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คําสําคัญ : เทคนิค  KWL-Plus / การอานเชิงวิเคราะห / การเขียนสื่อความ 
         ประภาพร  ชัยปายาง  :  การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus.  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :  
ผศ. ดร. วัชรา  เลาเรียนดี, ผศ. ดร. มาเรียม  นิลพันธุ  และ รศ. กาญจนา  คุณารักษ. 241  หนา. 
 
         การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย  แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลัง   
(One  Group Pretest-Posttest  Design)  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  
2) เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWL-Plus กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1 จํานวน 34 คน  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   
แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2549  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยใชเวลา 12 ช่ัวโมง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  แบบทดสอบ 
วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและความสามารถดานการเขียนสื่อความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย (Χ )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การทดสอบคาที ( t-test ) แบบ Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) 
         ผลการวิจัยพบวา  1)  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 2) ความสามารถดานการเขียนสื่อความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู โดยนักเรียน
มีความสามารถดานการเขียนประโยคไดถูกตองอยูในระดับดีมาก รองลงมาอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยคือ การเขียนสื่อความจากเรื่องที่อาน ประโยชนของการนําไปใช การเขียนสะกดคําไดถูกตอง 
ตรงตามความหมาย  และการจัดลําดับเหตุการณอยูในลําดับสุดทาย 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL-Plus อยูในระดับดีมากทั้ง 3 ดาน คือ ดานประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรู ชวยให
นักเรียนมีเปาหมายในการอานมากขึ้น  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูคือกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดคิดและแสดงความคิดเห็น  และดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู เทคนิค KWL- Plus เปนการจัดการเรียนรู 
ที่นักเรียนมีการชวยกันในกลุมมากขึ้น 
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 PRAPAPORN  CHAIPAYANG : THE ENHANCEMENT OF ANALYTICAL 
READING AND COMMUNICATIVE WRITING ABILITIES OF THIRD GRADE STUDENTS 
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LOWRIENDEE, Ph.D., ASST.  PROF.  MAREAM NILLAPUN, Ed.D., AND ASSOC. PR0F. 
KANCHANA  KUNARUK, M.Sc.  241 pp. 
 
 The  purposes of this experimental research with one group pretest-
posttest design were 1. to compare analytical reading abilities of the third grade 
students before and after being taught by KWL-Plus Technique 2. to compare 
communicative writing abilities of the third grade students before and after being 
taught by KWL-Plus 3. to study the students’ opinions toward the instruction with 
KWL-Plus technique. The sample consisted of 34 third grade students of Amnuay 
Silpa Thonburi School Bang-kae Bangkok in the second semester of the academic 
year 2006.The instruction was conducted by the researcher for 12 hours.The 
research instruments used for gathering data were instructional plan of KWL-Plus 
technique, analytical reading abilities test and questionnaire on opinions towards the 
instruction with KWL-Plus. technique.The statistical analysis employed were mean 
(x),standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis . 
 The research results of this study were :1) The analytical reading abilities 
of the third grade students before and after being taught by KWL-Plus technique was 
statistically significant different at the 0.01 level. The analytical reading abilities of the 
students after the instruction with KWL-Plus technique was higher than before the 
instruction 2) The communicative writing abilities of the third grade students before 
and after being taught by KWL-Plus technique was statistically significant different at 
the 0.01 level. The communicative writing abilities of the  students  after the 
instruction with  KWL-Plus technique was higher than before the instruction. The 
students’ communicative writing abilities in writing a sentence with  accuracy was at a 
very good level. The abilities to write for the purpose of retelling about what had been 
read, the benefit for future application, the correct spelling  according to the context 
meaning, and the arranging a sequence of events were at a moderate level in all. 3) 
The students’ opinions toward the instruction with KWL-Plus technique overall were 
at high agreement level. On the aspect of learning usefulness which encouraged the 
students to  have the right target in reading. On the aspect of learning activities which  
encouraged   the students to  think and share the opinions with their friends. On the 
aspect of learning environment which encouraged the students to increase the 
cooperation in their group working.                 
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         ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดแก  คุณครูพวงแกว โคจรานนท    
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         ขอกราบขอบพระคุณเจาของบทประพันธ สารคดีสําหรับเด็ก บทรอยกรอง  และ 
เร่ืองสั้นทุกทานที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนส่ือในการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเปนประโยชนทางดานวิชาการ
อยางยิ่งสําหรับครูผูสอนและนักเรียน 
 

         ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   ที่ใหความอนุเคราะห
ชวยเหลือใหคําแนะนําและสนับสนุน  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล  และ
สรางความประทับใจที่ดีแกผูวิจัย 
 

         ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซ่ึงเปนผูเล้ียงดูและเปนผูวางรากฐานในการศึกษา   
ขอขอบพระคุณ  คุณบุญถัน   คุณอุทัย  เทียมจันทร   คุณสุทน   คุณมณฑา   โบราณประสิทธิ์        
รวมทั้งญาติพี่นองที่ใกลชิดทุกทาน   ที่ใหความสนับสนุน  ความรัก  ความหวงใย  คอยชวยเหลือ 
ทุกดาน   ตลอดจนกระทั่งผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
 

         ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  47  ที่เปนกําลังใจ
และใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา  และขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ ครูโรงเรียน 
อํานวยศิลปธนบุรี  ที่ใหความชวยเหลือแนะนําเปนกําลังใจตลอดมา  อีกทั้งเปนธุระในการสอนแทน 
 

         ทายสุดนี้ ขอขอบใจนองๆ  ไดแก  ลําดวน - สุรศักดิ์ - สุเนตร  ชัยปายาง  ที่เปนกําลังใจ
และสนับสนนุสงเสริมการศึกษาผูวจิัยตลอดมา 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 ภาษาไทยเปนมรดกที่สําคัญของชาติเปนเครื่องแสดงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม
เปนเอกลักษณที่บงบอกความเปนประเทศเอกราชที่มีความเจริญรุงเรืองแหงอารยธรรมและเปนที่
ภาคภูมิใจมายาวนาน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 
9) ที่พระราชทานในวันประชุมทางวิชาการวันชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ความตอนหนึ่งวา “ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยาง
หนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือ เปนทางสําหรับแสดงความ
คิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชนในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษา
เอาไวใหดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเปนของเราเองซึ่งตองหวงแหน....เรามีโชคดีที่มีภาษาของ                      
ตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2540 :5 ) 
จากพระราชดํารัส ขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญภาษาที่มีตอสังคมมนุษยซ่ึงอยูรวมกันเปน
สังคมใหญจําเปนตองใช ภาษาถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนใหผูอ่ืนรับรู คนไทยทุกคนจึงควร
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย และถือเปนหนาที่ที่จะตองรวมใจกันรักษาและ
ทํานุบํารุงภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติใหยั่งยืนตลอดไป ดังพระราชดํารัสในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทย ตอนหนึ่งวา  “...ภาษาไทย
เปนเอกลักษณสําคัญของชาติเปนเครื่องหมายอยางหนึ่งที่แสดงความเปนไทย  ภาษาไทยมีคุณูปการ
แกชาวไทยทุกคน นอกจากคนไทยจะใชภาษาไทยเปนสื่อแสดงความคิดเห็นและความเขาใจใน
ชีวิตประจําวันแลว ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือส่ือสารสําหรับการประกอบอาชีพ
ของบุคคลทุกสาขาอาชีพ เปนเครื่องมือสืบทอดวิทยาการตางๆ ทําใหองคความรูขยายตัวกวางขวาง
เปนทรัพยสินทางปญญาของชาติตกทอดถึงอนุชนทุกยุค จึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาประเทศ...” 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย นอกจากจะตองคํานึงถึงการธํารงรักษาสิ่งที่ดีงาม
ดังกลาวขางตนนี้ใหคงอยูแลวยังตองทําใหผูเรียนไดตระหนักอยูเสมอวาภาษาไทยเปนเอกลักษณ
ประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนของคน
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ในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดี ตอกันทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยได
อยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศ
ตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมี 
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดาน
วัฒนธรรมประเพณี ชีวทัศน  และสุนทรียภาพโดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา
ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย
ตลอดไป(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ก : 1) นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาตามแนว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  เปนการปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหมไปสูการจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด เพื่อทําใหเกิดการ
พัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนา  คือ ดี เกง และมีความสุขปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ
และสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 :1) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม มีลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรโดยไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของทั้ง 8 สาระการเรียนรูเปนขอกําหนดองคความรูที่
เปนเนื้อหาสาระครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 12 ป (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544  
ก : 8) 
 ภาษาไทยเปนวิชาที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความ
เปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือในการติดตอ      
ส่ือสารที่สําคัญในสังคม ชวยสรางสรรคความเขาใจอันดีตอกัน เปนส่ือในการถายทอดความรู  
ความคิด ความเชื่อและประสบการณตางๆรวมทั้งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณ
จากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะหวิจารณ ทั้งยังเปนสื่อที่แสดง         
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ ภาษาไทยจึง
เปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติตลอดไป      
(ประเวศ   วะสี  2543 : 5) 
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 การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปล่ียนแนวคิดไปจากเดิมไมเนนการอานออกเขียนได
เพียงอยางเดียว แตจะเนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ และใชภาษาใน
การแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาสังคมเนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือของ               
การเรียนรูสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนั้นยังตองสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิด ผูเรียนที่มีความคิดจะตองมีประสบการณและ
ประมวลคํามากพอที่จะสรางความคิดลึกซึ้งและคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบขณะเดียวกัน การ
สอนภาษาไทยจะตองเนนการรักษาภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรมและถายทอดวัฒนธรรมที่
บรรพบุรุษไดสรางสรรคในรูปของหลักภาษาซึ่งเปนกฎเกณฑการใชภาษาวรรณคดี และ
วรรณกรรมผูเรียนจะตองมีทักษะการใชภาษาไดถูกตองสละสลวยตามหลักภาษาอานวรรณคดีที่
บรรพบุรุษไดสรางสรรคและสั่งสมมาเปนเวลานาน และอานวรรณกรรมตาง ๆ เพื่อศึกษาเรื่องราว
ของชีวิตที่จะทําใหชีวทัศนและโลกทัศนของผูอานกวางขวางขึ้นเขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ทั้ งในอดีตปจจุบันและอนาคต  รวมถึงการศึกษาภูมิปญญาทางภาษาในทอง ถ่ินต างๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544       ข :1)   ซ่ึงสอดคลอง เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 
17)  ที่วาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบันนอกจากตองคํานึงถึงเอกลักษณ คานิยมและ
วัฒนธรรมของชาติแลวยังจําเปนที่ตองคํานึงถึงความตองการ ของคนไทยทุกคนดวย เพราะ
ภาษาไทยมีความสําคัญในการสื่อสารเพื่อดํารงชีวิต      และเปนกุญแจสําคัญในการจะชวยให
นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน    เพื่อแสวงหาความรูไดอยางกวางขวางและลึกซึ้งใน
วิชาการตาง ๆ  สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ   อินทรัมพรรย   (2536  : 3 ) ที่สรุปวา ภาษาเปน
เครื่องมือในการประกอบอาชีพทุกสาขา ผูที่มีความสามารถทางภาษาสูงเมื่อใชภาษาเปนเครื่องมือ
ส่ือความรูความคิดไดดีจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในสังคม กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยจัดเปนหนึ่งกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสําคัญในการฝกทักษะดานภาษารวมไป
ถึงทักษะดานความรู  ความคิด เพื่อประโยชนในการสื่อสาร การพัฒนาตนเอง และการใชภาษาใน
การแกปญหา การดํารงชีวิตและปญหาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสามารถทางภาษา
เปนพื้นฐานในการเรียนรูอันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของมนุษยตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้
ภาษาจะใชเปนสื่อ การเขาใจ 
  การจัดการเรียนรูภาษาไทยใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น ผูสอนจะตองวิเคราะหจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อ 
วางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหา สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนเปดโอกาสใหแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูจากประสบการณจริง เรียนรูได
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ในทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยมีครูเปนผูแนะนําการใชแหลงเรียนรูใหคําปรึกษาการเรียนรูเทานั้น 
และตองประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนใหไดเรียนรูตามศักยภาพ ในการวัดผลประเมินผล ตองประเมินตามสภาพจริงโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผูเรียน    ความประพฤติ   การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรม และ          
การทดสอบควบคูไปกับการจัดการเรียนรู ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตนนั้นสามารถจัดไดหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
สัมพันธ การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด การจัดการเรียนรูดวยการกําหนดเคาโครงเรื่องที่จะ
เรียน  การจัดการเรียนรูดวย   แผนภาพโครงเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และเทคนิค 
KWL- Plus  และการจัดการเรียนรูดวยวิธีการอื่นๆ อีกมากมายที่ผูสอนสามารถนํามาปรับใชโดย
คํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544 ก: 106)  
  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองสอดคลองกับการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 โดยกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได เต็มตาม
ศักยภาพ ใชการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2545ข : 101)  
การสอนภาษาตองเนนการพัฒนาทักษะของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาไทยเปนวิชาทักษะมี4ทักษะคือการฟง การพูด การอานและการเขียน  จากการสํารวจพบวา ใน
บรรดาทักษะทางภาษาทั้ง 4   ทักษะการเขียนมีปญหามากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการเขียน
เชิงสรางสรรค เนื่องจาก   เปนการเขียนที่อาศัยทั้งความรู ความคิดและประสบการณ ตลอดจน
ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเปนลายลักษณอักษร มีเอกภาพและความเปนตัวของตัวเอง
ทั้งในดานความคิดและการใชภาษาเรียบเรียง   (สุจริต   เพียรชอบ  และสายใจ   อินทรัมพรรย 
2536   :   190) นอกจากนั้น นิสัยรักการอานมิใชส่ิงที่สรางกันไดงายนัก ครูจึงจําเปนตองหาวิธี
ชี้แนะ ชักชวนฝกฝนใหนักเรียนรูจักการอานหนังสือ รูจักเลือกหนังสืออาน อานอยางใชความคิด
ไตรตรอง อานอยางคิดวิเคราะหและรูจักใชประโยชนอยางเต็มที่ (ปราณี  บุญชุม 2541 : 1)  
  ทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งในสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนทักษะ 
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเขาใจความหมายของคํา กลุมคํา ประโยคและขอความ ดังนั้น           
การสอนอานเชิงวิเคราะหจึงจําเปนที่ครูจะตองใหนักเรียนเขาใจ และรับรูความหมายของคํากอน
เพื่อจะนําไปสูความเขาใจในการอานเรื่องราวตางๆได การอานที่ดีจะตองใหนักเรียนมีจุดมุงหมาย
ตองการอานเพื่ออะไร และครูจะตองมีเปาหมายในการสอนอานวาตองการใหนักเรียนเปลี่ยน       
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พฤติกรรมการอานทางดานใดบาง (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2545 : 8) นอกจากนั้น สุจริต เพียรชอบ 
และสายใจ  อินทรัมพรรย (2536  : 136) ยังกลาวถึงทักษะการอานวาเปนทักษะที่สําคัญและใชมาก
ในชีวิตประจําวันเพราะเปนทักษะที่นักเรียนใชแสวงหาสรรพวิทยาตางๆ เพื่อความบันเทิงและ               
การพักผอนหยอนใจ   ผูที่มีนิสัยรักการอานและมีทักษะในการอาน ยอมแสวงหาความรูและศึกษา
เลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูจากการอานไปใชในการพูดและการเขียนไดเปน
อยางดี   เพราะการอานชวยสงเสริมความรูความคิดของคนเราใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ดวยเหตุที่อานมี
ความเกี่ยวของและประโยชนตอคนทุกอาชีพทุกวัย ดังนั้น การฝกใหนักเรียนมีความรูความสามารถ
ทางดานการอานเชิงวิเคราะหจึงมีความสําคัญและจําเปน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม นอกจากนี้ บันลือ  พฤกษะวัน (2530 : 95-102) 
ไดกลาวถึงการอานวาสุดยอดของการอาน คือ การอานอยางวินิจฉัยหรือ การอานอยางวิเคราะห 
เพราะถือวาเปนประโยชนที่ไดจากการอาน ผูอานตองมีความเขาใจในสิ่งที่อาน แลวคิดไตรตรอง
เลือกตัดสินใจวาสิ่งใดมีประโยชนและเลือกนํามาใช ทั้งยังชวยทําใหผูเรียนไดคิดอยางมีเหตุผลใช
วิธีการอานไดถูกตอง สรางคนใหมีความสุขุมรอบคอบ รักความยุติธรรม เสริมสรางประชาธิปไตย 
การเมืองการปกครองและความเปนพลเมืองดีของสังคม การอานอยางพินิจหรืออานอยางวิเคราะห
อาจมีคําเรียกหลายอยาง เชน การอานแบบไตรตรอง การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนตน แตทุก
อยางที่กลาวมาลวนมีความหมายใหใชสติปญญาใครครวญไตรตรองนําเอาประโยชนจากการอาน
มาใชอยางมีเหตุผลและ การที่ผูอานจะมีส่ิงเหลานี้ไดพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งคือความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหซึ่งเปนสมรรถภาพทางภาษาทีเรียนในชั้นประถมศึกษาที่ควรจะไดฝกฝนตาม
ความเหมาะสม และวัชรี  บูรณสิงห และนิรมล  ศตวุฒิ (2542  : 9) ยังไดกลาววาทักษะการอาน            
มีความสําคัญชวยทําใหเกิดความงอกงามทางสติปญญาสามารถสงผลใหมนุษยประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวในการดํารงชีวิตได  
   โดยเฉพาะในยุคปจจุบันความเจริญงอกงามทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ รุดหนา
ไปอยางรวดเร็วลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งสิ้น การอานโลก อานหนังสือ จึงเปนความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในทางที่เหมาะที่ควรและทันสมัย (สมพร  มันตะสูตรแพงพิพัฒน 2534 : 1) นอกจากจะชวยใหเรา
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทันการแลว การอานยังชวยเพิ่มพูน 
ประสบการณ ความรู ความคิด และวิจารณญาณใหคนเรามีความงอกงามทางวุฒิภาวะ  วุฒิปญญา 
และความสามารถมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของ 
ผูอานใหเปนไปในทางที่ดีงามไดโดยตนเอง รวมทั้งสามารถพัฒนาคนใหเปนประโยชนตอสวนรวม
ไดอยางดี การอานเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมประสานความรู ความเขาใจของมนุษยทุกชาติทุก
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ภาษาใหถึงกัน ใหประจักษในความจริงอยางเดียวกัน และใหสามารถประกอบกิจตางๆ อันเปน 
คุณประโยชนรวมกันเปนอยางดี (พนิตนันท  บุญพามี 2542 : 3) นอกจากนี้ การอานยังสามารถทํา
ใหผูอานเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนๆ ในสังคม ชวยใหผูอานมีความคิดกวางขวาง รูเทาทันความเปนไป
ของสิ่งตางๆ รอบตัว ดังนั้น เราควรหาเวลาอานหนังสือเปนประจําจะทําใหเกิดประโยชนอยาง 
แทจริง  หากผูอานรูจักเลือกหนังสือ รูวิธีอานทั้งอานออกและอานเปน สามารถเขาใจเรื่องที่อาน 
และรูจักการวิเคราะหวิจารณในสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง  

     ทักษะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในสาระการเรียนรูภาษาไทย คือทักษะการเขียน เพราะ             
การเขียนเปนสิ่งสําคัญตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนเขียนในระดับ
ประถมศึกษาเพราะการเขียนเปนทักษะที่ผูเขียนจะตองมีทักษะความสามารถยอยๆมากมายหลาย
ดาน เชนความสามารถในการหยิบจับดินสอ ปากกา ความสัมพันธของกลามเนื้อมือกับตา การรู
วิธีการเขียน กลไกในการเขียน มีขอมูล ความคิดและความสามารถในการจัดลําดับความคิด 
ตลอดจนความสามารถดานการใชภาษา ทั้งยังตองมีทักษะการฟง พูด อาน และความคิดที่ดีอีกดวย 
ผูเขียนจะตองไดรับขอมูลอยางกวางขวางจนมีประสบการณมากพอที่จะชวยใหการพูดและการ
เขียนดีขึ้น  จึงจะสามารถสื่อสารความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได แตทั้งนี้มิไดหมายความวาเราจะ
สอนทักษะการเขียนใหแกเด็กเล็กๆไมได เราสามารถสอนไดทุกระดับอายุเพียงแตเราตองเขาใจ
กระบวนการของทักษะการเขียน เขาใจพัฒนาการแหงวัยและเลือกวิธีการตลอดจนกิจกรรมที่
เหมาะสมมาใหนักเรียนฝกรวมทั้งเขาใจการวัดและประเมินผลทักษะการเขียนไดถูกตองเปนอยางดี 
(สมปต ตัญตรัยรัตย 2545 : 9)  
 การเขียนซ่ึงเปนทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันกับการอานเปนทักษะที่ตอง
ปฏิบัติคูกันไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยเริ่มจากการอาน คิด วิเคราะห และเขียน
แสดงความรูสึกและ ความตองการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นผูเขียนไดดีตองอาศัยการอานมากๆ  
ผูที่อานเปนก็ตองเขาใจวิธีเขียนจึงจับจุดสําคัญไดมีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการอานและการเขียนไวเชน ฮัลเลทท (Hullet 1986   :  847-A  , อางถึงใน  นุสรา   ขวัญศรี 
2540   : 1-2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนพบวานักเรียนที่เขียนไดดีนั้นมี
ความสามารถในการอาน คาร และโอเกิล (Carr and Ogle 1987  :   626-631,  อางถึงใน นุสรา   
ขวัญศรี 2540  : 2) กลาวถึงประโยชนของการเขียนหลังการอานวา เปนกิจกรรมที่สงเสริมให
นักเรียนคิดอยางวิเคราะหและรวบรวมเชื่อมโยงลําดับขอมูลจากการอานแลวนํามาเรียบเรียงใหม
ดวยรูปแบบภาษาของตนเองซึ่งนําไปสูการเขาใจในการอาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษามุงเนนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนถูก   ใชภาษาเปนเครื่องมือของชีวิต 
ทั้งดานการติดตอส่ือสาร เครื่องมือในการแสวงหาความรู  และการบันเทิง แตในปจจุบันพบวา
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สภาพการเรียนการสอนทักษะการอานและการเขียนในระดับประถมศึกษายังประสบปญหาอยูมาก         
นักเรียนขาดทักษะการอานที่ถูกตอง ไมสามารถเลือกอานไดอยางกวางขวาง และขาดวิจารณญาณ
ในการอานซึ่งสงผลกระทบถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหรวมถึงทักษะการเขียน นักเรียนไม
สามารถเขียนสื่อสาร ถายทอดความคิด หรือแสดงความรูสึกของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ตรงจุดประสงค นักเรียนไมสามารถสื่อแนวคิดของตนออกมาเปนภาษาเขียนได   เนื่องจากขาดการ
อานและขาดการฝกฝนอยางตอเนื่องจริงจัง  ความสําเร็จของการสอนอานมิใชเพียงสามารถพัฒนา
ทักษะการอาน และเกิดนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องเทานั้น ผูเรียนจะตองนําความรูที่ไดจากการ
อานเหลานี้ไปใชประโยชนตลอดชีวิตอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545ข  : 190) จึง
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเสียใหม โดยเนนการพัฒนาความสามารถดานการ
อานใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการอานเชิงวิเคราะห ซ่ึงถือเปนการอานชั้นสูงที่สามารถเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางดานการวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลจึงจะสงผลใหเด็กสามารถนําความคิดเหลานี้
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อพิจารณาจากสาระและมาตรฐานการเรียนรูช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวาในการสอน
อานนั้นมุงเนนใหนักเรียนอานเรื่องแลวสามารถเขียนสื่อความ สรุปความ ทําแผนภูมิรูปภาพ  
โครงเรื่องหรือแผนภูมิรูปภาพความคิด การตรวจสอบความรู และคนควาเพิ่มเติม  จึงจัดไดวาเปน               
การอานวิเคราะหซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  บลูม (Benjamin  Bloom 1956 ,อางถึงใน สุเทพ  
อวมเจริญ  2547 : 36) ที่ใหความหมายของการวิเคราะหวาเปนความสามารถในการแยกแยะ
เรื่องราวใดๆ ออกมาเปนสวนยอย ๆ วาส่ิงเหลานั้นจะประกอบกันอยูเชนไร แตละอันคืออะไร                 
มีความเกี่ยวพันกันอยางไร อันใดสําคัญมาก นอย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ       
ควอทแนท (Quanat 1977 : 110,     อางถึงใน ฐิตินันท  ประทุมนันท 2545 : 15)  เบอรนโร และรอส 
(Burns , Roe and Ross 1984  : 247 ) วรรณา  บัวเกิด (2541 : 156 ) และฉวีวรรณ  คูหาภินันท
(2542 : 168) ที่ใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะห ไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิง
วิเคราะหเปนการอานที่ผูอานจะตองเขาใจเจตนาของผูเขียน เขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถสรุป
ความคิดเกี่ยวกับงานเขียนนั้น โดยผูอานจะตองอานอยางพิจารณาและใชความคิดในการไตรตรอง  
แยกแยะจับใจความสําคัญ  หาขอมูลมาตอบคําถาม เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ สรุป ตัดสิน
และประเมินคาในสิ่งที่อาน สรุปไดวา การอานเชิงวิเคราะหเปนความสามารถที่ตองใชการคิด
วิเคราะหควบคูกันไปดวยจึงจะทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหความ ตีความสรุปความแลวเขียนส่ือ
ความจากเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจากการศึกษาพบวา ความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะหเปนความสามารถทางภาษาที่เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
พหุปญญาของการดเนอร ( Howard Gardner ,อางถึงใน สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 57 – 58) ที่สรุปได
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วาในการสอนของครู การทดสอบและการไดขอมูลยอนกลับจะประกอบดวยปญญาสองดานคือ 
ดานภาษาและเหตุผล ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสติปญญาที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเปนอยางดี และมี
โอกาสที่จะพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหใหกับผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
และเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการเรียนของผูเรียน 
  แมวาการอานมีความสําคัญอยางมากสมควรที่จะปลูกฝงใหแกนักเรียนไดฝกการอาน
ควบคูกับการเขียนกับการฝกทักษะการเขียนสื่อความและนําความรูที่ไดจากการอานไปใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง แตจากบทบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปพ. 5) ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 
2548 ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ พบวามีนักเรียนรอยละ 67 ผานเกณฑที่ระดับดี
ขึ้นไป ซ่ึงต่ํากวา    เปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา ผูเรียนรอยละ 75 ตองผานเกณฑระดับดีขึ้นไป 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะดานการเขียนสื่อความซึ่งกําหนดเกณฑความสามารถดานการเขียนสื่อความ
ไว 5 ดาน ไดแก 1) จัดลําดับเหตุการณ  2) การคิดวิเคราะห  3) การเขียนสื่อความ  4) มีความคิด 
สรางสรรค  5) ประโยชนของการนําขอมูลไปใช   พบวาดานการเขียนส่ือความนักเรียนมี
ความสามารถเพียงรอยละ 60 ที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไปในขณะเดียวกันจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีเมื่อวันที่ 23-24 , 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน 5 และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานดานผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความอยูใน
ระดับควรปรับปรุงเชนเดียวกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
องคการมหาชน 2547 : 20) ซ่ึงปญหานี้ถาไมไดรับการแกไขจะสงผลตอการเรียนรูในสาระอื่นๆ 
ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะการ
อานเชิงวิเคราะหเปนพื้นฐานในการเรียนรูทุกกลุมสาระและเปนทักษะการอานในระดับสูงกวา
ความรู ความจํา  ความเขาใจ การและนําไปใช ซ่ึงจําเปนตองใชในการแสวงหาความรูจากเอกสาร
ตางๆ จากการอานเมื่อสรุปเรื่องไมได ผลที่ตามมาคือ นักเรียนไมสามารถพิจารณาเลือกรับสาระที่มี
คุณคาของเรื่องที่อานไดและไมสามารถเขียนส่ือความไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรูของครูเนนการถายทอดเนื้อหา
ในหองเรียนและทองจําตําราเปนสวนใหญ ผูเรียนจึงขาดประสบการณและการศึกษาจากความเปน
จริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนําประสบการณหรือขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญา
ที่สูงขึ้น (ประเวศ วะสี ,อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 177)   ซ่ึงสอดคลองกับจํารูญ    เหลืองขจร 
( 2543 : คํานํา) ที่กลาววา วิธีการสอนของครูในกระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อ
สอบมากกวา เนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห แสวงหาความรูดวยตนเอง อีกทั้งยังไมสามารถปลูกฝง
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นิสัยรักการอานและการรักการคนควาโดยเฉพาะในเรื่องของ การอานนั้น สุนันท ประสานสอน 
(2544 : 5) ไดกลาวไววา ปญหาการอานนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูบางสวนไมสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานได  ทั้งนี้เพราะนักเรียนขาดการฝกฝนทกัษะ
ดานการคิด การวิเคราะห การวิจารณ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการสอนอาน ทําใหการอานไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นครูควรปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค การจัดการเรียนรูที่
สงเสริมความสามารถดานการอานควบคูกับการเขียนสื่อความใหกับผูเรียน 
  สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสอนอานโดยใชส่ืออารมณขัน  การสอนแบบกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน การใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL ,   
KWL – Plus  ซ่ึงเทคนิคเหลานี้ลวนแตเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะการอาน     
วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 92 – 94) ไดกลาวไววาเทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะใน
การอานไดทุกระดับรวมทั้งการเขียน นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรคได การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานและทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหฝกใหคิดเปนลําดับ       ขั้นตอนคือ  
K : (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน W : (What we want to know) นักเรียน
ตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานและ L : ( What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง
จากเรื่องที่อาน เชนเดียวกับเทคนิค KWL – Plus ที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริมให 
นักเรียนมีสวนรวม   ในการอานอยางกระตือรือรน เปนการอานที่ฝกการถามคําถามตนเองและ         
การใชความคิดและคิด  ในเรื่องที่อานพัฒนาสมรรถภาพในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน จัดการกับสาระความรูขึ้นใหมตามความเขาใจของ
ตนเอง โดยการใชแผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องที่อานจากแผนผัง 
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหกับผูเรียนและฝกการระดมสมองโดยมี
กรอบใน การรวมกันคิด โดยในทุกขั้นตอน  KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาการเขียนดวย 
โดยเฉพาะขั้นการสรุป และทํา Mind Mapping มีการสรุปเรื่องที่อานดวยการทํา Mind Mapping  
หลังจากที่ผานขั้นตอนการหา KWL แลว 
  จากผลงานวิจัยของทิพสร   มีปน (2539 : บทคัดยอ) ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปะรัตน 
(2544 : 99) และวิไลวรรณ   สวัสดิวงศ (2547 : 119) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูเทคนิค     
KWL – Plus จะมีทักษะการอานสูงขึ้นรวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดังกลาว              
นอกจากนั้นจากผลการวิจัยของ  จีรัญดา  กั้วพิสมัย (2545 : 82)  และ เสาวลักษณ   ตรองจิตร 
(2547 :94)      พบวาแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เมื่อนําไปใชจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
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แลวทําผูเรียนมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น และมีผลการจัดการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะห
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus
ชวยใหผูเรียน มีความสามารถในการอานและเขียนสูงขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวย
เทคนิคนี้   เนื่องจากเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกใหผูเรียนรูจักอานและคิดหาคําตอบ
จากเรื่องที่อานควบคูกับการเขียนไดเปนอยางดี จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจการใช
เทคนิค KWL – Plus เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   ซ่ึงปจจุบันยังมีความสามารถในดาน
การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไว  
ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิค KWL – Plus และ 
การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห จากเอกสาร ดังนี้ 
  การสอนโดยใชเทคนิค KWL – Plus เปนเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาตอ
เนื่องมาจากเทคนิค KWL ซ่ึงโอเกิล (Ogle) เปนผูพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธี
ในการสอนอานซึ่งจากนั้นตอมาป ค.ศ. 1987 คาร (Carr) และ โอเกิล (Ogle)ไดรวมกันพัฒนา
เทคนิค KWL เพื่อใชพัฒนาทักษะการอานใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นเปนเทคนิค KWL-Plus ซ่ึงมี
องคประกอบหลักที่สําคัญ 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้น Know หมายถึง ประสบการณเดิมหรือความรูที่มีมา
กอนของผูเรียนที่เกี่ยวของกับบทอานซึ่งครูผูสอนสามารถรูไดโดยการใหผูเรียนระดมกําลังสมอง 
(Brainstorming) เขียนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ  2) ขั้น What to know หมายถึง ผูเรียนตองการที่จะ
รูอะไรจากบทที่อานครูผูสอนและผูเรียนชวยกันสรางคําถามวาตองการรูอะไรจากเรื่องที่อาน   
3) ขั้น Learned  หมายถึง ผูเรียนรูอะไรมาบางจากบทที่อาน  4) ขั้น Mapping เปนการทําแผนภาพ
ความคิดหรือแผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) และ 5) ขั้น Summarizing การ เขียนสรุปจาก
เร่ืองซึ่งในแตละขั้นตอนจะตองอาศัยการอานและการเขียนในแผนผัง KWLหลังจากการอานซึ่งเปน
การชวยพัฒนาใหผูเรียนจัดระบบความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการจับใจความสําคัญ วิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินคาจากการอาน คอนเนอร (Conner  2004) และมาตินิ (Martini  2003) ได
กลาวถึงวัตถุประสงคของวิธีสอนดวยเทคนิค  KWL – Plus สามารถสรุปรวมกันไดวาเทคนิค KWL 
– Plus สามารถใชพัฒนาการเรียนรู ในดานตางๆ ดังนี้  
  1. สงเสริมการทํางานเปนทีม   
  2. ศกึษาพื้นฐานความรูที่มีมากอนของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน   
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  3. สงเสริมใหผูเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน   
  4. สงเสริมใหผูเรียนขยายความคิดของผูเรียนจากการอานเรื่อง   
  5. สงเสริมใหครูผูสอนไดศึกษาขอมูลยอนกลับที่ถูกตองจากการทําชิ้นงานของผูเรียน 
  6. พัฒนาการคิดของผูเรียน  
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชเทคนิค KWL-Plus สรุปไดวา
เทคนิค KWL-Plus ประกอบดวยข้ันตอนการสอน ดังนี้  
  1. กิจกรรมกอนการอานเปนการคนหาพื้นฐานความรู (What we know) เกี่ยวกับเรื่องที่
จะอานเนนการสอนเขียนของนักเรียนโดยใชวิธีการใหนักเรียนระดมสมองแลวเขียนบันทึกความรู
ของนักเรียนไวในชอง K- (What we know) และใหนักเรียนประมวลขอมูลจากการระดมสมอง        
คาดเดาเหตุการณในเรื่องกอนที่จะอานและเขียนส่ิงที่เรารูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  
  2. กิจกรรมระหวางการอาน ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการที่จะรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อานและเขียน (What we want to know) โดยครูและนักเรียนรวมกันตั้ง
คําถามไว แลวใหนักเรียนอานและเขียนตอบคําถามและระหวางที่นักเรียนกําลังอานครูกระตุนให
นักเรียนตั้งคําถาม  เพิ่มเติม บันทึกคําถามไวในแผนภูมิตารางชอง W-(What we want to know)   
  3. กิจกรรมหลังการอาน  เปนการตรวจสอบวานักเรียนเรียนรูอะไรบาง (What we have 
learned)เขียน บันทึกความรูที่ไดและคําตอบไวในตารางชอง L - (What we have learned)   หลังจาก
นั้น  นําขอมูลตางๆ มาจัดระบบ   จัดประเภทเขียน  บันทึกไวในตารางประเภทขอมูล (Categories of 
Information)  
  4. นําขอมูลมาสรางเปนแผนภาพความคิด (Mapping)  มีหลายรูปแบบซึ่งนํามาใชโดย
วัตถุประสงคตางกัน มีความซับซอนในการสรางแตกตางกัน ดังที่อมรศรี แสงสองฟา (2545 : 44) 
ไดกลาววา รูปแบบการสรางเพื่อประกอบการอานขึ้นอยูกับโครงสรางระดับยอดในการเขียน     
(Top – Level Structure) ของบทอาน นอกจากนี้การสรางแผนภาพความคิดสรุปโยงเรื่องเดียวกัน
อาจทําไดหลายรูปแบบจะไมถือวารูปแบบใดถูกตองที่สุด ส่ิงที่สําคัญ คือ ความสัมพันธของ
ความหมายในแผนภาพตองสอดคลองกับบทอาน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชเกณฑการพิจารณา
เลือกใชแผนภาพความคิดเพื่อฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ คือ แผนภาพ
ความคิดตองเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะที่ตองการพัฒนาและมีความยากงายในการสรางแผนภาพ
เหมาะสมกับระดับชั้นโดยพิจารณาเลือกแผนภาพรูปแบบการจัดกลุม (แผนภาพตนไม แผนภาพ
กางปลา แผนภาพแมงมุม แผนภาพแสดงเหตุผล) แผนภาพความคิดรวบยอด และแผนภาพแสดง
การลําดับเหตุการณ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

  จากแนวความคิดและหลักการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  ดังกลาว ผูวิจัยจงึ
สนใจที่จะนํามาพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ ซ่ึงเทคนิค KWL-
Plus เปนเทคนิคที่สามารถใชจัดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนของ
นักเรียนไดทั้งเปนรายบุคคลและเปนรายกลุมเพื่อใหนักเรียนมีประสบการณ  ดังนั้น จึงจัด                 
การเรียนรูโดยใหผูเรียนรวมมือกันทํากิจกรรมเปนทีม จัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus  ดังนี้  
  1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ประกอบดวย การจัดกลุมคละความสามารถ การชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูขั้นตอนการเขียน 
เกี่ยวกับใบงาน  ขอตกลงเกี่ยวกับการทํางานกลุม  
  2. การจัดกิจกรรมทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ มีขั้นตอน ดังนี้ 
       2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน การใชคําถาม
เพื่อเช่ือมโยงเขาสูเรื่องที่อาน  
       2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน ประกอบดวย  
   2.2.1 กิจกรรมกอนการอาน (What we know) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนระดม
สมองเพื่อคนหาสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน แลวเขียนบันทึกสิ่งที่นักเรียนรูไวในใบงาน
ชอง K  (What we to know) และกระตุนใหนักเรียนคาดเดาเรื่องที่จะอาน  
   2.2.2 กิจกรรมระหวางการอาน (What we want to know) ครูและนักเรียน
รวมกันตั้งคําถามใหนักเรียนอานและคนหาคําตอบจากการอาน จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อาน
เขียนบันทึกคําถามไวในใบงานชอง W (What we want to know)  
   2.2.3 กิจกรรมหลังการอาน (What we have learned) นักเรียนเกิดการเรียนรู
อะไร ตอบคําถามและบันทึกความรูที่ไดในตารางใบงานชอง L (What we have learned) รวม
อภิปรายภายในกลุมถึงขอมูลที่ไดจากการอาน แลวจัดประเภทขอมูลท่ีไดจากการอานบันทึกความรู
ที่ไดรับ  
   2.2.4 กิจกรรมสรางเปนแผนภาพความคิด (Mapping)   
   2.2.5 การเขียนสรุปเรื่องที่อาน (Summarizing)โดยการเขียนเพื่อเขียนเชื่อมโยง
ใหขอความที่ส่ือความหมาย เปนความเรียงตามประเด็นสําคัญรายงานผลตอช้ันเรียนและรวมกัน
อภิปราย  
              3. การวัดผลประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน   ตรวจผลงาน  และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 
สําหรับการอานเชิงวิเคราะห กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก  : 208 ) ไดกลาวไววา           
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การอานเชิงวิเคราะหเปนทักษะการอานที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆไป มิใชเปนการอานเพื่อความรู
และความเพลิดเพลินเทานั้น แตยังตองวิเคราะหส่ิงที่ผูเรียนไดเขียนในดานตางๆ ดวยซ่ึงพฤติกรรม 
ในการวิเคราะหตามแนวของบลูม (Benjamin Bloom ,อางถึงใน สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 36) 
จําแนกไดเปน 3 หัวขอยอย คือ การวิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหา
สวนประกอบที่สําคัญของเรื่องราวหรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหัวใจของ
เร่ือง การวิเคราะหความสัมพันธของสวนตางๆ และการวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการ
หาหลักการของความสัมพันธของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณในเรื่องนั้นวาสัมพนัธกนั
อยูโดยอาศัยหลักการใด นอกจากนี้ ไดกําหนดทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะหไว 4 ดาน คือ               
1) ทักษะในการดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจจะเปนนิทาน บทละคร นวนิยาย  
เร่ืองส้ัน บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ   2) ทักษะในการจําแนกเนื้อเร่ืองออกเปน
สวนๆใหเห็นวาใคร ทําอะไร    ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร  3) ทักษะในการพิจารณาแตละสวนให
ละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไร หรือประกอบดวยอะไรบาง   4) ทักษะในการพิจารณาใหเห็น
วาผูเขียนใชกลไกวิธีนําเสนอเรื่องอยางไร สวนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษาองคกรมหาชน  (2547 : 21) ไดกําหนดเกณฑการอานเชิงวิเคราะห ไว 3 ประการ ดังนี้           
1) จําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดหรือส่ิงหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง                          
2) การจัดลําดับขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม 3) เปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยาง
ถูกตอง จากแนวคิดดังกลาวเบื้องตนผูวิจัยไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียน 3 ดาน   1) ตอบคําถามจากเรื่องอานเรื่องไดอยางถูกตอง   2) เรียงลําดับ 
เหตุการณในเรื่องไดถูกตอง  3) แสดงความคิดเห็นจากเรื่องไดถูกตอง  
  สวนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนนั้น ฮีตัน (Heaton 1979  : 234-135)  
ไดเสนอการวัดความสามารถการเขียนในดานตอไปนี้  1)  ความสามารถดานไวยากรณ  หมายถึง
ความถูกตองของการใชไวยากรณในการเขียนเร่ืองนั้น  2)  วัดความสามารถดานการใชคําศัพท 
หมายถึง การเลือกใชศัพทไดถูกตอง เหมาะสมและหลากหลาย  3)วัดความสามารถดานกลไก 
การเขียน  หมายถึง  เครื่องหมายวรรคตอนและตัวสะกดที่ผูเขียนใชไดถูกตอง4) วัดความคลอง      
แคลวของการเขียน คือ วัดดานลีลาและความคลองของการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถ
ในการนําเสนอเนื้อเร่ืองและความคิดใหผูอานเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อ การเลือกใชส่ือ 
การเลือกใชถอยคํา ลีลาการเขียนและโวหารตางๆ 5) วัดดานความสัมพันธของขอความ  หมายถึง 
การจัดลําดับความคิดและการเรียบเรียงขอความ สวน บังอร  สวางวโรรส และเยาวภา   พุกกะคุปต 
(2524 : 50) ไดกลาวสรุปองคประกอบที่นํามาใชเพื่อพิจารณาวัดความสามารถดานการเขียนไว 5 
ประการ ดังนี้ คือ 1)  เนื้อหา ความคิดที่แสดงออกและความรูที่ผูเขียนนําเสนอแกผูอาน  2) 
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วัตถุประสงคในการเขียน การจัดลําดับเรื่องราวใหมีความตอเนื่องกัน  3) ไวยากรณ ความสามารถ
ในการเขียนรูปประโยคที่ถูกตอง   4)  ลีลาการเขียน การเลือกใชถอยคําโวหารเพื่อใหเกิดทักษะการ
เขียน   5) กลไกการเขียนไดแกการใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดตัวอักษรที่ถูกตอง 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนดังกลาว การวัดความสามารถดานการเขียนเปน
การวัดในเรื่องตอไปนี้ ดานภาษา ไดแก กลไกการเขียน ไวยากรณและคําศัพท สวนดานความคิด
ไดแก การนําเสนอเนื้อหาและลีลาการเขียน ซ่ึงรวมถึงสํานวนโวหารและอารมณของผูเขียนดวยจาก
แนวการเขียนที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการเขียน 
ส่ือความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไวเปน 3 ดาน ดังนี้  1) วัดความสามารถดานไวยากรณ 
ไดแก การเขียนรูปประโยคไดถูกตอง  2) การวัดความสามารถการใชคําศัพทหมายถึงเลือกใช 
คําศัพทไดถูกตองเหมาะสมและเขียนไดตรงตามความหมาย  3) วัดความสามารถดานการเขียน 
ส่ือความหมายและการตอบคําถามได  
  จากการสังเคราะหงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิดเทคนิควิธี 
KWL-Plus มาพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะดังกลาว โดยการใชขั้นตอนที่ผานการวิจัยมาแลววาเปนวิธี 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยนําเทคนิค KWL–Plus มาพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความ จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
และการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 1.    การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานแกนกัเรียน 
 2. การจัดกจิกรรมฝกทักษะการอานเชิงวเิคราะหและเขยีนส่ือความ ตามขั้นตอนของ
เทคนิค KWL-Plus ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน คือ 
        2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน       
        2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน มี 5 ขั้นตอน ดงันี้ 
                 2.2.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre Reading) นักเรียนรูอะไร (What we know) 
นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อานแลวเขียนความรูที่มีลงในชอง K 
  2.2.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While Reading) นักเรียนตองการรูอะไร 
เกี่ยวกับเรื่อง (What we want to know)ที่ นักเรียนอานและคนหาคําตอบใหชัดเจนโดยเขียนตอบใน
ชอง W 
            2.2.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post Reading) นักเรียนเกดิการเรียนรูอะไร  
(What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อานเขียนความรูที่ไดลงในชอง L 
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                   2.2.4 กิจกรรมการเขียนแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)   
         2.2.5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)   
 3.  การวัดประเมินผลโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบดานการเขียน ตรวจผลงานและให  
ขอมูลยอนกลับแกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 
 จากแนวคิดตางๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคKWL-Plusที่ไดกลาวมาขางตน
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั

ความสามารถ 
ดานการอานเชิงวิเคราะห 

ความสามารถ 
ดานการเขยีนสื่อความ 

ความคิดเหน็ของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL-Plus 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL-Plus 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพืน้ฐาน 
2. การจัดกจิกรรมฝกทักษะการอานเชงิวิเคราะหและเขยีนสือ่ความ   
     2.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยครู       
     2.2  ขั้นกิจกรรมการอาน  มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
            ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร  (What  we  know)  
นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อานแลวเขียนความรูที่มีลงชองK 
            ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางอาน   นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อาน (What  we  want  to  know)  นักเรียนอานและคนหาคําตอบและ
เขียนลงชองW 
            ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน   นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร  (What  
we  have  learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อานเขียนความรูที่
ไดจากการอานลงในชอง L 
            ขั้นที่ 4 กิจกรรมการเขียนแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)   
            ขั้นที่ 5 เขียนสรุปเร่ืองจากการอาน(Summarizing) และนําเสนอตอ
ชั้นเรียนรวมกันอภิปราย   
3.  การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ   
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วัตถุประสงคการวิจัย 
     1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนส่ือความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus 
     3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
 
ขอคําถามการวิจัย  
 1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันหรือไม 
 2. ความสามารถดานการเขียนส่ือความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus แตกตางกันหรือไม 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus อยูในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
     1.ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกัน 
 2.ความสามารดานการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกัน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3/1- 3/4 ของ
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี แขวงบางแค เขตบางแค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานคร 
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 มีจํานวน 4 หอง รวมนักเรียน 129 คน  
     1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1  
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี แขวงบางแค เขตบางแค สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน มนีักเรียน 34 คน  
 2.  ตัวแปรที่ใชศึกษา 
      2.1  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
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                           2.2  ตัวแปรตาม ไดแก   
         2.2.1  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  

        2.2.2  ความสามารถดานการเขียนส่ือความ 
        2.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค   KWL-

Plus 
     3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระการเรียนรูที่ 1 
การอาน มาตรฐาน ท1.1 สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ 
หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถ 
ในการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาตน นําความรูจากการอานเพื่อแกปญหา และตัดสินใจ โดยเลือก
บทอานประเภท นิทาน    เรื่องส้ัน สารคดีสําหรับเด็ก และบทรอยกรอง 
        สาระการเขียน  2 มาตรฐาน ท 2.1  :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อความ  เขียน
เรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราว  ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ  และเขียน
รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
        มาตรฐานที่  2.1.1  สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย และสะกดการันต 
ถูกตอง  ใชความรูและประสบการณเขียนประโยคขอความและเรื่องราว  แสดงความคิด  ความรูสึก  
ความตองการ  และจินตนาการ  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
          มาตรฐานที่    2.1.2  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและใช
ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู  ประสบการณ  และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 
     4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  
ระหวางวันที่ 8-27 มกราคม 2550 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
     เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยใหตรงกันผูวิจัยไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้ 
     1.    ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห หมายถึง คะแนนที่ไดจากการใช
แบบทดสอบการอานที่ 
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยนักเรียนสามารถ  1) ตอบ คําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง 2) เรียงลําดับ 
เหตุการณจากเรื่องที่อาน 3)แสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่านไดถูกตอง  
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  2. ความสามารถดานการเขียนสื่อความ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเขียนสื่อความที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวดัความสามารถในดานตางๆ ดังนี้  
           2.1  ดานไวยากรณ  คือ ผูเรียนสามารถเขียนคําหรือวลีงายๆ ไดถูกตองนําคําหรือ
วลีมาเขียนและเรียบเรยีงเปนขอความที่ส่ือความหมายไดถูกตองชัดเจนเปนประโยค  
          2.2  ดานการใชคําศัพท สามารถนําคําศัพทตางๆมาใชในประโยคหรือขอความได 
ถูกตองเหมาะสมและหลากหลาย 
          2.3   ดานการเขียนส่ือความ คือ สามารถเขียนสรุปความหมายและเขียนตอบ
คําถาม เขียนขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตองชัดเจน 

3. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมี 
3 ขั้นตอน ดังนี้  1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียน
ส่ือความ ประกอบดวยการจัดกลุม   การชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู   การดําเนินการตามขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู เกณฑการประเมินผล   2. จัดกิจกรรมการฝกการอานเชิงวิเคราะหและเขียน 
ส่ือความประกอบดวย   2.1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน  2.2) ขั้นกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหและเขียน
ส่ือความซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอน การอานและการเขียน เรียกวา ขั้น K (What we 
know) นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อานแลวนํามาเขียน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวาง 
การอาน เรียกวา ขั้น W (What we want to know) นักเรียนตองการรูอะไรจากเรื่องที่อานและเขียน
คําถามเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการรู  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอานแลวเขียนสิ่งที่ไดจากการอาน เรียกวา 
ขั้น L (What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อานแลวเขียนความรูที่ไดจาก
การอาน ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอานและเขียน (Mapping)  และ ขั้นที่ 5  
กิจกรรมการสรุปเรื่องหลัง การอานแลวนํามาเขียน (Summarizing)  3. การวัด และประเมินผลโดย
ใหนักเรียนทําแบบถามหลังเรียน 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ดานบรรยากาศ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
ประโยชนที่ไดรับซ่ึงวัดโดยแบบสอบถามความคิดเห็น 
     5. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี แขวงบางแค เขตบางแค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 3 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความที่ผูวิจัยได
กําหนด สาระสําคัญ ประกอบดวยหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี  

      3. การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ  
  4. การจัดการเรียนรูโดยเทคนิค KWL-Plus 
   5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยเทคนิค KWL- Plus และงานวิจัยที่     
เกี่ยวของกับการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ  
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหลักการ จุดหมาย และ
โครงสรางของหลักสูตรไวดังนี ้
หลักการ 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกําหนด
หลักการของหลักสูตรไวดังนี้ 
 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูความเปนสากล 
 2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทกุคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
 3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
                 4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลาและการจัดการเรียนรู 
                  5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
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จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  

มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ   จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้ 
 1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
 3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง 
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมตามสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ การคิด 
ทักษะการสรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต 
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค     มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
 8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีใหสังคม 
 
โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู  จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้ 
        1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรออกเปนระดับชวงชั้นทั้งหมด 4 ชวงชั้น ตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน ชวงชั้นละ 3 ระดับชั้นเรียน 
 2. สาระการเรียนรู แบงสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดใหกลุม
แรกเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ ประกอบดวย กลุมสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่สองเปน  สาระการเรียนรูที่
เสริมสรางพื้นฐานการเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและทํางานอยางสรางสรรค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21

ประกอบดวย กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ 
   3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม แบงเปนกิจกรรมแนะแนว 
และกิจกรรมนักเรียน 
 4. มาตรฐานการเรียนรู เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนดานความรู ทักษะ  
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ มาตรฐาน 
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระ เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น 
 5. เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ         
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
 ชวงชั้นที่ 1 และ 2 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ 4-5         
ช่ัวโมง ชวงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ช่ัวโมง เฉลี่ยวันละ 5-6  ช่ัวโมง ชวงชั้น
ที่ 4 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 ช่ัวโมง เฉล่ียวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง  
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ซ่ึงอยูใน 
ชวงชั้นที่ 1 ของการศึกษาภาคบังคับ กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สถานศึกษาตองจัดเวลา
เรียนเปนรายปในชวงที่ 1 มีเวลาเรียนปละ 800 – 1,000 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ย 4 – 5 ช่ัวโมง    การจัดกลุม
เวลาเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหเวลาประมาณรอยละ 40 ช่ัวโมง ของเวลาใน 
แตละสัปดาห และตองมีการฝกฝนทบทวนอยูเปนประจํา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ก : 4-11) 
 
สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
              หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑ ในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียน เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย
จัดแบงออกเปน 5 สาระ 6 มาตรฐาน ไดแก 
 สาระที่ 1 การอาน มี 1 มาตรฐาน 
   มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
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 สาระที่ 2 การเขียน มี 1 มาตรฐาน 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด มี 1 มาตรฐาน 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู  ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
 สาระที่ 4 หลักการใชภาษา มี 2 มาตรฐาน 
  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
  มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย   
บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวิตประจําวัน 
 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มี 1 มาตรฐาน 
  มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาสรุปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนอํานวยศิลปธนบุรี 
 
 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา  
เอกชน ในสํานักงานพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปดทําการสอน 2 ระดับ คือระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
 โรงเรียนอยูในความอุปถัมภของ “ อํานวยศิลปมูลนิธิ ครูจิตร - ครูเอิบ ทังสุบุตร”   
มีจํานวนครูทั้งส้ิน 84 คน โดยมีผูบริหารโรงเรียนคือ พลตรีอดุลเดช พิทักษสรยุทธ เปนผูรับ          
ใบอนุญาตและผูจัดการ มีจํานวนนักเรียนในปการศึกษา  2549  จํานวนทั้งส้ิน  1,245  คน  
 
วิสัยทัศน 
     โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี มุงพัฒนาสมอง รางกาย จิตใจ ใหเต็มตามศักยภาพของ         
ผูเรียน บนพื้นฐานของความเปนไทยและสากล โดยจัดการศึกษาที่เนนทั้งความรู ความคิด วินัย    
คุณธรรมและความสามารถ กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหผูเรียนมีความ
ใฝรู สรางสรรคกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห สังเคราะห 
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เพื่อการตัดสินใจในการจัดการและแกปญหาการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถจัดการ
อยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
ผูเรียนมีคานิยมอันดีงามตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเปนผลเนื่องมาจาก  ผูบริหาร ครู บุคลากร มี            
ความเชี่ยวชาญและศรัทธาในอาชีพครู 
 
ภารกิจ 
  1. จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึ่งประสงคที่สอดคลองกับหลักศาสนา 
      3. ปลูกฝงลักษณะความเปนผูนําใหมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลามี 
มนุษยสัมพนัธ ปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนองคประมุข 
     4. สรางจิตสํานึกใหปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สอดคลองกับ 
วิถีชีวิตในชุมชน 
      5. ปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
      6. พัฒนาสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรีและกฬีา 
      7.จัดบริการสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัย ทั้งสวนบุคคลและ      
สวนรวม โดยเนนการสรางเจตคติและการปฏิบัติ 
      8.ปลูกฝงจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน และการรักษาสาธารณ
สมบัติของโรงเรียนและชุมชน 
      9.พัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีที่
หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
      10. พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงการเรียนรูใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียน 
     11. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูลสารสนเทศ แหลงความรูจาก
ทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน 
      12. ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ    
ทองถ่ิน 
      13. พัฒนาการอาน การเขียนสื่อความหมายและทักษะกระบวนการคิด ทักษะ
กระบวนการทํางาน 
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เปาหมาย  (Goal) 
 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี มีความมุงหมายในการจัดการศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสําคัญของประเทศชาติ ในการจัดทําหลักสูตร       
สถานศึกษาโรงเรียนกําหนดการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทํางาน สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืน ตลอดจนการดํารงชีวิตในประเทศชาติ เพื่อประโยชนกับตัวผูเรียนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายหลักสูตรไวดังนี้ 
     1. นักเรียนมีผลการเรียนรู เฉลี่ยรอยละ 75 
 2.  ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถ ทักษะกระบวนการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพของ
ตน (ทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ฯลฯ) ตามทักษะกระบวนการทํางาน 
 3.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค 
  4. ผูเรียนมีลักษณะเปนผูนํา มีบุคลิกภาพสงางาม มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบ 
กลา แสดงออกอยางเหมาะสม 
  5.  ผูเรียนมีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา เคารพกฎกติกา ปฏิบตัิตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  6. ผูเรียนใฝใจศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7. ผูเรียนมีความศรัทธาและนิยมความเปนไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 8. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  9. ผูเรียนตระหนักในคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติ และรวมพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 10. ผูเรียนมีสุนทรียศาสตรและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 
 11. ผูเรียนสามารถใชการอาน การคิดวเิคราะห เขียนสื่อความ เพื่อประโยชนใน          
การตัดสินใจและแกปญหา 
 12.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 13.  ผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 14. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชส่ือและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. มีระเบียบวนิัย 
 3. มีเมตตา กรณุา เสียสละ 
 4. มีลักษณะการเปนผูนํา 
 5. การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 6. จงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 
โครงสรางเวลาเรียน 
 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีไดจัดโครงสรางเวลาเรียนสาระการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3  ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  โครงสรางเวลาเรียนหลักสตรูสถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี ชวงชั้นที่ 1  
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 3  

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน / สัปดาห 
กลุมสาระการ เรียนรู 

เวลาเรียน
ตอป ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1.ภาษาไทย 240 120 120 6 6 
2.คณิตศาสตร 240 120 120 6 6 
3.วิทยาศาสตร 80 40 40 2 2 
4.สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

80 40 40 2 2 

5.สุขศึกษา และพลศึกษา 40 20 20 1 1 
6.ศิลปะ 40 40 40 1 1 
7.การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

80 40 40 2 2 

8.ภาษาตางประเทศ 80 60 60 2 2 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมชมรม 
แนะแนว 

 
40 
40 
40 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

รวม 1,000 500 500 25 25 

ที่มา: โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี, “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-3,” 2549, 5. (อัดสําเนา ) 
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สาระการเรียนรูภาษาไทย 
  การอานคําใหม คํายากที่มีอักษรนํา อักษรควบ ตัวการันต การผันวรรณยุกต การอาน
อักษรยอ เครื่องหมายวรรคตอน การเขาใจความหมายของคํา ประโยค ขอความ การอานคลองและ
อานเร็ว การอานสํานวน โวหาร บรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ โดยใชบริบทชวย เพื่อความ
เขาใจถอยคํา สํานวนและเนื้อเร่ืองที่อาน การอานหนังสือจากมุมหนังสือหองสมุด แหลงเรียนรู
ตางๆ การอานในใจ จับใจความโดยหาความสําคัญใชคําถาม ใชแผนภูมิโครงเรื่อง การอานตีความ 
วิเคราะหความสัมพันธในเชิงเหตุผล สรุปความ ลําดับความจากเรื่องที่อาน นําความรู ความคิดที่ได
จากการอานไปใชคิดแกปญหา ตัดสินใจ คาดการณ และพัฒนาตน การอานตรวจสอบความรูและ
คนควาเพิ่มเติม การอานออกเสียงรอยแกวรอยกรองไดคลองแคลวถูกตองตามลักษณะคําประพันธ 
และอานทํานองเสนาะ การทองจํา อธิบายความหมายคุณคาของบทอาขยาน ทั้งที่เปนรอยแกว 
ที่ไพเราะมีความงดงามทางภาษามีคุณคาทางความคิดและการนําไปใชอางอิงการเลือกอาน การเลือก
อานหนังสือสารสนเทศ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ตรงตามจุดประสงค มีสุขลักษณะในการอานหนังสือ 
การแนะนําหนังสือมารยาทและการปลูกฝงนิสัยรักการอาน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดานความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
  ผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีไดกําหนดเกณฑการผานชวงชั้นดังนี้ 

 1.  เมื่ออานเรื่องแลวสามารถตอบคําถามจากเรื่องได 
2. เรียงลําดับเหตุการณในเรื่องที่อานไดถูกตอง 
3. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได 

 สวนทักษะการเขียนส่ือความนั้นเมื่อผานชวงชั้นแลวสามารถ 
 1.  สามารถเขียนรูปประโยคไดถูกตอง 
 2.  เรียงลําดับเหตุการณในเรื่องที่อานไดถูกตอง เชน เขียนเลาเรื่อง เขียนถายทอด      

เร่ืองราวโดยจัดลําดับเหตุการณในเรื่องไดถูกตอง 
 3. เขียนสื่อความจากเรื่องที่อานได เชน เขียนแสดงความคิด ขอคิด ขอเตือนใจจากเรื่อง

ที่อานได 

การวิเคราะหเนื้อหา 
  สาระที่ 1 การอานมาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจ แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน เมื่อจบการศึกษา
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ชวงชั้นที่ 1 นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะหได โดยสามารถจับใจความแยกขอเท็จจริง      
ขอคิดเห็น วิเคราะหความสัมพันธในเชิงเหตุผล การจัดลําดับความจากเรื่องที่อานตีความจาก 
จุดมุงหมายของผูเขียน สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อานใชบริบทในการอานและเขาใจ
ความหมายของคํา ประโยค ขอความ และใชแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภูมิรูปภาพความคิด 
พัฒนาความสามารถการอาน นําความรูและความคิดจากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจ 
คาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือพัฒนาตนเองในการตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม 
  สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนสื่อสารหรือถายทอด              
ความรูสึกนึกคิด ความตองการไปยังผูอานโดยใชตัวอักษรหรือสัญลักษณในการสื่อความหมายให
ผูอานไดเขาใจมุงหมายของผูเรียน โดยกําหนดจุดมุงหมายในการเขียนเสียกอนวาตนเองตองการ
เขียนเพื่ออะไรแลวเขียนสื่อความออกมาใหตรงกับจุดมุงหมายนั้นๆ เชนเขียนเรียงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษา
ในชวงชั้นที่ 1 นักเรียนสามารถเลือกอานนิทาน ตํานาน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทละคร   
บทรอยกรอง การรวบรวมนิทานพื้นบาน รูหลักการพิจารณาหนังสือ การนําความรูจากการอานไป
ใชประโยชน การตัดสินใจ คาดการณ แกปญหา และพัฒนาตน 
  เนื้อหาสาระในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีประกอบดวย 
  สาระการเรียนรูที่ 1 การอาน : การอานเชิงวิเคราะห ไดแก ความหมายของการอาน 
เชิงวิเคราะห หลักการอานเชิงวิเคราะห หลักการจับใจความสําคัญ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห
ความ การจัดลําดับเหตุการณ การสรุปความ การใชบริบทในการเขาใจ ความหมายของคํา 
การตีความตามจุดมุงหมายของผูแตง ลักษณะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอความโฆษณา คําชักชวน 
การสรางแผนภาพความคิด การคาดคะเน การประเมินคาเพื่อนําความรูจากการอานมาใชเพื่อ 
แกปญหาและตัดสินใจ 
  สาระการเรียนรูที่ 2 การเขียน : การเขียนสื่อความ หมายถึง การถายทอดความคิด 
ที่สะทอนสติปญญา ความรู ความเขาใจ ดวยสํานวนภาษาถูกตองมีเหตุผล และลําดับขั้นตอน        
ในการนําเสนอที่สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจน  ใชกระบวนการเขียน                   
เขียนสื่อสารหรือถายทอดความรูสึกนึกคิดความตองการไปยังผูอานใหไดเขาใจจุดมุงหมายของ
ผูเขียน 
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  สาระการเรียนรูที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม : การอานนิทาน ตํานาน สารคดี บทความ 
และเรื่องราวที่เกี่ยวกับบทเรียนเรื่อง กระตายตื่นตูม กาเหวาที่กลางกรุง บึงใหญในปา อาหารดีมี   
คุณภาพ เด็กเอยเด็กนอย นอกเมือง......ในกรุง 
  ในการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงมี 9 หนวยการเรียน มี 18 เร่ืองผูวิจัยได
นํามาใชทําการวิจัย 6 เร่ืองดังนี้ กระตายตื่นตูม กาเหวาที่กลางกรุง บึงใหญในปา อาหารดีมีคุณภาพ 
เด็กเอยเด็กนอย นอกเมือง....ในกรุง   เนื่องจากเรื่องเหลานี้นับเปนเรื่องที่เด็กในวัย 8 – 10 ปสนใจ 
เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย เปนนิทาน สารคดี และเรื่องสั้น 
 
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู 
      โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
สาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2   มาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 1 
 

สาระที่ 1  การอาน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง ความรูและ
ความคิดไปใชตัดสินใจ   แกปญหาและสราง
วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
ทักษะการอานแบงเปน 2 ทักษะ ดังนี้ 
1. ทักษะการอานออกเสียง รอยแกวและ   
รอยกรองถูกตองตามอักขรวิธีและลักษณะ 
คําประพันธ เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน ทั้ง
ประเภทความรูและความบันเทิง 
2. การอานในใจ การจับใจความของเรื่องที่อาน โดย
หาคําสําคัญ ต้ังคําถาม คาดคะเนเหตุการณ                
ใชแผนภาพความคิด นําความรูและขอคิดที่ได 
จากการอานไปใชและกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

1. สามารถอานและเขาใจความหมายของคําใน
ประโยคและขอความของเรื่องที่อาน โดยหาคําสําคัญ 
ต้ังคําถาม คาดคะเนเหตุการณ แสดงความรู และ
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อานได 
2. สามารถแสดงความรูและความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่
อาน นําความรูที่ไดจากการอานไปประเมินคา ทั้ง
ขอดีและขอดอยอยางมี เหตุผล  ถายทอดความรู 
ความคิดจากการอานไปใชประโยชนในการดําเนิน
ชีวิต และใชการอาน ในการตรวจสอบความรู 
3. สามารถอานในใจและออกเสียงตามลักษณะคํา
ประพันธที่หลากหลาย  เลือกอานหนังสือที่ เปน
ประโยชนทั้งประเภทความรูและบันเทิง มีมารยาทใน
การอานหนังสือ การถนอมรักษาหนังสือทั้งสวนตน
และสวนรวม 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน 
เขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียน
รายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เขียนคํามาตราตัวสะกดตาง ๆ   ไดตรง   ความหมาย เขียนตอบ
ความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการใชกระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียนและเขียนเรื่องใหสมบูรณ 
2. มีมารยาทในการเขียนและปลูกฝงนิสัยรักการเขียนดวยการจด
บันทึกความรูอยางเปนระเบียบ สะอาด ลายมือสวยงาม ไมเขียน
ในที่ ไมสมควรและไมเขียนใหผูอื่นเสียหาย 

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดง              
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

1. อานสารคดีสั้น บทความสั้น ๆ อานเรื่องสั้น ปริศนาคําทาย บท
รองเลนในทองถิ่น บทละครและบทรอยกรองประเภทใหความรู
และความบันเทิงที่เหมาะแกวัยเด็ก 
2. นําความคิดที่ไดจากการอาน   แสดงความ  คิดเห็นเกี่ยวกับการ
อานอยางมีเหตุผล นําขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตจริง 

 

ประเมินผล 
     การวัดและการประเมินผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีการประเมินชั้นเรียนที่มีคุณภาพดังตอไปนี้ 
     1. การประเมนิผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
     2. การประเมนิผลจะตองใชขอมูลจากแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย 
     3. การประเมนิผลจะตองมคีวามเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูนักเรียน 
     วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนจะตองใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อให
ไดขอมูลที่ตรงตามสภาพจริงซ่ึงสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
      1. การตอบแบบทดสอบถาม ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบแบบถูก-ผิด และขอสอบชนิดใหผูตอบสรางคําตอบ ไดแก การเติมขอความลงในชองวาง 
      2. การตรวจสอบจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน การ
ทดลอง ผลงานจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานของผูเรียน 
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      3. การสังเกตการปฏิบัติงาน โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใช
โดยตรงในสถานการณที่ใหจริง 
      4. การสังเกตกระบวนการ วิธีนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิดของ 
ผูเรียนมากกวาดูที่ผลงาน หรือการปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการใหนักเรียน
คิดดังๆ การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดยครูสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาไทย   ช้ัน  ประถมศึกษาปที่ 3   รายวิชา  ภาษาไทย   จํานวน
เวลา  200  ช่ัวโมง/ป 
 การอาน อานคําพื้นฐานและคําในกลุมสาระอื่น  อานแจกลูกและสะกดคําในมาตรา 
ตัวสะกดที่ตรงตามตัวสะกดและไมตรงตามตัวสะกด  คําที่มีตัวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา  ผัน
วรรณยุกตที่มีพยัญชนะตน  เชน  อักษรกลาง  อักษรต่ํา  คําเปน  คําตาย  จับใจความของเรื่องที่อาน
ในใจและสามารถหาคําสําคัญ  ตั้งคําถาม  คาดคะเนเหตุการณ  โดยใชแผนภาพโครงเรื่องและ
พัฒนาความคิด  สามารถแสวงความรู  ความคิดและนําไปใชกําหนดแนวทางปฏิบัติจากเรื่องที่อาน  
ใชพจนานุกรม  อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองตามอักษรวิธีและลักษณะคําประพันธ  และ
สามารถอานทํานองเสนาะ  ทองจําบทอาขยาน  บทประพันธ  มีมารยาทในการอาน  รูจักวิธีการอาน
หนังสือมีนิสัยรักการอาน  และการศึกษาหาความรูจากการอาน 
 อานเพื่อใหมีนิสัยรักการอาน  การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตน  และ
สามารถสรางสรรคงาน  อาชีพ  สําหรับใชภาษาสื่อสารไดอยางดี  และสามารถนําทักษะทางภาษา
มาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามสภาพการณและบุคคล 
 การเขียนคํามาตราตัวสะกดตางๆ  การคัดรายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัดและการเขียนตามคําบอก  เลือกใชคําเขียนเปนประโยค  ตรงตามความหมายและเรียบเรียง
เปนเรื่องราว  การเขียนเปนยอหนาที่แสดงความรู  ความคิด  ความตองการ  ประสบการณและ
จินตนาการ  เขียนคําคลองจองและแตงคําประพันธอยางงายๆ  รูกระบวนการเขียน  มีมารยาท 
การเขียน  และมีนิสัยรักการเขียน 
 เพื่อเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีความคิดสรางสรรคเปนระบบ  มีคุณธรรม   
จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง  สามารถใชภาษาสื่อสารและพัฒนาตน  และ
ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย  ภูมิใจและชื่นชมวรรณคดี  และวรรณกรรม
ซ่ึงเปนภูมิปญญาของคนไทย  มีนิสัยรักการเขียน 
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 การฟงและการดู  เร่ืองที่เปนความรูของนิทาน  เร่ืองส้ัน  จับใจความสําคัญๆ  ของเรื่อง  
ตอบคําถามเนื้อเรื่องที่ฟงและดู  การเขาใจถอยคํา  และความหมายของเนื้อเร่ือง  ความหมายของคํา
จากการฟงการเขาใจน้ําเสียงที่แสดงอารมณ  และกิริยาทาทาง  การแสดงทรรศนะ  และความรูจาก
เร่ืองที่ฟงและดู  มารยาทการฟงและดู  และตั้งคําถามและตอบถาม  การสนทนาแสดงความคิดเห็น  
เพื่อใหเขาใจเรื่องที่ฟง  สามารถจับใจความสําคัญ  คิดวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง  มีความชื่นชมตอ
ภาษาไทย  และใชทักษะการฟงในการเพิ่มพูนความรู  ความคิด  มีนิสัยและมารยาทที่ดีในการฟง  
หาความรูและความบันเทิงจากการฟงได  มีเจตคติที่ดีตอการฟงและดู 
 การพูดออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธีเกี่ยวกับคําที่ใชในชีวิตประจําวัน  คําควบกล้ํา  
คําที่มี ร  ล  และการใชคําพูดตามหลักเกณฑภาษา  ฝกการพูดสนทนา  เลาเรื่องตางๆ  อธิบาย  
บรรยายความรูสึกการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การเลาลําดับเหตุการณจากประสบการณ  ขาว  
นิทาน  เร่ืองสั้นตามหลักการพูด  และการใชถอยคําใหเหมาะกับเรื่อง  มีมารยาทและบุคลิกที่ดี 
ในการพูด  พูดแสดงความคิดเชิงวิจารณ  พูดแสดงละคร  เลนเลียนแบบ  เลนปริศนาคําทาย  ตอคํา
คลองจอง  รองเพลง  ทองบทรอยกรอง  การพูดเลาประสบการณ  ขาว  นิทาน  ตามหลักการพูดและ
ใชถอยคําเหมาะสมกับเรื่อง  มีมารยาทการพูดเพื่อมีความสามารถคิดลําดับเหตุการณ  สรุปความ  
วิจารณ  มีทักษะในการพูดสนทนา  เลาเรื่อง  รายงาน  อภิปราย  พูดส่ือความหมายไดชัดเจนถูตอง  
คลองแคลว  มีความชื่นชมตอภาษาไทย  มีมารยาท  เจตคติและบุคลิกภาพที่ดีตอการพูด  ใชภาษา
พูดเพื่อความบันเทิง 
 หลักการใชภาษาหลักการสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  การผันวรรณยุกต  อักษรสูง  
อักษรกลาง  อักษรต่ํา  การอานออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี  อานไดคลอง  จําคําไดแมนยํา  เขาใจ
ความหมายของคํา  และขอความที่อาน  อานและเขียนสะกดคําที่ยากขึ้น  การอานในใจ  หาใจความ
สําคัญ  และรายละเอียดของเรื่องที่อาน  โดยหาคําสําคัญของประโยคของขอความ  บอกชนิดของคํา  
และชนิดของประโยค  ใชกระบวนการอาน  พัฒนาการอาน  ตอบคําถาม  คาดคะเนเรื่องหรือ 
เหตุการณจากเรื่องที่อาน  นําความรูจากการอานกําหนดแนวทางปฏิบัติการอานในใจ  การอานออก
เสียงทั้งบทรอยแกวและบทรอยกรอง  รูจักเลือกอานหนังสือและพิจารณาหนังสือไดตรงตามความ
ตองการ 
 เพื่อเขาใจหลักเกณฑของหลักภาษา  สําหรับเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการฟง  การดู  
การพูด  การอานและการเขียนไดชัดเจน  ถูกตองและสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วรรณคดีและวรรณกรรมเลือกอานนิทาน  เร่ืองสั้นงาย  สารคดี  บทรอยกรอง  ปริศนา
คําทาย  และการรองเลนเพื่อแสดงความคิดจากการอาน  และนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวัน 
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 เพื่อใหมีความสามารถเชิงวรรณคดีและวรรณกรรม  เลานิทาน  รองบทรองเลน  เลน
การละเลนพื้นบานได  โดยแสดงความคิดเชิงสรางสรรค 
 การวัดและประเมินผลใชวิธีการวัดอยางหลากหลาย  ประเมินผลตามสภาพจริงของ
ความรูทักษะ  กระบวนการและคุณธรรม 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน 
เชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหสามารถแยกขอเท็จจริง 
และขอคิดเห็น วิเคราะหความ  ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน นําความรูความคิดจาก
การอานไปใชแกปญหาได จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสามารถวิเคราะหเนื้อหาไดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3    วิเคราะหเนื้อหา 
เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

นิทานกระตายไมต่ืนตูม 
การอานเชิงวิเคราะห และเขียน 
สื่อความ 
1.ความหมายการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความ 
2.กระบวนการอานในใจเชิงวิเคราะห
และเขียนสื่อความ 
3.การจับประเด็นสําคัญจากการอาน 
4.การสรุปเรื่องที่อาน 
5.การสรางแผนภาพความคิด 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.สามารถบอกความหมาย และใชกระบวนการอานในใจเชิง
วิเคราะห และเขียนสื่อความได (ความรูความเขาใจ) 
2.สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานได ลําดับเหตุการณ 
ของเรื่องได (ความเขาใจ)      
3.สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชและกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติ บอกเหตุผลแยกแยะขอเท็จจริง บอกขอดี- ขอบกพรอง
ของตัวละคร (วิเคราะห) 
4. เขียนสรุปเรื่องที่อานเปนความคิดรวบยอดได(การสังเคราะห) 
5.  บอกคุณคาจากเรื่องที่อานไดโดยการโดยการเขียนขอคิดจาก
เรื่อง 

บทความกาเหวาที่กลางกรุง 
การอานเชิงวิเคราะห และสื่อความ 
1.ความหมายการอานเชิงวิเคราะห และ
เขียนสื่อความ 
2.กระบวนการอานในใจเชิงวิเคราะห 
และเขียนสื่อความ 
3.การจับประเด็นสําคัญจากการอาน 
4.การสรุปเรื่องที่อาน 
5.การสรางแผนภาพความคิด 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.สามารถบอกความหมาย และใชกระบวนการอานในใจเชิง
วิเคราะห และเขียนสื่อความได (ความรูความเขาใจ) 
2.สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องไดโดยเขียนตอบคําถาม 
ลําดับเหตุการณ  ของเรื่องไดความรู  (ความเขาใจ) 
3.นําความรูขอคิดที่ไดจากการอานไปใชกําหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติ (การวิเคราะห) 
4.เขียนสรุปความเรื่องที่อานเปนความคิดรวบยอดได  
(การสังเคราะห) 
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ตารางที่3  (ตอ) 
 

เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 5.บอกขอคิดของเรื่องที่อานไดโดยการเขียนขอคิดจากเรื่อง 

(การประเมินคา) 
สารคดีบึงในปาใหญ 
การอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.การจับประเด็นสําคัญจากการอาน 
2.การจัดลําดับเหตุการณของเรื่อง 
3.การจําแนกขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 
4.การสรุปเรื่อง 
5.การสรางแผนภาพความคิด แผนภาพ
กิ่งกานสาขา และแผนภาพตนไม 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.สามารถจับใจความของเรื่องที่อานได 
2.สามารถจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได 
3.สามารถบอกเจตนาของผูเขียนได (การวิเคราะห) 
4.สรุปความคิดรวบยอดจากการอานได(การสังเคราะห) 
5.สามารถเลือกแผนภาพความคิดไดอยางเหมาะสม 
6.สรุปความคิดรวบยอดจากการอานได (การสังเคราะห) 
7.สามารถนําเรื่องที่อานในการถายทอดความรูความเขาใจ และ
ขอคิดจากเรื่องที่อานไดอยางสมเหตุผล 

บทความอาหารดีมีคุณภาพ 
การอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.วิเคราะหรูปแบบการเขียนเรื่อง 
2.การวิเคราะหความหมายของคํา 
3.หลักในการอานในใจ 
4.การสรุปเรื่อง 
5.การทําแผนภาพความคิด ลูกศร ผัง 
ประเภทจําแนก ประเภทผังแมงมุง ผังลูกศร 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.อานในใจได 
2.สามารถจับใจความที่อานได 
3.สามารถแสดงความรูและความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อานนํา
ความรูที่ไดจากการอานไปประเมินคา ทั้งขอดีและขอดอย
เกี่ยวกับการอานถายทอดความรูความคิดที่ไดจากการอานไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิตและใชการอานตรวจสอบความรู 
4.สามารถเลือกที่จะสรางแผนภาพความคิดไดเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อาน (การสังเคราะห) 
5.ความสามารถพิจารณาตัดสินคุณคาของ 
บทประพันธที่อานได (วิจารณญาณ) 

บทรอยกรองเด็กเอยเด็กนอย 
การอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.หลักการอานในใจ ทบทวน 
2.การพิจารณาจุดมุงหมายของผูเขียน 
3.การอานเพื่อจับใจความสําคัญ 
4.การอานเพื่อบอกประโยชนและขอคิดที่
ไดจากอาน 
5.การสรุปเรื่องราวการทําแผนภาพความคิด
ประเภทตางๆ 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.สามารถบอกวัตถุประสงคและทัศนะของ 
ผูเขียนได (การวิเคราะห) 
2.สามารถอานแยกแยะเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญ ขอเท็จจริง 
และขอคิดเห็น คานิยมของสังคม และภาษา 
3.สามารถลําดับเหตุการณของเรื่องได (ความเขาใจ) 
4.สรุปเรื่องราวตามลําดับของโครงเรื่องได(การสังเคราะห) 
5.สามารถเลือกและสรางแผนภาพความคิดไดเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อาน (การสังเคราะห) 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
เร่ืองสั้นนอกเมือง...ในกรุง 
การอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
1.ความหมายการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
2.กลวิธีการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
3.การประเมินคาเรื่องที่อาน 
4.การสรางแผนภูมิรูปภาพรูปดาว แผนภูมิรูปภาพรูป
แมงมุม 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
 และสื่อความ 
1.แสดงความสัมพันธของเรื่องในเชิงแหตุและผลได 
(การวิเคราะห) 
2.สามารถสรุปเรื่องที่อานเปนความคิดรวบยอดได 
3.การสรางแผนภูมิรูปภาพได (วิเคราะห) 
4.บอกคุณคาของเรื่องที่อานได(การประเมินคา) 

 
เกณฑการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียนสื่อความ ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีไดจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา โดยกําหนดสาระภาษาไทยไว 
5 สาระ 6 มาตรฐาน มีมาตรฐานที่ระบุ ดานความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ
ไวดังนี้  
 มาตรฐาน ท1.1ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชในการตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
  ตัวช้ีวัด อานถูกตองและคลองแคลว สรุปประเด็นสําคัญจากการอาน เขียนสื่อความ 
ไดชัดเจน 
  เกณฑการประเมินการอาน 
   3 คะแนน = อานเสียงคําหรือประโยคหรือขอความออกเสียงไดถูกตอง  
คลองแคลว  สรุป ประเด็นสําคัญ จากเรื่องที่อานไดชัดเจน มีเหตุผลและเขียนลําดับ เหตุการณได 
อยางตอเนื่อง ส่ือความหมาย   ชัดเจน สํานวนภาษาถูกตอง 
   2 คะแนน = อานเสียงคําหรือประโยค หรือขอความออกเสียงไดถูกตอง  
คลองแคลว สรุปประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อานไดชัดเจน มีเหตุผลและเขียนลําดับเหตุการณได 
อยางตอเนื่อง 
   1 คะแนน = อานเสียงคําหรือประโยค หรือขอความออกเสียง ไดถูกตอง 
คลองแคลว  สรุปประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อานไดชัดเจน และเขียนลําดับเหตุการณไดอยางตอเนื่อง 
 มาตรฐาน ท2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน ขอมูลขาวสารสนเทศ และรายงาน การศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

35

  ตัวช้ีวัด การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะหวิจารณ  การเขียนสรุปความคิดเห็น 
   เกณฑการประเมินการคิด 
   3 คะแนน = มีการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณและเสนอความคิดได 
ถูกตอง    ชัดเจน สมเหตุสมผลและเขียนส่ือความหมายไดชัดเจน สํานวนภาษาถูกตอง 
   2 คะแนน  = มีการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณและเสนอความคิดไดอยาง        
ถูกตอง ชัดเจน สมเหตุสมผลและเขียนส่ือความไดชัดเจน 
   1 คะแนน = มีการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณและเสนอความคิดไดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน และเขียนส่ือความไดชัดเจน 
 

การอานเชิงวิเคราะหและ การเขียนสื่อความ 
 

      การที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยการฝกฝนทักษะทางภาษาจนเกิด
ความชํานาญและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง คลองแคลว รวมทั้งมีบุคลิกภาพและ
มารยาทที่ดีในการใชภาษา ทักษะที่ใชมากที่สุดคือ ทักษะการอาน เพราะการมีประสิทธิภาพในการ
อาน เชน อานหนังสือไดเร็ว อานแลวจับใจความได สามารถวิเคราะหเร่ืองที่อานได ยอมจะสามารถ
ดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ นอกจากนี้การ
อานยังเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการดํารงชีวิตได 
 
ความหมายของการอาน 
     การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน ของสมองในการรับรูและแปลสัญลักษณนัก
การศึกษา นักภาษาศาสตร และ ผูเชี่ยวชาญทางดานการอานไดอธิบายความหมายของการอานไว
หลายทัศนะ ดังที่ เปลื้อง ณ นคร (2538 : 14-15) ใหความหมายการอานคือ กระบวนที่เขาใจ
ความหมายที่ติดอยูกับตัวอักษร  ผูอานที่มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่อานจะเขาใจความหมายหรือ
ตีความหมายได ซ่ึงสอดคลองกับ ประภาศรี   สีหอําไพ และคณะ (2539 :102) กองเทพ  เคลือบพิณิจกุล (2542 : 81) 
จิตรพร    ดวงจุมพล   (2543: 20) และสมเกียรติ   กินจําปา (2545 : 15) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการอาน   
สรุปไดวา    การอานเปนกระบวนการสื่อสารที่เปนขั้นตอนของการรับสาร โดยผูอานตองใช
ประสาทสัมผัสทางตารับภาพตัวอักษรหรือสัญลักษณ ดวยการสังเกตพิจารณา ผูอานตองใช
ประสบการณของตนในดานความรูความเขาใจและความสามารถในระบบภาษา ผานกระบวนการ
ทางความคิด ผูอานจะไดเก็บขอมูลสาระสําคัญหรือรวบรวมความคิดที่มีอยูในหนังสือที่ใชในการ
ส่ือสารระหวางผูเขียนกับผูอานแปลความหมาย และทําความเขาใจในสิ่งที่อานผสมผสานกับ
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ประสบการณเดิมในการตีความและขยายความเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจความหมายของเนื้อเร่ือง
อันเปนจุดประสงคหลักของการอาน สําหรับ สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2542 : 2) และ ไพพรรณ 
อินทนิล (2546 : 6) ได กลาวถึงความหมายของการอาน คือ กระบวนการที่สลับซับซอนตองการ
สมาธิสูงในการทําความเขาใจความหมายของคํา  ขอความ  และเรื่องราวของสาระที่ผูอานตอง
สามารถตีความหมายของสิ่งที่อานโดยนําความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่อง
ตัดสินใจวาผูอานนั้นอานแลวเขาใจถูกตอง สวน ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2514: 50) ไดให
ความหมาย การอาน คือ การรูความหมายจากถอยคําที่ตีพิมพอยูในสิ่งพิมพ รับรูวาผูเขียนคิดอะไร 
พูดอะไร หมายความวาอยางไร แฮริส และ สมิท (Haris and Smith 1976 : 14) กูดแมน (Goodman 
1982 : 87-93) และ เดอชองค (Dechant 1982 : 5) ไดกลาวถึงความหมายของการอานในทํานอง
เดียวกันวา การอานเปนกระบวนการซึ่งมีรูปแบบของการสื่อความหมายของผูอานที่มีปฏิสัมพันธ
ระหวางถอยคํา ความคิด และอานภาษา โดยผูอานตองถอดรหัสความหมายของถอยคํา หรือจะใช
วิธีคาดเดาความหมายไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเขาใจความหมาย 
     จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการรับสาร
จากส่ิงพิมพ แลวใชกระบวนการทางความคิดในการทําความเขาใจ แปลความหมายจากตัวอักษร 
สัญลักษณ กลุมคํา ประโยค และเรื่องราวของสาระที่ผูอานตองตีความหมายของสิ่งที่อานออกมา
เปนความคิดอยางมีเหตุผล โดยนําความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่องตัดสินใจ 
 
ความสําคัญของการอาน 
      การอานเปนพื้นฐานสําคัญในการทําใหเกิดการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ ไดอยาง        
ตอเนื่องตลอดชีวิต ความรูที่ไดจากการอานสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตได    ชวย
ใหชีวิตมีความบันเทิง พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญา สามารถนํามาแกไขเหตุการณได
ทันทวงที และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังที่ ฉวีวรรณ  คูหาภินันท (2542 : 2) พนิตนันท  บุญพามี 
(2542 : 3) สมเกียรติ กินจําปา (2545 : 15) และวิภาวี แปนเรือง (2546 : 13) ไดกลาวถึง  ความสําคัญ
ของการอานไวในทํานองเดียวกันวา การอานมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตมนุษย ในสังคมปจจุบัน 
เพราะนอกจากจะอานเพื่อความเพลิดเพลินแลว ยังเปนการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากขาวสาร 
สารนิเทศทุกประเภท ชวยใหเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทัน
เหตุการณ นอกจากนี้การอานยังชวยเพิ่มพูนประสบการณ สติปญญา และความคิด ทําใหเกิดความ
งอกงามทางวุฒิภาวะและวุฒิปญญาของตนมาใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม 
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     สวน จิตราภรณ ดวงจุมพล (2543 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา          
การอานมีความสําคัญสําหรับบุคคล เปนเครื่องมือช้ีถึงคุณภาพของประชากรในสังคมที่ไดรับ       
การสงเสริมการอาน จะมีพัฒนาการคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีกวา 
     นอกจากนี้ คลิฟฟอรด (Clifford 1966 ,อางถึงใน จารุวรรณ  พูพะเนียด 2542 : 23) ได
กลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้ 
     1. ชวยสรางความพึงพอใจใหแกชีวิต 
     2. ชวยในการพบปะสังสรรค 
     3. พาผูอานทองเที่ยวไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ไมสามารถไปไดดวยตนเอง 
     4. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
     5. ทําใหเกิดความสนใจใหม ๆ ขึ้นมา 
     6. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     7. ไดรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผูเขียนไดบันทึกไว 
     8. ชวยในการแกปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสวนตัว 
     9. ใหความรูและทักษะเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน 
     10. พัฒนาคุณคาทางจริยธรรม และชวยใหผูอานเกิดความมั่นใจในตนเอง 
     จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การอานเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในยุคขอมูล
ขาวสาร เพื่อเพิ่มพูนสติปญญา ประสบการณและความคิดมาใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและ
สังคม ตลอดจนทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของผูอานใหเปนไปในทาง
ที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
จุดมุงหมายในการอาน 
     การอานหนังสือของแตละบุคคลมีจุดมุงหมายในการอานที่แตกตางกัน ซ่ึงนักการศึกษา
ไดแสดงความคิดเห็นไวหลายทาน ดังนี้ 
     ดนยา วงศธนชัย (2542 : 9-10) และ ฟอน เปรมพันธ (2542 : 105) ไดกลาวถึง 
จุดมุงหมายในการอานไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
     1. อานเพื่อศึกษาหาความรู เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรูในการเรียนวิชาตาง ๆ งาน
เขียนประเภทนี้ ไดแก ตําราทางวิชาการ 
      2. อานเพื่อใหรู เปนการอานเพื่อตองการใหรูในสิ่งที่เปนปญหาที่ไมเขาใจ หรือเปน            
การอานเพื่อรูขาวสาร ขอเท็จจริง คนหาขอมูล ผูอานจะตองอานจํานวนมาก และใชกระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณในการอาน งานเขียนประเภทนี้ ไดแก วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ 
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  3. อานเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ เปนการอานเพื่อผอนคลายความเครียดและ
หาความสุขใหกับชีวิต งานเขียนประเภทนี้ ไดแก เร่ืองสั้น นวนิยาย หนังสือจิตวิทยา 
  4. อานเพื่อปรับปรุงอาชีพ เปนการอานเพื่อคนหาขอมูล สาระความรูตาง ๆ ในสาขา 
วิชาของผูอาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง งานเขียนประเภทนี้เปนงานเขียนเฉพาะ
สาขาวิชา 
  สวน เลวี (Lavi 1990 ,อางถึงใน สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2543 : 3) ไดกลาว   
จุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 
  1. อานเพื่อตีความสัญลักษณใหเปนความหมายที่ถูกตอง 
  2. อานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ และสรุปแนวความคิดของเรื่อง 
  3. อานเพื่อตอบคําถามไดถูกตอง 
  นอกจากนี้ มิลเลอร (Miller 1979 : 15) ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 
  1. อานเพื่อจับใจความคราว ๆ  
  2. อานเพื่อจับใจความสําคัญ 
  3. อานเพื่อสํารวจรายละเอียดและจับใจความสําคัญทั่วไป 
  4. อานเพื่อความเขาใจอยางถองแท 
  5. อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความที่อาน 
  6. อานเพื่อการวิเคราะหขอความหรือแนวความคิดในเรื่องที่อาน 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความมุงหมายในการอานขึ้นอยูกับความตองการ หรือ
ความสนใจของผูอาน จุดมุงหมายสําคัญของการอานก็คือ การอานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความคิดและ
ความเพลิดเพลินผอนคลาย เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรูความสามารถ การ
นําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจในการอานของผูอาน 
 
ระดับการอาน 
       การอานเปนทักษะที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในแตละระดับ ซ่ึงแตกตางกันตาม
เกณฑที่นักวิชาการยึดถือมาใช แบง เปลื้อง ณ นคร (2538 : 37-38) แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
  1. ระดับพื้นฐาน(การอาน) หมายถึง การอานที่สามารถอานออกเสียงหรืออานในใจได 
สามารถสะกดตัวอักษรไดคลองแคลว และรูความหมายของคํา 
  2. ระดับการอานตรวจตรา หมายถึง การทําความรูจักกับหนังสือท่ีอานในชีวิตการงาน
หรือการเรียน เปนการอานอยางคราว ๆ  
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  3. ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ผูอานเขาใจหนังสือท่ีอานไดเปนอยางดี 
เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรู ความเขาใจ และใหเกิดสติปญญา 
  4. ระดับการอานอยางคนควา หมายถึง การอานเพื่อความรอบรู เปนการอานระดับสูง 
อานเพื่อคนควาเปรียบเทียบวาในเรื่องนั้น ๆ มีผูใดเขียนไววาอยางไร 
  นอกจากนี้ ปราณี เพชรแกว (2542 : 6) แบงไวเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในเชิงการอานดังนี้ คือ อานออก อานได อานเปน 
  1. การอานออก หมายถึง อานไดถูกตองตามอักขระวิธี หลักการประสมอักษร และอาน
ตามเนื้อเร่ืองติดตอกันตั้งแตตนจนจบ แตไมสามารถถายทอดรายละเอียดของเนื้อหาที่ อานได 
  2. อานได หมายถึง การอานที่มีพฤติกรรมการอานออกและเมื่ออานจบแลวก็รูวา ใครทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร แตไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากกวานี้ 
  3. อานเปน หมายถึง การอานที่ผูอานพิจารณาไดอยางละเอียดลึกซึ้งและแตกฉานใน
เนื้อหาที่อาน เกิดความคิดสรางสรรคและสามารถถายทอดความคิดนั้นออกมาใชใหเปนประโยชน
ในชีวิตประจําวันของตนและผูอ่ืนดวย การอานในระดับนี้เปนการอานอยางมีวิจารณญาณ 
  จากการแบงระดับการอานของนักวิชาการขางตน สามารถสรุประดับการอานโดย
พิจารณาความสามารถในการอานเปนเกณฑไดดังนี้ 
  1. การอานในระดับพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการอานที่ผูอานตองสามารถอานออกเขียน
ได ถูกตองตามอักขระวิธี สามารถอานในใจได มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําที่อานซึ่ง
เปนทักษะการอานที่จําเปนในการอานเพื่อพัฒนาระดับสติปญญาในระดับสูงตอไป 
  2. การอานในระดับสูง หมายถึง การอานที่ผูอานตองใชทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินคาของเรื่องที่อาน เพื่อนําความรูจากการอานมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม การอานในระดับนี้ ไดแก การอานวิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณ การอานอยาง 
สรางสรรค 
 
จิตวิทยาการอาน 
      จากการศึกษาในทางจิตวิทยา พบวา ความสนใจและความตองการในการอานของผูอาน
แตละเพศแตละวัยแตกตางกัน นอกจากนั้นความสามารถในการอานของผูอานแตละวัยแตกตางกัน
ดวยเชนเดียวกัน แตความสามารถในการอานนั้นสามารถฝกฝนไดเมื่อเกิดความพรอม  เพราะการ
อานเปนทักษะหนึ่งที่พัฒนาได การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดี ควรจัดใหเหมาะสมกับวัย 
ความรูและประสบการณของผูอานเพื่อใหการจัดกิจกรรมการอานเกิดประสิทธิภาพ ผูสอนควร
ตระหนักถึงปจจัยดานความพรอม  4  ประการ  ดังนี้ (ฉวีวรรณ    คูหาอภินันท  2542: 29) 
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  1. ความพรอมทางดานสติปญญา 
  2. ความพรอมทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
  3. ความพรอมทางดานกาย 
  4. ความพรอมทางดานการศึกษาอื่นๆ 
          ความพรอมทางดานสติปญญา หมายถึง ระดับความสามารถทางสมองที่พรอมที่จะเกิด
การเรียนรูตามพัฒนาการของเด็กแตละวัย ซ่ึงไดมีนักจิตวิทยาทางการศึกษากลาวถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางดานสติปญญาไว  
  เพียเจท (Piaget 1972 , อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 : 32-33)   เพียเจทเชื่อวา       
สติปญญาหมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษา
ดุลยภาพแหงชีวิต จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้น และแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  2   ระดับ  คือ 
  1. การปรับดวยการซึมซับทีละขั้น (Assimilation) 
  2. การปรับตัวดวยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation) 
  ผลการทํางานของกระบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง (Schema) ขึ้นในสมอง 
โครงสรางตาง ๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 15 ป เพียเจท ถือวา
เปนไปตามลําดับขั้นขามขั้นไมได แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละคน           
อันเนื่องมาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
  เพียเจท แบงพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยออกเปน 4 ขั้น ตามระดับอายุ คือ 
  1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage)  ตั้งแตแรกเกิดถึง 2 
ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ปาก ตา หู 
  2. ขั้นความคิดกอนเกิดการปฏิบัติการ (Preoperational  Thought Stage) ชวงอายุ 2-6 
ขวบ เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือความหมาย เรียนรูส่ิงตาง ๆ 
ได      ดีขึ้น แตเปนการรับรูเปนสวนใหญ  
  3. ขั้นการคิดรูปธรรม (Concrete Operational Thought Stage) ชวงอายุ 7-11 ป ขั้นนี้เด็ก
สามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่เห็นได เชน การแบงกลุมสิ่งเราตาง ๆ  มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ไดดีขึ้น 
  4. ขั้นการคิดนามธรรม (Formal Operational  Thought Stage) ชวงอายุ 11-15 ป เปน
ชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานและ
แกปญหาการคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logic) จะพัฒนาไปสูความสมบูรณ พัฒนาการทาง
ความคิดตามแนวของขั้น Formal Operation เด็กจะพัฒนาความคิดถึงระดับสูงสุดของขั้นตาง ๆ ของ
ความคิด ในชวงวัยเด็กตอนกลางเด็กไดผานกระบวนการพัฒนาความคิดแบบจําแนกแยกประเภท
เปนหมู พวก การจัดเรียงลําดับกลุม และการทรงสภาพเดิม เมื่อถึงวัยรุนก็จะ กาวสู
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กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเปนเหตุเปนผลเต็มที่ เด็กจะเริ่มพัฒนาความคิดเปนรูปแบบชัดเจน 
ซ่ึงมีลักษณะเดน     4  ประการ  คือ 
  4.1  การคิดแบบใชตรรกะ จากเงื่อนไขที่กําหนด (Proportional logic) การคิดแบบนี้
เปนลักษณะสรุปผลเชิงตรรกะ จากการพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนด     ซ่ึงอาจเปนการใช
เงื่อนไขมิติเดียวหรือการใชเงื่อนไขหลายมิติก็ได 
  4.2 การคิดแบบใชเหตุผลเชิงสัดสวน (Proportional  Reasoning) เปนการคิดเพื่อ
เปรียบเทียบในเชิงสัดสวน 
  4.3 การคิดแบบใชตัวแปรเพื่อสรุปผล (Isolation of Rarible) เปนความสามารถใน
การจําแนกวาตัวแปรใดมีผลอยางไร เด็กจะสามารถบอกไดวาจะเอาตัวแปร ใดใสเขามาเพื่อทดลอง 
สรุปผลหรือจะดึงเอาตัวแปรใดออกไปกอนเพื่อจะหาเหตุอ่ืน ๆ  ตอไป  ตามลําดับ 
  4.4 การคิดแบบใชเหตุผลสรุปเปนองครวม (Combination Reasoning) เปนการคิด
อยางใชเหตุผลหาขอสรุปในเชิงองครวมของสิ่งที่ปรากฏ โดยมีกระบวนการความคิดแบบตาง ๆ ใน
วัยรุน ดังนี้ 
   1) รูจักคิดเปนเหตุเปนผล ไมเชื่ออะไรงาย ๆ  
   2) รูจักคิดแบบวิทยาศาสตร ซ่ึงจะรวมถึงลักษณะการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ 
   3) คิดอยางมีระเบียบแบบแผน ตองการนึกคิดดวย   ตนเอง ระยะนี้เด็กจะรูสึก
ชิงชัง      คําสั่งบังคับ คําสั่งใหเชื่อและตองคลอยตาม รูจักตัดสินใจในเรื่องยาก ๆ รวมท้ังการคนหา
ขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ มีความคิดรวบยอดเรื่องราวตาง ๆ ลึกซึ้งมากขึ้น ฉะนั้น จึง
เชื่อมโยงประสบการณในอดีตเขากับปจจุบัน และคาดหรือวางแผนสําหรับอนาคต เขาใจและมี
ความคิด    รวบยอดเรื่องทฤษฎี กฎ ระเบียบวิจัย ฉะนั้น จึงสามารถเรียนและเขาใจเรื่องเหลานี้ 
สามารถนําไปใชได ชอบการเลนที่มีกฎเกณฑซับซอน รูคิดดวยภาษาจาก  ความคิดภายในมากขึ้น 
คือ คิดโดยไมตองเห็นของจริง เพราะความคิดเชิงนามธรรมพัฒนามาก สามารถสรางภาพความคิด
ในใจไดมากและซับซอน รูคิดดวยภาพความคิดในใจ ทําใหสามารถ  คิดเรื่องนามธรรมยาว ๆ ได 
คร้ันผสมผสานกับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ทําใหเกิดความรูเชิงตรรกศาสตร  
 (ศรีเรือน  แกวกังวาล 2545 : 347-352) 
      บรูเนอร (Bruner 1965 ,อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2546:136) 
กลาววา เด็กเริ่มตนเรียนรูจากการกระทําตอไป จึงจะสามารถจินตนาการหรือสรางภาพ  ในใจหรือ
ในความคิดใหมแลวจึงถึงขั้นการคิดและเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม 
  กาเย (Gagne 1965 ,อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2546:135)  ไดอธิบาย
วาการเรียนรูของมนุษยมี 5 ประเภท ไดแก 
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  1. ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอย  4 ระดับ คือ        
การจําแนกแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง 
  2. กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive Strategies) ซ่ึงประกอบดวยกลวิธีการใสใจ การรับ
และทําความเขาใจขอมูล การดึงความรูจากการทรงจํา การแกปญหา และกลวิธีการคิด 
  3. ภาษา (Verbal Information) 
  4. ทักษะการเคลื่อนไหว (Moter  Skills) 
  5. เจตคติ (Attitudes) 
  กิลฟอรด (Guilford 1966 ,อางถึงใน จาวุวรรณ  พูพะเนียด 2542:23) ไดอธิบายวา
ความสามารถทางสมองของมนุษยประกอบดวยมิติ 3 มิติ คือ 
      1. มิติดานเนื้อหา หมายถึง วัตถุ ขอมูล ที่ใชเปนส่ือกอใหเกิดความคิด ซ่ึงมีหลาย          
รูปแบบ เชน อาจเปนภาพ เสียง สัญลักษณ ภาษา พฤติกรรม 
      2. มิติดานปฏิบัติการ หมายถึง ดึงกระบวนการตาง ๆ ที่บุคคลใชในการคิด ซ่ึงไดแก การ
รับรูและเขาใจ การจํา  การคิดแบบเอกนัย และการประเมินคา 
    3. มิติดานผลผลิต หมายถึง ผลของการคิด ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนหนวย เปนกลุม หรือ
พวกของสิ่งตาง ๆ เปนความสัมพันธ เปนระบบ เปนการแปลงรูป และการประยุกตความสามารถ
ทางความคิดของบุคคล เปนผลจากการผสมผสานมิติดานเนื้อหาและดานปฏิบัติการเขาดวยกัน 
     ความพรอมทางสิ่งแวดลอมและสังคม หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบตัวนักเรียน ไมวาจะเปน
สถานที่ ครู ผูปกครอง เพื่อน และสื่อตาง ๆ ที่มีสวนชวยในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการอาน
ของนักเรียน เชน มีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ ผูปกครองใหความสนใจดูแลเกี่ยวกับการอานของ
นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูมีการใชส่ือที่หลากหลายที่สงเสริมใหนักเรียนไดอาน 
ชวยซอมเสริมขอบกพรองในการอาน  หรือใหกําลังใจ  มีการเสริมแรงเพื่อให  นักเรียนมี                     
ความตองการในการอาน รวมไปถึงสังคมที่นักเรียนอยู สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา  ความสําคัญใน
การอาน เชน โรงเรียนที่นักเรียนในโรงเรียนมีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนใน   สถานศึกษาที่มี
ช่ือเสียง นักเรียนจะใหความสําคัญในการอานสูง 
     ความพรอมทางรางกาย หมายถึง สภาพความเปนปกติและความสมบูรณตามลักษณะ
กายภาพที่พัฒนาการไปตามวัย ซ่ึงไดแก 
 1. สุขภาพทั่วไป สุขภาพที่ดีนําไปสูการอานที่ดี สุขภาพที่ไมดี เชน การเจ็บปวย   อาการ
ปวดศีรษะ การขาดสารอาหาร ประสาทผิดปกติ สงผลตอสัมฤทธิผลทางการอานต่ําทั้งส้ิน 
 2. ความปกติทางสมอง และการหลั่งฮอรโมนที่อยูในภาวะสมดุล  ถาหากมี                
ความผิดปกติทางสมองหรือการหล่ังสารฮอรโมนที่มากหรือนอยเกินไป สงผลตอการอานของ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

