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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1) พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถใน      
การอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝก   
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3     
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จํานวน 30 คน เปน
การวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t – test แบบ Dependent  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3        

มีประสิทธิภาพเทากับ  83.33/83.92 

 2.  ความสามารถในการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังเรียนดวยแบบฝกสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ในภาพรวมในระดับมาก 
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The purposes of this research were to: 1) develop of comprehensive reading 

ability for grade 3 students using reading exercises with KWLH Plus technique to meet the 

selected standard afficient  80/80, 2). compare  comprehensive  reading ability for grade 3 

students  using  reading  exercises  with  KWLH Plus technique for grade 3 students and the 

posttest,and 3). study grade 3 students’ opinions  towards learning using reading exercises 

with KWLH Plus technique. The sample were 30 grade 3 students of Bantaichang Municipal 

School in Phangnga. The experimental design  was  One Group Pretest  Posttest  Design. 

The research instruments were lesson plan for grade 3 students, reading exercises 

with KWLH Plus technique, comprehensive reading ability test and a questionnaire for grade 3 

students using reading  exercises with KWLH Plus technique. The data were analyzed by 

percentage (%), mean ( ), standard  deviation (S.D.) and t-test  dependent. 
The  results  of  this  research  were  as  follow : 

1.The efficiency of reading  exercises with KWLH Plus technique was at 

83.33/83.92. 
2.The posttest reading exercises with KWLH Plus technique was higher than the 

pretest, there  was a significant difference between at the level of  0.01. 
3.The grade 3 students’ opinion towards learning using reading exercises with 

KWLH PLUS  technique were at high agreement level.         
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สังคมไทยในปจจุบันเปนยุคแหงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี

ตางๆ ขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และโดยเฉพาะวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งนับวันมีแตจะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไป
อยางไมหยุดยั้ง  การติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วดวยระบบส่ือสารที่ทันสมัย การดําเนิน
ชีวิตของบุคคลในยุคน้ีจึงตองรับรูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและกาวตามใหทัน  การอานจึงถือ
วาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตใหประสบผลสําเร็จ การอานนับเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตของมนุษย ดังที่สมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสําคัญของการอานวา 

ขาพเจาเห็นวาการอานเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
อันเปนประโยชนแกตนและสังคมในเชิงวิชาการ การอานมิใชเพียงการรับสารเทานั้น 
แตเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับความคิดและภูมิปญญาอันซับซอน ดังน้ันการอานจึงเปน
ศาสตรสาขาหนึ่งที่ตองการศึกษาวิจัย ทั้งในเชิงวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อนํา
ผลการศึกษาวิจัยไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาบุคลากรในระดับการศึกษา
และสาขาวิชาชีพตางๆ    (แมนมาส ชวลิต, 2545: 2) 

การอานนอกจากจะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดี      
ขึ้นแลว  ในการศึกษาผลการเรียนและความสําเร็จในการเลาเรียนยังขึ้นอยูกับประสิทธิภาพใน
การอาน โดยเฉพาะผูที่มีทักษะการอานไดเร็วและเขาใจในสิ่งที่อานไดเปนอยางดี ซึ่งไดมี
นักการศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของการอานสรุปไดวา      
การอานเปนทักษะสําคัญในการเรียนภาษาของนักเรียน การแสวงหาความรูตางๆ ตองใช    
การอานทั้งสิ้น การศึกษาเลาเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ทุกคนจําเปนตอง
ใชการอานเปนเครื่องมือในการศึกษาเลาเรียน ดังนั้นผูที่มีความสามารถในการอานคืออาน
ไดมาก อานไดเร็ว อานไดถูกตอง ยอมมีโอกาสในชีวิตหลายๆ ดานมากกวา เชน การศึกษา 
ดานสังคม ดานการประกอบอาชีพ เปนตน ตลอดจนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและ 
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ทันสมัยกวาผูที่ขาดทักษะในการอาน (ประเทิน มหาขันธ, 2530; ฉวีวรรณ คูหาภินันท, 2542; 
พนิตนันท บุญพามี, 2542; วัชรี บูรณสิงหและนิรมล ศตวุฒิ, 2542 และ พรทิพย ชาตะรัตน, 
2545) 

ในการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาจกลาวไดวาการ
อานเปนหัวใจของกิจกรรมทั้งหลาย เนื่องจากกิจกรรมในโรงเรียนประมาณรอยละ 80-90 ตอง
อาศัยการอานเปนสําคัญ (Stranmg, Mc.collough and Traxler, 1961 อางถึงใน วารุณี 
อุดมธาดา, 2537: 2) การอานจึงชวยใหเกิดการเรียนรู ไมวานักเรียนจะเรียนวิชาใดตองอาศัย
ทักษะการอาน ถานักเรียนมีทักษะในการอานอยางดีแลว  การเรียนวิชาอ่ืนๆ ก็จะบังเกิดผล
ตามไปดวย ทั้งนี้เพราะความสามารถในการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
อ่ืนๆ  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
อาน และพัฒนานักเรียนใหสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการที่จะพัฒนานักเรียนให
อานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยการฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ สําหรับการอานที่เปนพ้ืนฐานและเปนประโยชนตอการแสวงหาความรู คือ การอาน
จับใจความ เนื่องจากการอานจับใจความเปนพ้ืนฐานของการอานระดับสูง เชน อานตีความ 
อานวิเคราะหความ การอานจับใจความมีความสําคัญตอการเรียนรูศิลปะวิทยาการอ่ืนๆ เพราะ
ผูที่จะเรียนรูจนเขาใจแตกฉานในเนื้อความจากตัวบทของศาสตรแขนงตางๆ จําเปนตอง      
อานจับใจความไดอยางมีประสิทธิภาพบอกไดวาสิ่งท่ีอานนั้นถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไม ดังท่ี   
แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17)  ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล (2539: 55) และศรีวิไล พลมณี 
(2545: 122) ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การอานจับใจความเปนความเขาใจเร่ืองที่อาน
ระดับตน และเปนพ้ืนฐานสําคัญมากสําหรับการอานระดับสูงตอไป การอานจับใจความสําคัญ
จึงเปนหัวใจของการอานทุกรูปแบบ เพราะผูที่จับใจความเรื่องที่อานไดมากมีโอกาสรับรู
เรื่องราวไดดีกวาผูที่ไมสามารถจับใจความของเร่ืองที่อานได และหากจับใจความสําคัญไมได 
ยอมไมเขาใจเรื่องที่อาน หากตองการประโยชนจากเร่ืองที่อานนั้นก็ตองกลับมาอานใหม ทําให
เสียเวลา  

เนื่องจากการอานจับใจความมีความสําคัญตอการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึง
ตระหนักถึงความสําคัญของการอานและประโยชนของการอานจับใจความที่มีตอการเรียนการ
สอน จึงไดกําหนดเร่ืองการอานไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรัก    
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การอาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) สวนการอานจับใจความเมื่อพิจารณาจากสาระการ
เรียนรูแกนกลางในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตนก็จะปรากฏอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
สาระที่ 1 มาตรฐาน  ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 3 4 และ 5 ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 3 ตั้งคําถามและตอบคําถาม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ตัวชี้วัดท่ี 4 ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองที่
อาน โดยระบุเหตุผลประกอบ ตัวชี้วัดที่ 5 สรุปความรูและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานเพ่ือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะ
การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น เรื่องเลาสั้นๆ บทเพลง
และบทรอยกรอง บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน
ทองถิ่นและชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 11) 

แมการอานและการอานจับใจความจะมีความสําคัญตอการเรียนรูและได
กําหนดใหเปนเน้ือหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยางตอเนื่องแลวก็ตาม แตจาก
ประสบการณในการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของผูวิจัย พบวาการเรียนการ
สอนอานจับใจความยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากนักเรียนจํานวนมากไมสามารถ
อานจับใจความเนื้อเรื่องไดหรือ   จับใจความของเร่ืองไดไมดี จากปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผล
การเรียนของนักเรียนอยูในระดับไมเปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดวา นักเรียนจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอยกวารอยละ 60 ดังผลในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ดานผลผลิต : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)       
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555-2556 โรงเรียน
เทศบาลบานทายชาง ดังปรากฏในตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ดานผลผลิต : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง    
ชั้นประถมศึกษา   ปที่ 2 ปการศึกษา 2555-2556  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 

สาระการเรียนรู จํานวนนักเรียน
ที่เขาสอบ 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
รอยละ 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2555  ภาษาไทย 138 30 16.69 55.63 5.70 

2556  ภาษาไทย 160 30 16.79 55.98 5.93 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 
ที่มา  โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง, ฝายวิชาการ, “ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป   
ที่ 3 ปการศึกษา  2555 และปการศึกษา  2556” 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555-2556 โรงเรียนเทศบาล
บานทายชาง ระดับคะแนนต่ํากวาเปาหมายที่ทางโรงเรียนกําหนดไววา นักเรียนจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 60 จากสภาพปญหาดังกลาว
ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลบานทายชางในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนตนเกี่ยวกับปญหาดานการสอนอาน (พรจันทร ปรุงปลื้ม, 2557; พยอม 
ทองอุไร, 2557; มัลลิกา ลิ่มสกุล, 2557; นิศารัตน จิตสงค, 2557) ปญหาสวนใหญคือ นักเรียน
ไมไดรับการปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผูปกครองหรือครูที่ละเลยมา
ตั้งแตตน ทําใหเกิดผลตามมาคือ นักเรียนไมชอบอาน อานหนังสือนอยมาก หรืออานแตสิ่งที่ไม
เปนประโยชน  ซึ่งปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการที่ผูปกครองและครูตองใหความสําคัญกับ
การอานและชวยกันกระตุนใหนักเรียนหันมาสนใจอานหนังสือใหมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผล
การสํารวจสถิติการอานของคนไทยของหนวยงานสถิติแหงชาติ  ในเรื่องการอานหนังสือของ
ประชากร พ.ศ.2556 ของกลุมประชากรตั้งแตอายุ 6 ปขึ้นไปที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาทํางาน พบวามีประมาณ 11.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรอายุ 
6 ปขึ้นไป โดยสาเหตุที่ไมอานหนังสือเนื่องจากดูโทรทัศนมากที่สุดรอยละ 37.9 รองลงมา คือ 
อานหนังสือไมออกรอยละ 27.5 ไมมีเวลาอานรอยละ 26.0 ไมชอบหรือไมสนใจอานหนังสือ
รอยละ 18.1 ซึ่งคนกลุมนี้นาจะกระตุนใหหันมาอานหนังสือได และสาเหตุเนื่องจากสายตาไมดี
รอยละ 17.2 สวนสาเหตุอื่นมีเพียงเล็กนอย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556: 31)  

ปญหาการอานจับใจความนอกจากจะมีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนแลวดาน
ครูผูสอนก็เปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาขึ้น ซึ่งสุนัน ประสาทสอน (2545: 5) ไดกลาวไววา  

ปญหาการอานนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูบางสวนไมสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานได ท้ังน้ีเพราะผูเรียนขาดการฝกฝน
ทักษะดานการอานจับใจความ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการสอน ทําใหการอานไมมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในปจจุบันการสอนของครูเนนไปที่การสอนอานใหถูกตองตาม
หลักการอานเนนการอานออกเสียงมากกวา รวมท้ังระดับความสามารถพื้นฐานในการ
อานของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน จึงทําใหสมรรถภาพดานการอานจับใจความของ
ผูเรียนอยูในระดับต่ํากวาดานอ่ืนๆ  
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การจะพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยสูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะการอาน  

จับใจความน้ัน ครูผูสอนจําเปนที่จะตองแสวงหานวัตกรรม เทคนิคการสอนแบบตางๆ และ
ตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมโดยครูผูสอนตองเอาใจใสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอานบอยๆ 
แมจะฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะแลวยังจําเปนตองฝกเพ่ิมเติมอีก ดวยวิธีการฝกปฏิบัติในเนื้อหา
เดยีวกันซ้ําๆ ในสถานการณและวิธีการแตกตางกันเพื่อชวยพัฒนาทักษะการอานจับใจความให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนนักเรียนเกิดความชํานาญ กลาวคือ ครูผูสอนตองมีสื่อการสอนท่ีจะ
ชวยสงเสริมความเขาใจ เรื่องการอานจับใจความของนักเรียนหรือใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
เชน การใชแบบฝก การใชชุดการสอน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การสอนโดยใชเกมและ
เพลง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (3) 
และ (5) ที่กลาววา 

การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุน 
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน 
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง เน่ืองจากวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่อยูในกลุมทักษะ ซึ่ง“ทักษะ” หมายถึง 
ความชํานาญ ความคลองแคลว ความรวดเร็ว ความถูกตอง ทั้งนี้ทักษะจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อได
กระทําพฤติกรรมซํ้าๆ จนเกิดความชํานาญ ดังนั้นการสอนภาษาไทยเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะ
ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนไดนั้น นอกจากครูจะตองใชเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมแลว ยังตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสทําซ้ําๆ ฝกซ้ําอยู
เสมอจนเกิดความชํานาญ สามารถฟง พูด อาน เขียน ไดอยางคลองแคลว รวดเร็วและถูกตอง 
ผูวิจัยจึงนําแบบฝกมาเปนเครื่องมือในการสอน เพราะแบบฝกนั้นเปนเครือ่งมือสําคัญอยางหน่ึง
ที่ใชฝกทักษะทางภาษาใหไดผลดี ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของแบบ
ฝกไวดังนี้ Davies (Davies, อางถึงในกาญจนา คุณารักษ, 2539: 45) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการสรางแบบฝกวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่ง ถาเปนการสอนในลักษณะของการให
ความรูแลว ควรจะมีเวลาสําหรับการฝกทักษะประมาณรอยละ 25 ของเวลาทั้งหมด แตถาเปน
การสอนเพ่ือใหเกิดทักษะนั้น เวลาของการฝกทักษะในสวนนี้ ควรใชเวลาประมาณรอยละ 60 
ของเวลาทั้งหมด สวน Petty (1963 : 269) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไวอยางชัดเจน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 
วา เปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครูไดมาก ชวยสงเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล เพราะการใหนักเรียนทําแบบฝกท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง   จะทําให
ประสบผลสําเร็จทางดานจิตใจมาก ทั้งยังชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนส่ิงท่ีเรียนไดดวย
ตนเองและใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนไดอีกดวย   

ทั้งนี้แบบฝกจึงจัดเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนมีทักษะดังกลาว
ได เพราะแบบฝกคือ สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นและมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู เกิดทักษะและความแมนยําในเนื้อหา ดวยการ
ทบทวนเนื้อหาหรือฝกเพ่ิมเติมหลังจากเรียนแลว  จากการวิจัยของประมง สวัสดีลาภา (2552: 

63) พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับภคิน      
โชติธนเลิศ (2553) ที่พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่องการอานจับใจความสําคัญ
จากนิทานชาดกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ รังษิมา สุริยารังสรรค (2555: 80) พบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความโดย
ใชขอมูลทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชแบบฝกสูงกวา
กอนใชแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแบบฝกเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ดังกลาว จะเห็นไดวาแบบฝกที่สรางขึ้น สามารถใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได โดยนักเรียนที่เรียนดวยการใชแบบฝก จะมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวยแบบ
ฝก เพ่ือใหแบบฝกที่สรางข้ึนสามารถนําไปพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดนําเอาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือชวยในการพัฒนาแบบฝก
การอานจับใจความคร้ังนี้ดวย เพราะการพัฒนาทักษะการอานนอกจากจะตองใชสื่อที่
เหมาะสมแลวยังตองมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมทักษะการอานดวย  

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการอาน สามารถทําได
หลายวิธี ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL  KWL Plus และ KWLH  ซึ่งเทคนิค
เหลาน้ีลวนแตเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะการอาน  ทักษะการคิด และ
ความสามารถในการสรุปความ ดังที่ วัชรา เลาเรียนดี (2547: 92-94) ไดกลาวไววา การสอน
แบบรวมมือดวยเทคนิค KWL วาสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ  

อน่ึง การสอนโดยใชเทคนิค KWLH ก็เชนเดียวกันไดรับการพัฒนาจากเทคนิค 
KWL ตามแนวคิดของ Ogle (Donna Ogle) ซึ่ง H ยอมาจาก “How can we learn more” 
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คือ เรียนรูเพ่ิมเติมไดอยางไรเปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไปขยายผลความรูเพ่ิมเติม สามารถคนควา
หาความรูจากแหลงตางๆ ที่ผูเรียนสนใจ โดยความสําคัญและประโยชนของข้ันนี้จะนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ดังที่ วัชรา เลาเรียนดี (2548: 150-151) ไดกลาวไว
วา KWLH เปนเทคนิคที่เหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวน
ความรูเดิมของตนเองไดและนําความรูเดิมมาใช โดยนํามาใชจัดการเรียนการสอนไดทุกกลุม
สาระ โดยเฉพาะในเร่ืองที่นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเรื่องท่ีอานและ
สามารถฝกทักษะการคิดแบบตางๆ ไดในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในข้ัน H (How can we 

learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดอยางละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม
มากขึ้นซึ่งกวางขวางมากข้ึน รวมทั้งแหลงเรียนรูที่จะสืบคนหาความรูและคําตอบเพ่ิมเติม     
ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป  

นอกจากนี้วิธีการสอนโดยใชแผนภาพความคิด เปนการสอนตามหลักทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีความหมายของ Ausubel คือใหนักเรียนไดเรียนรูโดยนําความรูใหมมาเชื่อมโยง
กับความรูเดิมและประสบการณเดิมซึ่งกอใหเกิดการคิดอยางมีระบบ และกอใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมาย (Meaningful Learning) ตอนักเรียนแทนการเรียนรูแบบทองจํา (Rote 

Learning) โดยการสอนท่ีใชแผนภาพความคิดจะทําใหครูไดเห็นภาพรวมของแนวคิดในเรื่อง
หนึ่งๆ ของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไดถายทอดความคิดความเขาใจในเร่ืองนั้นๆ ออกมาเปน
รูปธรรม (อัญชลี ตนานนท, 2536: 46-47) ซึ่งสอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา 
(2544: 80) ไดกลาววา แผนภาพความคิดนั้นสามารถนําไปใชไดทั้งชีวิตสวนตัวและการทํางาน
จริง และเห็นวาถานําแนวคิด เทคนิควิธีการนี้ไปขยายผลในวงการศึกษา จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอผูมีหนาที่จัดการเรียนรู สําหรับผูเรียนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู ศาสตร
ศิลปะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สามารถชวยคิด จํา บันทึก เขาใจเนื้อหา   
การนําเสนอขอมูล และชวยแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหการเรียนรูเปนเรื่องสนุกสนาน
มีชีวิตชีวา และจากการศึกษางานวิจัยของจินดา ทองซุนหอ (2549) ไดศึกษาผลการใชเทคนิค
แผนที่ความคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความวิชาภาษา ไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา วิธีจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแผนท่ีความคิดชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการอานจับใจความสูงขึ้น  

จากลักษณะของแผนภาพความคิดดังกลาวจะเห็นไดวา แผนภาพความคิดชวย
สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยนําความรู ใหมมาเชื่อมโยงกับความรู เดิมและ
ประสบการณเดิมซึ่งกอใหเกิดการคิดอยางมีระบบ และกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH ที่เปนกลวิธีในการจัดการเรียนรูที่ทําให
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นักเรียนมีกรอบและแนวทางในการทําความเขาใจเนื้อหาอยางเปนลําดับขั้นตอน สามารถ
จัดการทบทวนความรูเดิมและนําความรูเดิมมาใช มีการจัดระบบขอมูลความรูและความคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการอาน ทําใหเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู  
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus โดยในขั้นตอน 
Plus ผูวิจัยไดนําแผนภาพความคิดมาชวยในการสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน ทั้งนี้เพ่ือ
ชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการอานจับใจความทีสู่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครูผูสอนควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนใหนาสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรู อยากลองทํา และภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองทุก
ขั้นตอน จึงควรนําเทคนิควิธีการใหมๆ ที่ศึกษาจากงานวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
ของผู เ รียนสงเสริมใหผู เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับในการศึกษาคนควา เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอาน     
จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู ให
บรรลุจุดมุงหมาย และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนนวัตกรรมที่ชวยปรับปรุง แกไขปญหาการเรียน    
การสอนวิชาภาษาไทย ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนักวิชาการ      
ไดกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาแบบฝก ดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 
145-146) ไดเสนอขั้นตอนการสรางแบบฝก ดังนี้ 1) ศึกษาปญหาและความตองการ โดยศึกษา
จากการอานจุดประสงคการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะ
ที่ตองการฝกออกเปนเน้ือหาหรือทักษะยอยๆ เพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด            
3) พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนในการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไปใช
อยางไร ในแตละชุดประกอบไปดวยอะไรบาง 4) สรางแบบทดสอบซ่ึงอาจมีแบบทดสอบ      
เชิงสํารวจ แบบทดสอบหรือวินิจฉัยขอบกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเร่ือง    
เฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสรางจะตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในขั้นตอน
ที่ 2 5) สรางแบบฝกหัดเพ่ือใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละแบบฝกจะมีคําถามให
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบ ขนาดของแบบฝกพิจารณาตามความเหมาะสม 6) สราง
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เอกสารอางอิงเพ่ือใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบแตละเรื่อง 7) นําแบบฝกไปทดลอง
ใชเพ่ือหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของแบบทดสอบ 8) ปรับปรุงแกไข 
และ 9) รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญเพ่ือใชประโยชนตอไป 

นอกจากนี้ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 14) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนา    
แบบฝก ดังนี้ 1) วิเคราะหปญหาและสาเหตุของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ศึกษา
รายละเอียดในหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม 3) พิจารณาแนวทาง
แกปญหาที่เกิดข้ึนจากขอ 1 โดยการสรางแบบฝกและเลือกเน้ือหาในสวนที่จะสรางแบบฝกนั้น
วาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเร่ืองไว 4) ศึกษารูปแบบของการสรางแบบฝกจาก
เอกสารตัวอยาง 5) ออกแบบชุดฝกแตละชุดใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย นาสนใจ 6) ลงมือสราง
แบบฝกในแตละชุด พรอมทั้งขอสอบกอนและหลังเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู 7) สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 8) นําไปทดลองใชแลวบันทึกผลเพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขสวนที่บกพรอง 9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว และ 10) นําไปใชจริง
และนําไปเผยแพรตอไป 

จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาแลวนั้น ยังมีผูที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
แบบฝก ดังเชน งานวิจัยของ ประมง สวัสดีลาภา (2552: 63) เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร พบวา 
นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ภคิน โชติธนเลิศ (2553) เรื่อง     
การพัฒนาแบบฝกทักษะเร่ืองการอานจับใจความสําคัญจากนิทานชาดก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตา-ราม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา
นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่องการอานจับใจความสําคัญจากนิทานชาดกมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ รังษิมา 
สุริยารังสรรค (2555: 80) เร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชแบบฝกสูงกวา
กอนใชแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ทั้งนี้ เ พ่ือใหแบบฝกการอานจับใจความมีประสิทธิภาพและความนาสนใจ      
มากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus มาใชในการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความคร้ังนี้ดวย      
ซึ่งเทคนิค KWLH Plus เปนแนวคิดมาจากแนวคิดพ้ืนฐานจากเทคนิค KWL ของ Ogle (Ogle, 
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1986, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 2552: 122) ที่นํามาใชในการสอนอาน ซึ่งเปนอักษรยอของ
คําวา Know, Want to Know และ Learned ตามลําดับขั้น ซึ่งคําวา Know (K) หมายถึง    
รูอะไรบางจากเรื่องที่อาน หรือหัวเรื่องที่กําหนด โดยที่ยังไมตองอานรายละเอียดเพ่ือถาม
ความรูเดิม เรื่องราว สาระสําคัญหรือเหตุการณที่เกี่ยวของ Want to Know (W) หมายถึง
ตองการอะไรจากเรื่องที่อาน จากบทอาน โดยคิดตอเนื่องจากข้ัน K คือรูอะไรจากเรื่องที่อาน
บาง และตองการรูอะไรเพ่ิมเติมจากเรื่องที่อานตอไป ถาในขั้น K ไดอานโดยละเอียดแลว 
Learned (L) เกิดการเรียนรูอะไรบาง โดยที่ทั้งขั้น K W และ L จะตองเขียนตอบลงใน
แบบฟอรมหรือตาราง K W L ที่เตรียมไวจากเร่ืองที่กําหนดใหอาน หลังจากนั้นเทคนิค KWL 

ไดพัฒนาใหสมบูรขึ้นโดย Carr and Ogle โดยเพ่ิมในขั้นตอนของการสรุปและเขียนแผนภูมิ
ความคิด และใชชื่อวา KWL Plus โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไว 
แตเพ่ิมการเขียนแผนผังความคิด (Mapping) และการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) 
อันเปนการพัฒนาทักษะการเขียน นอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน   สวนเทคนิค 
KWLH  นั้นพัฒนามาจากเทคนิค KWL  ตามแนวคิดของ Carr and Ogle ที่เนนการพัฒนา
ความสามารถในการอานและกระตุนความคิดกอนและหลังอาน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังนี้ 1) ขั้น K (What we know)   นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 2) ขั้น W (What 

we want to find out)  นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 3) ขั้น L (What 

we have learned) นักเรียนไดรูอะไรบางจากเร่ืองที่จะอาน และ 4) ขั้น H (How can we 

learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพ่ิมเติมไดอยางไร และเทคนิค KWLH  Plus นั้น เปนเทคนิค
ที่เพ่ิมเติมจาก KWL Plus อีกข้ันหนึ่งคือ ขั้น H ซึ่งสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีนักเรียนตองอาน ตองคิดและตองทําความเขาใจกับเรื่องที่
อาน ไวสําหรับฝกทักษะการแกปญหาและการคิดแบบตางๆ ไดโดยเฉพาะขั้น  H (How can 

we learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดหาความรูเพ่ิมเติมมากขึ้น หรือลึกซึ้งกวางขวาง   
มากข้ึน รวมทัง้แหลงเรียนรูที่จะสืบคนหาความรู คําตอบเพ่ิมเติม ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนา
ความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป และในข้ัน Plus หมายถึงสรุปผล          
การเรียนรูจากขั้นตอนทั้งหมดของ KWLH แลวใหแสดงออกดวยการสรางแผนผังเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสาระความรูตางๆ ชวยในการสรุปสาระสําคัญและเปนการตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียน  

นอกจากน้ีวัชรา เลาเรียนดี (2552: 132) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWLH และ KWLH Plus ไววา เทคนิค KWLH เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมอีกแบบหนึ่งที่จะชวยให
นักเรียนสามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเองได และนําความรูเดิมมาใช (วัชรา       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 
เลาเรียนดี, 2552: 152) และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus มีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ดังนี้  

1. เตรียมความพรอมใหความรูพื้นฐานดานการอานโดยใชขั้นตอน KWLH Plus 

2. กิจกรรมฝกความสามารถดานการอาน 

2.1 เปนขั้นคนหาความรูพ้ืนฐานเพ่ือชวยใหนักเรียนตรวจสอบความรูหรือ
เรื่องท่ีรูเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีอาน โดยใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู แลวนําขอมูลที่ไดมา
จําแนก และบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน K (What we know) 

2.2 เปนขั้นตรวจสอบความรูที่ตองการเพ่ือชวยใหนักเรียนพิจารณา
ตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม แลวบันทึกไวใน
กิจกรรมข้ัน W (What we want to find out) 

2. 3 เปนข้ันบันทึกความรูที่ไดเพ่ือชวยใหนักเรียนระบุสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
เรื่องท่ีอาน โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถามท่ี
กําหนดไวในกิจกรรมข้ัน W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับ
ขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกไวในกิจกรรมขั้น L (What we have 

learned)  
2. 4 เปนขั้นเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูล

เพ่ิมเติม หรือแหลงเรียนรู อ่ืนๆ เพ่ือใหไดความรู เ พ่ิมเติมมากขึ้น โดยใหนักเรียนบอก
แหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหอง แลวบันทึกไว
ในกิจกรรมข้ัน H (How can we learn more) 

2.5 เปนขั้นการสรางแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ซึ่งนักเรียนตอง
กลับไปอานทบทวนข้ัน K เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และเชื่อมโยงความสัมพันธของสาระ
ความรูตางๆ จากนั้นนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด 

2. 6 เปนขั้นการสรุปใจความสําคัญของเรื่องจากการอาน (Summarizing) 
โดยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีไดอาน 

3. วัดและประเมินผล 

จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาแลวนั้น ยังมีผูที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH และ KWLH Plus ดังเชน งานวิจัยของ ชลธิชา จันทรแกว 
(2549) เรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus พบวาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH 
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Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรู สมยา ทาเกตุ (2552) เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และ
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม พบวาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไมสูงกวากอนจัดการเรียนรู 
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไมในภาพรวมอยูในระดับสูง  

จากการศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู โดย
ใชแบบฝกและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS ที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบ
แนวคิดใน   การวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

คําถามที่ใชในการวิจัย 

1. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 

2. ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนหรือไม 

ตัวแปรตน 

การจัดการเรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS 

-  ความสามารถในการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS 

-  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
แบบฝกการอานจับใจความโดยใช เทคนิค 
KWLH PLUS 

ตัวแปรตาม 
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS เปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการ
วิจัยไวดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 มีทั้งหมด 5 หอง จํานวนนักเรียน 166 คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม จากนั้นสุมจับสลากได หอง    
ป.3/4  มีนักเรียนจํานวน 30 คน 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช เทคนิค 

KWLH PLUS 

ตัวแปรตาม ไดแก 
1. ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

3. ระยะเวลาในการวิจัย 

ระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 ใชเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 4 สัปดาห โดยสอนสัปดาหละ 2 คาบ คาบเรียน
ละ 60 นาที รวมเวลาที่ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยท้ังสิ้น 11 คาบ 

4. เนื้อหาท่ีใชทดลอง 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยไดศึกษาหลังสูตรแกนกลางกา รศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ าน โดยใชบท
อานจาก นิทาน  ตํานาน บทรอยกรอง เรื่องเลาสั้นๆ และขาว มากําหนดเปนหัวขอเรื่องของ
เนื้อหาที่สอน 4 เรื่อง คือ 

1. การอานจับใจความจากนิทาน 

2. การอานจับใจความจากเร่ืองเลาสั้นๆ 

3. การอานจับใจความจากบทรอยกรอง  
4. การอานจับใจความจากขาว 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน 

ผูวิจัยจึงนิยามความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 
1. การอานจับใจความ หมายถึง กระบวนการอานที่ผู เรียนสามารถระบุ

สาระสําคัญของเรื่อง เพ่ือทําความเขาใจความหมายของขอความ หรือเนื้อเรื่องที่อาน          
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ตั้งคําถามและตอบคําถามไดวา เปนเรื่องของใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และจัดลําดับ
เหตุการณและคาดคะเนเหตุการณไดถูกตอง 

