแม่ของตนเป็น
ชะนี 
 
- ท าไมพระพิไชยมงกุฎจึงขบัไล่เจ้ารักเจ้ายม
ออกจากวงั 
ฯลฯ 

-  เพราะนางยักษ์กาขาวแปลงกาย                      
เป็นนางพิกุลทองและสาปนางพิกุลทอง             
ให้เป็นชะนี 
-  เพราะเจ้ารักและเจ้ายมบอกว่าแม่               
ของตนเป็นชะนี 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
- พระพิไชยมงกุฎท าอย่างไรเพื่อจบัชะนีพิกุล
ทอง 
- การแก้ค  าสาปของนางยักษ์กาขาวต้องท า
อยา่งไร 
ฯลฯ 

- ให้เจา้รักและเจา้ยมเป็นตวัล่อและท า
จัน่ดกัชะนี 
- น าเลือดของนางยกัษก์าขาวมาราดบน
ตวัของนางพิกุลทองท่ีถูกสาปเป็นชะนี 
ฯลฯ 
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ย่อหน้าที่ 4  
ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
- ใครเป็นคนตีส าเภาเรือของพระพิไชยมงกุฏ
จนเรือแตก 
- นางพิกุลทองไปท างานท่ีโรงครัวของใคร 
- ใครเป็นคนบอกเส้นทางเพื่อตามหานางพิกุล
ทอง 
ฯลฯ  

- นางยกัษก์าสุวรรณ 
 
- ทา้ววิรุฬจกัร 
- นกสาลิกา 
 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- พิกุลทองใชอ้ะไรท าเป็นธงอธิษฐาน 
- พระดาบสมอบส่ิงใดให้กับพระไชยมงกุฎ   
เพื่อออกตามหานางพิกุลทอง 
ฯลฯ 

- ผา้สไบ 
- แหวนวิเศษ 
 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- นางพิกุลทองพลดัหลงไปท่ีเขตแดนใด 
- ทหารยกัษไ์ปพบตวันางพิกุลทองท่ีไหน 
- ฯลฯ 

- เขตแดนของยกัษ ์เมืองเวฬุจกัร 
- ท่ีใตต้น้ไทรในเมืองเวฬุจกัร 
- ฯลฯ 

เม่ือไหร่ (When) - นกสาลิกาบอกพระไชยมงกุฏว่าเห็นนางพิกุล
ทองผา่นไปเม่ือไหร่ 
- ฯลฯ 

- เจ็ดวนัท่ีแลว้ 
 
- ฯลฯ 

ท าไม (Why) 
- ท าไมท้าววิรุฬจักรจึงให้นางพิกุลทองไป
ท างานท่ีโรงครัว 
- ท าไมนางยกัษ์กาสุวรรณจึงตีเรือส าเภาของ
พระพิไชยมงกุฏแตก 
- ท าไมท้าววิรุฬจักรจึงอยากได้นางพิกุลทอง
เป็นเมีย 
ฯลฯ 

- เพราะนางพิกุลทองไม่ยอมรับรักตน 
 
- เพราะตอ้งการแกแ้คน้แทนนางยกัษก์า
ขาวพี่สาวของตน 
- เพราะฝันว่าจะไดห้ญิงสาวมา
ครอบครองและหลงรักนางพิกุลทอง 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
- นางพิกุลทองรอดจากส าเภาแตกไดอ้ยา่งไร 
 
- พระดาบสท านายการตามหานางพิกุลทองให้
พระพิไชยมงกุฏฟังว่าอยา่งไร 
ฯลฯ 

- พระสมุทรเมตตาเสกขอนไม้ให้นาง
พิกุลทองเกาะเพ่ือไม่ให้จมน ้า 
- ท านายว่าพระพิไชยมุงกุฏจะต้องรบ
กบัยกัษจึ์งจะไดคู้่ครอง 
ฯลฯ 

 
 
 



  159 

ย่อหน้าที่ 5  
ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

ใคร (Who) 
- นางอรุณวดีเป็นใคร 
- ใครพรากพลั้งถูกศรของพระพิไชยมงกุฎ 
- พระพิไชยมงกุฏขอให้ใครช่วยเนรมิตเมรุ
ปลงศพทา้ววิรุฬจกัร 
ฯลฯ  

- เป็นธิดาของทา้ววิรุฬจกัร 
- ทา้ววิรุฬจกัร 
- พระวิษณุกรรม 
 
ฯลฯ 

อะไร (What) 
- พระพิไชยมงกุฏแปลงกายเป็นส่ิงใดเพ่ือให้
ไดเ้ขา้ไปอยูใ่นวงั 
- พระพิไชยมงกุฏท าอะไรกบันางอรุณวดี 
- พระพิไชยมุงกุฏใชส่ิ้งใดฆ่าทา้ววิรุฬจกัร 
ฯลฯ 

- แปลงกายเป็นนกสาลิกาให้นางอรุณวดี
จบั 
- จบันางเป็นเมีย 
- ธนู 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- พระพิไชยมงกุฏแปลงกายเป็นนกสาลิกาได้
เขา้ไปอยูท่ี่ไหน 
- เจา้รัก เจา้ยม และพระพิไชยมงกุฏพ านกัอยู่ท่ี
ไหนเม่ือฆ่าทา้ววิรุฬจกัรได ้
- ฯลฯ 

- วงัของทา้ววิรุฬจกัร 
 
- วงัของทา้ววิรุฬจกัร 
 
- ฯลฯ 

เม่ือไหร่ (When) - พระพิไชยมงกุฎกลบัคืนร่างจากนกสาลิกา
เป็นคนเม่ือไหร่ 
- ฯลฯ 

- เม่ือไดเ้ขา้ไปอยูใ่นวงัแลว้ 
 
- ฯลฯ 

ท าไม (Why) 
- ท าไมพระพิไชยมงกุฏถึงตอ้งแปลงกายเป็น
นกสาลิกา 
- ท าไมพระพิไชยมงกุฎ เจ้ารักและเจ้ายมยงั
รู้สึกโศกเศร้า 
ฯลฯ 

- เพราะตอ้งการให้นางอรุณวดีจบัเขา้ไป
เล้ียงในวงั 
-  เพราะสามารถฆ่าท้าววิ รุฬจักรได้                  
แต่ยงัไม่พบนางพิกุลทอง 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
 - พระไชยมงกุฎฆ่าทา้ววิรุฬจกัรไดอ้ยา่งไร 
 
- พระพิไชยมงกุฏท าอย่างไรเม่ือฆ่าทา้ววิรุฬ
จกัรแลว้ 
 
ฯลฯ 

- สู้รบกับท้าววิรุฬจักรและใช้ศรยิงทา้ว     
วิรุฬจกัรจนส้ินชีวิต 
- ขอให้พระวิษณุกรรมแปลงกายเป็นเมรุ
ทองปลงศพทา้ววิรุฬจกัรและพ านกัอยู่ท่ี
เมืองเวฬุจกัร 
ฯลฯ 
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ย่อหน้าที่ 6 
ประเด็นค าถาม ค าถาม ค าตอบ 

 

ใคร (Who) 

- ใครเป็นคนเกล่ียกล่อมนางอรุณวดีให้อ่อน
นอ้มต่อพิกุลทอง 
- ใครเป็นคนใส่ร้ายนางพิกุลทองว่าเคยเป็น
เมียของทา้ววิรุฬจกัร 
ฯลฯ  

- มารดาของนาง 
 
- นางอรุณวดี 
 
ฯลฯ 

 

อะไร (What) 

-  นางพิกุลทองใส่อะไรลงไปในอาหาร
เพื่อให้พระพิไชยมงกุฏรู้ว่าเป็นตน 
- นางพิกุลทองท าอะไรเพื่อพิสูจน์ตนเอง 
ฯลฯ 