43

นักเรียน เชน เด็กที่มีภาวะการคลอดที่ผิดปกติ ความบกพรองทางพันธุกรรม ทําใหระดับสติปญญา
ต่ํากวาเกณฑ นักเรียนมีสมาธิในการอานสั้น เนื่องมาจากการหลั่งสารฮอรโมนบางประเภท ซ่ึงเด็ก
ในลักษณะนี้ครูตองจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมเปนกรณีพิเศษหรือไดรับคํา แนะนําการตรวจรักษาจากแพทย            
ผูเชี่ยวชาญ 
 3. ความผิดปกติทางสายตา การอานเปนกิจกรรมที่ใชการบังคับสายตาเปนอยางมาก 
พัฒนาการทางดานสายตาของนักเรียนจะเจริญเต็มที่เมื่อนักเรียนอายุ 8 ขวบ เด็กที่อายุ  ต่ํากวานี้มักมี
ปญหาในการมองเห็น ดังนั้น ขนาดของสิ่งพิมพตองมีขนาดที่พอเหมาะกับวัย ความบกพรอง
ทางการมองเห็นจะทําใหการแปลความหมายของขอความผิดพลาด 
 4. ความผิดปกติทางการไดยิน ความสามารถที่จะไดยินชัดเจน ชวยเพิ่มโอกาสให
นักเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหม ๆ และเลียนเสียงไดถูกตอง ความบกพรองทางการไดยินจะทําลาย
ความกาวหนาในการอานของนักเรียน เชน การออกเสียงคําควบกล้ํา เปนตน 
     ความพรอมทางการศึกษาอื่น ๆ เชน อายุ เพศ พบวา เด็กวัย 6-8 ขวบ สนใจเกี่ยวกับ
นิทานส้ัน ๆ เด็กผูชายชอบการผจญภัย สัตวพูดได เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับบาน ตุกตา เสื้อผา เพศ
ชายชอบอานหนังสือที่มีรูปภาพ เด็กวัย 8-10 ขวบ จะเขาใจคําเปรียบเทียบใหญกวา เล็กกวา เด็ก      
ผูชายสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว การตอสู การผจญภัย เด็กวัย 11-12 ขวบ เด็กผูชายสนใจเกี่ยวกับ    
เร่ืองลึกลับแนววิทยาศาสตร เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับเรื่องบาน ธรรมชาติ เด็กวัย 12-14 ขวบ สนใจ
เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร ประเพณีพื้นบาน อัตชีวประวัติบุคคล กีฬา งานอดิเรก สัตว การทองเที่ยว 
เด็กวัยนี้จะรูจักวินิจฉัยการอาน หาขอเท็จจริงมาพิสูจน เด็กชายสนใจวิทยาศาสตร ดาราศาสตร          
การทดลอง เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ความรัก  วรรณคดี 
     นอกจากนี้ยังพบวาเด็กผูหญิงจะมีวุฒิภาวะเร็วกวาเด็กผูชาย และมักจะทํากิจกรรมที่ใช
ความสงบไดดีกวาเด็กผูชาย (ฉวีวรรณ   คูหาภินันท 2542 : 45-47 ; ศรีรัตน   เจิงกล่ินจันทร 2542 
:15-25 ;กระทรวงศึกษา ,กรมวิชาการ 2543 ก :32-41) 
     จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการอาน ส่ิงที่ผูสอนตองตระหนักใน        
การจัดการเรียนรู คือ ความพรอมของผูเรียน ทั้งความพรอมทางดานสติปญญา ความพรอม ทางดาน
สภาพแวดลอมและสังคม ความพรอมทางดานรางกาย และความพรอมทางการศึกษา   อ่ืน ๆ หาก
ความพรอมของนักเรียนทางดานใดดานหนึ่งมีความบกพรองยอมสงผลตอประสิทธิภาพ               
ในการเรียนรูลดนอยลง ดังนั้นในการจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูให
สอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย ควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลใหความพรอม  
ในการเรียนรูของนักเรียนลดลงและขจัดความบกพรองที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแลวใหลดนอยลง โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คาํนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย 
     จากการศึกษา พบวา ในการเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้น ตองคํานึงถึงลักษณะ
ของบทอานที่เหมาะสมกับวัย ดังที่ บันลือ   พฤกษะวัน (2545 : 96-97) ไดกลาวไววาลักษณะของ 
บทอานที่เหมาะสมกับวัยจําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
   1. เปนบทอานที่สนองความตองการแหงวัย 
  2. เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน 
  สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 เด็กวัยนี้จะเขาใจคําเปรียบเทียบ สนใจเรื่องเปนจริง
มากขึ้น เด็กชายสนใจเรื่องวิทยาศาสตร การผจญภัย การตอสู เรื่องมีจินตนาการกวางไกลเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การทดลองงาย ๆ ตามที่เรียนมาจากโรงเรียน เด็กหญิงจะชอบการแตงกาย 
เส้ือผา การบานการเรือน ยังคงชอบเรื่องเกี่ยวกับเทวดา นางฟา ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะชอบ
เหมือน ๆ กัน เชน วรรณคดี นิทาน นิยายสําหรับเด็กงาย ๆ เกี่ยวกับเทพบุตร ชาดก สุภาษิต            
คําพังเพย นิทานพื้นบาน เร่ืองตลก การตูนขําขัน เขาใจปญหาสังคม ศาสนา 
  เด็กวัยนี้จะชอบหนังสือท่ีมีเร่ืองและรูปเทา ๆ กัน หรือรูปอาจจะลดนอยลงได   ลดรูปสี
ลงได เนื้อเร่ืองยาวขึ้น สามารถอานเรื่องสารเคมีงาย ๆ รูเร่ือง เร่ืองตลกงาย ๆ เขาใจไดดี เร่ืองความรู
ตาง ๆ วรรณคดีงาย ๆ นอกจากนี้บางคนที่อานหนังสือเกงมักจะหันไปอานหนังสือในวัยถัดไปได
เปนอยางดี 
  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3-4 (อายุ 8-10 ป) เด็กวัยนี้ชอบนิทานเกี่ยวกับเรื่องสัตวตาง ๆแต
ชอบเรื่องจริง ๆ ไมใชใหสัตวมาพูดภาษามนุษย ชอบผจญภัย ชอบนิทานเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ชอบ 
เร่ืองเกี่ยวกับชีวิตภายในบาน และในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กหญิง เด็กหญิงและเด็กชายมีความสนใจ
แตกตางกันอยางเห็นไดชัด เด็กชายชอบเรื่องเครื่องยนต กลไก การผจญภัย ความ ตื่นเตน  การตอสู 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การทดลองงาย ๆ สวนเด็กหญิงชอบเร่ืองกระจุมกระจิ๋ม นิทาน นิยาย 
ธรรมชาติที่สวยงาม การแตงกาย เส้ือผา การบานการเรือน 
  นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจัยของ ทิพสร มีปน(2539:บทคัดยอ)  ศศิพรรณ    
เปรื่องศิลปรัตน (2544 :บทคัดยอ) จีรัณดา   กั้วพิสมัย(2545 : บทคัดยอ) วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ 
(2547:บทคัดยอ) และเสาวลักษณ  ตรองจิตร (2547:บทคัดยอ) มีความเห็นสอดคลองตรงกันวา 
เนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้นควรเปนบทอานประเภทขาว บทความ สารคดี โฆษณา เพลง สารคดี 
เร่ืองสั้นและบทรอยกรอง และเนื้อเรื่องนั้นตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของ
ผูเรียน เปนเรื่องใกลตัว มีช่ือเรื่องที่นาสนใจ ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอย ๆ เนื้อ
เร่ืองตองไมยาวและยากจนเกินไป จึงจะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้น 
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  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงเลือกใชเนื้อหาประเภทนิทาน เร่ืองสั้น สารคดีสําหรับ
เด็ก และบทรอยกรอง รวมจํานวน 6 เรื่อง 

การเขียนสื่อความ 

      มีผูใหคํานิยามความหมายของการเขียนไวหลายความหมาย ดังตอไปนี้ 
  แมคริมอน (Macrimon 1976 :3) เสนอวา การเขียนที่ดีเปนการสื่อความคิด ความรูสึก
ตลอดจนเรื่องราวตางๆ ใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับเจตนาของผูเขียน 
  วิดโดสัน (Widdowson 1978 : 34-44) กลาววา การเขียน คือ กิจกรรมการสื่อสารชนิด
หนึ่ง การสื่อความหมายนี้ หมายถึง การถายทอดหรือถายโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดย
การใชภาษาเปนเครื่องมือ 
  นภดล จันทรเพ็ญ (2531 : 91) กลาววา การเขียน คือ การแสดงออกในการติดตอส่ือสาร
อยางหนึ่งของมนุษยโดยอาศัยภาษาตัวอักษรเปนสื่อเพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดความตองการและ
ความในใจของเราใหผูอ่ืนทราบ การเขียนมีลักษณะเปนการสื่อสารที่ถาวร สามารถคงอยูนาน    
ตรวจสอบได เปนหลักฐานการอางอิงนับพันนับหมื่นป ถามีการรักษาใหคงสภาพเดิมไวได 
  อัจจิมา เกิดผล (2535 : 73) กลาววา การเขียน คือ การสื่อความหมายโดยมีตัวอักษรเปน
เครื่องมือในการสงสารเพื่อใหผูอานไดรับทราบความรู ความคิดและความรูสึกของผูเขียน 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 1) ไดใหความหมายไววา การเขียน คือ 
การถายทอด  ความรู ความคิดและความรูสึกออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจตามที่ตน
ตองการ 
  กลาวโดยสรุป การเขียน คือ การถายทอดความคิด ที่สามารถสื่อความหมายของการคิด 
หรือความรูสึกออกมาเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความซับซอน
กวาทักษะอื่น เพราะการจะเขียนไดดีนั้นจะตองเปนบุคคลที่ฟงมาก อานมาก มีความรูและ
ประสบการณกวางขวางและสามารถใชถอยคําเรียนเรียงเปนภาษาเขียนไดถูกตอง สละสลวย ดังนั้น
ทักษะการเขียนจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ไดบุคคลนั้นจะตองใชเวลาฝกฝนอยางสม่ําเสมอจนชํานาญ
และตองกระทําอยางมีกระบวนการ คือ ฝกอยางสม่ําเสมอเปนปกติ 
 
จุดมุงหมายของการเขียน 
  กมล การกุศล (2529 : 207-208) ไดเสนอจุดหมายในการเขียนไววา การเขียนใหผูอ่ืน
อานจะตองมีจุดมุงหมายที่แนชัดวาเขียนเพื่ออะไรซึ่งจะชวยทําใหการเขียนอยูในแนวทางหรือ
ขอบเขตที่แนนอนและเขียนไดงายขึ้น จุดมุงหมายของการเขียนโดยทั่ว ๆ ไปอาจแบงไดดังนี้ 
  1. เพื่อเลาเรื่อง คือ เขียนเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ใหผูอ่ืนทราบ 
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  2. เพื่ออธิบาย คือ เขียนอธิบายวิธีการตางๆ หรือเขียนอธิบายความรูในเรื่องตางๆ 
  3. เพื่อแสดงความคิดเห็น คือ เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ  
  4. เพื่อชักจูง คือ การเขียนเพื่อชักจูง ปลุกใจ ปลอบประโลม หรือชักชวนใหทําหรือไมทํา
ส่ิงใดๆ  
  5. เขียนเพื่อสรางจินตนาการหรือใหความบันเทิง คือ การเขียนเพื่อใหอานแลวเกิดความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน เกิดจินตนาการ 
  สนิท ตั้งทวี (2531 : 37-38) ไดเสนอถึงจุดมุงหมายในการสอนเขียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในขอตอไปนี้ 
  1. เขียนตัวหนังสือใหชัดเจน สวยงาม นาอาน มีความเปนระเบียบและรวดเร็ว 
  2. เขียนหนังสือไดถูกตองตามอักขรวิธี 
  3. ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดอยางถูกตอง 
  4. เลือกใชคําไดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อความและความนิยม 
  5. ถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาเปนภาษาที่กะทัดรัด สละสลวยชัดเจนและเขาใจงาย 
  6. แกสํานวนภาษาที่ไมถูกตองใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษาได 
  7. เขียนเลาเรื่องตางๆ ตามที่ตองการได 
  8. เขียนตอบคําถามไดตรงประเด็น 
  9. เขียนเรื่องโดยใชถอยคําชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตาม 
  10. เขียนไดถูกตองตามแบบการเขียนทุกประการ 
  ศิริพร ลิมตระการ (2534 : 47, อางถึงใน นุสรา ขวัญศรี 2540 : 16-17) กําหนดจุดมุงหมาย
ในการเขียนไวดังนี้ 
  1. เพื่อเปนการฝกฝนทักษะการเขียนใหพัฒนางอกงามยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อใหรูจักเลือกภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส 
  3. เพื่อใหสามารถรวบรวมและลําดับความคิดแลวจดบันทึก สรุปและยอใจความเรื่องที่
อานหรือฟงได 
  4. เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดเปนเรื่องราวใหผูอ่ืนเขาใจความหมายอยางแจมแจง 
  5. เพื่อใหสามารถสังเกต จดจํา และเลือกเนนถอยคํา หรือสํานวนโวหารใหถูกตองตาม
หลักภาษาและสื่อความหมายไดตรงตามตองการ 
  6. เพื่อใหมีทักษะการเขียนประเภทตางๆ และสามารถนําหลักการเขียนไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
  7. เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากการเขียนตามความสนใจและตามความถนัด 
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  8. เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาของการเขียนวามีประโยชนตอการศึกษา 
  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544  ก : 5) กําหนดจุดมุงหมายในการเขียนไว ดังนี้แบง
จุดมุงหมายในการเขียนดังนี้ 
   1.การเขียนเพื่อเลาเรื่อง การเขียนเพื่ออธิบาย การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียน
เพื่อโนมนาวและโฆษณา และเขียนเพื่อสรางจิตนาการ 
   2. การเขียนเพื่อเลาเรื่อง คือ การเขียนถายทอดเรื่องราว เหตุการณ  ประสบการณและ
ความรู วิธีการที่ผูเขียนตองใช คือ เลาหรือบรรยายรายละเอียดและขอเท็จจริงตางๆ โดยตอง
จัดลําดับความคิดหรือขอมูลที่เลานั้นอยางเปนระบบ วิธีการบรรยายมักแทรกอยูในการเขียนเรื่อง
แทบทุกชนิด เพราะเปนการปูพื้นเรื่องหรือใหความรู ความคิดทั่วๆ ไปแกผูอาน โดยไมนําความรูสึก 
หรืออารมณของผูเขียนเขาไปเกี่ยวของ 
   3. การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การทําใหผูอานเขาใจเรื่องที่เขียนนั้น เชนอธิบายหลักการ 
กฎเกณฑ ระบบ วิธีการ ความรูหรือความคิดที่เขาใจยาก มักใชในการเขียนตํารา งานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ วิธีประดิษฐส่ิงตางๆ และการอธิบายคําสอนทางศาสนาเปนตน  ตองจัดลําดับขั้นตอน
การอธิบายเปนอยางดี 
   4. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ผูเขียนแสดงความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ผูเขียนอาจ
แสดงความคิดเห็นอยางเดียว หรืออาจใหคําแนะนํา ขอคิด ขอเตือนใจดวยก็ได แตตองมีขอเท็จจริง 
มีการชี้แจงเหตุผลอยางถูกตองชัดเจน การเขียนที่มีจุดมุงหมายเชนนี้มักใชในบทความและบท
วิจารณในหนังสือพิมพเปนตน 
   5. การเขียนเพื่อโนมนาวและโฆษณา คือ การเขียนที่มีจุดมุงหมายจะทําใหผูอานยอมรับ
ส่ิงที่ผูเขียนเสนอ โดยการจูงใจใหเปล่ียนความคิดหรือความเชื่อเดิม เพราะผูอานเกิดความรูสึกใหม
วาเมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแลว ตนจะไดรับผลดีตอบสนอง ซ่ึงอาจหมายถึงมีความเปนอยูที่
ดีขึ้น มีรูปรางหนาตาผิวพรรณสวยงามขึ้นหรืไดกําไรจากการลงทุนเพียงเล็กนอยเปนตน 
        การโนมนาวใจนั้นเปนปรากฏการณที่มีอยูตลอดเวลาในสังคม บุคคลอาจจะตองถูก
โนมนาวใจ จะพบไดมากในคําขวัญตางๆ และในการโฆษณาสินคา วิธีเขียนคําขวัญทั่วไปหรือเขียน
คําโฆษณานิยมใชภาษาสั้นๆ อาจนํามาเลนคําหรือสํานวนใหคลองจองกัน ชวนใหผูอานจําติดใจไดงาย 
   6. การเขียนเพื่อสรางจินตนาการ คือ การเขียนเพื่อถายทอดอารมณและความรูสึกสู       
ผูอานใหผูอานไดสรางจินตนาการหรือสรางอารมณและมโนภาพตามที่ผูเขียนตองการ ในการเขียน
เพื่อจุดมุงหมายเชนนี้จะตองใชภาษาที่ประณีตงดงาม ขอความที่เขียนแตละครั้งนั้น ผูเขียนอาจมี    
จุดมุงหมายตางๆกัน แลวแตเนื้อหาของเรื่องเชน การเขียนเพื่อเลาเรื่องมักปรากฏอยูในตอนตางๆ 
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ทั่วไป สวนการเขียนเพื่อโนมนาวใจอาจแทรกอยูกับการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เปนตน      
การเขียนเพื่อสรางจินตนาการก็เชนเดียวกัน นอกจากปรากฏตามลําพังเรายังพบอยูปนกับการเขียนเลาเรื่องได 
   อาจสรุปไดวาจุดประสงคของการเขียนนั้นขึ้นอยูกับเจตนาของผูเขียนโดยใชภาษา      
ใหเหมาะสมกับงานเขียนแตละประเภทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตรงตามความตองการหรือตรงตาม
จุดประสงคของการเขียน สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ             
การเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนดานการเขียน คือ กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน ขอมูลสาระ
สนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
   ดังนั้นความสามารถในการเขียน คือ ความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร แสดง
ความรูสึก ความคิด ความรู หรือจินตนาการไดอยางสละสลวย สงผลใหผูอานเกิดความคิด              
ความเขาใจโดยการเลือกใชถอยคําและเรียบเรียงเปนประโยคและขอความเพื่อส่ือสารตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย       ชวงชั้นที่ 1 ไดกําหนดความสามารถดานการเขียนของผูเรียน คือ กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน ขอมูลสาระ
สนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
องคประกอบของความสามารถในการเขียน 
   เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลวทักษะการเขียนเปนทักษะที่ยาก และซับซอนที่สุดใน
ทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะ จากความหมายของความสามารถในการเขียนทําใหทราบความสามารถ
ในการเขียนนั้นเปนความสามารถที่ตองอาศัยองคประกอบตางๆหลายดาน เพื่อใหความสามารถใน
การเขียนของผูเขียนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักศึกษาหลายทานไดแสดงทรรศนะไวดังนี้ 
   1. รูปแบบภาษาที่ถูกตอง ผูเขียนควรมีความสามารถเขียนงานดวยรูปแบบภาษาที่  
เหมาะสมและถูกตอง 
   2. กลไกในการใชเครื่องหมายวรรคตอนผูเขียนควรมีความสามารถในการใช         
เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนไดถูกตอง 
   3. การเรียบเรียงเนื้อหา ผูเขียนสามารถเรียบเรียงเนื้อหาในงานเขียนใหเปนไปตามลําดับ
ความคิดที่ตองการจะนําเสนออยางชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค ไมสับสนหรือวกวน 
   ฮีตัน ( Heaton  1979 : 138 )  สรุปถึงองคประกอบที่จําเปนและสําคัญตอความสามารถ
ในการเขียนไวดังนี้ 
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   1. ทักษะทางภาษา หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง 
   2. ทักษะลีลาในการเขียน หมายถึงความสามารถในการเลือกใชประโยคและภาษาได
อยางเหมาะสม 
   3. ทักษะกลไกในการเขียน หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องหมายวรรคตอน  
การเขียนตัวอักษรและสะกดคําไดถูกตอง 
   4. ทักษะในการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถที่จะเขียนไดตามความคิด และลําดับ
ความคิดนั้นอยางเหมาะสมเหตุสมผล และลีลาการเขียนที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองนั้น 
   ไวท ( White 1980 : 6 ) ใหทรรศนะวาความสามารถในการเขียนจะตองประกอบดวย
องคประกอบตางๆ ไดแก 
   1. ความถูกตองของภาษา หมายถึง ผูเขียนมีความสามารถใชภาษาไดถูกตองตาม      
หลักการตางๆ ของภาษา 
   2. ความเหมาะสมของลีลาภาษา  หมายถึง ผูเขียนมีความสามารถเขียนงานนั้นดวยลีลาที่
เหมาะสม ตอเนื้อเร่ืองที่เขียน มีการเลือกใชคําและภาษาที่สละสวย 
   3.  เอกภาพของแกนของเรื่องและประโยคใจความสําคัญ หมายถึง  ผูเขียนตองนําเสนอ
ความคิดและเรียบเรียงขอความไดสัมพันธกัน และมีความเปนเอกภาพในเรื่องที่เขียนนั้น โดยนํา
ความรูของผูเขียนมาถายทอดใหเหมาะสมกับหัวเร่ืองโดยคํานึงถึงผูอานดวย 
   ไรมส ( Raimes  1985 :5-11)  ใหทรรศนะวา  ในการที่จะเขียนไดชัดเจนคลองแคลว 
และส่ือความคิดใหผูอานใหเขาใจไดดีนั้น ผูเขียนจะตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบเหลานี้ คือ 
   1. เนื้อหา ในการเสนอเนื้อหาของงานเขียน ผูเขียนควรคํานึงถึงความสัมพันธของ     
ถอยคําความชัดเจน การมีความคิดริเร่ิมและความมีเหตุผล 
   2. กระบวนการของผูเขียน ผูเขียนควรมีกระบวนการเขียนที่ครบวงจร ไดแก การไดมา
ซ่ึงความคิด การเริ่มลงมือเขียน การเขียนราง และการทบทวนแกไข 
   3. ผูอาน ผูเขียนจะตองพิจารณากอนลงมือเขียนวา ผูอานคือใคร เพื่อสามารถผลิตงาน
เขียนนั้นใหเหมาะสมกับผูอาน 
   4. จุดประสงค ผูเขียนจะตองมีเหตุในการเขียนงานเขียนแตละช้ิน 
   5. การเลือกใชคําผูเขียนจะตองรูจักเลือกใชคําศัพท สํานวน และคําที่แสดงความรูสึกให
เหมาะสม 
   6. การเรียบเรียงขอความผูเขียนควรคํานึงถึงการเรียบเรียงถอยคําเปนปริเฉทประโยค
ใจความสําคัญและประโยคสนับสนุน การใชเครื่องหมายสัมพันธความและความเปนเอกภาพ 
   7. กลไกในการเขียน ผูเขียนคํานึงถึงลายมือ การสะกดคาํ และเครื่องหมายวรรคตอน 
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   8. การใชภาษา ผูเขียนควรคํานึงถึงลายมือ กฎเกณฑ การใชคํากริยา ความสอดคลอง
ระหวางประธานและกรยิา คาํนําหนานาม และคําสรรพนาม 
   9. ความสัมพันธระหวางถอยคําในประโยค ผูเขียนควรคาํนึงถึงโครงสรางขอบขายของ
ประโยคและการเลือกใชลีลาของประโยค 
   บรูคส และกรุนดี (Brookes and Grundy 1990 : 14-26) ใหความเห็นวาองคประกอบ
ของความสามารถในการเขียน สรุปดังนี ้
   1. จุดมุงหมายในการเขียนเปนสิ่งจําเปนมากในการเขียนงานแตละครั้ง ผูเขียนตองมี   
จุดมุงหมายในการเขียนเสียกอนจึงสามารถลงมือเขียนได 
   2. ภาษาพูดและภาษาเขยีน ผูเขียนจะตองมีความเขาใจในการใชภาษาในการเขยีน งาน
แตละชิ้นสวนใหญแลวมกัใชภาษาเขยีน นอกจากเปนงานเขียนที่มีบทพูดอาจมีการใชบทพูด       
รวมดวย 
   3. ความเปนนักอาน ผูเขียนจะตองเปนผูที่อานมาก ซ่ึงจะชวยผูเขียนไมเพียงแตดาน
ความรูที่นํามาใชในการเขียนเทานั้นแตจะทําใหผูอานไดเห็นรูปแบบการเขียนที่แตกตางกันไปซึ่ง
เปนประโยชนตอการเขียนของผูเขียนเอง 
   4. กระบวนการและผลิตผลของงานเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูในกระบวนการเขยีนวา 
ในการเขียนแตละครั้งจะตองมีการลําดับขั้นตอนไมใชเขียนเพียงคร้ังเดียว แตจะตองมีการศึกษา
ขอมูล มีการวางแผนเพื่อเขียนรางตนฉบับกอน แลวจึงทบทวนแกไขเพื่อใหงานเขียนมีคุณภาพ 
   5. การวิเคราะหรูปแบบการเขียน ผูเขียนจะตองมีความรูความเขาใจรูปแบบของงาน
เขียนแตละประเภท เพื่อเลือกใชรูปแบบนั้นใหเหมาะสมกับงานเขียนที่ผูเขียนตองการ 
   นอกจากนี้ ศิริพร พัวพันธ (2532 : 17-18) ไดสรุปองคประกอบของความสามารถใน
การเขียนไววา 
   1. กลไกในการเขียน ไดแกการสะกดตัวอักษรที่ถูกตอง การใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการใชตัวอักษรตัวใหญใหถูกตองตามระเบียบวิธีการเขียนของแตละภาษา 
   2. หลักภาษา ไดแกการเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษานัน้ 
   3. เนื้อหาซ่ึงเปนส่ิงที่สําคัญมาก ไดแก สาระที่ตองการเขียนมีความเหมาะสมตรงกับ 
จุดประสงคที่ผูเขียนตองการและเหมาะสมกับผูอาน 
   สรุปไดวา  องคประกอบของความสามารถในการเขียนที่จะทําใหการเขียนมี             
ประสิทธิภาพนั้นมีหลายประการ คือ ความรูความเขาใจทั้งดานไวยากรณและรูปแบบของงานเขียน
แตละประเภทที่ผูเขียนตองศึกษาเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับผูอาน ความสามารถดานการใชภาษา
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เชื่อมโยงความรูความคิดในการสื่อสารอยางเปนระบบและสละสลวย รวมทั้งกระบวนการเขียน    
จะตองใชความสามารถเหลานี้ส่ือสารออกมาเปนงานเขียนใหตรงกับจุดมุงหมายที่ผูเขียนตั้งใจไว 
 
การสงเสริมความสามารถในการเขียน 
   บันลือ พฤกษะวัน (2535 : 49-55) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมความสามารถใน  
การเขียนใหเกดิประสิทธิภาพที่ดีไวดังนี ้
   1. สงเสริมการเขียนบอกชื่อภาพ เขียนอธิบายภาพ 
               1.1 ใหโอกาสเด็กวาดภาพตามที่ตองการอยางอิสระ แตมีเงื่อนไขวาจะตองบอกชือ่
ภาพได 
               1.2 กิจกรรมการสงเสริมการแสดงออกทางภาษา ไมควรจํากัดเฉพาะการเขียน ควร
จัดกิจกรรมการฝกและพัฒนาภาษาพดูควบคูกันไปหลายลักษณะสลับกันไป เชน เลนถามทวนคาํ    
ทวนประโยค เลาเรื่องจากภาพ ซ่ึงกิจกรรมสงเสริมการพูดเปนประโยค การเลาเรื่องจะชวยการ
พัฒนาการสื่อความคิดในการพูด (Speech – Thought) ปูพื้นฐานนําไปสูการสื่อความคิดในการเขยีน 
(Written – Thought) ไดดเีปนลําดับ 
               1.3 สงเสริมการเขียนบอกรายละเอียดและเขียนบรรยายภาพ 
               1.4 การสงเสริมการเขียน โดยเติมคําบรรยายหรือบอกภาพ 
   2. สงเสริมการเขียน เลาเรื่องและประสบการณที่ฟง 
                2.1 สงเสริมใหเขียนเลากิจวตัรประจําวนั 
               2.2 สงเสริมการเขียนเลาประสบการณหรือเหตุการณ 
                2.3 สงเสริมการเขียนนิทานทีเ่คยฟง 
   3. สงเสริมการเขียนเพื่อแสดงความตองการของตน เชนชอบเลนเกมอะไร ทําไมจึงชอบ 
   4. สงเสริมการเขียนเพื่อแสดงความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ โดยครูกําหนด        
สถานการณแลวใหนักเรียนเขียนบอกความรูสึกนึกคิด 
    นอกจากนี้ สลิล ศิริมงคล (2536 : 37-39) เสนอ 10 วิธีในการสอนเด็กใหเขียนเร่ืองเปน 
สรุปไดดังนี ้
   1. อานบอย 
   2. คอยคิดคํา 
   3. จําประโยค 
   4. โลกสีสัน 
   5. ฝนสวยหร ู
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   6. ดูแลวเขยีน 
   7. เพียรตอเติม 
               7.1 ขึ้นตนเรื่องใหเขียนบรรยายสวนกลางเรื่องและสรุปจบ 
               7.2 ใหสวนกลางเรื่อง และสรุปให ใหนักเรียนขึ้นตนเรื่อง 
               7.3 ใหสวนตนและกลางเรือ่ง ใหตอเติมเรื่องจนจบสมบูรณ 
   8. เสริมดวยคําจากขอที่ 1-7 ใหเด็กไดบรรยายอยางอิสระตามความคิดสรางสรรค 
   9. ทําตามเกณฑ 
   10. เลนกอนเขยีน 
   สรุปไดวา การสงเสริมความสามารถในการเขียนควรเริ่มจากการปูพื้นฐานจากงายสูยาก
เพื่อใหนักเรียนเกิดกําลังใจในการเขียนและพัฒนาความสามารถทางการเขียน  เกิดความคิด       
สรางสรรค สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนระบบตามวัย 
 
องคประกอบในการเขียน 
   ฮีตัน (Heaton 1975 : 138 ) จดัองคประกอบสําคัญในการเขียน ไวดังนี ้
   1.   ความสามารถในการใชไวยากรณของภาษาไดถูกตอง (Grammatical Skills) 
   2.  ความสามารถในการเลือกใชประโยคและใชภาษาไดอยางเหมาะสม (Stylistical Skills) 
   3.  ความสามารถในการใชเครื่องหมายวรรคตอน และการใชอักษรตัวพิมพหรือตวัเขยีน
ใหญ (Mechanical Skills) 
   4. ความสามารถในการเขียนไดตามความคิดและลําดับความคิดนั้นๆ อยาง
สมเหตุสมผล (Judgemen Skills) 
   แฮรริส และซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 68-69) กลาววาการเขียนโดยทั่วไปจะตองมี
องคประกอบดังตอไปนี้ 
   1. เนื้อหา ไดแก เนื้อหาสาระที่ใชในการเขียน  
   2. การวางรูปแบบ ไดแก การจัดลําดับเนื้อหา 
   3. ไวยากรณ ไดแก การจัดโครงสรางไวยากรณที่ถูกตอง 
   4. ลีลา ไดแก การเลือกโครงสรางการเลือกคําและสํานวนตางๆ ของภาษาที่ใชในการ
เขียน เชน การใชเครื่องหมายเฉพาะ หรือเพื่อใหเกิดอรรถรส 
   5. กลไกการเขียน ไดแกการใชสัญลักษณตางๆ ของภาษาที่ใชในการเขียน เชน การใช
เครื่องหมายวรรคตอนถูกตองตามเกณฑของภาษานัน้ๆ 
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   วรรณ แกวแพรก (2526:3 ,อางถึงใน นุสรา ขวัญศรี 2540 : 14-15 ) กลาวถึง
องคประกอบของงานเขียนวาประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ 
   1. คํา คําเปนองคประกอบประการแรกของการเขียน ผูเขียนจะตองใชคําจํานวนมากใน
การเขียนเรื่องหนึ่งๆ ผูเขียนที่มีความรูเกี่ยวกับคําดีสามารถที่จะเขียนไดดกีวาผูที่รูคํานอย ยิ่งมี
ความรูเกี่ยวกบัคําเทาใดกย็ิ่งมีโอกาสที่ยิ่งขึ้นไดเทานั้น 
             2. ประโยคนอกจากคําแลวผูเขียนจะตองใชประโยค โดยผูกประโยคนี้จากคําตางๆ ที่
ตนรูอยูประโยคจึงเปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่ตองใชในการเขียน  ใครสามารถผูกประโยคไดดี
ก็สามารถที่จะนําไปใชในการเขียนไดดีดวย 
          3. ขอความสั้นๆเมื่อผูกประโยคโดยใชคําตางๆแลว ผูเขียนก็ตองลําดับประโยคหลายๆ 
ประโยคเขาเปนขอความสั้นๆ  เพื่อส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่งออกมาขอความสั้น ๆ  จึงเปน
องคประกอบ อีกอยางหนึ่งในการเขียนขอเขียนจะอานงายและนาอานขึ้น ถาผูเขียนมีความสามารถ
ในการลําดับประโยคเขาเปนขอความสั้นๆ ไดเปนอยางดี 
   4. ขอความตอนหนึ่งๆหลังจากลําดับประโยคเขาเปนขอความสั้นๆ แลวผูเขียนจะตอง
พิจารณาเรียงขอความสั้นๆ หลาย ๆ ขอความใหตอเนื่องสัมพันธกันจนเกิดเปนขอความตอนหนึ่ง
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตองการ 
   5. การลําดับขอความหลายๆ ตอนเขาเปนขอความเรื่องหนึ่งๆการนําขอความตอนหนึ่งๆ 
มาประกอบเปนขอความ ผูเขียนตองลําดับขอความแตละตอนใหตอเนื่องสัมพันธเปนเรื่องเดียวกัน 
ทั้งนี้เพื่อใหผูอานเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่เขียนตามที่ผูเขียนตองการไดดีขึ้น 
   6. เนื้อหาสาระที่ใชในการเขียนเนื้อหาสาระที่ผูเขียนสามารถนํามาใชในการเขียนเรื่องนี้
มีหลายอยาง เชน ความรู   ความเขาใจ  ความคิดเห็น  ทัศนคติ  หรือประสบการณตางๆ สวนเมื่อไร
จะนําเนื้อหาใดมาใชแลวแตลักษณะของการเขียนนั้นๆ 
   7.  อารมณหรือแรงจูงใจในการเขียนการเขียนจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเขียนมีอารมณหรือ
แรงจูงใจในการเขียน อารมณหรือแรงจูงใจในการเขียนเกิดขึ้นดวยเหตุหลายประการเปนตนวา 
ความตองการที่จะแสดงออก ความตองการที่จะบอกกลาวใหทราบ 
   องคประกอบของการเขียนเปนสวนสําคัญที่จะทําใหงานเขียนเปนงานเขียนที่ดี  ดังนั้น
ในการเขียนตองคํานึงถึงสวนประกอบเหลานี้คือ เนื้อหาสาระของงานเขียน การจัดลําดับหรือการ
วางรูปแบบ การใชภาษารวมถึงการใชไวยากรณ และลีลาในการเขียนหรือความสามารถในการ
เขียนถายทอดความคิดเพื่อใหเกิดอรรถรสโดยอาศัยอารมณหรือแรงจูงใจในการเขียน นอกจากนั้น
ตองเรียบเรียงองคประกอบตางๆ ใหความกลมกลืนตอเนื่องกันสละสลวย 
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การสอนเขียน 
   ในการเรียนภาษานอกจากจะมีจุดประสงคที่ฟงใหเขาใจ พูดส่ือความหมายไดหรืออาน
ส่ิงที่ผูอ่ืนเขียนไดเขาใจแลว ยังตองเขียนใหผูอานเขาใจไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนอีกดวย        
การเขียนยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ อีกหลายประการ เชน ชวยเสริมการเรียน   
โครงสรางทางไวยากรณ สํานวน คําศัพท ที่ไดเรียนไปแลวใหเขาใจและถูกตองยิ่งขึ้น เปนการ     
ชวยใหผูเรียนแสดงออกทางความคิด (สุภัทรา อักษรนุเคราะห 2532 : 107)  ไดเสนอกิจกรรมการสอน
เขียนไว  3    ลักษณะ   คือ 
   1. การเขียนทีม่ีการควบคุม เปนการเขียนทีม่ีลักษณะดังตอไปนี ้
       1.1 การคัดลอก เปนกิจกรรมที่ตองฝกทักษะการเขียนใหเดก็ไดงายที่สุด โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ใหเดก็คุนเคยกับคําศัพท รูปแบบของประโยค ขอความ การสะกดคํา การใช     
เครื่องหมายวรรคตอน เปนตน 
        1.2 การเติมคําใหสมบูรณ เปนการฝกเขยีนที่ผูเรียนตองใชความสามารถ มากกวา 
การคัดลอก วธีินี้ครูผูสอนทําไดโดยนําเอาขอความใหนกัเรียนอาน 2-3 คร้ังกอน หลังจากนั้นจะตดั
คําใดคําหนึ่งออกจากขอความนั้นทิ้งไป แลวใหผูเรยีนใชความสามารถในการหาคํามาเติมขอความ
นั้นใหสมบูรณ 
        1.3 การเขียนเรียงความแบบอยูในกรอบควบคุม การเขียนเรียงความของชั้นนี้เปน
แบบฝกที่เขียนยากขึน้ โดยใหนกัเรียนเลือกเอาสวนตางๆ ของภาษารวมกันเปนประโยคหรือ
ขอความตามความเหมาะสม โดยเลือกจากคําที่ครูกําหนดให 
        1.4 การฝกเขียนจากทักษะการฟง เปนการฝกการเขียนจากการฟง 2-3 คร้ัง    
หลังจากนัน้ครูจะใหนักเรียนเขียนเรื่องหรือขอความใหมีขอความใกลเคียงกับเรื่องทีค่รูอานใหฟง
มากที่สุด หรือครูอาจจะใหนกัเรียนฟงเรื่องราวหรือขอความจากเทปแลวเขียนขอความนั้นจากการที่ฟง   
จากเทป 
        1.5 การเขียนโดยใชภาพ ครูอาจจะหารปูภาพหรือการตูนตางๆ เปนเรื่องมาใชสอน
นักเรียน วิธีการสอนคือ ครูจะนําเอาภาพเหลานี้ เปนตัวกําหนดโครงเรื่องใหนกัเรียน และนักเรยีน
จะตองพยายามผูกเรื่องจากภาพตามความคิดจินตนาการ และประสบการณของตนเอง ครูเปนผู
ชวยเหลือใหคาํแนะนํา 
        1.6 การรวมประโยคเขาดวยกัน เปนกจิกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะปพูื้นทาง
ความสามารถทางการเรียน โดยใหผูเรียนพยายามรวมประโยคที่มีใจความใกลเคยีงกนัเขาดวยกนั 
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   2. การเขียนบทชี้แนะ เปนการเขียนที่ผูเรียนจะตองแสดงความสามารถและความคิดเห็น
มากขึ้น ครูเปนเพียงผูวางโครง และจุดสําคญัเทานั้น กอนเขียนผูเรียนจะตองอภิปรายรวมกันใน    
หัวขอส้ันๆ กอน แลวจึงเขียนโดยการเลือกใชคําใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตนตองการแสดงออก 
   3. การเรียนรูภาษาในบริบท การเรียนรูภาษาควรเริ่มจากการรับรูปแบบภาษาที่ถูกตอง
ตามลักษณะบริบทภาษาตางๆ และเกี่ยวของกับวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงรูปแบบภาษาหรือชนิดของ    
เนื้อความตางๆ นักภาษาศาสตรการศึกษาใชคําจากภาษาฝรั่งเศส “Genre” ภาษาไทยใชคําวา อรรถ
ลักษณะของภาษา 
               ศรีวัย สุวรรณกิติ (2522 : 157-158) ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรคํานึงในการสอนทักษะการ
เขียนดังนี้ คือ  
                      1. การฝกเขียนสวนใหญควรเนนการฝกนอกหองเรียนมากกวา เพราะเวลาสอนสวน
ใหญในหองเรียนควรใชการฝกทักษะ การฟง การพูด ซ่ึงเปนทักษะที่ผูเรียนไมสามารถมีโอกาสฝก
ดวยตนเองไดนอกหองเรียน 
   2. การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบฝกปากเปลาที่งายๆ    ควรนํามาเปนแบบฝกเขียนในหองเรียน
บาง 
   3.  ส่ิงที่ผูเรียนฝกเขียนนั้น ควรจะเปนสิ่งที่เขาไดฝกดวยปากเปลามาแลว การเขียนเปน
การเสริมสงที่ใชฝกปากเปลามานั้น 
   4. งานทุกครั้งที่ใหผูเรียนเขียน ไมวาจะเปนการเขียนในหองหรือการบานก็ตามครูตอง
ตรวจอยางละเอียดและสงคืนผูเรียนโดยเรว็ที่สุด 
   สนิท ตั้งทวี (2531 : 38-40) เสนอแนะหลักในการสอนเขยีน ดังนี ้
   1. ครูควรทําการทดสอบความรูขั้นพื้นฐานทางการเขียนของผูเรียนกอนสอนเพื่อวัด
ความสามารถในการสะกดคํา การใชคํา การผูกประโยค และการเรียบเรียงขอความ 
   2. การสอนการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเร่ืองใดก็ตาม ครูไมควรกําหนดเรื่องตายตัว 
ควรใหโอกาสนักเรียนไดเลือกเรื่องที่จะเขียน หรือมีสวนรวมในการเสนอเรื่อง 
   3. การสอนทักษะการเขยีน ครูไมควรแยกสอนทักษะอื่นๆ 
   4.ทักษะการเขียนเปนทักษะที่คอนขางยุงยาก ซับซอน ครูควรใชหลักการเสริมแรงเสริม
กําลังใจหลายรูปแบบเพื่อดึงความสนใจของนักเรียน 
   5. การสอนนั้นครูไมควรมุงแตกฎเกณฑหรือทฤษฎี ควรใชการปฏิบัติจริง ทําจริง ให    
รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
   6. การสอนทักษะการเขียนที่ไดผลนั้น ครูไมควรใชคําอธิบายอยางเดียว ควรใชส่ือ
ประกอบการเขียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจไดชัดเจนและไมเกิดความเบื่อหนาย 
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   7.ครูควรวางแผนการสอนอยางละเอียด มีจุดประสงคอะไรบางและควรจะเปน          
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงเนนพฤติกรรมการเขียนอยางชัดเจน การนําเขาสูบทเรียน การเรียน   
การสอน การจัดกิจกรรมที่จะทําใหทักษะการเขียนสัมพันธกับวิชาอ่ืน รวมทั้งส่ือการสอนและการ
ประเมินผล 
   8. นักเรียนควรมีสวนในการวัดผลและการสรางเกณฑในการประเมินการเขียน ทั้งนี้
เพื่อใหทราบแนวทางในวัดผลวาเปนอยางไร เพื่อผูเรียนจะไดใชดุลยพินิจและวิจารณญาณในการ
ทํางาน 
   สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 109-110 ) กลาววา ผูสอนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ใน
การสอนทักษะการสอนเขียน คือ  
   1. ผูเรียนควรคุนเคยกับการสอนหลาย ๆรูปแบบ ทั้งนี้ถาผูเรียนเห็นแตบทสนทนา หรือ
การเขียนแบบเลาเรื่อง   ผูเรียนก็ไมสามารถเขียนจดหมายรายงานได  ดั้งนั้นจึงควรอธิบายรูปแบบ  
การเขียนแบบตาง ๆ เชน แบบเลาเรื่อง แบบบรรยาย เปนตน 
   2. ผูเรียนจะตองทราบวา กลไกตาง ๆที่เกีย่วของกับการเขียนมีอะไรบาง เชน การเขยีน
ตัวอักษรกฎการเรียบเรียงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชเครื่องสัมพันธความตาง ๆ 
   3. ผูเรียนควรไดเขียนสิ่งที่เกี่ยวของในชวีติจริง เพื่อจะชวยใหเกดิแรงจูงใจและเหน็
ความสําคัญที่จะเขียน เพราะจะตองใชไดจริงในชวีิตประจําวนั 
   4. ผูสอนพึ่งระลึกเสมอวาไมมีวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด ผูสอนตองใชแนวการสอนเพื่อ   
การสื่อสารอาจใชวิธีการสอนหลาย ๆแบบตามที่เห็นวาเหมาะสมกับผูเรียน ไมวาจะเปนการเขียน
แบบบริบทตาง ๆ การเขียนเรียงความโดยการวางกรอบใหเขียน การเขียนแบบอิสระ การฝก
ประโยค การวเิคราะหบริบทที่เปนพื้นฐานที่จําเปนของทกุวิธี 
   5. ผูสอนจะตองตระหนักในหลักการที่วาการเขียนคือ การเขียนขอเขียนที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ไมใชแตเขียนแตเพียงประโยคเดี่ยว ๆ เทานั้น ผูเขียนจะตองเขียนเพื่อ
สนอง  จุดประสงคของตนเองและผูอาน 
   6. ผูสอนควรแลกเปลี่ยนลักษณะการทํางานระหวางผูสอนกับผูเรียนตัวตอตัวมาเปน     
ผูสอน และของผูเขียนแทน และผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานดวยตนเอง 
   นอกจากนี้ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2533: 117-119 ) ยังไดเสนอแนะ
วาทักษะการเขียน เปนทกัษะที่ตองใชเวลาและความสม่ําเสมอในการฝกฝน ผูสอนจะตองมีความ
พยายามจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมลัีกษณะตางกนัออกไป เพือ่ใหมีบรรยากาศในการเรยีนที่
นาสนใจ และเพิ่มพูนทักษะการเขียนใหดยีิ่งขึ้นโดยไดเสนอแนะหลักสําคัญในการเขียนไวดังนี ้
   1. กอนสอนผูสอนตองทดสอบความพรอมของผูเรียน 
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   2. ผูสอนตองปลูกฝงใหผูเรียนไดตระหนักในคุณคาของการเขียนที่ใชส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันและสามารถยึดเปนอาชีพไดในอนาคต 
   3. การสอนแตละครั้ง ผูสอนควรตั้งจุดประสงคของแตคร้ังอยางชัดเจน 
   4. ในการสอนเขียนผูสอนตองไมกําหนดหัวเร่ืองตายตัว ควรใหผูเขียนมีโอกาสเสนอและเลือก
เร่ืองเอง 
   5. ควรสอนทักษะการเขียนใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ 
   6. ผูสอนควรใชกลวิธีจูงใจหลาย ๆรูปแบบ 
   7. การจัดกจิกรรมและมอบหมายงานควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   8. ผูสอนควรใชวิธีสอนหลาย ๆแบบ เพื่อใหบรรยากาศการเรียนการสอนนาสนใจ และ
เปนการสงเสริมใหผูเรียนเกดิความกระตือรือรนที่จะเขียน 
   9. ผูสอนควรทํากิจกรรมการสอนหลาย ๆประเภท และควรใหผูเรียนมีสวนรวม                   
ในการวางแผนกิจกรรมนั้นดวย และกิจกรรมการเขียนนั้นควรเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรง 
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหมาก 
   10. การสอนทักษะการเขียนที่ไดผลดีนั้น ผูสอนควรใชส่ือประกอบดวยเพราะจะชวย
เราความสนใจบทเรียน ดีขึ้น 
   11. ผูสอนควรวางแผนการสอนอยางละเอียด 
   12. ผูเรียนควรมีสวนรวมในการสรางเกณฑการเขียนประเภทตางๆ ดวย ทั้งนี้เพื่อฝกให
ผูเขียนเขียนโดยมีหลักเกณฑ นอกจากนี้ยังเปนการชวยใหการประเมินผลงายขึ้น ผูเรียนเองก็
สามารถปรับปรุงงานเขียนของตนใหเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 
   13. ในกรณีที่ผูเรียนประสบปญหาในการเขียน เชน ไมสามารถถายทอดความรูสึก     
นึกคิดออกมาเปนภาษาเขียน ผูสอนอาจชวยไดโดยการสรางสถานการณ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเขียน 
   14. เมื่อผูเรียนเขียนตามที่สอนมอบหมายแลว ผูสอนควรรีบตรวจใหเสร็จแลวคืนผูเรียน
พรอมทั้งเขียนติชมใหชัดเจน เพื่อวาผูเรียนจะไดทราบวาตนมีขอดีขอดอยอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปน                
การชวยใหผูเรียนมีกําลังใจในการเขียนตอไป 
   15. นอกจากสอนเขียนในชั้นเรียนตามปกติแลว ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือมอบหมาย
งานใหผูเรียนไปทํานอกชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขียนไดอยางสม่ําเสมอ 
   จากขอเสนอแนะของนักศึกษาหลายทาน แสดงใหเห็นวา การสอนเขียนมีหลายลักษณะ 
ทั้งแบบเขียนโดยครูเปนผูวางกรอบไวใหหรือเขียนอยางอิสระแตที่สําคัญคือ การฝกเปนประจําใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อฝกประสบการณการเขียนโดยตองสอดคลองกันศักยภาพของผูเรียนและ
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ตองฝกตามลําดับงายสูยากดวยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังตองเสริมดวยการอานเพื่อใหมี
ความสามารถดานการเลือกสรรถอยคํามาใชอยางเหมาะสมและสละสลวย 
 
การวัดความสามารถในการเขียน 
   สําหรับการวัดความสามารถในการเขียนนั้นไดมีผูเช่ียวชาญดานการทดสอบหลายทาน
เสนอแนวทางดังนี้ 
   ฮีตัน (Heaton 1979 : 134-135) เสนอแนะวาการวัดความสามารถในการเขียนนั้นควรจะ
วัดผูเขียนในดานตอไปนี้ 
   1. วัดความสามารถดานไวยากรณ หมายถึง ความถูกตองของการใชไวยากรณในการเขียนเรื่อง
นั้น 
   2. วัดความสามารถการใชศัพท หมายถึง การเลือกใชศัพทไดถูกตอง เหมาะสมและหลากหลาย 
   3. วัดความสามารถดานกลไกการเขียน หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนและตัวสะกดที่
ผูเขียนใชไดถูกตอง 
   4. วัดดานความคลองแคลวของการเขียน คือ วัดดานลีลา และความคลองของการสื่อ
ความหมาย หมายถึงความสามารถในการนําเสนอเนื้อเร่ืองและความคิดใหผูอานเขาใจความหมายที่
ผูเขียนตองการสื่อ การเลือกใชถอยคํา ลีลาการเขียน และโวหารตางๆ 
   5. วัดดานความสัมพันธของขอความ หมายถึง การจัดลําดับความคิดและการเรียบเรียงขอความ 
   บังอร   สวางวโรรส และเยาวภา พุกกะคุปต (2524 : 50) สรุปถึงองคประกอบที่นํามาใช
พิจารณาเพื่อความสามารถในการเขียน 5 ประการ คือ 
   1.  เนื้อหา ไดแก ความคิดที่แสดงออกและความรูที่เขียนเสนอแกผูอาน 
    2. วัตถุประสงคในการเขียน งานเขียนนั้นจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและผูอาน
ตลอดเวลา ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการเลือกสรร การจัดและลําดับเรื่องราวใหมีความตอเนื่องกันดวย 
   3. ไวยากรณ  ไดแก ความสามารถในการเขียนรูปประโยคที่ถูกตอง 
   4. ลีลาการเขียน ไดแก การเลือกใชถอยคํา สํานวนโวหาร เพื่อใหเกิดลักษณะเฉพาะของ 
ผูเขียน 
   5. กลไกการเขียน ไดแก การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดตัวอักษรที่ถูกตอง 
   จากขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดังกลาว การวัดความสามารถดานการเขียนเปนการวัด
ในดานตอไปนี้ ดานภาษา ไดแก กลไกการเขียน ไวยากรณ และคําศัพท สวนดานความคิด ไดแก 
การนําเสนอเนื้อหาและลีลาการเขียน ซ่ึงรวมถึงสํานวนโวหาร และอารมณของผูเขียนดวย 
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การประเมินผลการเรียน 
   กระบวนการสอนใดก็ตามนอกจากครูจะตองอาศัยกลวิธีการสอนแบบตางๆ เพื่อให   
นักเรียนเกิดการเรียนรูแลว ขั้นตอนสุดทายที่จําเปนคือการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนซึ่ง
เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยใหไดขอมูลมาพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของ        
หลักสูตรอาจดําเนินการไดหลายวิธี 
   สําหรับการวัดผลประเมินผลทักษะการเขียนนั้น วิธีที่ดีที่สุดและตรงที่สุดคือ การใช
แบบทดสอบชนิดอัตนัย คือใหนักเรียนลงมือเขียนบรรยายจริงๆ (จันทิมา พรหมโชติกุล และสุนันท 
ศลโกสุม 2535 : 236) ซ่ึงเปนขอสอบที่ประกอบดวยคําถามที่มีจํานวนขอไมมากนัก ผูตอบจะตอง
คิดหาคําตอบเองโดยรวบรวมความรูความคิด แลวแสดงออกเปนภาษาเขียนอยางถูกตอง 
   ดังนั้นการประเมินผลการเขียนจึงตองเปนไปตามเกณฑของลักษณะงานเขียนแตละ
ประเภทซึ่งขึ้นอยูกับเจตนาของผูสอนในการประเมินประยุกตใชอยางมีเหตุผลและเหมาะสม 
 
ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียน 
   การเรียนการสอนภาษาที่ไดผลนั้นครูจะตองจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะทั้ง 4 คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนใหสัมพันธกัน จึงจะ
ถือวาครบวงจรของการสื่อสาร คือมีทั้งการรับสารและการสงสาร โดยเฉพาะทักษะการอาน และ
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางมากในการศึกษาหาความรู 
นอกจากนี้ทักษะการอานและทักษะการเขียนยังมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเราะทักษะการอาน
เปนกระบวนการทางความคิดที่สัมพันธกับความรูทางภาษาในขณะที่ผูอานตองพยายามถอด
ความหมายของภาษาเขียน โดยนําความรูในการใชภาษาการเรียบเรียงถอยคําและประสบการณของ
ผูอานมาชวยทําความเขาใจงานเขียนนั้น และการเขียนก็เปนกระบวนการทางความคิดเพื่อถายทอด
ความรู ความคิด โดยอาศัยความรูทางภาษา การเรียบเรียงถอยคําและประสบการณของผูเขียนมา
ชวยในการผลิตงานเขียนเชนเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธของทักษะการอานและทักษะการเขียน
ดังกลาวมีนักวิชาการหลายทานไดใหความคิดเห็นไวดังนี้ 
   เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531 : 85) ไดใหความเห็นวา การอานเปนทักษะหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากในการพัฒนาภาษาและเปนทักษะที่จะชวยการเขียนเกิดขึ้นตามมาภายหลัง                      
วิดโดสัน (Widdowson 1979 : 145-146) ไดแสดงทัศนะวา การสอนอานเพื่อความเขาใจนั้นควรเปน
การรวมทักษะอื่นเขาดวยกันกับการอาน เชน ทักษะการเขียน ซ่ึงเทากับวานอกจากผูเรียนจะไดรับ
การพัฒนาทักษะการอานแลว ในเวลาเดียวกันนักเรียนจะไดรับการฝกการเขียนและพัฒนาการเรียน
ไปดวย ฉะนั้นการอานที่ดีจะสงผลใหทักษะการเขียนดีขึ้นดวย เชนเดียวกันหากทักษะการเขียน
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ไดรับการพัฒนาขึ้นทักษะการอานก็จะพัฒนาตามไปดวยเพราะทั้งการอานและการเขียนตาง
สงเสริมซ่ึงกันและกัน และจากความคิดเห็นของ เพจ (Page 1974 : 170-183) ไดแสดงความสัมพันธ
ระหวางทักษะการอานและทักษะการเขียนในรูปของภาพประกอบตอไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2  กระบวนการโดยทั่วไปของทักษะการเขียนและทักษะการอาน(Page) 
ที่มา : Page, อางถึงใน อัจจิมา  เกิดผล,   หลักการเขียนภาษาไทย ( กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2535 ) , 35-36. 
 