2. ความสามารถในการอานจับใจความ หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลังการใชแบบฝกซ่ึงเปนขอสอบ
แบบปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หมายถึง สื่อการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง ประกอบดวย 4 ชุด โดยเรียงลําดับเนื้อหาตามสาระการ
เรียนรูแกนกลางดังนี้  

ชุดที่ 1 การอานจับใจความจากนิทาน  
ชุดที่ 2 การอานจับใจความจากเรื่องเลาสั้นๆ  
ชุดท่ี 3 การอานจับใจความจากบทรอยกรอง 
ชุดที่ 4 การอานจับใจความจากขาว  

4. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความ หมายถึง คุณภาพของแบบ
ฝก     การอานจับใจความท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นไดจากการ
ยอมรับประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) ของแบบฝกการ
อานใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 คือ 

80  ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ที่นักเรียนไดจากการสอบระหวาง
การใชแบบฝกการอานจับใจความ 

80  ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนทําไดจาก
การสอบรวมหลังจากการใชแบบฝกการอานจับใจความ 

5. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 หอง 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ 
สอบถามความคิดเห็นนักเรียนรายบุคคล ซึ่งถาม 3 ดาน คือ 1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
2) ดานการกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ไดรับ 

6. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2             
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางข้ึนอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอื่นตอไป 

3. ชวยแกปญหาในการเรียนการสอนอานจับใจความของครูผูสอนวิชาภาษาไทย 

4. เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
และวิชาอ่ืนตอไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS” ผูวิจัยได
ศึกษาคนควารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินการ
วิจัยตามลําดับดังนี้ 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

2.  การอานจับใจความ 

2.1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการอานจับใจความ  
2.2 ความหมายของการอานจับใจความ 

2.3 ประเภทของการอานจับใจความ 

2.4 หลักการของการอานจับใจความ 

2.5 จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 

2.6 การประเมินการอานจับใจความ 

3.  แบบฝกการอานจับใจความ 

 3.1 ความหมายของแบบฝก 

 3.2 ลักษณะแบบฝกที่ดีประโยชนของแบบฝก 

 3.3 หลักและข้ันตอนในการสรางแบบฝก 

 3.4 หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางแบบฝก 

 3.5 การหาประสิทธิภาพแบบฝก 

4.  เทคนิค KWLH PLUS 

4.1 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS 

4.2 แผนผังความคิด 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

17 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของ
ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง ไดอยางเต็มตามศักยภาพ         
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรู    
อันประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
กําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปนตองเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยไว 5 สาระการเรียนรูดังนี้ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใช
ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

     สาระท่ี 1 การอาน 

ตารางที่ 2  มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใช
ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.3 

1. อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่อง
สั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ได
ถูกตอง คลองแคลว 

2. อธิบายความหมายของคําและ
ขอความที่อาน 

การอานออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา คําคลองจอง 
ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ที่
ประกอบดวยคําพ้ืนฐานเพิ่มจาก  ป.2 ไม
นอยกวา 1,200 คํา  รวมทั้งคําที่เรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย 
- คําท่ีมีตัวการันต 
- คําท่ีมี รร 
- คําท่ีมีพยัญชนะและสระไมออกเสียง 
- คําพอง 
- คําพิเศษอ่ืนๆ เชน คําท่ีใช ฑ ฤ ฤๅ 

3. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

4. ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องท่ีอานโดย
ระบุเหตุผลประกอบ 

5. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่
อานเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน 

- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น   
- เรื่องเลาสั้นๆ 

- บทเพลงและบทรอยกรอง 
- บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน
ทองถิ่นและชุมชน 

6. อานหนังสือตามความสนใจ         
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่อง
ที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 

    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย 

    - หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนด
รวมกัน  

   ส
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ตารางที่ 2 มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 

แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน (ตอ) 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 

 

 

 

ป.3 

7. อานขอเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา 

 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือขอแนะนํา 
- คําแนะนําตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

- ประกาศ ปายโฆษณา และคําขวัญ 
8. อธิบายความหมายของขอมูล

จากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ 

 การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ  

9. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน  เชน 
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
- ไมเลนกันขณะที่อาน 
- ไมทําลายหนังสือ 

- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอาน
ขณะท่ีผูอื่นกําลังอาน  

จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนจะตองมีคุณภาพดังนี้ 

1. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ได
ถูกตองคลองแคลว เขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับ
เหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบาย
จากเรื่องที่อานได เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสือ
อยางสม่ําเสมอ และมีมารยาทในการอาน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึก
ประจําวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
และมีมารยาทในการเขียน 

3. เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดง
ความคิดความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารเลาประสบการณและพูดแนะนํา หรือพูด
เชิญชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟง ดู และพูด 
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4. สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา ความแตกตางของคําและพยางค 

หนาท่ีของคําในประโยค มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคํา แตง
ประโยคงายๆ แตงคําคลองจอง  แตงคําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

5. เขาใจและสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพ้ืนบาน เพลงกลอม
เด็ก ซึ่งเปนวัฒนธรรมของทองถิ่น รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น ทองจําบทอาขยานและ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจได 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู วิจัยไดศึกษาหลังสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาไดกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน โดยใชบทอาน
จาก นิทาน  ตํานาน บทรอยกรอง เรื่องเลาสั้นๆ และขาว มากําหนดเปนหัวขอเรื่องของเนื้อหา
ที่สอน 4 เรื่อง คือ 1) การอานจับใจความจากนิทาน 2) การอานจับใจความจากเรื่องเลาสั้นๆ 
3) การอานจับใจความจากบทรอยกรอง 4) การอานจับใจความจากขาว ทั้งนี้ผูวิจัยไดนํา
เนื้อหาดังกลาวมากําหนดเปนโครงสรางการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 โครงสรางการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความ 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ชื่อหนวย      
การเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ปลาเจาปญญา ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและ
คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจาก
เ ร่ื อ ง ที่ อ า น เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

นิทาน 1 
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ตารางที่ 3 โครงสรางการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

2 นกกระจาบ
แตกสามัคคี 

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและ
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจาก
เ รื่ อ ง ที่ อ า น เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

นิทาน 1 

3 กองขาวนอยฆา
แม 

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและ
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจาก
เ ร่ื อ ง ที่ อ า น เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

เรื่องเลา
สั้นๆ 

1 

4 ตาหมอเสือ –   
ตาหมอเทพ 

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและ
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจาก
เ รื่ อ ง ที่ อ า น เ พ่ื อ นํ า ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน 

เรื่องเลา
สั้นๆ 

1 
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ตารางที่ 3 โครงสรางการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ชื่อหนวย    
การเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

5 จับใหมั่น คั้น
ใหตาย 

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเ ร่ืองท่ีอานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจากเร่ือง
ที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

บทรอย
กรอง 

1 

6 ในขาย ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเ ร่ืองท่ีอานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจากเร่ือง
ที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

บทรอย
กรอง 

1 

7 พบซาก 

ฟอสซิลหอย 

ดึกดําบรรพ 
อายุ 35 ลาน
ป   

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเ ร่ืองท่ีอานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจากเร่ือง
ที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ขาว 1 
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ตารางที่ 3 โครงสรางการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ชื่อหนวย    
การเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

8 ชาวเมืองตรัง
ผวาแบงก
ปลอม
ระบาด 

ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4 ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเ ร่ืองท่ีอานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 
ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจากเร่ือง
ที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ขาว 1 

รวม 8 
 

การอานจับใจความ 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับการอานจับใจความ 

ในชีวิตประจําวันของมนุษย ตองใชภาษาเพ่ือติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันเสมอ 
การอานจึงมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนามนุษย เพราะวา การอานเปนการสื่อสารและ
ถายทอดความคิดของผูเขียนไปสูผูอานไดเปนจํานวนมากโดยไมจํากัดเวลา การอานจึงเปน
ทักษะที่มีความสําคัญอยางมากตอการแสวงหาความรู ตลอดจนนําไปสูการปรับปรุง 
บุคลิกภาพ อารมณและการดําเนินชีวิต ดังนั้นการสอนอานจึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญ 
ผูสอนควรมีความเขาใจทักษะการอานอยางถูกตองและแมนยํา จึงจะสามารถเลือกวิธีสอนให
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ   การเรียนการสอนตามสถานการณจริง 

ความหมายของการอานจับใจความ 

การอานจับใจความเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการอานเรื่องราวตางๆ เพราะชวย
ใหผูอานทราบสาระสําคัญที่ผูเขียนตองการบอก นอกจากนั้นยังสามารถนําทักษะการอานจับ
ใจความไปใชเปนเคร่ืองเมื่อในการแสวงหาความรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณและสติปญญา     
ทําใหเปนผูที่ทันตอเหตุการณ มีผูเชี่ยวชาญและผูรูดานการอานหลายทานกลาวถึงความหมาย
ของการอานจับใจความสําคัญไวดังนี้ 
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2528: 25) กลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวา 

หมายถึงอัตราความสามารถในการอานของผูอานที่สามารถตอบคําถามในเน้ือเรื่องเก่ียวกับ
ใจความสําคัญ แนวเรื่อง และความมุงหมายของผูเขียน ซึ่งสอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน 
(2530: 29-35) และบรรเทา กิตติศักด์ิ (2537: 117) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการอาน    
จับใจความ วาเปนการอานขั้นละเอียดเพ่ือทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เปนการอานเพ่ือตองการ
ทราบวาเรื่องน้ันเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร มีความสําคัญตรงไหนและความหมายของเร่ืองวามี
ความเกี่ยวของกันอยางไร สวนแววมยุรา เหมือนนิล (2538 : 9) และกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 188) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา การอานจับใจความ หมายถึง
การอานที่มุงคนหาสาระของเร่ือง เชน จุดมุงหมายของเร่ือง ความรูหรือขอมูลที่น าสนใจ 
แนวคิดหรือทัศนคติของผูเขียน ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ สวนท่ีเปนใจความสําคัญและสวนที่
ขยายใจความสําคัญ หรือสวนประกอบเพ่ือใหเรื่องชัดเจนขึ้น สวนสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 
(2539: 88) ไดกลาววา การอานจับใจความเปนกระบวนการท่ีเขาใจความหมายของคํา กลุมคํา 
ประโยคและขอความ  

จากความหมายของการอานจับใจความดังกลาว สรุปไดวา การอานจับใจความ 
หมายถึง กระบวนการอานที่ผูเรียนสามารถระบุสาระสําคัญของเร่ือง เพ่ือทําความเขาใจ
ความหมายของขอความ หรือเนื้อเรื่องท่ีอาน ตั้งคําถามและตอบคําถามไดวา เปนเร่ืองของใคร 
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และจัดลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณไดถูกตอง 

ประเภทของการอานจับใจความ 

การอานจับใจความมีหลายประเภท ในการอานจับใจความเ พ่ือให เกิด
ประสิทธิภาพน้ันผูอานตองมีหลักและวิธีการเพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีอาน ซึ่งกาญจนา 
นาคสกุล และคณะ (2521: 183) กลาวถึงประเภทของการอานจับใจความวามี 2 ลักษณะคือ 
การอานเพ่ือจับใจความสวนรวม เปนการทําความเขาใจเนื้อหาสวนรวมของเรื่องหรือหนังสือ 
ถือเปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะถาผูอานไมสามารถจับใจความสวนรวมได จะมอง       
ไมเห็นความสัมพันธของรายละเอียดตางๆ และอาจเปนผลใหไมเขาใจจุดหมายสําคัญของ
หนังสือนั้นๆ ได อีกลักษณะหนึ่งคือ การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ซึ่งถือเปนการอาน          
ที่ตอเนื่องจากการอานข้ันแรก กลาวคือ ในขณะที่อานจับใจความสวนรวมนั้น อาจถือไดวาเปน
การอานหนังสือตลอดท้ังเลมอยางผานๆ เมื่อมาถึงขั้นที่จะจับใจความสําคัญ ผูอานจะตองอาน
คอนขางละเอียด แลวสรุปใจความสําคัญโดยการบันทึก นักอานที่ดีควรเก็บสาระสําคัญใน
หลายแงมุม เชน เก็บแนวคิดของผูเขียน จุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง เปนตน ความเห็นดังกลาว
นี้สอดคลองกับความเห็นของ เถกิง พันธุเถกิงอมร (2528: 13) ที่กลาววา การอานจับใจความมี 
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2 ประเภท คือการอานเพ่ือจับใจความสวนรวม เปนหัวใจในการอานหนังสือทุกชนิด ถาผูอาน
ไมสามารถจับใจความสวนรวมไดก็ไมสามารถเห็นรายละเอียดขอปลีกยอยของเนื้อเรื่องที่อาน
ได และการอานจับใจความสําคัญ เปนการอานจับใจความสําคัญของเน้ือความในแตละยอหนา
ใหได เพราะประโยคใจความสําคัญถือเปนกุญแจ เปนประโยคครอบคลุมเนื้อความ และ
พนิตนันท บุญพามี (2542: 78) กลาวถึงการอานจับใจความวาสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ
คือ การอานโดยละเอียดคือ การอานเพ่ือเก็บความที่เปนสาระประเด็นตางๆ อยางละเอียด
ตลอดเรื่อง สามารถรับรูทําความเขาใจเรื่องไดอยางกระจางแจง ลักษณะท่ีสองคือการอานโดย
สรุป คือ การอานเก็บความเฉพาะท่ีประเด็นสําคัญของเร่ือง ผูอานสามารถรับรูทําความเขาใจ
เนื้อหาสําคัญของเร่ืองได  

จากความคิดเห็นดังกลาวสรุปไดวา การอานจับใจความนั้นมี 2 ประเภทคือ     
การอานจับใจความสวนรวมกับการอานจับใจความสําคัญ ซึ่งการอานจับใจความท้ังสอง
ประเภทนี้มีความเกี่ยวเน่ืองกัน เพราะถาหากผูอานไมสามารถจับใจความสวนรวมไดแลวก็
เปนไปไดยากท่ีจะอานจับใจความสําคัญไดสําเร็จ 

หลักการของการอานจับใจความ 

การอานจับใจความเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการอานทุกประเภท ทั้งยังเปน
ทักษะพ้ืนฐานในการอานขั้นสูงตอไป ไมวาจะเปนการอานเพ่ือตีความ วิเคราะห หรือวิจารณ 
ซึ่งมีนักการศึกษาไดเสนอแนะหลักการอานจับใจความไวดังนี้  

ผะอบ โปษะกฤษณะ (2526: 16) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของการอานจับใจความ 
สรุปไดวา ผูอานตองอานเร่ืองใหตลอดและพยายามหาประโยคใจความสําคัญใหได จากนั้น    
ตั้งคําถามเพ่ือถามตนเองวา ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร แลวสรุปใจความสําคัญของเร่ือง และ
ขยายความในคําตอบเพ่ือตองการรายละเอียด สวนผกาศรี เย็นบุตร (2526: 66) และบันลือ 
พฤกษะวัน (2530: 145-146) ไดเสนอแนวการอานจับใจความ ซึ่งมีความสอดคลองกันวา   
การอานจับใจความผูอานตองอานตั้งแตชื่อเรื่อง และจุดประสงคการอานคืออะไร จากนั้นอาน
ใหจบอยางคราวๆ เพ่ือดูวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับเรื่องอะไร พิจารณาหาใจความสําคัญ ถาเปน
หนังสือทั้งเลมควรอานสารบัญกอน ขั้นตอไปก็อานโดยละเอียด ในขณะท่ีอานก็ตั้งคําถามวา
เรื่องท่ีอานเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร เกิดขึ้นที่ใด เมื่อไร อยางไร และผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
ในการเสนอเร่ืองนี้ จากนั้นนํามาเรียบเรียงเปนภาษาของผูอานเอง และประการสําคัญควรฝก
การอานจับใจความสําคัญอยูเสมอ จะชวยใหการอานจับใจความดีขึ้น นอกจากนี้แววมยุรา 
เหมือนนิล (2538: 11) ไดเสนอแนวทางในการอานจับใจความใหเขาใจงายและรวดเร็ววาตอง
อาศัยแนวทางพ้ืนฐานหลายประการ สรุปไดดังนี้ ประการแรก สํารวจสวนประกอบของหนังสือ
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อยางคราวๆ เพราะสวนประกอบของหนังสือ เชน ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ คําชี้แจงการใช
หนังสือ ตางก็มีสวนทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือไดอยางกวางขวาง ประการที่สอง            
ตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการอานใหเหมาะสม 
และอานจับใจความหรือหาคําตอบไดเร็วขึ้น ประการท่ีสาม มีความสามารถทางภาษานับเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการอานจับใจความ โดยเฉพาะทักษะในการแปลความหมายของคํา ประโยค 
และขอความตางๆ ในเรื่อง ใหเขาใจถูกตองรวดเร็ว ประการท่ีสี่ มีประสบการณหรือภู มิหลัง
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน จะทําใหเขาใจและจับใจความของเรื่องที่อานไดเร็วขึ้น ประการสุดทาย 
ควรเขาใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแตละประเภทมีรูปแบบการแตงและเปาหมายของเร่ือง
ที่แตกตางกัน ถานักเรียนมีความเขาใจลักษณะของเรื่องหรือหนังสือที่อานชัดเจนวามี รูปแบบ
กลวิธีการแตงอยางไร ก็จะมีแนวทางในการอานจับใจความไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

สรุปไดวาหลักการอานจับใจความนั้นผูอานตองตั้ งจุดมุงหมายในการอานให
ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการอานใหเหมาะสม จากนั้นอานเรื่องราวใหตลอด
เรื่องอยางคราวๆ แลวคอยจับใจความสําคัญของแตละยอหนา ซึ่งผูอานจะตองมีความสามารถ
ทางภาษาโดยเฉพาะทักษะในการแปลความหมายของคํา ประโยค และขอความ และควร
เขาใจลักษณะของหนังสือวามีรูปแบบกลวิธีการแตงอยางไร เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการอาน
จับใจความใหอานไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 

การอานที่ดีนั้นผูอานควรต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน การอานจับใจความ
ก็เชนเดียวกันผูอานจําเปนตองตั้งจุดมุงหมายวาจะอานเพ่ืออะไร ซึ่งดุษฎี ลีหละเมียร (2521: 
67-71) และศิริพร ลิมตระการ (2534 : 99-100) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอาน           
จับใจความสรุปไดดังนี้ 

1. อานเพ่ือทราบรายละเอียดของเนื้อเรื่อง โดยไมคํานึงถึงอัตราความเร็วใน   
การอาน เปนการอานอยางละเอียด ซึ่งผูอานมีจุดมุงหมายเพ่ือนํารายละเอียดของเรื่องไปใช
ประโยชน หรืออานเพื่อความเพลิดเพลิน 

2. อานเพ่ือความมั่นใจใหกับตนเองเปนการอานที่ผูอานเคยมีความรูในเรื่องนั้น
มากอนแลวแตลืมรายละเอียด จึงตองอานอีกครั้ง อยางคราวๆ เพ่ือใหระลึกได เปนการ
ทบทวนเนื้อเร่ืองเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ 

3. อานเพ่ือทําความคุนเคยกับคําศัพทใหมๆ โดยใชเนื้อหาของเรื่องเปนสื่อ    
การอานจึงมักใหการสํารวจและตรวจสอบ ผูอานมักนําไปใชประโยชนในการอานจับใจความ
เรื่องท่ีเปนวิชาการระดับสูง 
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4. อานเพ่ือพัฒนาความคิดใหกวางไกล เปนการอานที่ผูอานตองอานอยาง

ละเอียดเพื่อพัฒนาขอมูลใหสอดคลองกับที่เปาหมายกําหนด 

5. อานเพ่ือมุงเนนอัตราความเร็วในการอาน เปนการอานที่ผูอานตองการ      
จับใจความสําคัญของเร่ืองในเวลาท่ีจํากัดและตองการอานใหไดเนื้อเรื่องมากที่สุด 

6. อานเพ่ือศึกษาเนื้อหาของเร่ืองที่ตนไมเคยมีพ้ืนความรูมากอน เปนการอานที่
ผูอานมักใชวิธีการอานจับใจความลักษณะสํารวจและตรวจสอบ คือในข้ันสํารวจจะใชวิธีกวาด
สายตาดูเนื้อหาคราวๆ และข้ันสํารวจดวยการอานอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

สวนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 28) ไดแบงลักษณะของการอาน
ไวเปน 2 ประเภท แตละประเภทเนนการฝกแตกตางกัน คือ 

1. การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน ไดแก การอานนิยาย นิทาน หรือเรื่อง
สนุกสนาน 

2. การอานเพ่ือความรู ไดแก การอานตํารา หนังสือวิชาการ หรืออานเพ่ือ
ตองการรายละเอียด 

จากจุดมุงหมายของการอานจับใจความดังกลาว สรุปไดวา การอานจับใจความมี
จุดมุงหมายที่หลากหลายแลวแตจุดมุงหมายของผูอานแตละคน ซึ่งในภาพรวมแลวจุดมุงหมาย
ของการอานนั้นก็เพ่ือใหผูอานสามารถทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่อาน คาดการณ หรือแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได สรุปสาระสําคัญเร่ืองที่อาน และนําความรูที่ไดจากการอานมา
พัฒนาความคิดและใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

แบบฝกการอานจับใจความ 

ความหมายของแบบฝก 
แบบฝกเปนเครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญที่จะชวยใหการสอนบรรลุวัตถุประสงค

ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความคงทนในการจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการฝกทักษะตางๆ มีนักการศึกษาและผูรูกลาวถึงความหมาย
ของแบบฝกไวดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (2546 : 489) ไดอธิบาย
ความหมายของแบบฝกไววา แบบฝก หมายถึง แบบอยาง ปญหา หรือคําสั่งที่ ตั้งขึ้นเพ่ือให
นักเรียนฝกตอบ เปนเครื่องมือทางการเรียนชิ้นหน่ึง สําหรับนักเรียน โดยในแบบฝกจะ
ประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรมและมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทําบทเรียน
ในชั้นเรียน ฉะน้ันแบบฝกจึงควรมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง 
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เชนเดียวกับอัจฉรา ชีวพันธ และคนอ่ืนๆ (2532: 25) ที่กลาววา แบบฝกหมายถึงสิ่งที่สรางขึ้น
เพ่ือเสริมทักษะใหแกนักเรียน มีทักษะเปนแบบฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทํา เชน การ
ตั้งโจทยใหนักเรียนตอบ หรือการยกขอความมาฝกทักษะหลังจากที่เรียนไปแลว โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน  สวนชัยยงค พรมวงศ (2537: 490) ไดให
ความหมายของแบบฝกวา หมายถึงสิ่งที่นักเรียนตองใชคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัด
ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลม     
ก็ได นอกจากน้ีปรีชา ชางขวัญยืน (2539: 131) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝก
ทักษะหมายถึง หนังสือที่ใหแนวทางแกผูเรียนในการฝกฝนสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว เพ่ือชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้นหรือเกิดทักษะความชํานาญมากข้ึน และถวัลย มาศจรัส 
(2546: 18) กลาววา แบบฝกทักษะ หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอ ที่สามารถตรวจสอบ และ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนไปสูการสรุปความคิด    
รวบยอด และหลักการสําคัญของสาระการเรียนรู รวมท้ังทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ   
ความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได 

จากความหมายของแบบฝกขางตนพอสรุปไดวา แบบฝกหมายถึง สื่อที่สรางขึ้น        
เพ่ือพัฒนาทักษะใหแกนักเรียนจนเกิดความชํานาญในทักษะนั้นๆ แบบฝกจะมีกิจกรรมที่
หลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและทบทวนความรูที่ไดจากแบบฝก และทําใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนไดดวยตนเอง 

ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 
แบบฝกที่ดีควรสรางข้ึนตามหลักการสรางแบบฝกและตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยา 

เนื้อหาตองเหมาะสม และสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและตอบสนองตรงตาม
วัตถุประสงค ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน นาสนใจและทาทายความสามารถ แบบฝกควรมี
ความหลากหลาย ดังที่ กอ สวัสดิพาณิชย (2524: 20) กลาววา แบบฝกควรมีรูปแบบที่
นาสนใจ มีเนื้อหาเก่ียวกับบทเรียน มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน มีภาพประกอบเหมาะสมกับ
กิจกรรมและภาพควรเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนในการที่จะพัฒนาทักษะ 
สวนถวัลย มาศจรัส (2546: 21) กลาวถึงแบบฝกทักษะที่ดีโดยสรุปวา จะตองมีจุดประสงค
ชัดเจน สอดคลองกับการพัฒนาทักษะตามสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระ เนื้อหา
ถูกตองตามหลักวิชา ใชภาษาเหมาะสม มีคําอธิบายและคําสั่งท่ีชัดเจน งายตอการปฏิบัติตาม 
มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมกระบวนการเรียนรูของธรรมชาติวิชา มีกลยุทธ       
การนําเสนอ และการตั้งคําถามท่ีชัดเจน นาสนใจ ปฏิบัติตามไดเปนไปตามลําดับขั้นตอน    
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การเรียนรู สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคล สามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอด และสามารถใหขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุง
การเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ 
(2550: 33) ยังไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีสรุปไดวา แบบฝกท่ีดีตองสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคของหลักสูตร เหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน ใหความรู
ผูเรียนเปนขั้นตอนจากงายๆ ไปยาก ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็วและประหยัดเวลา 
เราความสนใจ และผูเรียนสามารถตอบสนองไดทันที สงเสริมเจตคติที่ดีตอเนื้อหาท่ีสอน        
มีความประณีต ขนาดเหมาะสมกับผูเรียนที่จะใชประกอบกิจกรรมระหวางเรียนและเหมาะสม
กับการสอนของครู  

จากลักษณะของแบบฝกท่ีดี ที่ไดกลาวมาขางตน พอจะสรุปไดวา แบบฝกท่ีดีนั้น
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของวัย ความพรอม ความสนใจ ความหลากหลายของกิจกรรม 
เพ่ือเราความสนใจของผูเรียน มีคําอธิบายอยางชัดเจน มีลําดับขั้นตอนในการฝกฝนจากงายไป
หายาก สอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่องที่สอน ผูเรียนเรียนรูไดรวดเร็วและประหยัดเวลา  
สามารถใหขอมูลยอนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 

ประโยชนของแบบฝก 
แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยสงเสริมความรูความเขาใจของแตละคน การที่

นักเรียนไดทําแบบฝกหัดจะชวยใหครูเขาใจพัฒนาการจากการเรียนการสอนของนักเรียนได
ชัดเจน ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

รัชนี ศรีไพรวรรณ (2517: 189) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไวดังนี้ 
1. ทําใหเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น 

2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน อันเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได 
4. ชวยสงเสริมทักษะภาษาใหคงทน 

5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว 
6. ชวยใหเด็กสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน 

8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากท่ีเรียนในบทเรียน 

9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง 
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สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 53-54) กลาวถึงประโยชนของ

แบบฝกทักษะไวดังนี้ 
1. ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรู 
2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 

3. ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได 
4. ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ชวยลดภาระครู 
6. ชวยใหเด็กฝกฝนไดอยางเต็มที่ 
7. ชวยพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคล 

8. ชวยเสริมใหทักษะคงทน ซึ่งลักษณะการฝกเพ่ือชวยใหเกิดผลดังกลาวนั้น 
ไดแก 

8.1 ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนเรื่องนั้นๆ  
8.2 ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง 
8.3 เนนเฉพาะในเรื่องที่ผิด 

9. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
10. ใชเปนแนวทางเพ่ือทบทวนดวยตนเอง 
11. ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเดก็ไดชัดเจน 

12. ประหยัดคาใชจาย แรงงาน และเวลาของครู 
จากประโยชนของแบบฝกที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาแบบฝกนั้นมีประโยชน

มากมายตอการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะแบบฝกเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ ที่ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และมีพัฒนาการทางดานทักษะตางๆ สูงขึ้น อีกทั้งยังชวยใหครูทราบถึง
ความกาวหนาและปญหาในการเรียนของนักเรียน ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
ตอไป 

หลักและขั้นตอนในการสรางแบบฝก 

การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูดังท่ีไดกลาวมาแลว ซึ่งมี            
นักการศึกษาไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 

รัชนี ศรีไพรวรรณ (2517: 412-413) กลาวถึงหลักการสรางแบบฝกสรุปไดวา 
1. แบบฝกตองสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นตอนของ       

การเรียน 
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2. แบบฝกตองมีจุดมุงหมายแนนอนวา ควรจะฝกในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรง

จุดมุงหมายที่วางไว 
3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน ถาสามารถแยกความสามารถ

และจัดทําแบบฝกเพ่ือเสริมเด็กแตละกลุมไดก็ยิ่งดี 
4. ในแบบฝกตองมีคําชี้แจงงายๆ สั้นๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ 

5. เนื้อหาในแตละแบบฝกตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 145-146) กลาวถึง
ขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะดังนี้ 

1. สํารวจปญหาและความตองการท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนในแตละ
จุดประสงค 

2. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบฝกเสริมทักษะใหชัดเจน 

3. วิเคราะหคําที่เรียนในแตละจุดประสงควาประกอบดวยคําและความหมาย
อยางไร คําใดท่ีมักจะมีปญหาในการอานและการเขียนรวบรวมคําเหลานั้นไว 

4. ศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู จิตวิทยาการอานของนักเรียนในแตละชั้นวาเด็ก
แตละวัยมคีวามสนใจเรื่องอะไร 

5. กําหนดกรอบการสรางแบบฝกเสริมทักษะ 
6. ลงมือเขียนแบบฝกเสริมทักษะแตละชุด 

7. นําแบบฝกเสริมทักษะนั้นไปใหผูชํานาญการตรวจสอบความถูกตองตาม
เนื้อหาเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข 

8. จัดพิมพหรืออักสําเนาแบบฝกเสริมทักษะ 
สวนสุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 47) กลาววา การสราง

แบบฝกควรคํานึงถึงหลักการตอไปน้ี 

1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมจากการสงเสริม ใหผานการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ 

2. การรักษาความรูและทักษะเดิม ผูเรียนตองมีโอกาสฝกฝนและทบทวนความรู 
3. การฝกปฏิบัติจะชวยทรงความรูเดิม และเพ่ิมพูนทักษะไดเปนอยางดี 
4. การฝกหลังจากการเรียนรูขั้นแรกเปนระยะสั้นๆ จะไดผลดีกวา 
5. การฝกฝนที่จะไดผลแบบฝกทักษะนั้น ตองสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา        

ในบทเรียนนั้น 

6. การสรางแบบฝกทักษะควรมีรูปแบบที่นาสนใจไมซ้ําซาก 
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จากหลักการสรางแบบฝกที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา ในการสรางแบบฝกให           

มีประสิทธิภาพนั้น ผูสรางจะตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ คือตองศึกษา
จุดประสงคการเรียนรู กําหนดขอบขายของเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว 
กําหนดรูปแบบของแบบฝกใหเหมาะสมกับผูเรียนทั้งความพรอม ความสามารถและความสนใจ 
โดยเรียงจากงายไปสูยาก กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหา มีรูปแบบที่นาสนใจ และ
กําหนดวิธีวัดความสามารถของผูเรียน 

หลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในการสรางแบบฝก 

การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู 
ซึ่งเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการสรางแบบฝกท่ีเปนประโยชนสําหรับนักเรียน เพ่ือใหสอดคลอง
กับความสามารถเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึงหลัก
จิตวิทยาที่ควรใชในการสรางแบบฝกดังนี้ 

พรรณี ชูทัย (2522: 145-148) ไดแนะนําหลักจิตวิทยาที่ควรใชในการสรางแบบ
ฝกดังนี ้

1. การจูงใจ คือ การจัดแบบฝกหัดเรียงลําดับ จากงายไปหายาก จากสั้นไปสู
ยาว     ควรสรางแบบฝกใหหลายรูปแบบ โดยใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน เพ่ือจะ
ชวยกระตุนใหอยากเรียนมากข้ึน 

2. การฝกหัด คือ การใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมชาๆ เพ่ือจะชวยสรางเสริม
ความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 

3. ความใกลชิด คือ การใชสิ่งเรา และการตอบสนองใหเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียง
กันซึ่งสรางความพอใจใหแกนักเรียน 

4. กฎแหงผล คือ การใหนักเรียนไดทราบผลการทํางานของตนเอง โดยทําการ
เฉลยคําตอบใหทราบ เพ่ือชวยใหนักเรียนทราบขอบกพรอง และนําไปปรับปรุงแกไข 
กระบวนการเหลานี้ จะสรางความพอใจใหแกนักเรียน 

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523 : 52-62) กลาววา การสราง
แบบฝกตองยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาดังนี้ 

1. กฎการเรียนรูของ ธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด ซึ่งกลาววา สิ่ งใดก็
ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองแคลวและสามารถทําไดดี 
ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็ตามท่ีไมไดรับการฝกหัดหรือทอดทิ้งไปนานแลวยอมจะทําไดไมดี 
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2. ความแตกตางระหวางบุคคล ควรคํานึงถึงวา นักเรียนแตละคนมีความรู 

ความถนัด ความสามารถ และความสนใจตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝก จึงควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมคือ ไมยาก และไมงายเกินไป และควรมีหลายๆ แบบ 

3. การจูงใจผูเรียน โดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก เพ่ือเปนการดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการฝก และชวยยั่วยุใหติดตามตอไป 
นอกจากนั้นแลวควรใชแบบฝกสั้นๆ เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 

4. การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลอง ทําให
ผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว ชวยใหจําไดแมนยํา แลวนําหลักและความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนอีกดวย 

หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบฝกที่กลาวมาสรุปไดวา การสรางแบบฝก
ทักษะจําเปนตองศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนรูและตองอาศัยหลักจิตวิทยาหลายประการใน
การสราง เพ่ือใชเปนกระบวนการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของผูเรียนไดถูกตองตามหลักการ
พัฒนา ซึ่งสิ่งที่ผูสรางตองคํานึงถึง ไดแก ความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอม ความสนใจ 
แรงจูงใจและการเสริมแรงที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการและตอบสนอง กฎแหงการ
ฝกหัด และกฎแหงผล 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 

เกณฑการหาประสิทธิภาพแบบฝก หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝกที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตแบบฝกพึงพอใจวา หากแบบฝกมีประสิทธิภาพ
ถึงระดับน้ันแลว แสดงวาแบบฝกนั้นมีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544ข: 162)  

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกนั้นทําไดโดยการประเมินผลของ
ผูเรียน 2 ประเภทคือพฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) โดย
กําหนดคาประสิทธิภาพ E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
ประสิทธิภาพของแบบฝกกําหนดเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวานักเรียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เปนที่พอใจ โดยกําหนดคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียน การท่ีกําหนดเกณฑผูสอนจะเปนผูพิจารณาโดยปกติเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับความรูความจํามัก
ตั้งไวที่ 80/80 หรือ 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะหรือเจตนาอาจต้ังไว  70/70 

หรือ 75/75 หากคาประสิทธิภาพตํ่ากวาหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกิน 5.00 ถือวาคา
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544ข: 162-

163) สําหรับขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝกมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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A 
X 100 

B 
X 100 

1.  ทดลองแบบหน่ึงตอหนึ่ง โดยนําแบบฝกท่ีสรางข้ึนไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 
3 คน โดยเลือกจากนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา ระดับละ 1 คนเพ่ือดูวา
แบบฝกมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยางไรและมีขอบกพรองอยางไรเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 

2.  ทดลองแบบกลุมเล็ก โดยนําแบบฝกท่ีปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองแบบ
หนึ่งตอหนึ่งไปทดลองใชกับนักเรียนโดยเลือกจากระดับผลการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า 
ระดับละ 3 คน รวม 9 คน หลังจากนั้นปรับปรุงแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง 

3.  ทดลองแบบภาคสนาม โดยนําแบบฝกที่ทดลองแบบกลุมเล็กและปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนจํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดมาหาคาประสิทธิภาพ และคา
ดัชนีประสิทธิผลเพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพแบบฝกวาเหมาะสมเพียงใด โดยใชวิธีการ
คํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชสูตร E1/E2 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2544ง: 63-64) 

       

  เมื่อ 

   1 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
     คือ  คะแนนรวมของกิจกรรมหรืองานทุกชิ้นที่ทําไดถูกตอง 
     คือ  คะแนนเต็มของกิจกรรมหรืองานทุกชิ้นที่ทําไดถูกตอง 
     คือ  จํานวนผูเรียน 

       

  เมื่อ 
   2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธเปนรอยละ 
     คือ  คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียน 

     คือ  คะแนนเต็มของผลสอบหลังเรียน 
     คือ  จํานวนผูเรียน 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกทําไดโดย 

ขั้นที่ 1 แบบรายบุคคล (Individual tryout) นําแบบฝกไปทดลองใชกับนักเรียน 
1-3 คน ซึ่งระดับความรูแตกตางกันแลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพแลวนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไข 

E1 = 

E2 = 
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ขั้นที่ 2 แบบกลุมเล็ก (Small Group tryout) นําแบบฝกที่ปรับปรุงแกไขจาก

ขั้นทดลองรายบุคคล ไปทดลองใชกับนักเรียน 6-10 คน ซึ่งระดับความรูแตกตางกันแลวนํามา
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่ 3 แบบภาคสนาม (Field tryout) นําแบบฝกท่ีผานขั้นตอนการทดลองแบบ
รายบุคคลและแบบกลุมเล็กและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 30-100 
คน แลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หากการทดลองในภาคสนาม
มีคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตั้งไว จะตองปรับปรุงแบบฝกดวยตนเองและทดสอบ
ประสิทธิภาพซ้ําอีก 

ในกรณีที่ประสิทธิภาพของแบบฝกที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากมีตัว
แปรที่ควบคุมไมได เชน ความพรอมของนักเรียน บทบาทของครูผูสอน ความเชี่ยวชาญในการ
ใชแบบฝก เปนตน จะมีการกําหนดระดับคาความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไมยอมรับ
ประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5 ถึงรอยละ 5 
 

เทคนิค KWLH PLUS 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH เปนแนวคิดของ Ogle (Donna Ogle) ที่
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1986 เพ่ือนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริม
ความคิดขณะที่อาน โดยมีพ้ืนฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี 
(2552: 124-125) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการอานทุกระดับไดและยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห       
คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคไดอีกดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานและทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับ
ขั้นตอน โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแลการฝกของนักเรียน คอยถามคําถาม เพ่ือใหนักเรียน
แสวงหาคําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย สวนสุวิทย มูลคํา 
และอรทัย มูลคํา (2547: 75) และสมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2544: 75) ไดกลาวถึงเทคนิค 
KWL ไวในทํานองเดียวกันวา เทคนิค KWL คือกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการอาน ที่สอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตนวา ตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร 
สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได โดยผู เรียนจะไดรับการฝก ใหตระหนักใน
กระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพ่ือการดึงมาใชภายหลั งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิค KWL เปนอักษรยอของคําวา Know, Want to Know และ 
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Learned ตามลําดับ ซึ่งคําวา Know (K) หมายถึง รูอะไรบางจากเร่ืองที่อาน หรือหัวเรื่องที่
กําหนด โดยท่ียังไมตองอานในรายละเอียดเพ่ือถามความรูเดิม เรื่องราว สาระสําคัญ หรือ
เหตุการณที่เกี่ยวของ  Want to Know (W) หมายถึง ตองการอะไรจากเร่ืองที่อาน จาก      
บทอานโดยคิดตอเนื่องจากขั้น K คือ รูอะไรจากเรื่องที่อานบาง และตองการรูอะไรเพ่ิมเติม
จากเร่ืองที่อานตอไป ถาในขั้น K ไดอานโดยละเอียดแลว Learned (L) เกิดการเรียนรู
อะไรบาง โดยที่ทั้งขั้น K ,W และ L จะตองเขียนตอบลงในแบบฟอรมหรือตาราง K W L       
ที่เตรียมไวจากเรื่องที่กําหนดใหอาน ทุกขั้นตอนนักเรียนตองระดมสมองเพ่ือใหไดคําตอบ      
ทุกขั้นตอนครบถวนโดยการถามตอบแบบเจาะลึกเพ่ิมเติมมากขึ้น ครูถามคําถามเพ่ิมเติม 
ติดตามดูแลชวยเหลือ ยิ่งฝกมากเทาใด จะชวยใหนักเรียนสามารถอานและใชความคิด        
มากยิ่งข้ึน  หลังจากเทคนิค KWL ไดถูกพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดยคารและโอเก้ิลในป 1987 
(Carr and Ogle, 1987) และใชชื่อวา KWL Plus โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติ
เดิมของ KWL ไว แตเพ่ิมการเขียนผังความคิด (Mapping) และการสรุปเรื่องจากการอาน 
(Summarizing) อันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูด นอกเหนือไปจากทักษะการฟง
และการอาน 

สวนเทคนิค KWLH เปนเทคนิคที่เหมาะสมอีกเทคนิคหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียน
สามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนได และนําความรูเดิมมาใช ซึ่งเทคนิค KWLH พัฒนา
มาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus วัชรา เลาเรียนดี (2552: 132) ไดอธิบายวา เทคนิค 
KWLH เปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเองไดและ      
นําความรูเดิมมาใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุรางค โควตระกูล (2545: 252) ที่กลาวไววา 
ในการเรียนรูถาผูเรียนพยายามที่จะหาความสัมพันธของส่ิงที่เรียนรูใหมกับสิ่งที่เรียนรูในอดีตที่
เก็บไวในความจําระยะยาวก็จะจําไดดีขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล (2549 : 
41) ที่กลาววา การจําแบบเชื่อมโยงขอมูลใหมๆ กับขอมูลที่ไดเรียนรูมากอนหรือเชื่อมโยง
ขอมูลกับประสบการณและอารมณ จะชวยใหจําไดดีขึ้น ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWLH มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้น K (Know) การชวยนักเรียนตรวจสอบความรู หรือเรื่องที่รู ที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง
ที่กําหนด 

ขั้น W (What to learn) การชวยใหนักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรู
อะไรจากเร่ืองที่กําหนด 

ขั้น L (What they learn as they read) การชวยใหนักเรียนระบุสิ่งท่ีไดเรียนรู
จาก  การอานที่กําหนด 
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ขั้น H (How we can learn more) การชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติม 

หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ เพ่ือใหไดความรูเพิ่มเติมมากข้ึน 

เทคนิค KWLH สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะใน
เรื่องท่ีนักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเรื่องที่อานไวสําหรับฝกทักษะการคิดแบบ
ตางๆ ไดโดยเฉพาะขั้น H (How we can learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดเพ่ือหา
ความรูเพ่ิมเติม     มากข้ึน หรือลึกซึ้งกวางขวางมากข้ึน รวมทั้งแหลงเรียนรูที่จะสืบคนหา
ความรูคําตอบเพ่ิมเติม ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายตอไป ที่สําคัญของเทคนิคนี้ คือจะตองใชคําถามท่ีหลากหลายจากครูและคําถาม     
ที่หลากหลายจากตัวนักเรียน ครูตองคอยสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนต้ังคําถามจากคํา หรือ
ความคิดรวบยอดที่ตนเองตองการรูลึก หรือรูคําตอบและคําอธิบาย (วัชรา เลาเรียนดี, 2552: 

132-133)  
จึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH เปนเทคนิคการจัดการเรียนรู

ตามข้ันตอนของ KWL แตเพ่ิมในสวนของ H (How we can learn more) นักเรียนจะเรียนรู
เพ่ิมเติมไดอยางไร เพ่ือใหนักเรียนไดคิดแสวงหาแนวทางและความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูล
ตางๆ เปนการขยายขอบเขตของความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น สิ่งสําคัญในการนําเทคนิค KWLH 
ไปจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนคือ จะตองใชคําถามท่ีหลากหลายจากครูและ
คําถามที่หลากหลายจากตัวนักเรียน ครูตองคอยสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามจาก
คํา หรือความคิดรวบยอดท่ีตนเองตองการรูลึก หรือรูคําตอบและคําอธิบาย 

จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL PLUS และเทคนิค 
KWLH ที่ไดกลาวมาขางตน มีการนําแนวคิดดังกลาวมาสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรู
เปน เทคนิค KWLH PLUS ดังที่วัชรา เลาเรียนดี (2552: 152-153) ไดกลาวถึงการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS เพ่ือเปนแนวทางการจัดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus 

1.  เตรียมความพรอมใหความรูพื้นฐานดานการอานโดยใชขั้นตอน KWLH PLUS 

2.  กิจกรรมฝกความสามารถดานการอาน 

1.1 นําเขาสูบทเรียน 

1.2 เสนอหัวขอเรื่อง หรือคํา ในนักเรียนตอบในข้ัน K คือนักเรียนรูอะไรบาง
จากหัวเรื่อง เขียนคําตอบลงในชอง K 
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1.3 ครูถามคําถามนักเรียน อยากรูอะไรบางจากหัวเรื่องดังกลาวขั้น W เขียน

คําตอบลงในชอง W 

1.4 ใหนักเรียนอานรายละเอียดของเรื่อง และใหเขียนตอบลงในชอง L ทุก
คน คือ ขั้น L นักเรียนรูอะไรบาง 

1.5 ใหนักเรียนหาความรูเพ่ิมเติม ขั้น H โดยถามคําถามวานักเรียนจะหา
ความรู เพิ่มเติมในเร่ืองดังกลาวไดจากที่ใดบาง และอยางไร นักเรียนตอบลงในชอง H  

1.6 นักเรียนสรางแผนผังความคิดจากเรื่องที่อาน 

1.7 นักเรียน ครู ชวยกันสรุปเรื่องท่ีอาน 

1.8 นักเรียนฝกการอานเพ่ิมเติมโดยใชผัง KWLH และเขียนผังความคิดและ
สรุป 

3.  วัดและประเมินผล   
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS เปนการจัดการเรียนรูที่ได

จากการนําเทคนิค KWLH มารวมกับเทคนิค KWL Plus โดยเพ่ิมเติมในขั้นบอก เสนอแหลง
เรียนรูการจัดทําแผนภาพความคิด การสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองที่อาน ซึ่งพัฒนามาจาก
เทคนิค KWL เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

จากการท่ีไดศึกษาแนวคิดและหลักการการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH 

PLUS ผูวิจัยไดนําแนวคิดและหลักการดังกลาวมาสังเคราะหใหมรวมกับแบบฝกการอาน      
จับใจความ โดยกําหนดเปนกิจกรรมในแบบฝกใหนักเรียนไดพัฒนาการอานจับใจความตาม
แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมในแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
กิจกรรมที่ 1  เปนขั้นคนหาความรูพ้ืนฐานเพ่ือชวยใหนักเรียนตรวจสอบ

ความรูหรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีอาน โดยใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน K (What we know) 

กิจกรรมท่ี 2 เปนขั้นตรวจสอบความรูที่ตองการเพ่ือชวยใหนักเรียนพิจารณา
ตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม แลวบันทึกไวใน
กิจกรรมข้ัน W (What we want to find out) 

กิจกรรมที่ 3 เปนขั้นบันทึกความรูที่ไดเพ่ือชวยใหนักเรียนระบุสิ่งที่ไดเรียนรู
จากเรื่องที่อาน โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบ
คําถามที่กําหนดไวในกิจกรรมข้ัน W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเอง   
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มีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกไวในกิจกรรมขั้น L (What we 

have learned)  
กิจกรรมที่ 4 เปนขั้นเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูล

เพ่ิมเติม หรือแหลงเรียนรู อ่ืนๆ เพ่ือใหไดความรู เ พ่ิมเติมมากขึ้น โดยใหนักเรียนบอก
แหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหอง แลวบันทึกไว
ในกิจกรรมข้ัน H (How can we learn more) 

กิจกรรมที่ 5 เปนขั้นการสรางแผนภาพความคิด (Mind Mapping)           
ซึ่งนักเรียนตองกลับไปอานทบทวนข้ัน K เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของสาระความรูตางๆ จากนั้นนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด 

กิจกรรมท่ี  6 เปนขั้นการสรุปใจความสําคัญของเ ร่ืองจากการอาน 
(Summarizing) โดยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีไดอาน 

แผนภาพความคิด 

จากแนวคิดขางตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS จะเห็นวา
ขั้นกิจกรรมที่เก่ียวของและมีความสําคัญอีกขั้นหนึ่ง คือ ขั้นการเขียนแผนภาพความคิด (Mind 

Mapping) ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน แผนผังความคิด แผนผังมโนทัศน แผนภูมิรูปภาพ
ความหมาย แผนภาพความคิดและแผนภูมิรูปภาพโครงเร่ือง เปนตน สวนคําภาษาอังกฤษก็มี
ใชหลายคํา เชน Semantic map, Structured overview Web, Concept map, 

Semantic organizer, Story map, Graphic organizer และ Mind Mapping เปนตน 
เพ่ือใหเขาใจตรงกันในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชคําวาแผนภาพความคิด ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนําเสนอ
ประเด็นสําคัญเก่ียวกับแผนภาพความคิด ดังนี้ 

แผนภาพความคิด เปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวางขวางมากข้ึนชวย
ในการมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธของคํา ขอความสาระตางๆ ไดชัดเจน ชวยในการจําการ
คิดและการสรุปเร่ืองราวตางๆ ไดเปนอยางดี ดังที่ ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 22) กลาววา
แผนภาพความคิด เปนการแสดงโครงสรางของการคิด กระบวนการคิดและความสัมพันธของ
กระบวนการคิดตั้งแตตนจนจบ ชวยใหมองเห็นภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิด
ในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรง
กลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง ความคิดยอย และความคิดที่แยกยอยที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน โดยตองเร่ิมจากความคิดหลักหรือความคิดรวบยอด (Concept) 
ใหญกอน แลวจึงแยกออกเปนความคิดรองและแตกกระจายความคิดรองออกไปสูรายละเอียด
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ที่ขยายหรือสนับสนุนความคิดหลักหรือความคิดรองใหชัดเจนย่ิงขึ้นอยางมีความสัมพันธ ซึ่งได
มีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไวดังนี้ 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 30) กลาววา การใชแผนท่ีรูปแบบตางๆ จะทําให
เห็นภาพรวมท้ังหมด เห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆ ซึ่งทําใหความคิดยืดหยุน
และเห็นภาพขอเท็จจริงชัดเจน สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย 

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545: 112) กลาววา แผนภาพความคิดจะแสดงถึง
กระบวนการคิดในรูปแบบภาพของความคิดที่มีหัวเรื่องที่คิดอยูตรงกลาง และมีความคิดเรื่อง
ยอยๆ ตลอดจนรายละเอียดตางๆ แตกสาขาออกไป 

วิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต (2545 : 1) ไดใหความหมายวา แผนภูมิ
ความคิด คือเคร่ืองมือที่ใชในการจัดรวบรวมสรุปและแสดงความคิดหรือขอมูลท่ีสําคัญใน
รูปแบบของแผนภูมิหรือรูปภาพ 

Buzan (1991: 57) ไดนิยาม เปนเทคนิคที่ใชในการจัดระบบความคิดที่มี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน การจัดลําดับความสําคัญการให
น้ําหนัก การผูก การตอความคิดหรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบกอนที่จะสื่อออกมา
ใหผู อ่ืนเขาใจตามจุดมุงหมายของผู เขียน โดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตางๆ 
เหลานั้นเปนความคิดหลัก (Main Ideas) และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิด
จากจุดกลางออกไปเรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดยอย โดยใชสี สัญลักษณ การสรางภาพ 
มิติ ชวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปนระบบระเบียบมีเสนลากใหเห็นความ
เชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจงชัดเจน 

Gelb (1996: 52) กลาววาเปนวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอยาง
ตอเนื่องบนกระดาษ โดยการแสดงออกถึงความคิดในรูปแบบมิติ สีสัน แสดงดวยภาพ          
คําสําคัญเชื่อมโยง และรูปแบบอิสระ ซึ่งเปนกระบวนการที่งายท่ีสามารถชวยจัดการรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนและเขาใจรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

Freeman (2005) ใหความหมายไววา แผนภาพความคิด เปนรูปแบบพิเศษท่ี
แสดงเครือขายของแผนภาพความคิด เพ่ือสํารวจ รวบรวมขอมูลและแบงสวนขอมูลโดย
ประกอบดวยกลองสําหรับใสความคิดรวบยอด มีเครื่องหมายแสดงทิศทางลูกศรที่อธิบาย
ความสัมพันธ แตละองคประกอบซึ่งสอดคลองตรงกันกับ Novak (Novak, 2005 อางถึงใน 
สุวรรณา ดวงสวัสดิ์, 2555: 40) ที่กลาววา แผนภาพความคิด เปนเครื่องมือเพ่ือจัดระบบและ
อธิบายความรู ซึ่งรวบถึงความคิดรวบยอดบางประเภท มักจะสรางเปนกลอง หรือวงกลม      
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ใสขอความและใชเสนในการเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธระหวางขอความ เพ่ืออธิบายความคิด
รวบยอดของเน้ือหาสาระใดสาระหนึ่ง 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แผนภาพความคิด เปนเครื่องมือที่แสดง
ความสัมพันธของสาระหรือความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใชเสน คํา 
ระยะหางจากจุดศูนยกลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพ แสดงความหมายและ
ความเชื่อมโยงของความคิดหรือสาระนั้นๆ  

วัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด 

นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคการใชแผนภาพความคิด ดังนี้ 
Freeman (2005) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิดไวดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนาความเขาใจขององคความรู 
2.  เพ่ือศึกษาและแสดงความสัมพันธของขอมูลใหม 
3.  เพ่ือทราบความรูพื้นฐานที่มีมากอน 

4.  เพ่ือรวบรวมความรูและขอมูลใหม 
5.  เพ่ือการแลกเปล่ียนและเผยแพรขอมูล 

6.  เพ่ือใชออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ 
7.  เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา 

Lauzing (2005) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิดไวดังนี้ 
1.  เพ่ือรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง 
2.  เพ่ือใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน 

3.  เพ่ือใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน 

4.  เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึน โดยบูรณาการความรูใหมกับความรู
เกา 

5.  เพ่ือประเมินความเขาใจ หรือวิเคราะหความเขาใจผิด 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา แผนภาพความคิดมีวัตถุประสงคในการ
นํามาใชเพ่ือรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง มีการบูรณาการความรูใหมกับความรูเกา เพ่ือ
แสดงความคิดในการแกปญหาเปนลําดับขั้นตอนโดยการใชแผนภาพความคิด 

ประโยชนของแผนภาพความคิดกับการเรียนการสอน 

แผนภาพความคิดจัดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูหนึ่งท่ีผูสอนสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาการอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณเดิมไปสูการเรียนรูเรื่องใหมไดงายขึ้น และสามารถที่จะเชื่อมโยงการ
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เรียนรูไดอยางมีความสัมพันธกับรายวิชาตางๆ ดังท่ี ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545: 112) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการใชแผนภาพความคิดไวสอดคลองกันวา แผนภาพความคิดมีประโยชน ดังนี้ 

1.  ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน 

1.1 ชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดและเกิดการเรียนรูไดอยาง
มีวิจารณญาณ 

1.2 สามารถใชประสบการณเดิมเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเรื่องใหม
หรือรับรูขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.3 ชวยพัฒนาการทํางานของสมองท้ังสองขาง โดยที่สมองซีกซาย
ทํางานเก่ียวกับภาษา ตรรกะ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของหลักฐาน การวิเคราะหการแยก
ประเภท การจัดเรียงลําดับ สมองซีกขวาทํางานเก่ียวกับการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ 
สีสัน มิติ การใชความคิดสรางสรรค 

1.4 ชวยใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากกระบวนความคิดไดงายขึ้น 
เพราะขอมูลไดมีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ 

2.  ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครู 
2.1 ชวยใหครูสามารถฝกฝนทักษะปญญาใหเกิดแกนักเรียนไดงายขึ้น 

ทําใหนักเรียนอานไดดวยตนเองเพราะไดฝกใหคิด ประเมินขอเขียนถายโอนขอมูลในขณะ     
ที่อานอยางตอเนื่อง 

2.2 ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 

2.3 ชวยใหครูสามารถประเมินพัฒนาการทักษะการคิดของนักเรียนได
อยางตอเนื่องจากแผนภาพความคิดของนักเรียน 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544 : 21) กลาวถึงประโยชนของแผนภาพความคิด 
(Mind Mapping) กับการใชงานดานการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1.  ดานผูเรียน ผูเรียนสามารถนําแผนภาพความคิด (Mind Mapping) มาใช
สําหรับจดบันทึกความรู การสรุป การอภิปราย ทบทวนความรูเดิม การจัดระบบขอมูลที่
กระจัดกระจายใหเปนระเบียบ ตลอดจนการวางแผนการทํางาน การเสนอผลงาน และ       
การเขียนรายงาน 

2.  ดานผูสอน ครูผูสอนสามารถนําแผนภาพความคิด (Mind Mapping) มาใช
เปนเครื่องมือในการวางแผนการสรางหลักสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู     
การประเมินโครงการ การเตรียมบทเรียน การเสนอผลงาน การบันทึกการประชุม การสรุป 
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การอภิปราย ใชในการระดมความคิด การตรวจสอบความรูของผูเรียนและใหผูเรียนสรุปความ
เขาใจจากบทเรียน 

ไสว ฟกขาว (2544: 13) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนภาพความคิด (Mind 

Mapping) ไวดังนี้ 
1.  ใชในการวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตางๆ  
2.  ชวยบันทึกและสามารถมองเห็นขอมูลจากการระดมสมอง  
3.  ใชในการสรุปหรือสรางองคความรู 
4.  ชวยจัดระบบความคิดทําใหจําไดดี  
5.  ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 

6.  ใชในการจดโนต หรือทําโนตสําหรับนําเสนอ 

7.  ชวยสงเสริมการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา แผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

เปนเครื่องมือที่มีประโยชนทั้งตอผูเรียนและครูผูสอน ทั้งนี้ยังชวยในการชวยจํา การวางแผน
การทํางาน การทบทวนและสรุปเรื่องราวตางๆ ไดอยางเปนระบบ และยังชวยใหผูสอน
ประเมินความเขาใจในการอานของนักเรียนได 
 

รูปแบบการสรางแผนภาพความคิด 

รูปแบบการสรางแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบและไมถือวารูปแบบใดเปน
รูปแบบที่ดีที่สุดข้ึนอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภาพ ตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเรื่องที่นํามาอาน EnhantedLearning.com (EnhantedLearning.com, 

2004, อางถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ, 2546: 68-73) ไดจําแนกรูปแบบของแผนภาพความคิด
ตามลักษณะโครงสรางไวหลายรูปแบบดวยกันและท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับการสรางแผนภูมิ
รูปภาพความคิดจากการอาน สรุปไดดังนี้ 

1. แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagrams) เปนแผนภูมิรูปภาพที่ชวยในการ
จัดระบบขอมูลในลักษณะพ้ืนฐานจากการระดมสมองท่ีเกี่ยวกับเรื่องอยางงาย เชน ขอเท็จจริง
ลกัษณะเฉพาะของส่ิงตางๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagrams) 
2. แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details) ใชสําหรับบทอานที่แสดง

ประเด็นสําคัญของเรื่อง และรายละเอียดสนับสนุน ดังแผนภาพในแผนภูมิที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details) 
3. แผนภูมิรูปภาพลูกโซ (Chain Diagrams) สําหรับบทอานที่ลําดับเวลา ลําดับ

ขั้นตอนขบวนการหรือข้ันตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราวตางๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิรูปภาพลูกโซ (Chain Diagrams) 
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4. แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause – Effect Diagrams) สําหรับบทอาน

ที่แสดงเหตุผลจากเหตุไปหาผลหรือจากผลกลับมายังเหตุก็ได ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล (Cause – Effect Diagrams) 
 

5. แผนภูมิรูปภาพกางปลา (Fishbone Diagrams) ใชแสดงปจจัยหลักปจจัย
สนับสนุนและรายละเอียดที่สงผลตอประเด็นปญหาหลัก ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิรูปภาพกางปลา (Fishbone Diagrams) 
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6. แผนภูมิรูปภาพตนไม (Tree Diagrams) ใชแสดงปจจัยหลักและปจจัย

ประกอบจัดประเภทลักษณะขอเท็จจริงตางๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิรูปภาพตนไม (Tree Diagrams) 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2544ก: 73-80) ไดจัดรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ

โครงเรื่องเปน 4 รูปแบบดังนี้ 
1. รูปแบบการจัดกลุมรูปแบบน้ียึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญและจัดกลุม

ตามลําดับความคิดรวบยอดยอยเปนแผนภูมิรูปภาพโครงเร่ือง มักเขียนเปนแผนภูมิรูปภาพก่ิง 
ไดแก แผนภูมิรูปภาพตนไม แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล 
แผนภูมิรูปภาพกางปลาแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพแสดงการแกปญหา ดังแสดงในตัวอยาง
แผนภูมิที่ 8- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิรูปแบบการจัดกลุม 

ของเหลว กาซ 
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ใชกระดูกเปน
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ความตาง   ความตาง 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิการเปรียบเทียบ 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิการแกปญหา 
2. รูปแบบความคิดรวบยอด (Concept Mapping) รูปแบบน้ีจะมีความคิดหลัก 

และมีขอเท็จจริงที่จัดแบงเปนระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการ
บรรยายการรวบรวมปญหา การแกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด 
ดังแสดงตัวอยางใน แผนภูมิที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิรูปแบบความคิดรวบยอด 

ความ
เหมือน 
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ทางแกปญหา ทางแกปญหา ทางแกปญหา 

น้ํา 
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เรือ 

การ
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บก 

รถมา รถไฟ 
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3. รูปแบบการจัดลําดับรูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ

การจัดลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการมีการเร่ิมตน
และสิ้นสุด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 12 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 
4. แผนภูมิรูปภาพวงกลม รูปแบบนี้เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการไม

มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดแตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกันดังแสดงในแผนภูมิที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 13 แผนภูมิรูปภาพวงกลม 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชแผนภาพความคิดเพ่ือฝกทักษะการอานที่จัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ดังแผนภูมิรูปภาพแบบลูกโซ แผนภูมิรูปภาพแบบแมงมุม 
แผนภูมิรูปภาพดาว แผนภูมิรูปภาพแบบความคิดรวบยอด และแผนภูมิเสนโครงสรางแสดง
ลําดับเหตุการณ โดยผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาเลือก คือ ความเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะ
ที่ตองการพัฒนาและความยากงายในการสรางแผนภูมิรูปภาพตามระดับชั้น 

 

 

 

 

 
เหตุการณที่ 3 เหตุการณที่ 2 

เหตุการณที่ 1 เหตุการณที่ 4 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยในประเทศ 

ในการศึกษาวิจัยทดลองเรื่อง การพัฒนาการอานจับใจความโดยการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS รวมกับการใชแบบฝกการอานจับใจความ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนางานวิจัยใหเสร็จสมบูรณและ
มีคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยที่เลือกศึกษาในครั้งนี้จะเปนงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการการอานจับ
ใจความโดยใชแบบฝกทักษะ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค 
KWLH PLUS ซึ่งงานวิจัยที่ไดศึกษามีมากมายสามารถสรุปไดดังนี้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการการอานจับใจความโดยใชแบบฝกทักษะ 
วธัญชนก อุมสกุล (2553) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ

โดยใช  สื่อทองถิ่นพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
และหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ทดลองการอานจับใจความโดยใชสื่อทองถิ่นพิษณุโลก ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกการอาน  จับใจความ โดยใชสื่อทองถิ่นพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค ภาคเรียนที่ 1      
ปการศึกษา 2552 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชสื่อทองถิ่นพิษณุโลกสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสม
ของผูเชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพของแบบฝก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการอานจับใจความ ผลการวิจัย
พบวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.05/81.67 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว า
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดย
ใชแบบฝกอานจับใจความภาษาไทยในระดับมาก 

ภคิน โชติธนเลิศ (2553) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะเร่ืองการอานจับ
ใจความสําคัญจากนิทานชาดก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสุนทร-        
พิชิตาราม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะเร่ืองการ
อานจับใจความสําคัญจากนิทานชาดก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน          
วัดสุนทรพิชิตาราม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก กลุมตัวอยางเปนนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดยสุมแบบเจาะจง (Purposive Sample) 
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จํานวน 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกทักษะเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ
จากนิทานชาดก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample 

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะเร่ืองการอานจับใจความสําคัญจากนิทานชาดก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.95/80.12 นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ
เรื่องการอานจับใจความสําคัญจากนิทานชาดกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รังษิมา สุริยารังสรรค (2555) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูลทองถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การอาน     
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชแบบฝกการอานจับใจความ 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชขอมูลทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 53 คน เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี แผนการจัดการเรียนรู      
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอแบบฝกการอานจับใจความโดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา แบบฝก
การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี        
มีประสิทธิภาพ 83.26/82.50 วัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความโดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัด
เพชรบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชแบบฝกสูงกวากอนใชแบบฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชขอมลูทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีอยูในระดับมากที่สุด 

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทักษะการอาน
จับใจความใหแกนักเรียนได  ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL KWL PLUS 

KWLH  KWLH PLUS 
อาภรณพรรณ พงษสวัสดิ์ (2550) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถดานการ

อานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus และ 2) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 49 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แบบทดสอบวัดความสามารถดาน
การอานจับใจความ และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับเห็น
ดวยมากทุกดาน 

มนภรณ ใจรูรอบ (2551) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus และ 2) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus กลุมตัวอยาง
ที่ ใช ในการวิจัยคือ นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/3 โรงเ รียนดอนเจดีย พิทยาคม            
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus แบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัยพบวา1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูง
กวากอนการจัดการเรียนรู 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL 

Plus อยูในระดบัมากทุกดาน 
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สมพร ชวยแทน (2551) ศึกษาเรื่อง การใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือจับใจความสําคัญตามแนวการจัดการเรียนรูแบบ KWL สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความสําคัญตามแนวการจัดการเรียนรูแบบ KWL 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร กอนและหลังใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือจับใจความสําคัญตามแนวการจัดการเรียนรูแบบ KWL กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 คน ปการศึกษา 2551    ภาคเรียนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะการอาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานจับ
ใจความ ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความสําคัญตามแนว
การจัดการเรียนรูแบบ KWL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัด
ชุมพร มีประสิทธิภาพ 82.80/80.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ผูเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความสําคัญตามแนวการจัดการเรียน รูแบบ KWL นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังการใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความสําคัญตามแนวการจัดการเรียนรู แบบ KWL 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร ในระดับมากท่ีสุด 

จักรเพชร สุริยะกมล (2551) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
และเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรค
ระหวางกอนและหลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางกลุมที่ไดรับวิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Samping) จํานวน 2 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 41 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบ 
KWL และ Synectics แบบทดสอบการคิดเชิงสรางสรรค และแบบทดสอบการเขียน          
เชิงสรางสรรค ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมที่ไดรับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics               
มีความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics               
มีความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยไมแตกตางกัน 

ธีรัชฌา ทันใจชน (2552) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการคิด
วิเคราะหและเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยเทคนิค KWL 

Plus โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus          
2) ศึกษาความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5      
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
โรงเรียนบานหนองปรือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด 
และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ผลการวิจัย
พบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 2) ความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิดหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับสูง 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus โดยในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

สมยา ทาเกตุ (2552: 149-150) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดการ เรียนรูดวย
เทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความกอน
และหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไม กลุมตัวอยาง 
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ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนสายธรรมจันทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรีเขต 2 มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพรอมและให
ความรูพ้ืนฐาน 2) ขั้นกิจกรรมฝกทักษะการคิดวิเคราะห ไดแก 2.1) ขั้นนําเขาสูบทเ รียน     
2.2) ขั้นฝกปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม คือ K (What we know) ขั้นที่ 2 W 

(What we want to know) ขั้นที่ 3 L (What we have learned) ขั้นที่ 4 หาความรู
เพ่ิมเติมไดอยางไร (How can we learn more) ขั้นที่ 5 เขียนสรุปความจากแผนภูมิตนไม 3) 
ขั้นสรุป ผลการศึกษาพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6          
หลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไมสูงกวากอนจัดการเรียนรู            
2) ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไมอยูในระดับสูง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับแผนภูมิตนไมโดย   
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

ไกรษร ชายฮวด (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหวานไพร-สามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 14 คน เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัยประกอบดวย             
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบ
วัดทักษะการอานจับใจความชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
บรรยากาศการจัดการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ ผลการวิจัยพบว า ทักษะการอานจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑรอยละ 77.50 และ
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 85.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากคาเฉลี่ย 
2.58  

พิรุฬคณา  พิเชียรเสถียร (2553) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการใชเทคนิคการ
สอนแบบ KWL Plus ที่มีตอการอานจับใจความภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอน
แบบ KWL Plus 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอแผนการเรียนรูดานการอานจับ
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ใจความภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการสอนแบบ KWL Plus ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ 
นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนวิชา 1006218 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic 

Reading and Writing) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 
3 ตอนเรียน ตอนเรียนละ 40-42 คน โดยการจัดกลุมผูเรียนจากสวนทะเบียนและประมวลผล 
รวมจํานวน 125 คน ซึ่งแบงเปนกลุมทดลอง คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในสํานักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศตอนเรียนที่ 6 จํานวน 29 คน และกลุมควบคุม คือ นักศึกษาที่ศึกษาอยูในสํานัก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตอนเรียนท่ี 15 จํานวน 38 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  5 ชุด คือ 
1) แบบทดสอบวัดความสามารถ Quick Placement Test ของ UCLES 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ความเขาใจ ในการอานจับใจความภาษาอังกฤษ 3) แผนการจัดการเรียนรูดานการ
อานจับใจความภาษาอังกฤษ ดวยเทคนิค KWL Plus 4) เอกสารการเรียนรู (Worksheet)    
5) แบบสอบถามความพึงพอใจในเทคนิคการเรียนการสอนแบบ KWL Plus  ผลการวิจัยพบวา        
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีไดรับการสอน
แบบ KWL Plus ในวิชา 1006218 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading 

and Writing) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนดานการ
อานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีไดรับการเรียนดวยเทคนิค KWL Plus  สูงกวา 
กอนไดรับการจัดการเรียนรู 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนดวยเทคนิค 
KWL Plus   จากกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอนจากคาเฉลี่ยที่ได อยูในเกณฑเห็นดวยอยาง
ยิ่งกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนในข้ันตอนหลังอาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในข้ันตอนระหวางอาน และ
เห็นดวยกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในข้ันตอนกอนอาน 3) นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรูจากการไดรับ
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ดานการอานจับใจความอยูในเกณฑที่ดี ดานการเชื่อมโยง
ความคิดจากการอาน และดานการเขียนสรุปความอยูในเกณฑท่ีดีมาก 

ลักขณา  แสงขาว (2553) ศึกษาเร่ืองผลการใชวิธีสอนอานแบบ KWL Plus 
รวมกับการทําโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นตอความสามารถในการอานจับใจความ
และการเขียนสรางสรรคภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือ     
1) เปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการทดลองใชวิธีสอนอานแบบ KWL-Plus รวมกับการทําโครงงานโดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 กอนและหลังการทดลองใชวิธีสอนอานแบบ KWL-Plus รวมกับการทําโครงงานโดยใช
แหลงเรียนรูในทองถ่ิน ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดนาง
ลาด สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช
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ในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ KWL-Plus รวมกับการ
ทําโครงงานโดยใชแหลงเรียนรู ในทองถิ่น หนวยที่ 3 มุงมั่นทําดี 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานจับใจความ จํานวน 30 ขอ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เขียนสรางสรรค จํานวน 3 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานจับใจความของ
นักเรียนที่ไดเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ KWL-Plus รวมกับการทําโครงงานโดยใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) ความสามารถในการเขียนสรางสรรคของนักเรียนที่ได
เรียนโดยวิธีสอนอานแบบ KWL-Plus รวมกับการทําโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

จิราภรณ บุญณรงค (2554) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอาน      
จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL กับการสอน
แบบปกติ มีวัตถุประสงเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL กับการสอนแบบปกติ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการสอน
ดวยเทคนิค KWL กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2553 จาก 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน โดยใชหองหนึ่งเปนกลุมทดลองเรียน
ดวยเทคนิคการสอน KWL และอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมเรียนดวยการสอนแบบปกติ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL 
แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความดวยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเทคนิค KWL 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนดวยเทคนิค KWL สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน
ดวยเทคนิค KWL หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL อยูในระดับเห็นดวยมาก 

จีรนันท  พูลสวัสดิ์ (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถอานจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอน
อานดวยวิธี KWL – PLUS มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการอานจับใจความ     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง จากการสอน
อานดวยวิธี KWL – PLUS กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
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ไดยินระดับหูตึง มีระดับการไดยินต้ังแต 26-89 เดซิเบล สามารถอานออกเสียงเปนคํา อาน    
ริมฝปากของครูได และไมมีความพิการอ่ืนๆ แทรกซอน กําลังศึกษาอยู ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 5 คน ไดมาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูจากการสอนอานดวยวิธี KWL-PLUS และแบบทดสอบความสามารถ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง 
หลังการสอนอานดวยวิธี KWL-PLUS อยูในระดับดี และความสามารถในการอานจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูตึง หลังการสอน
อานดวยวิธี KWL-PLUS สูงขึ้น 

ศศิธร ชวาลไชย (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS วิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS วิชาภาษาอังกฤษ             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบ KWL PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม อําเภอน้ําโสม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ KWL PLUS วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ แบบวัดความ   
พึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ ผลการวิจัย
พบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีประสิทธิภาพ 77.21/77.75 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ KWL PLUS วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคา
เทากับ 0.5792 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ KWL PLUS วิชาภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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สุพันธวดี  ไวยรูป (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการอานจับใจความสําคัญจาก

นิทานโดยใชเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู 
แอล (K W L) ที่สงผลตอการอานจับใจความสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชเทคนิ ค 
เค ดับเบิ้ลยู แอล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนในวิชาภาษาไทย 
(การอาน) โดยใชเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 
2554 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบกอน
และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย (การอาน) 
โดยใชแผน การจัดการเรียนรูตามเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) ผลการวิจัยพบวา กลุม
ประชากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ความสามารถในการพัฒนาการอานจับใจความสําคัญเปรียบเทียบระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนสูงขึ้นและผู เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทย (การอาน) โดยใชเทคนิค           
เค ดับเบิ้ลยู แอล (K W L) เพ่ือพัฒนาการอานจับใจความสําคัญอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
โดยเปนความพึงพอใจท่ีมีคารอยละอยูในระดับมากท่ีสุดทุกหัวขอ 

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  KWL Plus  KWLH  KWLH Plus สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนได 
โดยเฉพาะทักษะการอาน ตลอดจนทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน 
จึงสงผลใหมีความสามารถในการอานสูงกวาการสอนแบบปกติ นอกจากน้ันนักเรียนยังมีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนดวยเทคนิค KWL  KWL Plus  KWLH  KWLH Plus ดังนั้นเทคนิค KWL  

KWL Plus  KWLH  KWLH Plus จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานใหดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นควบคูกับ
การฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกนําเอาเทคนิค KWLH 

PLUS มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพราะเปนเทคนิคท่ีสามารถพัฒนาทั้งทักษะการอาน 
และยังสงเสริมใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ  
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งานวิจัยตางประเทศ 

Carr and Ogle (1987: 626-631) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL Plus เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาซึ่งเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอน
ซอมเสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการผลการศึกษาปรากฏวา
นักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL  Plus ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได 
รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอานตลอดจนทักษะการยอความดีขึ้น 

Costa (1994) ศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทางดานคุณสมบัติในการอาน การสังเกต และการวิเคราะห 
โดยใชการแบงกลุมแบบรวมมือกันสําหรับการสอนอาน วิธีการ 2 ชนิดที่ใชคือ Know, want 

to learn, Learn (KWL) และการเรียนแบบรวมมือ (CIRC) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือกันเหมาะสมกับระดับชั้นของตน วิธีการของ KWL 
นับเปนวิธีการจัดการวานักเรียนรูหรือตองการรูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่ยากเมื่อไมมีความรูเกี่ยวกับ
หัวเร่ืองนั้น และในการสอนอานดวยวิธีการของ KWL สามารถชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ถานักเรียนมีความรูเดิมและประสบการณเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ พอ  

Mary and Othcrs (1994) ไดทําการศึกษากลวิธี KWL Plus, SQ4R และ 
Schema mapping เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาในระดับวิทยาลัย ที่มีความบกพรองทาง
ภาษาอังกฤษดานการอาน ผลการศึกษาปรากฏวา กลวิธีทั้ง 3 สามารถชวยทําใหนักศึกษามี
ความเขาใจในการอานไดดีข้ึน 

Stahl (2003) ไดศึกษาถึงผลกระทบของการใชวิธีสอน 3 วิธี ในการอานเพ่ือ
ความเขาใจและความเขาใจเนื้อหา ของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 31 คน แบงเปน 4 กลุม ได
กลุมทดลอง 3 กลุม กลุมท่ีไดรับการสอนแบบ DRTA, KWL และ PW และกลุมควบคุม 1 กลุม 
ผลการวิจัยพบวา การสอนแบบ PW และ DRTA มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และ DRTA ยังสงผลตอการอานเพ่ือความเขาใจและความรูทางวิทยาศาสตรดวย KWL มีผลตอ
แรงจูงใจแตไมมีความแตกตางเมื่อวัดความเขาใจ 

Vincent  (1994) ทําการศึกษากลวิธีในการชวยใหนักศึกษามีความสามารถใน
การอานของตน ผลปรากฏวา วิธีการ KWL Plus เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหนักศึกษามีความสามารถ
ในการอานดีข้ึน 

Al-Shaye (2003) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพของกลยุทธในการสอนเพ่ือการ
ตระหนักในการคิดท่ีมีตอการอานเพื่อความเขาใจและกลยุทธเพ่ือความเขาใจของนักเรียนเกรด 
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11 ในโรงเรียนมัธยมปลายคูวายติ ในรายวิชาภาษาอาราบิค โดยใชรูปแบบการอานเพ่ือ
ตระหนักในการคิด 2 อยาง คือ K-W-L Plus และ SQ3R และเปรียบเทียบกับการสอน
ตามปกติ โดยใชแบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจในกลยุทธเพ่ือความเขาใจ (RCCS) ที่
สรางโดยนักวิจัย ชวงแรกของคําถามเปนการอานเพ่ือจับใจความ (ขอ 1-15) และชวงหลัง (ขอ 
16-46) เปนคําถามท่ีสัมพันธกับเนื้อหาท่ีอาน    ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการสอนอานเพ่ือ
ตระหนักในการคิดสงผลตอการอานเพ่ือความเขาใจดีกวาการเรียนตามปกติ และพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการสอนท้ังสองกลุม แตไมพบความแตกตางระหวาง
การสอนเพ่ือตระหนักในการคิด (K-W-L Plus และ SQ3R) และพบวากลุมที่ไดรับการสอนเพ่ือ
การตระหนักในการคิดทําคะแนนไดดีกวาการสอนแบบปกติ ในการทดสอบท้ังสองอยาง 
 

สรุป 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนนั้นวิธีการสอนและส่ือนวัตกรรมตางๆ เปนตัวแปรสําคัญในการนํามาพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น 
ดังนั้นการทีน่ักเรียนจะมีนิสัยรักการเรียน และการอานไดนั้น ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาคนควา
และหาวิธีการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนในแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกนักเรียนใหมากที่สุด จากการศึกษาการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ วิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  KWL Plus  KWLH  

KWLH Plus และการจัดการเรียนรูโดยใชแผนภาพความคิด ผูวิจัยไดสังเคราะหและนํามา
พัฒนาเปนแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยพ้ืนฐาน (Pre-Experimental 

Design) แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (The one-group pretest-posttest 

design) โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
เรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. แบบแผนท่ีใชในการวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5. การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

6. การรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาล  บานทายชาง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 มีทั้งหมด 5 หอง จํานวนนักเรียน 166 คน  
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลบานทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา หอง ป.3/4 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม จากนั้นสุม   
จบัสลาก 

 
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช เทคนิค 
KWLH PLUS 

ตัวแปรตาม ไดแก 
1. ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่

จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus 

 
3.  แบบแผนท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียว มีการ
วัดกอนและหลังการทดลอง (The one-group pretest-posttest design) (Tuckman, 

1999: 160) ดังนี้ 
แผนภูมทิี่ 14 แบบแผนการทดลอง 

  

 

เมื่อ 

   T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 

X แทน การจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH PLUS  

T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 

 

T1 X T2 
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4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

1. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS จํานวน 4 ชุด รวม
ทั้งหมด 24 กิจกรรม 

2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวขอการอานจับ
ใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS จํานวน 4 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งหมด 11 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียน 
1 ชุด เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  
 

5.  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือทั้ง 4 ชนิดที่ได
กลาวมาในขอที่ 4 และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ทั้งนี้จะแสดงรายละเอียดของการ
ดําเนินการสรางเครื่องมือแตละชนิดไปตามลําดับดังนี้ 

1. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาแบบฝก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาแบบฝก 

 1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกการอานจับใจความ จากงานวิจัยและเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกการอานจับใจความ 

 1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 1.4 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิค KWLH PLUS 

 1.5 ศึกษาความสนใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน      
โดยสัมภาษณจากครูผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน และสอบถามจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เกี่ยวกับความ
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สนใจในการอานของนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกเน้ือหาจากความสนใจ
ในการอานของนักเรียน ประกอบดวย นิทาน บทรอยกรอง เรื่องเลาสั้นๆ และขาว โดยได
กําหนดเกณฑรวมกันระหวางครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปวาควรเลือกเร่ือง
ที่มีลักษณะดังนี้ 

1. ภาษาท่ีใชมีความยากงายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน 

2. เนื้อเรื่องแตละตอนมีความยาวพอเหมาะกับชวงความสนใจของ
นักเรียน 

3. เน้ือเรื่องที่นํามาใหอานเปนเรื่องท่ีนักเรียนไมเคยอานหรือไมเคยทํา
แบบฝกหัดมากอน 

1.6 สรางแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS จํานวน 4 
ชุด ไดแก ชุดที่ 1 การอานจับใจความจากนิทาน  ชุดที่ 2 การอานจับใจความจากเร่ืองเลาสั้นๆ  
ชุดที่ 3 การอานจับใจความจากบทรอยกรอง และชุดท่ี 4 การอานจับใจความจากขาว  โดย
กิจกรรมในแบบฝกทั้ง 4 ชุด จะมีจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWLH PLUS ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  เปนขั้นคนหาความรูพ้ืนฐานเพ่ือชวยใหนักเรียนตรวจสอบ
ความรูหรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่อาน โดยใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน K (What we know) 

กิจกรรมท่ี 2 เปนตรวจสอบความรูที่ตองการเพ่ือชวยใหนักเรียนพิจารณา
ตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม แลวบันทึกไวใน
กิจกรรมข้ัน W (What we want to find out) 

กิจกรรมท่ี 3 เปนขั้นบันทึกความรูที่ไดเพ่ือชวยใหนักเรียนระบุสิ่งที่ได
เรียนรูจากเร่ืองที่อาน โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมา
ตอบคําถามที่กําหนดไวในกิจกรรมข้ัน W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่
ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกไวในกิจกรรมขั้น L 

(What we have learned)  
กิจกรรมที่ 4 เปนขั้นเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหนักเรียนเสาะหา

ขอมูลเพ่ิมเติม หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือใหไดความรูเพ่ิมเติมมากขึ้น โดยใหนักเรียนบอก
แหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหอง แลวบันทึกไว
ในกิจกรรมข้ัน H (How can we learn more) 
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กิจกรรมท่ี 5 เปนขั้นการสรางแผนภาพความคิด (Mind Mapping)       

ซึ่งนักเรียนตองกลับไปอานทบทวนข้ัน K แลวเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสาระความรูตางๆ จากนั้นนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด 

กิ จกรรมที่  6  เ ป นขั้ น ก า รส รุป ใจคว าม สํ าคัญจาก เ รื่ อ งที่ อ า น 
(Summarizing) โดยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีไดอาน 

1.7 เสนอแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบฝกการอานจับใจความตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

1.8 นําแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ที่ไดรับการ
แกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการ
จัดการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2553: 139) ซึ่งมเีกณฑการพิจารณาดังนี้ 
ใหคะแนน เทากับ + 1  เมื่ อแน ใจว า  แบบฝกมี ความสอดคลองกับ

จุดประสงค 
ใหคะแนน เทากับ   0   เมื่อไมแนใจวา แบบฝกมีความสอดคลองกับ

จุดประสงค 
ใหคะแนน เทากับ - 1  เมื่อแนใจวา แบบฝกไมมีความสอดคลองกับ

จุดประสงค 
จากนั้นคํานวณหาคา IOC จากสูตร 

  IOC =    

IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของแบบฝกกับจุดประสงค 
  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับได เมื่อนําผลจากการพิจารณาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล มาคํานวณหาคาดัชนี
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ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองต่ําสุดเทากับ 0.67 สูงสุดเทากับ 1.00 (ดูภาคผนวก 
ข หนา 118-119) 

1.9 นําแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS มาหาคา
ประสิทธิภาพ : E1/E2 โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางดังนี้ 

 1. ขั้นหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual Tryout) ทดลองสอนนักเรียน
หอง  ป.3/1 กับนักเรียนเกง ปานกลาง ออน จํานวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จาก
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ ระดับ 3 จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน     
1 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 1 คน ที่ไมเคยเรียนในเนื้อหาท่ีจะสอนน้ีมากอน นําผล
มาหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ไดคา
ประสิทธิภาพแบบฝก 77.67/75.83 จากเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 จึงนํามาปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับเรื่องเน้ือหาของแบบฝกจากงายไปหายากและเน้ือหาของแบบฝกใหมีความหลากหลาย
มากข้ึน  ดังตารางที่ 4 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

 

ตารางที่ 4 การหาประสิทธิภาพรายบุคคล 

กลุมทดลอง จํานวน คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 100 71.67 6.03 71.67 

ผลลัพธ 3 40 30.33 1.24 75.83 

 
2. ขั้นหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) โดยทดลองสอน

นักเรียนหอง ป.3/1 กับนักเรียนเกง ปานกลาง ออน จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ ระดับ 3 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 
3 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมเดิมและยังไมเคยเรียนในเนื้อหาท่ีจะ
สอนนี้มากอน นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ไดคาประสิทธิภาพแบบฝก 79.11/79.17 จากเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 จึงนํามาปรับปรุง
แกไขเกี่ยวกับเร่ืองเนื้อหาเพ่ิมเติมโดยการเปลี่ยนบทอานในแบบฝกหัดชุดที่ 1 การอานจับ
ใจความจากนิทาน จากนิทานเรื่องเก็บภาษีลูกทับทิม เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีคอนขางยากสําหรับ
การอานจับใจความในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จึงไดเปลี่ยนเปนนิทานเรื่องปลาเจาปญญา 
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ซึ่งเปนเรื่องที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนมากข้ึน และปรับขอคําถามในแตละ
กิจกรรมใหชัดเจนเขาใจงายขึ้น ดังตารางที่ 5 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก 

 

ตารางที่ 5 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก 

กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 9 100 79.11 2.76 79.11 

ผลลัพธ 9 40 31.67 4.09 79.17 

 

3. ขั้นหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field tryout) นําแบบฝกการอานจับ
ใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ไปทดลองกับนักเรียนหอง ป.3/2 จํานวน 30 คน ที่ยังไม
เคยเรียนในเนื้อหาที่จะสอนน้ีมากอน นําผลมาหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH PLUS ไดคาประสิทธิภาพแบบฝก 82.13/82.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 ดังตาราง  ที่ 6 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 

 

ตารางที่ 6 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 

กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 100 82.13 3.49 82.13 

ผลลัพธ 30 40 33.10 4.48 82.75 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงรายละเอียดการสรางแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS  
 

ขั้นที่ 1  
 

ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3 

  
 

ขั้นที่ 4 

 
ขั้นที่ 5 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที่ 7 

 

ขั้นที่ 8 

 

 

ขั้นที่ 9 

 

 

2.  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวขอการอานจับ
ใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS จํานวน 4 แผน       
แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งหมด 11 
ชั่วโมง ดังนี้ 

ศึกษาหลักสตูร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาแบบฝก 

ศึกษาวิธีการสรางแบบฝกการอานจับใจความ จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบฝกการอานจับใจความ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค KWLH 
PLUS

สรางแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 ชุด 

เสนอแบบฝกการอานจับใจความตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง      
และปรับปรุงแกไข 

เสนอแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
3 ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินผลคณุภาพความสอดคลองของ IOC  

หาคาประสิทธิภาพแบบฝกแบบรายบุคคล แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนามปรับปรุงแกไขและ
นําไปใช 

ศึกษาความสนใจในการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนตน 
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2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
บานทายชาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สาระท่ี 1       
การอาน รวมถึงศึกษาเอกสารประกอบการใชหลักสูตรเพ่ือศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร 
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูภาษาไทย 

2.2 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS 

2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวขอการ
อานจับใจความท่ีใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ในแผนการจัดการ
เรียนรูประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

ขั้นนําเขาสูบทเรียนและทบทวนความรูเดิม ครูจัดกิจกรรมกระตุน
ความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน 
เกมทางการศึกษา การใชคําถามพรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามแบบฝก 

ขั้นกิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชแบบฝกมขีั้นตอนดังนี้ 
1. นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความแตละ

ประเภท เชน การอานจับใจความจากนิทาน ตํานานหรือเรื่องเลาสั้นๆ บทรอยกรอง และขาว 
2. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 1 ขั้น K : What we know คือ

นักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรูเกี่ยวกับคําศัพทที่เกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องท่ีจะอานแลวเขียนลงในกิจกรรมขอที่ 1 

3. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 1 ขั้น W: What we want to 

know คือนักเรียนแตละคนบันทึกสิ่งที่ตองการเรียนรูจากเน้ือเรื่องที่จะอาน ซึ่งครูอาจถาม
คําถามรวมกับฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม โดยใหนักเรียนอาน แลวเขียนคําถามหรือสิ่งที่ตองการรู
ลงในกิจกรรมขอที่ 2 

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในใบกิจกรรมที่ 2 แลวทําใบกิจกรรม
ที่ 3 ขั้น L: What we have learned คือนักเรียนแตละคนจะตองสํารวจวาไดเรียนรูอะไรบาง
จากบทอาน  และนําขอมูลที่ไดจากการอาน มาตอบคําถามและบันทึกสิ่งที่ เรียนรูซึ่งได
ตรวจสอบแลว และจัดลําดับขอมูลขณะอานลงในใบกิจกรรมขอที่  1 

5. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 3 ขั้น H : How can we learn 

more คือครูจะต้ังคําถามเพ่ิมเติม นักเรียนหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามที่ครูถามโดยคนควา
เพ่ิมเติม จากแหลงเรียนรูตางๆ แลวบันทึกแหลงเรียนรูนั้น ลงในกิจกรรม ขอที่ 2 
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6. นักเรียนทําใบกิจกรรมท่ี 4 ขั้นการสรางแผนภาพความคิด 

(Mapping) โดยนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิดลงในกิจกรรมขอที่ 1 

7. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 5 ขั้นการสรุปเรื่องจากการอาน 
(Summarizing) โดยใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานลงในกิจกรรมขอที่ 1 

ขั้นการวัดประเมินผล นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน 

2.4 นําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผน ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตรวจสอบความถูกตองจากน้ันปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา  

2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู ตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางจุดประสงค เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ( Index of Item Objective 

Congruence : IOC) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553 : 139) ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
ใหคะแนน เทากับ + 1  เมื่ อแน ใจว าแผนการ จัดการ เ รียนรู มี ความ

สอดคลองกับจุดประสงค 
ใหคะแนน เทากับ    0   เมื่อไมแนใจวา แผนการจัดการเรียนรูมีความ

สอดคลองกับจุดประสงค 
ใหคะแนน เทากับ  - 1  เมื่อแนใจวา แผนการจัดการเรียนรู ไมมีความ

สอดคลองกับจุดประสงค 
จากนั้นคํานวณหาคา IOC จากสูตร 

  IOC =    

IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับ
จุดประสงค 

  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่
ยอมรับได เมื่อนําผลจากการพิจารณาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล มาคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  (ดูภาคผนวก ข หนา 120-123)  

2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.8 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชเปน

เครื่องมือในการวิจัย 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงรายละเอียดการสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS 

 

ขั้นที่ 1 

 
 

ขั้นที่ 2 

 

ขั้นที่ 3 

  
 

ขั้นที่ 4 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที่ 7 

 

ขั้นที่ 8 

 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ เปนขอสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 40 ขอ มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 

ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการอานจับใจความ 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานจับใจความในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวขอการอานจับใจความท่ีใชแบบฝกการ
อานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินผลคุณภาพความสอดคลอง
ของ IOC 

นําแผนการจดัการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจดัการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชเปนเครือ่งมือในการวิจัย 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ
ปรับปรุงแกไข 

   ส
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  3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 3.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 3.3 วิเคราะหเนื้อหา มาตรฐานตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการอาน 
 3.4 จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะหขอสอบการอานจับใจความ 
วัตถุประสงค 

เรื่อง 
จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ขอ 

นิทาน - - 1 6 - 3 10 

เรื่องเลาสั้นๆ 2 - 3 3 1 1 10 

บทรอยกรอง - 3 1 2 1 3 10 

ขาว 1 1 1 4 - 3 10 

รวม 3 4 6 15 2 10 40 

 

  3.5 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความที่เปนขอสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ 40 ขอ 
มาใชในการวิจัย 
  3.6 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม จากนั้นปรับปรุง
และแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 3.7 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความตอผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผล ตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม (Content Validity) แลวหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) กับจุดประสงคโดย
กาํหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ใหคะแนน เทากับ + 1  เมื่อแน ใจวา  ขอคําถามมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 
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ใหคะแนนเทากับ  0   เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับ

จุดประสงค 
ใหคะแนน เทากับ - 1  เมื่อแนใจวา ขอคําถามไมมีความสอดคลองกับ

จุดประสงค 
จากนั้นคํานวณหาคา IOC จากสูตร 

  IOC =    

IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 
  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
โดยคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ

ที่ยอมรับได นําผลจากการพิจารณาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองต่ําสุดเทากับ 0.67 สูงสุดเทากับ 1.00  (ดูภาคผนวก 
ข หนา 124 - 126) ปรับปรุงขอสอบใหมีความถูกตอง 
  3.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จํานวน 45 คน ที่เคยเรียนเรื่อง
การอานจับใจความมาแลว 
  3.9 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพรายขอโดยหา
คาความยากงาย (level of difficulty หรือคา p) และคาอํานาจจําแนก (discrimination 

หรือคา r) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.29-0.76 และคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.24-0.71 โดยคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายและอํานาจจําแนกตามเกณฑมา
ใชจํานวน 40 ขอ (ดูภาคผนวก ข หนา 128) 
  3.10 วิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR-20 ของ คูเดอร และ
ริชารดสัน (Kuder and Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอาน      จับใจความเทากับ 0.88 
  3.11 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความที่สมบูรณแลว
ไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยใชทดสอบกอนการทดลอง และทดสอบหลังการทดลอง 
 

 

   ส
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แผนภูมิที่ 17 แสดงรายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ 

 

ขั้นที่ 1 

 

ขั้นที ่2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที ่7 

 

 

ขั้นที่ 8 

 

 

ขั้นที่ 9 
 

ขั้นที่ 10 

 
ขั้นที่ 11 

 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

วิเคราะหเนื้อหา มาตรฐานตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการอาน 

จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความท่ีเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 

เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบการใชภาษา ความถูกตองของขอคําถาม จากน้ันปรับปรุงและแกไข 

เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความตอผูเชี่ยวชาญ แลวหาคาดัชนีความ 

IOC 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพรายขอโดยหาคาความยากงาย 
(level of difficulty หรือคา p) และคาอํานาจจําแนก (discrimination หรือคา r) 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป    
ทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความท่ีสมบูรณแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก

การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 4.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการวิจัยเบื้องตน
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) เพ่ือทราบรูปแบบโครงสรางและหลักการสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น 

 4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS มาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ คือ 3 หมายถึง มาก 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง 
นอย จํานวน 15 ขอ สอบถามความคิดเห็นนักเรียนรายบุคคล ซึ่งถาม 3 ดาน คือ 1) ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู 2) ดานการกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ไดรับ         
ซ่ึงคําถามท่ีใชมีการกําหนดคาความคิดเห็น 3 ระดับ ดังนี้ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง 
และเห็นดวยนอย รายละเอียดดังตารางที่ 8   
 

ตารางที่ 8 เกณฑการกําหนดคาความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น คาคะแนนเชิงนิมาน 

                    มาก 3  
                    ปานกลาง 2 

                    นอย 1 

 

สําหรับการใหความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็นที่วัดได ผูวิจัยกําหนดเกณฑดัง
ตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นเชิงนิมาน 
                    2.50 – 3.00                     มาก 

                    1.50 – 2.49                     ปานกลาง 
                    1.00 – 1.49                     นอย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมจากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน ดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถาม (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ซึ่งมเีกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
ใหคะแนน เทากับ + 1   เมื่อแนใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
ใหคะแนนเทากับ  0      เมื่อไมแนใจวา ขอคําถามมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
ใหคะแนน เทากับ - 1    เมื่อแนใจวา ขอคําถามไมมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
จากนั้นคํานวณหาคา IOC จากสูตร 

  IOC =    

IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 
  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ที่ยอมรับได นําผลจากการพิจารณาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองตํ่าสุดเทากับ 0.67 สูงสุดเทากับ 1.00 (ดูภาคผนวก 
ข หนา 127)  
  4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูการสอนอานจับใจความโดยใชแบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชเทคนิค KWLH PLUS ครบทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู  
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แผนภูมิที่ 18 แสดงรายละเอียดการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

ขั้นที่ 1 

 

ขั้นที ่2 

 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 

 

 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและ

หลังเรียน ขั้นตอนการเก็บขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการอานจับใจความท่ีผานการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว เปนขอสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 40 ขอ 40 คะแนน นํามาทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 หอง 4 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เพ่ือ
เก็บคะแนนนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียน 

6.2 การเก็บคะแนนระหวางเรียน (หาประสิทธิภาพ E1) ผูวิจัยนําแผนการจัดการ
เรียนการสอนและแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หอง 4 จํานวน 30 คน วันละ 1 
ชุด เร่ิมจากชุดที่ 1 จนถึงชุดที่ 4 โดยแบบฝกทั้ง 4 ชุด จะมีจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในการ
จัดการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค KWLH Plus ดังนี้ 

ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจดัการเรียนรูดวยเทคนคิ KWLH PLUS รวมกับการ
ใช  แบบฝกการอานจับใจความ มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  แลวหาคาดัชนีความ IOC 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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1. ครูนําเขาสูบทเรียน 

2. นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความแตละประเภท 
เชน การอานจับใจความจากนิทาน ตํานานหรือเรื่องเลาสั้นๆ บทรอยกรอง และขาว 

3. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 1 ขั้น K : What we know คือนักเรียน
รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรูเกี่ยวกับคําศัพทที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะ
อานแลวเขียนลงในกิจกรรมขอท่ี 1 

4. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 1 ขั้น W: What we want to know คือ
นักเรียนแตละคนบันทึกสิ่งที่ตองการเรียนรูจากเน้ือเรื่องที่จะอาน ซึ่งครูอาจถามคําถามรวมกับ
ฝกใหนักเรียนตั้งคําถาม โดยใหนักเรียนอาน แลวเขียนคําถามหรือสิ่งท่ีตองการรูลงในกิจกรรม
ขอที่ 2 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในใบกิจกรรมท่ี 2 แลวทําใบกิจกรรมที่ 3 ขั้น 
L: What we have learned คือนักเรียนแตละคนจะตองสํารวจวาไดเรียนรูอะไรบางจากบท
อาน  และนําขอมูลที่ไดจากการอาน มาตอบคําถามและบันทึกสิ่งท่ีเรียนรูซึ่งไดตรวจสอบแลว 
และจัดลําดับขอมูลขณะอานลงในใบกิจกรรมขอท่ี  1 

6. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 3 ขั้น H : How can we learn more คือ
ครูจะตั้งคําถามเพ่ิมเติม นักเรียนหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามท่ีครูถามโดยคนควาเพ่ิมเติม จาก
แหลงเรียนรูตางๆ แลวบันทึกแหลงเรียนรูนั้น ลงในกิจกรรม ขอที่ 2 

7. นักเ รียนทําใบกิจกรรมที่  4  ขั้นการสร างแผนภาพความคิด 
(Mapping) โดยนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิดลงในกิจกรรมขอที่ 1 

8. นักเรียนทํา ใบกิจกรรมที่  5  ขั้นการสรุปเรื่ องจากการอาน 
(Summarizing) โดยใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานลงในกิจกรรมขอท่ี 1 

9. นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน 
6.3 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
6.4 ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) นําแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ

แบบทดสอบกอนเรียน นํามาทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หอง 4 จํานวน 30 คน 
ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  

6.5 รวบรวมคะแนนจากการทดสอบที่ไดไปหาคาทางสถิติ โดยรวบรวมคะแนน
จากการทําแบบทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียนเพ่ือหาคาคะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นของ
คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
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7. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

7.1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 7.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS  
 หาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS  
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละที่นักเรียนสามารถ
ทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดถูกตอง รอยละ 80 

 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละที่นักเรียนสามารถ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 80 

 7.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย หัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS  

 หาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย หัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 7.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน         
จับใจความ ดําเนินการดังนี้ 

 7.1.3.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานจับใจความ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 7.1.3.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถใน  
การอานจับใจความ 

  7.1.3.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานจับใจความ 

  7.1.3.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถใน  
การอานจับใจความ 
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 7.1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS (Index of 

Item Objective Congruence : IOC)  
  7.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 7.2.1 การวิ เคราะหความสามารถในการอานจับใจความจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ 

7.2.1.1 สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)      การเปรียบเทียบความสามมารถในการอานจับใจความกอนและหลังการจัดการ
เรียนรูที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS วิเคราะหความแตกตางโดย
การทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent  
 7.2.2 การวิเคราะหแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS  
7.2.2.1 สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย ( ) ของคา E1/E2 โดยใชเกณฑ 

80/80 

 7.2.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่
ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ใชคารอยละ (%) 

7.2.3.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Rating Scale) 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุป 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยพ้ืนฐาน (Pre-Experimental 

Design) แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (The one-group pretest-posttest 

design) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หอง 4 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง จํานวน 30 
คน ผูวิจัยดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูและเก็บขอมูลดวยตนเองจากน้ันนํามาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนกอนและหลังเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานจับ
ใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ใชการทดสอบ t-test แบบ Dependent วิเคราะหแบบ
ฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) ของคา 
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E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 และขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใชการวิเคราะหคา
รอยละ (%) ความคิดเห็น 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยสรุปได ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
วัตถุประสงคการ

วิจัย 
วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ

วิเคราะหขอมูล 
1) เพ่ือพัฒนาแบบ
ฝกการอานจับ
ใจความโดยใช
เทคนิค KWLH 

PLUS สําหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 

1. ชี้แจงใหนักเรียน
ไดรับรูและเขาใจ
วัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนรูที่ใช
แบบฝกการอานจับ
ใจความโดยใช
เทคนิค KWLH 

PLUS และแนะนํา
ขั้นตอนการใชและ
กิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ
ในแบบฝก 

2. ทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) 
3. ทดลองใชแบบฝก 
4. ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 
5. หาประสิทธิภาพ
ของแบบฝก 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
หอง 4 โรงเรียน
เทศบาลบานทาย
ชาง 

- แบบฝกการอานจับ
ใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS  
- แบบทดสอบกอน
เรียน 

- แผนการจัดการ
เรียนรู 
- วิเคราะห ขอมูลโดย
การวิเคราะหหาคารอย
ละ  (%) คะแนนเฉลี่ย 
( ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
คา E1/E2 โดยใชเกณฑ 
80/80 
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย (ตอ) 
วัตถุประสงคการ

วิจัย 
วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ

วิเคราะหขอมูล 
2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
อานจับใจความ 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
กอนเรียนและหลัง
เรียน ที่จัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอาน
จับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS  

ทดสอบ
ความสามารถใน
การอานจับใจความ
กอนเรียนและหลัง
เรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
หอง 4 โรงเรียน
เทศบาลบานทาย
ชาง 

- แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อานจับใจความ ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  
- วิเคราะห ขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ย ( ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบคาที 
(t-test) แบบ 

Dependent 

3) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS 

สอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝก
การอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 
หอง 4 โรงเรียน
เทศบาลบานทาย
ชาง 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู
ดวยแบบฝกการอาน
จับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS  
- วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ( )               
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( S.D.) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย หัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  นําไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สังกัดสํานักงานเทศบาลเมือง
พังงา จังหวัดพังงา ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยทดสอบกอนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู และสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุม
ทดลอง โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการ
วิจัย ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาหัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH PLUS ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS กอนและหลัง
การจัดการเรียนรู 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังการทดลอง 
 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาหัวขอการอานจับใจความที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ผูวิจัยไดดําเนินการใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง จํานวน 30 คน ที่ยังไมเคย 

 

84 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 
 

เรียนเร่ืองการอานจับใจความมากอน นําผลของการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนที่ไดจากการใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
มาวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร (E1/E2) พบวาคะแนนผล
การทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 83.33 และผลทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 33.57 แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS มีประสิทธิภาพ 83.33/83.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80  ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 100 83.33 4.09 83.33 

ผลลัพธ 30 40 33.57 4.45 83.92 

  
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

กอนและหลังการจัด    การเรียนรู 
ผลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนที่เรียน

ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง จํานวน 30 คน ดวยขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบ
ฉบับเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 40 ขอ โดยทดสอบกอนการใช มีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 19.57 และทดสอบหลังการใชมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.57 และนําคะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS เปรียบเทียบโดยใชคา (t–test Dependent) 
พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากอนเรียน โดยที่คา t เทากับ -22.136 
เมื่อนําไปเปรียบเทียบที่คา t ที่ df (30-1) = 29 พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา   การเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความโดย
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ใชเทคนิค KWLH PLUS ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการอานจับใจความดีขึ้น         
จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 ความสามารถทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชเทคนิค KWLH PLUS  

การ
ทดสอบ 

จํานวน (N) คะแนน
เต็ม 

( ) S.D. t p 

กอนเรียน 30 40 19.57 4.43 -22.136 .000 

หลังเรียน 30 40 33.57 4.45 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังการ
ทดลอง 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังการทดลอง พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 2.87, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักเรียนเห็นดวยมากเรียงตามลําดับไดดังนี้ อันดับที่ 1 ดานประโยชนที่ไดรับ นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นระดับมาก (  = 2.90, S.D. = 0.30) โดยมีความคิดเห็นวา แบบฝกการอานจับ
ใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเร่ืองที่อานมากขึ้น  
(  = 2.93, S.D. = 0.24) เปนอันดับที่ 1 และแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนไดดี
ขึ้น (  = 2.87, S.D. = 0.35) เปนอันดับท่ี 2 รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในระดับมาก (  = 2.87, S.D. = 0.33) เปนอันที่ 2 โดยมีความ
คิดเห็นวา แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ทําใหนักเรียนอานจับ
ใจความไดดีขึ้น (  = 2.93, S.D. = 0.24) เปนอันดับที่ 1  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไม
สับสนชวยนักเรียนใหสามารถอานและทําความเขาใจเนื้อหาที่อานได (  = 2.90, S.D. = 

0.30) เปนอันดับที่ 2 แบบฝก การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ชวยกระตุนให
นักเรียนสนใจและตั้งใจอานมากขึ้น  (  = 2.83, S.D. = 0.37) เปนอันดับที่ 3  แบบฝกการ
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อานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการอานจับ
ใจความครั้งตอไป  (  = 2.87, S.D. = 0.35)  เปนอันดับที่ 4  แบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชเทคนิค KWLH PLUS ชวยใหนักเรียนพัฒนาดานการอานและทําใหสรุปบทเรียนไดดวย
ตนเอง (  = 2.80, S.D. = 0.41) เปนอันดับที่ 5 และดานบรรยากาศการเรียนรู  นักเรียน
แสดงความคิดเห็นในระดับมาก (  = 2.87, S.D. = 0.35) เปนอันดับสุดทาย โดยมีความ
คิดเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (  = 2.93, S.D. = 0.24)    
เปนอันดับที่ 1  บรรยากาศในหองเรียนขณะเรียนเปนกันเองนักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกข้ันตอน  (  = 2.87, S.D. = 0.35)  และครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง  (  = 2.87, S.D. = 0.35)  เทากันเปนอันดับ 2 ครูเปนกันเองกับ
นักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียน  (  = 2.83, 

S.D. = 0.37)  เปนอันดับที่ 4 นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ (  = 2.77, S.D. = 0.42)  เปน
อันดับที่ 5 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS ที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นในสวนของขอเสนอแนะ 

1. นักเรียนสวนใหญชอบเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใหทําหลากหลายและเน้ือหาที่เปนบทอานนาสนใจ สนุก 
และไดทั้งความรูและประโยชนที่จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2. นักเรียนสวนใหญมีความตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความ
ประเภทนิทาน 

 

ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย   
แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

รายการประเมิน  S.D. แปล
ผล 

ลําดับที่ 

ดานบรรยากาศการเรียนรู     

1. บรรยากาศในหองเรียนขณะเรียนเปนกันเอง
นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน 

2.87 0.35 มาก 2 

2. นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ 2.77 0.42 มาก 5 
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย  

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS (ตอ) 
รายการประเมิน  S.D. แปล

ผล 

ลําดับที่ 

ดานบรรยากาศการเรียนรู     

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

2.93 0.24 มาก 1 

4. ครูเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนให
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน 

2.83 0.37 มาก 4 

5. ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางท่ัวถึง 

2.87 0.35 มาก 2 

รวมดานบรรยากาศการเรียนรู 2.85 0.35 มาก 3 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไมสับสนชวย
นักเรียนใหสามารถอานและทําความเขาใจเนื้อหาท่ี
อานได 

2.90 0.30 มาก 2 

7. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ชวยใหนักเรียนพัฒนาดานการอานและทําให
สรุปบทเรียนไดดวยตนเอง 

2.80 0.41 มาก 5 

8. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ทําใหนักเรียนอานจับใจความไดดีขึ้น 
2.93 0.24 มาก 1 

9. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไมสับสนชวย
นักเรียนใหสามารถอานและทําความเขาใจเนื้อหาท่ี
อานได 

2.90 0.30 มาก 2 

10. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ชวยใหนักเรียนพัฒนาดานการอานและทําให
สรุปบทเรียนไดดวยตนเอง 

2.80 0.41 มาก 5 
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย  

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS (ตอ)  
รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลําดับ

ที ่
11. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ทําใหนักเรียนอานจับใจความไดดีขึ้น 
2.93 0.24 มาก 1 

12. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจอาน
มากข้ึน 

2.83 0.37 มาก 3 

13. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ทําใหนักเรียนเกิดความม่ันใจในการอานจับ
ใจความครั้งตอไป 

2.87 0.35 มาก 4 

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.87 0.33 มาก 2 

ดานประโยชนที่ไดรับ     

14. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถดาน
การอานจับใจความของนักเรียนไดดีข้ึน 

2.87 0.35 มาก 2 

15. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ที่อานมากข้ึน 

2.93 0.24 มาก 1 

รวมดานประโยชนที่ไดรับ 2.90 0.30 มาก 1 

รวมทุกดาน 2.87 0.33 มาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS มี
วัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียน
และหลังเรียนท่ีจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS และ 
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบ
ฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล
บานทายชาง สังกัดสํานักงานเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 
30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ ซึ่งเปนแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผนการ
วิจัยพ้ืนฐาน (Pre-Experimental Design) แบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังเรียน (The 

one-group pretest-posttest design) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ใชสูตร E1/E2     
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยทดสอบคา t – test แบบ Dependent วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS แบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชคาเฉลี่ย 
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  ผลการพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
มีประสิทธิภาพเทากับ  83.33/83.92 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

2.  ความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3         
ที่จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS หลังเรียนดวยแบบ
ฝกสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ในภาพรวมนักเรียน
เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย ( ) = 2.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.33  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชนที่ไดรับเปนอันดับท่ี 1 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนอันดับที่ 2 และดานบรรยากาศการเรียนรูเปนอันดับสุดทาย 

 

อภิปรายผล 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS อภิปราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวามีประสิทธิภาพเทากับ  83.33/83.92 ตาม
เกณฑที่กําหนดไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการพัฒนาแบบฝกมีการเลือกเน้ือหาที่หลากหลาย
นาสนใจใหทั้งความรู ขอคิดและความเพลิดเพลิน ทั้งยังเปนเรื่องที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
มีภาพประกอบท่ีสวยงามสอดคลองกับเนื้อหาสามารถดึงดูดความสนใจ มีลําดับขั้นตอนที่ไม
สับสนงายตอความเขาใจ มีการ เรียงลําดับเรื่องจากงายไปหายาก สงผลใหผู เรียนมี
ความสามารถในการอานจับใจความไดดีขึ้น เขาใจเร่ืองท่ีอาน สามารถสรุปใจความสําคัญ  
ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอานได และสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอานไปใชประโยชนในการ
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แสวงหาความรูและเรียนรูวิชาตางๆ ผานการอานดวยตนเองได ตลอดจนผูวิจัยไดศึกษาคนควา
วิธีการสรางแบบฝก มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตรวจสอบโดยการทดลองหา
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม ทําใหแบบฝกมีความสมบูรณ
ทั้งเนื้อหา กิจกรรม และภาษาที่ใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณิชาพร ปรีชาวิภาษ (2555: 

101) ที่กลาววาแบบฝกการอานจับใจความที่สรางขึ้นมาจากความตองการของนักเรียน        
มีเนื้อหาใกลตัว มีภาพประกอบ เนื้อหามีความหลากหลายอยูในความสนใจของผูเรียน       
การลําดับเนื้อหาและกิจกรรมจากงายไปหายาก สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูทักษะการอาน
จับใจความไดจากแบบฝกดวยตนเอง และสอดคลองกับ รังษิมา  สุริยารังสรรค (2555 : 79)    
ที่กลาววาแบบฝกที่มีการเลือกเนื้อหาที่หลากหลาย เปนเรื่องราวท่ีใกลตัวนักเรียน               
มีภาพประกอบท่ีเหมาะสมดึงดูดความสนใจ และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สงผลให
นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความไดดีขึ้น และมีความเขาใจเรื่องที่อาน สามารถ
สรุปใจความสําคัญของเร่ืองและตอบคําถามจากเร่ืองที่อานได มีความสนใจในการอานมากขึ้น  
และสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอานไปใชในการอานเพ่ือความเพลิดเพลินและแสวงหา
ความรูดวยตนเองได  เชนเดียวกับ รัชนี ศรีไพรวรรณ (2520: 29) ที่กลาวถึงการจัดเตรียม   
แบบฝกวา แบบฝกที่ดีตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียนและควรมีแบบฝกหลายๆ แบบ เพ่ือให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวาง นอกจากน้ีการฝกอานจับใจความอยางเปนระบบจากงายไปหา
ยากทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในการอานจับใจความและสามารถที่จะนําความรูที่ไดไปใชใน
การอานเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนตอไป มีการศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบฝก การปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง ทั้งจากคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอน
ภาษาไทย มีการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝกรายบุคคล แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม 
ทําใหแบบฝกมีความสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ วนิดา กุลภัทรแสงทอง (2554: 141) ที่กลาววา
แบบฝกการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรคโดยใชขอมูลทองถิ่น ที่ผูวิจัยไดสราง   
แบบฝกโดยผานการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการสรางแบบฝก มีการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง ตรวจสอบโดยการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝกรายบุคคลและแบบกลุมเล็ก    
ทําใหแบบฝกมีความสมบูรณทั้งเนื้อหาภาษาท่ีใช และสอดคลองกับ ศศิกัญชณัฐ เส็งเส (2554: 

82) ที่กลาววาแบบฝกที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสรางท่ีเปนระบบและผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ นํามาปรับปรุงแลวนําไปใช ปรับปรุงอีกครั้งแลวนําไปใชกับกลุม
ทดลอง ทําใหไดแบบฝกท่ีมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลองและงานวิจัยตางๆ แสดงใหเห็นวา 
การสรางแบบฝกที่มีประสิทธิภาพน้ันตองมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัยและเปนเร่ืองราวใกลตัว
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ของนักเรียน ควรมีภาพประกอบ เรียงลําดับแบบฝกจากงายไปหายากและมีการทดลองใชแบบ
ฝกและนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS พบวา
คะแนนของการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกสูงกวาคะแนนของการทดสอบกอน
จัดการเรียนรูดวยแบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเร่ืองราว
ในแบบฝกทั้ง 4 ชุด เปนเร่ืองราวที่นาสนใจ มีรูปภาพประกอบสวยงามและสอดคลองกับ
เนื้อหา จึงทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนตองการเรียน ซึ่งสงผลใหนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคของแบบฝกการอานจับใจความ สอดคลองกับณิชาพร ปรีชาวิภาษ 
และรังษิมา สุริยารังสรรค (2555) ที่พบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความกอน
เรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบฝกท่ีเปนเรื่องใกลตัว 
มีรูปภาพประกอบสวยงาม ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนตองการเรียน และปฏิบัติ
กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคของแบบฝกการอานจับใจความ เพราะการพัฒนาแบบฝกมีการ
เลือกเน้ือหาที่หลากหลายอยูในความสนใจของผูเรียน   

นอกจากน้ีอาจเปนเพราะกิจกรรมการเรียนรูในแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
เทคนิค KWLH PLUS เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดปรับเปล่ียนกระบวนการอาน 
เริ่มตนจากการกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน โดยการบันทึกถึง
ความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองนั้นๆ หลังจากนั้นคาดเดาวาจะพบขอมูลอะไรบางเก่ียวกับ
เรื่องที่จะอาน มีการตั้งคําถามในส่ิงที่ตนอยากรูในระหวางการอาน ในขณะที่อานใหนักเรียน
หยุดเปนชวงๆ เพ่ือตอบคําถามท่ีไดเขียนไว หลังการอานไดมีการอธิบายถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูจาก
การอาน ทบทวนถึงคําถามในส่ิงที่อยากรูวาไดคําตอบตรงตามท่ีตองการหรือไม ในขณะที่ขั้น H 
(how can we learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม ซึ่งจะเปน
แนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูที่จะสืบคนหาความรูเพิ่มเติมไดอยางหลากหลาย
ตอไป  สวนการจัดทําแผนภาพความคิดนั้นชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิม
ไปสูการเรียนรูในเรื่องใหมไดงายขึ้น เพราะขอมูลไดมีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ และ
การสรุปความรูที่ไดศึกษาเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจจากเร่ือท่ีเรียนเกิดเปนความคิด
รวบยอด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 132) ที่กลาววา เทคนิค 
KWLH  สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระโดยเฉพาะในเร่ืองที่นักเรียนตอง
อาน คิด และทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน ไวสําหรับฝกทักษะการคิดแบบตางๆ ไดโดยเฉพาะ
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ขั้น H (how can we learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดเพ่ือหาความรูเพิ่มเติม หรือลึกซ้ึง
กวางขวางมากขึ้น รวมทั้งแหลงเรียนรูที่จะสืบคนหาความรูเพ่ิมเติม ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
พัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป และ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 150 - 
151) ยังไดกลาววา เทคนิค KWLH เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ชวยใหผูเรียน
สามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเอง และความรูเดิมมาประยุกตใชกับความรูใหม 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีนักเรียนจะตองอาน  คิด  และทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน สามารถนํามาใช
ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะในเร่ืองที่นักเรียนตองอาน คิด และทําความเขาใจ
กับเรื่องท่ีอาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณา ดวงสวัสดิ์ (2555: 102) ที่พบวาผลการ
เรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองท่ีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS สูงกวาผลการจัด   
การเรียนรูของนักเรียนกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS เปนกลวิธีในการจัด      
การเรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีกรอบและแนวทางในการทําความเขาใจเนื้อหาอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน ฝกการแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่อาน และยังฝกการจัดระบบขอมูลความรูและ
ความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการอาน ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
ในการเรียนรู ทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่สามารถทําใหทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออนบรรลุ
เปาหมายไดเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับบุศรา สวนสําราญ (2554: 117) ที่พบวา ผลการเรียนรู
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
คูคิด ไดตามเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัย โดยมีคาเฉล่ียรอยละ 88.13 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนได
ฝกตั้งคําถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดคิด สามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมไปสูการเรียนรู
ในเรื่องใหมไดงายจากการจัดทําแผนภาพความคิด การสรุปความรูเปนการตรวจสอบความรู
ความเขาใจจากเรื่องที่เรียนเกิดเปนความคิดรวบยอด และยังสอดคลองกับอาภรณพรรณ    
พงษสวัสดิ์ (2550 :95) และจิราภรณ บุญณรงค (2554) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ดานการอาน       
จับใจความของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWl และ KWL Plus 

เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนฝกคิดอยางเปนระบบเปนขั้นตอน และเชื่อมโยงในแตละ
ขั้นตอนชวยพัฒนาความสามารถดานการอาน เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหนักเรียนฝก 
และกระตุนใหนักเรียนไดคิดและคนหาคําตอบดวยตนเอง 
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3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการ

จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ในภาพรวมนักเรียน
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS อยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมากดาน
ประโยชนที่ไดรับเปนอันดับที่ 1 โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวา แบบฝกการอานจับใจความโดย
ใชเทคนิค KWLH PLUS ชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของ
นักเรียนและชวยใหมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อานมากขึ้น รองลงมาดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นวา  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไมสับสน สามารถอานทําความเขาใจและสรุปบทเรียนได
ดวยตนเอง  ชวยกระตุนความสนใจและต้ังใจอานและสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น จนเกิด
ความมั่นใจในการอานจับใจความคร้ังตอไป  อันดับสุดทายคือดานบรรยากาศการเรียนรู       
ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นวา บรรยากาศในหองเรียนขณะจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอาน     
จับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนได
เรียนรูอยางอิสระ ครูเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การเรียน  และคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการสรางแบบฝกอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู โดยใชทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดด 
(Thorndike)  ไดแกกฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎแหงการฝกฝน (Law of 

Exercise) และกฎแหงผล (Law of Effect) และท่ีสําคัญแบบฝกมีการเรียงลําดับจากงายไปหา
ยาก ทําใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามลําดับความยากงายของแบบฝก นักเรียนจึงสามารถ
เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น และอานจับใจความไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ี พรพรหม  อัตตวัฒนา
กุล (2547: 21) ไดกลาวไววา แบบฝกควรเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีหลายแบบหลายชนิด
ใหนักเรียนไดเลือกทํา เพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน และนักเรียนสามารถนําสิ่งท่ี
เรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได และสอดคลองกับสุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544: 

56) และ อารีย วาศนอํานวย (2545: 54) ที่ไดเสนอแนะไวในทํานองเดียวกัน คือ  แบบฝกท่ีดี
นั้นใชในการฝกทักษะ สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการและควรจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับเนื้อหา
ในบทเรียน เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน สีสวย จูงใจผูเรียนและเปนแบบฝกท่ี
เปนไปตามลําดับยากงาย 
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนรูและการศึกษาคร้ังตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช  และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1.  แบบฝกเปนเครื่องมือทางการเรียนอยางหน่ึงท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกทําดวย

ตนเอง ดังนั้นแบบฝกจึงควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา โดยคําสั่งควรอธิบายอยางชัดเจน 
เปนคําสั่งที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อานแลวเขาใจงาย และไมควรยาวเกินไป เพ่ือให
นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

2.  ขอสังเกตจากทดลองพบวาขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู อาจพบ
อุปสรรคในการเรียนเน่ืองมาจากความแตกตางกันระหวางบุคคล ดังนั้นครูผูสอนตองคอย
ชี้แนะหรืออธิบายชวยเหลือนักเรียนอยางท่ัวถึงตลอดเวลา การเรียนการสอนอาจสอนเกินเวลา
ที่กําหนด ในกรณีที่นักเรียนยังไมเขาใจในบางกิจกรรม อาจตองใชเวลาแนะนํา อธิบายหรือ
ยกตัวอยางซึ่งครูอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม โดยอาจใหทําแบบฝกหัดบางสวนและ
นําไปฝกในชั่วโมงตอไปได  

3.  ขอสังเกตจากทดลองพบวานักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
กระตือรือรนในการอานเรื่องตางๆ ที่นํามาใหฝกอานจับใจความ ดังนั้นการเลือกเน้ือหาท่ีนํามา
เปนแบบฝกควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะเน้ือหาประเภทนิทาน เนื้อ
เรื่องในแตละแบบฝกไมควรยาวหรือยากเกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
และที่สําคัญเนื้อหาของแบบฝกควรมีความหลากหลาย นอกจากน้ีควรมีภาพประกอบที่
สวยงามสอดคลองกับเนื้อเรื่องเพ่ือดึงดูดความสนใจในแบบฝกมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
สนใจอานและอานจับใจความไดดีขึ้น   
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH 

PLUS กับทักษะอ่ืนๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เชน ทักษะการเขียน  
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชแบบฝกการอานจับใจความกับเทคนิคอ่ืนๆ 

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบแบบฝกการอานจับใจความ โดยใชบท
อานที่เปนเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน 
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4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการดานการอานของนักเรียนโดยใช

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS กับสื่อ หรือวิธีการสอนอ่ืนๆ 
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- รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ตารางที่  14  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของโครงรางแบบฝกการอาน           

จับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

1.  ดานคําแนะนําการใชแบบฝกการอานจับใจความ     

1.1  สื่อความหมายชัดเจนเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

1.2  บอกรายละเอียดของเนื้อหาไดครอบคลุม +1 +1 +1 1.00 

1.3  เราความสนใจของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 

2.  ดานเนื้อหา     

2.1  มีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 

2.2  มีความชัดเจน +1 +1 +1 1.00 

2.3  เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน +1 0 +1 0.67 

2.4  เปนไปตามลําดับขั้นของการเรียนรู (จากงายไปหายาก) +1 +1 +1 1.00 

2.5  มีความยากงายพอเหมาะ +1 0 +1 0.67 

2.6  ชวยสงเสริมทักษะการอานจับใจความ +1 +1 +1 1.00 

2.7  ภาพท่ีนํามาประกอบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 

3.  ดานแบบฝกการอานจับใจความ     

3.1  แบบฝกมีจํานวนพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

3.2  แบบฝกมีความยากงายพอเหมาะ +1 0 +1 0.67 

3.3  แบบฝกเราความสนใจของผูเรียน +1 +1 +1 1.00 

4.  ดานแบบทดสอบ     

4.1  แบบทดสอบมีจํานวนพอเหมาะ +1 0 +1 0.67 

4.2  แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเนื้อหาและตัวช้ีวัด +1 +1 +1 1.00 

5.  ดานภาษา     

5.1  ความเหมาะสมของการใชคําในการสื่อความหมาย +1 +1 +1 1.00 

5.2  ความถูกตองของภาษา +1 +1 +1 1.00 

5.3  ภาษาเขาใจงายเหมาะสมกับวัย +1 0 +1 0.67 

5.4  ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  14  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงรางแบบฝกการอาน           

จับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS (ตอ) 

 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

6.  ดานรูปเลม     

6.1  รูปภาพท่ีใชมีความเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1.00 

6.2  สะดวกในการนําไปใช +1 +1 +1 1.00 

6.3  มีความสวยงาม +1 +1 +1 1.00 

6.4  เราความสนใจของผูเรียน +1 0 +1 0.67 
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ตารางที่  15  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ขององคประกอบและความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

1.  สาระสําคัญ 
    

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู     

2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนื้อหา     

3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐานเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู     

4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สื่อการจัดการเรียนรู     

5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล     

6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  15  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ขององคประกอบและความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

1.  สาระสําคัญ 
    

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู     

2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนื้อหา     

3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐานเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู     

4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สื่อการจัดการเรียนรู     

5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล     

6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  15  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ขององคประกอบและความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

1.  สาระสําคัญ 
    

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู     

2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนื้อหา     

3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐานเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู     

4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สื่อการจัดการเรียนรู     

5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล     

6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  15  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ขององคประกอบและความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 
 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

1.  สาระสําคัญ 
    

1.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

1.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.  จุดประสงคการเรียนรู     

2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

2.3  สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3.  เนื้อหา     

3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.2  สอดคลองกับสาระและมาตรฐานเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

3.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู     

4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

4.3  สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

5.  สื่อการจัดการเรียนรู     

5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

5.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.  การวัดและประเมินผล     

6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 

6.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 

6.3  สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่   16  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC)  ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานจับใจความ หลังการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก    
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

รายการพฤติกรรม 

 

ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

 

 

 

 

ความจํา 

16 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 1.00 

26 +1 +1 +1 1.00 

46 +1 +1 +1 1.00 

47 +1 +1 +1 1.00 

53 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

 

 

 

 

เขาใจ 

1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00 

32 +1 +1 +1 1.00 

37 +1 +1 +1 1.00 

42 +1 +1 +1 1.00 

43 +1 +1 +1 1.00 

59 +1 +1 +1 1.00 

60 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

 

 

 

นําไปใช 

9 +1 0 +1 0.67 

15 +1 +1 +1 1.00 

24 +1 +1 +1 1.00 

25 +1 +1 +1 1.00 

28 +1 +1 +1 1.00 

29 +1 +1 +1 1.00 

39 +1 +1 +1 1.00 

45 +1 +1 +1 1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 

 
ตารางที่   16  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC)  ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานจับใจความ หลังการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก    
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  (ตอ)  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

รายการพฤติกรรม 

 

ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

นําไปใช 51 +1 +1 +1 1.00 

57 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 1.00 

22 +1 +1 +1 1.00 

23 +1 +1 +1 1.00 

27 +1 +1 +1 1.00 

31 +1 +1 +1 1.00 

33 +1 +1 +1 1.00 

36 +1 +1 +1 1.00 

44 +1 +1 +1 1.00 

48 +1 +1 +1 1.00 

49 +1 +1 +1 1.00 

54 +1 +1 +1 1.00 

55 +1 +1 +1 1.00 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

สังเคราะห 19 +1 +1 +1 1.00 

41 +1 +1 +1 1.00 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่   16  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC)  ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานจับใจความ หลังการจัดการเรียนรูดวยแบบฝก    
การอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  (ตอ)   

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

รายการพฤติกรรม 

 

ขอที ่
ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

นักเรียนมีความสามารถดานการ
อานจับใจความ 

ประเมินคา 4 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 1.00 

30 +1 +1 +1 1.00 

34 +1 +1 +1 1.00 

35 +1 +1 +1 1.00 

38 +1 +1 +1 1.00 

40 +1 +1 +1 1.00 

50 +1 +1 +1 1.00 

52 +1 +1 +1 1.00 

56 +1 +1 +1 1.00 

58 +1 +1 +1 1.00 
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สมุดกลาง
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ตารางที่  17  แบบสํารวจคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการ
อานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ  

IOC 1 2 3 

ดานบรรยากาศการเรียนรู     

1.  บรรยากาศในหองเรียนขณะเรียนเปนกันเองนักเรียนสนุกสนานในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน 

+1 +1 +1 1.00 

2.  นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ +1 +1 +1 1.00 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 0 +1 0.67 

4.  ครูเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมใหนักเรียนใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน 

+1 0 +1 0.67 

5.  ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางท่ัวถึง +1 +1 +1 1.00 

ดานบรรยากาศการเรียนรู     

6.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไมสับสน ชวยนักเรียนใหสามารถอาน
และทําความเขาใจเน้ือหาที่อานได 

+1 +1 +1 1.00 

7.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ชวยใหนักเรียน
พัฒนาดานการอานและทําใหสรุปบทเรียนไดดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 

8.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ทําใหนักเรียน
อานจับใจความไดดีขึ้น 

+1 0 +1 0.67 

9.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ชวยกระตุนให
นักเรียนสนใจและต้ังใจอานมากข้ึน 

+1 0 +1 0.67 

10.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ทําใหนักเรียน
เกิดความมั่นใจในการอานจับใจความครั้งตอไป 

+1 +1 +1 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับ     

11.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ชวยสงเสริม
และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนไดดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

12.  แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus ชวยใหนักเรียน
มีความรูความเขาใจในเรื่องที่อานมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางที่  18  คาความยากงาย  (P) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานจับใจความ 

ขอที ่ P r หมายเหตุ ขอที ่ p r หมายเหตุ 

1. 0.60 0.50 นําไปใช 21. 0.67 0.36 นําไปใช 
2. 0.55 0.57 นําไปใช 22. 0.67 0.21 นําไปใช 
3. 0.76 0.29 นําไปใช 23. 0.76 0.43 นําไปใช 
4. 0.59 0.29 นําไปใช 24. 0.60 0.43 นําไปใช 
5. 0.45 0.36 นําไปใช 25. 0.34 0.29 นําไปใช 
6. 0.43 0.43 นําไปใช 26. 0.60 0.29 นําไปใช 
7. 0.43 0.71 นําไปใช 27. 0.64 0.79 นําไปใช 
8. 0.55 0.71 นําไปใช 28. 0.48 0.57 นําไปใช 
9. 0.45 0.43 นําไปใช 29. 0.50 0.21 นําไปใช 
10. 0.67 0.21 นําไปใช 30. 0.24 0.57 นําไปใช 
11. 0.76 0.29 นําไปใช 31. 0.45 0.43 นําไปใช 
12. 0.31 0.50 นําไปใช 32. 0.55 0.57 นําไปใช 
13. 0.69 0.43 นําไปใช 33. 0.29 0.43 นําไปใช 
14. 0.76 0.36 นําไปใช 34. 0.40 0.29 นําไปใช 
15. 0.29 0.43 นําไปใช 35. 0.60 0.43 นําไปใช 
16. 0.62 0.43 นําไปใช 36. 0.69 0.43 นําไปใช 
17. 0.55 0.43 นําไปใช 37. 0.55 0.71 นําไปใช 
18. 0.29 0.29 นําไปใช 38. 0.67 0.64 นําไปใช 
19. 0.74 0.29 นําไปใช 39. 0.64 0.29 นําไปใช 
20. 0.52 0.29 นําไปใช 40. 0.29 0.57 นําไปใช 

 

ทดลองใชแบบทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผานการเรียนเรื่องการอาน
จับใจความจํานวน 45 คน ไดขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ที่นํามา
ใชได 45 ขอ ผูวิจัยทําการเลือกขอสอบใหเหลือ 40 ขอ จากขอสอบทั้งหมด 60 ขอ แลวนํามา
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ พบวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.88 
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ตารางที่  19  คาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองแบบรายบุคคล  (Individual 

Testing) 
คนที่ แบบฝกชุดที่ 

1 

(25) 

แบบฝกชุดที่ 
2 

(25) 

แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 

4 

(25) 

รวม 

(100) 
หลัง
เรียน 

(40) 
1 21 19 19 19 78 36 

2 20 17 17 17 71 30 

3 18 16 16 16 66 25 

E1     71.67  

E2      75.83 

   
ตารางที่  20  คาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองแบบกลุมเล็ก  (Small Group 

Testing) 
คนที่ แบบฝกชุดที่ 

1 

(25) 

แบบฝกชุดที่ 
2 

(25) 

แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 

4 

(25) 

รวม 

(100) 
หลัง
เรียน 

(40) 
1 22 20 21 19 82 36 

2 20 19 19 18 76 27 

3 21 19 19 18 77 28 

4 22 20 21 19 82 34 

5 22 19 20 18 79 32 

6 20 18 19 18 75 26 

7 22 19 21 19 81 35 

8 22 20 21 19 82 37 

9 20 19 20 19 78 30 

E1     79.11  

E2      79.17 
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ตารางที่  21  แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองแบบภาคสนาม  (Field 

Tryout) 
คนท่ี แบบฝกชุดที่ 1 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 2 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 4 

(25) 
รวม 

(100) 
หลังเรียน 

(40) 
1 21 19 19 19 78 28 

2 20 19 19 19 77 26 

3 22 21 22 20 85 39 

4 21 20 20 19 80 35 

5 23 22 21 20 86 39 

6 22 20 20 19 81 35 

7 23 21 22 20 86 38 

8 21 20 20 19 80 34 

9 21 19 20 19 79 28 

10 23 21 23 20 87 37 

11 23 21 20 20 84 34 

12 21 19 20 20 80 29 

13 23 21 22 21 87 37 

14 24 23 22 21 90 37 

15 21 20 20 19 80 26 

16 21 20 19 19 79 27 

17 23 21 22 21 87 36 

18 21 20 20 19 80 34 

19 21 20 21 19 81 35 

20 20 19 19 19 77 26 

21 22 21 21 20 84 37 

22 23 20 22 20 85 36 

23 23 21 22 20 86 36 

24 20 19 20 19 78 29 

25 22 20 20 20 82 36 

26 22 20 20 19 81 37 
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ตารางที่  21  คาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองแบบภาคสนาม  (Field 

Tryout) (ตอ) 
คนท่ี แบบฝกชุดที่ 1 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 2 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 4 

(25) 
รวม 

(100) 
หลังเรียน 

(40) 
27 21 20 21 19 81 27 

28 20 19 20 19 78 26 

29 21 20 21 20 82 35 

30 22 20 21 20 83 34 

E1     82.13  

E2      82.75 

 

ตารางท่ี  22  คาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองของกลุมทดลอง 
คนท่ี แบบฝกชุดที่ 1 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 2 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 4 

(25) 
รวม 

(100) 
หลังเรียน 

(40) 
1 19 19 22 20 80 38 

2 24 19 19 19 81 39 

3 21 20 19 19 79 32 

4 23 24 22 22 91 28 

5 24 22 21 19 86 36 

6 23 22 20 19 84 36 

7 22 20 20 19 81 36 

8 23 22 22 19 86 37 

9 20 19 20 19 78 24 

10 22 22 20 19 83 34 

11 24 21 20 19 84 39 

12 24 20 20 20 84 36 

13 24 22 22 20 88 34 

14 23 22 20 19 84 32 

15 24 20 21 22 87 37 
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ตารางท่ี  22  คาประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองของกลุมทดลอง (ตอ) 
คนท่ี แบบฝกชุดที่ 1 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 2 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 3 

(25) 
แบบฝกชุดที่ 4 

(25) 
รวม 

(100) 
หลังเรียน 

(40) 
16 20 19 20 19 78 30 

17 24 21 20 20 85 33 

18 20 21 22 19 82 39 

19 19 19 19 20 77 29 

20 21 20 22 20 83 37 

21 23 22 22 20 87 39 

22 24 22 22 20 87 33 

23 21 19 20 19 79 31 

24 24 23 22 20 89 29 

25 22 21 21 20 84 37 

26 24 21 20 19 84 27 

27 24 24 23 22 93 38 

28 23 21 21 22 87 24 

29 20 19 19 19 77 34 

30 23 21 22 20 86 29 

E1     83.83  

E2      83.92 
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ตารางที่  23  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอาน        

จับใจความ 

คน
ที ่

กอนเรียน 
(40) 

หลัง
เรียน 
(40) 

คาความ
ตาง (D) 

 คนที่ กอน
เรียน 
(40) 

หลัง
เรียน 
(40) 

คาความ
ตาง (D) 

1 24 38 14 16 13 30 17 

2 21 39 18 17 19 33 14 

3 23 32 9 18 18 39 21 

4 21 28 7 19 12 29 17 

5 28 36 8 20 24 37 13 

6 19 36 17 21 25 39 14 

7 22 36 14 22 18 33 15 

8 24 37 13 23 19 31 12 

9 10 24 14 24 19 29 10 

10 19 34 15 25 20 37 17 

11 23 39 16 26 15 27 12 

12 17 36 19 27 26 38 12 

13 23 34 11 28 15 24 9 

14 21 32 11 29 19 34 15 

15 19 37 18 30 11 29 18 

   ส
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ภาคผนวก ค 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย 

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ แบงคําถามออกเปน 2 ตอน จํานวน 12 ขอ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความ
โดยใชเทคนิค KWLH Plus    

2. คําถามทุกขอจะไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือ
สภาพท่ีเปนจริง เพราะจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูเปนอยางยิ่ง 

3. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ ใหนักเรียนอานขอคําถามแลวทํา
เครื่องหมาย  ลงในชอง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน โดยแบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 

3  หมายถึง  มาก          
2  หมายถึง  ปานกลาง  
1  หมายถึง  นอย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย     

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไป 

ชื่อ....................................................................................เลขท่ี..................ชั้น ................. 
ตารางที ่ 24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช

เทคนิคKWLH PLUS 

 

 

ลําดับ
ที ่

 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 

(1) 

 ดานบรรยากาศการเรียนรู    

1. บรรยากาศในหองเรียนขณะเรียนเปนกันเอง
นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุก
ขั้นตอน 

   

2. นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ    

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

   

4.  ครูเปนกันเองกับนักเรียนและสงเสริมให
นักเรียนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียน 

   

5. ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง 

   

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปนลําดับไมสับสน
ชวยนักเรียนใหสามารถอานและทําความ
เขาใจเน้ือหาที่อานได 

   

7. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ชวยใหนักเรียนพัฒนาดานการ
อานและทําใหสรุปบทเรียนไดดวยตนเอง 

   

   ส
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ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกการอานจับใจความโดยใช

เทคนิคKWLH PLUS (ตอ) 
 

ลําดับ
ที ่

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
8. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 

KWLH PLUS ทําใหนักเรียนอานจับใจความ
ไดดีขึ้น 

   

9. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจ
และตั้งใจอานมากข้ึน 

   

10. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ทําใหนักเรียนเกิดความม่ันใจ
ในการอานจับใจความครั้งตอไป 

   

 ดานประโยชนที่ไดรับ    

11. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ชวยสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถดานการอานจับใจความของ
นักเรียนไดดีขึ้น 

   

12. แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS ชวยใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจในเร่ืองท่ีอานมากข้ึน 

   

 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 

 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  

คําอธิบาย 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความฉบับนี้เปนแบบทดสอบกอนเรียน 
สาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อวัดความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวน 40 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 คําถามแตละขอจะมีขอความใหอาน เมื่อนักเรียนอานจบแลวใหเลือกเคร่ืองหมาย
กากบาท  ทับขอ  ก   ข   ค   ง  ซึ่งมีคําตอบท่ีถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

เมื่อครูใหสัญญาณหมดเวลา ใหนักเรียนวางดินสอทันที  
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อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 1- 2 

แมเสือกับแมโค 

กาลครั้งหนึ่งมีแมโคกับลูกเดินกินหญาอยูริมทุงชายปาแหงหนึ่ง แมโคมาเจอหญาออน
ก็เดินกินหญาจนไกลจากลูก ใกลค่ํายังมีแมเสือตัวหนึ่งพ่ึงคลอดลูกยังไมมีอาหารตกถึงทองเลย   
ดวยความหิวจึงออกมาหาอาหาร บังเอิญมาพบแมโคกําลังกินหญา แมเสือดีใจหมายจะกินเปน
อาหารจึงเขามาจะกัดกิน ฝายแมโคเห็นแมเสือ แมโคจึงพูดวา จะกินขาพเจาก็ไมเปนไรขอไปสั่ง
ลูกกอนเพราะวาลูกขาพเจายังเล็กอยู แลวขาพเจาจะยอนกลับมาใหทานกินเปนอาหาร แมเสือ
ก็ยินยอม แมโคกลับหลังหวังมาหาลูก เลาเรื่องใหลูกฟงเมื่อลูกโคไดรับฟงแมเลา ดวยความ
กตัญูรูคุณที่แมเลี้ยงมาก็บอกกับแมวา ลูกขอไปดวยท้ังแมโคกับลูกก็วิ่งมาหาแมเสือ เพ่ือให
เปนอาหาร แมเสือเห็นแมโคกับลูกก็นึกในใจวาแมโคมีสัจจะและยังมีลูกออนเหมือนตัวเอง  ถา
เราจะกินแมโคแลวลูกโคจะอยูอยางไร แมเสือจึงตัดสินใจบอกกับแมโคและลูกโควา ขาจะไม
กินทานแลวเพราะเราก็มีลูกออนเหมือนกันเพราะวาถาเรากินทานลูกทานจะอยูไมได เพราะวา
ลูกทานยังเล็กเหมือนกับลูกเรา ยังหากินเองไมไดถาไมมีอาหารตกถึงทองก็จะตาย 

ปรับปรุงจาก : http://ilwc.aru.ac.th/Contents/FolktaleThai/FolktaleThai174.htm 

 
1. ขอใดไมใชขอคิดของนิทานเรื่องนี้ 

ก. คนเราควรมีความเพียรพยายาม 

ข. คนเราควรมีความเมตตากรุณา 
ค. คนเราควรมีความกตัญูรูคุณ 

ง. คนเราควรมีสัจจะ 
2. นักเรียนคิดวาการกระทําของแมโคแสดงใหเห็นคุณธรรมขอใด 

ก. ความกตัญูรูคุณ 

ข. ความเมตตากรุณา 
ค. ความซื่อสัตยสุจริต 

ง. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
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อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3- 6 

นกคุมพระโพธิสัตว 
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนกคุม วันหนึ่งขณะท่ีบิดามารดาของ

ออกจากรังไปหาอาหาร ไดเกิดไฟไหมปารอบขาง สัตวตางๆ พากันหนีตายไปท่ีอ่ืนแมแตมารดา
บิดาของพระโพธิสัตวเอง ก็กลัวตอมรณภัย พากันทอดทิ้งลูกนอย รีบบินหนีไปยังสถานที่อ่ืน
เชนกัน ปลอยใหลูกนอยนอนเผชิญชะตากรรมอยูตามลําพัง นกคุมพระโพธิสัตวเมื่อเห็นไฟไหม
ใกลเขามา จึงรําลึกถึงคุณแหงศีลวา  “คุณแหงศีลมีอยูในโลก ความสัจ ความสะอาด และความ
เอ็นดู มีอยูในโลก ดวยความสัจนั้น ขาพเจาจักทําสัจกิริยาอันยอดเย่ียม ขาพเจาพิจารณากําลัง
แหงธรรม ระลึกถึงพระชินเจาทั้งหลายในปางกอน อาศัยกําลังสัจจะ ขอทําสัจกิริยา” แลว
กลาวเปนคาถาวา “ปกของเรา มีอยู แตก็บินไมได เทาทั้งสองของเรา มีอยูแตก็เดินไมได 
มารดาและบิดาของเรา ออกไปหาอาหาร นี่ไฟปา ทานจงถอยกลับไปเสียเถิด” ดวยอํานาจแหง
การทําสัจกิริยาของนกคุมพระโพธิสัตวไฟปาไดดับลงไปหมดสิ้น                                       

ปรับปรุงจาก : http://buddha.dmc.tv 

 

3. ใจความสําคัญของนิทานเรื่องนกคุมพระโพธิสัตวตรงกับขอใด 

ก. อานุภาพแหงศีลและความมีสัจจะเปนเกราะคุมครองภัยได 
ข. เมื่อภัยมาถึงตัวเราควรหนีเอาตัวรอดกอน 

ค. คนดีตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม 
ง. รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 

4. นักเรียนคิดวาใครปฏิบัติตนไดสอดคลองกับนกคุมพระโพธิสัตวในนิทานเรื่องนี้ 
ก. ณเดชรีบวิ่งหนีลงลิฟตทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม 
ข. ณดลตั้งสติคิดหาทางกลับบานเมื่อตกรถเที่ยวสุดทาย 

ค. ณดานั่งรอคอยความชวยเหลือจากเจาหนาที่เมื่อเดินหลงปา 
ง. ณรงคนั่งสมาธิระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อขโมยเขาบาน 

5. ถานักเรียนเปนพระโพธิสัตวจะโกรธบิดามารหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. โกรธ เพราะบิดามารดาทิ้งใหตองเผชิญกับอันตรายตามลําพัง 
ข. โกรธ เพราะบิดารมารดาละทิ้งหนาที่หนีเอาตัวรอดฝายเดียว 
ค. ไมโกรธ เพราะใครๆ ก็ตองหนีเอาตัวรอดกอนทั้งนั้น 

ง. ไมโกรธ เพราะเหตุการณดังกลาวเปนเหตุสุดวิสัย 

   ส
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6. นิทานขางตนใหขอคิดใดเปนสําคัญ 

ก. ควรปฏิบัติตนอยูในศีลในธรรม 

ข. ควรมีความเมตตากรุณา 
ค. ควรมีความกตัญูรูคุณ 

ง. ควรมีสติสัมปชัญญะ 
 

อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7-10 

ปลานอยกับคนตกปลา 
        ชายคนหน่ึงนั่งตกปลามาเกือบทั้งวัน แตไมไดปลาสักตัวเดียว เขาจึงเลิกลมความตั้งใจ
และคิดจะกลับบาน ทันใดน้ันก็มีปลาตัวหน่ึงติดเบ็ด แตเปนปลาตัวเล็กนิดเดียว เจาปลานอย
กลาวออนวอนขอชีวิต “ปลอยขาไปเถอะนะ ถาวันนี้ทานไวชีวิตขา อีกไมนานขาก็จะเติบโต
เปนปลาตัวใหญ เนื้อแนน ใหทานไดจับกินในวันขางหนา” 

        คนตกปลาจึงพูดวา “ที่เจาพูดมาก็ถูก แตขาไมรูหรอกวาวันขางหนาเจาจะหลงมาติดเบ็ด
ของขาอยางวันนี้รึเปลานะสิ” 
        คนตกปลาพูดจบก็ปลดเจาปลานอยใสกระปองแลวเดินกลับบานไป 

 ที่มา : 101 เรื่องเอกนิทานอีสป 
 

7. ขอคิดที่ไดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร 
ก. ความโลภยอมพาใหสูญเสียสิ่งที่เคยมี 

ข. คนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด 

ค. จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
ง. เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก 

8. การกระทําของคนตกปลาแสดงวาขาดคุณธรรมขอใด 

ก. ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

ข. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ค. ความอดทนอดกล้ัน 

ง. ความเมตตากรุณา 
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9. นักเรียนคิดวาการกระทําของคนตกปลาจะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางไร 

ก. อาจทําใหปลาสูญพันธุได 
ข. อาจทําใหปลาวางไขไมตรงฤดู 
ค. อาจทําใหปลาขยายพันธุไดรวดเร็ว 
ง. อาจทําใหระบบนิเวศขาดความสมดุล 

10. ถานักเรียนเปนคนตกปลานักเรียนจะทําอยางไร 
ก. เอาปลานอยทําเหยื่อเพ่ือตกปลาตัวใหญ 
ข. เอาปลานอยกลับไปเลี้ยงใหโตแลวคอยกิน 
ค. ปลอยปลานอยแลวนั่งตกปลาตัวใหญตอไป 

ง. ปลอยปลานอยแลวกลับบานไปเก็บผักทําน้ําพริกกิน 

 

อานเรื่องเลาสั้นๆ ตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 11-12 

ถ้ําน้ําผุด 

นานมาแลวมีพระธุดงครูปหนึ่งไดเดินทางมาถึงตําบลถํ้าน้ําผุด เห็นมีปาเขาเงียบสงบ
เหมาะแกการปฏิบัติธรรม จึงปกกลด ณ ที่นั้น ในขณะที่นั่งวิปสสนาอยูนั้นไดยินเสียงดังจน
แผนดินส่ันสะเทือน เปนเสียงที่ดังมาจากโพรงหินในภูเขาพรอมกับมีน้ําไหลออกมามากมาย แต
พระรูปนั้นก็ยังคงน่ังบําเพ็ญเพียรอยูที่เดิม จนถึงกลางคืนดึกสงัดมีรางของชายแกคนหนึ่ง นุง
ขาวหมขาวถือไมเทา ผมหนวดเครายาวเดินออกมาจากถํ้าตรงมาหาพระรูปนั้นแลวบอกวา อยา
มาบําเพ็ญเพียรที่นี้เลย ดวยจะหาความสงบไมได เพราะตอจากน้ีไป ณ ที่แหงนี้จะเกิดสิ่ง
มหัศจรรย คือ จะมีเสียงดังจากใตดิน แลวมีน้ําผุดออกมาเปนระยะๆ ขอใหไปหาท่ีสงบอื่นเถิด 

พระภิกษุนั้นรับคํา ชายชรานั้นไดขอรองใหทานชวยบอกชาวบานใหสรางศาลเจาขึ้น
บูชา แลวรางนั้นก็หายไป ตอมาพระภิกษุก็ไดบอกชาวบานใหรับทราบ และไดสรางศาลเจาขึ้น
บนเนินเขาเพ่ือบูชา ปจจุบันศาลเจาหลังเดิมผุพังไปหมดแลว จึงมีผูมีจิตศรัทธาสรางขึ้นใหมใน
บริเวณท่ีมีน้ําผุด เรียกศาลนั้นวา “ศาลเจาบุนเถากง” 

ปจจุบันถํ้าแหงน้ีเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหนึ่งในจังหวัดพังงา มีลักษณะ
แปลกกวาที่อ่ืน คือ มีน้ําผุดออกมาไมเปนเวลา วันละ ๑-๓ ครั้ง ชาวบานเชื่อวาคนที่มีบุญ
เทานั้นจะไดมาเห็นขณะที่น้ํากําลังผุด ถาคนไมมีบุญก็จะไมผุดออกมาใหเห็น  

ที่มา : http://roikamhom.blogspot.com 
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11. ชาวพังงามีความเชื่อเกี่ยวกับถ้ําน้ําผุดอยางไร 

ก. น้ําที่ผุดออกมาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ใชรักษาโรคตางๆ ได 
ข. พระธุดงคเปนผูสรางปาฏิหาริยใหน้ําผุดออกมา 
ค. ผูมีบุญเทานั้นจึงจะเห็นชายชรานุงขาวหมขาว 
ง. ผูมีบุญเทานั้นจึงจะเห็นน้ําผุดออกมา 

12. ถานักเรียนจะตองเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ําน้ําผุดนักเรียนจะใชการเขียนประเภทใด 

ก. บันทึก 

ข. รายงาน 

ค. จดหมาย 

ง. เรียงความ 

 

อานเรื่องเลาสั้นๆ ตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 13-15 

โตะทวดหินขวาง 
นานมาแลวในจังหวัดกระบี่มีชายยากจนคนหน่ีงชื่อ สูเฉม มีอาชีพจับปลาในคลอง