- ดอกพิกุลทอง 
 
- เดินลุยไฟ 
ฯลฯ 

ท่ีไหน (Where) 
- นางพิกุลทองอาสาท าอาหารท่ีไหน 
- ฯลฯ 

- อาสาท าของคาวหวานในวงั 
- ฯลฯ 

เม่ือไหร่ (When) - นางพิกุลทอง พระพิไชยมงกุฏ เจา้รัก   และ
เจา้ยมคลายความโศกเศร้าเม่ือไหร่ 
- ฯลฯ 

- เม่ือทั้งส่ีคนไดพ้บกนั 
 
- ฯลฯ 

ท าไม (Why) 
- ท าไมนางอรุณวดีจึงใส่ร้ายนางพิกุลทอง 
- ท าไมนางอรุณวดีจึงพยายามฆ่าตวัตาย 
 
 
ฯลฯ 

- เพราะพระพิไชยมงกุกยกย่องนางพิกุล
ทองมากกว่าตน 
-  เ พ ร า ะน้ อ ย ใ จ ท่ีพ ร ะพิ ไ ช ยมงกุ ฎ                      
ส่ังลงโทษนาง 
ฯลฯ 

อยา่งไร (How) 
-  นางอ รุณวดีโกรธแค้นนางพิกุ ลทอง                   
จึงท าอยา่งไร 
- เทวดาช่วยนางพิกุลทองจากการลุยไฟ
อยา่งไร 
 

- ใส่ร้ายนางว่าเคยเป็นเมียท้าววิรุฬจักร               
แต่ท าตวัไม่ดีจึงถูกส่ังให้ไปท างานในครัว 
 - เทวดาโปรยปรายดอกไม้ทิพย์ลงมา               
ดบักองไฟ 
ฯลฯ 
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แบบประเมินใบงาน 
การอ่านจับใจความบทละครนอกเร่ืองพกิุลทอง 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การตั้งค  าถาม
และตอบค าถาม 

ตั้งค  าถาม            
และตอบค าถาม
สอดคลอ้ง             
กบัเร่ืองท่ีอ่าน           
ทุกประเด็น 

ตั้งค  าถาม               
และตอบค าถาม
สอดคลอ้ง              
กบัเร่ืองท่ีอ่าน             
4-5 ประเด็น 

ตั้งค  าถามและ
ตอบค าถาม
สอดคลอ้ง            
กบัเร่ืองท่ีอ่าน  
 2-3 ประเด็น 

ตั้งค  าถาม           
และตอบค าถาม
สอดคลอ้ง                 
กบัเร่ืองท่ีอ่าน                 
1 ประเด็น 

2. การเรียบเรียง
ใจความ 

เรียบเรียงใจความ                  
จากเน้ือหา                
ไดถู้กตอ้ง 
ครอบคลุมเน้ือหา 
ไม่วกวน 

เรียบเรียงใจความ                    
จากเน้ือหา                 
ไดถู้กตอ้ง 
ครอบคลุมเน้ือหา 
แต่วกวน 

เรียบเรียง
ใจความ 
จากเน้ือหาได ้
แต่ 
ไม่ครอบคลุม
เน้ือหา 

เรียบเรียง
ใจความ                  
จากเน้ือหา 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.  ขอ้คิดทีไดจ้าก
เร่ืองท่ีอ่าน 

บอกขอ้คิด                  
ไดต้รงประเด็น
ครบถว้นสมบูรณ์ 

บอกขอ้คิด                      
ไดต้รงประเด็น
ครบถว้น                     
แต่วกวน 

บอกขอ้คิด                 
ไดต้รงประเด็น
แต่ไม่ครบถว้น 

บอกขอ้คิด               
ไม่ตรงประเด็น
และไม่ครบถว้น 

4. การสะกดค า 
- - 

เขียนสะกด
ถูกตอ้งทุกค า 

เขียนสะกด
ค าผิดตั้งแต่ 3 ค า
ขึ้นไป 

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

 13-14   คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 10-12  คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

 7-9  คะแนน  อยูใ่นระดบัพอใช ้

 4-6 คะแนน  อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือวา่ผา่น 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน               
ความสนใจ 
ตั้งใจฟังใน
ค าถาม             
และการมีส่วน
ร่วมในการตอบ
ค าถาม 

นกัเรียนบอก
หลกัการ                   
อ่านจบัใจความ
ประเภท               
บทละครนอก              
ไดถู้กตอ้ง
ครบถว้น 
ทุกหวัขอ้                     
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถามทุกคร้ัง           
และ                                
ใหค้วามร่วมมือ                              
ในการ 
ตอบค าถาม 
ทุกคร้ัง 

นกัเรียนบอก
หลกัการ 
อ่านจบัใจความ
ประเภท                     
บทละครนอก             
ไดถู้กตอ้ง 4-6 
ขอ้ โดยสนใจ 
ตั้งใจฟังค าถาม
ทุกคร้ัง      
 และ                               
ใหค้วามร่วมมือ           
ในการ 
ตอบค าถาม 
ทุกคร้ัง 

นกัเรียนบอก
หลกัการ                 
อ่านจบัใจความ
ประเภท                   
บทละครนอก    
ไดถู้กตอ้ง  2-3 ขอ้ 
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถามทุกคร้ัง
และ                            
ใหค้วามร่วมมือ 
ในการ                                 
ตอบค าถาม                     
ไม่นอ้ยกวา่                      
3 ค  าถาม 

นกัเรียนบอก
หลกัการ                   
อ่านจบัใจความ
ประเภท                    
บทละครนอก  
ไดถู้กตอ้ง 1 ขอ้ 
โดยสนใจ ตั้งใจ
ฟังค าถาม                   
1-2 ค าถาม                 
และ                               
ใหค้วามร่วมมือ
ในการ                       
ตอบค าถาม                   
1-2  ค  าถาม 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

 4  คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก 

 3 คะแนน  อยู่ในระดับดี 

 2 คะแนน  อยู่ในระดับพอใช้ 

 1 คะแนน  อยู่ในระดับปรับปรุง 

 ไม่ต่ำกว่าระดับ พอใช้ ถือว่าผ่าน 
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ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนได้รับเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่บทเรียน เช่น ให้นักเรียนได้ออกมาเล่า                 
เร่ือง ขนหวัลุก การร่วมพูดคุยสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ ดูการ์ตูนแลว้ใหน้กัเรียนตั้ง

ค าถามตอบค าถาม โดยใช้เทคนิค 5W1H การเตรียมสมาธิโดยให้นักเรียนปรบมือ ปรบไหล่                  
Beain Break เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
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ครูและนกัเรียนร่วมกนัอธิบายเก่ียวกบัเทคนิคการตั้งค  าถามเพื่อหาใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน
โดยใช้เทคนิค 5W1H ชั่วโมงแรก ๆ จะฝึกให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมแบบกลุ่มและแบบคู่เพื่อให้
นักเรียนไดฝึ้กฝนการตั้งค  าถามและตอบค าถาม โดยช้ินงานท่ีใช้ในการตั้งค  าถามและตอบค าถาม               
จะมีความแตกต่างกันไป เช่น สมุดเล่มจ๋ิว ตารางการตั้งค  าถามและตอบค าถาม แผนผงัความคิด                     
และกิจกรรมเกม Kahoot เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
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นกัเรียนทุกคนจะไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน โดยเกณฑ์            
การประเมินนั้นครูและนักเรียนจะร่วมกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีมีความครอบคลุม สามารถ
ประเมินในเร่ืองของการค้นหาใจความได้ ซ่ึงนักเรียนจะได้รับผลสะท้อนกลับของการท างาน                      
วา่มีความถูกตอ้งและจะตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่งไรในขั้นตอนน้ี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นวิเคราะห์และประเมินผลงาน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ค าชี้แจง : 

1. แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถทางการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนมีจ านวนทั้งหมด 40 ขอ้ ให้นกัเรียนท าทุกขอ้ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด
เพียงขอ้เดียว 

2. ค าถามแต่ละขอ้มีเน้ือเร่ืองให้อ่าน เม่ืออ่านจบแลว้ให้นกัเรียนใส่เคร่ืองหมาย × 
ลงในกระดาษค าตอบท่ีครูเตรียมไวใ้ห ้ 

  ................................................................................... 
อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 1 - 5 

                                เร่ืองลูกกตัญญู 
มีพี่นอ้งสองคนคนพี่มีภรรยาเป็นลูกสาวเศรษฐี คนนอ้งมีภรรยาเป็นลูกสาวคนจน อยูม่าวนั

หน่ึงพ่อเดินทางมาหาลูกคนโตถามว่าไอทิ้ดอยู่ไหน ลูกคนโตอายภรรยาท่ีมีพ่อจนจึงท าเป็นไม่รู้จกั
พ่อ พ่อจึงไปหาลูกคนเล็กบอกว่าหิวขา้ว ถึงแมลู้กคนน้ีจนมีขา้วเหลือเพียงเลก็นอ้ยแต่ก็น ามาใหพ้่อ
กิน ต่อมาพ่อบอกว่าพ่อจะตายอยู่แลว้ให้หามไปป่าชา้ถา้มีสัตวอ์ะไรมาเกาะฝาโลงก็ให้จบัสัตว์นั้น 
เม่ือพ่อตายไปก็ปรากฏว่ามีนกเขาไปเกาะท่ีฝาโลง ลูกชายคนเล็กพยายามจบัมนัแต่พอจะจบัมนั                         
ก็บินมาเกาะไหล่ เม่ือนกร้องทีหน่ึงเงินก็ร่วงออกมานอ้งคนเล็กจึงน านกไปเล้ียงไวจ้นร ่ ารวย ส่วนพี่
นั้นยากจนลงเม่ือเห็นว่านอ้งร ่ ารวยขึ้นจากนก จึงมาขอยืมนกไปเล้ียงบา้ง แต่พอนกร้องจัว่บา้นก็พงั
ลงมาและต่อมาหลงัคาพงัลงมาอีก พี่โมโหจึงฆ่านกตายเม่ือน้องทราบข่าวก็ตามไปเก็บกระดูกนก
แลว้น ามาท าเป็นหวี เม่ือหวีผมผมท่ีร่วงลงมากลายเป็นทองพี่จึงมาขอยืมหวีบา้ง แต่เม่ือหวีแลว้ผม
ร่วงหมดหวั น่ีแหละผลของคนท่ีไม่ส านึกถึงบุญคุณพ่อแม่ บา้นก็ไม่มีอยู ่หวัก็ลา้น 

                                                                             จาก “นิทานพื้นบา้นภาคกลาง” 
                                                                                     ของกฤชกร เพชรนอก  

 
1. พ่อทิ้งสมบติัอะไรไวใ้หลู้กชาย (ความรู้ความจ า) 

ก. หวีวิเศษ                     ข. นกวิเศษ 
ค.  หีบสมบติั                      ง. หน้ีสิน 

2. ใครไดช่ื้อวา่ลูกกตญัญู (ความเขา้ใจ) 
ก. ลูกชายคนโต          ข. ลูกชายคนเลก็ 
ค. ลูกชายคนโตและคนเลก็            ง. ไม่มี 
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3. อะไรคือคุณสมบติัของลูกชายคนเลก็ (ความเขา้ใจ) 
ก. ความจน                  ข. ความขี้ เกียจ 

 ค. ความกตัญญู                 ง. ความขยนัหมัน่เพียร 
4. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยของลูกคนโตไดม้ากท่ีสุด (น าไปใช)้ 

ก. กอหญา้คอยดูแลพ่อแม่เวลาท่านไม่สบาย 
ข. กอแกว้ดูแลภรรยาเป็นอยา่งดี ไม่เคยท าใหน้างผิดหวงั    
ค. ขา้วหอมมีฐานะร ่ารวยมาก เธอจึงมกัชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ง. ข้าวฟ่างย้ายไปอยู่อเมริกาและไม่ติดต่อกลบัมาหาพ่อแม่อกีเลย  

5. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองตรงกบัส านวนใด (วิเคราะห์) 
ก. คนดีผีคุม้ 
ข. ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้  
ค. รักดีหามจัว่ รักชัว่หามเสา 
ง. ความกตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 

6. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้รงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด                           
(การน าไปใช)้ 

ก. มานพเขา้วดัท าบุญทุก ๆ วนัพระ  
ข. มานะดูแลพ่อแม่เม่ือยามท่ีพ่อแม่ป่วยไข้ไม่สบาย 
ค. มานีจดัสรรปันส่วนเงินเดือน เพื่อน าไปออมทรัพย ์
ง. มาลยัเจอสุนขัหลงทางจึงเก็บมาเล้ียง และประกาศตามหาเจา้ของ 

อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 7 – 10 

เร่ืองแม่นากพระโขนง 

ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหน่ึงสามีช่ือมาก ภรรยาช่ือนาก ทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกนัมา
อย่างปกติสุขจนนางนากภรรยาตั้งครรภ ์ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีทิดมากสามีถูกทางราชการเกณฑ์
ไปเป็นทหารทิดมากจึงต้องทิ้งนางนากภรรยาซ่ึงท้องแก่ไว้เพียงล าพัง ด้วยความล้าสมัยทาง
การแพทยเ์ม่ือถึงเวลาคลอดหมอต าแยท่ีท าคลอดไม่สามารถท่ีจะช่วยชีวิตนางนากและลูกไวไ้ด้                      
ท าให้นางตอ้งตายทั้งกรมประกอบกบัความบงัเอิญของชาวบา้นท่ีช่วยกนัน าร่างของนากไปฝังไว้
ท่ามกลางต้นตะเคียนคู่ จึงท าให้วิญญาณของนางนากมีฤทธ์ิเดชมาก คร้ันถึงเวลาทิดมาก                        
ปลดประจ าการกลบัมาวิญญาณของนางนาคซ่ึงยงัคงรักและห่วงใยสามีอยู่ ก็แปลงร่างเป็นคนคอย
ตอ้นรับและใชชี้วิตตามปกติเช่นท่ีเคยเป็นมา ชาวบา้นพยายามท่ีจะเล่าความจริงใหทิ้ดมากฟัง                
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จาก “นิทานพื้นบา้นภาคกลาง” 

ของกฤชกร เพชรนอก 

 
แต่ทิดมากก็ไม่ยอมเช่ือ จนวนัหน่ึงขณะท่ีแม่นากก าลงัต าน ้าพริกอยู ่เผอิญท าไมตี้พริกหล่นใตถุ้นไป
จึงเอ้ือมมือยาวลอดใตถุ้นลงไปเก็บทิดมากซ่ึงก าลงัผ่าฟืนอยูเ่หลือบมาเห็นเขา้จึงไดเ้ช่ือว่าภรรยาตน
นั้นเป็นผีจริง ๆ ในท่ีสุดชาวบา้นไดนิ้มนตพ์ระธุดงครู์ปหน่ึงใหท้่านช่วยปราบวิญญาณของแม่นากท่ี
ก าลงัเป็นท่ีหวาดผวากนัอยู่ ซ่ึงท่านก็ไดท้ าพิธีและสามารถเรียกวิญญาณของแม่นากลงหมอ้ดินได ้
แล้วน าไปทิ้งลงในแม่น ้ าเร่ืองราวต่าง ๆ จึงได้สงบลงและกลายเป็นเร่ืองท่ีกล่าวขวญัถึงอยู่จน
ปัจจุบนัน้ี 
 