   จากแผนภูมิที่ 2 แสดงใหเห็นวา ทักษะการอานและทักษะการเขียนมีความสัมพันธกัน
อยางมาก  กระบวนการตางๆ ของทักษะทั้งสองนั้นเปนกระบวนการเดียวกัน  แตตางกันที่              
จุดประสงคกลาวคือ ผูเขียนมีความรูและความตองการจะสื่อความรูใหมแกผูอาน จึงมีกระบวนการ
เขียนขึ้นเพื่อเสนอความรูอยางมีความหมายแกผูอาน สวนผูอานนั้นไดรับงานเขียนและทําความ     
เขาใจงานเขียนนั้น เพื่อจะไดทราบถึงจุดประสงคและความหมายที่ผูเขียนตองการจะนําเสนอแก      
ผูอาน และเมื่ออานเขาใจแลวผูอานจะไดรับความรูเพิ่มพูนขึ้น 
     ศิริพร ลิมตระการ (2534 : 20-21 ,อางถึงใน นุสรา ขวัญศรี 2540 : 18-20) กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางการอานและการเขียนไวดังนี้ 
   1. กระบวนการเขียน – อานและระบบปฏิสัมพันธ 

ผูเขียน  ผูอาน 
ความรู (Knowledge)  ความรู (Knowledge) 

   
ความหมาย (Meaning)   ความหมาย (Meaning) 

   
โครงสรางลึก  

(Deep Structure) 
 โครงสรางลึก  (Deep 

Structure) 
   

โครงสรางผิวที่นําเสนอ
(Conceived Surface Structure) 

 โครงสรางผิวที่นําเสนอ
(Conceived Surface Structure) 

   
งานที่นําเสนอ 

(Graphic Surface Structure) 
 งานที่นําเสนอ 

(Graphic Surface Structure) 
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      กระบวนการเขียน – อานประกอบดวยสวนยอยๆ 4 สวนคือ ผูเขียนหรือผูสรางรหัส 
(Encoder) เร่ืองที่ผูเขียนแตงขึ้น (Text) ผูอานหรือผูแปลรหัส (Decoder) บริบทหรือส่ิงแวดลอม 
(Context) ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิกระบวนการเขียน – อานและระบบปฏิสัมพันธ 
 
          1.1 ความสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน ในดานการสือ่ความหมาย ผูเขียนเปน
แหลงขอมูลมีความคิดซึ่งตองการสื่อออกไปและในการแสดงความคิด ขอมูลก็จะแปลออกมาเปน
คําและตัวอักษรตางๆ ซ่ึงในการทําเชนนี้ผูเขียนจะนําขอมูลตางๆ เชน ความรูและประสบการณเดิม 
ความรูทั่วๆไปและความรูทางภาษา ทัศนคติ คานิยม ส่ิงที่เกี่ยวของ จดุประสงค ผูอานจะตองแปล
รหัสหรือความคิดของผูเขียน ความรู ออกมาใชในการอานดวย 
    ในการรวบรวมงานวิจั ย เกี่ ยวกับความสัมพันธของการอ านและการ เขี ยน 
สโตสกี้  (ศิริพร    ลิมตระการ 2534 : 20 ; อางอิงมาจาก Stotsky.n.d ,อางถึงใน นุสรา ขวัญศรี  
2540 : 19) พบวางานวิจัยสวนมากจะศึกษาอิทธิพลของการเขียนที่มีตอการพัฒนาการอานซึ่งสรุป
ไดวา 
                 1. นักเขียนที่ดีมกัจะเปนนักอานทีด่ี 
                 2. นักเขียนที่เกง มักจะเขียนประโยคไดดกีวานักอานที่ไมเกง 
                 3. นักอานที่เกงมักจะเขียนประโยคไดดีกวานกัอานที่ไมเกง 
           1.2  ความสัมพันธของเรื่องกับสิ่งแวดลอม เร่ืองประกอบดวยความคิด ความหมาย
ซ่ึงผูแตงไดแตงขึ้น เร่ืองยังประกอบดวยสัญลักษณทางภาพที่เขียนแทนคํา และการเรียบเรียงถอยคํา
ตามกฎเกณฑเพราะเรื่องเปนหนวยของความหมาย การสรางและถอดรหัสมักจะเกิดในบริบทหรือ
ส่ิงแวดลอมที่ส่ือความหมายซึ่งประกอบไปดวยส่ิงตางๆ เชน สังคม วัฒนธรรม เวลา สถานที่   
สถานการณ อิทธิพลของผูเขียนขณะเขียนซ่ึงจะสะทอนออกมาในผลงานและวิธีที่ผูอานจะตีความ
ดวย การที่จะเขาใจเรื่องที่อาน ผูอานจะตองเขาใจความคิดของผูเขียนและเพื่อที่จะเขาใจวาผูเขียน
เขียนอยางไร ผูอานความพยายามรวบรวม และเรียบเรียงขอมูลทั้งหมดซึ่งไดมาจากการเขาใจ 
   2. การอานและการเขียนสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

ผูเขียนหรือผูสรางรหัส เร่ืองความหมายและความคิด ผูอานหรือผูแปลรหัส 

     การเขียน การอาน 
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       นักวจิัยผูหนึ่งคือ สไควร    ( ศิริพร ลิมตระการ 2534 : 20 ; อางอิงจาก  Squire.n.d,
อางถึง ใน  นสุรา ขวัญศรี 2540 : 20)   ไดกลาวถึงความเกี่ยวของของการอานและการเขียนดังนี ้
            การอานและการเขียนมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยูมาก ทั้งนี้เพราะทักษะทั้ง 2 นี้มี
ปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ การที่จะเขาใจเรื่องที่อานนั้น ผูอานจะตองเขาใจความคิดของผูเขียนและ
เพื่อที่จะเขาใจวาผูเขียนเขียนอยางไร จะตองเริ่มตนโดยพยายามรวบรวมและเรียบเรียงขอมูล
ทั้งหมดที่ผูอานไดมาจากความเขาใจออกเปนโครงสรางของขอความซึ่งจะทําใหเห็นโครงเรื่องของ     
ผูเขียน 
   จากเหตุผลขางตนแสดงใหเห็นวาทักษะการอานกับทักษะการเขียนมีความสัมพันธกัน
แบบเอื้อประโยชนที่สงเสริมความสามารถดานการเขียนที่เปนกระบวนการสงสารใหสัมฤทธิ์ผล
ยิ่งขึ้น ผูที่มีความสามารถดานการเขียนดียอมสงผลใหความสามารถทางดานการอานดีไปดวย และ   
คุณภาพของงานเขียนก็สัมพันธกับประสบการณดานการอานซึ่งสงผลทําใหเกิดการรวบรวม
ความคิดสามารถวิเคราะห สังเคราะหและแปลความขอมูลตางๆ ไดดวยการฝกฝนอยางตอเนื่อง 
และ    จริงจังทั้งการอานและการเขียนกอใหเกิดกระบวนการคิดและแสดงความคิดออกมาไดอยางดี 
แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรูการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ       ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
   ขั้นตอนการดําเนินการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียนส่ือความ มีดังนี ้
   1. คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความกําหนดแนวทางการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขยีนส่ือความซึ่งสามารถดําเนินการไดหลากหลาย เชน 
             1.1 ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูกําหนดการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ เปน
ผลการเรียนรูแยกตางหากจากผลการเรียนรูรายป และบันทึกขอมูลของผลการเรียนรูนี้เพื่อสงตอให
คณะกรรมการการอานคิดวิเคราะหและเขียนส่ือความเปนผูประเมินและตัดสิน 
             1.2 ผูสอนหรือคณะกรรมการการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความมอบหมายให
ผูเรียนไปศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยตนเองหรือใหทําโครงงาน หรือใหเลือกชิ้นงานที่
สะทอนถึงการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ แลวสงตอใหคณะกรรมการการอานคิด
วิเคราะหและเขียนส่ือความ 
   2. กําหนดเกณฑสําหรับตัดสินและเกณฑสําหรับประเมินใหคุณภาพสําหรับการอานคิด
วิเคราะหและเขียนส่ือความ 
   3. ดําเนินการประเมิน คณะกรรมการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ
ของสถานศึกษารวบรวมผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ
ของนักเรียนแตละคนจากผูประเมินที่ไดรับมอบหมายและตัดสินความสามารถของผูเรียนตาม    
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แนวทางและเกณฑที่กําหนดทุกภาคเรียน แลวสงผลการประเมินใหครูที่ปรึกษานําไปแจงใหผูเรียน
ทราบพรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงแกไขผูเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมิน และดําเนินการบันทึก
ผลการประเมินแตละครั้งอยางตอเนื่องซึ่งอาจบันทึกเปนเสนพัฒนาการแสดงแนวโนมของการ
พัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะห และเขียนส่ือความของผูเรียนดวยก็ได 
   4. ประเมินการผานชวงชั้น เมื่อจบชวงชั้นคณะกรรมการประเมินการอานคิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความของสถานศึกษาจะพิจารณาตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนสื่อความของผูเรียนเมื่อผานชวงชั้น โดยพิจารณาจากผลการประเมินผูเรียนใน
ภาคเรียนสุดทายและแนวโนมการพัฒนาความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความ
ของผูเรียนจากบันทึกผลการประเมินตลอดชวงชั้น 
   ผูเรียนที่ผานเกณฑประเมินจะไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้นรวมกับเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานอื่น ๆตอไป ผูเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินจะตองไดรับการซอมเสริมตาม
แนวทางที่สถานศึกษากําหนดแลวทําการประเมินใหมเมื่อซํ้าผานไดแลวจึงจะไดรับการพิจารณาให
ผานชวงชั้นตอไป 
 
แนวทางการประเมินการอาน  คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ ของโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
       เนื่องจากโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีมีผลการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความอยูใน
ระดับไมเปนที่นาพอใจจึงมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการอาน คิด 
วิเคราะห และเขียนสื่อความเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อ
ความ โดยผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูกําหนดการอาน คิด วิเคราะห และการเขียน        ส่ือความ 
เปนผลการเรียนรูแยกตางหากจากผลการเรียนรูรายป และบันทึกขอมูลผลการเรียนรูนี้เพื่อสงตอให
คณะกรรมการอาน คิด วิเคราะหและเขียนสื่อความเปนผูประเมินและตัดสิน ซ่ึงขอมูลไดจากการ
ประเมินในรูปแบบของคะแนนจากการวัดผลของครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู จากนั้นนํา
คะแนนที่ไดมาเฉลี่ยเปนผลการเรียนรูดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความของนักเรียนแต
ละคนโดยมีเกณฑ คือ 
   ผาน      หมายถึง  มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความผาน 60 คะแนน 
   ไมผาน หมายถึง  มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความต่ํากวา 60 
คะแนน 
   สําหรับในชวงชั้นที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนดผลการเรียนรูการอาน 
คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความดังนี้  
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   อานวรรณคดีและวรรณกรรมตาง ๆ แลวจับใจความสําคัญ เขียนยอความ และเขียน
แสดงความคิดเห็น 
   อานวรรณคดีและวรรณกรรมตาง ๆ แลวจับใจความสําคัญและเขียนยอความจากเรื่องที่อาน 
   อานวรรณคดีและวรรณกรรมตาง ๆ แลวเขียนสื่อความหมายจากเรื่องที่อาน 
   อานวรรณคดีและวรรณกรรมตาง ๆ แลวเขียนตีความหมายจากขอความ 
   ทั้งนี้ครูผูสอนสามารถวัดผลนักเรียนไดตามธรรมชาติวิชาดวยวิธีการที่เหมาะสมตาม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนดโดยบันทึกลงในแบบประเมิน 
 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ KWL-Plus 
 

     การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เปนแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมความคิด
ขณะที่อาน โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL  ซ่ึง วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90-93) ไดกลาวถึง
เทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานทุกระดับได และยัง
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรคไดอีก
ดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมี
กรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแลการฝกของนักเรียน
คอยตอบคําถาม เพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่
อานดวย สวน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 75) และสมศักดิ์     ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75) 
ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไวในทํานองเดียวกันวาเทคนิค KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซ่ึงสอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิด
อยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง 
โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ มีการจัดระบบขอมูลเพื่อ        
การดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเทคนิควิธีการ KWL นั้นเปนตัวยอที่ไดจากขั้นการ
สอน คือ K (What you know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน W (What you want to know) 
นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน และ L (What you have learned) นักเรียนไดเรียนรู
อะไรจากเรื่องที่อาน หลังจากนั้นเทคนิค KWL ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดย คารและโอเกิ้ล (Carr 
and Ogle) และใชช่ือวา KWL- Plus โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของเทคนิค 
KWL ไวแตเพิ่มการเขียนผังความคิด (Mapping) สรุปเรื่องที่อานและมีการนําเสนอเรื่องจากผัง
ความคิด อันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดนอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน 
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ในเรื่องของเทคนิค KWL-Plus นี้ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 93-95) ไดกลาวไววา เทคนิค KWL-Plus 
ประกอบดวยสวนที่สําคัญ ของเทคนิค KWL คือ (K) ระบุส่ิงที่รู เร่ืองที่รูเกี่ยวของกับเรื่องที่ระบุ
หรือหัวเร่ืองที่กําหนด (W) อยากรูอะไรบางจากสิ่งหรือเรื่องที่ระบุในขั้นแรก และ (L) เรียนรู
อะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจากอานเสร็จแลว และเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศน 
บทสรุปของเรื่องราวตาง ๆ ที่อานเมื่อจบกระบวนการ KWL แลว ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของ KWL-Plus ขึ้นอยูกับการถามคําถาม การกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามโดยสามารถเชื่อมโยง
เร่ืองที่กําลังอานกับเรื่องที่เคยรูมากอนไดอยางสรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค KWL-Plus ชวยพัฒนา
ทักษะการอานเชิงวิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณและอานอยางสรางสรรคได เพราะแตละ
ขั้นตอนจงใจ  ใหนักเรียนอาน คิด วิเคราะหโดยละเอียดจากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียน
อยากรูอยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ  
สวัสดิวงศ (2547 : 117-118) ที่พบวาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สรุปไดวาเทคนิค KWL-Plus ก็คือการจัดกิจกรรม ของ KWL แลวเพิ่มเติมในสวน
สาระสําคัญคือ และใหนักเรียนทําแผนผังความคิด ( Mind Mapping ) และสรุปสาระสําคัญเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดของเขียน โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับขั้นดังนี้ 
     1.   การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานหลักการอาน (การจัดกลุมคละ
ความสามารถ ช้ีแจงจุดประสงค เกณฑการใหคะแนน การดําเนินกิจกรรมการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการอาน) 
     2.   การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอาน 
  ขั้นนําเขาสูบทเรียน (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่จะอาน การใชเกม ทาง
การศึกษา การใชคําถามเพื่อการเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน) 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร (What we know) ครูตั้งคําถาม ให         
นักเรียนระดมกําลังสมองเกี่ยวกับสิ่งที่จะอาน 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง (What we 
want to know) นักเรียนอานแลวคนหาคําตอบ 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we have learned) 
ตอบคําถามจากการอาน  
  ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping) 
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  ขั้นที่ 5 กิจกรรมการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) และนําเสนอตอช้ันเรียน 
รวมอภิปราย 
    3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ 
     สรุปไดวา เทคนิค KWL- Plus ก็คือการจัดกิจกรรมของ KWL แลวเพิ่มเติมในสวนของ
การสาระสําคัญ ใหนักเรียนทําแผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อสรุป
ความคิดรวบยอดของนักเรียนและสรุปสาระสําคัญเพื่อนําเสนอในชั้นเรียนอีกครั้ง 
 
การสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
 ความเปนมาในป ค.ศ. 1986 โอเกิ้ล ดอนนา (Ogle Donna) ไดพัฒนากลวิธีการสอนอาน
บนพื้นฐานความเชื่อที่วานักเรียนไดเรียนรูอะไรมาบางแลวกอนการอาน (Know) ดวยวิธีการ
วิเคราะหหัวเรื่องและทํานายเหตุการณของเรื่องกอนที่จะอาน โดยการใหนักเรียนไดระดมกําลัง
สมอง (Brainstorming) นักเรียนตองการรูอะไร (What to know) ตั้งคําถามตอบคําถามระหวางการ
อาน และนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (Learned) หลังการอาน ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่จะชวยใหครู
คนหาพื้นฐานความรูของนักเรียนที่มีตอเร่ืองที่จะอาน และโดยการสรางแผนภาพตาราง KWL 
เพื่อที่จะไดบันทึกรายการขอมูลความรู ขอคําถามลงในแตละชอง โดยนักเรียนจะเขียนสิ่งที่นักเรียน
ตองรูลงในชอง W-What we want to know และผลการเรียนรูที่นักเรียนรูลงในชอง L-What we 
have learned หลังจากที่นักเรียนอานจบ 
       หลังจากนั้น ตอมาในป ค.ศ. 1987 คารและโอเกิล (Carr and Ogle) ไดรวมกันพัฒนา   
รูปแบบการใชเทคนิค KWL มาเปน KWL-Plus โดยเพิ่มกิจกรรมในชั้น L คือการเพิ่มแผนภูมิ              
การอาน (Mapping) และการสรุปเนื้อเร่ือง (Summarizing) จากการอานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให
การอานของนักเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น(Buehl   2004 ,  อางถึงใน   วิไลวรรณ สวัสดิวงศ 2547 : 76-77) ได
เสนอขั้นตอนการใชเทคนิค KWL-Plusไวดังนี้     
  1. กระตุนนกัเรียนในการใชกระบวนการอานอยางกระตอืรือรน ซ่ึงแสดงถึง   การอาน
อยางมีความหมาย มีการถามคําถามและคิดเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องในขณะที่อาน 
     2. สงเสริมใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน  รวบรวมขอมูลจากเรื่อง  จัดระบบ  
ขอมูล สรางแผนภูมิรูปภาพความคิดจากเรื่องและสรุปเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     มาตินิ (Martini  2003) กลาวถึงวัตถุประสงคของเทคนิค KWL-Plus ดังนี้ 
     1.  สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและทํางานเปนทีม 
     2. เพื่อเก็บชิ้นงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเปนขอมูลสําหรับครูในการชวยเหลือ
การเรียนรูของนักเรียน 
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     3.  เพื่อนักเรียนเปนรายบุคคลโดยใชช้ินงานในการประเมินพัฒนาการของนักเรียน   
  คอนเนอ (Conner 2004) กลาวถึงวัตถุประสงคของการใชเทคนิค KWL-Plus  ดังนี้ 
 1. เพื่อคนหาความรูที่มีมากอนของนักเรียนกอนที่จะอานเรื่อง 
 2. เพื่อใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน 
 3.เพื่อใหนักเรียนไดติดตามความเขาใจของนักเรียนเองในการอานเรื่อง 
 4.เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินความเขาใจที่มีตอเร่ืองของตนเอง 
 5.เพื่อเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดขยายความคิดตอจากเรื่อง 
      จากเปาหมายและวัตถุประสงคของการใชเทคนิค KWL-Plus ที่กลาวโดยนักวิชาการ  
ดังกลาว สามารถสรุปไดวา เทคนิค KWL-Plus มีเปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อ 
     1. เพื่อผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานที่มีมากอนผูเรียนและใชช้ินงานในการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนแลวใชเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อชวยเหลือการอานของนักเรียน 
     2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดตั้งวัตถุประสงค ตั้งคําถามในการอาน ระดมสมอง        
รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล สรางแผนภาพความคิด สรุปเรื่องจากการอาน รวมไปถึงการ
ประเมินความเขาใจจากการอานดวยตนเอง 
 
เทคนิค  KWL-Plus 
     KWL-Plus  เปนกลวิธีการสอนเพื่อนํามาใชในการสอนอานเพื่อความเขาใจและ                  
การสรุปความ ที่มีขั้นตอนเปนกระบวนการ โดยตัวยอตาง ๆ มีความหมายดังนี้ 
 K = Know หมายถึง ความรูที่มีอยูแลว 
 W = Want to Know หมายถึง ส่ิงที่ตองการรูจากการอาน 
 L = Learned หมายถึง ส่ิงที่รูหลังจากการอาน 
 Plus = การเขียนแผนภูมิและการเขยีนสรุปความ 
 
ขั้นตอนการนําเทคนิค KWL-Plus มาใชในการพัฒนาการอาน 
     การสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปนกลวิธีการสอนที่ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่
อานไดดียิ่งขึ้นและสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน การสอนโดยใชเทคนิค KWL-Plus มี
นักวิชาการเสนอขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
  คารและโอเกิล (Carr and Ogle 1987, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร 2541 : 225-229) ได
เสนอขั้นตอนดังนี้ 
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 1. กอนการอาน ครูกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่จะอาน
โดยการอภิปรายถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานแลวตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู 
  2. ในระหวางการอาน ในขณะที่อานนักเรียนหยุดเปนชวง ๆ เพื่อตอบคําถามที่ไดเขียน
ไวกอนการอานและอาจตั้งคําถามที่อยากรูเพิ่มเติม นักเรียนบันทึกในสิ่งที่รูจากบทอาน 
  3. หลังการอาน อภิปรายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอาน พิจารณาถึงคําถามในสิ่งที่อยากรู
ไดคําตอบตรงตามที่ตองการหรือไม หลังจากนั้นสรุปนําขอมูลที่เรียนรูมาสรุปใจความสําคัญเปนรูป
ของแผนภูมิรูปภาพ 
 คารและโอเกลิ (Carr and  Ogle  2004) ไดเสนอขั้นตอนไวดังนี ้
 1. ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้กอนที่นักเรียนจะอานเรื่อง ครูอธิบายความคิดรวบยอด
ของเรื่องและกําหนดคําถามโดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนไดระดมสมอง (Brainstorms)ถึงสิ่งที่
นักเรียนรูแลวและนําขอมูลที่ไดมาจําแนก แลวเขียนคําตอบของนักเรียนในแผนภูมิรูปภาพชอง K-
What we know? หลังจากนั้นนักเรียนและครูรวมกันจัดประเภทขอความรูที่คาดการณไวที่อาจ
เกิดขึ้นในเรื่องที่จะอาน 
  2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้ครูคนหาความจริงจากคําถามของนักเรียน
ในสิ่งที่นักเรียนสนใจ อยากรู หรือถามที่ยังไมมีคําตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง พรอมทั้ง
ใหนักเรียนเขียนรายการคําถามที่ตั้งไว ในระหวางอานนักเรียนสามารถเพิ่มคําถามและคําตอบใน
กลุมของตัวเองได 
  3. ขั้น L1 (What I learned) ในขั้นนี้จะระบุความรูที่นักเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น              
ทั้งระหวางการอานและหลังการอาน นักเรียนบันทึกความรูที่ไดลงในชอง L – What we have learn 
พรอมทั้งตรวจสอบคําถามที่ยังไมไดตอบ 
  4. ขั้น L 2 (Mapping) นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจัดประเภทไวในขั้น K เขียนชื่อเร่ืองไวใน
ตําแหนงตรงกลางและเขียนองคประกอบหลักของแตละหัวขอไวในแตละสาขา พรอมทั้งเขียน
อธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น 
    5. ขั้น L 3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิความคิด   
ซ่ึงการเขียนในขั้นนี้จะเปนประโยชนตอครูและนักเรียนในการประเมินความเขาใจของนักเรียน 
 บูเฮ็ล (Buehl 2004) ไดเสนอขั้นตอนการใชเทคนิค KWL-Plus ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุส่ิงที่นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูลงในชอง K (Identify what you know or 
Think you know – The K) ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูอะไรบางหรือคิดวารูอะไรบาง 
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน ซ่ึงครูจะถามนักเรียนทีละคน เพื่อเชื่อมตอรายละเอียดของเรื่องจากความคิด
ของแตละคน และบันทึกสิ่งที่นักเรียนรูไวในชอง K – What we know 
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  ขั้นที่ 2 ระบุวานักเรียนตองการเรียนรูอะไร ลงในชอง W ( Identify what we want to 
know – The W) ขั้นนี้ใชคําถามที่นักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล อาจเปนคําถาม ขอมูล
ที่ไดบันทึกไวในชอง K หรืออาจเปนคําถามสิ่งที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน แลวบันทึก   
คําถามลงในชอง W – What we want to know 
  ขั้นที่ 3 จัดประเภทความรูและส่ิงที่ตองรู (Categorize the K and W) แนะนํานักเรียน
เพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการตาง ๆ ของขอมูลลงในชอง K และชอง W ประเภทของ      
ขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะใช เชน แบงเปนสถานที่ สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น การจัดระบบขอมูลเปน      
ขั้นตอนแรกที่จะทําใหนักเรียนสามารถสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหนักเรียนมองเห็น     
ขอมูลที่ไมสามารถจัดเขากลุมได 
  ขั้นที่ 4 การอานบทความ (Read the Article) ในขณะที่นักเรียนอานเรื่องนักเรียนจะ
คนหาคําตอบและขยายความเขาใจตอเรื่อง ครูควรกระตุนการตั้งคําถามเพื่อตอบคําถามขอมูลใหม
บันทึกความรูไวในชอง L – What we have leaned) 
  ขั้นที่ 5 ระบุขอมูลใหม (Identify New Information) หลังการอานนักเรียนระบุขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอาน ขอมูลที่ไดใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลที่ไดจัด
ประเภทของขอมูลไวแลว หากมีความจําเปนอาจจัดประเภทของขอมูลเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 6 สรางแผนภูมิความคิด (Create a Concept Map) หลังจากที่นักเรียนไดเติม        
ขอความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณแลว นักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจัด
ประเภทไวมาสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด ซ่ึงแผนภูมิรูปภาพความคิดนี้จะชวยใหนักเรียนมองเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่ไดอานและชวยสังเคราะหและสรุปผลการเรียนรูจากการอานไดดีขึ้น 
  ขั้นที่ 7 ระบุส่ิงที่จะศึกษาตอไปในอนาคต (Identify Further Investigation) หลังจาก   
นักเรียนไดสรางแผนภูมิความคิดเสร็จสมบูรณ นักเรียนจะเกิดความกระจางชัดในสิ่งที่นักเรียนรู
และตัดสินใจที่จะเพิ่มขอมูล สําหรับคําถามในชอง W ที่ยังไมสามารถหาคําตอบได ไดจัดเตรียม  
การอานเพื่อการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต 
 จากขั้นตอนการสอนโดยการใชเทคนิค KWL-Plus ของนักวิชาการดังกลาว สามารถ
สรุปไดวาการสอนอานโดยใชเทคนิค KWL-Plus ประกอบดวย 3  ขั้นตอนสําคัญ คือ  1) กิจกรรม
กอนการอาน เปนการคนหาพื้นฐานความรู (Know) เกี่ยวกับเรื่องที่จะอานของ  นักเรียนโดยใช
วิธีการใหนักเรียนระดมสมองแลวบันทึกความรูของนักเรียนไวในชอง K-What we know  หลังจาก
นั้นใหนักเรียนใชขอมูลที่ไดจากการระดมสมองคาดเดาเหตุการณ  2) กิจกรรมระหวางการอาน            
ในขั้นนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการที่จะรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน (What to 
Know) โดยครูตั้งคําถามไวแลวใหนักเรียนอานหรือหากนักเรียนในระดับชั้นเรียนที่มีความพรอม
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อาจรวมตั้งคําถามกับครูหรือตั้งคําถามเอง โดยครูเปนผูแนะนําและตอบคําถามที่ตั้งไว บันทึกคําถาม
ไวในแผนภาพตารางชอง W-We want to know และ 3) กิจกรรมหลังการอาน เปนการตรวจสอบวา
นักเรียนรูอะไรบาง (Learned) บันทึกความรูที่ไดไวในตารางชอง L-what we have learned หลังจาก
นั้นนําขอมูลตาง ๆ มาจัดระบบ จัดประเภทแลวสรางเปนแผนภูมิรูปภาพความคิด และนํามาสรุป
เร่ืองทั้งหมดดวยความเขาใจ บทบาทของครูในการนําเทคนิค KWL-Plus มาใชพัฒนาการอาน 
     ในการนําเทคนิค KWL-Plus มาใชเปนกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ ผูสอนตองมีการเตรียมการดังตอไปนี้ 
      1. เลือกเรื่องหรือบทความที่เหมาะสมกับระดับชั้นและระดับความสามารถในการอาน
ตามวัยของนักเรียน 
      2. สรางแผนภมูิภาพ KWL (KWL- chart) บนกระดานและสรางใบงานสําหรับนักเรยีน 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงแผนภูมิรูปภาพ KWL-Plus 

 
 ในการดําเนินการสอนนั้นครูจะตองกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิด  กระตุนใหเรียน

ระดมกําลังสมอง (Brainstorm) ตอบคําถามนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูเพื่อดึงดูด
ความรูทั้งหมดของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเองที่จะอาน โดยครูใชคําถามตะลอม (prompting) และ

นักเรียนรูอะไรบางแลว 
K-What we know 

นักเรียนตองการรูอะไร 
W-What we want to know 

นักเรียนเกดิการเรียนรูอยางไร 
L-What we have learned  

 
 
 
 

  

ประเภทของขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะตองใช (Categories of Information We Expect to Use) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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การกระตุนนักเรียนเพื่อใหอธิบายเหตุผลที่นักเรียนมีความคิดเชนนั้น บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในชอง 
K – What we know  และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูของขอมูลที่คาดวาจะใช 
  3. แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการตั้งคําถามเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการจากการอาน 
นําคําถามที่ตั้งไวใสลงในชอง W – What we want to know คําถามเหลานี้อาจไดมาจากการอภิปราย
หรือจากการระดมความคิด คําถามควรมีหลากหลายเพื่อพัฒนาการคิด จัดประเภทองคประกอบ
หลักของขอมูลที่คาดการณไวจะเปนการชวยใหนักเรียนมีวัตถุประสงคในการอาน 
  4. นักเรียนอานเรื่องหรือบทความ ครูกระตุนนักเรียนใหแสวงหาคําตอบจาก คําถาม
ที่ตั้งไวในขณะอานครูควรกระตุนใหนักเรียนแสวงหาขอมูลใหมเพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม 
  5. หลังการอานเรื่องหรือบทความ ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายผลการเรียนรูที่
ไดจากการอานและเขียนลงในชอง L – What we have learned โดยเขียนบันทึกแนวคิด ความรูที่
พบวานาสนใจจากการอาน สําหรับคําถามบางคําถามที่ไมอาจแสวงหาคําตอบที่ไดจากการอานครั้ง
นี้ครูควรแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมแกนักเรียน 
  6. สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด ใหนักเรียนจัดประเภทของขอมูลที่ไดบันทึกไวในชอง 
L และถามคําถามเพื่อใหนักเรียนไดบรรยายความคิด สรางแผนภูมิรูปภาพความคิดโดยเลือกขอมูล
ที่มีความสําคัญแสดงความสัมพันธกับเรื่องที่อาน 
  7. แนะนํานักเรียนในการสรุป การเลือกขอมูลและการจัดระบบขอมูล ครูควรแนะนํา
นักเรียนใหใชโครงรางขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อชวยใหนักเรียนสรุปขอมูลได         
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและใหนักเรียนเขียนรายละเอียดเฉพาะที่เปนใจความหลักเพื่อขยายหัวขอ ใน
แตละประเภท  
 
การพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความโดยใชวิธีสอนเทคนิค KWL-Plus 
     การพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ โดยใชวิธีสอนเทคนิค 
KWL-Plus ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
     1. กิจกรรมเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความ 

1.1 จัดกลุมนักเรียนคละความสามารถ เพศ กลุมละ 3-4 คน 
1.2 ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 
1.3 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและการดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน 
1.4 กําหนดเกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
1.5 สรางขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานกลุม บทบาทของสมาชิก 
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1.6 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 
                    2. กิจกรรมการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 
         ขั้นนํา ใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน เกมทางการศึกษา เชน 20 ใชคําถามเพื่อ
นําเขาสูเรื่องที่จะอาน แจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน 
        ขั้นกิจกรรมการอาน 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน 
  ในขั้นนี้เรียกวาขั้น know คือ นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน ครู
กระตุนใหนักเรียนระดมสมอง หรือถามนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดแสดงความรูและคาดการณ    
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในเรื่องที่จะอาน นําขอมูลที่ไดมาจัดประเภทแลวบันทึกส่ิงที่นักเรียนรูไวใน
แผนภูมิรูปภาพตามตารางชอง K-What we know 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน 
  ในขั้นนี้เรียกวาขั้น What to now คือ นักเรียนตองการที่จะรูอะไร ในขั้นนี้ ครูจะตั้ง      
คําถามไวเพื่อใหนักเรียนอานเรื่อง ตอบคําถามที่ตั้งไว หากนักเรียนมีความพรอม นักเรียนอาจจะ
รวมกําหนดคําถามรวมกับครู หรือเปนผูกําหนดคําถามเอง โดยการแนะนําจากครูแลวบันทึกคําถาม
ไวในแผนภูมิรูปภาพตารางชอง W – We what to know 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน 
  ในขั้นนี้เรียกวาขั้น Learned คือนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบางหลังจากการอาน 
ตอบคําถามและระบุความรูที่ได แลวบันทึกไวในชอง L – What we have learned รวมกันอภิปราย
และนําความรูที่ไดมาจัดประเภทของขอมูลและจัดทําแผนภูมิรูปภาพความคิดจากการอาน
(Mapping)พรอมทั้งสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) วัดประเมินผล โดยทําแบบทดสอบหลัง
เรียน ตรวจผลงาน และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน ในการวัดประเมินผลจะเปนการประเมินผล
โดยครูและนักเรียนรวมดวย 
     จากขั้นตอนการพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความที่สอนดวยเทคนิค
KWL-Plus สามารถสรุปกิจกรรมของครูและกิจกรรมของนักเรียนไดดังนี้ 
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ตารางที่  5   ตารางสรุปกิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
 

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
1. กิจกรรมเตรยีมความพรอม
และใหความรู  พื้นฐาน
เกี่ยวกับ หลักการอานเชิง
วิเคราะหและเขียนสื่อความ 

1. กําหนดขนาดของกลุม      
คุณสมบัติของสมาชิก 
2. ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 
3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูและ
การดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน 
4. กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
รวมกิจกรรมการเรียนรู 
5. สรางขอตกลงเบื้องตน
เกี่ยวกับการทํางานกลุม 
บทบาทของสมาชิก 
6. จัดทําแผนภูมิรูปภาพ KWL 
บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง 
2. ตั้งช่ือกลุม 
3. กําหนดบทบาทของ
สมาชิกกลุม ไดแก ประธาน
กลุม สมาชิกกลุม 
4. สอบถามเพื่อความกระจาง
ชัดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

 7.ใหความรูพ้ืนฐานที่จําเปน  
เกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความ 

 
 
 

2. กิจกรรมฝกทักษะการอาน
เชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
     2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
     
     2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน มี 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน 
นักเรียนรูอะไร(What we 
know) 
 

 
 
1. ใหดูภาพที่สัมพันธเกี่ยวกับ
เรื่องเกมทางการศึกษา ใชคําถาม
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่อาน 
2. แจกแบบฝกกิจกรรม/อธิบาย
การดําเนินกิจกรรม 
1. อธิบายเกี่ยวกับความคิด    รวบ
ยอดของเรื่องที่ใหนักเรียนอาน 
2. ใหดูภาพที่สัมพันธเกี่ยวกับ
เรื่องเกมทางการศึกษา ใชคําถาม
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่อาน 
3. แจกแบบฝกกิจกรรม/อธิบาย
การดําเนินกิจกรรม 
 

 
 
ซักถามเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับ
แบบฝกกิจกรรมและการใช
แบบฝก 
 
 
1. ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู 
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
ซักถามเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับ
แบบฝกกิจกรรมและการใช
แบบฝก 
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ตารางที่  5 ( ตอ ) 
 

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
   ข้ันที่ 2 กิจกรรมระหวาง
การอาน นักเรียนตองการรู
อะไรเกี่ยวกับเรือ่ง (What we 
want to know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ข้ันที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อาน นักเรียนเกดิการเรียนรู
อะไร (Learned) เขียนคําถาม
หรือบันทึกขอมูล 
 
    
 ข้ันที่ 4 สรางแผนภูมิ
ความคิด (Mapping)                 
 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับความคิด    
รวบยอดของเรือ่งท่ีใหนักเรียน
อาน 
2. ตั้งคําถามเพื่อกระตุน
ความคิดใหกับนักเรียน 
3. ชวยเหลอืนักเรียนในการ
จัดระบบประเภทของขอมูล 
4. บันทึกสิ่งท่ีนักเรียนรูลงใน
แผนภูมิรูปภาพ ชอง K บน
กระดานดํา 
1. ตั้งคําถามที่เปนความคิดรวบ
ยอดของเรื่อง 
2. ชวยเหลอืนักเรียนในการตั้ง   
คําถาม 
3. บันทึกคําถามที่สําคัญชอง W 
 
 
1. ตั้งประเด็นเพื่อการอภิปราย
สิ่งท่ีนักเรียนรูจากการอาน 
2. บันทึกสิ่งท่ีนักเรียนรูลง ชอง 
L 
 
 
แนะนําและชวยเหลือเกีย่วกับ
การจัดประเภทขอมูลและการ
สรางแผนภูมริปูภาพความคิด 
 

1. ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ท่ีรู เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 
2. จัดประเภทของขอมูล คาด
เดาเหตุการณของเรือ่งท่ีจะ
อาน 
3. บันทึกสิ่งท่ีรูในแผนภูมิ
รูปภาพตาราง KWL ชอง K 
ท่ีครูแจกใหเปนรายกลุม 
 
 
1. ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตองการรู  
เกี่ยวกับสิ่งท่ีอาน บันทึก ลง
ชอง W 
2. อานอยางมีสมาธิ ตั้ง
คําถามเพิ่มเติมและตอบ
คําถาม 
3. บันทึกประเด็นสําคัญใน  
การอาน 
1. ระดมความคิดสิ่งท่ีไดจาก
การอาน 
2. รายงานสิ่งท่ีไดจากการ
อานตอช้ันเรียน 
 
1. รวมอภิปรายและจัด
ประเภทความรูท่ีไดจากการ
อานทั้ง     ช้ันเรียน 
2. ระดมสมองในการสราง
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

  

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 
     ข้ันที่ 5 สรุปเรื่องจากการ
อาน (Summarizing) 
 
 
3. การวัดประเมินผลและให
ขอมูลยอนกลับ 
 

กระตุนการอภปิรายของ
นักเรียนและสรปุผลการเรียนรู 
 
 
สังเกตการรวมกิจกรรม ตรวจ
ผลงาน ทดสอบโดย
แบบทดสอบใหขอมูลยอนกลบั 

นําเสนอแผนภมูิรูปภาพ และ
สรุปผลการเรยีนรู  
รวมกันอภิปรายผล 
 
ทําแบบทดสอบเปน
รายบุคคล 
 
 

 
การเรียนรูโดยใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
     แผนภูมิรูปภาพมีช่ือเรียกหลายชื่อ เชน แผนภูมิรูปภาพความหมาย แผนภาพความคิด 
เปนตน สวนคําภาษาอังกฤษก็มีใชหลายคํา เชน Semantic map, Structured overview,  web, 
Concept map, Semantic organizer, Story map, Graphic organizer. เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544: 73-80) เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชคําวา แผนภูมิรูปภาพ
ความคิด ซ่ึงไดมีนักศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไวดังนี้ 
     วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 45) ใหความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไววา หมายถึง    
แผนภาพที่สรางขึ้นจากความเขาใจหรือเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแผนผังที่มีสาระสําคัญ         
ที่เกี่ยวของแสดงถึงการเรียนรูอยางมีความหมายที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวสาระความรูตาง ๆ      
เขาดวยกัน 
     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546 : 2 – 3 ) ใหความหมายไววา หมายถึง ภาพในความคิด
ที่เปรียบเสมือน “ภาพตัวแทน” หมวดหมูของวัตถุ  ส่ิงของ แนวคิด หรือ ปรากฏการณ ซ่ึงมีลักษณะ
ทั่ว ๆ ไป คลายกับที่มีองคประกอบพื้นฐานลักษณะรวมกัน 
     ทิศนา แขมมณี (2545 : 387) ใหความหมายไววา หมายถึง ผังที่แสดงความสัมพันธของ
สาระหรือความคิดตาง ๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวมโดยใชเสน  คํา ระยะหางจากจุด
ศูนยกลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของ
ความคิดหรือสาระนั้น ๆ  
     อมรศรี แสงสองฟา (2545:43) ใหความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไววา หมายถึง 
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธ ความหมายเปนเทคนิคที่นํามาใชสอนอานจับใจความสําคัญ
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ของเรื่องที่ใหผูอานเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธความหมาย (diagram) เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของเนื้อเรื่องที่อาน ตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณตาง ๆ อยางเปนลําดับ          
สอดคลองกับ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 : 112) กลาววา แผนภูมิรูปภาพความคิดจะแสดงถึง
กระบวนการคิดในรูปแบบภาพของความคิดที่มีหัวเรื่องที่คิดอยูตรงกลางและมีความคิดเรื่องยอย ๆ 
ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ แตกสาขาออกไป 
     วิไลพร ธนสุวรรณ (2543 : 7) ใหความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไววา หมายถึง 
แผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางกลุมดวยการใชเสนและคําเชื่อมโยงที่เหมาะสม  ทําให
สามารถอานความสัมพันธจากแผนภาพที่เปนประโยคหรือขอความที่มีความหมาย 
     สุวิทย  มูลคําและอรทัย มูลคํา (2546 : 174) ใหความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไววา    
หมายถึง ความคิด ความเขาใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุมส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่จัดเปน
กลุมความคิดรวบยอดเพื่อใหเห็นความสัมพันธของความคิดระหวางความคิดหลักและความคิดรองลงไป 
     ฟรีแมน (Freeman 2004 :187) ใหความหมายของแผนภูมิใชไววา รูปแบบพิเศษที่แสดง
เครือขายของ     แผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อสํารวจ รวบรวมความรูและแบงสวนขอมูล โดย
ประกอบดวยกลอง (node cell) สําหรับใสความคิดรวบยอด มีเครื่องหมายแสดงทิศทาง ลูกศร ซ่ึง
อธิบายความสัมพันธแตละองคประกอบ สอดคลองกับ โนวัก (Novak 2005) กลาววา แผนภูมิ
รูปภาพความคิดเปน เครื่องมือเพื่อจัดระบบอธิบายความรู ซ่ึงรวมถึงความคิดรวบยอดบางประเภท
มักจะสรางเปนกลอง หรือวงกลมใสขอความ และใชเสนในการเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ
ระหวางความคิดรวบยอดหรือขอความ 
     เดวิด และ แมคเฟอรสัน (David and Mcpherson 1989 : 235) ใหความหมายของแผนภูมิ
ใชไววาเปนการสรางแผนภาพความคิดที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนอานเพื่อความเขาใจ ใชไดทั้งกอน
การอาน ระหวางการอานและหลังการอาน แผนภาพความคิดจะชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอนเปนลําดับ 
     สรุปไดวา แผนภาพความคิด หมายถึง การเขียนกรอบความคิด ความเขาใจเพื่อสรุป
ความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางแผนผังที่มีสาระสําคัญ หรือเชื่อมโยงความคิด
ใหเห็นโครงสรางในภาพรวมของความหมายที่เกี่ยวของเปนเรื่องราวเดียวกัน 
 
วัตถุประสงคการนําแผนภูมิรูปภาพความคิดไปใชในบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคแผนภูมิรูปภาพความคิด ดังนี ้
     ฟรีแมน (Freeman 2004 : 187) กลาวถึงวัตถุประสงคของแผนภูมิรูปภาพความคิดไว   
ดังนี ้
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1. เพื่อพัฒนาความเขาใจขององคความรู 
2. เพื่อศึกษาและแสดงความสมัพันธของขอมูลใหม ๆ  
3. เพื่อทราบพื้นฐานความรูที่มมีากอน 
4. เพื่อรวบรวมความรูและขอมลูใหม 
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล 
6. เพื่อใชแบบโครงสรางหรือกระบวนการ 
7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา 

     ลัวซ่ิง (Lauzing 2004 : 197) กลาวถึงวัตถุประสงคของแผนภูมิรูปภาพความคิดไวดังนี ้
1. เพื่อรวบรวมความคิด การระดมสมอง   
2. เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน  
3. เพื่อใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน   
4. เพื่อชวยใหเกดิการเรียนรูทีชั่ดเจนขึ้นเปนการบูรณาการความรูใหมกับความรูเกา   
5. เพื่อประเมินความเขาใจ หรือวิเคราะหความเขาใจที่ผิด   

     จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา แผนภูมิรูปภาพความคิดมีวัตถุประสงคในการนํามาใชเพื่อ 
 1. แสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกําลัง
สมองเพื่อใชในการแกปญหา 
 2. แสดงความสัมพันธในการอธิบายขอมูล ขั้นตอนกระบวนการที่มีความ     ซับซอน
ใหเขาใจงายขึ้น โดยการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 
ประโยชนของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
     แผนภูมิรูปภาพความคิด จัดเปนเทคนิคการสอนหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามาใชในรูป
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมไปสูการเรียนรูในเรื่องใหมไดงายขึ้น สามารถเรียนรู ได
อยางมีวิจารณญาณ และสามารถนําไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ ได ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 : 112)  
อมรศรี แสงสองฟา (2545 : 47) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิดสรุป
รวมกันไดดังนี้ 
     1.      ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน 
                            1.1 ชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดและเกิดการเรียนรูไดอยางมี
วิจารณญาณ 
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                            1.2 สามารถใชประสบการณเดิมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูเร่ืองใหมหรือรับรู
ขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                            1.3 ชวยพัฒนาการทํางานของสมองทั้งสองขาง โดยที่สมองซีกซายทํางานเกี่ยวกับ
ภาษา ตรรกะ การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การวิเคราะห การแยกประเภท การจัด
เรียงลําดับ สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ การใชความคิด
สรางสรรค 
                            1.4 ชวยใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากระบบความคิดไดงายขึ้น เพราะขอมูลได
มีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ 
     2.      ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครู 
                            2.1 ชวยใหครูสามารถฝกฝนทักษะปญญาใหเกิดแกผูเรียนไดงายขึ้น ทําให   
นักเรียนอานไดดวยตนเองเพราะไดรับการฝกใหคิด ประเมินขอเขียน ถายโอนขอมูลในขณะอาน
อยางตอเนื่อง 
                            2.2 ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 
                            2.3 ชวยใหครูสามารถประเมินพัฒนาการทักษะการคิดของนักเรียนไดอยาง   
ตอเนื่องจากแผนภูมิรูปภาพความคิดของนักเรียน 
 
รูปแบบการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด 
     รูปแบบการสรางแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบ และไมถือวารูปแบบใดเปน รูปแบบ
ที่ดีที่สุด ขึ้นอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภาพตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
เร่ืองที่นํามาอาน เอนฮันทเลนนิ่งดอทคอม (Enhanted Learning.com 2004 ,อางถึงใน วิไลวรรณ 
สวัสดิวงศ 2547 : 68-73) ไดจําแนกรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพความคิด  ตามลักษณะโครงสรางไว
หลายรูปแบบดวยกัน และที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิดจากการอาน
สรุปไดดังตอไปนี้ 
     1. แผนภูมิรูปภาพดาว เปนแผนภาพที่ชวยในการจัดระบบขอมูลในลักษณะพื้นฐานจาก
การระดมสมองที่เกี่ยวกับเรื่องอยางงาย เชน ขอเท็จจริง ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ  
     2. แผนภูมิรูปภาพแมงมุม ใชสําหรับบทอานที่แสดงประเด็นสําคัญของเรื่องและ         
รายละเอียดสนับสนุน 
     3. แผนภูมิรูปภาพลูกโซ ใชสําหรับบทอานที่แสดงลําดับเวลา ลําดับขั้นตอนขบวนการ
หรือข้ันตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราวตาง ๆ  
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  4. แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ-ผล ใชสําหรับบทอานที่แสดงเหตุผล จากเหตุไปหาผลหรือ
จากผลยอนกลับมายังเหตุก็ได 
     5. แผนภูมิรูปภาพกางปลา ใชแสดงปจจัยหลัก ปจจัยสนับสนุนและรายละเอียดที่สงผล
ตอประเด็นปญหาหลัก 
     6. แผนภูมิรูปภาพตนไม ใชแสดงปจจัยหลักและปจจัยประกอบ การจัดประเภทลักษณะ
ขอเท็จจริงตาง ๆ  
      นอกจากนี้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 73-80) ไดจัดรูปแบบแผนภูมิ
รูปภาพโครงเรื่องเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 
     1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้ยึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญ และจัดกลุมตามลําดับ
ความคิดรวบยอดยอยเปนแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง มักเขียนเปนแผนภูมิรูปภาพกิ่ง  ไดแก แผนภูมิ
รูปภาพตนไม แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพ
กางปลาแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพแสดงการแกปญหา 
     2. รูปแบบความคิดรวบยอด รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก และมีขอเท็จจริงที่แบงเปน
ระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย การรวบรวมปญหา การ     
แกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด 
     3. รูปแบบการจัดลําดับ รูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ การ
จัดลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการ มีการเริ่มตนและสิ้นสุด 
     4. แผนภูมิรูปภาพรูปวงกลม รูปแบบนี้เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการไมมี   
จุดเริ่มตนและสิ้นสุด แตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกัน 
     ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแผนภูมิรูปภาพความคิดเพื่อฝกทักษะการอาน        
เชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความโดยเทคนิค KWL-Plus แผนภูมิรูปภาพรูปแบบการจัดกลุม (แผนภูมิ
รูปภาพตนไม แผนภูมิรูปภาพกางปลา แผนภูมิรูปภาพแมงมุม แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล)       
แผนภูมิรูปภาพความคิดรวบยอด และแผนภูมิรูปภาพแสดงลําดับเหตุการณ โดยผูวิจัยใชเกณฑใน
การพิจารณาเลือก คือ ความเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะที่ตองการพัฒนา และความ ยากงายในการ
สรางแผนภูมิรูปภาพตามระดับชั้น 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

     การทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL-Plus, เทคนิค KWLA และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus , KWLA 
       ทิพสร  มีปน  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธดวยวิธี  KWL-Plus  กับการอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  โรงเรียนวังประจวบวิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  จํานวน  70  คน  ผลการวิจัยพบวา              
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทย  โดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี 
KWL - Plus  กับการสอนอานตามคูมือครู  มีความเขาใจในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมี
ความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1   2)ความเขาใจในการอานของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนอาน
แบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL – Plus  กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
ความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   3)  เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
อานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL – Plus  กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
ความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอาน  การเขียน  และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่
ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอน
อานตามคูมือครู  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จํานวน  80  คน  ผลการวิจัยพบวา                           
1)  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนอาน
ดวยกลวิธี KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการ
เสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3)  ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนอานดวย
กลวิธี KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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   ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน  (2544:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชรูปแบบ  KWLA  พัฒนา
ทักษะการอานและการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางคือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จํานวน 60 คน  ผลการวิจัย 
พบวา  1)  ผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุมสูง  กลุมกลาง  และกลุมต่ํา  โดยใชรูปแบบ  KWLA  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน   2)  ผลสัมฤทธิ์การอานกับการเขียนของ
นักเรียนกลุมสูง และกลุมกลางไมมีความสัมพันธกัน  แตกลุมที่ต่ํามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     3)  สวนคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดเจตคติกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียนทุกกลุม 
   อมรศรี  แสงสองฟา  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจและ
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   โรงเรียนวัดทะเลบก  อําเภอ 
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่ไดรับการสอนดวยวิธี  KWL – Plus  กับการสอนอานตามคูมือครู  
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  จํานวน 86  คน  ผลการวิจัยพบวา  1)   นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3    ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษดวยกลวิธี KWL – Plus  มีความเขาใจใน       
การอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูภายใตความสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3    ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษดวยกลวิธี 
 KWL-Plus  มีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวิธี
สอนตามคูมือครูภายใตความสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
         วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  (2547:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดขนาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 32 คน   ผลการวิจัย พบวา  1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  สูงกวากอน        
การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณในการวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคาจากเรื่องที่อาน  พบวา  ทักษะ           
การอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน  หลังการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สวนการประเมินคาจากเรื่องที่อาน  หลังจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  สูงกวากอน
การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวย
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ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  นักเรียนเห็นดวยใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้  คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ่ึงฝกให
นักเรียนไดคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็น  และดานบรรยากาศการเรียนรู  ทําใหนักเรียนสนุกสนานในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู 
 ชลธิชา  จันทรแกว  ( 2549 : บทคัดยอ )   ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus กลุม         
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 33คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไป
ดวยแผนการจัดการเรียนรูโดนใชเทคนิค KWLH Plus แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยกําหนดขั้นตอน การจัดการเรียนรู
ดังนี้ 1)  การเตรียมความพรอมและการใหความรูพื้นฐาน  2) การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดาน   
การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหโดยใช
เทคนิค KWLH Plus  มี 6 ขั้นตอนดังนี้   ขั้นที่1 กิจกรรมกอนการอาน   ขั้นที่2 กิจกรรมระหวาง         
การอาน  ขั้นที่3 กิจกรรมหลังการอาน ขั้นที่4  การหาความรูเพิ่มเติม ขั้นที่5 การสรางแผนภาพ  
ความคิด ขั้นที่6 การสรุปเรื่องจากการอาน ขั้นฝกกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหกลุมยอย 3) การวัด
และประเมินผล ผลการวิจัยพบวา 1)แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู โดยนักเรียนมีความสามารถดานการจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง การบอกความสัมพันธของ
สวนตางๆ ในเรื่อง ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง และดานการบอกจุดมุงหมายของผูเขียนอยูใน
ระดับดีมาก นักเรียนมีความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช            
3)นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก โดยนักเรียนเห็นดวยมากดานการจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ และมี  
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลางคือดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
          คาร และ โอเกิล ( Carr and Ogle 1987 :626-631 ) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL –
Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอม
เสริมโดยใชวิธีการสังเกตและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผลการศึกษาพบวานักเรียน
สามารถถายโอนความรูการใชเทคนิค KWL – Plus ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได รวมทั้งมี  
ความเขาใจในการอานตลอดจนมีทักษะในการอานยอความดีขึ้น 
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        จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL - Plus  ทําให     
นักเรียนมีความสามารถในการอาน  ตลอดจนเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานสูงกวาการสอนตามคูมือครู
และสูงกวาการทดลองทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL - Plus  เพราะเปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนไดฝกการคิด และ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและสนุกสนานในการทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนการเรียนรู  ดังนั้น  เทคนิค  KWL - Plus  จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและสงเสริมความสามารถในการคิดใหกับนักเรียน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพฒันาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
     ธงชัย คําพิมพ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการอานเชิงวิเคราะห 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทีไดรับการสอนภาษาไทยดวยส่ืออารมณขันกับการสอน
ภาษาไทยดวยวิธีปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการวิจัย พบวา 
สมรรถภาพการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาไทยดวยส่ืออารมณขันสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาไทยดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      อภินัน อรกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอาน       
เชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะห  
วิชาภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก        
นักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนไปตามขั้นตอนการอานเชิงวิเคราะห คือ อานชื่อเรื่อง      
อานเนื้อเร่ืองใหเขาใจ อานเนื้อเร่ืองที่สําคัญซ้ําอีกครั้ง ตั้งคําถามและหาคําตอบจากเรื่องที่อาน       
นักเรียนจึงเขาใจเรื่องที่อานไดงายและเร็วขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น 
     จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสอนการอานเชิง
วิเคราะห วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผล
การศึกษาพบวา แผนการสอนการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 83.00/82.29 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.61 แสดงวาผูเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้นรอยละ 61 ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรนําแผนการสอนที่ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อหาจากการอานไดอยางถูกตอง
และมีเหตุผล 
     อัญญารัตน เจริญพฤฒินาถ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบประเมินทักษะ
การอาน คิดวิเคราะห เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 4-6 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน มี 10  ตัว
บงชี้    ไดแก การประเมินทักษะการอาน ตัวบงชี้คือ ความคลองในการอาน ความเขาใจในการอาน  
วิธีการอานสาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ตัวบงชี้คือ วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะห
ความสัมพันธ วิเคราะหหลักการ การประเมินทักษะการเขียน ตัวบงชี้คือ เนื้อเรื่อง ลําดับเรื่อง 
ไวยากรณ กลไก   การเขียน  2) คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน มีความ
ตรงเชิงเนื้อหา     คาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวบงชี้กับทักษะที่ประเมินและระหวางเกณฑการ
ใหคะแนนกับตัวบงชี้มีคาเทากับ 0.83-1.00 มีความตรงเชิงเกณฑสัมพันธ ที่ไดจากการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการประเมินทั้ง 3 ทักษะกับ ผลสัมฤทธิ์ทาง   การ
เรียน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มีความตรงเชิงจําแนก จากการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของนักเรียน มีทักษะทางการเรียนสูงและต่ํา พบวา  มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และมีความตรงเชิงโครงสรางที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน 
      เสาวลักษณ   ตรองจิตร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใช
แบบ  ฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชคือ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก  2) ผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหผลการวิจัยพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนีประสิทธิผลดานการอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีคาเทากับ 
.66 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 66 
     หรรษา นิลวิเชียร และคณะ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของรูปแบบการเรียน             
การสอน ที่ฝกทักษะการคิดวิชาภาษาไทยตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน               
การแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัย พบวา   1) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด และใชภาษาไทย
เปนภาษาแมมี     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับรูปแบบ                   
การเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมและนักเรียนที่ไดรับการสอน
ปกติทั้งสองกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติและใช  ภาษาไทยเปนภาษาแม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด
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และใชภาษาไทยเปนภาษาแมมีความสามารถในการแกปญหาหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด และใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแมและนักเรียนที่ไดรับ
รูปแบบการเรียนการสอนปกติทั้งสองกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) นักเรียนที่ไดรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม มีความสามารถใน
การแกปญหาหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติและใช
ภาษาไทยเปนภาษาแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียน 
  อําพร ศรีหรัญ ( 2540 : 94) ศึกษาความสนใจในการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ และไดรับการจัดประสบการณแบบปกติมี 
ความสนใจในการอานและการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็ก
ปฐมวัยที่  ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติหลังการทดลองมีความสนใจใน
การอานและการเขียนสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ 
  ทัศพร เกตุถนอม (2540 : 97) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนภาษาแนวธรรมชาติโดยอาศัยส่ืออรรถลักษณะ
กับการสอนตามคูมือครู ปการศึกษา 2539 จํานวน 60 คน ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับ            
การสอนภาษาแนวธรรมชาติโดยอาศัยส่ืออรรถลักษณะกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมี
ความสามารถในการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นั่นคือ  
นักเรียนที่    ไดรับการสอนภาษาแนวธรรมชาติโดยอาศัยส่ืออรรถลักษณะมีความสามารถใน            
การเขียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
  ลวน โพธ์ิพูล (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูเชิงประสบการณ
ควบคูกับการวางเงื่อนไขเปนรายบุคคลกับการเรียนรูเชิงประสบการณควบคูกับการวางเงื่อนไขเปน
กลุมที่มีตอความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน      
ทหารอากาศอนุสรณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรูเชิงประสบการณควบคูกับการวางเงื่อนไขเปน    
รายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย      
เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการเรียนรูเชิงประสบการณควบคูกับการวางเงื่อนไขเปนกลุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  สมหมาย   ปวะบุตร ( 2546 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาความสามารถทางการเขียน 
และความสนใจในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนแบบ 4 MAT กับที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวการสอนของกรมวิชาการมี
ความสามารถทางการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT กับการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนตามแนวการสอนขงกรมวิชาการมีความสนใจในการเขียนตดแตงกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
     จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอน
รูปแบบตาง ๆ จะมีความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูหรือแบบปกติและสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้การนําแผนการจัดการเรียนรู
ที่ไดพัฒนาประสิทธิภาพแลวไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
เชิงวิเคราะหสูงขึ้นดวย การฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียนควบคูไปกับการสอน           
การเขียนส่ือความ สามารถทําไดตั้งแตในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป และสามารถจัดการเรียนรูได
ทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงตองอาศัยพื้นฐานจากการอานเพื่อฝก
ความสามารถในการอานและคิดเพื่อเขียนออกมาในรูปของการเขียนสื่อความหมายนั้นจะทําให
ผูอ่ืนเขาใจและรับรูได ดังนั้น  การพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหใหกับผูเรียน ควร
ไดรับการฝกฝนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา โดยใชเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู
รวมกับกลุมสาระการเรียนรูในวิชาตาง ๆ เพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแลว ยังทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นดวย 
 

สรุป 
 
     สําหรับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถ    
ดานการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL-Plus นั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเกี่ยวกับ
มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและโครงสรางเวลาเรียน รวมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
โครงสรางเวลาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา        
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี นอกจากนี้ยังไดศึกษาในเรื่องของการเขียนสื่อความควบคูไปกับ                
การอานเชิงวิเคราะห ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ไว  6 ดาน ดังนี้ 1) จําแนกขอมูลจากการอานเรื่องไดถูกตอง  2) จัดลําดับ    
เหตุการณในเรื่องไดถูกตอง  3) บอกจุดมุงหมายของผูเขียนไดถูกตอง 4) บอกความสําคัญของเรื่อง
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ที่อานไดถูกตอง 5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง 6) เขียนส่ือความเรื่องที่อานได
ตลอดจนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนภาพความคิด การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL และ KWL-Plus และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ซ่ึงสรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนรูปแบบตางๆดังกลาวจะมี
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู และสูง
กอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้การฝกทักษะการเขียนสื่อความใหกับนักเรียน นักเรียนสามารถทํา
ไดตั้งแตในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป และสามารถจัดการเรียนรูไดดีในกลุมสาระการเรียนรู     
ภาษาไทย เพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อความแลวยังทําให         
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นดวย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ โดยจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปน              
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยแบบ                           
Pre  Experimental Design แบบหนึ่งกลุมกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความของนักเรียน 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย  
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และปรับปรุงเครื่องมือ และเสนอ
ขอความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย   ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 นําไปทดลองใช เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย   เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยเสนอ  
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่     
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพื่อเสนอขออนุมัติ     
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและ    
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
     เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตามวัตถุประสงคของการวิจัย      
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1- 3/4  จํานวน 129 คน  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ซ่ึงไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการอยางงาย (Simple Random Sampling )โดยใชวิธีจับ
สลาก 1หองเรียนไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 /1 ทั้งนี้กลุม
ตัวอยางมีลักษณะเอกพันธ คือ มีผลการเรียนไมแตกตางกันจากผลการทดสอบ F- test ของคะแนน
ผลการเรียนรูวิชาภาษาไทยปการศึกษา 2548   ดังผลการวิเคราะห ปรากฏวา คา F- test คํานวณได 
0.589 มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.624 ซ่ึงมากกวา 0.05  แสดงวานักเรียนทั้ง 4 หองเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
ไมแตกตางกัน 
 การทดลองในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดเวลาการทดลองดวยแผนการจัดการเรียนรู         
ใชเทคนิค KWL-Plus ประกอบ จํานวน 6 แผน 12 ช่ัวโมง แผนละ  2 ช่ัวโมง ใชเวลา 2 วันตอ
สัปดาห รวมเวลาทั้งหมด 3 สัปดาหระหวาง วันที่ 8-23 มกราคม  ปการศึกษา  2549 
 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 การอานเชิงวิเคราะหและการเขยีน
ส่ือความแบงเนื้อหาเปน 2 สวน ดังนี ้
 1. เนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับหลักการอานเชิงวิเคราะห ไดแก หลักการจับใจความ                
การเปรียบเทียบ การคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห การจัดลําดับเหตุการณ การสรุปความ การใชบริบท
ในการเขาใจความหมายของคํา การตีความตามจุดมุงหมายของผูแตง ลักษณะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด การคิดคาดคะเน การประเมินคาเพื่อนําความรูและความคิดจาก
การอานไปใชในการตัดสินใจ การแกปญหา 
 2. เนื้อหาสวนที่เปนกิจกรรมการอานและการฝกความสามารถการเขียนสื่อความ   เปน
เนื้อหาในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทสารคดี บทความ นิทาน บทรอยกรอง      
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เรื่องส้ัน    ไดแก  นิทานกระตายไมตื่นตูม  บทความกาเหวาที่กลางกรุง  สารคดีบึงใหญในปา  
บทความอาหารดีมีคุณภาพ    บทรอยกรองเด็กเอย เด็กนอย  เร่ืองสั้นนอกเมือง...ในกรุง 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรอันจะสงผลตอการพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ดังนี้ คือ 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus  
  ตัวแปรตาม    ไดแก  
  1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห   
                      2) ความสามารถดานการเขียนสื่อความ  
   3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL- Plus  
 
แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจิัยแบบ Pre Experimental Design แบบหนึ่งกลุมสอบกอนและหลัง  
One – Group Pretest – Posttest design (มาเรียม  นิลพันธุ 2547 : 144 ) ดังนี ้
 
ตารางที่ 6 รูปแบบการทดลองแบบแผนการวิจัยใชแบบ One – Group Pretest – Posttest design 

ทดสอบกอนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 
T1 X T2 

 T1   แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
 X      แทน การพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความโดยเทคนิค KWL-Plus 
 T2    แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) การจัดการเรียนรูโดยเทคนิค KWL-Plus 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
     1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus เพื่อพัฒนาความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 แผน แผนละ 2  
ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง นิทานกระตายไมตื่นตูม  บทความกาเหวาที่กลางกรุง 
สารคดี บึงใหญในปา  บทความ อาหารดีมีคุณภาพ บทรอยกรอง เด็กเอยเด็กนอย และเรื่องสั้นนอกเมือง...ในกรุง      
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 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความเปน
แบบทดสอบที่ ใชทดสอบทั้ งกอนการจัดการเรี ยนรูและหลังการจัดการเรี ยนรู โดยใช                
เทคนิค KWL – Plus จํานวน  1 ฉบับ เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice)                
4  ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนนและ ขอสอบอัตนัย  5  ขอ15 คะแนน เรื่องการเขียนสื่อความ
ดวยตัวช้ีวัดความสามารถในการเขียนส่ือความดังนี้  
  1.  การจัดลําดับเหตุการณ 
  2.  การเขียนประโยคไดถูกตอง 
  3.  การเขียนสะกดคําไดถูกตองตรงความหมาย 
  4.  เขียนสื่อความหมายจากเรื่องที่อาน 
  5.  ประโยชนของการนําไปใช 

 3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus ประกอบดวยดานการจดักิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู  และดานประโยชนทีไ่ดรับจากการจัดเรียนรู  เปนมาตราสวนประเมนิคา(Rating Scale) 
 3 ระดับ จํานวน 15 ขอและเปนแบบคําถามปลายเปด (open ended form) เกีย่วกับปญหาและ
ขอเสนอแนะ 2 ขอ 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. การสรางเครื่องมือแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถการอาน                      
เชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความในกลุมสาระภาษาไทย โดยจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
         1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับมาตรฐาน              
การเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย (ในชวงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปที่ 3) เอกสาร หนังสือ งานวิจัย        
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ โดยจัด            
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู
ภาษาไทย   หลักสูตรสถานศึกษา ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน 
ท 1:1 และสาระที่ 2  : การเขียน มาตรฐาน ท2.1   ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระในปการศึกษา 2549 
        1.2 กําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาสรางแผนการเรียนรู คัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน
กระตายไมตื่นตูม  บทความกาเหวาที่กลางกรุง สารคดีบึงใหญในปา  บทความอาหารดีมีคุณภาพ
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บทรอยกรองเด็กเอยเด็กนอย และเรื่องสั้นนอกเมือง...ในกรุง  คํานึงถึงความยากงาย ความสนใจ 
เหมาะกับวัย เหมาะสมกับเวลา และมีสํานวนภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน จากนั้นศึกษารายละเอียด
ของเนื้อหาและสรางแผนการจัดการเรียนรู 
         1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL – Plus  ตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  3  คน  คือ  1) ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  2) ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
วิธีสอน  3)  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  (Content  Validity)  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  Of  Item  Objective  
Congruence  : IOC)  โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาคือ   
             เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค    ใหคะแนน     +1 
   ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงค ใหคะแนน        0 
    เห็นวาไมสอดคลองกับจุดประสงค ใหคะแนน       -1 
   

 จากสูตร   IOC      =    Σ R 
       N 

เมื่อ   IOC     หมายถึง    คาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแผนการจัด 
             การเรียนรู   
          Σ R   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
           N        หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ  (มาเรียม   นิลพันธุ  2547 : 117) 

ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  เทากับ 1 
          1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเช่ียวชาญทั้ง 3 คน  ไดแก  การใสรูปภาพใหเหมาะสมกับเรื่อง ตัดขอสอบที่ไมไดคาอํานาจ
จําแนกออกใหเหลือ 30  ขอ ตามจํานวนที่ตองการ 
         1.5 สุมแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 แผน คือ นิทานเรื่องกระตายไมตื่นตูม สารคดี
บึงใหญในปา  บทความอาหารดีมีคุณภาพ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่มีผล การเรียนรู อายุ เพศ ไม
แตกตางจากกลุมทดลอง และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูดานการใชเวลาในแตละกิจกรรม ความ
เหมาะสมของเนื้อหา และ   กิจกรรมการเรียนรูไปเปนเครื่องมือการวิจัย 
        1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิ   
ดังนี้    
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แผนภูมิที่ 4     สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถการอานเชิง
วิเคราะหและการเขียนสื่อความ โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ในครั้งนี้ ดําเนินการ
สอนตามขั้นตอนดังที่แสดงไวในแผนภูมิที่ 5 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถการ
อานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความ และศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กําหนดเนื้อหา  เพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

          สุมแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3/3  โรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี  จํานวน  30 คน  ซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะไมแตกตางจากกลุมตัวอยาง  เพื่อปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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        ไมผาน 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5   ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยเทคนิค KWL-Plus  

เร่ิมตน 

กิจกรรมเตรียมความพรอม 
1. กําหนดขนาดของกลุม คุณสมบัติของ
สมาชิก 
2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู 
3. ระบุกิจกรรมการเรียนรูและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับใบงาน 
4. ระบุเกณฑการประเมินผลการรวม
กิจกรรมการเรียนรู 
5. สรางขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับ การ
ทํางานกลุม บทบาทของสมาชิก 
6. ใหความรูพื้นฐานที่จําเปน       
เกี่ยวกับการอานเชงิวิเคราะหและการ
เขียนสื่อความ 7. จัดทําแผนภูมิ  KWL-
Plus บนกระดาน 

กิจกรรมฝกความสามารถการอาน 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. เราความสนใจดวยเกม คําถาม 
2. ระบุชื่อเร่ืองที่จะใหนักเรียนอานแจกใบงาน/
อธิบายการดําเนินกิจกรรม 

ขั้นกิจกรรมการอานมี 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร 
(know) ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนระดม
สมอง บันทึกความรูที่ไดชอง k นักเรียน
คาดคะเน เหตุการณ 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน นักเรียน
ตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง (What to Know)  
ตั้งคําถามบันทึกไวในชอง W อานและตอบ
คําถาม บันทึกประเด็นสําคัญ 
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน นักเรียนเกิดการ
เรียนรูอะไร (Learned) บันทึกประเด็นความรู
ที่ไดในชอง L จัดประเภทขอมูล บันทกึไวใน
ชองประเภทขอมูล 
ขั้นที่ 4 กิจกรรมสรางแผนภูมิความคิด 
(Mapping)  
ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปเรื่องจากการอาน 
(Summarizing) รายงานผลการปฏิบัติงานตอ 
ชั้นเรียน 

ซอมเสริม 
ประเมินผล
การอาน 

สิ้นสุด 

       ผาน 
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 
กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน  แบงเปน 2 ตอน  

  ตอนที่ 1  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  
ชนิด  4  ตัวเลือก   จํานวน 30 ขอ  30  คะแนน 

  ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดความสามารถดานการเขียนส่ือความ 
จํานวน 5 ขอ ขอละ 3 คะแนน  รวม 15 คะแนน   

  โดยมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
และเขียนส่ือความกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ดังนี้ 
           2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักการ และวิธีการ
สรางแบบทดสอบปรนัยและแบบอัตนัย ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากเอกสารหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.2 วิเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง สาระการเรียนรูช้ันประถมศึกษาปที่ 3โดยพิจารณาจากความสําคัญของผลการเรียนรูที่
คาดหวัง สาระการเรียนรูช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหา 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียน 
ส่ือความกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) จํานวน  1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1  
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  ชนิด  4  ตัวเลือก   จํานวน 
30 ขอ  30  คะแนน  ใชวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของผูเรียน 3 ดาน  ดังนี้ 1) ตอบ 
คําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง 2) เรียงลําดับเหตุการณในเรื่องไดถูกตอง 3) แสดงความคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อาน  ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  วัดความสามารถดานการเขียนสื่อความ จํานวน 
5 ขอ ขอละ 3 คะแนน  รวม 15 คะแนน  โดยมีเกณฑวัดความสามารถการเขียนสื่อความ  5 ดาน  
ดังนี้  1) การจัดลําดับเหตุการณไดถูกตอง2) การเขียนรูปแบบประโยคไดถูกตอง  3)การ เขียนสะกด
คําไดถูกตองตรงความหมาย 4 )เขียนสื่อความจากเรื่องที่อานไดถูกตอง  5 ) ประโยชนของการนําขอมูลไปใช 
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ตารางที่ 7    ตารางวิเคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังของแบบทดสอบวัดผล 
 การเรียนรูการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 

 
เนื้อหา 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู 

คว
าม
จํา 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
สัง
เคร

าะห
 

การ
ปร

ะเมิ
นค

า 
รวม

 

1นิทาน. 
กระตาย
ไมต่ืนตูม 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และสื่อความ 
1.สามารถบอกความหมาย และใช
กระบวนการอานในใจเชิงวิเคราะห และ
เขียนสื่อความได (ความรูความเขาใจ) 
2.สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อาน
ได(การจับใจความสําคัญ) 
3.สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใช
และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
(การวิเคราะห) 
4.  เขียนสรุปเรื่องที่อานเปนความคิดรวบ
ยอดได(การสังเคราะห) 

5.  บอกคุณคาจากเรื่องที่อานไดโดยการ
เขียนขอคิดจากเรื่อง 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

 
 
 

5 

2. 
บทความ 
กาเหวาที่
กลางกรุง 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และสื่อความ 
1.สามารถบอกความหมาย และใช
กระบวนการอานในใจเชิงวิเคราะห และ
เขียนสื่อความได (ความรูความเขาใจ) 
2.สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องได
โดยเขียนตอบความรู(การจับใจความ
สําคัญ) 
3.นําความรูขอคิดที่ไดจากการอานไปใช
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
 (การวิเคราะห) 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 
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ตารางที่ 7    (ตอ)  

 
 
 
 
 
 
 

 
เนื้อหา 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู 

คว
าม
จํา 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
สัง
เคร

าะห
 

การ
ปร

ะเมิ
นค

า 
รวม

 

 4.เขียนสรุปเรื่องที่อานเปนความคิดรวบ
ยอดได(การสังเคราะห) 
5.บอกขอคิดของเรื่องที่อานไดโดยการ
เขียนขอคิดจากเรื่อง(การประเมินคา) 

       

3. สารคดี 
บึงใหญใน
ปา 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และเขียนสื่อความ 
1.สามารถจับใจความของเรื่องที่อานได 
2.สามารถจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
ได 
3.สามารถบอกเจตนาของผูเขียนได (การ
วิเคราะห) 
4.สรุปความคิดรวบยอดจากการอานได
(การสังเคราะห) 
5.สามารถเลือกแผนภาพความคิดไดอยาง
เหมาะสม 
6.สรุปความคิดรวบยอดจากการอานได
(การสังเคราะห) 
7.สามารถนําเรื่องที่อานในการถายทอด
ความรูความเขาใจ และขอคิดจากเรื่องที่
อานไดอยางสมเหตุผล 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5  
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ตารางที่ 7    (ตอ)  

 
เนื้อหา 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู 

คว
าม
จํา 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
สัง
เคร

าะห
 

การ
ปร

ะเมิ
นค

า 
รวม

 

4. 
บทความ 
อาหารดีมี
คุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และเขียนสื่อความ 
1.อานในใจได 
2.สามารถจับใจความที่อานได 
3.สามารถแสดงความรูและความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่อานนําความรูที่ไดจากการ
อานไปประเมินคา ทั้งขอดีและขอดอย
เกี่ยวกับการอานถายทอดความรู ความคิดที่
ไดจากการอานไปใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตและใชการอานตรวจสอบ
ความรู 
4.สามารถเลือกที่จะสรางแผนภาพความคิด
ไดเหมาะสมกับเรื่องที่อาน (การสังเคราะห) 
5.ความสามารถพิจารณาตัดสินคุณคาของ
บทประพันธที่อานได (วิจารณญาณ) 

   
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

5 

5.  บทรอย
กรองเด็ก
เอยเด็ก
นอย 

นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และสื่อความ 
1.สามารถบอกวัตถุประสงคและทัศนะของ
ผูเขียนได (การวิเคราะห) 
2.สามารถอานแยกแยะเนื้อหาที่เปน
สาระสําคัญ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 
คานิยมของสังคม และภาษา 
3.สามารถลําดับเหตุการณของเรื่องได (การ
สังเคราะห) 
4.สรุปเรื่องราวตามลําดับของโครงเรื่องได
(การสังเคราะห) 
5.สามารถเลือกและสรางแผนภาพความคิด
ไดเหมาะสมกับเรื่องที่อาน (การสังเคราะห) 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

5 
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ตารางที่ 7    (ตอ)  

*   ขอสอบอัตนัย 
 จากตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสามารถสรุป
ไดวา ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน มีเกณฑในการตรวจ

 
เนื้อหา 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู 

คว
าม
จํา 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
สัง
เคร

าะห
 

การ
ปร

ะเมิ
นค

า 
รวม

 

6. เรื่องสั้น 
นอกเมือง
....ในกรุง 

 
นักเรียนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะห 
และสื่อความ 
1.แสดงความสัมพันธของเรื่องในเชิงแหตุ
และผลได (การวิเคราะห) 
2.สามารถสรุปเรื่องที่อานเปนความคิด           
รวบยอดได  
3.การสรางแผนภูมิรูปภาพได                         
(การวิเคราะห) 
4.บอกคุณคาของเรื่องที่อานได(การ
ประเมินคา) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
- 

 
 

1 

  
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  6 4 8 3 4 5 30 
ขอสอบ    
อัตนัยการ
เขียนสื่อ
ความ 

*1. การจัดลําดับเหตุการณ 
*2.การเขียนประโยคไดถูกตอง 
*3.เขียนสะกดไดถูกตองตรงตาม
ความหมาย 
*4. เขียนสื่อความหมายจากเรื่องที่อาน 
*5.ประโยคของการนําขอมูลไปใช 
 

1  
1 

 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 
 

3 
3 
 

รวม  15 
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ใหคะแนนแตละขอดังนี้ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ซ่ึงมีการกําหนด เกณฑการ
แปลความหมายของคะแนน สวนแบบทดสอบอัตนัยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนดังตารางที่ 9 
ตารางที่  8    เกณฑการแปลความหมายของคะแนนแบบทดสอบอัตนัยการเขียนส่ือความ 

 
ขอสอบอัตนัยมี5 ขอๆ ละ3 คะแนนรวม 15   คะแนน 
 1.  เกณฑการใหคะแนนเรื่องการจัดลําดับเหตุการณ ( 3 ) 
  3  คะแนน = การเขียน เรียงลําดับเหตกุารณไดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง 
  2  คะแนน =  การเขียน เรียงลําดับเหตุการณไดตอเนื่องแตบางชองไมสอดคลองกัน 
  1  คะแนน = การเขียน เรียงลําดับเหตกุารณไมตอเนื่อง  สับสนวกวน 
 2. เกณฑการใหคะแนนเรื่องการเขียนรูปประโยคไดถูกตอง ( 3 ) 

  3   คะแนน = เขียนรูปประโยคไดอยางถูกตองตามหลักภาษา ตรงประเด็นและเขาใจงาย 
  2   คะแนน = เขียนรูปประโยคลําดับไดถูก ตรงประเด็น 
  1   คะแนน = เขียนรูปประโยคไมถูกตองผิดมากกวา 1แหง 

 3. เกณฑการใหคะแนนเรื่องการเขียนสะกดคําไดถูกตองตรงตามความหมาย ( 3 ) 
  3   คะแนน = เขียนสะกดคําไดถูกตองตรงตามความหมาย 
  2   คะแนน = เขียนสะกดคําไดไมถูกตอง 2 – 3 แหง  
  1   คะแนน = เขียนสะกดคําไดไมถูกตอง ผิดมากกวา 3 แหง 
 4. เกณฑการเขียนส่ือความหมายจากเรื่องที่อาน ( 3 ) 
  3   คะแนน = เขียนสื่อความถายทอดความคิดโดยใชถอยคําไดถูกตองชดัเจน 
  2   คะแนน = เขียนสื่อความถายทอดความคิดไดชัดเจน 

รายการประเมิน ดีมาก  
(3) 

ดี 
 (2) 

ปรับปรงุ 
 (1) 

1. การจัดลําดบัเหตุการณ    
2. การเขียนประโยคไดถูกตอง    
3 เขียนสะกดคําไดถูกตองตรงตามความหมาย    
4. เขียนสื่อความหมายจากเรือ่งที่อาน    
5. ประโยชนของการนําขอมูลไปใช     
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  1   คะแนน = เขียนสื่อความถายทอดความคิดไมชัดเจน 
 
 5.  เกณฑการใหคะแนนเรื่องประโยชนของการนําขอมูลไปใช  ( 3 ) 
  3   คะแนน =  สามารถนําไปใชประยกุตกบัสถานการณในชีวิตประจําวันไดอยาง 
เหมาะสม   
  2   คะแนน =  สามารถนําไปใชกับสถานการณในชวีิตประจําวนัไดบาง 
                1   คะแนน =  สามารถนําไปใชไดนอยมาก 
 
ตารางที่  9       ระดับการแปลความหมายของคะแนนแบบทดสอบการเขียน 
 
          ระดับคะแนน 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 

 
3 

 
2 

 
1 

1.  การจัดลําดับ
เหตุการณ 

เรียงลําดับเหตุการณได
ตอเนื่องสอดคลองกัน
ตลอดเรื่อง 

เรียงลําดับเหตุการณได
ตอเนื่องแตบางชองไม
สอดคลองกัน 

เรียงลําดับเหตุการณไม
ตอเนื่อง  สับสนวกวน 

2.  การเขียนรูป
ประโยค 

เขียนรูปประโยคใหถูกตอง
ตามอักขรวิธี  ตรงประเด็น
และเขาใจงาย 

เขียนรูปประโยคไดไม
ถูกตอง 2–3  แหง  ตรง
ประเด็น 

เขียนรูปประโยคไดนอย
ไมตรงประเด็น 

3.  การเขียนสะกด
คําไดถูกตองตรง
ตามความหมาย 

เขียนสะกดคําไดถูกตอง
ตรงตามความหมาย 

เขียนสะกดคําได  ไม
ถูกตอง 1-2 ประโยค 

เขียนสะกดคําไดไม
ถูกตอง   

4.  การเขียนสื่อ
ความจากเรื่องที่อาน 

เขียนสื่อความถายทอด
ความคิดโดยใชสํานวน
ถอยคําไดถูกตองชัดเจน 

เขียนสื่อความถายทอด
ความคิดไดชัดเจนและ
อธิบายความได 

เขียนสื่อความหมายตาม
หัวขอสั้นๆที่กําหนดโดย
ใชถอยคํา  เขาใจงาย 

5.  ประโยชนของ
การนําขอมูลไปใช 

สามารถนําไปใชประยุกต
กับสถานการณใน
ชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 

สามารถนําไปใชกับ
สถานการณใน
ชีวิตประจําวันไดบาง 

สามารถนําไปใชไดนอย
มาก 

    
เกณฑระดับความสามารถดานการเขียนส่ือความของการทําขอสอบอัตนัยดังตารางที่10 
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ตารางที่10  เกณฑระดับความสามารถดานการเขียนส่ือความของคะแนนขอสอบอัตนัยจาก 
 แบบทดสอบอัตนัยรายดาน 
 

                             ชวง คะแนน                        ระดับความสามารถ 
3                          ดีมาก 
2                          ดี 

0-1                          ปรับปรุง 
 

ตารางที่11  เกณฑระดับความสามารถดานการเขียนส่ือความของคะแนนขอสอบอัตนัยจาก 
 แบบทดสอบอัตนัยภาพรวม 
 

                             ชวง คะแนน                        ระดับความสามารถ 
10-15                          ดีมาก 
6-10                          ดี 
0-5                          ปรับปรุง 

 

    2.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มา
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปและ
ไดคาความสอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได 
     2.5 นําแบบทดสอบที่อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลอง (Try Out)กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3  
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมมีความ 
แตกตางกับกลุมทดลองในดานผลการเรียนรู อายุ เพศ หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ ในสวนที่เปนปรนัยใชสูตร 
KR-20 (Kuder Richardson-20)ไดคา 0.79  และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.55 คาความยาก
งายระหวาง 0.21-0.79  และในกรณีที่เปนแบบทดสอบอัตนัยหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช
สูตร Alpha Coefficient  ตามวิธี ของครอนบาค ( Cronbach ) 
   2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความมา
ปรับปรุงแกไขและนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 6  สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวเิคราะหและ 
   เขียนสื่อความดวยเทคนิค KWL- Plus 
 
 3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL-Plus มี 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศ ดานการจัดการเรียนรู ดานประโยชนที่ไดรับ ถามดาน
บรรยากาศเกี่ยวกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ถามดานกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของนักเรียน ถามดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนจะนําความรู
ไปประยุกตใชเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอยางไร 
         ผูวิจัย ดาํเนินการ ดังนี ้
   3.1 ศ ึก ษ า ร ูป แบบก า รส ร า ง แบบสอบถ า มค ว า ม ค ิด เ ห ็น ที ่ม ีต อ ก า ร จ ัด 
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL - Plus 
   3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus ดานบรรยากาศการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจาก           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบงออกเปน 2 ตอน 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี    องคประกอบ 
และวิธีสรางแบบทดสอบ วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขยีนสื่อความ 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคา IOC 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความไปทดลองใช(Try Out)กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรีซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

วิเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
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  ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง 
นอย ประกอบดวยความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus ดาน 1) 
บรรยากาศการเรียนรู 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus มาใชพัฒนาความสามารถการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  เห็นดวยมาก  3   คะแนน 
  เห็นดวยปานกลาง 2   คะแนน 
  เห็นดวยนอย  1   คะแนน 

  ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในแปลความหมายของคาความคิดเห็นตามแนวคิด
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 19 )  
ตารางที่ 12 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเหน็ 

ชวงคะแนน เกณฑการแปลความหมายของความคดิเห็น 
1.00-1.49 
1.50-2.49 
2.50-3.00 

เห็นดวยนอย 
          เห็นดวยปานกลาง 

เห็นดวยมาก 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด (Open ended form) สอบถาม 
ความคิดเห็นดานขอเสนอแนะทั่วไปที่มีตอการใชเทคนิค KWL-Plus มาพัฒนาความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ 

3.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 

3.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูให 
ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนํามาหา 
คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)   

3.5  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด 
การเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3.6  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย 

สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  
ดังแผนภูมิที่ 7  
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แผนภูมิที่ 7 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีน 
 
ขั้นตอนดําเนนิการทดลอง  ตามลําดับ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 จัดปฐมนิเทศใหนักเรียนเขาใจถึงการเรียนรู บทบาทของผูเรียน ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและวิธีประเมินผลการเรียนรู 
  ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบการเรียนรูของกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถการ
อานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ และแบบวัดความคิดเห็นที่มีตอการอานภาษาไทย เพื่อเก็บ
ขอมูลเบื้องตน 
 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะไมแตกตางจากกลุมทดลอง
เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอานเชิงวิเคราะหและเขียน
ส่ือความดวยเทคนิค KWL-Plus ซ่ึงมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
         ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน และแจงจุดประสงค เตรียมความพรอมของผูเรียน โดย
การสนทนากระตุนความรูพื้นฐานของนักเรียนในเรื่องทั่วๆ ไป พรอมทั้งสาธิตวิธีการบันทึกขอมูล      
ในรูปของแผนภูมิ โดยใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็น และแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 

นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบหาความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบทดสอบความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL - plus 

 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือวิจัย 

 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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         ขั้นที่ 2 การเตรียมการอาน โดยครูใหหัวขอเร่ืองแลวใหนักเรียนระดมพลังความคิด
รวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนมีความรูเดิมจากหัวขอเรื่องรวมกับครู   
หลังจากนั้น ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่ไดจากการอภิปรายรวมกันลงในชอง K   
บนกระดานดํา นักเรียนเขียนขอความตามครูลงในแบบฝกของตนในชอง K หลังจากนั้น ครูแสดง
แบบอยางการจัดประเภทขอมูลในชอง K โดยบอกสิ่งที่ครูคิดขณะอานขอมูลในชอง K นักเรียนฟง
ครู ดูแบบอยางการคิด พรอมทั้งคิดตามและจัดประเภทขอมูลลงใน ชอง K ขั้นตอนสุดทายให       
นักเรียนแตละคนเขียนคําถามที่ตองการทราบจากเรื่องที่อาน โดยเขียนคําถามลงในชอง W 
         ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการอาน โดยใหนักเรียนแตละคนอานเรื่องในหนึ่งหรือสองยอ
หนา แลวหยุดอานเพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง โดยตรวจคําตอบของคําถามที่ตั้งไวในชอง 
W หรือตั้งคําถามเพิ่มเติม หลังจากนั้นใหนักเรียนบันทึกคําตอบ และขอมูลใหมที่ไดรับจากการอาน
เร่ืองในชอง L 
         ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ใหนักเรียนแตละคนเขียนสรุปเรื่องทั้งหมดจากแผนภาพความคิด 
         ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ครูประเมินผลการเรียนรูจากการสังเกตการรวมกิจกรรม 
และการตรวจ ผลงานของนักเรียน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้
 1.1ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดําเนนิการโดยหาคาดชันีความ

สอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการวัดความสามารถดานการอานเชิง

วิเคราะหและการเขียนส่ือความ 
  1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของ

แบบทดสอบวดัความสามารดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 

1.2.2 ตรวจสอบคาความอยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบ 

1.2.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบวดัความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหและการเขียนส่ือความของแบบทดสอบปรนัยใชสูตร KR 20(Kuder Richardson -20)  และ
แบบอัตนัยใชสูตร Alpha Coefficient ตามวิธีของคอนบาค ( Cronbach) 
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2.  การทดสอบสมมุติฐาน 
    2.1 การวิเคราะหขอมูล จากแบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานเชิง

วิเคราะหและการเขียนส่ือความเพื่อเปรยีบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อ
ความกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus ใชคาสถิติดังนี้  

2.1.1 คาเฉลี่ย   (Mean) 
2.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
2.1.3 t- test แบบ dependent 

 2.2   การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWL- Plus 

2.2.1 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับการคิดเหน็ ในดานบรรยากาศการเรยีนรู  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู ประโยชนที่ไดจากการเรียนรู เปนมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale )  
สอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย (Mean )และ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
( Standard Deviation) 

2.2.2 การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มี
ตอการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus ใชการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 

                                                   

สรุป 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research )แบบแผนการวิจัยแบบ  
Pre  Experimental  Design แบบหนึ่งกลุมสอบกอนเรียนสอบหลังเรียน (One Group Pretest Post- 
test Design) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 34 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Deviation  
Standard ) และเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus ใชสูตรแบบ t-test แบบdependent ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาเฉลี่ย(Mean ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
( Standard Deviation)และขอเสนอแนะเพิ่มเติมความคิดเห็นใชวิเคราะหเนื้อ( C0ntent Analysis) 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห 
 

         การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus เปนการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 /1 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   แขวงบางแค   เขตบางแค   
กรุงเทพมหานคร  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  34  คน  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน
และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและ
ขอคําถามการวิจัย   ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน  3  ตอนดังนี้ 
         ตอนที่ 1   เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิ เคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus   
        ตอนที่  2  เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนส่ือความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus 
         ตอนที่  3  การศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus 
 
ตอนที่  1   เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะหความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี  3  กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus 
         การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  1  เปรียบเทียบความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plusแตกตางกันหรือไม                           
ดังรายละเอียดในตารางที่  13 
         1.  เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหในภาพรวมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus  มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่  13  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น 
               ประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus 

 
ทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D. t-test Sig 
กอนเรียน 34 30 15.21 5.10 
หลังเรียน 34 30 20.65 3.79 

 
- 7.62 

 
.000 

        
  จากตารางที่  13  พบวาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL-Plus  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL- Plus แตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู (Χ = 20.65 , S.D. = 3.79)  สูงกวาคาเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรู (Χ  = 15.21 , S.D. = 5.10 ) 
 
ตอนที่ 2   เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  2 เปรียบเทียบความสามารถดาน            
การเขียนส่ือความ กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  แตกตางกันหรือไม   
ดังรายละเอียดตารางที่ 14 
     1.  เปรียบเทียบความสามารถดานการเขียนสื่อความในภาพรวมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถดานการเขียนสื่อความของนักเรียน 

                  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
 

ทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D. t-test Sig 
กอนเรียน 34 15 8.47 1.67 
หลังเรียน 34 15 11.35 2.26 

 
-9.49 

 
.000 
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  จากตารางที่  14 พบวาความสามารถดานการเขียนส่ือความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 2 ความสามารถดาน
การเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWL- Plus แตกตางกันโดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการเขียนส่ือความของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรูอยูในระดับดี (Χ =11.35, S.D.2.26 ) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ดานการเขียนส่ือความของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรู(Χ  =8.47 , S.D. =1.67)  
 
ตารางที่ 15  คะแนนความสามารถดานการเขียนส่ือความเปนรายดานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

                     ปที่3 หลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 
 

ความสามารถดานการเขียน
สื่อความ Χ  S.D. ระดับคะแนน ลําดับที ่

1.การจัดลําดับเหตุการณ        2.10       0.78 ดี        5 
2.การเขียนประโยคไดถูกตอง       2.65       0.49 ดีมาก        1 
3.การเขียนสะกดคําไดถูกตอง
ตรงตามความหมาย       2.18       0.72 ดี        4 

4.เขียนสื่อความจากเรื่องที่
อาน       2.38       0.49 ดี        2 

5. ประโยชนของการนําไปใช       2.26       0.45 ดี        3 
รวม 2.31 0.49 ดี - 

    

      จากตารางที่15  พบวา คะแนนความสามารถดานการเขียนสื่อความของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนรู  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  หลังไดรับการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค  
KWL-Plusโดยภาพรวมอยูในระดับดี (Χ  = 2 .31 ,S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา           
การเขียนรูปประโยคไดถูกตองอยูในระดับดีมาก (Χ  = 2.65 , S.D. = 0.49 )และอยูในระดับดีใน
ดานการเขียนสื่อความจากเรื่องที่อาน(Χ  =2.38 , S.D. =0.49) ประโยชนของการนําไปใช การ(Χ  
=2 . 66 , S.D. = 0.45 )การเขียนสะกดคําไดถูกตองตรงตามความหมาย(Χ  = 2.18 , S.D. =0.72 )
และลําดับสุดทาย การจัดลําเหตุการณ(  Χ  =2.10 , S.D. = 0.78) 
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ตอนที่  3  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค  KWL-Plus 
        การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  3   การวิเคราะหแบบสอบถาม             
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   ที่มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL-Plus  ใน ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูเปนอยางไร 
 1.   ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค  KWL-Plus ในภาพรวม มีรายละเอียด ดังตารางที่  16 
 
 ตารางที่  16 ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
   เทคนิค  KWL-Plus   

 
ความคิดเห็น Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที ่

1. บรรยากาศการจัดการเรยีนรู 2.52  0.55 เห็นดวยมาก 3 
2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู 2.68 0.51 เห็นดวยมาก 2 
3.ประโยชนทีไ่ดจากการจัดการเรียนรู 2.69 0.52 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.63 0.53 เห็นดวยมาก       - 
 
  จากตารางที่  16  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-Plus  โดยภาพรวมอยูในระดบัเหน็ดวยมาก  (Χ  = 2.63 , S.D. = 0.53 )  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวามคีวามคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง  3  ดานเรียงลําดับดังนี้ ประโยชนที่ไดจาก
การจัดการเรยีนรู  (Χ  = 2.69 , S.D. = 0.52 )   การจัดกิจกรมการเรียนรู    (Χ  = 2.68 , S.D. = 0.51 )   
และดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  (Χ  = 2.52 , S.D. =0 .55 )  
 2.  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค  KWL-Plus  ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  มีรายละเอียดดังตารางที่  17 
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ตารางที่  17  ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ที่มีตอการเรียนรูดาน 
   บรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ KWL-Plusดานบรรยากาศการจัดการเรยีนรู 
 
ความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-Plus  ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 