กระบี่ใหญ (คลองใหญ) สูเฉมทํามาหากินดวยความขยันขันแข็งเรื่อยมา จนในท่ีสุดก็พบรักกับ
สาวงามนามวา สูฝาย แตเนื่องดวยสูเฉมมีฐานะยากจนไมมีเงินทองพอที่จะไปสูขอสาวคนรักได 
จึงไดเดินทางมาทําการ บน ตอศาล โตะหินขวาง อันเปนศาลเจาเล็กๆ  ตั้งอยูริมคลองกระบ่ี
ใหญ        ซึ่งตรงกลางของคลองกระบี่ใหญนี้เองมีแนวหินดานพาดผานรองน้ําจึงไดชื่อตาม
ลักษณะปรากฏวา หินขวาง 

สูเฉมทําการบนบานตอศาลโตะหินขวางวา ตองการขอใหเจาที่ซึ่งก็คือ  ทวดโตะหิน
ขวาง ทําการชวยขอใหตนนั้นจับปลาไดในปริมาณมากๆ เพ่ือจะไดนําไปขายไดเงินมาแตงงาน
กับสาว  คนรักได ในขณะเดียวกันนั้นเองลึกลงไปจนสุดกนคลองอันเปนวังน้ําลึกมีจระเขนอย
ใหญอาศัยอยูหลายพันตัว ตัวที่เปนเจาที่เจาวังดังกลาวปรากฏกายในรูปลักษณของจระเขใหญ 
ชาวบานเชื่อกันวาเปนทวดจระเข หรือจระเขเจา เรียกวา ทวดโตะหินขวาง ซึ่งทวดโตะหิน
ขวางเองก็รับรูถึงแรงอธิษฐานของสูเฉมดีจึงนําพาบริวารนับไดหลายพันตัวชวยกันไลตอนปลา
ในคลองกระบี่ใหญมารวมกันบริเวณโตะหินขวาง ฝายสูเฉมจึงต้ังจิตอธิษฐานตอวาหากปลาตัว
ใดถึงที่ตายแลวก็ขอใหวายขึ้นมาบนโตะหินขวาง 
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ในที่สุดสูเฉมก็สามารถตักปลาไดจนเต็มลําเรือเม่ือนําปลาไปขายแลวสามารถมีเงินมาก

พอที่จะไปสูขอสาวคนรักได หลังจากนั้นผูคนก็นิยมมาบนบานตอศาลโตะหินขวางกันอยาง
แพรหลาย 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/oleang/2012/03/10/entry-6 

 

13. การทีสู่เฉมตั้งจิตอธิษฐานวา “หากปลาตัวใดถึงที่ตายแลวก็ขอใหวายขึ้นมาบนโตะหิน
ขวาง” นั้นแสดงวาสูเฉมเปนคนอยางไร 
ก. มักนอย 

ข. เห็นแกตัว 
ค. มีจิตเมตตา 
ง. ละโมบโลภมาก 

14. นักเรียนคิดวาเหตุใดทวดโตะหินขวางจึงชวยเหลือสูเฉม 

ก. เพราะสูเสมนาสงสาร 
ข. เพราะสูเฉมเปนคนดี 
ค. เพราะสูเฉมเปนหลาน 

ง. เพราะสูเฉมนําอาหารมาให 
15. ถานักเรียนเปนสูเฉมนักเรียนจะมีวิธีการจับปลาที่มารวมกันบริเวณโตะหินขวาง

อยางไร 
ก. ตักปลาทั้งขนาดเล็กและใหญจนเต็มลําเรือ 
ข. เลือกเอาเฉพาะปลาท่ีมีขนาดใหญ 
ค. จับปลาทั้งหมดเทาที่จะจับได 
ง. ใชไฟฟาช็อตปลาทั้งหมด 

อานเรื่องเลาสั้นๆ ตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16-20 

ศาลเจาเลงจูเกียง หรือศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 

ศาลเจาเลงจูเกียง หรือศาลเจาแมลิ้มกอเหน่ียว อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนศาล
เจาศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวปตตานีและประชาชนทั้งในและตางประเทศใหความนับถือและแวะเวียนมา
กราบไหวไมขาดสาย เนื่องจากเปนสถานท่ีประดิษฐานรูปแกะสลักของเจาแมลิ้มกอเหน่ียว ซึ่ง
มีตํานานกลาวไววาหลายแหง อยางเชน บันทึกในราชวงศเหม็ง (พ.ศ. 2064-2109) กลาววา 
เมื่อประมาณ 400 กวาปกอน ลิ้มกอเหน่ียวและพ่ีชายชื่อลิ้มโตะเคี่ยน เปนชาวเมืองฮุยไล 
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แขวงเมืองแตจิ๋ว ลิ้มโตะเคี่ยนมีอาชีพรับราชการ เมื่อสิ้นบุญบิดาจึงยายเขามารับราชการท่ี
เมืองจั่วจิว ตอมาเกิดความขัดแยงกับขาราชการผูใหญจึงเดินทางมายังปตตานี ทํางานเปนนาย
ดานเก็บภาษี และไดเขารีดนับถือศาสนาอิสลาม มีภรรยาเปนเชื่อพระวงศของเจาเมืองปตตานี 

ลิ้มกอเหน่ียวไดรับอาสามารดาที่อยูเมืองจีนมาตามหาพ่ีชาย และขอรองใหเดินทาง
กลับบาน แตพ่ีชายรับปากเจาเมืองวาจะสรางมัสยิดประจําเมืองใหสําเร็จกอนยังไมยอมกลับ 
ลิ้มกอเหน่ียวจึงอธิษฐานใหพี่ชายสรางมัสยิดไมสําเร็จ แลวผูกคอตายใตตนมะมวงหิมพานตใกล
กับมัสยิดกรือเซะที่พ่ีชายสรางเมื่อยายเมืองปตตานีไปที่วังจะบังติกอ ชาวจีนก็ยายชุมชนจา
กกรือเซะมาสรางชุมชนใหม ณ ที่แหงนี้ แลวสรางศาลเจาเลงจูเกียงพรอมทั้งนํารูปสลักเจาแม
ลิ้มกอเหน่ียวมาประดิษฐานที่ศาลนี้ดวย ทุกปในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 หลังเทศกาลตรุษจีน 15 
วัน จะมีพิธีสมโภชและแหเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวไปทั่วเมือง มีพิธีลุยน้ําและลุยไฟ เปนงาน
ประเพณีท่ียิ่งใหญงานหนึ่งของภาคใต 

ปรับปรุงจาก : http://www.oknation.net/blog/rutdy/2009/09/21/entry-2 

 

16. เจาแมลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาปตตานีเพื่ออะไร 
ก. รับราชการ 
ข. ติดตามสามี 
ค. ตามหาพ่ีชาย 

ง. ตามหาบิดา 
17. นักเรียนคิดวาเหตุใดชาวบานจึงสรางศาลเจาเลงจูเกียงพรอมท้ังนํารูปสลักเจาแมลิ้ม

กอเหนี่ยวมาประดิษฐานที่ศาลนี้ดวย 

ก. เพ่ือดวงวิญญาณของล้ิมกอเหนี่ยวจะไดมีที่สิงสถิต 

ข. เพ่ือเคารพนับถือวิญญาณอันบริสุทธิ์ของนาง 
ค. เพราะล้ิมกอเหนี่ยวมาเขาฝน 
ง. เพราะล้ิมโตะเคี่ยนขอรอง 

18. ถานักเรียนเปนลิ้มโตะเคี่ยนนักเรียนจะทําอยางไรเม่ือลิ้มกอเหนี่ยวขอรองใหเดินทาง
กลับบาน 

ก. ยอมกลับทันทีเพราะคิดถึงมารดา 
ข. เขาไปขออนุญาตเจาเมืองเพื่อขอลากลับบาน 

ค. ขอรองล้ิมกอเหนี่ยวใหรอจนกวามัสยิดจะสรางเสร็จ 
ง. บอกใหลิ้มกอเหน่ียวกลับไปกอนแลวตนจะตามไปภายหลัง 
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19. ถานักเรียนเปนลิ้มกอเหน่ียวนักเรียนจะผูกคอตายหรือไมเพราะเหตุใด 

ก. ไมผูก เพราะสงสารมารดาที่จะตองอยูตามลําพังตลอดไป 

ข. ไมผูก เพราะกลัววาชาติหนาเกิดมาแลวตองผูกคอตายอีก 

ค. ผูก เพราะผิดหวังที่ไมสามารถพาลิ้มโตะเคี่ยนกลับบานได 
ง. ผูก เพราะอับอายที่ถูกลิ้มโตะเคียนปฏิเสธคําขอรอง 

20. การทีล่ิ้มโตะเค่ียนจะสรางมัสยิดประจําเมืองตามท่ีไดรับปากเจาเมืองใหสําเร็จกอน
แลวคอยกลับบาน นักเรียนคิดวาลิ้มโตะเคี่ยนเปนคนอยางไร 
ก. อกตัญู 
ข. เห็นแกตัว 
ค. มีความรับผิดชอบ 
ง. มีความซ่ือสัตยสุจริต 

อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 21-23 

อยายอมแพ 
  ในชีวิตเคราะหมีทั้งดีราย  กวาจะตายสลับกันนั้นหลายหน 

 ดีแลวรายรายแลวดีมีแลวจน  และบางคนทุกขยากอยางมากมาย 

 กัดฟนสูดวยใจไมทอแท   ไมยอมแพเคราะหชั่วกลัวงายงาย 

 เอาชนะดวยกําลังทั้งใจกาย  เคราะหที่รายก็จะหนีดีจะมา 
พระยาโกมารกุลมนตรี. ชีวิตงาม, 

“ศูนยสืบอายุพระพุทธศาสนา” วัดชลประทานรังสฤษฏ.  
 

21. คําวา “เคราะหราย” ในบทรอยกรองน้ีหมายถึงอะไร 
ก. ทุกสิ่งที่กอใหเกิดความทุกข 
ข. ทุกสิ่งที่กอใหเกิดความรําคาญ 

ค. ทุกสิ่งที่กอใหเกิดความยากจน 

ง. ทุกสิ่งที่กอใหเกิดความยากลําบาก 

22. บทรอยกรอง “อยายอมแพ” ผูแตงตองการใหเอาชนะเคราะหรายดวยวิธีใด 

ก. เอาชนะดวยกําลังกายและใจ 
ข. ทําบุญสะเดาะเคราะห 
ค. ทําบุญตักบาตร 
ง. ปฏิบัติธรรม 
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23. ถานักเรียนสามารถปฏิบัติไดตามบทรอยกรองขางตนชีวิตนักเรียนจะเปนอยางไร 

ก. ประสบแตความสุข 
ข. ประสบแตความทุกข 
ค. ประสบแตความโชคราย 

ง. ประสบแตความยากลําบาก 

อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 24-28 

พรุงนี้ 
   พรุงนี้ผัดพรุงนี้   วันพรุงมีมากเหลือหลาย 

  ทุกส่ิงจักเปลาดาย   หากผัดรุงรอพรุงนี้ 
  เรื่องราวธุระใด    จงเรงใหเหมาะพอดี 
  กําหนดเวลามี    เพราะพรุงนี้ไมรอเรา 
  กิจการงานทุกสิ่ง   แมทอดทิ้งคอยนิ่งเฝา 
  ผัดวันพรุงนี้เอา    พรุงนี้มีกี่หนกัน 

โชติชวง นาดอน. คําคม คมกวี, 2530.  
 

24. บทรอยกรอง “พรุงนี้” ผูแตงมีจุดมุงหมายใด 

ก. สั่งสอน 

ข. แนะนํา 
ค. เตือนสติ 
ง. ใหกําลังใจ 

25. ใจความสําคัญของบทรอยกรอง “พรุงนี้” คือขอใด 

ก. จะทําอะไรรอวันพรุงนี้ก็ยังไมสาย 
ข. จะทําอะไรไมควรผัดวันประกันพรุง 
ค. จะทําอะไรใหคิดถึงพรุงนี้กอนเสมอ 

ง. จะทําอะไรคอยๆ ทําเพราะพรุงนี้ยังมีอีก 

26. นักเรียนคิดวาขอใดเปนวิธีการในการทํางานที่ดีที่สุด 

ก. ผัดวันประกันพรุง 
ข. ทําใหเสร็จภายในวันเดียว 
ค. วางแผนการทํางานไวลวงหนา 
ง. ทํางานไปเร่ือยๆ ไมตองเรงรีบ 
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27. นักเรียนสามารถนําขอคิดจากบทรอยกรอง “พรุงนี้” ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

ก. ใชเปนกําลังใจวางานทุกสิ่งจะสําเร็จไดภายในวันพรุงนี้ 
ข. ใชเปนแรงกระตุนวาวันพรุงนี้ก็ยังไมสายท่ีเราจะเร่ิมทํางาน 

ค. ใชเตือนสติวาจะทําอะไรตองวางแผนไวลวงหนาและไมผัดวันประกันพรุง 
ง. ใชเตือนใจวาการทํางานสิ่งใดนั้นเราควรคอยๆ ทําเพราะวันพรุงนี้ยังมีอีก 

28. นักเรียนคิดวาใครมีพฤตกิรรมที่ขัดแยงกับขอคิดของบทรอยกรองนี้ 
ก. วันใสวางแผนการทํางานไวลวงหนาเสมอ 

ข. วันสุขบอกแมวาเดี๋ยวคอยทําการบานก็ได 
ค. วันใหมรีบทํารายงานใหเสร็จเมื่อโรงเรียนหยุด 

ง. วันเพ็ญอานหนังสือทุกวันเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค 

อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 29-30 

 

   เด็กเอยเด็กไทย   ตั้งใจศึกษา 
  เติบใหญภายหนา    วิชาเลี้ยงตน 

   แสงแหงปญญา   มีคามากลน 

  สองทางใหคน    พนความลําเค็ญ 

   คิดดีทําดี   ไมมียากเข็ญ 

  ชีวิตรมเย็น    เปนสุขกายใจ 

   ขยันสรางสรรค   อยูอยางเปนไทย 

  รูเก็บรูใช    ทําในสิ่งดี 
   ดํารงเอกลักษณ   มีศักดิ์มีศรี 
  เสนหประเพณี    มีอยูคูไทย 

ควรเห็นคุณคา   รักษาเอาไว 
  มีความภูมิใจ    ในชาติของเรา 

ที่มา : หนังสืออานเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

บทอาขยานภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 1- ชวงชั้นที่ 4  
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29. บทรอยกรองขางตนควรต้ังชื่อวาอยางไรจึงจะเหมาะสม 

ก. เอกลักษณไทย 

ข. ประเพณีไทย 

ค. เสนหเด็กไทย 
ง. วิถีเด็กไทย 

30. ใจความสําคัญของบทรอยกรองขางตนคือขอใด 

ก. ควรกระทําแตความดี 

ข. ควรภูมิใจในเอกลักษณไทย 

ค. ควรขยันหม่ันศึกษาเลาเรียน 

ง. ควรประหยัดอดออมรูเก็บรูใช 
อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 31-36 

เพาะหญา เตรียมแจกฟนฟูระบบนิเวศ 

 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปดเผยวา ทช. ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ
หญาทะเล ดวยวิธีการเพาะเมล็ด และการขยายพันธุจากหนอ โดยหญาทะเลท่ีสามารถเพาะ
ขยายพันธุไดสําเร็จ ไดแก หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา และหญาใบมะกรูด ดวยการเพาะปลูก
หญาทะเลในบอพักน้ําสําหรับเลี้ยงกุงของเกษตรกรซ่ึงเปนการทํางานภายใตความตองการของ
ชุมชนโดยการมีสวนรวมจากชุมชนชายฝงบานเกาะเคี่ยม ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยพบวา
หญาทะเลดังกลาวมีอัตราการรอดตายสูงกวารอยละ 80 ตอจากนี้จะขยายผลโดยการทดลอง
ยายปลูกจากบอพักน้ําไปปลูกในทะเลเพ่ือศึกษาอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตในพ้ืนที่
จริง และมีเปาหมายเพื่อฟนฟูแหลงหญาทะเลท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสภาพ 

 นายชลธิศ กลาววา ผลสําเร็จในครั้งนี้ถือไดวาเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งท่ีเราสามารถ
เพาะหญาทะเลข้ึนมาเองไดเปนคร้ังแรกของประเทศไทย... โดยหญาทะเลน้ันมีความสําคัญใน
การเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําโดยเฉพาะพะยูนและเตาทะเล เปนที่หลบภัยรวมทั้งเปนที่อยู
อาศัยของสัตวน้ําหลายชนิด จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในระบบนิเวศทางทะเล แตปจจุ บัน
เนื่องจากการทําประมงอวนรุนอยางผิดกฎหมายจึงสงผลใหแหลงหญาทะเลมีสภาพเสื่อมโทรม
จนเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศชายฝง กรัมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงไดทําการ
วิจัยเพื่อฟนฟูแหลงหญาทะเลใหกลับมาอุดมสมบูรณตอไป. 

ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉับวันที่ 6 ตุลาคม 2557 หนา 25 
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31. การเพาะขยายพันธุหญาทะเล ทําไดดวยวิธีใด 

ก. เพาะชํา 
ข. เพาะเมล็ด 

ค. ขยายพันธุจากหนอ 

ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

32. เหตุใดจึงตองเพาะขยายพันธหญาทะเล 

ก. เพราะพะยูนและเตาทะเลไมมีอาหารกิน 
ข. เพราะเกษตรกรเล้ียงกุงมีความตองการหญาทะเล 

ค. เพราะชาวประมงอวนเก็บหญาทะเลไปขายใหแกเกษตรกรเลี้ยงกุงจนหมด 

ง. เพราะหญาทะเลมีสภาพเสื่อมโทรมจนเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศชายฝง 
33. หญาทะเลมีความสําคัญตอระบบนิเวศอยางไร 

ก. เปนแหลงเพาะพันธุเตาทะเล 

ข. เปนแหลงเพาะพันธุพะยูน 
ค. เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา 
ง. เปนแหลงวางไขของสัตวน้ํา 

34. นักเรียนคิดวาหากสามารถฟนฟูแหลงหญาทะเลใหกลับมาอุดมสมบูรณไดจะเกิดผลดี
อยางไร 
ก. มีเตาทะเลเพ่ิมข้ึน 

ข. พะยูนจะไมสูญพันธุ 
ค. สัตวทะเลจะวางไขตรงตามฤดูกาล 
ง. ระบบนิเวศทางชายฝงทะเลจะสมดุล 

35. ถานักเรียนเปนชาวประมงนักเรียนจะมีวิธีการอนุรักษหญาทะเลอยางไร 
ก. ไมลากอวนรุนบริเวณท่ีมีหญาทะเล 

ข. นําหญาทะเลไปเพาะขยายพันธุที่บาน 

ค. ไลพะยูนและเตาทะเลไมใหมากินหญาทะเล 
ง. เก็บหญาทะเลไปใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) 
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36. นักเรียนคิดวาการเพาะหญาทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) นั้น

เหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด 

ก. เหมาะสม เพราะเปนหนาที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.)  
ข. เหมาะสม เพราะหญาทะเลมีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเล 

ค. ไมเหมาะสม เพราะอาจจะทําใหระบบนิเวศขาดความสมดุล 

ง. ไมเหมาะสม เพราะควรปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 
อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 37-40 

ระวัง ‘โรค’ หนาหนาว 

 นางวันทนีย วัฒนะ ผูอํานายการสํานักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจง
วาเนื่องจากขณะนี้เปนชวงเวลาท่ีเขาสูฤดูหนาวหากรางกายปรับสภาพไมทันก็อาจทําใหเกิด
โรคตางๆ ได โรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาวไดแก โรคไขหวัด โรคไขหวัดใหญ โรคปอดบวม โรคหัด 
โรคสุกใส โรคมือ เทา ปาก และโรคอุจจาระรวง จึงขอใหประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพ
รางกายของตนเองและบุตรหลานใหแข็งแรงอยูเสมอโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงคือเด็กเล็กชวงอายุ 0-

4 ขวบ ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง ดวยการทํารางกายใหอบอุนในชวงฤดูหนาวออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยวัน
ละ 30 นาที รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู พักผอนใหเพียงพอ ผูที่เปนโรคภูมิแพอยูแลวไม
ควรกอไฟผิงเพราะควันจะ      ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การหาซื้อ
เสื้อผากันหนาวมือสองควรระมัดระวัง 3 โรคที่อาจติดมากับเสื้อผา ไดแก โรคกลากเกลื้อนจาก
เชื้อรา โรคภูมิแพ และโรคผิวหนังจากพาหะนําโรค เชน ตัวไร ตัวเรือด เห็บหมัด และโลน 
ขอใหซักทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผาแลวนํามาตมในน้ําเดือดหรือน้ําที่มี
อุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียสนานประมาณ 15 นาที – 1 ชั่วโมง แลวนําไปตากแดดจัดให
แหงเพ่ือฆาเชื้อโรค. 

ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉับวันที่ 11 ธันวาคม 2557 หนา 12 

 

37. เหตุใดในหนาหนาวจึงอาจเกิดโรคตางๆ ไดงายกวาหนารอน 

ก. เพราะเมืองไทยเปนเมืองรอน 

ข. เพราะรางกายปรับสภาพไมทัน 

ค. เพราะรางกายออนแอกวาหนารอน 

ง. เพราะคนนิยมใสเสื้อกันหนาวมือสอง 
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38. นักเรียนคิดวาเหตุใดเด็กเล็กชวงอายุ 0-4 ขวบ ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัวเร้ือรัง

จึงมีโอกาสเจ็บปวยไดงายกวาคนอ่ืนๆ  
ก. เพราะบุคคลเหลานี้รับประทานอาหารไมครบ 5 หมู 
ข. เพราะบุคคลเหลานี้มีรางกายที่ไมคอยแข็งแรง 
ค. เพราะบุคคลเหลานี้ไมคอยไดออกกําลังกาย 

ง. เพราะบุคคลเหลานี้ผักผอนไมเพียงพอ 

39. นักเรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพใหปลอดภัยจากโรคตางๆ ในหนาหนาวไดยกเวนขอใด 

ก. ไมซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาใส 
ข. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 
ค. พักผอนใหเพียงพอทํารางกายใหอบอุน 
ง. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยวันละ 30 นาท ี

40. ใจความสําคัญของขาวขางตนนี้คือขอใด 

ก. ชวงฤดูหนาวอาจทําใหเกิดโรคตางๆ ไดจึงตองระมัดระวังและดูแลสุขภาพรางกาย
ใหแข็งแรงอยูเสมอ 

ข. กลุมเสี่ยงในการเกิดโรคในฤดูหนาวคือเด็กเล็กชวงอายุ 0-4 ขวบ ผูสูงอายุและผูที่
มีโรคประจําตัวเรื้อรัง 

ค. โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวไดแก โรคไขหวัด โรคไขหวัดใหญ โรคปอดบวม โรคหัด 
โรคสุกใส โรคมือ เทา ปาก และโรคอุจจาระรวง 

ง. ซื้อเสื้อผากันหนาวมือสองควรระมัดระวัง 3 โรคที่อาจติดมากับเสื้อผา ไดแก โรค
กลากเกล้ือนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ และโรคผิวหนังจากพาหะนําโรค  
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ภาคผนวก จ 

- ตัวอยางแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 
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แบบฝกการอานจับใจความ 
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผูสอนนางสาวเสาวภา  ชวยแกว 
 
 

ชื่อ........................................... นามสกลุ............................................. 
เลขที่ .............. ชั้นประศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง 
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คํานํา 
 
 
 
 
 
 
 

การอานเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่ง
นอกจากจะทําใหมีความรูแลวยังกอใหเกิดความเพลิดเพลิน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยให
เกิดความงอกงามทางสติปญญา และสงเสริมใหสังคมเจริญกาวหนา การอานจึงเปนเคร่ืองมือ
สําคัญและเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูของนักเรียน 

แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 นี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานจับใจความซึ่งเปนการอาน
ขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยในการรับสารจากหนังสือและสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท ตาม
กระบวนการอานโดยใชเทคนิค KWLH Plus อันเปนเทคนิคที่จะสามารถชวยใหนักเรียน
สามารถรับรูและเขาใจเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี เนื้อหาในแบบฝกหัดชุดนี้
ประกอบดวยชุดฝกทักษะการอานจับใจความจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  การอานจับใจความจากนิทาน 
ชุดที่ 2  การอานจับใจความจากเรื่องเลาสั้นๆ  
ชุดที่ 3  การอานจับใจความจากบทรอยกรอง 
ชุดที่ 4  การอานจับใจความสําคัญจากขาว 
ในการจัดทําแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS ครั้งนี้ 

ขาพเจาไดลําดับข้ันตอนการฝกจากงายไปหายาก เพ่ือเปนการกระตุน เร าความสนใจของ
นักเรียน ใหมีความสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทยอีกท้ังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกให
นักเรียนรักการอานและมีนิสัยรักการอาน 

เสาวภา  ชวยแกว 
 

 
 
 

 
 

กรอบความรูเรื่อง   
การอานจับใจความจากนิทาน 
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คําชี้แจง 

 
 

 
แบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยชุดฝกทักษะการอานจับใจความจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ 1  การอานจับใจความจากนิทาน 
ชุดที่ 2  การอานจับใจความจากเรื่องเลาสั้นๆ  
ชุดที่ 3  การอานจับใจความจากบทรอยกรอง 
ชุดที่ 4  การอานจับใจความสําคัญจากขาว 
แบบฝกในแตละชุดจะประกอบดวยหัวขอเรื่องสําหรับฝกอานจับใจความชุดละ 2 

เรื่อง และในแตละเรื่องจะมีกิจกรรมสําหรับฝกทักษะการอานจับใจความตามเทคนิค KWLH 
PLUS อยางละ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 นักเรียนระบุสิ่งที่รูจากเร่ืองที่จะอาน เปนกิจกรรม ขั้น K : 
What we know  และนักเรียนระบุสิ่งท่ีตองการเรียนรูจากเร่ืองที่จะอาน เปนกิจกรรมขั้น W: 
What we want to know  

กิจกรรมท่ี 2 นักเรียนอานเรื่องแลวระบุสิ่งที่ไดเรียนรู  
กิจกรรมที่ 3 นักเรียนระบุสิ่งที่ไดเรียนรูจากเร่ืองที่อาน เปนกิจกรรมข้ัน L :  

What we have learned และ นักเรียนบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน เปนกิจกรรมข้ัน H : How can we learn more  

กิจกรรมท่ี 4 นักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด เปน
กิจกรรมสรางแผนภาพความคิด (Mind Mapping) 

กิจกรรมท่ี 5 นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่ไดอาน เปนกิจกรรมข้ัน
การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) 

เพ่ือใหการฝกปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยนักเรียนควรอานคําชี้แจงใน
การใชแบบฝกใหเขาใจอยางละเอียด 
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        คําแนะนํา ขั้นตอนการใชสําหรับครู 
 
 
 
 

ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการสอน ครูควรปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียด 
2. ทดลองปฏิบัติกิจกรรมท้ังหมดตามแผนการจัดการเรียนรู 
3. เตรียมแบบฝกไวลวงหนากอนสอนทุกครั้ง เพ่ือสะดวกในการใช 

 
ขณะดําเนินการสอน 

1. อธิบายใหนักเรียนทราบถึงความสําคัญของแบบฝกในแตละครั้ง เพื่อให
นักเรียนเห็นประโยชนที่จะไดรับจากแบบฝก 

2. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนใหนักเรียนทุกคนทราบ 
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 
4. ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม ครูคอยควบคุมการทํางานของนักเรียนแตละกลุม

อยางใกลชิดและใหคําชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ 
5. การสรุปบทเรียน ใหนักเรียนทุกกลุมมีโอกาสรวมกันสรุป 
6. หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหนักเรียนทําแบบฝก 
7. เมื่อดําเนินการสอนสิ้นสุดลง ครูตรวจแบบฝก 
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       คําแนะนํา ขั้นตอนการใชสําหรับนักเรียน 
 
 

 
 

วิธีการใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
1. นําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่องการอานจับใจความมาใชในการทําแบบฝกแต

ละชุด 
2. ฝกใหสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะในการอานจับใจความได 

 
ขั้นตอนการทําแบบฝก 

1. อานคําชี้แจงการทําแบบฝกในแตละแบบวาใหทําอะไร 
2. ศึกษาทําความเขาใจจุดประสงคการจัดทําชุดแบบฝกทักษะและจุดประสงค

การเรียนรูใหเขาใจ  
3. ศึกษากรอบความรูแตละกรอบใหเขาใจกอนฝกปฏิบัติกิจกรรม 
4. ทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการอานจับใจความทั้ง 5 กิจกรรมตามลําดับ

กอนหลัง 
5. ทําแบบทดสอบทายเรื่อง 
6. รวมกันตรวจคําตอบของแบบทดสอบทายเรื่อง เมื่อเรียนในแตละเรื่องแลวเพ่ือ

วัดความรูที่พัฒนาขึ้นในเรื่องนั้นๆ 
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วัตถุประสงคของการทําแบบฝก 
และจุดประสงคการเรียนรู 

 
 
 
 

  
วัตถุประสงคของการทําแบบฝก 

การจัดทําแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH Plus มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาและฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญใหกับนักเรียน  
๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถจับใจความเรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได  
๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําการจับใจความไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ 

ได 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน  
2. เพ่ือใหนักเรียนลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
3. เพ่ือใหนักเรียนสรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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การอานเพื่อจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเพ่ือเก็บสาระสําคัญของ

เรื่องท่ีอาน เชน เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเร่ือง เก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญ เก็บความรูหรือขอมูล
ที่นาสนใจตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนะของผูเขียน 

ใจความสําคัญ  หมายถึง ใจความสําคัญและเดนที่สุดในยอหนา เปนแกนของ
ยอหนาที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืนๆ ในยอหนานั้น หรือเปนประโยคท่ี
สามารถเปนหัวเร่ืองของยอหนานั้นได โดยไมตองมีประโยคอ่ืนประกอบ ในแตละยอหนาจะ
มีประโยคใจความสําคัญเพียงประโยคเดียว หรืออยางมากไมเกิน 2 ประโยค 

ลักษณะสําคัญของใจความสําคัญ 
1. ใจความสําคัญเปนขอความที่ทําหนาที่คลุมใจความของขอความอ่ืนๆ 

ในตอนนั้นๆ ไดหมด ขอความนอกนั้นเปนเพียงรายละเอียดหรือสวนขยายใจความสําคัญ
เทานั้น 

2. ใจความสําคัญของขอความหนึ่งๆ หรือยอหนาหนึ่งๆ สวนมากจะมี
เพียงประการเดียว 

3. ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจเปนประโยคเดียว
หรือซอนก็ได แตในบางกรณีใจความสําคัญไมปรากฏเปนประโยค เปนเพียงใจความที่แฝง
อยูในขอความตอนน้ันๆ  

4. ใจความสําคัญที่มีลักษณะเปนประโยคสวนมากจะปรากฏอยูใน
ขอความ 

กรอบความรูเรื่อง   
การอานจับใจความ 
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การพิจารณาใจความสําคัญ 
ใจความสําคัญจะปรากฏอยูในตําแหนงของขอความดังตอไปน้ี 

๑. ใจความสําคัญที่ปรากฏอยูในแตละยอหนา ดังนี้ 
1.1 ใจความสําคัญอยู ในตําแหนงตนของยอหนาและมี