 
7. นางนากตายดว้ยสาเหตุใด (ความเขา้ใจ) 

ก. แทง้ลูกตาย     ข. จมน ้าตาย 
ค. ถูกชาวบา้นฆ่าตาย     ง. คลอดลูกตาย   

8. จากเร่ืองท่ีอ่านนกัเรียนคิดวา่ผูแ้ต่งตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด (วิเคราะห)์ 
ก. ความผกูพนัของนางนากและลูก   ข. ความโลภของชาวบา้น 
ค. ความกลวัของทิดมาก    ง. ความรักของนางนากท่ีมีต่อทิดมาก 

9. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองแม่นากพระโขนงคือขอ้ใด (วิเคราะห์) 
ก. ปัญญายอ่มประเสริฐกวา่ทรัพย ์
ข. การพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักยอ่มท าใหเ้กิดทุกข ์
ค. ก่อนเช่ืออะไรควรตรวจสอบใหแ้น่ใจเสียก่อน 
ง. ควรอโหสิกรรมและยอมรับในชะตากรรมที่เกดิขึน้ 

10. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต้รงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
 (การน าไปใช)้ 

ก. สมชายร้องไหฟู้มฟายเม่ือรู้วา่แมวท่ีตนเล้ียงตาย   
ข. สมหญิงหลงรักผูช้ายจึงท าคุณไสยใส่เพื่อใหผู้ช้ายหลงรัก  
ค. สมหมายมอบตัวกบัต ารวจในข้อหาลกัทรัพย์ และไปขอขมาต่อผู้เสียหาย 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก  
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จาก “นิทานพ้ืนบ้านภาคกลาง” 

ของกฤชกร เพชรนอก 

อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 11 – 15 

เร่ืองนิทานไม่รู้จบ 

คร้ังหน่ึงมีเศรษฐีผู ้หน่ึงชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจและเน่ืองจากมีลูกสาวงดงาม                     
เป็นท่ีหมายปองของบรรดาหนุ่ม ๆ จึงเป็นเหตุให้บรรดาหนุ่มพากันมาเอาใจเศรษฐีด้วย                           
เล่านิทานคนละหลายร้อยเร่ืองแต่เศรษฐีก็ยงัไม่พอใจและอยากฟังนิทานต่อไปเร่ือย ๆ ส่วนบรรดา
หนุ่ม ๆ ก็ไม่มีใครมาเล่านิทานใหฟั้งเศรษฐีรู้สึกหงุดหงิดและประกาศออกไปวา่หากใครสามารถเล่า
นิทานไม่รู้จบจะยกลูกสาวให้เป็นรางวลับรรดาหนุ่มพากนัมาเล่านิทานให้เศรษฐีฟัง แต่อย่างไร
นิทานก็ตอ้งจบลงในวนัใดวนัหน่ึงจึงไม่มีหนุ่มคนใดไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเศรษฐีสักคน วนัหน่ึง
หนุ่มพเนจร ไดย้ินเร่ืองเก่ียวกบันิทานไม่รู้จบ จึงอาสาไปเล่านิทานให้เศรษฐีฟัง กาลคร้ังหน่ึงนาน
มาแลว้มียายกบัตาคู่หน่ึงปลูกขา้วไวห้ลายสิบไร่ คร้ันเก็บเก่ียวเสร็จก็น าไปเก็บไวใ้นยุง้ฉาง แต่ก็ไม่
พน้สายตานกสองผวัเมียคู่หน่ึงซ่ึงแอบบินเข้าไปเพื่อขโมยกินข้าวเปลือกของยายกับตาทุกวนั         
เม่ือตวัหน่ึงบินเขา้ไปกินขา้วเปลือก อีกตวัหน่ึงก็จะคอยเป็นยามเฝ้าผลดักนัอยู่เช่นน้ีเป็นเวลาหลาย
วนัหลายเดือนขา้วเปลือกก็ยงัไม่หมดยุง้ฉาง “เม่ือนกตวัผูบิ้นออกตวัเมียก็บินเขา้ คร้ังพอตวัผูบิ้นเขา้
ตวัเมียก็บินออก” ชายพเนจรเล่าวนไปวนมาอยา่งน้ีหน่ึงวนัเตม็ ๆ จนเศรษฐีโมโหร าคาญ จึงเอ่ยถาม
อยา่งไม่พอใจวา่ “มนับินเขา้บินออกกนัอย่างน้ีทั้งวนัทั้งคืน เม่ือไหร่นิทานของเอง็จะเดินหนา้ต่อไป
ล่ะวะ” “ใจเยน็ ๆ ซิครับ” ชายหนุ่มตอบ “ก็ขา้วมนัเต็มยุง้ฉางกว่านกจะคาบเอาไปกินหมดมนัก็ตอ้ง
บินเขา้บินออก นบัคร้ังไม่ถว้นซิครับ” ฝ่ายลูกสาว เศรษฐีเห็นความมานะและความเฉลียวฉลาดของ
ชายหนุ่มจึงยกขนัน ้ ามาให้ด่ืมแกค้อแห้ง ชายหนุ่มคร้ังไดพ้บลูกสาวเศรษฐีก็ประทบัใจ จึงมีแรงใจ
เล่านิทานไม่รู้จบอย่างไม่ยอ่ทอ้ ชายหนุ่มเล่านิทานจนย่างเขา้สู่วนัท่ีสาม เศรษฐีก็เอียนขยาดท่ีจะฟัง
แต่ก็ไม่กลา้ยอมแพเ้พราะกลวัจะเสียลูกสาว จนครบสิบห้าวนัชายหนุ่มก็ไม่มีเสียงจะเล่าตอ้งเขา้ไป
กระซิบท่ีข้างหูเศรษฐี “พอแล้วโว้ยจะบ้าตายอยู่แล้ว”  เศรษฐีตะโกนโหวกเหวกอย่างโมโห 
เป็นอนัว่าผมเป็นฝ่ายชนะเพราะผมเล่ายงัไม่ถึงคร่ึงเร่ืองท่าน เศรษฐีก็เบ่ือก่อนแล้ว เศรษฐีจ าใจ             
ยกลูกสาวใหช้ายพเนจร 
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11. ชายพเนจรท าอยา่งไรจึงไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวเศรษฐี (ความรู้ความจ า) 
ก. เล่านิทานไม่รู้จบได้   ข. ดูแลลูกสาวเศรษฐีอยา่งดี  
ค. ขยนัหมัน่เพียรท างานใหเ้ศรษฐี  ง. เสาะหานิทานเร่ืองต่าง ๆ มาเล่าใหเ้ศรษฐีฟัง 

12. ชายพเนจรประทบัใจอะไรในตวัลูกสาวเศรษฐี (ความเขา้ใจ) 
ก. ความมีน ้าใจ    ข. ความสุภาพเรียบร้อย   
ค. ความขยนัหมัน่เพียร   ง. ความซ่ือสัตยต์่อบิดา 

13. นกัเรียนสามารถน าคุณสมบติัของชายพเนจรไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัในเร่ืองใดไดบ้า้ง                
(การน าไปใช)้ 

ก. ความมีน ้าใจต่อเพื่อมนุษย ์
ข. ความซ่ือสัตยไ์ม่โกหกผูอ่ื้น 
ค. ความกตญัญูต่อพ่อแม่และผูมี้พระคุณ 

ง. ความมานะอดทนในการท างานต่าง ๆ  

14. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองนิทานไม่รู้จบคืออะไร (การวิเคราะห์) 

ก. เม่ือมีจงรู้จกัให ้เม่ือไดจ้งรู้จกัพอ 

ข. ความซ่ือสัตยเ์ป็นพื้นฐานของคนดี 

ค. ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีน่ัน 

ง. จะเป็นนายคนตอ้งคิดถึงประโยชน์ของคนอ่ืนใหเ้ป็น 

15. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของชายพเนจร (การวิเคราะห์) 
ก. ความมีน ้าใจ    ข. ความซ่ือสัตย ์
ค. ความกตญัญูกตเวที   ง. ความมานะอดทน 
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สืบค้นจาก https://nitanstory.com/ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 16 – 20 