Χ  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที ่

1. นักเรียนสนกุทุกครั้งในการทํากิจกรรมการ
เรียนรูตามขั้นตอนการสอน 

2.65 0.49 เห็นดวยมาก 2 

2. เปนกิจกรรมการเรียนรูทีน่ักเรียนมีการ
ชวยเหลือกันในกลุมมากขึ้น 

2.71 0.58 เห็นดวยมาก 1 

3. เปนกิจกรรมการเรียนรูทีช่วยสงเสริม
นักเรียนมีความสัมพันธที่ดีกบัเพื่อนในกลุม
มากขึ้น 

2.50 0.56 เห็นดวยมาก 3 

4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระได 

2.27 0.51 เห็นดวยปานกลาง 5 

5. ใหนกัเรียนไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็รวมกับเพื่อน 

2.47 0.61 เห็นดวยปานกลาง 4 

รวม 2.52 0.55 เห็นดวยมาก - 
 
  จากตารางที่ 17 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดาน
บรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 
2.52 , S.D. = 0.55 )  เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น  พบวานักเรียนเห็นดวยมาก 3  ประเด็น ดังนี้   
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุมมากขึ้น (Χ  = 2.71 , S.D. = 0.58 ) 
นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการสอน (Χ  = 2.65 , S.D. =0 .49 )  
และเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น  (Χ  
= 2.50 , S.D. = 0.56) ใหนักเรียนไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน (Χ  = 
2.47, S.D. = 0.61 )และลําดับสุดทายคือนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระได  (Χ  = 
2.27 , S.D. = 0.51 )  
 3.ะดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
ดวยเทคนิค  KWL-Plus  นักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมการเรียนรู   มีรายละเอียดดังตารางที่  18 
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ตารางที่  18  ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู   
   โดยใชเทคนคิ KWL-Plus  ดานการจดักิจกรรมการเรียนรู 
 
ความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-Plus ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

Χ  S.D. ระดับความเห็น ลําดับที ่

1. กิจกรรมการเรียนรู สงเสริมความเขาใจในการ
อานมากขึ้น 

2.62 0.65 เห็นดวยมาก 4 

2.  นักเรียนไดมีการฝกคิดวิเคราะหปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู 

2.44 0.61 เห็นดวย 
ปานกลาง 

5 

3.  กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนกัเรียนได
คิดและแสดงความคิดเหน็ 

2.88 0.33 เห็นดวยมาก 1 

4.  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการอานมากขึ้น 2.71 0.46 เห็นดวยมาก 3 
5.  กิจกรรมการเรียนชวยสงเสริมใหนักเรยีนได
ระดมสมองในการคิด 

2.74 0.51 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.68 0.51 เห็นดวยมาก - 
 
   จากตารางที่  18  พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูดานการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( Χ  = 2.68 , 
S.D. = 0.51 )   เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็นพบวา  นักเรียนเหน็ดวยมากจํานวน 4 ประเดน็
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  เปนกิจกรรมการเรยีนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดง
ความคิดเหน็  (Χ = 2.88, S.D. = 0.33 )   กจิกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมใหนกัเรียนไดระดมสมอง
ในการคิด  (Χ  = 2.74 , S.D. = 0.51 )  เปนกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการอานมากขึ้น  (Χ  = 2.71 , 
S.D. =0 .46 )  และกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความรู  ความเขาใจในการอานมากขึ้น  (Χ  = 2.62 , 
S.D. = 0.65 )  และ   นักเรียนเห็นดวยปานกลาง 1 ประเด็นและประเด็นสุดทาย คือ นักเรียนไดมีการ
ฝกคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (Χ  = 2.44 , S.D. = 0.61 ) 
 
 4. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่มีตอการเรียนรูโดยใช
เทคนิค  KWL-Plus  นักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประโยชน                      
มีรายละเอียดดังตารางที่  19 
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ตารางที่  19  ระดับความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3  ทีม่ีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
   เทคนิค  KWL-Plus  ดานประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรู 
 
ความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-Plus ดานประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู 

Χ  S.D. ระดับความเห็น ลําดับที ่

1.  ชวยใหนกัเรียนมีเปาหมายในการอานมากขึ้น 2.85 0.36 เห็นดวยมาก 1 
2.  ใหนกัเรียนสามารถติดตามตรวจสอบความ
เขาใจของตนเองในการอานได 

2.62 0.49 เห็นดวยมาก 3 

3.  เปนการฝกใหนกัเรียนไดคิดและทํางานอยาง
มีระบบขั้นตอน 

2.59 0.74 เห็นดวยมาก 5 

4.  ชวยสงเสริมและพัฒนาทกัษะการอานของ
นักเรียนได 

2.82 0.46 เห็นดวยมาก 2 

5.  ฝกใหนกัเรยีนไดแสดงความคิดและตัดสินใจ
ไดอยางมีเหตผุล 

2.59 0.56 เห็นดวยมาก 4 

รวม 2.69 0.52 เห็นดวยมาก - 
 
  จากตารางที ่ 19 พบวาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL-Plus  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูโดยภาพรวมเหน็ดวยมากทุกรายขอ             
(Χ  = 2.69 , S.D. = 0.52 )  เมือ่พิจารณาแตละรายประเด็น  พบวานักเรยีนเห็นดวยมาก   เรยีงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ลําดบัที่1 คือชวยใหนักเรยีนมีเปาหมายในการอานมากขึ้น  (Χ  = 2.85 , S.D. 
= 0.36 )ลําดับสุดทายคือเปนการฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางานอยางมีระบบขั้นตอบ(Χ  =2.59 ,S.D. =0 .74 )    
 5. การวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดพบวาปญหาของนักเรียน                         
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-  Plus ที่ไดนักเรียนมีปญหามากที่สุดในเรื่อง
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระไดนอยที่สุด ใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน  และตองการ
ทํางานเดี่ยว  24  คนคิดเปนรอยละ 70.58    
 จากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมผลจากการบันทึกและการสังเกตหลัง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus นักเรียนใหความสนใจและรวมปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะนักเรียนใหความสนใจกับการนําเขาสูบทเรียนดวยเกมและ           
การรวมระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่นักเรียนรูมากอนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การจักการเรียนรูคือนักเรียนบางกลุมลงรายการในใบงานไมถูกตองในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
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นักเรียนบางคนไมสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมไมรวมอภิปรายและไมรวม         
ระดมสมองนอกจากนั้นการตั้งคําถามของนักเรียนในขั้นตองการรูอะไร( What   want  to Know ) 
มักจะเปนคําถามในระดับความรูความจํา 

     เมื่อพิจารณาผลจากการสังเกตและแบบบนัทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ 
KWL-Plus แตละแผนการเรยีนรูพบวา 

            แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  นิทานเรื่องกระตายไมตืน่ตูม นักเรียนใหความสนใจใน             
การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นการเรียนรู สังเกตไดจากนักเรียนมีการรวมระดมสมองในขั้นนกัเรยีนรู
อะไรมาบาง( What we  Know ) มีการซักถามขอสงสัยกับครู ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนใน
ขั้นของนักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร( what we have learned )นักเรียนแตละกลุมจะตองรายงานผล
การตอบคําถามที่บันทึกไวในขั้น KWL ตอช้ันเรียนนักเรียนบางสวนจะใหความสนใจ เฉพาะกลุม
ของตนเอง ขาดความสนใจตอกลุมรายงาน แนวทางแกไข คือใหกลุมรายงานคัดเลือกคําถาม 2 
คําถาม เพื่อถามจากกลุมอ่ืน นอกจากนั้นมนีักเรียน 1 กลุมลงรายงานในใบรายงานไมถูกตองครูตอง
แกปญหาโดยชี้แจงและใหดตูัวอยางกลุมที่ลงรายงานถูกตอง 

                     แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 บทความกาเหวาที่กลางกรุง นักเรียนทํากิจกรรมตาม
ใบงานไดถูกตองตามคําส่ังและมีความสนใจในการรับฟงกลุมรายงานมากยิ่งขึ้นครูเพิ่มเติมกิจกรรม
ใหนักเรียนรวมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคําตอบของกลุมรายงานปญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูมีนักเรียนบางคนเงียบ ไมรวมอภิปราย ไมรวมระดมสมอง แนว
ทางแกไขปญหาครูใชคําถามนักเรียนที่เงียบและใหเวลาในการคิดคําตอบพรอมคําชมเชย 

            แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 สารคดีเร่ืองบึงใหญในปา นักเรียนใหความสนใจกับ         
การนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถาม 10 คําถาม สังเกตไดจากนักเรียนขอใหครูตั้งปริศนาคําทายอีก
คร้ังหนึ่งนักเรียนที่เงียบมีความสนใจยิ่งขึ้น สังเกตไดจากนักเรียนรวมระดมสมองในขั้นเรียนรูอะไร
มาบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน( What we know ) ปญหาที่เกิดขึ้นคือนักเรียนบางคนไมใหความรวมมือ
ในการทํางานกลุม แนวทางแกปญหา คือใหนักเรียนที่ไมใหความรวมมือในการทํางานกลุมเปน
หัวหนากลุมครั้งตอไปและมีนักเรียนคนหนึ่งขอเปลี่ยนกลุมแตผูวิจัยไมอนุญาต โดยช้ีแจงเหตุผลวา
ผูวิจัยตองเก็บคะแนนผลงานนักเรียนกลุมเดิม ตั้งแตตนจนจบเสร็จสิ้นเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 บทความอาหารดีมีคุณภาพ นักเรียนใหความสนใจ          
ในการรวมกิจกรรม สังเกตจากนักเรียนรวมระดมสมอง รวมอภิปราย แตส่ิงที่นักเรียนไดจาก               
การระดมสมองมักจะไมมีวามแตกตางกัน ครูจึงใหคําชมเชย นักเรียนที่คิดแตตางจากคนอื่นๆ 
สําหรับนักเรียนที่ไมใหความรวมมือในการทํางานกลุมเมื่อไดเปนหัวหนากลุมมีความรับผิดชอบ                    
ในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
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  แผนการจักการเรียนรูที่ 5 บทความเด็กเอยเด็กนอย นักเรียนใหความรวมมือ                  
ในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นการจัดการเรียนรูดีมาก สังเกตไดจากนักเรียนระดมสมองในการคิดมี
ความรวมมือกับเพื่อนๆ ปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูคือ การตั้งคําถามระดับความรูความจํา 
ครูจึงแนะนํา ใหนักเรียนตั้งคําถามที่ขึ้นตนวา ทําไม เพราะอะไร อยางไร มากกวาการใชคํา                  
ใครทําอะไร   ที่ไหน  

     แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องสั้นนอกเมืองในกรุง นักเรียนมีความสนใจคําถาม 
จากการนําเขาสูบทเรียน สังเกตไดจากนักเรียนขอตั้งคําถามเองและขอตั้งคําถามอื่นๆ อีก  
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บทท่ี   5 
 

สรุปผล อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

         การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
Pre-Experimental  Research)  แผนการวิจัยเปนแบบ  One  Group  Pretest-Posttest  Design  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหกอนหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL- Plus 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการเขียน
ส่ือความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-Plus  และ  3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWL-plus  ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนอํานวยศิลป
ธนบุรี  แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   จํานวน  129  คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/1  โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี   แขวงบางแค  เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร   จํานวน  34  คน 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  1)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL- Plus 
จํานวน  6  แผน นิทานกระตายไมตื่นตูม บทความกาเหวาที่กลางกรุง สารคดีบึงใหญในปา 
บทความอาหารดีมีคุณภาพ บทรอยกรองเด็กเอยเด็กนอย และเรื่องสั้นนอกเมืองในกรุง ที่ปรับ           
การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 2)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะหและแบบทดสอบการเขียนสื่อความที่ปรับปรุงเครื่องมือและคุณภาพใชใน         
การทดสอบทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  จํานวน  1  ฉบับ   
มี  2  ตอน    ตอนที่  1  เปนแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกคําตอบ  4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ  
แบบทดสอบ แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มีคาความยากงาย(P) ระหวาง 0.22- 0.79 คาอํานาจจําแนก  
(D)ระหวาง 0.22- 0.55 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79  แบบทดสอบอัตนัยซ่ึงไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.79 และ 3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค    
KWL-Plus มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00   จํานวน  1 ฉบับ    มี  2  ตอน   ตอนที่  1  เปนแบบ
มาตราสวนประเมินคา  (Rating  Seale)  3  ระดับ  และตอนที่  2  เปนคําถามปลายเปดขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus วิเคราะหขอมูลโดยการหา คาเฉลี่ย  (Mean)   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  การทดสอบคา t- test แบบ Dependent   และ                
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)สรุปผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
         ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL-Plus  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
         1.  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูใชเทคนิค  KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยโดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-Plus  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
          2. ความสามารถดานการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย
ภาพรวมพบวาคะแนนความสามารดานการเขียนสื่อความของนักเรียน กอนและหลังไดรับ                   
การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัย โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการเขียนสื่อความของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู
โดยนักเรียนมีความสามารถดานการเขียนส่ือความโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวานักเรียนมีความสามารถดานการเขียนประโยคไดถูกตองอยูในระดับดีมากเปน
ลําดับ 1และมีความสามารถดานการจัดลําดับเหตุการณอยูในระดับปานกลางเปนลําดับสุดทาย 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWL-Plus  โดย
ภาพรวมพบวานักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนเห็นดวยมาก
ใน ประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูเปนลําดับ  1  รองลงมา  คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูเปนลําดับสุดทายเมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดจากการ
จัดการเรียนรูเปนรายขอพบวาเห็นดวยมากในเรื่อง ชวยใหนักเรียนมีเปาหมายในการอานมากขึ้น
เปนลําดับที่ 1  และเปนการฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางานอยางมีระบบขั้นตอนนักเรียนเห็น 
ดวยมากเปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวย
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวากิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดง              
ความคิดเห็นนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1  กิจกรรมการเรียนชวยสงเสริมใหนักเรียนไดระดม
สมองในการคิด กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการอานมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความเขาใจ        
ในการอานมากขึ้นและนักเรียนไดมีการฝกคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย    
เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมพบวา เห็นดวยมาก เปนกิจกรรม                  
การเรียนรูที่นักเรียนมีการชวยเหลือกันในกลุมมากขึ้น นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรม            
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การเรียนรูตามขั้นตอนการสอน เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมนักเรียนมีความสัมพันธที่ดี
กับเพื่อนในกลุมมากขึ้น และเห็นดวยปานกลางคือใหนักเรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อนและนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระไดเปนลําดับสุดทาย 
 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดพบวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยใชเทคนิค KWL- Plus   นักเรียนมีปญหามากที่สุดคือเร่ืองการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ และนักเรียนอยากใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และตองการทํางานเดี่ยว 24 คน คิดเปน              
รอยละ70.58 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
         การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห และเขียนสื่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL- Plus  มีขอคนพบที่ผูวิจัย
เสนอดังตอไปนี้ 

1. จากการวิจัยพบวา  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค  KWL- Plus  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยความสามารถของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคKWL- Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัด                 
การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus เปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสอนเขียนอยางเปน
ลําดับขั้นตอนทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนเนื่องจากมีกรอบและ
แนวทางใหนักเรียนไดฝกคิดเปนลําดับขั้นตอนโดยครูคอยดูแลการฝกของนักเรียนและคอยกระตุน
ใหนักเรียนตั้งคําถามและฝกการเขียน เพื่อแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่อานนอกจากนี้นักเรียนยังฝก
การจัดลําดับขอมูลความรูและการเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ีไดจากการอาน     โดย
การทําแผนภาพความคิดและมีการสรุปใจความสําคัญ จากแผนภาพความคิด ทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดคิดรวบยอดในการเรียนรูสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี ( 2547 :  90-93 ) ที่กลาววา               
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWL-Plus สามารถนํามาพัฒนาการอานและการเขียนไดทุก
ระดับ และยังสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรคไดอีก
ดวยโดยมีกรอบในการคิดคือ คือ  K-  ใหระบุส่ิงที่เรียนรูหรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเร่ืองที่กําหนด    
W-  ใหระบุส่ิงที่อยากรู   L-  ใหระบุส่ิงที่เรียนรูแลว  และ Plus- การทําแผนภาพความคิดและ               
การสรุปใจความสําคัญ  สอดคลองกับ  สมศักดิ์    ภูวิภาดาวรรณ  (2544 : 75)   และ  สุวิทย มูลคํา 
และ อรทัย   มูลคํา  (2545 : 75)   ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา   เทคนิค  KWL  เปนกระบวนการ
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เรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการอาน    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  คารและโอเกิล  
(Carr  and  Ogle  1987  :  631)  ที่ไดศึกษาและวิธีการใชเทคนิค  KWL-Plus  เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขาใจและการสรุปความโดยการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา   และนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอมเสริม  โดยใชวิธีการสังเกตและ
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ   ผลการศึกษาพบวานักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค 
KWL-Plus  ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได   รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอาน   
ตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทิพสร    มีปน  (2539 : 
บทคัดยอ ) และ  วิไลวรรณ   สวัสดิ์วงศ  (2547 : บทคัดยอ)  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค  KWL-Plus   จะมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะห  และการ
สังเคราะหเร่ืองที่อานหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL-Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และมีความเขาใจในการอานภาษาไทย  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทย  ผลการวิจัยของ สุมาลี   
ธนวุฒิคติวรกุล  (2541 : บทคัดยอ) และอมรศรี แสงสองฟา(2545: บทคัดยอ) พบความสามารถในการ
อาน   การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ที่ไดรับการสอนอานดวย
กลวิธี  KWL-Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอาน  ตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน    
 2 .จากการวิจัยพบวาความสามารถดานการเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWL-Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย โดย
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนรูดวย เทคนิค KWL- Plus ทําให
นักเรียนมีความเขาใจในการอานและการเขียนมากขึ้นเนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสอนอาน
ควบคูกับการเขียนที่เนนกรอบและแนวทางใหนักเรียนตั้งคําถามโดยมีกรอบอยูในการคิด คือ K- ให
ระบุส่ิงที่เรียนรูหรือเร่ืองที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่กําหนด W- ใหระบุส่ิงที่อยากรู L- ใหระบุส่ิงที่เรียนรู 
และเนื่องจากทักษะการเขียนสรุปความนั้นมีความเกี่ยวของกับทักษะการอานเปนอยางมากเมื่อ
วิธีการของแผนที่ความคิดสามารถสรางความเขาใจในการอานใหแกนักเรียนไดอยางดีจึงสงผลให
สามารถเขียนสรุปความไดอยางดีซ่ึงเทคนิคKWL-Plus  มีขอดีที่กระตุนนักเรียนในการใช
กระบวนการอานอยางกระตือรือรน ซ่ึงแสดงถึงการอานอยางมีความหมายมีการถามคําถามและคิด
เกี่ยวกับแนวคิดของ เรื่อ งในขณะที่อ านแลว เขียนความรูที่ ได สื่อความใหผูอานเขาใจซึ่ง
สอดคลองกับ อมรรัตน วิศวแสวงสุข(2543:143) และสอดคลองกับการวิจัยของ สุภาพร อินคําหอม 
(2542: 62 ) การเปรียบเทียบความเขาใจในอานและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 2 กับการสอนตามคูมือ
ครู  โดยครูคอยใหคําแนะนํากระบวนการเขียนของนักเรียนการเสริมแรงโดยการพูดทางบวกอยาง
สม่ําเสมอทั้งนี้เปนผลมาจากการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความทําใหนักเรียนมีความเขาใจใน
การอานภาษาไทยสูงจึงมีผลใหความสามารถในการเขียนสื่อความดีทั้งนี้อาจเปนเพราะการอานเปน
พื้นฐานของการเขียนเปนการรับรูขอมูลสวนการเขียนเปนการถายทอดขอมูลเมื่อนักเรียนมี             
ความเขาใจในการอานก็จะสามารถเขียนไดความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยเทคนิค KWL-Plus สูงกวาการสอนตามครูและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการเขียนรูป
ประโยคมีคะแนนสูงสุดทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus เรื่อง      
การเขียนสื่อความนั้นมีความเกี่ยวของกับทักษะการการอานเปนอยางมากเมื่อวิธีการของแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL- Plus สามารถสรางความเขาใจในการอานใหนักเรียนไดเปนอยางดี 
จึงสงผลใหสามารถเขียนรูปประโยคไดดีอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อมรรัตน             
วิศวแสวงสุข (2546 : 143) ที่เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยมุงประสบการณภาษาและที่พบวาการเขียนรูปประโยคได
คะแนนสูงกวาดานอื่นๆทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดใหคําแนะนําฝกการเขียนรูปประโยค
โดยเฉพาะการแตงประโยคในรูปแบบตางๆเชน ฝกการแตงประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม 
ประโยคปฏิเสธ  ประโยคคําส่ัง และ ประโยคแสดงความตองการใหถูกหลักไวยากรณ จึงมีผลตอ
คะแนนในรายดานนี้สูงกวา ดานอื่นๆตามมาสวนดานการจัดลําดับเหตุการณที่ไดคะแนนนอยกวา
ดานอื่นๆอาจจะเปนผลเนื่องมาจากนักเรียนยังเล็กอาจจะจําลําดับเหตุการณกอนหลังไดไมดี
เทาที่ควรเนื่องมาจากเนื้อหา อาจจะมีมากหรือยาวเกินความจําของเด็กในวัยนี้จึงสงผลใหได 
คะแนนการจัดลําดับเหตุการณไมดีเทาที่ควรเพราะ       การฝกทักษะดานนี้จะตองใชระยะเวลาใน
การอานอยางละเอียดและตอเนื่องจึงจะชวยใหลําดับเหตุการณได ซ่ึงสอดคลองกับ   บุญสง    แกว
นิล และคณะ (2535 :29, อางถึงใน   ศศิพรรณ     เปรื่องศิลปรัตน 2544 : 2 ) และผะอบ   
โปษะกฤณะ ( 2537:4 , อางถึงใน  ศศิพรรณ   เปรื่องศิลปรัตน  2544:3 ) ที่กลาวไวสอดคลอง
ตรงกันวา  ปญหาดานการอานของ        นักเรียนที่พบมากที่สุดคือ  นักเรียนอานไมเปน อานแลวจับ
ใจความของเรื่องไมได จัดลําดับเหตุการณของเรื่องไมได บางก็อานชา ใชเวลาในการอานมาก 
นอกจากนี้ ในการอานเพื่อจัดลําดับเหตุการณของเรื่องจําเปนตองอาศัยเวลาในการอานมากและฝก
อยางสม่ําเสมอจึงจะ ประสบผลสําเสร็จ สอดคลองกับ ศศิธร อินตุน (2535 :21) ถนอมวงค     ลํ้า
ยอดมรรคผล (2538 : 55)  และ  แววมยุรา   เหมือนนิล (2541 :  17)  ที่กลาวไวในทํานองที่วาการจํา
ลําดับเหตุการณเปนทักษะที่ตองฝกฝนอยูเสมอไมวาจะเรียนเรื่องอะไรในระดับไหนก็ตาม เพราะวา
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ถาอาน แลวไมสามารถจับใจความของเรื่องที่อานได จัดลําดับเหตุการณไมได ก็จะไมไดประโยชน
เทาที่ควร 
  3.จากการวิจัยพบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค 
KWL-Plus   โดยภาพรวมพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากในทุกดาน ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดตั้งจุดมุงหมายในการอานรวมไปถึงการประเมินความเขาใจจากการอานแลว
เขียนสื่อความจากเรื่องที่อานดวยตนเองสอดคลองกับ  ทิพสร   มีปน  (2539 : 73)  ที่กลาววาการที่
นักเรียนไดทราบจุดมุงหมายในการอาน  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานเรื่องเพื่อคนหา
คําตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรูใหได   นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยฝกใหผูเรียนปฏิบัติ
อยางเปนระบบ  ไมซับซอน   ทําใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยาก   มีการถามใหนักเรียน
ระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่เปนพื้นฐานความรูเดิม   แลวประมวลขอมูลคาดเดาเหตุการณของเรื่อง  
ทําใหผูเรียนสนใจที่จะติดตามเรื่องที่อาน   และเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่จะเรียนใหม  
สอดคลองกับ  สุรพล   พยอมแยม  (2545 :  20)  ที่กลาววา   โดยทั่วไปนักเรียนมีประสบการณเดิม
ทุกคน  หากการเรียนรูเดิมสัมพันธสอดคลองกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดรวดเร็ว
กวาผูที่มีประสบการณเดิมไมสอดคลองหรือขัดขวางกับ      การเรียนรูใหมและครูจัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดรับผลยอนกลับจากการตั้งคําถามและตอบคําถาม การทําแบบฝกหัดหลังเรียน ทําให
นักเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงครั้งตอไป สอดคลองกับ สุรพล 
พยอมแยม (2545 : 20) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับผลยอนกลับจะมีสวนชวยให
ผูเรียนไดแกไขขอพกพรองไดถูกตอง และถาการรับรูเปนผลสําเสร็จก็จะสามารถนําความสําเสร็จ
หรือส่ิงที่ดีจากการเรียนครั้งกอนไปใชในการเรียนครั้งตอไป รวมทั้งเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู โดยนักเรียนเห็นไดมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ชวยใหนักเรียนมีเปาหมาย
ในการอานมากขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูไดกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นการเรียนรูโดยให
นักเรียนไดระดมสมอง ทํานายเหตุการณของเรื่อง ตั้งคําถาม ตอบคําถาม รวมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุมและในชั้นเรียน สรางแผนภูมิรูปภาพและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจึงสงผล
ใหนักเรียนมีเปาหมายในการอาน นักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับสุดทายคือ เปนการฝกใหนักเรียน
ไดคิดและทํางานอยางมีระบบขั้นนักเรียนไมไดคิดเรื่องแบงหนาที่การทํางานกลุมที่ชัดเจนทําให
การทํางานไมเปนระบบเกิดความลาชาทํางานไมเปนไปตามขั้นตอนซึ่งสอดคลองกับ วิไลวรรณ 
สวัสดิวงศ  (2547 :122 ) ที่กลาววาเปนการจัดการเรียนรูที่ฝกใหนักเรียนไดดีและตัดสินใจอยางมี
เหตุผล 
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 ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับหนึ่ง คือ กิจกรรมการเรยีนรูเปด
โอกาสใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรูครูโอกาส
ใหนักเรียนทุกคนไดคิดอยางอิสระดวยการระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่นักเรียนรูมากอนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอานมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะไมมีคําตอบที่ผิดหรือถูกตองคําตอบเดียวทําให
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและนักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับสุดทาย คือ   
นักเรียนไดมีการฝกคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งนี้มา
เนื่องจากนักเรียนไมกลาแสดงความคิดวิเคราะหในเรื่องที่อานเพราะไมมีขอมูลจากการอานที่
เพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับ อัจฉรา ชีวพันธ( 2547 : 56 ) ที่กลาววาการเรียนในระดับประถมศึกษา
นักเรียนจะตองเตรียมความรูแขนงอื่นๆเพิ่มเติมอีกตามหลักสูตร  ดังนั้น  ส่ิงที่ เปนความรู
ความสามารถที่สําคัญที่สุด ก็คือ การใชภาษาไทย  ทั้งในการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
 ผลจากการสังเกตและการบันทึกหลังแผนการการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- 
Plus   นักเรียนใหความสนใจและรวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะนักเรียน
ให ความสนใจกับการนําเขาสูบทเรียนดวยเกม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชเกมทําใหนักเรียนรูสึก
สนุกสนานและเกิดความทาทายเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู และนักเรียนใหความรวมมือ
ในการระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่นักเรียนรูมากอนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการระดมสมองเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยางอิสระ สอดคลองกับสุวิทย  
มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547 : 111) ที่กลาววา การระดมสมองเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุก
คนไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะอยางเสรี ทําใหมีความสบายใจ สวนปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการจัดการเรียนรูคือ มีนักเรียนบางกลุมลงรายการในใบรายงานไมถูกตองในแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไมเขาใจคําส่ัง หรือไมคุนเคยเกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมตามใบงาน ปญหาที่เกิดขึ้นอีกอยางอีกประการหนึ่งคือ นักเรียนบางคนไมใหความสนใจ
และไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม ไมรวมอภิปราย และไมรวมระดมสมอง อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนขาดความมั่นใจในตนเองที่จะรวมการอภิปราย หรืออาจจะเนื่องมาจากนักเรียน
ขาดการวางแผนในการทํางานกลุม การแบงงานกันทํา  ขาดความไมไววางใจในการทํางานรวมกัน 
สังเกตไดจากหัวหนากลุมและนักเรียนที่เกงในกลุมจะเปนผูทําชิ้นงานของกลุมมากกวาสมาชิกคน
อ่ืนๆ  
  สวนในดานขอเสนอแนะพบวานักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระไดนอยทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนเกงจะไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนปานกลาง นักเรียนออน และใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  เด็ก
ในวัยนี้สนใจในการอานเรื่องราวที่ใหทั้งความรู และความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาเรื่องราวที่
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มุงเสนอแตเนื้อหาสาระความรูเพียงอยางเดียว สอดคลองกับ  ศศิพรรณ      เปรื่องศิลปรัตน  (2544 : 
37)      ที่กลาววาเด็กในวัยนี้จะสนใจเรื่องสนุก  การผจญภัย  ตื่นเตน  ชอบอานนิทาน  เทพนิยาย
หรือเร่ืองราวที่แตงขึ้นใหม ๆ และเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

 1. จากผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียน 
ส่ือความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plusสูงขึ้นดังนั้นครูควรนําเทคนิค 
KWL-Plus ไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
และเขียนส่ือความของนักเรียนในชั้นอื่นๆตอไป 
 2. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี ความสามารถในการเขียนสื่อความดานการจัดลําดับ
เหตุการณอยูในระดับต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้น ครูควรใหเวลานักเรียนในการฝกอานและการฝกเขียน
ใหมากขึ้นอีกทั้งปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทั้งนี้เนื้อหาควรเปนเรื่องที่ใกลตัวมีความสั้น
กระชับจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถลําดับเหตุการณไดดีขึ้น 
 3. จากผลการวิจัย พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิค KWL-Plus ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูในประเด็นนักเรียนไดมีโอกาสแสดง               
ความคิดเห็นอยางอิสระไดนักเรียนเห็นดวยปานกลางซึ่งต่ํากวาความเห็นดานอื่นๆที่เห็นดวยมาก 
ดังนั้นครูควรใหความชวยเหลือนักเรียนดานนี้โดยการเสริมแรงเปนกลุม เชนใหคะแนนพิเศษ
สําหรับกลุมที่ปฏิบัติตามกิจกรรมใบงานเสร็จกอนกลุมอ่ืนใหคะแนนพิเศษสําหรับสมาชิกทุกคนใน
กลุมที่มีสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานถูกตองทั้งหมดใหคะแนนพิเศษสําหรับ
กลุมที่มีสมาชิกทุกคนใหความรวมมือในการทํางานกลุมมากที่สุดหรือกอนจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWL-Plus ครูควรมีการฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุมกอนหรือนําหลักการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกันของสลาวิน (Slavin) มาใช  เชน  การแบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ   
การใหประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของตนเองและของกลุมอยางตอเนื่อง     
   

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

       1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค  KWL-Plus ไปใชเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดาน  
ในการเรียนวิชาภาษาไทย  เชน การเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

125

         2.  ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค  KWL-Plus ไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะหในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษซึ่งมีธรรมชาติคลายคลึงกับสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย         
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 K-W-L Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู.”  
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2541. 
สุรพล   พยอมแยม.  จิตวิทยาพื้นฐานสําหรับการศึกษา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
สุรางค  โควตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ, 2545. 
สุวิทย  มูลคํา. วิธีการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด  
 ภาพพิมพ,2546.  
________ .  กลยุทธ….. การสอนคิดวิเคราะห. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด  ภาพพิมพ.  2547. 
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  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง.  สุดยอดการพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :  เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.  
อรรัตน  รัตนสากล.“การศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องและความสนใจในการเรียนภาษาไทย 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่สอนโดยใชแบบเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมที่ 
  กําหนดอรรถลักษณะทางภาษา.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาภาษาไทย 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546. 
อมรรัตน  วิศวแสวงสุข. “การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนยอความบทอาน 
   ภาษาอังกฤษที่สอนโดยกระบวนการแผนภูมิความหมายของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่   
                   5 ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษตางกัน โรงเรียนโพธิพิทยากร กรุงเทพมหานคร.” 
  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะการ 
  สอนตางประเทศ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 
อัจจิมา  เกิดผล. หลักการเขียนภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
อําไพ  ลัคนาอนุสรณ. “การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถทางการเขียน 
 ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับ 
 การสอนตามคูมือครู.”   ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาภาษาไทย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2545. 
อุษณีย  โพธิสุข  และคณะ.  สรางสรรคนักคิด  คูมือการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

 ดานทักษะความคิดระดับสูง.  กรุงเทพฯ : บริษัท รัตนพรชัย จํากัด, 2544. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

133

ภาษาตางประเทศ 
Bank, James A. Teaching Strategies for the Social Studies Inquiry,  Valuning and Decision- 
 Making. Reading Mass:Addison- Wesley, 1977. 
Bloom, Benjamin S.,ed.  Taxnomy of Education Objectives, Handbook I : Cognitive Domain.  

 New York : David Mckay Company, Inc, 1957. 
Carr, E., and Donna Ogle.  “KWL PLUS : A strategy for Comprehension and Summarization.”  
 Journal of Reading 30 (April 1987) : 626-631. 
________ . What is it?  How dose it work?  [Online]. Accessed 8 January 2004.  

                  Available from  http://www.sedl.org/cgi_bin/mysql/mgsq/building. 
Clark, Leonard H.  Strategies and Tactics in Secondary School Teaching.  London : Collier –  

 Macmillan  Limited,  1970. 
Conner , Jenifer,.  KWL PLUS  . [Online]. Accessed 7 August 2004.  Available from  
                   http://www.indiana.adu Colg quitt.kis kis. ga.sghall KWL-PLUS. Htmgraphic.html. 
Freeman, Greg, Concept maps  [Online]. Accessed 27 February 2004. Available from   
 http://www.graphic.org/concept.html. 
Kurlan , Daniel J. Critical  Reading : What is Critical Reading  [Online]. Accessed 12 February  
 2004. Available from   http://www.units. Muohio.edu /eapedt346e/ 2000 
 /Gr0upNine/ stregies. htm. 
Guilford, JP. The Nature of Human / Intelligence. New York: McGraw –Hill  Book, 1967 
Launzing, Jan. What is Concept Mapping?  [ Online]. Accessed 9May 2006. Available from 
 http//users. Edte. Utwente.nl/lanzing/cm home.html 
Marie  Carbo.  “4 Key Questions o Evaluate Reading Programs.”   The Education Digest  62,5  

 (January 2547) :64-67. 
Martini, Dona, and others./ Strategies [Online ]. Accessed 23 April 2006. Available from 
 http// users.muohio.edete./eap edt346e/fall-2000/Group Nine/strategies.html. 
North Central Regional Educational Laboratory. K-W-L-H Technique.  [Online]. Accessed 3 June  
 2005. Available from http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/ 
 learning/Ir1kwlh.htm. 
White, R.V. “Reading” In Communication in the Classroom, 87-92. Edited by K. Johnson and K.  
 Morrow. London: Longman, 1980.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
1. นางสาวพวงแกว  โคจรานนท โรงเรียนเทศบาล                          

ศรีบุญยานุสสรณ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวดั
สมุทรสาคร 

ผูเชี่ยวชาญ                            
ในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจยัดานการวัด
และประเมนิผล 

2. นายสมหมาย ประเสริฐสังข โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ   
ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน  
จังหวดัสมุทรสาคร 

ผูเชี่ยวชาญ                            
ในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจยัดานการ
สอนภาษาไทย 

3. นางสาวสุภาภรณ  ทองใส โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

ผูเชี่ยวชาญ                            
ในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจยัดานเทคนิค
วิธีสอน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 1.  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL- plus  

           2.  คาดัชนีความสอดคลองแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาเชิงวิเคราะห 
              2.1  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองการ
อานเชิงวิเคราะห 
               2.2 คะแนนกอนเรียนและหลังที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามรถดานการเขียน
ส่ือความ 
  2.3 ความยากงาย ( p ) และคาจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะห 

           2.4 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถดานการเขียน 
ส่ือความ 
  2.5 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียน 
ส่ือความ 
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 ตารางที่   20   คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWL-plus 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

1 2 3 
ΣR IOC 

1 2 3 
ΣR IOC 

1. สาระสําคัญ           
   1.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   1.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2.  จุดประสงคการเรียนรู           
   2.1  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   2.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

   2.3  สอดคลองกบัการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

3.  เนื้อหา           
   3.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

3.2 สอดคลองกับสาระและ 
มาตรฐานการเรียนรู 

+1 0 +1 2 0.6 +1 +1 +1 3 1 

   3.3  สอดคลองกบัการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู           
   4.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.3  สอดคลองกบัการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

5.  สื่อการจัดการเรยีนรู           
   5.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   5.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

6.  การวัดและประเมินผล           
   6.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.3  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่  20   (ตอ)  
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
ผูเชีย่วชาญ ผูเชีย่วชาญ รายการประเมิน 

1 2 3 
ΣR IOC 

1 2 3 
ΣR IOC 

1. สาระสําคัญ           
   1.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   1.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2.  จุดประสงคการเรียนรู           
   2.1  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   2.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

   2.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3.  เนื้อหา           
   3.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

3.3 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

   3.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู           
   4.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5.  สื่อการจัดการเรยีนรู           
   5.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   5.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

6.  การวัดและประเมินผล           
   6.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.3  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่  20   (ตอ) 
 

แผนการจัดการเรียนรูที5่ แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
ผูเชีย่วชาญ ผูเชีย่วชาญ รายการประเมิน 

1 2 3 
ΣR IOC 

1 2 3 
ΣR IOC 

1. สาระสําคัญ           
   1.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   1.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2.  จุดประสงคการเรียนรู           
   2.1  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   2.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

   2.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3.  เนื้อหา           
   3.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

3.4 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

   3.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู           
   4.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   4.3  สอดคลองกบัการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5.  สื่อการจัดการเรยีนรู           
   5.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   5.2  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

6.  การวัดและประเมินผล           
   6.1  สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.2  สอดคลองกบัเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
   6.3  สอดคลองกบัการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 21 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหกอน 
     และหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL-plus  

 

ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายการพฤตกิรรม ขอท่ี 
1 2 3 ΣR IOC 

5 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 

ความรู 

23 +1 +1 +1 3 1 
1 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 

นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 

ความจํา 

29 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 

การวิเคราะห 

27 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 

นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 

การสังเคราะห 

20 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 

 การประเมินคา 

30 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 22  คะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน ที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง 
      การอานเชงิวิเคราะหของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

 
แบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู 
แบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง 

1 20 21 1 18 17 20 3 
2 12 21 9 19 8 19 11 
3 18 23 5 20 7 16 9 
4 17 17 0 21 22 22 0 
5 17 28 11 22 22 22 0 
6 21 28 7 23 12 17 5 
7 9 19 10 24 8 16 8 
8 12 17 5 25 17 22 5 
9 14 20 6 26 22 30 8 
10 14 20 6 27 16 20 4 
11 21 22 1 28 9 22 13 
12 9 16 7 29 15 19 4 
13 13 16 3 30 16 20 6 
14 8 18 10 31 14 18 4 
15 8 17 9 32 21 25 4 
16 22 22 0 33 14 28 14 
17 24 24 0 34 18 22 4 
รวม 259 349 90 รวม 258 358 102 

     517 707 192 
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ตารางที่ 23   คะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน ที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถดาน 
       การเขียนส่ือความของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  3 

 
แบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู 
แบบทดสอบวดัผล 

การเรียนรู คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง คนท่ี 
กอนเรียน หลังเรียน 

คาความตาง 

1 9 10 1 18 7 10 3 
2 7 8 1 19 8 10 2 
3 8 9 1 20 14 9 5 
4 8 9 1 21 9 15 6 
5 9 10 1 22 9 13 4 
6 11 12 1 23 9 12 3 
7 6 9 3 24 11 12 1 
8 11 12 1 25 14 15 1 
9 7 9 2 26 10 15 5 
10 12 12 1 27 10 13 3 
11 9 13 14 28 8 11 3 
12 5 10 5 29 10 11 1 
13 5 8 3 30 7 14 7 
14 6 8 3 31 10 12 2 
15 13 14 1 32 10 13 3 
16 10 14 4 33 6 8 2 
17 8 13 4 34 10 14 4 
รวม 144 181 37 รวม 162 207 55 

    รวม 306 388 92 
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ตารางที่ 24   คาความยากงาย ( p )   และคาจําแนก ( r )     ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
       ดานการอานเชิงวิเคราะห 
 

 

ขอ ความยากงาย 
P 

อํานาจจําแนก 
( r ) ขอ ความยากงาย 

P 
อํานาจจําแนก 

( r ) 
1 0.48 0.27 16 0.42 0.32 
2 0.79 0.43 17 0.61 0.55 
3 0.55 0.37 18 0.61 0.44 
4 0.39 0.31 19 0.55 0.46 
5 0.55 0.37 20 0.21 0.44 
6 0.76 0.25 21 0.42 0.46 
7 0.52 0.22 22 0.27 0.39 
8 0.73 0.29 23 0.27 0.44 
9 0.48 0.53 24 0.70 0.40 
10 0.42 0.29 25 0.33 0.39 
11 0.24 0.23 26 0.55 0.34 
12 0.45 0.22 27 0.48 0.46 
13 0.24 0.31 28 0.73 0.31 
14 0.73 0.52 29 0.36 0.36 
15 0.39 0.24 30 0.48 0.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145

ตารางที่ 25  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย วดัความสามารถดานการเขียน 
     ส่ือความ วิเคราะหโดยใชสูตร ∝ - Coefficient ของ Cronbach (วิเคราะหโดยโปรแกรม   
     RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE  (ALPHA) 

 
 

Item Mean Std.  Dev Cases 
1   A1 2.2121 .8929 33.0 
2  A 2 2.6061 .7044 33.0 
3  A 3 2.3636 .8223 33.0 
4  A 4 2.2424 .7513 33.0 
5  A 5 2.2121 .7809 33.0 

 
N  of  Item  =  5     
Statistics    for   Mean Variance Std.  Dev Variable 
SCALE 11.6364 8.5511 2.9242  5 

 
Item – total  Statistics 

 

Item 

Scale 
Mean 
If  Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
If  Item 
Deleted 

Corrected 
Item-total 
Correlation 

Alpha 
If  Item 
Deleted 

A  1 9.4242 5.3144 .5925 .7446 
A  2 9.0303 6.2803 .5026 .7712 
A  3 9.2727 6.2045 .4078 .8030 
A  4  9.3939 5.4962 .7070 .7076 
A  5 9.4242 5.5019 .6659 .7192 

 
Reliability Coefficients 
N  of  Cases  =  33.0    N  of  Item   =   5 Alpha  =  .7904 
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 ตารางที่  26   คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการเขียนสื่อความ 
        โดยใชเทคนิค  KWL-plus   

 
ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวงั รายการพฤติกรรม ขอท่ี 

1 2 3 
Σ
R IOC 

การจัดลําดับเหตุการณ 
 

1 +1 +1 +1 3 1 

การเขียนรูปประโยค 
 

2 +1 +1 +1 3 1 

การเขียนสะกดคําได
ถูกตองตรงความหมาย 
 

3 +1 +1 +1 3 1 

เขียนสื่อความหมาย
จากเรื่องที่อาน 
 

4 +1 +1 +1 3 1 

นักเรียนมี
ความสามารถดานการ
เขียนสื่อ 

ประโยชนของการนํา
ขอมูลไปใช 
 

5 +1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
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ตารางที่ 27   ผลการวิเคราะห ความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรู 

 
ตารางที่ 28   การคํานวณหาคา  t-test แบบDependent   เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกลุมสาระ    

      ภาษาไทย กอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการอานเชิงวเิคราะหโดยใชเทคนิค  KWL-plus  
 

Paired   Samples   Statistics 
 

 
Mean N Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair  Pretest 20.6471 34 3.7890       .6498 
        Posttest        15.2059 34 5.0679 .8691 

 
Paired   Samples   Correlations 

 

 N Correlation Sig 
Pair  Pretest 
        Posttest 34 .591 .000 

 
                                                               Paired  Samples  Test 

 

Paired  Differences 
95 % confidence  
Interval  of the 
Difference 

 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

Lower Upper 

t df 
Sig 
(2 

tailed) 

Pair  Pretest 
        Posttest 

5.4412 4.1647 .7142 3.9880 6.8943 -7.618 33 .000 

Source  of  
Variation 

Sum  of  
Squares 

Df Mean  Square F Sig 

Between  Groups 159.186 3 53.062 .589 .624 
Within  Groups 11269.481 125 - - - 
Total 11428.667 128 - - - 
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ตารางที่ 29  การคํานวณหาคา  t-test Dependent   เพื่อเปรยีบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย  
      กอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการเขียนสื่อความโดยใชเทคนิค  KWL-plus   

 
Paired   Samples   Statistics 

 

 
Mean N Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair  Pretest 8.47 34 1.674       .287 
        Posttest          11.35 34 2.255       .387 

 
Paired   Samples   Correlations 

 

 N Correlation Sig 
Pair  Pretest 
        Posttest 

34 .629 .000 

 
Paired  Samples  Test 

 

Paired  Differences 
95 % confidence  
Interval  of the 
Difference 

 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

Lower Upper 

t df 
Sig 
(2 

tailed) 

Pair  Pretest 
        Posttest 

-2.88 1.771 .304 -3.50 -2.26 -9.489 33 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

1. แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความกอน
เรียนและหลังเรียน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-plus 
3. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL- Plus
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แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
--------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 
คําชี้แจง อานบทความตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอที่ 1- 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เหงื่อเปนของเหลวที่รางกายขับออกมาทางผิวหนัง เวลาทีเ่ราออกกําลังกาย จะมนี้ําใสๆ 
ไหลซึมออกมาตามผิวหนังทัว่รางกาย  นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนพบความลับของฮิปโปโปเตมัส
สัตวที่มีรูปรางใหญมีความแปลกประหลาดเกีย่วกับเหงือ่ของมัน คือ มันสามารถผลิตยากันแดด
เปนเครื่องสําอางปองกันรักษาผิวหนังจากแสงแดดและยาสมานแผลไวใชของตัวเองได  
 ฮิปโปโปเตมัสสามารถขับเหงื่ออกมาไดสองสีคือสีแดงกับสีสม เหงื่อสีแดงมีสรรพคุณ
เปนยาฆาเชื้อโรคและยาสมานแผล ชวยใหแผลที่อยูตามเนื้อตัวอันเนื่องจากการกัดกันเองอยูเปน
ประจําหายไดในเวลารวดเร็ว 
 เหงื่อสีแดงที่ผุดอยูตามผิวหนังของมันมีความสําคัญมาก เพราะชวยใหมันมีชีวิตอยูได 
มันตองหาพืชกินตอนกลางคืน สวนตอนกลางวันตองหลบแดดลงน้ําเพื่อพักผอนและยอยอาหาร
ไปดวย มันตองใชเวลาในการยอยอาหารนาน เนื่องจากกินอาหารหยาบมันจึงตองกินจุ บางครั้ง
ตองตากแดดหาอาหาร เมื่ออยูในน้ํา ธรรมชาติจึงชวยใหผิวหนังของมันไมมีขนสรางเหงื่อท่ีเปน
ยาทากันแดดในตัวและยังชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกาย และเปนยาฆาเชื้อโรคดวย 
 เหงื่อสีแดงของฮิปโปโปเตมัสมีความมหัศจรรยนาสนใจมากถาใครคิดจะเอาเหงื่อของ
มันมาทําเครื่องสําอางสําหรับคนนั้นคงจะยาก เพราะเหงื่อสีแดงมีกล่ินเหม็นฉุนมาก 

( “โลกโศภิน” หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวนัเสารที่ 29 พฤษภาคม 2547) 
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 1. ลักษณะของเหงื่อฮิปโปโปเตมัส เปนอยางไร (ความจาํ) 
 ก. มีเหงื่อสีแดงและสีสม 
 ข. มีเหงื่อสีเหลืองและสีสม 

 ค. มีเหงื่อสีขาวใส 
 ง. มีเหงื่อสีขาวขนเหมือนน้าํนม 

2. เพราะอะไรเราจึงไมนําเหงื่อของฮิปโปโปเตมัสมาทําเครื่องสําอาง (ประเมินคา) 
ก. หายากราคาแพง 

 ข. กล่ินเหม็นมาก 
 ค. มีสีแดงคลายเลือด 
 ง. มีสารพิษ 

3.  ขอใดไมใชประโยชนของเหงื่อฮิปโปโปเตมัส (วิเคราะห) 
 ก. ใชเปนยาสมานแผล 
 ข. ใชเปนยาฆาเชื้อโรค 

 ค. เปนยากนัแดด 
 ง. ใชเปนยาลดความอวน 

อานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอที่ 4-6 

 
 
 ณ ปาแหงหนึ่งยังมีนกกระจาบผัวเมียคูหนึ่งเพิ่งจะแตงงาน
กันใหมและจะตองสรางรังใหมเพื่อรองรับลูกนอยที่จะเกิดตามมา 

เมียปรึกษากับผัววา “พี่จาเรายังไมมีประสบการณการสรางรัง เพียงแตคอยสังเกตพอแมทํา
เทานั้น ไมรูวาเราจะทําไดไหม” ผัวพูดวา “เทาที่พีสังเกตพอทําก็นาจะทําได แตเราตองใชความ
ขยันใหมากขึ้นเทานั้น เพราะการสรางรังถือเปนงานใหมของชีวิตครอบครัวเลยทีเดียว”  
 จากนั้นนกกระจาบสองผัวเมียก็ออกหาใบไมมาทํารัง ใบไมที่จะนํามาทํารังไดจะตอง
เปนใบไมที่มีลักษณะยาว เชน ใบมะพราว ออย หญาคา ตะไคร ขา เปนตน ทั้งสองบินตรงไปยัง
ปาออยแลวใชจะงอยปากฉีกตั้งแตโคนใบ แลวดึงฉีกเปนทางยาวไปปลายใบ ก็จะไดใบไมเปน
เสนเล็กๆ เมื่อไดหลายๆ ช้ินก็คาบบินกลับไปยังตนไมที่เลือกไวเพื่อจะทํารังตอไป 
 เมื่อไดใบไมมาแลว ทั้งสองก็ชวยกันทํารัง โดยฝายผัวมีหนาที่มัดเสนใบไมกับกิ่งเล็กๆ ที่
เลือกไวแลววาจะทํารัง เมื่อมัดไดแนนหนามั่นคงดีแลว ผัวก็ทําหนาที่สานตอไปเรื่อยๆ โดยใช
ปากและเทาจับปลายเสนใบไมสอดสลับ สับ กาย เกาะกอดเกี้ยวกันไปมาแลวดึงกระตุกๆ ให
แนนหนามั่นคง 

ขณะที่กําลังสรางไดประมาณครึ่งหนึ่งนั้น ใบไมที่มัดกับกิ่งเกิดรวงหลนลงพื้นดิน เพราะ
ความไมชํานาญในการมัด “โอพี่จารังของเรารวงลงพื้นดินแลว เราจะทําอยางไรนะ”   แลวนก
สองผัวเมีย ก็เร่ิมทํารังใหมโดยนกผูผัวไปปรึกษากับพอวามัดอยางไรจึงแนนหนา พอสอนให
อยางดีแลวจึงกลับมามัดใหมโดยผูกขั้วรังมัดกับกิ่งไมแนนหนามั่นคงกวาเดิม       นกทั้งสอง
ชวยกันแขวนหอยโหนไปมา แลวกระตุกแรงๆ เพื่อทดสอบความมั่นคงแข็งแรง 
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นกสองผัวเมียพากกันออกไปหาใบไมมาทํารังอยางขยันขันแข็งและตองขยันเพิ่มมากขึน้
เปนเทาตัว เพราะเวลาวางไขใกลเชามาแลว ตัวผูตองทํางานหามรุงหามค่ํา ไหนจะตองออกหา
อาหารดวน หาใบไมมาทํารังดวย “ความขยัน อดทน จะทําใหเราประสบความสําเร็จและมี
ความสุขในที่สุด” นกตัวผูจําคําสอนของพอเสมอทําใหมีกําลังใจในการทํางานตอไป 
 ดวยความขยันหมั่นเพียร ในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ รังรักของนกกระจาบสองผัวเมีย
ก็เสร็จสมบูรณแลว ทั้งสองยิ้มใหกันอยางภูมิใจและมีความสุขแลวเวลาวางไขก็มาถึง นกตัวเมีย
เขาไปวางไขในรังอยางมีความสุขและอบอุนโดยมีผัวคอยใหกําลังใจอยูนอกรัง เมื่อวางไข
หมดแลวทั้งสองก็รอคอยการฟกเปนลูกออนอยางมีความสุขตอไป 