รายละเอียดวางอยูในตําแหนงถัดไป 

1.2 ใจความสําคัญอยูในตําแหนงทายของยอหนา โดยกลาวถึง
รายละเอียดตางๆ อยางคลุมๆ ไวกอนในตอนตน 

1.3 ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตนและทายของยอหนา   
มีรายละเอียดอยูตรงกลาง 

1.4 ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตนและทายของยอหนา  
 

๒.  อานจับใจความสําคัญที่ปรากฏรวมอยูในหลายๆ ยอหนา การอาน
เพ่ือจับใจความสําคัญแบบนี้มีหลักสําคัญของการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 อานอยางคราวๆ พอเขาใจ 

 2.2 อานใหรายละเอียด 

 2.3 อานแลวถามตัวเองวา เรื่องนี้มีใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อยางไร ทําไม  

 อนึ่ง การตั้งคําถามไมจําเปนตองเหมือนกันท้ังหมด อาจเปล่ียนไปตาม
เงื่อนไขของงานเขียน เชน เรื่องอะไร ใครเปนผูเขียน ความวาอยางไร 
 

วิธีการจับใจความสําคัญ 
วิธีจับใจความสําคัญมีหลายอยาง ขึ้นอยูกับความชอบวาจะทําอยางไร 

เชน ขีดเสนใตหรือตีเสนลอมกรอบขอความสําคัญ การใชสีตางๆ กัน  แสดงความสําคัญ
มากนอยของขอความ การทําบันทึกยอก็เปนขบวนการสวนหนึ่งของการอานจับใจความ
สําคัญที่ดีและไดผล แตผูอานควรยอหนาดวยภาษาและสํานวนของตนเอง ไมควรยอหนา
ดวยการตัดเอาความสําคัญมาเรียงตอกัน เพราะวิธีนี้อาจพลาดสาระสําคัญบางตอนไป อัน
เปนเหตผลใหการตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได
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นิทาน เปนวรรณกรรมที่นักเรียนอานแลวไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเปน

การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก และยังสอดแทรกขอคิด คติเตือนใจ
ที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

ความหมายของนิทาน 
นิทาน หมายถึง เรื่องเลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ อาจเปนเร่ืองที่อิงความเปนจริง

หรือแตงข้ึนเองก็ได ซึ่งจุดประสงคของการเลานิทานก็เพ่ือใหเกิดความบันเทิง เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ลดความเครียด และใหขอคิด คติสอนใจ นิทานมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาความคิดสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณบุคลิกภาพ และใหประสบการณแกนักเรียน
ในแงมุมตางๆ 

หลักการเลือกอานนิทาน 
1. ตองเปนนิทานที่มีเนื้อเรื่องใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อ านแลวมี

ความสุขไมเปนเรื่องเศราเกินไป 
2. นิทานตองไมยาวเกินไป ถาเปนเรื่องยาวก็ตองสามารถแบงเปนตอนๆ ได 
3. เปนเร่ืองที่สงเสริมศีลธรรมอันดีงาม มีเนื้อหาเดี่ยวกับคําสอน ภาษิต คติ

เตือนใจ และการประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือใหนักเรียนไดยึดถือเปนแบบอยางเปนการจรรโลง
คุณคาทางศีลธรรมแกเยาวชน 

ขอคิด คุณคา และประโยชนที่ไดจากนิทาน 
นิทานทุกๆ เรื่องจะมีขอคิด คุณคา และประโยชนสอดแทรกเอาไวทั้งในเนื้อเรื่อง

และตอนสรุปทายเร่ือง เพ่ือเปนการสอนนักเรียน หรือเนนใหนักเรียนปฏิบัติตาม ในนิทานแต
ละเร่ืองที่นักเรียนไดฟงหรืออานนั้น นักเรียนจะตองวิเคราะหใหไดวานิทานเรื่องนั้นมี
สาระสําคัญสาํหรับนักเรียนอยางไร และนักเรียนสามารถยึดถือเปนแบบอยางไดอยางไรบาง 

กรอบความรูเรื่อง   
การอานจับใจความจากนิทาน 
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การจับใจความสําคัญจากนิทาน  

การอานจับใจความสําคัญของนิทาน เปนการอานจับใจความเรื่องท่ีเปน
บันเทิงคดี โดยเนื้อเรื่อง ใหความเพลิดเพลินในการอาน และที่สําคัญนิทานจะใหขอคิด
แกผูอานในการอานจับใจความสําคัญนิทาน ควรพิจารณาดังนี้ 

1. ชื่อเร่ือง การอานนิทานควรพิจารณาชื่อเรื่องเปนอันดับแรก เนื่องจาก
ชื่อเรื่องจะเปนสวนนําทางใหอานนิทานไดเขาใจ เพราะชื่อเรื่องจะบอกใหผูอานเขาใจ
เรื่องไดทันที อีกทั้งชื่อเรื่องของนิทานจะยกตัวละครขึ้นมาต้ังชื่อเรื่อง ทําใหทราบวา
นิทานเรื่องดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร ดังนั้นผูอานจึงควรพิจารณาและให
ความสําคัญกับชื่อเรื่องเปนอันดับแรก 

2. ขอคิดของเรื่อง การอานนิทานทุกเรื่องขอคิดเปนสวนสําคัญที่ผูอาน
จะตองพิจารณาเพราะจะทําใหมองเห็นแกนของเรื่องไดทันที หลังจากนั้นสรุป
สาระสําคัญโดยตอบคําถามใหไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม ซึ่ง
นอกจากแสดงวาผูอานจับใจความของเรื่องไดแลว ยังจะเปนจุดชี้นําใหเห็นแกนเรื่อง
หรือใจความสําคัญไดงายดวย เนื่องจากนิทานเปนงานประเภทบันเทิงคดี หากตอบ
คําถามขางตนเพียงอยางเดียวก็จะทําใหขาดรสชาติและคุณคาของนิทานอยางเพียงพอ 
ดังนั้นควรจับใจความยอยหรือใจความประกอบเพ่ือเก็บรายละเอียดของเรื่องไปพรอม
กัน 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. นักเรียนรูอะไรบางจากคําตอไปนี้ (K :What we know) 
 
1.1 เจาปญญา 

ตอบ  
...........................................................................................................................  

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

 
1.2 ชาวประมง 

ตอบ  
...........................................................................................................................  

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

   
1.3 ผัดวันประกันพรุง 

ตอบ  ............................................................................................................  
 ........................................................... ....................................................................... 
 ............................................................................................................................. ..... 
 ............................................................................................................................. ..... 
 
 
 
 
 

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

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

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

แบบฝกหัดชุดที่ 1   
การอานจับใจความจากนิทาน 

กิจกรรมที่ 1 
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2. นักเรียนตองการรูอะไรบางจากเรื่อง ปลาเจาปญญา (W: What we want to know) 
ตอบ ..............................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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        กิจกรรมที่ 2 

 
 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานนิทานแลวตอบคําถามลงในใบกิจกรรม KWLH Plus 
 

ปลาเจาปญญา 
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจา ประทับอยูวัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผูเฒา   

๒ รูป ที่ผัดวันประกันพรุง เปนผูเกียจคราน ไดตรัสอดีตนิทานมาสาธกวา... 
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว มีปลา ๓ ตัว เปนสหายกันชื่อวา 

พหุจินตี อัปปจินตี และมิตจินตีตามลําดับ พากันวายออกจากปา
ลึกเขามาใกลถิ่นมนุษยหากิน ปลามิตจินตีบอกกับเพ่ือนๆ วา               
"ถิ่นมนุษยเต็มไปดวยภัย พวกชาวประมงพากันดักขายและไซพวก
เรา เขาปาลึกตามเดิมเถอะเพ่ือน  " ปลาอีก ๒ ตัว มัวแต
ผัดวันประกันพรุง พูดวา " วันพรุงนี้ พวกเราคอยไปเถิด " เพราะความเกียจครานและติดใจใน
เหย่ือจนเวลาลวงไปถึง ๓ เดือน ชาวประมง ไดเริ่มวางขายดักปลาในแมน้ํา ปลาพหุจินตี
และอัปปจินตี เมื่อออกหาอาหารพากันวายไปขางหนาอยางไมระวัง ก็วายเขาไปในทองขาย
ทันท ีสวนปลามิตจินตี มาทีหลังไดกลิ่นขายก็ทราบวาเพ่ือนอีก ๒ ตัว ติดขายแลว จึงชวยเพ่ือน
ดวยการแสดงลวงใหชาวประมงเขาใจวาขายขาดปลาหนีไปได ดวยการกระโดดขามขายไปมา 
พวกชาวประมงจึงยกขายขึ้นดวยเขาใจวาขายขาด ปลาอีก ๒ ตัว จึงรอดออกมาได ดวยการ
ชวยเหลือของปลามิตจินตี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา 
เนื้อเร่ืองปรับปรุงจาก  : www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt144.php 
ภาพ  : http://www.bloggang.com/data/t/trytobeillustrator/picture/1249577814.jpg 
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กิจกรรมที่ 3 
 
 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. นักเรียนรูอะไรบางจากการอานเรื่อง ปลาเจาปญญา (L: What we have learned) 
ตอบ.......................................................................................................................... ..... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. นักเรียนจะหาความรูเพิ่มเติมจากเร่ือง ปลาเจาปญญา ไดดวยวิธีใดบาง (H : How can 
we learn more) 
ตอบ.......................................................................................................................... .... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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        กิจกรรมที่ 4 
 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพความคิดจากเรื่อง ปลาเจาปญญา 
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              กิจกรรมที่ 5 

 
 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องปลาเจาปญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
....................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ  

เรื่องปลาเจาปญญา 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามจาก เรื่อง ปลาเจาปญญา 

1. พระพุทธเจาตรัสเลานิทานเรื่อง ปลาเจาปญญา เพราะเหตุใด 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 

2. เหตุใดปลาพหุจินตีและอัปปจินตีจึงไมยอมกลับเขาปาลึกตามคําชวนของปลามิต
จินตี 
ตอบ 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

3. เหตุใดปลาพหุจินตีและอัปปจินตีจึงติดตาขายชาวประมง 
ตอบ 
......................................................................... ...................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

4. เหตุใดปลามิตจินตีจึงไมติดตาขายชาวประมง 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

5. ปลามิตจินตีชวยเหลือเพ่ือนปลาท้ังสองตัวใหรอดพนจากตาขายชาวประมงได
อยางไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................  
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6. ถานักเรียนเปนปลามิตจินตีนักเรียนจะชวยเพื่อนปลาทั้งสองตัวหรือไม เพราะเหตุ

ใด 
ตอบ 
....................................................................................... ........................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

7. นักเรียนคิดวาปลามิตจินตีมีลักษณะนิสัยอยางไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
........................................................................................................ ........................ 
............................................................................................................................... 

8. ใจความสําคัญของนิทานเรื่อง ปลาเจาปญญา คือ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

9. ผูเขียนนิทานเรื่อง ปลาเจาปญญา มีจุดมุงหมายอยางไร 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

10. นักเรียนไดประโยชนหรือขอคิดอะไรจากการอานนิทานเรื่อง ปลาเจาปญญา และ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
ตอบ 
...............................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................  
 
 
. 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. นักเรียนรูอะไรบางจากคําตอไปนี้ (K :What we know) 
1.1  นกกระจาบ 

ตอบ  
...........................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 
1.2  ความสามัคคี 

ตอบ  
...........................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 

1.3  แตกสามัคคี 
ตอบ  
...........................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................  
 

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

แบบฝกหัดชุดที่ 1   
การอานจับใจความจากนิทาน 

กิจกรรมที่ 1 
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2 นักเรียนตองการรูอะไรบางจากเร่ือง นกกระจาบแตกสามัคคี (W: What we want to 

know) 
ตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 2 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานนิทานแลวตอบคําถามลงในใบกิจกรรม KWLH Plus 
  

นกกระจาบแตกสามัคคี 
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแลว มีนกกระจาบฝูงใหญ 

เที่ยวหากินอยูในปา อยางมีความสุขโดยมีพญานกกระจาบ
ตัวหน่ึง เปนหัวหนาฝูง  โชครายบังเกิดขึ้น เมื่อมีนายพราน
เขามาในดงนกกระจาบนี้ เขามีอาชีพจับนกกระจาบไปขาย 
นายพรานรูวิธีทําเสียง เลียนแบบนกกระจาบเพื่อหลอกให
พวกมันมารวมกัน เมื่อมันมาอยูรวมกันเปนกลุมแลวพอได
จังหวะเหมาะนายพรานก็จัดการ เหวี่ยงตาขายลงไปคลุมนก
กระจาบกลุมหนึ่งเอาไว 
 นานวันเขา พญานกกระจาบก็เริ่มสังเกตเห็นวา มี

นกกระจาบหายไปจากฝูง ตรองดูก็รูวา มีนายพรานเขามาดักนก จึงเรียกประชุมหมูนกแลว
วางแผนวา “ตอไปน้ี ถานายพรานโยนตาขายลงมาคลุมพวกเราเอาไว ใหทุกตัวซุกหัวเขาไปใน
ชองตาขาย แลวบินยกตาขายข้ึนพรอมกัน วิธีนี้จะทําใหพวกเรารอด ไมโดนนายพรานจับไป” 

วันตอ ๆ มา เมื่อพรานนกนําตาขายมาทอดอีก นกกระจาบก็พรอมใจกันทําตาม
คําแนะนําของพญานกเสมอ พรานนกจึงจับนกกระจาบไมไดเลย 
          ตอมาไมนาน มีนกกระจาบซุมซามตัวหนึ่งโผลงมาบนพ้ืนดิน แตบังเอิญพลาดไป
เหยียบเอาหัวนกกระจาบอีกตัวเขา นกกระจาบตัวนั้นโกรธมากรองโวยวายขึ้นมา ถึงนก
กระจาบซุมซามจะออนวอนขอโทษอยางไร นกตัวที่ถูกเหยียบหัวก็ไมยอมใหอภัย จนเกิด
ทะเลาะวิวาทกันขึ้น กลายเปนแบงพรรคแบงพวกกัน ตางพูดจากระทบกระเทียบแดกดันกัน
ตาง ๆ นานา 
          พญานกกระจาบเห็นดังนั้นจึงเขาหามปราม แตนกกระจาบเหลานั้นไมยอมฟง พญานก
กระจาบจึงกลาววา ตอไปความพินาศจะเกิดข้ึนแกนกกระจาบท้ังหลายเปนแน จึงพานกบริวาร
ที่เชื่อฟงแยกฝูงออกไปหากินที่อ่ืน 

เมื่อพรานมาดักนกกระจาบอีกครั้ง นกกระจาบ
เหลานั้นเมื่อไมมีความพรอมเพรียงเพราะมัวแตทะเลาะกันเอง 
กําลังแรงจึงไม พอท่ีจะนําเอาตาขายขึ้นไปได พรานนกจึงจับ
นกกระจาบเหลานั้นไปอยางงายดาย 

 
 
ที่มา 
เนื้อเร่ืองปรับปรุงจาก  : หนังสือนิทานชาดก 
ภาพ  : http://www.kalyanamitra.org/th/chadok_detail.php?page=47 
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              กิจกรรมที่ 3 

  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. นักเรียนรูอะไรบางจากการอานเรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี (L: What we have 
learned) 
ตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
2. นักเรียนจะหาความรูเพ่ิมเติมจากเร่ือง นกกระจาบแตกสามัคคี ไดดวยวิธีใดบาง (H : 

How can we learn more) 
ตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 4 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพความคิดจากเร่ือง นกกระจาบแตกสามัคคี 
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            กิจกรรมท่ี 5 

 
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ  

เรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี 
 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามจาก เรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี  

1. เหตุการณโชครายใดที่เกิดขึ้นกับฝูงนกกระจาบ 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

2. นายพรานมีวิธีดักนกกระจาบอยางไร 
ตอบ 
...............................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................  

3. พญานกกระจาบเร่ิมสังเกตเห็นเหตุการณผิดปกติใดเกิดข้ึนกับฝูงนกกระจาบ 
ตอบ 
................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

4. พญานกกระจาบทําอยางไรเมื่อทราบถึงเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นแกฝูงนก
กระจาบ 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................  
................................................................................................................................ 

5. เหตุใดนกกระจาบจึงรอดพนจากตาขายของนายพรานไดในชวงแรก 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



180 

 
6. สุดทายทําไมนายพรานจึงดักนกกระจาบไดอีก 

ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

7. เหตุการณสุดทายถานักเรียนเปนนกกระจาบนักเรียนจะทําอยางไร และเพราะ
เหตุใดจึงทําเชนนั้น 
ตอบ 
............................................................................................................................. .. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

8. ใจความสําคัญของนิทานเรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี คือ 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ผูเขียนนิทานเรื่อง นกกระจาบแตกสามัคคี มีจุดมุงหมายอยางไร 
ตอบ 
...............................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

10. นักเรียนไดประโยชนหรือขอคิดอะไรจากการอานนิทานเรื่อง นกกระจาบแตก
สามัคคี และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
ตอบ 
...............................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ฉ 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค 
KWLH PLUS 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

เรื่อง การอานจับใจความจากนิทาน     เวลา   2  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

1.มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

 ตัวชี้วัด 

ป.3/3  ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

ป.3/4  ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

ป.3/5 สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1) เพ่ือใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับนิทานที่อานไดถูกตอง  
 2) เพ่ือใหนักเรียนลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานไดถูกตอง 
 3) เพ่ือใหนักเรียนสรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 
3. สาระสําคัญ 

 การอานจับใจความนิทาน คือ การอานที่ผูอานตองจับสาระสําคัญของเนื้อเรื่อง หรือ 
ขอความที่อาน ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในส่ิงที่ผู เขียนตองการส่ือ ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น นิทานเปนงานเขียนประเภท ท่ีตองอาศัยทักษะการอาน          
จับใจความ เพราะผูเขียนจะสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ ไว เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน       
จับใจความไดดีก็จะสามารถเขาใจเร่ือง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน  
4.สาระการเรียนรู 

ความรู 
การอานจับใจความนทิาน 

ทักษะ / กระบวนการ 
1) กระบวนการอาน 

2) กระบวนการคิดวิเคราะห 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค 
1) มีความสนใจใฝเรียนรู 
2) กระตือรือรนในการเรียน 

3) รับผิดชอบ 
5. ชิ้นงาน /ภาระงาน ( หลักฐาน รองรอยแสดงความรู ) 

1) แบบฝกการอานจับใจความนิทาน เรื่อง นกกระจาบแตกความสามัคคี 

2) แบบฝกการอานจับใจความนิทาน เรื่อง นกกระจาบแตกความสามัคคี 
6. การประเมินผล 

 1) วิธีการประเมิน 

 - สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน 

- การตรวจแบบฝก 

- ตรวจแบบทดสอบยอยหลังเรียน 
 2) เครื่องมือประเมิน 

 - แบบสังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน 

 - เกณฑประเมินแบบฝก 

- แบบประเมินการตรวจแบบฝก 

 - แบบทดสอบยอยหลังเรียน 
7. กิจกรรมการเรียนรู 
 ชั่วโมงท่ี 1 การอานจับใจความนิทานเรื่อง “ปลาเจาปญญา” 

ขั้นนําเขาสูบทเรียนและทบทวนความรูเดิม 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทนิทาน 

2. ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน 
โดยการใหดูวีดิทัศนปลาแสนรู เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน โดยครูอาจใชการถามนําเพ่ือ
กระตุนความคิดและความสนใจของนักเรียน 

 

ขั้นกิจกรรมการอานจับใจความ 

1. ครูอธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานจับใจความ 

2. นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทนิทาน 
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3. นักเรียนตรวจสอบความรูหรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องปลาเจาปญญา โดยให

นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู แลวนําขอมูลท่ีไดมาจําแนก และบันทึกไวในกิจกรรมขั้น 
K (What we know) 

4. นักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเรื่องปลาแสนรู โดยให
นักเรียนกําหนดคําถาม แลวบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน W (What we want to find out) 

5. นักเรียนระบุสิ่งที่ไดเรียนรูจากเร่ืองปลาเจาปญญา โดยภายหลังจากการอาน
เรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในกิจกรรมขั้น W แลวนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับ
ขอมูล แลวบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน L (What we have learned)  

6. นักเรียนเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติม หรือแหลงเรียนรู อ่ืนๆ เพ่ือใหไดความรู
เ พ่ิมเติมมากขึ้น โดยใหนักเรียนบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหอง แลวบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน H (How can we learn more) 

7. นักเรียนตองกลับไปอานทบทวนขั้น K แลวเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และ
เชื่อมโยงความสัมพันธของสาระความรูตางๆ จากนั้นนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพ
ความคิด 

8. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองปลาเจาปญญา 
ขั้นการวัดประเมินผล 

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่อง “ปลาเจาปญญา” 

2. นักเรียนนําสงผลงานสงครูตรวจ 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 

ชั่วโมงท่ี 2 การอานจับใจความนิทานเรื่อง “นกกระจาบแตกความสามัคคี” 
ขั้นนําเขาสูบทเรียนและทบทวนความรูเดิม 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทนิทาน 

2. ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน 
โดยการใหดูภาพนกกระจาบ เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน โดยครูอาจใชการถามนําเพ่ือ
กระตุนความคิดและความสนใจของนักเรียน 

ขั้นกิจกรรมการอานจับใจความ 

1. ครูอธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานจับใจความ 

2. นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทนิทาน 
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3. นักเรียนตรวจสอบความรูหรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องนกกระจาบแตกความ

สามัคคี โดยใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู แลวนําขอมูลท่ีไดมาจําแนก และบันทึกไว
ในกิจกรรมข้ัน K (What we know) 

4. นักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไรจากเรื่องนกกระจาบแตก
ความสามัคคี โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม แลวบันทึกไวในกิจกรรมขั้น W (What we want 

to find out) 

5. นักเรียนระบุสิ่งที่ไดเรียนรูจากเรื่องนกกระจาบแตกความสามัคคี โดย
ภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลท่ีไดจากการอานมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวใน
กิจกรรมขั้น W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่
ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน L (What we have learned)  

6. นักเรียนเสาะหาขอมูลเพ่ิมเติม หรือแหลงเรียนรู อ่ืนๆ เพ่ือใหไดความรู
เ พ่ิมเติมมากขึ้น โดยใหนักเรียนบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหอง แลวบันทึกไวในกิจกรรมข้ัน H (How can we learn more) 

7. นักเรียนตองกลับไปอานทบทวนขั้น K แลวเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และ
เชื่อมโยงความสัมพันธของสาระความรูตางๆ จากนั้นนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพ
ความคิด 

8. นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองนกกระจาบแตกความสามคัคี 
ขั้นการวัดประเมินผล 

1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเรื่อง “นกกระจาบแตกความสามัคคี” 

2. นักเรียนนําสงผลงานสงครูตรวจ 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
สื่อ 

1) ภาพนกกระจาบ 

2) วีดิทัศนปลาแสนสู 
 2) แบบฝกการอานจับใจความนิทานเรื่อง “ปลาเจาปญญา” 

3) แบบฝกการอานจับใจความนิทานเรื่อง “นกกระจาบแตกความสามัคคี” 

แหลงการเรยีนรู 
1) หองสมุด 

2) หองคอมพิวเตอร 

   ส
ำนกัหอ
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9. กิจกรรมเสนอแนะ (ถามี) 
 ผลงานจากการทําแบบฝกหัดของนักเรียน เมื่อนําสงครูตรวจแลวอาจใหนักเรียนที่ทํา
ผลงานดีออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนเพ่ือเปนตัวอยางใหแก เพ่ือนๆ ในการทํางานครั้งตอไป 
สวนดานเนื้อหาของนิทานที่นํามาจัดการเรียนรูอาจเปลี่ยนเปนนิทานในทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมความ
สนใจของนักเรียนในการเรียนรูมากย่ิงขึ้น 

10. รายละเอียดเนื้อหาสาระความรูเพิ่มเติม 

 นิทาน เปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา มุงใหความบันเทิง แทรกแนวคิด คติสอนใจจน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอยางหนึ่ง 
11. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 
 - 

12. สรุปผลการจัดการเรียนรู 

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

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

...................................................................... . 
13. แนวทางแกไขปญหาและการพัฒนา 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .. 

 

 

 

ลงชื่อ......นางสาวเสาวภา  ชวยแกว........ผูสอน 

               ( นางสาวเสาวภา  ชวยแกว) 
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ตารางท่ี 25  เกณฑประเมินแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ
คําถามลงในใบ
กิจกรรมขั้น KWLH 

- บันทึกคําตอบได
ครบทุกรายการ
และคําตอบ
สอดคลองกับ
คําถาม 

- ระบุแหลง
คนควาได 3 แหลง
ขึ้นไป 

- บันทึกคําตอบได
ครบทุกรายการ
และคําตอบ
สอดคลองกับ
คําถามเปนสวน
ใหญ 
- ระบุแหลง
คนควาได 2 แหลง 

- บันทึกคําตอบได
ครบทุกรายการแต
คําตอบไม
สอดคลองกับ
คําถาม 

- ระบุแหลง
คนควาได 1 แหลง 

- บันทึกคําตอบได
ไมครบทุกรายการ
และคําตอบไม
สอดคลองกับ
คําถาม 

- ไมไดระบุแหลง
คนควา 

แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

- เนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น
สําคัญของเรื่องที่
อานทุกประเด็น 

- การเช่ือมโยง
ความคิดสัมพันธ
กับคําสําคญัของ
เรื่องที่อาน 

- สีที่แตกจากก่ิง
แกวเดียวกันใชสี
เดียวกัน 

- ขนาดของแกนมี
ความยาวเทากับ
คําหรือภาพ 

- เนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น
สําคัญของเรื่องที่
อานขาด 1 
ประเด็น 

- การเช่ือมโยง
ความคิดไม
สัมพันธกับคํา
สําคัญของเรื่องที่
อาน 1 แหง 
- สีที่แตกจากก่ิง
แกวเดียวกันมี 2 ส ี

- ขนาดของแกนมี
ความยาวเกินคํา
หรือภาพ 1 เสน 

- เนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น
สําคัญของเรื่องที่
อานขาด 2 
ประเด็น 

- การเช่ือมโยง
ความคิดไม
สัมพันธกับคํา
สําคัญของเรื่องที่
อาน 2 แหง 
- สีที่แตกจากก่ิง
แกวเดียวกันมี 3 ส ี

- ขนาดของแกนมี
ความยาวเกินคํา
หรือภาพ 2 เสน 

 

- เนื้อหา
ครอบคลมุประเด็น
สําคัญของเรื่องที่
อาน 3ประเด็นข้ึน
ไป 
- การเช่ือมโยง
ความคิดไม
สัมพันธกับคํา
สําคัญของเรื่องที่
อาน 3 แหงขึ้นไป 

- สีที่แตกจากก่ิง
แกวเดียวกัน
มากกวา 3 สี 
- ขนาดของแกนมี
ความยาวเกินคํา
หรือภาพ มากกวา 
3 เสน 
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ตารางท่ี 25  เกณฑประเมินแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS  (ตอ) 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การสรุปใจความ
สําคัญ 
(Summarizing) 

- สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง
ครบทุกประเด็น 

- เรียงลําดับ
เนื้อหาถูกตองจาก
ลําดับแรกถึงลําดับ
สุดทาย 

- สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง
ขาด 1 ประเด็น 

- เรียงลําดับ
เนื้อหาสลับท่ี 1 
ตําแหนง 

- สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง
ขาด 2 ประเด็น 

- เรียงลําดับ
เนื้อหาสลับท่ี 2 
ตําแหนง 

- สรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง
ขาด 3 ประเด็น 

- เรียงลําดับ
เนื้อหาสลับท่ี 3 
ตําแหนงข้ึนไป 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 
  คะแนน 11 – 12   คะแนน อยูในระดับ  ดีมาก 

  คะแนน   9 – 10  คะแนน อยูในระดับ  ดี 
คะแนน   7 – 8   คะแนน อยูในระดับ  พอใช 
คะแนน   3 – 6   คะแนน อยูในระดับ  ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 26  แบบประเมินแบบฝกการอานจับใจความโดยใชเทคนิค KWLH PLUS 

 

ลําดับ
ที ่

 

ช่ือ – สกุล 

รายการที่ประเมิน  

รวม 

 

ระดับ
คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ
ความคิด 

การสรุป
ใจความ
สําคัญจาก
เรื่อง 

4 4 4 12  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

คะแนน 11 – 12   คะแนน   อยูในระดับ  ดีมาก คะแนน   7 – 8 คะแนน อ ยู ใ น ร ะ ดั บ  
พอใชคะแนน   9 – 10  คะแนน  อยูในระดับ  ดี  คะแนน   3 – 6 คะแนน อยู ใน
ระดับ  ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ...นางสาวเสาวภา  ชวยแกว...ผูประเมิน      
( นางสาวเสาวภา  ชวยแกว) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทํางานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

ชื่อ.................................................................วิชา...................................ชั้น...................... 
คําชี้แจง 

1. ใหครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทํางานของนักเรียนเปนรายบุคคล
โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองตารางตามความเปนจริง 

2.  ระดับคุณภาพ  ไดแก 
 3  หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมนั้นทุกครั้งหรือมากกวา 3 ครั้ง 
 2  หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยคร้ังหรือ 2 – 3 ครั้ง 
 1  หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้งหรือไมปฏิบัติ 

 

ตารางท่ี 27 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทํางานของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

 

 

ลําดับ
ที ่

 

 

 

ช่ือ – สกุล 

คว
าม
สน

ใจใ
นก

าร
เรีย

นร
ู 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

ตอ
บค

ําถ
าม
ใน
แบ

บฝ
ก 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

เขีย
นส

รุป
ใจค

วา
มส
ําค
ัญ

กา
รให

คว
าม
รว
มม

ือใน
กา
รท
ําก
ิจก
รร
ม 

กา
รร
ับผ

ิดช
อบ

ตอ
งาน

ที่
ได
รับ
มอ

บห
มา
ย 

 

 

 

รวม 

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

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  
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ตารางท่ี 27  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทํางานของนักเรียนเปนรายบุคคล (ตอ) 

 

 

 

ลําดับ
ที ่

 

 

 

ช่ือ – สกุล 

คว
าม
สน

ใจใ
นก

าร
เรีย

นร
ู 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

ตอ
บค

ําถ
าม
ใน
แบ

บฝ
ก 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

เขีย
นส

รุป
ใจค

วา
มส
ําค
ัญ

กา
รให

คว
าม
รว
มม

ือใน
กา
รท
ําก
ิจก
รร
ม 

กา
รร
ับผ

ิดช
อบ

ตอ
งาน

ที่
ได
รับ
มอ

บห
มา
ย 

 

 

 

รวม 

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

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

27.                  

28.                  

29.                  

30.                  

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

   คะแนน 11 – 15  คะแนน อยูในระดับ  ดี   

   คะแนน   6 – 10 คะแนน อยูในระดับ  พอใช  

คะแนน     0 - 5  คะแนน อยูในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

ลงชื่อ...นางสาวเสาวภา  ชวยแกว...ผูประเมิน      
( นางสาวเสาวภา  ชวยแกว) 
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    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 พ.ศ.  2552 – 2556   ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดมะลิ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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