เร่ืองต านานขนมครก 

ไอก้ะทิหนุ่มนอ้ยแอบมีความรักกบัหนูแป้งซ่ึงเป็นลูกสาวคนเดียวของผูใ้หญ่บา้น ทั้งคู่เจอ
กนัวนัลอยกระทงและสัญญากนัวา่แมจ้ะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใด ทั้งคู่ก็จะขอยดึมัน่ความรักแทท่ี้
มีต่อกันชั่วฟ้าดินสลาย ไอ้กะทิก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบหาเงินเพื่อมาสู่ขอลูกสาวจาก
ผูใ้หญ่บา้น แต่กลบัถูกปฏิเสธแถมยงัโดนผูใ้หญ่บา้นส่งชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธครบมือมาลอบท า
ร้าย แต่ใจยงัตั้ งมั่นว่าวนัหน้าจะมาสู่ขอหนูแป้งใหม่จนกว่าผูใ้หญ่จะใจอ่อน แต่แล้วความฝัน                
ของ ไอก้ะทิก็พงัพินาศเม่ือผูใ้หญ่ยกหนูแป้งให้แต่งงานกับปลดัหนุ่ม จากบางกอก ไอก้ะทิรู้ข่าว                
จึงรีบกระเสือกกระสนหมายจะมายบัย ั้งการแต่งงานคร้ังน้ี ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นก็วางแผนป้องกนัไวแ้ลว้
โดยขดุหลุมพรางดกัรอไว ้แต่แม่แป้งแอบไดย้นิแผนร้ายเสียก่อนจึงหนีออกมาหมายจะหา้มหนุ่มคน
รักไม่ให้ตกหลุมพราง คืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมหนูแป้งว่ิงฝ่าความมืดออกมาเพื่อดกัหน้าไอ้กะทิ               
ไอก้ะทิเห็นหนูแป้งว่ิงมาก็ดีใจทั้งคู่รีบว่ิงเขา้หากนั ร่างของหนูแป้งก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมพราง
ของผูใ้หญ่บา้นต่อหนา้ต่อตาไอก้ะทิ กะทิก็รีบกระโดดตามลงไปเพื่อช่วยเหลือหนูแป้ง ชายฉกรรจ์                  
ท่ีขดุหลุมพรางซ่ึงแอบซุ่มอยูก่็รีบเขา้มาโกยดินฝังกลบหลุมท่ีทั้งคู่เพราะคิดว่าในหลุมมีเพียงไอก้ะทิ
ผู ้เดียว รุ่งเช้าผู ้ใหญ่บ้านสั่งให้ขุดหลุม แทบไม่เช่ือสายตาเบ้ืองล่างปรากฏร่างของไอ้กะทิ                     
กอดทบัร่างหนูแป้งลูกสาวของตน ทั้งสองนอนตายคู่กนัอย่างมีความสุข ผูใ้หญ่บา้นร าพึงต่อหน้า
ศพของลูกสาวว่า “พ่อไม่น่าคิดท าลายความรักของลูกเลย”ตั้งแต่นั้นมาอนุสรณ์แห่งความรักท่ี
กระท าสืบทอดกนัในสมยัอยธุยา ทุกแรม ๖ ค ่า เดือน ๖ ชาวบา้นท่ีศรัทธาในความรักของไอก้ะทิกบั
แม่แป้งก็จะต่ืนตั้งแต่เชา้มืดเขา้ครัวเพื่อท าขนมท่ีหอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิบรรจงหยอด ลง
หลุม แลว้น ามาวางคว ่าหนา้ซ้อนกนัเป็นสัญลกัษณ์วา่ “จะไดอ้ยูร่่วมกนัตลอดไป” ขนมน้ีจึงถูกเรียก
ขานกันในนาม “ขนมแห่งความรัก” หรือ ขนม คน-รัก-กัน ต่อมาถูกเรียกย่อ ๆ ว่า ขนม ค-ร-ก 
นัน่เอง 
 

 

 

 

 

 

https://nitanstory.com/
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16. ใครเป็นผูข้ดัขวางความรักของกะทิกบัแม่แป้ง  (ความรู้ความจ า) 
ก. พ่อของกะทิ  ข. พ่อของแม่แป้ง 
ค. แม่ของกะทิ    ง. แม่ของแม่แป้ง 

17. ผูใ้หญ่บา้นวางแผนไม่ใหก้ะทิเขา้มาท าลายพิธีแต่งงานอยา่งไร  (ความรู้ความจ า) 

ก. ส่งชายฉกรรณ์ไปท าร้ายร่างกายกะทิ 

ข. ขงัแม่แป้งอยูใ่นเรือนหอไม่ใหห้นีไปไหน 

ค. ให้ชายฉกรรณ์ขุดหลุมพรางเพ่ือท่ีจะฝังกะทิท้ังเป็น  

ง. ผูใ้หญ่บา้นเจรจากบักะทิเพื่อใหก้ะทิไม่มาลม้พิธีแต่งงาน 

18. จากเร่ืองเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของส่ิงใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ความรักของแม่แป้งกบักะทิ   ข. ท่ีมาของขนมครก 
ค. อนุสรณ์แห่งความรัก    ง. การตายของแม่แป้งและกะทิ 

19. จากเร่ืองท่ีมาของขนมครกเป็นอนุสรณ์เก่ียวกบัเร่ืองอะไร (การวิเคราะห์) 
ก. ความรัก       ข. ความซ่ือสัตย ์
ค. ความมุ่งมานะ      ง. ความขยนัหมัน่เพียร  

20. ไอก้ะทิกม้หนา้กม้ตาเก็บเงินเพื่อมาสู่ขอลูกสาวจากผูใ้หญ่บา้นแต่กลบัถูกปฏิเสธ ใจยงัตั้งมัน่ว่า
วนัหนา้จะมาสู่ขอหนูแป้งใหม่จนกว่าผูใ้หญ่จะใจอ่อน แต่แลว้ความฝันของไอก้ะทิก็พงัพินาศเม่ือ
ผู ้ใหญ่ยกหนูแป้งให้แต่งงานกับปลัดหนุ่ม จากสถานการณ์ข้างต้นส่ือให้ เห็นถึงเ ร่ื องใด                           
(การน าไปใช)้ 

ก. การคลุมถุงชน 
ข. ความหวงัดีของพ่อท่ีมีต่อลูก 
ค. พิธีงานแต่งงานท่ีตอ้งมีค่าขนัหมาก 
ง. ความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
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อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 21 – 31 

เร่ืองมณีพชัิย 

ทา้ววรกรรณและพระนางบุษบงไดจ้ดังานเลือกคู่พระธิดาช่ือเกศนี มีราชาและเจา้ชายจาก
ต่างเมือง มาเลือกคู่มากมาย แต่นางกลบัเลือกชายท่ีสติไม่เต็มทา้ววรกรรณจึงขบัไล่ออกนอกวงั                   
ชายบ้าใบ้จึงคืนร่างกลายเป็นพระอินทร์ดังเดิม และพานางเกศนีขึ้ นไปอยู่บนสวรรค์จนมีลูก                    
แต่ทวยเทพจะมีลูกไม่ไดผิ้ดธรรมเนียม จึงน าลูกท่ีช่ือยอพระกล่ินมาไวใ้นปลอ้งไผ่ แลว้เสกของ
อ านวยความสะดวกให้แก่ยอพระกล่ินจนโตเป็นสาวท าให้ปลอ้งไผ่นั้นหอมอบอวล มณีพิชยัโอรส
ทา้วพิไชยนุราชและนางจนัทรแห่งกรุงอยุธยาไดอ้อกมาเท่ียว ไดก้ล่ินจากปลอ้งไผ่ จึงใช้ดาบฟัน
ปลอ้งไผ่และปรากฏร่างหญิงสาวช่ือยอพระกล่ิน จากนั้นจึงพานางเขา้วงัและบอกกบัเสด็จพ่อเสด็จ
แม่วา่ยอพระกล่ินเป็นชายาของตน ทา้วพิไชยนุราชดีใจมากแต่ฝ่ายแม่กลบัเกลียดซงันางยอพระกล่ิน
อยา่งยิง่เพราะลูกของตนไดห้มั้นหมายกบัองคห์ญิงแห่งกรุงจีนไปแลว้ 