(  ชุติมา มหากลั่น 2548 : 52 ) 

4. นกกระจาบใช ใบมะพราว ใบออย  ใบหญาคา ใบตะไคร ใบขา ในการสรางรัง เพราะเหตใุด 
(วิเคราะห) 
 ก. สามารถฉีกเปนทางยาวได  
 ข. เปนวัสดุทีห่างาย 

             ค.  มีความเหนียว 
 ง.ถูกทุกขอ  

5. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรังนกกระจาบพัง (ความรู) 
ก. ฝนตกหนัก 

 ข. ลมพัดแรงมาก 
ค. กิ่งไมที่ใชรังหัก 

 ง. ความไมชํานาญในการมดั
6. เรื่อง “นกกระจาบสรางรัง” สรุปไดตรงกับสํานวนในขอใด (ความเขาใจ)
 ก. เกีย่วแฝกมงุปา 
 ข. ขาวใหมปลามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. สรางวิมานในอากาศ 
   ง. ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 
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คําชี้แจง  อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7 
                  
             ความเปนผูใหของแมเริ่มตั้งแตวินาทีแรกที่ รูตัววามีชีวิต
นอยๆ  กอเกิดในรางกายของตน  นับตั้งแตวินาทีนั้น  แมจะเฝา
ระมัดระวังทํานุบํารุงรางกายของตนเองอยางดี แตไมใชเพื่อตนเองแต
ทําเพื่อลูก อยากใหลูกในครรภเติบโตอยางสมบูรณครบถวนที่สุด เมื่อ

ลูกคลอดออกมา แมจะเลี้ยงดูลูกดวยหัวในที่ใหความรักอยางเต็มเปยม จะลําบากเหน็ดเหนื่อยแค
ไหน แมไมเคยทอ เฝาเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ ความรัก ความหวงใยของแมที่มีตอลูก ไมเคย  
เหอืดหายไป ถึงแมวาลูกจะเติบโตจนมีครอบครัว มีชีวิตของตนองแลวก็ตาม 

(เสาวลักษณ  ตรองจิตร 2547 : 130) 
 
7. เมื่อนักเรียนอานขอความขางตนนี้จบแลว ควรทําตวัเปนลูกที่ดีอยางไร (ประเมินคา) 
 ก. คิดด ี
 ข. สูชีวิต 

 ค. กตัญู 
 ง. ตั้งใจเรียน 

คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 8-9 

           การยึดมั่นทางศาสนาของตน ก็นําไปสูความขัดแยงรุนแรงถึงฆากันตายเปนเบือได เชนที่
เรียกวาสงครามครูเสด ระหวางคริสเตียนกับมุสลิม ที่รบกันมากวาศตวรรษ 

  
8. ขอความขางตนกลาวถึงสงครามในขอใด (ความจํา) 
 ก. สงครามแฟชั่น 
 ข. สงครามศาสนา 

 ค. สงครามประสาท 
 ง. สงครามเศรษฐกิจ 

9. “ตายเปนเบอื” มีความหมายตรงกับขอใด (วเิคราะห) 
 ก. นอนตายทบัถมกัน 
 ข. นอนตายเกลื่อนกลาด 
  
 
 
 

ค. นอนแข็งตายเหมือนสาก 
 ง. นอนตายแบบหลับไปเฉย 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 10 
                     
                                     “สิม” หรือโบสถพื้นบานภาคอีสาน 
เปนสถาปตยกรรมในพุทธศาสนาที่มีรูปแบบเฉพาะที่นาศึกษา
อยางยิ่ง เพราะเปนศิลปกรรมพื้นฐานที่สะทอนวัฒนธรรมของ
กลุมชนชาวไทย-ลาวไดดีส่ิงหนึ่ง แตเปนที่นาเปนหวงวา สิม

กําลังถูกกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกเบียดใหพนไปจากความสนใจของผูคน ทั้งชาวอีสานเอง
ถาไมมีผูสนใจสงวนรักษาไวแลว ในอนาคตอันใกลนี้ สิมพื้นบานที่เปนมรดกศิลปกรรมพื้นบาน
ของชาวอีสานจะสูญไปอยางแนนอน 

(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ2544 : 61) 

10. คําวา “สิม” ในที่นี้หมายถึงส่ิงใด (ความจํา) 
 ก. วัด  
 ข. โบสถ 

 ค. เจดีย 
 ง. หอไตร 

คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 11-12 

               มดตัวหนึ่งเดินไปกินน้ําที่ลําธาร พลาดตกลงไปมีนกพิราบตัวหนึ่ง
เกาะอยูบนกิ่งไมใกลๆ นั้น เห็นมดตะเกียกตะกายอยูในน้ําจวนเจียนจะสิ้น
แรง  ก็จิกใบไมทิ้งลงไปในลําธารใหมดไดเกาะใบไมขึ้นมา  พอดีมี

นายพรานกําลังจะยิงนกพิราบดวยธนู มดตัวนั้นก็รีบวิ่งเขาไปกัดเทาชายคนนั้น จนตอง
ละมือจากธนูมาปดมด นกพิราบรูตัวทันก็บินหนีไปได 

(ชุลีพร สุสุวรรณ 2545 : 11) 
 
11. การกระทาํของนกพิราบแสดงวามีคณุธรรมขอใด (วเิคราะห) 
 ก.มุทิตา 
 ข. กรุณา 

 ค. เมตตา 
 ง. อุเบกขา 

12. แนวคดิของเรื่องนี้ตรงกบัขอใด (สังเคราะห) 
 ก. น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา 
 ข. เมตตาธรรมค้ําจุนโลก 

ค. ทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน 
ง. คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 13-14 
                                                     

              ออยบางพันธุมีเปลือกและเนื้อนิ่ม เคี้ยวงายเรียกวาออยเคี้ยว เชน 
ออยขาไก ออยสิงคโปร และออยมอริเชียส แตบางพันธุก็มีเปลือก  และเนื้อ
แข็งเคี้ยวยาก จึงเหมาะสําหรับนําไปทําน้ําตาล น้ําตาลทรายที่เราใชปรุง
อาหารใหมีรสหวานนั้นทํามาจากออย ออยเปนพืชที่เรารูจักกันดี สวนของ

ออยที่เรารับประทานโดยเคี้ยวเอาน้ําหวานนั้นเปนสวนของลําตน ลําตนของออยเปนที่สะสม
น้ําตาลลําตนออยจึงหวานและนํามาบีบเอาน้ําออยท่ีหวานออกมาได น้ําตาลทรายก็ทํามาจาก
น้ําออยนั่นเอง        

(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ2544 : 49) 

 

13. ขอความขางตนนี้ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเปนสําคัญ (วิเคราะห) 
 ก. ออย 
 ข. น้ําตาลทราย 

 ค. การปรุงอาหาร 
ง. โรงงานน้ําตาล 

 
14. ขอใดไมใชออยเคี้ยว (ความจํา) 
 ก. ออยขาไก 
 ข. ออยสิงคโปร 
 

 ค. ออยมอริเชียส 
 ง. ออยเปลือกบาง 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 15-17 
เปนมนุษยสุดนิยมที่ลมปาก 

จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา 
จะพดูจาจงพเิคราะหใหเหมาะความ 
(สุนทรภู  สุภาษิตสอนหญิง. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ2544 : 125) 

 
15. “ชิวหา” หมายถึงอวัยวะใด (ความรู) 
 ก. ล้ิน 
 ข. มือ 

 ค. ปาก 
 ง. ทอง 

16. คนจะรักหรือเกลียดเรานัน้ ขอความขางตนนี้กลาววาขึ้นอยูกับอะไร (วิเคราะห) 
 ก. ชิวหา 
 ข. คําพูดคําจา 

 ค. รูปรางหนาตา 
 ง. การแสดงความรูความคิด 

17. ผูกลาวขอความขางตนนี ้ตองการใหเราทําส่ิงใด (สังเคราะห) 
ก. เลือกคนที่จะพูดดวย 
ข. กินใหอ่ิมกอนแลวคอยพดู  
  

ค. เลือกคําพูดไพเราะๆ เทานั้น 
ง. คิดไตรตรองใหดกีอนที่จะพูดออกไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                            

 

158

คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 18-19 
              
              ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดมีแสงออกจากตัวของมันเอง ตัวอยาง
ที่รูจักกัน ไดแก แมลงที่เรียกวาหิ่งหอย ในเวลาค่ําและมืดสนิท เรา
อาจเห็นแสงจากหิ่งหอยเพียงตัวเดียวไดไกลถึงหลายเมตรที่
สวยงามมากก็คือ แสงที่มาจากหิ่งหอยที่เกาะอยูบนตนไมริมน้ํา 
เชน      ตนลําพู  
 มีนิยายเลากันวา พระยาหิ่งหอยหลงรักลูกสาวพระยาลาํพู 

จึงยกพวกมาเปนขบวนประดับใหสวยงามเพื่อมาขอเจาสาว แตความจริงแลวหิ่งหอยทั้งตัวผูและ
เมียจึงเปลงแสงได 
 หิ่งหอยมกัชอบเกาะตามตนไมริมน้ํา เพราะมันจะวางไขตามที่ช้ืนและตัวออนของมัน
เปนหนอน ทีอ่าศัยในดินเลน จับสัตวเล็กๆ กินอาหาร เมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะกลายเปนดกัแด  
ตอมาดักแดกฟ็กเปนแมลงปกแข็ง(หิ่งหอย) 

(สถาบันพัฒนาวิชาคุณภาพวชิาการ2544 : 103) 

18. ขอใดเรียงลําดับกระบวนการเจริญเตบิโตของหิ่งหอยไดถูกตอง (ความรู) 
 1. ไข   2. แมลงปกแข็ง      3. หนอน      4. ดักแด 
 ก. 2, 3, 1, 4 
 ข. 1, 4, 3, 2 

 ค. 1, 3, 4, 2 
 ง. 3, 4, 2. 1 

19. จากขอความขางตนที่อยูอาศัยของหิ่งหอยนาจะอยูที่บริเวณใด (วิเคราะห) 
 ก. ปา      ค. ริมน้ํา 
 ข. ทะเล      ง. สวนหยอม 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 20 

               ประเพณีบุญบั้งไฟ เปนประเพณีความเชื่อที่สําคัญของ
คนถิ่นอีสาน นิยมทํากันในเดือน 6 ของทุกป โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญเพื่อขอฝน ชาวบานในภาค
อีสานถือวา ประเพณีบุญบั้งไฟ
เปนพิธีกรรมที่มีความสําคัญมาก 
เชื่อวาหากหมูบานใดไมจัดงาน
บั้งไฟ อาจกอใหเกิดภัยพิบัติ เชน 
โรคภัยไขเจ็บ หากในปใดไมจัดก็ตองไปทําพิธีที่ศาลปูตาของ
หมูบาน เพื่ออนุญาตเลื่อนงานบุญไปปหนา 

(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544 : 137) 

20. ผูเขียนมีจุดมุงหมายประการใดเปนสําคัญ (วิเคราะห) 
 ก. ช้ีแจง 
 ข. ชักชวน 

 ค. อธิบาย 
 ง. ตักเตือน 

 
คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 21 -22 

                 ส่ิงที่นาหวงที่สุดในขณะนี้คือการระบาดของยาบาในสถานศึกษา อนาคตอันสดใส
ของเยาวชนตองมาดับวูบเพราะยานรกเหลานี้ ปญหานี้จึงเปนเรื่องที่หลายฝายไมอาจนิ่งนอนใจ
อยูได และเรามิอาจคิดวา ปญหายาบาเปนปญหาไกลตวัของเราอีกตอไป เพราะสักวันภัยจาก
ยาบาอาจวิ่ง 

จีรัญดา กั้วพิสมัย (2545 : 48) 
 
21. ผูเขียนตองการใหใครชวยแกไขปญหามากที่สุด (วิเคราะห) 
 ก. รัฐบาล 
 ข. สถานศึกษา 

 ค. เยาวชนของชาติ 
 ง. ทุกๆ คนในสังคม 

22. “อนาคตของเยาวชนตองมาดับวูบลง” คําวา “วูบลง” มีความหมายตรงกับขอใด (ความรู) 
 ก. มืด 
 ข. ตาย 

 ค. หาย 
 ง. หมด 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 23 

                        เปนนักเรียนตองมีความพากเพียร ตั้งหนาตัง้ตาเลา
เรียนหนังสือ เพื่อจะไดสามารถหาเลี้ยงตนเองไดในภายภาคหนา 

 

23. สาระสําคัญของขอความขางตนนี้คือขอใด (ความรู) 
 ก. ใหรูจกัพึ่งตนเอง 
 ข. ใหรูจักทํามาหากิน 

ค. ใหตั้งใจศึกษาหาความรู 
ง. ใหมีความเพียรพยายามใหมากๆ  

คําชี้แจง อานเรื่องตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 24-26 
กระรอกหนากระแต 

           กระรอกชนิดนี้มี ลักษณะที่แปลกและแตกตางจาก
กระรอกชนิดอื่นๆ  ตรงที่สวนปากและจมูกยาวแหลมยื่นออกมา
คลายปากของกระแต  หางมีขนปุย  แตดูไมตก  ดังเชนหาง

กระรอกชนิดอ่ืนตรงที่สวนปากและจมูกยาวแหลมยื่นออกมาคลายปากของกระแต หางมีขนปุย 
แตดูไมตกดังเชนหางกระรอกชนิดอ่ืน มันชอบกินอาหารจําพวกมด ปลวกและแมลงอื่นๆ อาศัย
ทํารังอยูตามโพรงไม  กระรอกชนิดนี้จะแพรกระจายในบริเวณปาดงดิบทางภาคใตของประเทศ
ไทย มลายู สุมาตราและบอรเนียว 
 ในระยะหลังพบใน จ.สุราษฎรธานี นับเปนกระรอกที่หายากชนิดหนึ่งในประเทศไทย 
เนื่องจากกระรอกชนิดนี้อาศัยอยูเฉพาะในปาดิบชื้น ซ่ึงปจจุบันไดถูกแผวถางเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจตางๆ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทําใหกระกรอกหนากระแต ซ่ึงมีจํานวนประชากรใน
ธรรมชาตินอย ลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ตองมีการดูแลรักษาปาดงดิบที่อยูในอุทยาน
แหงชาติเทานั้น จึงจะทําใหกระรอกชนิดนี้คงอยูได 

                                                                           (สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการ 2544:49) 
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24. กระรอกหนากระแตมีลักษณะแตกตางจากกระรอกทัว่ไปอยางไร (วิเคราะห) 
 ก. ปาก 
 ข. จมูก 

 ค. หาง 
 ง. ถูกทุกขอ 

25. อาหารของกระรอกหนากระแตคือขอใด (ความจํา) 
 ก. ผลไม 
 ข. ยอดออนของใบไม 
 ค. แมลงเมา  

ง. สัตวเล้ือยคลานตัวเล็ก 
 

26. เหตุใดกระรอกหนากระแตจึงมีจํานวนลดนอยลงอยางรวดเร็ว (ประเมินคา) 
ก. ถูกจับไปขาย     ค. ถูกรกุรานที่อยูอาศัย 

 ข. ถูกสัตวอ่ืนจับกิน    ง. เกิดโรคระบาด 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 27-29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภัยที่เกดิจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
นักเรียนคงเคยรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในลักษณะแหง โดยมิไดลวกหรือ

ตมกอนแลวเกิดอาการแนนทองหรือปวดทองใชไหม ถาใช..ลองอานเรื่องนี้สักนิด 
นักเรียนคงเคยรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในลักษณะแหง โดยมิไดลวกหรือ

ตมกอนแลวเกิดอาการแนนทองหรือปวดทองใชไหม ถาใช..ลองอานเรื่องนี้สักนิด 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแจงวา ปจจุบันบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมี

บทบาทและไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั่วไปอยางกวางขวาง เนื่องจากสะดวก 
ประหยัดเวลา และราคายอมเยา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดตางๆ จะไมมีปญหาในดาน
คุณภาพและมาตรฐาน แตอาจจีปญหาเกิดขึ้นกับระบบยอยอาหารของรางกายได เพราะ
หากบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยที่ยังไมไดลวกหรือตมกอน เสนบะหมี่ซ่ึงมีลักษณะ
แหงเมือผานลงไปในกระเพาะอาหารแลวจะดูดน้ําและพองตัวขึ้น ทําใหเกิดอาการแนน
ทองและปวดทองได 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอาการดังกลาว จึงควรรับประทานบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปที่ลวกหรือตมแลว นอกจากนี้ในการเลือกซื้อควรจะเลือกบะหมี่ที่บรรจุอยูใน
ซองที่มีสภาพดี ไมมีรอยร่ัว หรือคางจําหนายเปนเวลานาน เพราะคุณภาพจะเสื่อม เกิด
เชื้อโรค เมื่อบริโภคเขาทําใหทองเสียได 

เมื่อทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากบะหมี่กึ่ ง สํา เร็จ รูปตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเตือนแลว นักเรียนคิดอยางไร 

                                          (สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 2544  :  128) 
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27. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพราะเหตใุด (วิเคราะห) 
 ก. มีประโยชนและราคาถูก 
 ข. มีคุณภาพและรสอรอย 

ค. ราคาถูกและสะดวกในการปรุง 
ง. สามารถเก็บรักษาไดนาน 

28. นักเรียนควรใชวิธีใดในการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเรจ็รูป(ประเมินคา) 
ก. สินคาลดราคา                         ค. สินคาที่ผานการรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.)          
ข. สินคาที่มีผูนิยมบริโภค           ง. ส้ินคาที่คางจําหนายเปนเวลานาน 

29. ขอใดไมไดกลาวถึงในเรือ่งนี้ (ความจํา) 
 ก. ความรูในการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรปู 
 ข. กรรมวิธีในการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
 ค. วิธีการรับประทานบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปที่ถูกตอง 
 ง. อาการผิดปกติที่เกดิจากการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเรจ็รูป 
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คําชี้แจง อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 30 
เร่ือง “นมหวานทําเด็กฟนผุ อวน เบาหวาน” 

                
          เด็กมักจะไดรับการตามใจจากพอแมและคนรอบขาง 
โดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกิน สงผลใหเด็กเปนโรคอวน
และฟนผุ 
 ทอฟฟ  ขนมหวาน  ขนมขบเคี้ ยว  รวมไปถึ ง
น้ําอัดลม ซ่ึงเด็กมักจะรองขอกินเปนประจํา  ลวนเปน
ตนเหตุทําใหเกิดโรคอวนในเด็กเมื่อรับประทานอาหาร

เหลานี้แลว เด็กมักจะขี้เกียจแปรงฟน พอแมก็จะตามใจเพราะคิดวาไมแปรงฟนเพียงครั้งสองครั้ง
คงไมเปนไรแตหารูไมวา พฤติกรรมเชนนั้นจะสรางปญหาตอฟนของเด็กในอนาคต 
 นอกจากนี้ พอแมก็ไมรูวิธีการสอนเด็กใหรูจักการแปรงฟนที่ถูกวิธี ทําใหมีเศษอาหาร
ตกคางตามซอกฟน สงผลใหเด็กฟนผุเชนกัน เคยผูมีผูวิจัยไววาเด็กไทยเกือบ 100% เปนโรค  
ฟนผุ 
 อยางไรก็ตาม นมซึ่งเด็กจะตองดื่มเปนประจําเพื่อบํารุงรางกายใหเติบโตแข็งแรง กส็งผล
ใหเด็กเปนโรคอวน ฟนผุ และเบาหวานไดเชนกัน 
 กรมอนามัยและสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวา เด็กไทยจะติดนมรส
หวาน ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเหลานี้  
 ปจจุบันผลิตภัณฑนมจะมีการแตงสี แตงกล่ิน เชน ช็อกโกแลต สตรอวเบอรรี สม 
เพื่อใหมีกลิ่นและรสนาดื่มยิ่งขึ้น และเด็กสวนใหญก็จะติดใจในรสชาติของนมรสหวานเหลานี้ 
 ดังนั้น จึงแนะนําวาเด็กควรลดการดื่มนมรสหวาน และหันมาดื่มนมจืดแทน นอกจากนี้
ผูปกครองควรสงเสริมใหเด็กดื่มนมรสจืดตั้งแตเร่ิมตน เพื่อเด็กจะไดไมติดนมรสหวาน และเปน
อันตรายตอสุขภาพในอนาคต 

 (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544:45) 

30. โรคใดที่เดก็ไทยสวนใหญเปนกันมากที่สุด (ความจํา) 
 ก. อวน      ค. เบาหวาน 
 ข. ฟนผุ      ง. ขาดอาหาร 
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ตอนที่  2  ใหนักเรียนอานเรือ่งแลวตอบคําถาม 
อานเรื่องตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอที่ 1 – 3 
 

 

  
 

                สัตวหลายตัวที่มาอยูรวมกันในที่เดียวกัน  ทํากิจกรรมรวมกัน  มักไดรับการเรียกขาน
วา  “สัตวสังคม”  เชน  ปลวก  มด  และผ้ึง 
 ผ้ึงเปนแมลงสังคมชนิดหนึ่ง  มีรังเปนที่อยูอาศัย  อยูรวมเปนครอบครัวเดียวกัน  ในแต
ละรังจะมีสมาชิกอยู  3 กลุม  คือ  ผ้ึงนางพญา  ผ้ึงงาน  และผ้ึงตัวผู 
 ผ้ึงนางพญาเปนหัวหนาครอบครัว  มีอายุยืนกวาผ้ึงชนิดอื่น  บางตัวอาจมีชีวิตยาวถึง 4 ป  
ลําตัวจะยาวที่สุดในรัง  มีปกส้ันกวาลําตัว  เมื่อผสมพันธุกับตัวผูแลวจะวางไขเปนจํานวนมาก
นับลานฟอง 
 ผ้ึงงานมีขนาดเล็กที่สุด  เพราะไดรับ “วุนพิเศษ”  นอยกวา  มีหนาที่หลายอยาง  เชน  ทํา
ความสะอาดรัง  สรางและซอมแซมรัง  ชวยปองกันรักษารัง  หาอาหารและน้ํา  บางคนเรียกวา  
“ผ้ึงทหาร”  จะมีอายุราว 7 – 8  สัปดาห  ในชวงฤดูรอนตองทํางานหนักมากจึงทําใหตายเร็วขึ้น 
 ผ้ึงตัวผูเติบโตจากไขที่ไมถูกผสม  มีขนาดใหญที่สุดในรัง  มีตากลมใหญ  มีหนวดพิเศษ  
เพื่อใชรับภาพและดมกลิ่นในการผสมพันธุ  ไมมีเหล็กใน  มีหนาที่ไปผสมพันธุกับผ้ึงนางพญา  
ถาไมมีการผสมพันธุแลวก็จะถูกผ้ึงงานใหออกไปอยูนอกรังและหยุดใหอาหาร  ในไมชาผ้ึงตัวผู
ก็จะตาย 

      (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ2544 : 224) 
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1.เพราะอะไร ปลวก มด ผ้ึงจงึเรียกวาเปนสตัวสังคม(การจัดลําดับเหตุการณ).................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................. ......................................................................................................................... 
2.  ใหนําคําตอไปนี้ไปแตงประโยคใหไดใจความสมบูรณ  (การเขียนรูปประโยค) 
 ผ้ึงนางพญา  =  ...................................................................................................................... 
 ผ้ึงงาน         =  ....................................................................................................................... 
 ผ้ึงตัวผู        =  ........................................................................................................................ 
3.  เขียนคําอานตอไปนี้ใหถูกตอง   (การเขยีนสะกดคําไดถูกตองตรงความหมาย) 
 ผสมพันธุ   =  .................................................................................................................... 
 สมาชิก       =  .................................................................................................................... 

นางพญา     =  ................................................................................................................... 
อานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคาํถามขอ 4 – 5 

พอกับลูก 
            ชายแกคนหนึ่งมีลูกหลายคน  
ลูกเหลานั้นทะเลาะกันวุนวายอยู
เสมอมิไดขาด  พอส่ังสอนเทาใดลูก
เหลานั้นก็ไมเลิกทะเลาะกัน 
 วันหนึ่งพอจึงบอกใหลูกไป
หากิ่งไมมาคนละสองสามกิ่งตามแต
จะหาได  เมื่อไดมากพอแลว  พอเอา
กิ่งไมเหลานั้นมามัดรวมกันเขาเปน

มัดเดียวแลวสงกิ่งไมใหลูกหักทั้งมัดทีละคน ๆ  ก็ไมมีใครหักไดสักคนเดียว  พอจึงแกมัดกิ่งไม
แลวยื่นใหหักคนละกิ่ง  ลูกก็หักได  พอจึงพูดใหฟงวา 
 “นี่แหละลูก  ถาพวกเจารักกัน  พรอมใจชวยกันไมวาจะทํางานใดๆ  ใหสามัคคีกลม
เกลียวเปนหนึ่งเดียวกันพวกเจาจะมีกําลังมั่นคงเหมือนกับกิ่งไมทั้งมัด  ถึงใครคิดรายก็จะทําราย
พวกเจามิได  แตถาเจาทะเลาะวิวาทแตกกัน  เปนตางคนตางใจแลว  ก็เชนเดียวกับกิ่งไมเปนกิ่งๆ  
ใครเขาจะทํารายก็ทําไดโดยงายดาย” 
                                      (สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ2544:45) 
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4.  สรุปใจความสําคัญของเรื่อง   (เขียนสื่อความหมายจากเรื่องที่อาน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
5.  ขอคิดที่ไดจากเรื่องที่อาน  (ประโยชนของการนําขอมูลไปใช) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและส่ือความ เร่ืองกระตายไมตื่นตูม เวลา 2 คาบ (คาบละ 60 นาที) 
สาระสําคัญ  

การเขาใจความหมายของคํา การจับใจความสําคัญ ตีความ และขยายความเรื่องที่อานจะทํา
ใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองและแนวคิดของเรื่องได การดําเนนิกิจกรรมกลุมรวมกัน สามารถสงเสริม
ทักษะการอานและการเขยีนใหสัมพันธกันได โดยนําแนวคิดจากความเขาใจที่อานมาสรุปความได
ถูกตอง และเขยีนบรรยายตามจินตนาการ จะเปนการพัฒนาที่ทักษะทางภาษาใหประสิทธิภาพได 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 อานเรื่องแลวแสดงความเขาใจดวยการจบัใจความสําคญั ตอบคําถามสรุปเรื่องไดโดยบอก
ถึงตัวละครที่สําคัญพรอมทั้งแสดงความคดิเห็นจากเรื่อง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หานักเรยีนมคีวามสามารถ ดังนี ้
 1. สามารถบอกความหมายของคําและสํานวนได (ความรูความเขาใจ) 
 2. สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อานได (การจับใจความสําคัญ) 

3. สามารถแสดงความสัมพนัธของเรื่องเชิงเหตุผลได (การวิเคราะห) 
 4. สามารถเขียนลําดับเหตกุารณของเรื่องที่อานได (การสังเคราะห) 
 5. สามารถพิจารณาตัดสินการกระทําของตวัละครในเรื่องได (การประเมินคา) 
สาระการเรียนรู 
 1. ความหมายของคําและสํานวน 
 2. การจับใจความสําคัญของเรื่อง 
 3. ลําดับเหตุการณของเรื่อง 
 4. แสดงความคิดเห็นและหาขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 5. พิจารณาตัดสินการกระทําของตัวละครในเรื่อง 
เนื้อหา 
 1. กระตายไมตื่นตูม 
 2. การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ ประกอบไปดวยความหมายของการอานเชิง
วิเคราะหและการเขียนส่ือความ การวิเคราะหเร่ืองที่อาน แลวเขียนสื่อความออกมาใหผูอานเขาใจ 
 3. การตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความหมายของการ
อานเชิงวิเคราะห และการเขยีนส่ือความ 
หลักการอานและการใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 

4. การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
5. ช้ีแจงเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนรูและ
ดําเนินการเกีย่วกับใบงาน เกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรู 

6. จัดทําแผนภมูิรูปภาพ KWL-Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับหลักการอานเชงิ
วิเคราะหและเขียนส่ือความ 

3. การตอบคําถาม สอบถามครู เพื่อความ
กระจาง 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
ใชคําถาม ดังนี ้นักเรียนทราบหรือไมวากระตาย
หนีอะไรมา ครูนําเสนอเรื่องกระตายไมตื่นตูม 

ขั้นกิจกรรมการอาน 
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไรมา
บางแลว (What we know) 
            ครูใชคําถาม เมื่อกลาวถึงกระตาย 
นักเรียนนึกถึงอะไรบาง แลวบันทึกคําตอบของ
นักเรียนในตารางของ K  

            ครูใชคําถาม จากขอมูลที่ได นักเรยีนคิด
วา เร่ืองกระตายไมตื่นตูมนาจะมีเร่ืองราวเปน
อยางไร 

 
นักเรียนตอบคาํถาม 
 
 

- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่นักเรียนรู
เกี่ยวกับกระตาย บันทึกคําตอบในใบงานชอง 
K 
- นักเรยีนคาดเดาเหตกุารณของเรื่อง 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน 
           นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง 
(What we want to know) ครูใชคําถามที่เปน
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 

1. กระตายกินอะไรเปนอาหาร 2. กระตายเลี้ยง
ลูกดวยอะไร 3. กระตายมีลักษณะรูปรางเปน
อยางไร 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
            นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we 
have learned) ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่
นักเรียนรูทั้งหมด จากการอาน เพื่อทบทวน
คําตอบ บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในตารางชอง L 
บนกระดาน 

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ
(Mapping)  
            แนะนาํนักเรียนในการหาความสัมพันธ
และจัดระบบประเภทขอมูล 

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน 
(Summarizing) แนะนํานักเรยีนในการสรุปเรื่อง
จากการอาน  

 

นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับกระตาย
เพิ่มเติมจากครูบันทึกไวในชอง W 

 

 

 
 

นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของนักเรียน
จากการอานบนัทึกไวในใบงานตารางชอง L 
 
 
 
 
 

นักเรียนแตละกลุมสรางแผนภูมิรูปภาพที่
สัมพันธกับเรื่องอาน 
 

นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน และ
นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่องสรุปตอช้ัน
เรียนรวมอภิปรายความเหมาะสมของแผนภูมิ
และผลการเรียนรูที่ไดจากการอาน 

ขั้นการวัดประเมินผล 
สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรู ความหมายการอานเชิงวิเคราะหและการเขยีนส่ือความ การประเมินคาของ
เร่ืองที่อาน 
 2. ใบความรูเร่ืองกระตาย 
 3. ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 4ใบแผนภาพรปูภาพความคดิ กระตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                            

 

172

บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
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ใบความรูที่ 1 

 การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานที่สามารถแยกแยะเหตุการณ เรื่องราว หรือ
เนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายเพื่ออะไร นอกจากนั้นยังบอกถึงวา 
สวนยอยๆ ที่สําคัญแตละเหตุการณเกี่ยวกันอยางไรและเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 
จะเห็นไดวาสมรรถภาพดานการวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของ                        
กันอยู เสมอ  การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ  และ                   
การนําไปใชมาประกอบการพิจารณา 

การอานวิเคราะหและการเขียนสื่อความ 
 การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ฝกฝนใหผูอานรูจักใชความคิด สติปญญา 
และความรอบรูตอสิ่งที่ไดอาน จะตองอาศัยทักษะการอานตางๆ เชน การอานเกง                
การอานเร็ว และอานเพื่อคนควาแลวเขียนสื่อความใหคนอานรูวาใคร ทําอะไร ที่ไหน 
อยางไร  
การสอนการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
 1. กอนการอานเรื่อง ผูอานตองศึกษาอยางคราวๆ เกี่ยวกับบริบทของเรื่องที่จะ
อานซึ่งจะทําใหผูอานทราบเกี่ยวกับแนวคิดโดยภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 

2. อานเรื่องอยางมีสมาธิ จับใจความสําคัญของเรื่องและจดบันทึกสั้นๆ เพื่อชวย
ทบทวนความจํา อาจมีการใชพจนานุกรม เมื่อพบคําศัพทยากหรือศัพทเฉพาะที่ไมเขาใจ 
มีการตั้งคําถามขณะอาน 

3. หลังการอาน ทบทวนการอานเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอคิดเห็น สรุปและจัดทํา
บันทึกการอาน เปนของตัวเองโดยอาจเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเรื่องที่อานและ
คนควาเพิ่มเติม 
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กระตายนอยนารัก 
 กระตายเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม มีรูปรางหนาตานารัก แพรพันธุไดรวดเร็ว กระตายมีหู
ยาวเปนแผนบาง ตามีขนาดใหญโปนออกมานอกเบา ตากระตายมีหลายสี กระตายสีขาวปกติจะ
มีตาสีแดงก่ํา เราจึงมักพูดกันวากระตายตาแดง 
 กระตายมีฟนทั้งหมด 28 ซ่ี แตฟนซึ่งเปนลักษณะประจําตัวของกระตายนั้นมี 6 ซ่ี ฟน
บน 4 ซ่ี ฟนลาง 2 ซ่ี แตกตางจากหนูซ่ึงมีฟนหนาบน 2 ซ่ี  
 ปากของกระตายมีขนาดเล็ก มีรอยผากลางบริเวณริมฝปาก หนวดของกระตายเปนเสน
ยาว ขนมี 2 ช้ันหนานุม  
 กระตายมีขาหนาสั้น ขาหลังยาวและแข็งแรงมาก เมื่อตกใจตองการหนีอยางรวดเร็ว มัน
จะใชขาหลังกระโดดหรือกระโจน ลักษณะประจําตัวอีกอยางหนึ่งของกระตายคือหางสั้นมีขน
เปนพวง ใชหางสงสัญญาณตางๆ ระหวางกระตายดวยกัน เมื่อกระตายตกใจ หางของมันจะ
กระดกขึ้น 
 กระตายเปนสัตวที่มีอยูทั่วไปในประเทศไทย และมีอยูแทบทุกที่ทั่วโลก ประเทศไทยใน
อดีตมีกระตายใหพบเห็นไดตามทุงหญาทั่วไป คนไทยจึงคุนเคยกับกระตายมาชานาน แตปจจบุนั
ไมใหเห็นไดดังแตกอน อันเปนผลมาจากการถูกลา ในปจจุบันคนนิยมเล้ียงกระตายไวดูเลน และ
มีผูเลี้ยงเปนอาชีพดวย    

(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาหนังสือเรียน “ภาษาเพื่อชีวติ” 2548 – 48) 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      
 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 
 6.          เลขานุการ 
 

นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. กระตายมีโครงสรางรางกายอยางไร 
2. กระตายมีลักษณะเดนเปนอยางไร 
3. ปจจุบันคนนิยมเลี้ยงกระตายไวเพื่ออะไร 
4. ในอดีตกระตายพบไดตามทุงหญาทั่วไป แตปจจุบนัไมมีใหเห็นเปนเพราะอะไร 
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
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สรางแผนภาพรูปภาพความคิด   

ลักษณะที่อยูอาศัย 
1.     
2.      
3.      
4.      

อาหารที่กระตายชอบ 
1.     
2.      
3.      

 

มีนิทานหรือเรื่องอะไรบาง 
ที่เกี่ยวกับกระตาย 

1.  
   
2.   
   
3.   
   

 

กระตายมีประโยชน
อยางไรบาง 
1.  
   
2.   
   
3.   
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่นักเรียน   
    คิดวาถูกตองที่สุด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 

 
1. จากเรื่องกระตายตืน่ตูม กระตายนอนหลับอยูใตตนไมเพราะเหตุใด 
( วิเคราะห )

ก.เพราะคิดวาเตาวิ่งชา และขาสั้น 
 ข.เพราะวาอากาศเยน็  

 ค. วิ่งมากเหนือ่ยเลยหยุดพกั 
 ง. เพราะงวงนอน 

2. เมื่อไดยนิเสยีงดังตูมลงมาที่พื้น กระตายตกใจตืน่และคิดวาอะไรเกดิขึ้น(ความจํา ) 
ก. ฟาถลม 

 ข. ดินถลม 
 ค. ภูเขาถลม 
 ง. ระเบิดลง 

3. กระตายไมทันตริตรอง ลุกขึ้นไดแลวทาํอยางไร 
(วิเคราะห )
ก. เดินเขาปาไปทันที 

 ข. เดินไปบอกสัตวอ่ืน 
 ค. วิ่งไปโดยสดุกําลัง 
 ง. วิ่งไปขอความชวยเหลือ 

4. ตามเรื่องกระตายตืน่ตูม  ราชสีหเปนสัตวอยางไร (ประเมินคา ) 
ก. โงเขลา 

 ข. เชื่องาย 
 ค. มีปญญา 
 ง. โหดเหีย้ม

5. มีชาวบานคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาวา “คล่ืนสึนามิกําลังมา” ใครเปรียบไดกับ “กระตายตื่นตูม”
(วิเคราะห ) 

ก. สุรพงษโทรศัพทไปสอบถามที่กรมอุตุนิยมวิทยา  
 ข. สุรศักดิ์สอบถามผูรองตะโกนวานําขาวมาจากไหน เพือ่พิจารณาวานาเชื่อถือเพียงใด 
 ค. สุรสิทธิ์ยังไมเชื่อ เพราะไมใชประกาศจากทางราชการ คงเปนการรองตะโกน 
 ง. สุรชัย ตกใจกลัวจนตวัส่ัน ชวนพวกเพื่อนๆ วิ่งขึ้นไปบนที่สูงทันที 
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แบบฝกหัดหลงัเรียน แผนการสอนที่ 1 
 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนเขยีนคําตอบลงในกระดาษที่ครูแจกให ในทกุประเด็นคําถามใหชัดเจน(ทําเปน

กลุมใชเวลาไมเกิน 10 นาท)ี 

1. จงวิเคราะหลักษณะนิสัยของกระตายจากเรื่องที่อาน 
 1.           
 2.            
 3.            

2. เพราะเหตุใดสัตวตางๆ จงึหลงเชื่อคําพูดของกระตาย 
1.           

 2.            
 3.            

3. ขอคิดที่ไดจากเรื่องนี้คืออะไร 
1.           

 2.            
 3.            
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL-Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและส่ือความ     เวลา 2 คาบ (คาบละ 60 นาที) 

สาระสําคัญ 

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนสื่อความ ผูอานตองมีความสามารถในการวิเคราะห 
คนหาประโยคใจความสําคัญของเรื่องได ซ่ึงมักจะพบในประโยคตอนตนของยอหนามากที่สุด 
รองลงมาคือประโยคตอนทายของยอหนา ประโยคตอนกลางของยอหนา หรือวางอยูทั้งตอนตน
และตอนทายของยอหนา หรือบางครั้งไมปรากฏชัดเจน ผูอานตองสรุปเอาเอง แลวผูเรียนสามารถ
นํามาเขียนส่ือความใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีทักษะการอานเชงิวิเคราะหและการเขียนส่ือความ (มีความรู ความเขาใจ สามารถ
จับใจความสําคัญ วิเคราะห สังเคราะหและประเมนิคา) 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หา นักเรยีนมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจในเรือ่งที่อาน (ความรูความเขาใจ) 
 2. คนหาใจความสําคัญของเรื่องได (การจบัใจความสําคญั) 
 3. แสดงความสัมพันธของเรื่องเชิงเหตุผลได (การวิเคราะห) 

4. สรุปแนวคดิหรือสาระสําคัญของเรื่องได (การสังเคราะห) 
 5. แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานได (การประเมินคา) 

เนื้อหา 
 1. กาเหวาที่กลางกรุง 
 2. การอานเชิงวิเคราะหและเขียนส่ือความประกอบดวย หลักการจับใจความสําคัญ 
หลักการสรุปความ การเขียนสื่อความใหคนอื่นเขาใจ 
 3. การสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 4. การตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการอานจับใจความ
สําคัญของเรื่อง หลักการสรุปความและใช
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 

4. ใหความรูเกีย่วกับแผนภูมรูิปภาพ 
5. จัดทําแผนภมูิรูปภาพ KWL-Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับการอานจับ
ใจความสําคัญ หลักการสรุปความ การ
สรางแผนภูมิรูปภาพ นกัเรียนสอบถามครู
เพื่อความกระจางและตอบคาํถามครู 

 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
          ครูอานบทรองเรื่องกาเหวา 1 จบ แลว
สอบถาม เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน
เกี่ยวกับบทรอง 

ขั้นกิจกรรมการอาน 
ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน 
          นักเรียนรูอะไรมาบางแลว (What we 
know) ครูใชคําถาม ครูใชคําถามจากเรื่องกาเหวา
ที่กลางกรุง นกัเรียนคดิวาผูเขียนนาจะกลาวถึง
อะไรบาง บันทึกคําตอบของนักเรียนในตาราง
ชอง K บนกระดาน ครูใหนกัเรียนนําขอมูลจาก
การระดมสมองมาคาดเดาเหตุการณของเรือ่ง 
ขัน้ที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน 
           นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง 
(What we want to know) ครูใชคําถามที่เปน  

 
นักเรียนตอบคาํถาม 
 
 
 
 

- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่ผูเขียนนาจะ
กลาวถึงในเรื่อง บอกสิ่งที่กําลังหายไป 
บันทึกคําตอบในใบงานชอง K 
- นักเรยีนคาดเดาเหตกุารณของเรื่อง 
 
 
นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับเพลงบอก
เพิ่มเติมจากครูบันทกึไวในชอง W 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 
ไดแกคําถามตอไปนี้  

1. เรื่องกาเหวาเปนเรื่องเกีย่วกับอะไร  
2. กาเหวามีลักษณะอยางไร  
3.กาเหวาอาศยัอยูบริเวณไหน 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
            นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we 
have learned)  ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่
นักเรียนรูทั้งหมด จากการอานเพื่อทบทวน
คําตอบ  

ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ
(Mapping) 
              แนะนํานักเรยีนในการหาความสมัพันธ
และจัดระบบประเภทขอมูล 

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) 
             แนะนาํนักเรียนในการสรุปเรื่องจาก         
การอาน 

นักเรียนอานเรือ่งอยางมีสมาธิ ตั้งคําถาม
เพิ่มเติม ขณะอานและตอบคําถาม  

 

 
 
นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของ
นักเรียนจากการอานบันทึกไวในใบงาน
ตารางชอง L 

 

 
นักเรียนแตละกลุมสรางแผนภูมิรูปภาพที่
สัมพันธกับเรื่องอาน 
 
 
 
นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน 
และนําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่อง สรุป
ตอช้ันเรียน รวมอภิปรายความเหมาะสมของ
แผนภูมิรูปภาพและขอควรปรับปรุงของ
แผนภูมิรูปภาพ และสรุปผลการเรียนรูที่ได
จากการอาน 

ขั้นการวัดประเมินผล 
สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองหลักการจับใจความสําคัญ หลักการสรุปความ 
 2. บทกลอมเดก็ กาเหวา 
 3. ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
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บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
           
           
            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                            

 

185

ใบความรูที่ 2 
 
การอานจับใจความสําคัญ 

การอานเชิงวิเคราะห ผูอานตองสามารถคนประโยคสําคัญของเรื่องที่อานได นั่นคือ              
การพิจารณาแยกแยะไดวา สวนใดเปนประโยคหลัก และสวนที่เปนประโยคสนับสนุนของขอความ
ที่อาน เพราะประโยคใจความสําคัญเปนประโยคที่ครอบคลุมเนื้อความของยอหนาไวทั้งหมด สวน
ขอความที่เหลือเปนเพียงรายละเอียดหรือสวนขยายขอความหลักเทานั้น สวนมากมักปรากฏอยูใน
สวนตางๆ ของประโยค ดังนี้ 

1. ประโยคตอนตนของยอหนา เปนจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องในแตละยอหนามาก
ที่สุด เพราะผูเขียนมักบอกประเด็นสําคัญกอน แลวขยายดวยประเด็นสนับสนุน ดังภาพ 

 
   ใจความสําคัญ 
   รายละเอยีด (ประโยคสนับสนุน) 

 
     ตัวอยาง ปลาเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เพราะปลาจะอดุมไปดวยโปรตีนที่

ยอยงายและมเีสซิซินสูง ชวยปองกันโรคความจําเสื่อม มไีขมันอิ่มตัวนอยกวาเนื้อสัตวชนิดอืน่ๆ  
2. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายยอหนา เปนจุดทีพ่บใจความสําคัญมากรองลงมาจาก

ประโยคตอนตนยอหนา ผูเขียนจะกลาวถึงรายละเอียดกอนแลวสรุปดวยประโยคที่เปนประเดน็
สําคัญ ดังภาพ 

 
   รายละเอยีด (ประโยคสนับสนุน) 
   ใจความสําคัญ 

 
       ตัวอยาง วีรบุรุษที่เสียสละชีวิต ความยากลําบาก เพื่อเชิดชูคุณคาที่ดีงามของสังคม

อาชญากรที่เปนผูที่เสียสละใหกับสังคม เพื่อใหภาพของความเลวรายหายไป และใหภาพของ
คุณธรรมที่ดีชัดเจนขึ้นมาเปนที่ยึดเหนี่ยวของคนอีก วีรบุรุษ อาชญากร จึงเปนเสมือนคูแฝดของ
คุณธรรมทางสังคม 
(ธีรยุทธ บุญมี2536:34 ,อางอิงใน ฟอน เปรมพันธุ 2542:123 ,อางถึง  วิไลวรรณ สวัสดิวงค 2547: 
240) 
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นกกาเหวา 

นกกาเหวาเอย  ไขไวใหแมกาฟก 
        แมกากห็ลงรัก       คิดวาลูกในอุทร 

คาบเอาขาวมาเผื่อ             ไปคาบเอาเหยื่อมาใหกิน 
       ถนอมไวในรังนอน             ซอนเหยื่อมาใหกิน 
                    ปกเจายังออนคลอแคล  ทอแทจะสอนบิน 
                    แมกาพาไปกนิ   ที่ปากน้ําพระคงคา 
              ตีนเจาเหยยีบสาหราย               ปากกไ็ซหาปลา 
กินกุงและกนิกั้ง                กินหอยกระทั่งแมงดา 
กินแลวก็โผมา   จับที่ตนหวาโพธ์ิทอง 
ยังมีนายพราน   เที่ยวเยีย่มเยีย่มมองมอง 
               ยกปนขึ้นสอง  จองเอาแมกาดาํ 
ตัวหนึ่งวาจะตม                อีกตัวหนึ่งนั้นวาจะยํา 
กินทางแมกาดาํ                ค่ําวันนี้อุแมนา 

 
บทกลอนกลอมเด็ก รวบรวมโดย หอสมุดวชิรญาณ 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 

 
แผนการสอนที่ 2 เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      
 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 
 6.          เลขานุการ 
 

นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. บทรอยกรองนี้หมายถึงสัตวอะไรบาง 
2. แมกาสอนอะไรใหลูกนกกาเหวาบาง 
3. แมกามีบุญคุณอยางไรกับลูกนกกาเหวา 
4. ขอคิดที่ไดจากเรื่องนี้มีอะไรบาง ใหเขยีนมาเปนขอๆ  
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
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สรางแผนภาพรูปภาพความคิด   

นายพรานทําอะไรกับแมกา 
1.     
2.      
3.      
4.      

เพลงกลอมเด็กที่นักเรียนรูจักมี
อะไรบาง 

1.     
2.      
3.      

 

กาเหวาอาศัยอยูที่ไหน 
1.   
     
2.    
    
3.    
    

อาหารของนกคืออะไรบาง 
1.  
   
2.   
   