วนัหน่ึงนางจนัทรคิดแกลง้ยอพระกล่ิน จึงบอกสาวใช้เอาเลือดแมวและศพแมวไปทิ้งไว ้          
ในห้องยอพระกล่ิน รุ่งขึ้ นนางจันทรจึงบอกกับท้าวพิไชยนุราชว่ายอพระกล่ินเป็นกระสือ                       
ให้ไล่ออกไปเพราะหลกัฐานและพยานแน่นหนายอพระกล่ินจึงถูกขบัไล่ออกจากวงั หลงัจากนั้น 
พ่อของยอพระกล่ินไดล้งมาบอกใหลู้กสาวแปลงกายเป็นพราหมณ์รอแกแ้คน้อยูท่ี่อาศรมริมสระน ้ า                      
วนัหน่ึงนางจนัทรมาอาบน ้ าท่ีสระได้ถูกงูพิษท่ีแอบอยู่ในดอกบวักัด นางเจ็บปวดมากพราหมณ์               
ยอพระกล่ินบอกนางว่าจะรักษาพิษงูให้หากนางยอมบอกความจริงว่ายอพระกล่ินไม่ได้กินแมว              
แต่หากไม่ยอมบอกจะปล่อยให้ตายนางจึงเล่าความจริงให้ฟัง พอรักษาพิษงูได้ พราหมณ์                             
ก็เอ่ยปากขอมณีพิชัยไปเป็นทาสสักระยะหน่ึง มณีพิชยัอยู่รับใช้พราหมณ์ ท่ีอาศรมเป็นเวลานาน 
หลายเดือน ถึงแมพ้ราหมณ์ยอพระกล่ินจะแปลงกายเป็นสาวสวยมาลวงล่อให้หลงรัก แต่มณีพิชยั             
ก็ไม่ชายตาแล พราหมณ์ยอพระกล่ินเห็นว่าผวัของตนซ่ือสัตย์กับตนเองจึงคืนมณีพิชัยให้แก่                 
เมืองอยุธยาดังเดิมทางกรุงจีนเมืองปักก่ิงได้เร่งรัดให้ทางเมืองอยุธยามาแต่งงานองค์หญิงสักที 
เจา้ชายมณีพิชยัจึงตอ้งไปอภิเษก เพราะกลวัจะเกิดสงครามใหญ่ พราหมณ์ยอพระกล่ินจึงขอตามไป
ด้วย พอไปถึงเจ้ากรุงจีนเจ้าเมืองกรุงจีนทราบว่ามณีพิชัยได้มีชายาแลว้ จึงแกล้งให้มณีพิชัยยก
ขนัหมากมา 1,000 ชุด หากไม่ไดจ้ะ ถูกประหาร ทั้งสองคนจึงหนีหลงเขา้ไปในเมืองยกัษส์ลบไร้สติ
เพราะมนตแ์ห่งเมืองยกัษ ์นางวาสันยกัษาจึงจบัมณีพิชยัไปใหน้างผกาลูกสาวท่ีต าหนกั จนพราหมณ์
ฟ้ืนเห็นนางผกาอยูก่บัผวัของตนท่ีต าหนกัก็พร ่าร าพนัต่าง ๆ นานา แลว้ก็แปลงกายเป็น                                    
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นางยอพระกล่ินดงัเดิมร้องไห้จนหมดสติไปอีก พระอินทร์จึงตอ้งลงมาแกไ้ขเร่ืองราวแลว้น าตวั             
ยอพระกล่ินและมณีพิชยักลบัมาส่งท่ีเมืองอยธุยา ทั้งสองจึงจดังานอภิเษกท่ียิ่งใหญ่ และครองรักกนั
อยา่มีความสุข 

  

 

 

21. พระอินทร์ซ่อนยอพระกล่ินไวท่ี้ใด  (ความรู้ความจ า) 
ก. ปล้องไม่ไผ่    ข. อาศรมริมสระ 
ค. เมืองปักก่ิง    ง. เมืองอยธุยา 

22. นางจนัทรแกลง้ยอพระกล่ินเพื่อไล่นางออกจากวงัอยา่งไร  (ความรู้ความจ า) 
ก. ข่มขู่นางยอพระกล่ินทุกวนั 
ข. ใหส้าวใชข้โมยของแลว้โยนความผิดใหย้อพระกล่ิน 
ค. ข่มขู่พ่อแม่ของยอพระกล่ินเพื่อให้นางทนไม่ไดห้นีออกไปจากวงั 
ง. ให้สาวใช้เอาเลือดแมวและศพแมวไปทิง้ไว้ในห้องยอพระกลิน่ 

23. เพราะเหตุใดนางจนัทรถึงเกลียดยอพระกล่ิน  (ความรู้ความจ า) 
ก. เพราะยอพระกล่ินไม่ใช่ลูกกษตัริย ์
ข. เพราะยอพระกล่ินไม่ยอมเช่ือฟังค าสั่งของตน 
ค. เพราะไม่ใช่ผู้หญิงท่ีตนตั้งใจให้แต่งงานกบัลูกชาย 
ง. เพราะยอพระกล่ินเป็นท่ีหลงรักของทุกคนจึงรู้สึกอิจฉาริษยา 

24. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัตวัละครยอพระกล่ิน (ความเขา้ใจ) 
ก. มีนิสัยอิจฉาริษยาผูอ่ื้น 
ข. เป็นกระสือในร่างคน 
ค. เป็นธิดาของนางเกศนีกบัพระอนิทร์  
ง. เป็นสาวใชอ้ยูใ่นอาศรมของพระฤาษี  

25. มณีพิชยัมีคุณสมบติัดีในดา้นการเป็นสามีท่ีดีอยา่งไร (ความเขา้ใจ) 
ก. ไม่พูดปด                ข. ขยนัหมัน่เพียร 
ค. มีความรับผิดชอบ               ง. รักเดียวใจเดียว   

 

สืบคน้จาก 

https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=178 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=
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26. ตน้เหตุจากเร่ืองราวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะใคร (ความเขา้ใจ) 
ก. นางเกศนี     ข. นางจันทร 
ค. มณีพิชยั     ง. เจา้เมืองกรุงจีน 

27. ขอ้ใดต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยของนางจนัทรไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด (การน าไปใช)้ 
ก. ประภาอบรมสั่งสอนเล้ียงดูลูก จนไดดี้ 
ข. เกวลนิกล่าวหาสมชัยว่าขโมยของ ๆ คนอ่ืนไป โดยไม่มีหลักฐาน 
ค. เพื่อนในชั้นเรียนไม่มีใครชอบเล่นกบัส าราญ เพราะเขาชอบเกเรผูอ่ื้น 
ง. ขวญัใจดูแลเอาใจใส่ และท าหนา้ท่ีภรรยาท่ีดีต่อสามีตั้งแต่แต่งงานจนถึงปัจจุบนั 

28. หากนกัเรียนถูกงูพิษกดัเหมือนนางจนัทร นกัเรียนมีวิธีการปฏิบติัตนเบ้ืองตน้อยา่งไร (การ
น าไปใช)้ 

ก. หาสมุนไพรมาทา 
ข. ดูดพิษงูออกจากแผลท่ีโดนกดั 
ค. รีบแจ้งผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

29. “กรุงจีนเมืองปักก่ิงไดเ้ร่งรัดใหท้างเมืองอยธุยามาแต่งงานองคห์ญิงสักที” จากขอ้ความขา้งตน้
แสดงใหเ้ห็นถึงธรรมเนียนในสมยัโบราณเร่ืองใด (การวิเคราะห์) 

ก. การคลุมถุงชน 
ข. การล่าอาณานิคม 
ค. รูปแบบการปกครอง 
ง. การถวายเคร่ืองราชบรรณาการ 

30. คุณธรรมในขอ้ใดท่ีสามารถขดัเกลาจิตใจไม่ให้นางจนัทรกระท าความผิดได ้(การวิเคราะห์) 
ก. ความซ่ือสัตย ์    ข. ความโอบอ้อมอารี   
ค. ความวิริยะอุตสาหะ   ง. ความเมตตากรุณา 

31. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองน้ีคืออะไร (การวิเคราะห์) 
ก. สุขทุกขอ์ยูท่ี่ใจ 
ข. การใหอ้ภยัเป็นการใหท่ี้ยิง่ใหญ่ 
ค. คบคนพาลพาไปหาผิด คบบณัฑิตพาไปหาผล 
ง. ความซ่ือสัตย์ของสามีภรรยา เป็นสมบัติอนัล า้ค่าของครอบครัว 

 



  176 

อ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 32 – 40  

เร่ืองไชยเชษฐ์ 

ทา้วอภยันุราชเจา้เมืองเวสาลีมีพระธิดาองคห์น่ึงนามวา่นางจ าปาทอง เพราะเม่ือนางร้องไห้
จะมีดอกจ าปาทองร่วงลงมา คร้ันนางเจริญวยัขึ้นนางได้น าไข่จระเขม้าฟักและเล้ียงจระเขไ้วใ้น                 
ว ัง จระเข้เติบใหญ่ขึ้ นก็ดุร้ายตามวิสัยของมัน มันเท่ียวไล่กัดชาวเมืองจนเดือดร้อนไปทั่ว                             
ท้าวอภัยนุราชจึงขับไล่นางจ าปาทองออกจากเมืองพร้อมกับนางแมวท่ีนางจ าปาทองเล้ียงไว้                       
นางจ าปางทองกบันางแมวเดินซดัเซพเนจรอยู่ในป่าไปพบยกัษต์นหน่ึงช่ือนนทยกัษ ์นางตกใจกลวั
จึงว่ิงหนีไปพบพระฤๅษี พระฤๅษีช่วยนางไวแ้ละใหอ้ยูรั่บใชท่ี้อาศรมในป่า 

ทา้วสิงหลเป็นยกัษค์รองเมืองสิงหลไม่มีโอรสและธิดา คืนหน่ึงทา้วสิงหลทรงพระสุบินวา่

มียกัษ์ตนหน่ึงน าดอกจ าปามาถวายดอกจ าปามีสีเหลืองเหมือนทองค า โหรท านายว่าทา้วสิงหล                     

จะได้พระธิดานนทยกัษ์มาเข้าเฝ้าท้าวสิงหลและทูลว่าพบหญิงสาวอาศัยอยู่กับพระฤๅษีในป่ า                  

ทา้วสิงหลจึงขอนางจ าปาทองมาเป็นธิดา ประทานนามวา่นางสุวิญชา 

ฝ่ายพระไชยเชษฐ์เป็นโอรสเจา้เมืองเหมนัต์มีพระสนมอยู่เจ็ดคน วนัหน่ึงพระองค์เสด็จ
ประพาสป่า และหลงทางเข้าไปในเมืองสิงหล นางสุวิญชามาเท่ียวชมสวนพบพระไชยเชษฐ์                  
จึงน าความทูลให้บิดาทราบ  พระไชยเชษฐ์จึงทูลขอรับราชการในเมืองสิงหล ต่อมามีขา้ศึก ยกทพั
มาตีเมืองสิงหลพระไชยเชษฐ์อาสาสู้ศึกจนชนะ ทา้วสิงหลจึงทรงยกนางสุวิญชาใหเ้ป็นชายาและพา
กลบัเมืองเหมนัต ์นางสนมทั้งเจ็ดคนริษยานางสุวิญชา คร้ันนางสุวิญชาทรงครรภจ์วนจะถึงก าหนด
คลอด นางสนมก็ออกอุบายว่ามีชา้งเผือกอยู่ในป่าพระไชยเชษฐ์จึงออกไปคลอ้งชา้งเผือก นางสนม
น าพระกุมารใส่หีบไปฝังท่ีใตต้น้ไทรในป่า เม่ือพระไชยเชษฐ์เสด็จกลบัจากคลอ้งชา้งเผือกนางสนม
ทูลว่านางสุวิญชาคลอดลูกเป็นท่อนไม ้พระไชยเชษฐ์จึงขบัไล่นางสุวิญชาออกจากเมือง นางแมว
แอบเห็นการกระท าของนางสนมจึงพานางสุวิญชาไปช่วยพระกุมารแลว้พากลบัไปเมืองสิงหล             
และตั้งช่ือวา่พระนารายณ์ธิเบศร์ 
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ต่อมาพระไชยเชษฐ์ทรงรู้ความจริงจึงออกติดตามนางสุวิญชาไปเมืองสิงหลได้พบ                    
พระนารายณ์ธิเบศร์ พระไชยเชษฐ์เห็นพระนารายณ์ธิเบศร์เท่ียวเล่นอยูก่บัพี่เล้ียงและมีหนา้ตาคลา้ย
พระองค ์ก็มัน่ใจว่าเป็นพระโอรสจึงเขา้ไปขออุม้และเอาขนมให้ พระนารายณ์ธิเบศร์โกรธว่าเป็น
คนแปลกหนา้จึงใชศ้รธนูหมายจะฆ่าใหต้าย แต่ธนูท่ียงิออกไปนั้นกลายเป็นดอกไมก้ระจาย เตม็พื้น
ท าให้พระไชยเชษฐ์เกิดความประหลาดใจยิ่งนัก จึงอธิษฐานจิตว่าถา้กุมารองค์น้ีเป็นลูกของตน
ขอให้ธนูท่ียิงออกไปนั้นกลายเป็นอาหาร ทนัใดนั้นพระไชยเชษฐ์ก็แผลงศรออกไปและศรธนูท่ียิง
ออกไปนั้นก็กลายเป็นอาหารมากมาย ท าใหพ้ระไชยเชษฐ์มัน่ใจเป็นแน่แทว้า่เป็นบุตรของตนจริง 

พระไชยเชษฐ์ทรงไต่ถามพระนารายณ์ธิเบศร์เก่ียวกบัมารดา พระนารายณ์ธิเบศร์บอกว่า

นางสุวิญชาเป็นแม่และทา้วสิงหลเป็นพ่อ พระไชยเชษฐ์จึงทรงเล่าความจริงให้พระนารายณ์ธิเบศร์

ฟัง พระนารายณ์ธิเบศร์จึงพาพระไชยเชษฐ์ไปขอโทษนางสุวิญชา และทั้งสามคนพ่อแม่ลูกจึงอยู่

ดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 

    

 

 

32. ลูกของพระไชยเชษฐ์ช่ือวา่อะไร (ความรู้ความจ า) 
ก. ทา้วสิงหล     ข. พระนารายณ์ธิเบศร์ 
ค. นางจ าปาทอง    ง. ทา้วอภยันุราช 

33. ท าไมนางจ าปาทองถึงถูกไล่ออกจากวงั (ความรู้ความจ า) 
ก. เพราะเป็นลูกอกตญัญู 
ข. เพราะมีรูปลกัษณ์อปัลกัษณ์ 
ค. เพราะนางจ าปาทองเป็นคนสติไม่ดี 
ง. เพราะน าจระเข้มาเลีย้งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 

34. ท าไมนางสนมทั้งเจ็ดจึงน าพระกุมารไปฝัง (ความรู้ความจ า) 
ก. ตอ้งการน ามาเป็นบุตรของตน  
ข. ตอ้งการขโมยพระกุมารไปใหฤ้าษี 
ค. ต้องการใส่ร้ายนางสุวิญชาว่ามีลูกเป็นขอนไม้  
ง. ตอ้งการซ่อนพระกุมารจากนางสุวิญชาเพื่อใหน้างตรอมใจ 

 

สืบคน้จาก https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=58 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=58
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35. ทา้วสิงหลกบันางจ าปาทองมีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนั (ความเขา้ใจ) 
ก. พ่อบุญธรรม   ข. ลูกพี่ลูกนอ้ง 
ค. เครือญาติ    ง. สามีภรรยา 

36. จงเรียงล าดบัเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหถู้กตอ้ง (ความเขา้ใจ) 
1. ทา้วสิงหลทูลขอนางจ าปาทองมาเป็นธิดาและประทานนามวา่นางสุวิญชา 
2. พระไชยเชษฐ์พบกบัพระนารายธิเบศร์และรู้ความจริงวา่เป็นลูกของตน 
3. สนมทั้งเจ็ดใส่ร้ายนางสุวิญชาวา่คลอดลูกเป็นท่อนไม ้
4. พระไชยเชษฐ์สู้ศึกจนชนะ ทา้วสิงหลจึงทรงยกนางสุวิญชาใหเ้ป็นชายา 
ก. 1, 3, 4, 2      ข. 1, 4, 3, 2 
ค.  4, 3, 2, 1      ง.  4, 2, 3, 1 

37. นกัเรียนคิดวา่ไชยเชษฐ์ควรกระท าส่ิงใดมากท่ีสุดเม่ือรู้วา่นางสุวิญชาคลอดลูกเป็นขอนไม ้(การ
น าไปใช)้ 

ก. น าเร่ืองน้ีไปเล่าใหผู้อ่ื้นฟัง  ข. ขบัไล่นางสุวิญชาออกจากวงั 
ค. สืบหาความจริงให้แน่ใจเสียก่อน ง. ท าร้ายนางสุวิญชาเพราะนางเป็นตวัประหลาด 

38.  พระนารายณ์ธิ เบศร์มีคุณสมบัติ ท่ีนักเรียนสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ในเ ร่ืองใด                      
(การน าไปใช)้ 

ก. ความกลา้หาญ 
ข. ความกตญัญูกตเวที 
ค. การเคารพผูท่ี้อาวุโสกวา่ 
ง. การไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า 

39. ส่ิงท่ีท าใหพ้ระไชยเชษฐ์เช่ือค าพูดปดของพระสนม (วิเคราะห์) 
ก. ความหูเบา    ข. ความเช่ือใจ     
ค. ความมึนเมา   ง. ความลุ่มหลงในความรัก 

40. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองตรงกบัสุภาษิตใด (การวิเคราะห์) 
ก. กระต่ายต่ืนตูม   ข. น ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 
ค. หนา้ต่างมีหู ประตูมีช่อง   ง. ไว้ใจทาง วางใจคน จนใจเอง   
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้                  

เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัดงัน้ี  

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้นบรรยากาศใน             
การเรียนรู้ 2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

3. การประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
โดยให้นักเรียนขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนมาก
ท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

 

 

รายการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม                 
ในการเรียนรู้  

     

2 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยท าใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี               
ผอ่นคลายไม่เคร่งเครียด 

     

3 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กพฒันาความสามารถ 
การอ่านจบัใจความอยา่งเป็นกระบวนการ 

     

5 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการตั้งค  าถามเพื่อหา

ค าตอบดว้ยตนเอง 

     

6 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน 

     

7 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
สนุกสนาน 

     

 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 

8 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่าน            

จบัใจความไดม้ากยิง่ขึ้น 

     

9 การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 

5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหไ้ด้

นกัเรียนไดฝึ้กการคิดอยา่งเป็นกระบวนการ 

     

10 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรม

ทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

ภาษาไทย 
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ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็น 

- ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 

การอ่านจบัใจความ 

- ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้                         

โดยใชเ้ทคนิค การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

- คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบั 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 
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ตารางท่ี 14 ผลการหาค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
การอ่านจบัใจความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้อที่ 
ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

(r) 
  ข้อที่ 

ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ 
จ าแนก 

(r) 
1 0.33 0.33   11 0.60 0.60 
2 0.32 0.30   12 0.37 0.50 
3 0.42 0.31   13 0.45 0.43 
4 0.32 0.34   14 0.45 0.54 
5 0.48 0.68   15 0.38 0.50 
6 0.58 0.70   16 0.50 0.66 
7 0.30 0.31   17 0.52 0.73 
8 0.33 0.44   18 0.60 0.69 
9 0.58 0.50   19 0.38 0.62 
10 0.71 0.31   20 0.33 0.62 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้          

โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค           
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

1 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้  

4.72 0.58 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

1 

2 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยท าให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีผอ่นคลาย ไม่เคร่งเครียด 

4.67 0.64 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

2 

3 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนั 

4.39 0.75 เห็นดว้ยมาก 3 

รวม 4.59 0.66 มากท่ีสุด 3 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กพฒันา
ความสามารถ การอ่านจบัใจความอยา่งเป็นกระบวนการ 

4.94 0.31 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

1 

5 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนไดฝึ้กการตั้ง
ค าถามเพื่อหาค าตอบดว้ยตนเอง 

4.94 0.31 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

1 

6 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
และกระตือรือร้นในการเรียน 

4.39 0.75 เห็นดว้ยมาก 3 

7 .  การจัดการ เ รียน รู้โดยใช้ เทคนิค  5W1H ร่ วมกับ
วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง          
มีความสุขสนุกสนาน 

4.67 0.55 
เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

2 

รวม 4.68 0.54 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค           
การสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ท่ี 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 

8. การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ร่วมกบั
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้
เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความไดม้ากยิง่ขึ้น 

5.00 0.00 
เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 
1 

9. การจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความโดย              

ใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับวรรณกรรมท้องถ่ินภาค
กลางช่วยให้ได้นัก เ รียนได้ฝึกการคิดอย่าง เ ป็น
กระบวนการ 

4.78 0.39 
เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 
2 

10. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางช่วยให้นักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

4.56 0.56 
เห็นดว้ย 

มากท่ีสุด 
3 

รวม 4.78 0.32 มากทีสุด 1 

ผลโดยภาพรวม 4.68 0.48 มากท่ีสุด - 
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              ตารางท่ี 16 คะแนนความสามารถการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                        

             หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกบัวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลาง 

เลขท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 

20 คะแนน 
คะแนนหลังเรียน 

20 คะแนน 
1 11 18 
2 8 15 
3 7 17 
4 5 14 
5 5 15 
6 7 15 
7 5 18 
8 10 17 
9 9 17 
10 8 16 
11 7 14 
12 8 15 
13 8 17 
14 11 17 
15 8 19 
16 8 18 
17 10 13 
18 7 17 

ผลรวมที่ได้ 142 292 

ค่าเฉลีย่ 8.76 16.89 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.73 1.29 
 

 



 
 
   

ประวัติผู้เขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวภทัรสุดา นาคสุข 
วัน เดือน ปี เกดิ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
สถานท่ีเกดิ ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 1 ต าบลบา้นปราโมทย ์อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม   
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