3.   
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่นักเรียน

คิดวาถูกตองทีสุ่ด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 

1. เพลงกลอมเด็กมีวัตถุประสงคในการรองตามขอใด(วิเคราะห) 
 ก. เพื่อขูใหเดก็กลัว 
 ข. เพื่อปลอบไมใหเดก็โยเย 

 ค. เพื่อส่ังสอนใหเดก็เปนคนดี 
 ง. เพื่อใหเด็กเพลิดเพลินแลวหลับไป 

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคาํถามขอ 2 
คาบเอาขาวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาปอน 
ถนอมไวในรังนอน ซอนเหยื่อมาใหกิน 

2. ขอความนี้แสดงใหเห็นถึงอะไร (การวิเคราะห) 
 ก. ความรักและความผูกพนัของแมที่มีตอลูก 
 ข. ความเอื้อเฟอเผ่ือแผของแมที่มีตอลูก 
 ค. ความผูกพนัของแมที่มีตอลูก 
 ง. ความรักของแมที่มีตอลูก 

3. ขอใดไมมีคาํที่ใหอารมณความรูสึก (การนําไปใช) 
 ก. ยามเชาเริ่มตนอยางสดใส 
 ข. เด็กหญิงคําแพงลุกจากทีน่อนมายนืที่หนาตาง 
 ค. ลมหนาวพดัแผวเขามา 
 ง. มานสีขาวลายลูกไมพล้ิวไหว 

4. “ตีนเจาเหยยีบสาหราย ปากก็ไซหาปลา” ขอความนี้ใหความรูเกีย่วกับเรื่องใด (วิเคราะห) 
 ก. การหาอาหารของสัตว 
 ข. การกินอาหารของสัตว 

 ค. ธรรมชาติของสัตว 
 ง. การใชอวยัวะของสัตว 

5. “เขาคง...................ไปเองที่ไดยนิเสียงนกกาเหวามารองอยูขางบาน” คําในขอใดเหมาะสมที่จะ
นําไปเติมลงในชองวาง (การประเมินคา) 

ก. หูไว 
 ข. หูอ้ือ 

ค. หูเบา 
ง. หูฝาด   
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
ตอนที่ 2 ใหนกัเรียนอานเรื่องแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษที่ครูแจกใหในทกุประเดน็คําถามให
ชัดเจน( ทําเปนกลุมใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 
 

คําสัญญาของตน 
 ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ตนพบเอกกําลังจะเดินกลับบาน ตนชวนเอกไปจับปลาที่สระน้ํา
ขางโรงเรียน เอกสายหนาและบอกกับตนวา “ ผมไปดวยไมไดหรอก เพราะตองรีบกลับไปชวย
แมทํางานบาน” 
 เดี่ยวเดินผานมาพอดี ตนจึงกวักมือเรียก “ เดี่ยวไปจับปลากับเราเถอะ ชวงนี้ ปลาตัวใหญ 
เต็มสระเลย “ เดี่ยวนึกสนุกจึงเดินไปกับตน 
 ขณะเดินไปตามทางเทาที่ขรุขระ และมีเศษไมหลนเกลื่อนกลาด เดี่ยวไดยินเสียงตนรอง 
“โฮย/ เจ็บจัง” ตนนั่งลงบนพื้น และยกเทาขางที่เจ็บมาดู เดี่ยวเห็นตะปูตัวหนึ่งตําทะลุพื้นรองเทา
ของตน จึงชวยดึงออก 
  เดี่ยวพยุงตนใหลุกขึ้น และพามาสงที่บาน ซ่ึงอยูไมไกลนัก แมขอบใจเดี่ยวแมรีบพาตน
ไปที่สถานีอนามัยใกลบาน เพื่อทําแผลและฉีดยากันบาดทะยัก เมื่อกลับมาถึงบานรูสึกผิดจึงลง
กราบที่ตักแม และสัญญากับแมวา “ แมครับตอไปตนจะไมเถลไถลอีกแลวครับ เลิกเรียนตนจะ
กลับมาทําการบาน และชวยแมทํางานครับ” “ ดีแลวลูก เวลาเปนสิ่งที่มีคาลูกอยาปลอยใหสูญ
เปลา” 

                                       ( สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ2544 : 162 ) 
 

 
                                      
1.  ตัวละครทีป่ระทับใจคือ...............................................เพราะ....................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
2. ตัวละครที่ไมควรถือเปนแบบอยางคือ..........................เพราะ...................................................... 
......................................................................................................................................................... 
3.ขอคิดจากเรือ่งนี้คือ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ   เวลา 2 คาบ (คาบละ 60 นาที ) 

สาระสําคัญ 

 การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานอยาง
ละเอียดถ่ีถวน เพื่อแยกประเด็นสําคัญ แยกแยะขอมูล แลวนํามาจัดทําโดยอาศัยความรูในเรื่องนั้น ๆ 
มาประกอบการพิจารณา โดยใชความคิดรวบยอด ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งเพื่อประเมินส่ิงที่อาน
และคุณคาในสิ่งที่อาน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวเิคราะห 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หาประเภทสารคดีสําหรับเด็ก นกัเรียนมคีวามสามารถ ดังนี้  
 1. มีความรูความเขาใจในเรือ่งที่อานได (ความรู) 
 2. คนหาใจความสําคัญของเรื่องได (ความเขาใจ) 
 3. แสดงความสัมพันธของเรื่องเชิงเหตุผลได (การวิเคราะห) 

4. สรุปแนวคดิหรือสาระสําคัญของเรื่องได (การสังเคราะห) 
 5. แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานได (การประเมินคา) 

เนื้อหา 
 1. บึงใหญในปา 
 2. การอานสารคดีสําหรับเดก็ 

3. การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวยหลักการจับใจความสําคัญ หลักการสรุปความ 
 4. การตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความหมายของ
การอานเชิงวเิคราะหและการเขียนส่ือความ
หลักการอานและการใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 

4. การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
5. ช้ีแจงเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนรูและ
ดําเนินการเกีย่วกับใบงาน เกณฑการประเมนิ 
ผลการเรียนรู 

6. จัดทําแผนรปูภาพ KWL – Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับสารคดีสําหรับเด็ก 
3. การตอบคําถาม สอบถามครู เพื่อกระจาง 
 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพืน้ฐาน
การอานเนื้อหาประเภทสารคดีและการเรยีน
ความรูตามขั้นตอนของเทคนคิ KWL – Plus 
2.  การจัดกจิกรรมฝกความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะห 

ขั้นกิจกรรมการอาน 

ขั้นที่ 1.กิจกรรมกอนการอาน            นักเรียนรู
อะไร (What we know)ครูใชคําถาม จากเรื่อง
บึงใหญในปานักเรียนคิดวาผูเขียนนาจะ
กลาวถึงอะไรบางบันทึกคําตอบของนักเรยีนใน
ตารางชอง K บนกระดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่ผูเขียนนาจะ
กลาวถึงในเรื่อง บึงใหญในปา บันทึกคําตอบใน
ใบงานชอง K 
- นักเรยีนคาดเดาเหตกุารณของเรื่อง 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน  
            นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง 
(What we want to know) ครูใชคําถามที่เปน
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 
ไดแกกิจกรรมดังตอไปนี ้
    - เร่ืองนี้ตองการใหเราทราบอะไรบาง 
    - เร่ืองนี้สรุปใจความสําคญัไดวาอยางไร 
    - ในเรื่องนีน้ักเรียนคิดวาตัวละครที่สําคัญคือ
ใครบาง 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
         นักเรียนเกิดการเรยีนรูอะไร (What we 
have learned)    ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่
นักเรียนรูทั้งหมดจากการอานเพื่อทบทวน
คําตอบ 
 
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ  
            (Mapping) 
แนะนํานกัเรียนในการหาความสัมพันธและ
จัดระบบประเภทขอมูล 

ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน 
 (Summarizing)  
แนะนํานกัเรียนในการสรุปเรื่อง 

นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับเรื่องบงึใหญ
ในปา เพิ่มเติมจากครูบันทึกไวในชอง W 

นักเรียนอานเรือ่งอยางมีสมาธิ ตั้งคําถาม
เพิ่มเติม และตอบคําถาม  

 

 

 
นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของนักเรียน
จากการอานบนัทึกไวในใบงานตารางชอง L 

 
 
 
นักเรียนแตละกลุมเลือกและสรางแผนภูมิ
รูปภาพที่สัมพนัธกับเรื่องที่อาน 
 

 
นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน และ
นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่องสรุปตอช้ัน
เรียนรวมอภิปรายความเหมาะสมของแผนภูมิ
รูปภาพและขอควรปรับปรุงของแผนภูมิรูปภาพ 
และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการอาน 

ขั้นการวัดประเมินผล 

สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการอานสารคดีสําหรับเดก็ 
 2. ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 3.  ใบความรูเรื่อง หนาฝนไมมีทาก .......จะดีหรือ  
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บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
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ใบความรูเร่ือง สารคด ี
สาระสําคัญ 

สารคดีเปนงานเขียนที่มีลักษณะกึ่งกลางระหวางตําราทางวิชาการกับบันเทิงคดี ธรรมชาติ
ของผูอานโดยทั่วไปมักมีความตองการเรื่องเบาสมอง เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาอาน
เร่ืองหนักสมอง แตการที่คนเราจะดํารงชีวิตไดดีในสังคมจะตองอาศัยความรอบรูในดานตางๆ และ
ทันตอเหตุการณเปนเรื่องสําคัญ สวนความสนุกสนานเปนเรื่องผอนคลายอารมณชวยทําใหเกิด
ความจรรโลงใจ ดังนั้น ความจําเปนในการอานสารคดีจึงมีอยูมากที่นักเรียนตองเรียนรู 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสารคดี 
     1.1  ความหมายของสารคดี 
            สารคดี คือ งานเขียนรอยแกวประเภทหนึ่งที่เสนอเรื่องราวของบุคคล สถานที่ 

หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู ขอเท็จจริง และความคิดตามที่เปนจริง โดยใชศิลปะในการเขียนทํา
ใหผูอานเกิดคุณคาทางปญญาและไดรับความเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน 

 สารคดีมีสวนเหมือนบันเทิงคดี คือ มุงใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแตสวน
ที่ตางกับบันเทิงคดี คือ เนื้อหาสาระจะเนนที่ขอเท็จจริงมากกวา 

 สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ผูเขียนมีอิสระในการเขียนมาก อีกทั้งสารคดีมี
หลายประเภท ดังนั้น ลักษณะของสารคดีจึงมีรายละเอียดที่แตกตางกัน สารคดีอาจมีลักษณะที่เสนอ
ขอเท็จจริงลวน หรือบางเรื่องอาจมีตัวละครเชนเดียวกับเรื่องบันเทิงคดีก็ได 

     1.2  จุดมุงหมายในการเขียนสารคดี ผูเขียนสารคดีจะมีจุดมุงหมายทุกขอหรือขอใด            
ขอหนึ่ง ดังนี้ 
  1) มุงเสนอเนื้อหา เร่ืองราว หรือสาระแกผูอาน 
  2) มุงชักนําความคิดหรือจูงใจใหคิดไปในทางที่ผูเขียนตองการ 
  3) มุงใหสาระบันเทิงแกผูอาน 

2.  ประโยชนที่ไดจากเนื้อเร่ืองในสารคดี 
     2.1 ไดสาระดานความรู แนวความคิด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ จากการอาน           

สารคดีประเภทตางๆ  
     2.2 ไดรับความเพลิดเพลิน สารคดีสวนใหญจะเนนศิลปะในการเขียน เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผูอาน ดังนั้น สารคดีจึงเปนเรื่องที่ชวนอาน ชวนใหติดตามเรื่องอานเพื่อความเพลิดเพลิน
เกือบทั้งสิ้น อีกทั้งสารคดีบางเรื่องอาจจะมีตัวละครประกอบ ทําใหผูอานไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเชนเดียวกับบันเทิงคดี 

ประพนธ เรืองณรงค และคณะ (2545 : 190-191) 
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แผนผังความคิด

ประโยชนจากเนื้อ
เรื่องในสารคดี 

- 

 
จุดมุงหมายในการ

เขียน 

ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสารคดี 

 
ความหมาย 

 
สารคดี  
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อานขอความตอไปนี้ ขีดเสนใตกลุมคํา เลือกนําไปเขยีนในชองวางใตขอความ 4 – 5 กลุมคํา แลว
เลือกใช 3 กลุมคําแตงประโยค         
 
 

หนาฝนไมมีทาก...................จะดีหรือ 
 ทากสามารถดูดเลือดจากคนและสัตว ก็เพราะน้ําลายของมันมีสารฮีรูดิน ซ่ึงทําใหเลือดไม
แข็งตัว เจาสารนี้แหละที่มนษุยนํามาเปนตนแบบสรางสารสังเคราะหทําครีมนวดลดอาการฟกช้ําดํา
เขียว หรือรักษาโรคเสนเลือดตีบหรืออุดตนัตามอวยัวะตางๆ ในรางกาย เชน สมอง ปอด หัวใจ แต
นักวิทยาศาสตรก็ยังคนหาประโยชนจากทากชนิดตางๆ ที่อาจจะใหผลที่ดียิ่งขึ้นอีก สวนทากใน
เมืองไทยมีกี่ชนิดยังมีคนศึกษานอยมาก สําหรับนักเดินทางรูอยางนี้แลวก็อยาดวนตัดสินใจกาํจัด
ชีวิตสัตวเล็กๆ นี้ดวยความรังเกียจในหนาตาและทาทางของมันเลย ลองคิดเสียวาบางทีมันอาจเปน
ทากชนิดใหมของโลก ซ่ึงอาจชวยชีวิตเราจากโรครายในอนาคตก็ได              
(สวนหนึ่งใน “รูหรือไม(รู) – หนาฝนไมมทีาก...” จะดีหรือสารคดี ฉบับที่ 233 กรกฎาคม 2547)                                  
 
 
กลุมคําไดแก           
           
            
 
 แตงประโยค 
 
1.     =        
 
2.      =        
 
3.      =                                
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
แผนการสอนที่ 3 เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      
 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 
 6.          เลขานุการ 

นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. ในปาแหงนีม้ี............................. (สัด) ปาหลายอยาง.........................(อา-ไส)อยูมากมาย 
2. หลายคนยนืดูผลการประกวดที่อยูบนปาย.............................(ประ-กาด) 
3. ครูดนตรี...........................(สัน-ยา) วาจะพาเด็กๆไป............................ 
(ทัด- สะ – นะ – สึก – สา) 
4. ปาไมมี.........................(ประ-โหยด) อยางไร เราจึงควร................................(อะ-น-ุรัก) ไว 
5. ปาไมให..........................(ทํา-มะ-ชาด) ที่สวยงาม มีหมู........................(มะ-แลง-พู) มากมาย 
6. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีกระแส.............................................(พระ-ราด-ดํา-หรัด) 
7. เนื่องใน................................(โอ-กาด) วนั...............................(ฉะ-เหลิม-พระ-ชน-มะ-พัน-สา) 
8. ปาชายเลนถือวาเปนแหลงเพาะ...............................(พัน-สัด) ตามธรรมชาติ 
9. ปาชายเลนมีความ...............................(สํา-คัน)จึงควร..........................(รัก- สา)ไว 
10. ทุกคนทํา.........................................................................(กิด-จะ-กํา-หยาง-สะ-หนกุ-สะ-
หนาน) เหน็แลวก็ช่ืนใจครู 
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
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สรางแผนภาพรูปภาพความคิด 

เหตุใดฟาใสจึงไดรับคําชมจากครู 
     
     
     
     

ครูอารีใหเด็กๆ ไปชวยกันคนควาหา
ความรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

     
     
     
     
 

ปาชายเลนมีความสําคัญอยางไร 
1.    
    
2.     
    
3.     
    

 

กระแสพระราชดํารัสใน
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
เกี่ยวกับเรื่องอะไร 
   
    
   
    

 
บึงใหญในปา 
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
ตอนที่ 1. ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่
นักเรียนคิดวาถูกตองที่สุด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาท)ี 

1. ขอใดเกีย่วของกับกระแสพระราชดํารัส (ความรู) 
 ก. ปาชายเลน 
 ข. ปาไม 
  

ค. ตนน้ําลําธาร 
ง. โรงเรียนในพระราชินูปถัมภ

2. ขอใดคือส่ิงที่นักเรียนไดจากการไปศึกษาครั้งนี้ (ความรู) 
 ก. รูจักน้ําสะอาด 
 ข. รูจักตนโกงกาง 

ค. รูจักพืชปามากขึ้น 
ง. รูจักตนน้ําลําธาร 

3. ปาชายเลนทําใหมีส่ิงใดที่สําคัญ (วิเคราะห) 
 ก. แหลงศึกษาธรรมชาติ 
 ข. ปาไมชุมชน 

ค. แหลงรักษาพันธุปลา 
ง. แหลงอากาศบริสุทธิ์ 

4. ขอใดคือ “ทัศนศึกษา” (ความรู) 
ก. การเรียนรูจากสื่อโทรทัศน 
ข. การทองเที่ยวเพื่อชมพืชปาธรรมชาติ 

 ค. การศึกษาจากตําราและสิง่แวดลอม 
ง. การศึกษานอกสถานที่ 

5. ขอใดคืออุบายของสัตวประหลาด (วิเคราะห) 
ก. นัดใหสัตวทั้งหลายมารวมกัน 

 ข. นัดใหสัตวนําลูกมาประกวดรองเพลง 
 ค. นัดใหสัตวมาประชุมกัน 
 ง. นัดใหสัตวมารับประทานอาหารดวยกนั 
6. สัตวประหลาดตองการฟงเพลงอะไร (สังเคราะห) 

ก. เพลงวหิคเหินลม  ค. เพลงความดีของฉัน 
ข. เพลงงามแสงเดือน  ง. เพลงชาติ 

7. เหตุใดสัตวประหลาดจึงไมกินลูกสัตว (ประเมินคา) 
 ก. ลูกสัตวผอมเกินไปไมนากิน ค. เห็นวาลูกสัตวยังเลก็อยู 
 ข. เห็นวาเปนสัตวที่นาสงสาร ง. เห็นวาลูกสัตวทําประโยชนใหชาวโลกได 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ เร่ือง “อาหารดีมีคุณภาพ” เวลา 2 คาบ (คาบละ 60 นาที ) 

สาระสําคัญ   การเขาใจความหมายของคํา การจับใจความสําคัญตีความ และการขยายความเรื่องที่
อานจะทําใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องและแนวคิดของเรื่องได การดําเนินกิจกรรมกลุม
รวมกันสามารถสงเสริมทักษะการอานและการเขียนใหสัมพันธกันได โดยนําแนวคิด
จากความเขาใจที่อานมาสรุปความไดถูกตองและเขียนบรรยายตามจินตนาการจะเปน
การพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีประสิทธิภาพได 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
นักเรียนมีทักษะการอานเชงิวิเคราะหและเขียนส่ือความ ( มีความรู ความเขาใจ สามารถจับ

ใจความสําคัญ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ) 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หาประเภทเรือ่งสั้นนักเรียนมีความสามารถ ดังนี้  
 1. มีความรูความเขาใจในเรือ่งที่อานได (ความรู) 
 2. คนหาใจความสําคัญของเรื่องได (ความเขาใจ) 
 3. แสดงความสัมพันธของเรื่องได (การวิเคราะห) 

4. สรุปแนวคดิหรือสาระสําคัญของเรื่องได (การสังเคราะห) 
 5. แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานได (การประเมินคา) 

เนื้อหา 
 1 . อาหารดีมีคุณภาพ 
 2 .  เรื่องสั้น 
 3. การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย หลักการจับใจความสําคัญ หลักการสรุปความ 
 4.  การตอบคําถามตรวจสอบความรู  
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ใบความรูเร่ือง “เร่ืองสั้น” 
 
ผังความคิด (Mind Mapping) 

 
 
สาระสําคัญ 

เร่ืองสั้นเปนเรื่องที่นิยมอานกันอยางแพรหลาย เพราะนักอานมักไดรับความเพลิดเพลินจาก
การอานเรื่องสั้น ไดรับความรู ความคิดสอดแทรกในเรื่อง นอกจากนั้นยังทําใหผูอานเกิดความรูสึก 
อารมณตางๆ จากเรื่องสั้นที่อานได จึงนับวาการอานเรื่องสั้นไดรับประโยชนในการอานทุกดาน 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองสั้น 
      1.1 ความหมายของเรื่องสั้น 

 
ลักษณะตัวละคร 

ขอคิด แนวคิดที่
ไดจากการอาน

เรื่องสั้น 

ประโยชนของ
เรื่องสั้น 

ความรู  
ความเขาใจ 

 
ความหมาย 

 
เรื่องสั้น 
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 เร่ืองส้ันเปนงานเขียนชนิดหนึ่ง โดยกําหนดใหตัวละครมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน
เร่ือง เปนเรื่องที่ไมมีความยาวมาก ตัวละครมีไมมาก เนื้อเร่ืองอาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร 
หรืออาจจะเปนการบรรยายพรรณนาอารมณ ความรูสึกของตัวละคร หรือเปนเพียงการดําเนินชีวิต
ของตัวละครตอนใดตอนหนึ่ง 
 1.2   ประโยชนที่ไดรับจากเรื่องสั้น 

  1) ไดรับความรู ความคิดที่เปนประโยชน สามารนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  2) ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอาน 
2. ลักษณะของตัวละคร  
     ตัวละครในเรื่องเปนคน สัตว ส่ิงของใดๆ ก็ได สวนใหญเปนคน ซ่ึงแตละตัวละครจะมี

บทบาทสําคัญในการเดินเรื่องสั้นอยางมาก ลักษณะของตัวละครในเรื่องสั้นมักจะถูกสรางใหมี
ความโดดเดน สามารถมองเห็นบุคลิกภาพหรือการกระทําไดชัดเจน ทุกอยางในเรื่องสั้นมีลักษณะ
สมจริง ทั้งกริยาทาทาง คําพูด และความรูสึกนึกคิดตางๆ  

3. ขอคิดท่ีไดจากการอานเรื่องสั้น 
    ปกติแลวผูเขียนจะแทรกความคิดหรือแนวคิดของผูเขียนเอาไวในเนื้อเร่ืองของตนเอง ซ่ึง

คอนขางที่จะเดนชัดในแงมุมใดแงมุมหนึ่ง เชน คนทําชั่วในที่สุดยอมไดรับผลตอบแทนเปนความ
ทุกข คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณดีกวายอมทํางานไดสําเร็จมากกวา หรือการแสดงใหเห็นความเปน
จริงบางอยาง เชน ผูเขียนตองการใหขอคิดและแนวคิดถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่มีความขยันหมั่นเพียร 
ตรากตรํากับการประกอบอาชีพ เปนตน 

(ประพนธ เรืองณรงค และคณะ2545: 230-231) 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความหมายของการ
อานเชิงวิเคราะหและการเขยีนส่ือความ
หลักการอานและการใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 

4. การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
5. ช้ีแจงเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนรูและ
ดําเนินการเกีย่วกับใบงาน เกณฑการประเมนิ 
ผลการเรียนรู 

6. จัดทําแผนรปูภาพ KWL – Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับเรือ่งสั้น 
3. การตอบคําถาม สอบถามครู เพื่อกระจาง 
 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพืน้ฐาน
การอานเนื้อหาประเภทสารคดีและการเรยีน
ความรูตามขั้นตอนของเทคนคิ KWL – Plus 
2.  การจัดกจิกรรมฝกความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 
ขั้นกิจกรรมการอาน 

ขั้นที่ 1.กิจกรรมกอนการอาน 
            นักเรียนรูอะไร (What we know) 
ครูใชคําถาม จากเรื่องอาหารดีมีคุณภาพ 
นักเรียนคิดวาผูเรียนนาจะกลาวถึงอะไรบาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่ผูเขียนนาจะ
กลาวถึงในเรื่อง อาหารดีมีคณุภาพ บนัทึก
คําตอบในใบงานชอง K 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
บันทึกคําตอบของนักเรียนในตารางชอง K  
บนกระดาน 
 ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน  
             นักเรยีนตองการรูอะไรเกีย่วกับเรือ่ง 
(What we want to know) ครูใชคําถามที่เปน
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 
ไดแกกิจกรรมดังตอไปนี ้
    - เร่ืองนี้ตองการใหเราทราบอะไรบาง 
    - เร่ืองนี้สรุปใจความสําคญัไดวาอยางไร 
    - ในเรื่องนีน้ักเรียนคิดวาตัวละครที่สําคัญคือ
ใครบาง 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
              นักเรยีนเกดิการเรยีนรูอะไร (What we 
have learned)   ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่
นักเรียนรูทั้งหมดจากการอานเพื่อทบทวน
คําตอบ บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในตารางชอง L 
บนกระดาน 
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ  
            (Mapping) 
            แนะนาํนักเรียนในการหาความสัมพันธ
และจัดระบบประเภทขอมูล 
 
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน 
 (Summarizing)  
            แนะนาํนักเรียนในการสรุปเรื่อง 

นักเรียนคาดเดาเหตุการณของเรื่อง 
 
 
นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ดีมีคุณภาพ เพิม่เติมจากครูบนัทึกไวในชอง W 
 
นักเรียนอานเรือ่งอยางมีสมาธิ ตั้งคําถาม
เพิ่มเติม และตอบคําถาม  

 

 

นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของนักเรียน
จากการอานบนัทึกไวในใบงานตารางชอง L 

 
 
 
นักเรียนแตละกลุมเลือกและสรางแผนภูมิ
รูปภาพที่สัมพนัธกับเรื่องที่อาน 
 
 
 
นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน และ
นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่องสรุปตอช้ัน
เรียน รวมอภปิรายความเหมาะสมของแผนภูมิ
รูปภาพและขอควรปรับปรุงของแผนภูมิ
รูปภาพ และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการ
อาน 
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ขั้นการวัดประเมินผล 
สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองสั้น 
 2.  ใบกิจกรรมเทคนิค KWL- plus  
 3.  ใบความรูเรื่องไอตุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

210

บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
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ไอตุน 
ไอตุนเปนบทประพันธรอยแกวประเภทเรื่องส้ัน ผูแตงคือรัชนี ศรีไพรวรรณ ไดเขียน

เร่ืองนี้ลงในหนังสือวันเด็กเมื่อป พ.ศ. 2513 และในหนังสือสงเสริมการอานเรื่อง รวมเรื่องชื่นใจ 
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไอตุนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวาง
เด็กชายคนหนึ่งกับสุนัขของเขา สุนัขจัดเปนสัตวเล้ียงที่ซ่ือสัตย รักเจาของ และเปนเพื่อนทีด่ทีีสุ่ด 
เราจะรูสึกโกรธแคน เศราเสียใจ เมื่อมีอันตองสูญเสียมันไป 

ไอตุนเปนสุนัขพันธุไทยสีนวลของทัด มันถูกรถชนตายและรถคันที่ชนไดขับหนีไป ทัด
เสียใจมากไดนําไอตุนไปฝงไวในไร จนค่ําก็ไมมีวี่แววของรถคันนั้น แมของทัดเมื่อเหน็วาค่าํแลว
ลูกยังไมกลับบานก็ไดออกไปตาม เมื่อรูเร่ืองทั้งหมดก็ปลอบใจทัดและบอกวาจะหาสุนัขตัวใหม
มาให ทัดบอกกับแมวาอยากจับคนที่ขับรถชนไอตุนมาถามวา ถาเขาเปนเจาของสุนัข และสุนัข
ของเขาถูกรถชน เขาจะเสียใจไหม กอนนอนทัดภาวนาขอใหไดพบเจาของรถคันนั้น 

วันรุงขึ้น ทัดไดไปเฝาคอยรถคันนั้นอีก รถผานหนาเขาไปหลายคัน จนกระทั่งคันที่
เฝาคอยก็แลนมาชาๆ และจอดอยูตรงหนา เจาของรถไดเปดประตูลงมาขอโทษทัดดวยความเปน
มิตร และเลาถึงความจําเปนวาตองพายาที่ปวยหนักไปสงโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ทําใหไมไดมา
ขอโทษตั้งแตเมื่อวาน ทัดไดฟงเหตุผลก็หายโกรธ จากนั้นเจาของรถก็แนะนําตัววาชื่อมรุต อยาก
เปนเพื่อนกับทัด และบอกวาจะหาลูกสุนัขตัวใหมมาให ทัดหายโกรธและยินดีเปนเพื่อนกับมรุต 
ทัดบอกวาจะเรียกลูกสุนัขตัวใหมวาไอตุนอีก 

(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 254429) 

 
 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่นักเรียน

คิดวาถูกตองทีสุ่ด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 

1. ไอตุนเปนบทประพันธประเภทใด (ความรู) 
 ก. นิทาน 
 ข. เร่ืองสั้น 
 ค. บทละคร 
 ง. นวนยิาย 
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2. ใครเปนผูแตงเรื่องไอตุน (ความจํา) 
 ก. รัชนี ศรีไพรวรรณ 
 ข. ฐะปะนีย นาครทรรพ 
 ค. รสคนธ อิศรเสนา           ง. ฉลอง ศุภการ 
3. ทําไมคนขับรถชนไอตุนแลวจึงขับรถหนีไป (วิเคราะห) 
 ก. เพราะกลัวความผิด 
 ข. เพราะรีบไปเที่ยว 
 ค. เพราะไมสนใจวาจะชนอะไร 
 ง. เพราะรีบพายาไปสงโรงพยาบาล 
4. ทัดเปนเดก็อยางไร (วิเคราะห) 
 ก. มีเหตุผล 
 ข. ซุกซน 
 ค. เห็นแกตัว 
 ง. เอาแตใจตัวเอง 
5. กรณีของทดักับมรุตส้ินสุดลงอยางไร (สังเคราะห) 
 ก. มรุตขอโทษ 
 ข. มรุตใหเงินสด 
 ค. มรุตกับทัดตกลงเปนเพื่อนกัน 
 ง. มรุตนําลูกสุนัขตัวใหมมาให 
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 
แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      
 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 
 6.          เลขานุการ 
 

นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. อาหารที่มีคุณภาพคืออาหารประเภทใด 
2. ทําไมคนหรอืสัตวตองรับประทานอาหาร 
3. นักเรียนมีวธีิการเลือกรับประทานอาหารอยางไรบาง 
4. จงบอกประโยชนและคณุคาของอาหารหลัก 5 หมู 
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
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อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

สรางแผนภาพรูปภาพความคิด   

อาหารที่มีคุณภาพประกอบดวย 
1.     
2.      
3.      
4.      
5     
6      
     
 

บอกขั้นตอนและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

     
      
     
     
      
     
 

เรามีวิธีเลือกรับประทาน
อาหารอยางไร 

   
    
.    
    
   
    

 

      บอกชื่ออาหารที่นักเรียน
รูจักและบอกคุณคาอาหารที่
นักเรียนยกตัวอยางรวมทั้ง
สวนประกอบ 
   
    
    
    
   
   

อาหารดีมีคุณภาพ 
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่นักเรียน
คิดวาถูกตองทีสุ่ด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 

 
1. จากเรื่องอาหารดีมีคุณภาพทําใหนักเรียนไดขอคิดอะไรบาง(วิเคราะห ) 
 ก. การไปเทีย่วงานวัด 
 ข. การจดชื่อรายการอาหาร 
 ค. รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย 
 ง. การชวยจดชื่อรายการสินคาที่สําคัญของงาน 
2. ขอใดคือการกินอาหารที่ด ี(ความรู ) 
 ก. กินอาหารใหครบ 5 หมู 
 ข. กินอาหารทีม่ีราคาแพง 
 ค. กินอาหารทีม่ีรสชาติอรอย 
 ง. กินอาหารทีป่รุงสดใหมๆ 
3. เหตุใดปอจงึเลือกกินขาวยําปกษใต(สังเคราะห) 
 ก. รสชาติอรอย 
 ข. มีวิตามินเอมาก 
 ค. เปนอาหารที่หายาก 
 ง. กินแลวทองไมผูก 
4. เราเลือกกินอาหารที่มีวิตามินเอเพราะ(ประเมินคา) 
 ก. รางกายจะไดเติบโตแข็งแรง 
 ข. ดวงตาจะไดสดใส 
 ค. หนาตาจะไดไมซีดเซียว 
 ง. ความจําจะไดดี มีสุขภาพแข็งแรง 
5. ขอใดคือความสงสัยของปอ(วิเคราะห) 
 ก. ทําไมงานนีจ้ึงมีส้ินคาพื้นเมืองเปนสวนใหญ 
 ข. ทําไมรานอาหารจึงมีอาหารคลายๆ กัน 
 ค. ทําไมรสชาติอาหารที่นี่จึงไมดีเอาเลย 
 ง. ทําไมชื่ออาการเดียวกนัจึงไมเขียนเหมือนกัน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ เร่ือง “เด็กเอยเดก็นอย” เวลา 2 คาบ (คาบละ 60
นาที ) 

สาระสําคัญ   การเขาใจความหมายของคํา การจับใจความสําคัญตีความ และการขยายความเรื่องที่
อานจะทําใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องและแนวคิดของเรื่องได การดําเนินกิจกรรมกลุม
รวมกันสามารถสงเสริมทักษะการอานและการเขียนใหสัมพันธกันได โดยนําแนวคิด
จากความเขาใจที่อานมาสรุปความไดถูกตองและเขียนบรรยายตามจินตนาการจะเปน
การพัฒนาทักษะทางภาษาใหมปีระสิทธิภาพได 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
อานเรื่องแลวนักเรียนสามารถแสดงความเขาใจดวยการจับใจความสําคัญ ตอบคําถาม สรุป

เร่ือง โดยบอกถึงตัวละครที่สําคัญพรอมทั้งแสดงความคดิเห็นจากเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หาประเภท นักเรียนมีความสามารถ ดังนี้  
 1. สามารถบอกความหมายของคําและสํานวนได (ความรู ความเขาใจ) 
 2. สามารถจับประเด็นของเรือ่งที่อานได (การจับใจความสําคัญ) 
    3. สามารถแสดงความสัมพนัธของเรื่องเชิงเหตุผลได (การวิเคราะห ) 
 4. เขียนลําดับเหตุการณของเรื่องที่อานได (การสังเคราะห) 

5. พิจารณาตัดสินการกระทําของตัวละครในเรื่องได (การประเมินคา) 

สาระการเรียนรู 
1 . ความหมายของคําและสํานวน 

 2 . การจับใจความสําคัญของเรื่อง 
 3. ลําดับเหตุการณของเรื่อง 
 4.  แสดงความคิดเห็นและหาขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 5. พิจารณาตัดสินการกระทําของตัวละครในเรื่อง  
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เนื้อหา 
 1. เด็กเอยเด็กนอย 
 2. การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ ประกอบไปดวยความหมายของการอานเชิง
วิเคราะหและการเขียนส่ือความ การวิเคราะหเร่ืองที่อานแลวเขียนส่ือความออกมาใหผูอานเขาใจ 
 3. การตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

219

ใบความรูเร่ือง “บทรอยกรอง” 
 
ผังความคิด 
 

 
 
สาระสําคัญ 
 บทรอยกรอง คือ ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามขอบังคับของบทรอยกรอง(ฉัน
ลักษณ) ซ่ึงทําใหเกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ บทรอยกรองนั้นจะมีเนื้อหาและการเลือกสรรถอยคําที่
ดังนั้น การใหนักเรียนศึกษาบทรอยกรองจึงเปนประโยชนในการฝกฝนใหเกิดความสามารถในการ
ใชถอยคํา และทําใหเกิดความเพลิดเพลินทางดานจิตใจอีกดวย 
 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทรอยกรอง 
 1.1 ความหมายของบทรอยกรอง 
        บทรอยกรอง เปนงานเขียนที่ใชถอยคําคลองจองกันตามลักษณะบังคับหรือชนิดและ
ประเภทของบทรอยกรองนั้นๆ เชน กลอน 6 มีถอยคําคลองจองกันกัน 6 คํา กลอนแปดมีถอยคํา
คลองจองกัน 8 คํา เปนตน 

บทรอยกรอง

 
ความหมาย 

ประเภทบทรอยกรอง ประโยชนของการอานการฟง
บทรอยกรอง 

 
กลอนแปด 

บทกลอมเด็ก กลอน
ดอกสรอย
สุภาษิต 

สงเสริม
คุณธรรม

สรางสรรค
ความคิด 

 
เพลิดเพลิน
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  ฉะนั้น บทรอยกรองจึงเปนงานเขียนที่จะเขียนโดยมีขอจํากัดจํานวนคํา ในแตละวรรค
ในแตละบท รวมทั้งมีการกําหนดคําคลองจองและสียงสัมผัสทั้งระหวางวรรคและระหวางบท
เพื่อใหเกิดความไพเราะ อันเปนคุณเอกลักษณแบบไทย 
 1.2  ประเภทของบทรอยกรอง 
 1) กลอนแปด หรือบางทีเรียกวา กลอนสุภาพ (เพราะใชภาษาสุภาพเรียบๆ งายๆ) จะ
มีจํานวนคําตั้งแต 7 – 9 คําแตสวนใหญนิยมแตง 8 คําในแตละวรรค กลอนแตละบทจะมี 4วรรค 
 2) โคลงสี่สุภาพ คือ รอยกรองชนิดหนึ่ง ที่มีวิธีเรียบเรียงถอยคําใหคลองจองกันโดย
กําหนดเอก โท และสัมผัส โคลงหนึ่งมี 4 บรรทัด บรรทัดหนึ่ง เรียกวา บาทหนึ่ง รวมทั้งโคลงมี 4 
บาท บาทหนึ่งมี 2 วรรค 
 3) กลอนดอกสรอยสุภาษิต เปนบทอาขยานที่ไพเราะ มีอรรถรสทางคํากลอน ทั้ง
ทางดานคําและความหมาย โดยเฉพาะเนื้อหามีจุดเดนทางดานความคิดที่สรางสรรคและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก อีกทั้งเปนการปลูกฝงนิสัยในการรักการอานอีกดวย 
 2.  ประโยชนของการอานบทรอยกรอง 
  2.1 สรางสรรคความคิดและเกิดความบันเทิงเบิกบานใจแกผูอาน 
  2.2 ไดรสชาติของความไพเราะทางภาษา 
  2.3 ไดขอคิดคติเตือนใจตางๆ อันเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนํามาใช
ในชีวิตประจําวันได 
 

(ประพนธ เรืองรณรงค และคณะ 2545 : 209-214) 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความหมายของการ
อานเชิงวิเคราะหและการเขยีนส่ือความ
หลักการอานและการใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 

4. การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
5. ช้ีแจงเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนรูและ
ดําเนินการเกีย่วกับใบงาน เกณฑการประเมนิ 
ผลการเรียนรู 

6. จัดทําแผนรปูภาพ KWL – Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรู 
3. การตอบคําถาม สอบถามครู เพื่อกระจาง 
 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
ใชคําถามดังนี้ นักเรียนทราบหรือไมวาหนาที่ที่
สําคัญของนักเรียนคืออะไร 
 
ขั้นกิจกรรมการอาน 
ขั้นที่ 1.กิจกรรมกอนการอาน 
            นักเรียนรูอะไร (What we know) 
ครูใชคําถาม เมื่อกลาวถึงหนาที่หลักของ
นักเรียน นึกถึงอะไรบาง แลวบันทึกคําตอบของ
นักเรียนในตารางชอง K บนกระดาน 
ครูใชคําถามจากขอมูลที่ได นักเรียนคิดวาเรื่อง
เด็กเอยเดก็นอยนาจะมีเร่ืองราวเปนอยางไร 
  

 
นักเรียนตอบคาํถาม 
 
 
 
 
- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่ผูเขียนนาจะ
กลาวถึงในเรื่อง บึงใหญในปา บันทึกคําตอบ
ในใบงานชอง K 
 
- นักเรยีนคาดเดาเหตกุารณของเรื่อง 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน  
            นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง 
(What we want to know) ครูใชคําถามที่เปน
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 
ไดแกกิจกรรมดังตอไปนี ้
    - ทําไมเดก็ๆ จึงตองเรียนหนังสือ 
    - เมื่อเดก็อานหนังสือไดแลวมีประโยชน
อยางไรบาง 
    - ถาอานหนงัสือไมออกจะเปนอยางไร 
    - บทรอยกรองนี้ใหขอคิดอะไรบาง 
  
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
         นักเรียนเกิดการเรยีนรูอะไร รียนรูทัง้หมด 
จากการอานเพือ่ทบทวนคําตอบ บันทึ(What we 
have learned)    ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่นัก
เกสิ่งที่นักเรยีนรูในตารางชอง L บนกระดาน 
 
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ  
            (Mapping) 
            แนะนาํนักเรียนในการหาความสัมพันธ
และจัดระบบประเภทขอมูล 
 
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน 
 (Summarizing)  
            แนะนาํนักเรียนในการสรุปเรื่อง 

นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับเด็กเอยเด็ก
นอยเพิ่มเติมจากครูบันทึกไวในชอง W 
นักเรียนอานเรือ่งอยางมีสมาธิ ตั้งคําถาม
เพิ่มเติมขณะอาน และตอบคาํถาม  

 

 

 

 

นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของนักเรียน
จากการอานบนัทึกไวในใบงานตารางชอง L 

 
 
 
 
 
นักเรียนแตละกลุมเลือกและสรางแผนภูมิ
รูปภาพที่สัมพนัธกับเรื่องที่อาน 
 

 
 นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน และ
นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่องสรุปตอช้ัน
เรียน รวมอภิปรายความเหมาะสมของแผนภูมิ
รูปภาพและขอควรปรับปรุงของแผนภูมิ
รูปภาพ  และสรุปผลการเ รียนรูที่ ไดจาก  
การอาน 
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ขั้นการวัดประเมินผล 
สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองเด็กด ี
 2. ใบความรูเร่ืองบทรอยกรอง 
 3.  ใบกิจกรรมเทคนิค KWL- plus  
 4.  การตอบคําถาม ตรวจสอบความเขาใจ 
 
บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
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คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานเนื้อเพลงตอไปนี้ แลวนําไปตอบคําถาม 
 

    
 
 
 
 

                                          เด็กดี 
        เด็กดนีั้นหนา    เขาไมวาใคร 
พูดจาปราศรัย    ฟงชื่นใจทกุราย 
เจอกันสวัสด ี    ดวยไมตรีทักทาย 
ขอบคุณและขอโทษอยางงายดาย             ไมละอายทําด ี
แมเรียนก็เพยีรตั้งใจ                 รับรูเร็วไวทนัท ี
มอบงานอยางไหนไมหลีกหนี  ยิ้มแยมยินดีไดดั่งใจ 
นารักจริงหนอ เราจะขอจําไป                เด็กๆ ทั้งหลายจงสนใจ 
ทําดีเถิดหนา    อยาเผลอไป 
คนดีนั้นหนาเพลินตาเพลินใจ                 ไปทางไหนคนชม 

 
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544 : 126) 
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1. สรุปสาระสําคัญของเพลงไดวาอยางไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
2. การทําดีมีประโยชนกับตนเองและผูอ่ืนอยางไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
3. ถาทุกคนทําความดี สังคมจะเปนอยางไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
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ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 
แผนการสอนที่ 5 เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      

 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 

                                 6.          เลขานุการ 
นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. สํานวนวา “รูไวใชวาใสบาแบกหาม” หมายถึงอะไร 
 
 
2. ปญญาจะเกดิขึ้นเพราะอะไร 
 
3. การใฝศึกษาเลาเรียนเปนสิ่งทําใหเราพฒันาดานใด 
 
4.คนมีปญญายอมงอกงามนัน้เปรียบไดกับอะไร 
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นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

228

แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
 

ตอนที่ 1. ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่
นักเรียนคิดวาถูกตองที่สุด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาท)ี 

 
1. บทรอยกรอง “เด็กนอย” คัดมาจากหนังสือเลมใด(ความรู) 
 ก. ประถม ก กา 
 ข. ดอกสรอยสุภาษิต 
 ค. หนังสือความรูรอบตัว 
 ง. หนังสือนิทานเกีย่วกับสัตว 
2. บทรอยกรอง “เด็กนอย” ใหขอคิดตามขอใด(วิเคราะห) 
 ก. ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน 
 ข. จงพากเพยีรไปเถิดจะเกิดผล 
 ค. ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน 
 ง. เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย 
3. “จงพากเพยีรไปเถิดจะเกิดผล” การกระทาํของใครไมมีความพากเพียร(วิเคราะห) 
 ก. นงนุชทํางานหาเงินอยางไมทอถอย 
 ข. นงเยาวพยายามฝกคัดลายมือทุกวันจนลายมืองาม 
 ค. นงลักษณบากบั่นขยนัทํางานอยางไมเหน็ดเหนื่อย 
 ง. นงคราญอานหนังสือได 3-4 บรรทัดเกิดงวงจนไมยอมอานตอ 
4. “ถาแมนไมรู อดสูอายเขา” คําวา “อดสู” มีความหมายตรงกับขอใด(ความรู) 
 ก. ตั้งใจ 
 ข. ละอายใจ 
 ค. ประหยดั 
 ง. ไมมีจะกิน 
5. ขอใดมีคําคลองจองมากกวาขออ่ืน(ความจํา) 
 ก. ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน 
 ข. จงพากเพยีรไปเถิดจะเกิดผล 
 ค. ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน 
 ง. เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย 
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วิชาหนาเจา 
 

 เกิดมาเปนคน 
หนังสือเปนตน วิชาหนาเจา 
ถาแมไมรู อดสูอายเขา 
เพื่อฝูงเยาะเยา วาเงาวาโง 
 ลางคนเกิดมา 
ไมรูวิชา เคอะอยูจนโต 
ไปเปนขาเขา เพราะเงาเพราะโง 
บางเปนคนโซ เที่ยวขอก็ม ี
 ถารูวิชา 
ประเสริฐหนักหนา ชูหนาราศ ี
จะไปแหงใด คนคนปราณ ี
ยากไรไมม ี สวัสดีมงคล 
  
 (ประถม ก กา) 

 
(หนังสือ สาระการเรียนรูพืน้ฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา2544 : 68 ) 
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
 

ตอนที่ 2  ใหนกัเรียนเขยีนคําตอบลงในกระดาษที่ครูแจกใหทุกประเด็นคําถามใหชัดเจน (ทําเปน 
กลุม ใชเวลาไมเกิน 10 นาท)ี 

 
1. ถาไมรูหนังสือจะเปนอยางไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. คนที่เปนขาเขาเพราะอะไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ถารูหนังสือจะเปน อยางไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. นักเรียนคิดวารูหนังสือกบัไมรูหนังสือ ส่ิงใดดีกวากนั 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

231

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนส่ือความ เร่ือง “นอกเมือง...ในกรุง” เวลา 2 คาบ (คาบละ 60 
นาที ) 

สาระสําคัญ    

การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบ
ของบทที่อานอยางละเอียดถ่ีถวนเพื่อแยกประเด็นสําคัญแยกแยะขอมูล แลวนํามาจัดทําโดยอาศัย
ความรูในเรื่องนั้นๆ มาประกอบพิจารณา โดยใชความคิดรวบยอด ใชวิจารณญาณอยางลึกซ้ึง เพื่อ
ประเมินสิ่งที่อานและคุณคาในสิ่งที่อาน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   
นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวเิคราะหและเขยีนส่ือความ 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อเรียนจบเนือ้หาประเภทบทความ นักเรียนมีความสามารถ ดังนี้  
 1. มีความรูความเขาใจในเรือ่งที่อานได (ความรู) 
 2. คนหาใจความสําคัญของเรื่องได (ความเขาใจ) 
 3. แสดงความสัมพันธของเรื่องในเชิงเหตุผลได (วเิคราะห) 
 4. สรุปแนวคดิหรือสาระสําคัญของเรื่องที่อานได (สังเคราะห) 
 5. แสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานได(ประเมินคา) 

เนื้อหา 
 1. นอกเมือง...ในกรุง 

2. การอานบทความ 
 3. การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวยหลักการจับใจความสําคัญ หลักการสรุปความ 
 4. การตอบคําถามตรวจสอบความรู ความเขาใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

232

 กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมความพรอมและใชความรูพื้นฐาน 
1. กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ 4-6 คน คละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน และสราง
ขอตกลงในการทํางานกลุม 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคการเรียนรู 
3. ใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับความหมายของการ
อานเชิงวิเคราะหและการเขยีนส่ือความ
หลักการอานและการใชคําถามตรวจสอบ
ความเขาใจ 

4. การใชคําถามตรวจสอบความเขาใจ 
5. ช้ีแจงเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนรูและ
ดําเนินการเกีย่วกับใบงาน เกณฑการประเมนิ 
ผลการเรียนรู 

6. จัดทําแผนรปูภาพ KWL – Plus บนกระดาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง ตั้งชื่อกลุม กําหนด
บทบาทของสมาชิก ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุมและสมาชิกกลุม 

2. ศึกษาใบความรู 
3. การตอบคําถาม สอบถามครู เพื่อกระจาง 
 

ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. การเตรียมความพรอมและการใหความรู
พื้นฐานการอาน เนื้อหาประเภทบทความและ
การเรียนรูตามขั้นของเทคนคิ KWL-Plus 
2. การจัดกจิกรรมการฝกความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะห 
ขั้นกิจกรรมการอาน 
ขั้นที่ 1.กิจกรรมกอนการอาน 
            นักเรียนรูอะไร (What we know) 
ครูใชคําถามจากเรื่อง “นอกเมือง...ในกรุง” 
นักเรียนคิดวาผูเขียนนาจะกลาวถึงอะไรบาง 
แลวบันทกึคําตอบของนักเรยีนในตารางชอง K 
บนกระดาน 

 
นักเรียนตอบคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
- นักเรยีนระดมกําลังสมองสิ่งที่ผูเขียนนาจะ
กลาวถึงในเรื่อง บึงใหญในปา บันทึกคําตอบ
ในใบงานชอง K 
 
- นักเรยีนคาดเดาเหตกุารณของเรื่อง 
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ขั้นการฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน  
            นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง 
(What we want to know)  ครูใชคําถามที่เปน
ความคิดรวบยอดของเรื่องบันทึกไวในชอง W 
ไดแก คําถามดังตอไปนี ้
    - เร่ืองนี้ตองการใหเราทราบอะไรบาง 
    - เร่ืองนี้สรุปใจความสําคญัไดวาอยางไร 
    - ในเรื่องนีน้ักเรียนคิดวาตัวละครที่สําคัญคือ
ใครบาง 
  
 ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  
           นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we 
have learned)    ตั้งประเด็นการอภิปรายสิ่งที่
นักเรียนรูทั้งหมดจากการอานเพื่อทบทวน
คําตอบ บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในตารางชอง L 
บนกระดาน 
 
ขั้นที่ 4 การสรางแผนภูมิรูปภาพความคดิ  
            (Mapping) 
             แนะนาํนักเรียนในการหาความสัมพันธ
และจัดระบบประเภทขอมูล 
 
ขั้นที่ 5 การสรุปเรื่องจากการอาน 
 (Summarizing)  
           แนะนํานักเรียนในการสรุปเรื่อง 

นักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับเด็กเอยเด็ก
นอยเพิ่มเติมจากครูบันทึกไวในชอง W 
 
 
นักเรียนอานเรือ่งอยางมีสมาธิ ตั้งคําถาม
เพิ่มเติมขณะอาน และตอบคาํถาม  

 

 

 
นักเรียนแตละกลุมรายงานคาํตอบของนักเรียน
จากการอานบนัทึกไวในใบงานตารางชอง L 

 
 
 
 
 
นักเรียนแตละกลุมเลือกและสรางแผนภูมิ
รูปภาพที่สัมพนัธกับเรื่องที่อาน 
 
 
 
นักเรียนแตละกลุมสรุปเรื่องจากการอาน และ
นําเสนอแผนภูมิรูปภาพและเรื่องสรุปตอช้ัน
เรียน รวมอภปิรายความเหมาะสมของแผนภูมิ
รูปภาพและขอควรปรับปรุงของแผนภูมิ
รูปภาพ และสรุปผลการเรยีนรูที่ไดจากการ
อาน 
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ขั้นการวัดประเมินผล 
สังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
ตรวจผลงาน 
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ระบบสังเกตการรวมกิจกรรม 
แบบประเมินผลงานนักเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. ใบความรู บทความ “นมหวานทําใหเดก็อวน ฟนผุ เบาหวาน” 
 2. ใบกิจกรรมเทคนิค KWL- plus  
 3. ใบความรูเร่ืองบทความ 
 
บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการจัดกจิกรรม          
           
           
            
2. ปญหาที่เกิด           
           
           
            
3. แนวทางการแกปญหา           
           
           
            
4. ขอเสนอแนะ            
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 ใบกิจกรรมเทคนิค KWL-Plus 
 
แผนการสอนที่ 6 เร่ือง การอานเชิงวิเคราะหและเขียนสื่อความ 
ช่ือกลุม       
สมาชิกกลุม      
 1.         ประธาน 
 2.         สมาชิก 
 3.         สมาชิก 
 4.         สมาชิก 
 5.         สมาชิก 
 6.          เลขานุการ 
 

นักเรียนรูอะไรบางแลว (K- What we know) 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนตองการรูอะไร (W – What we want to know) 
1. นักเรียนคิดวาการอยูในเมอืงกับบานนอกที่ไหนดีกวากัน และดีกวากันอยางไร 
 
 
2. การเดินไปโรงเรียนที่บานของไกแจกบัที่บานของอาหนอดแตกตางกันอยางไร 
 
 
3. นักเรียนคิดวาไกแจทําถูกหรือไมที่เดินทางเต็มถนนไปโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

236

4. คําวา “หัวแข็ง” ในเรื่องนีห้มายถึงอะไร 
 

5. เรื่องนี้ใหขอคิดอะไร 
 
 

นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (L- What we have learned) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปเร่ือง 
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อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

สรางแผนภาพรูปภาพความคิด   

การจราจร 

ชนบท ในเมือง 

  

  

  

  

นอกเมือง
....ในกรุง 

                    อาชีพ 

      ชนบท ในเมือง 

  

  

  

  

                   การแตงกาย 

ชนบท ในเมือง 

  

  

  

  

 

ลักษณะบานเรือน 

                  ชนบท   ในเมือง 
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แบบฝกหัดหลงัเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  
 

คําชี้แจง ใหนกัเรียนกากบาท X ทับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงตวัใดตัวหนึ่งในแตละขอที่นักเรียน
คิดวาถูกตองทีสุ่ด (ทําเปนรายบุคคล ใชเวลาไมเกิน 10 นาที) 

 
1. ขอใดคือสภาพของหมูบานของไกแจ (ความรู) 
 ก. อาหารสิ่งของทุกอยางตองซ้ือ 
 ข. พืชผักปลูกกินเอง 
 ค. ตางคนตางอยูไมสนใจกนั 
 ง. เห็นแกเงินรายไดและกําไรเปนใหญ 
2. ร้ัวบานของไกแจเรียกวาอะไร (ความรู) 
 ก. ร้ัวคําสอน 
 ข. ร้ัวสุภาษิต 
 ค. ร้ัวกินได 
 ง. ร้ัวแหงการเรียนรู 
3. เหตุใดไกแจจึงหนาซีด (วเิคราะห) 
 ก. ไมไดกินอาหารเขา 
 ข. ไมไดนอนพักผอน 
 ค. เมากลิ่นบุหร่ีและกลิ่นจากทอไอเสีย 
 ง. เมารถและเมาคน 
4. “ไกจาหวิขาวจน......” ควรเติมคําใดลงในชองวางจึงจะถูกตองตามเนื้อเร่ือง 
 ก. ตาลาย 
 ข. หนามือ 
 ค. ไสกิ่ว 
 ง. เวียนหวั 
5. ขอใดเปนลักษณะของบานอาหนอด 
 ก. ตางคนตางอยู 
 ข. มีสนามกวางขวาง 
 ค. มีพืชผักผลไมขึ้นตามธรรมชิตมากมาย 
 ง. ผูคนมักจะไปมาหาสูกันด ี
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่งตาม

ความรูสึกและความคิดเหน็นกัเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู ดวยเทคนคิ KWL- Plus ดังนี้  
 นักเรียนเหน็ดวยมาก   3 
 นักเรียนเหน็ดวยปานกลาง 2 

นักเรียนเหน็ดวยนอย  1 
ระดับความ
คิดเห็นของ
นักเรียน 

ขอ
ที่ 

รายการ 

3 2 1 

ผูวิจัย 
 

   

ดานบรรยากาศจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
นักเรียนมีความคิดเห็น ดังนี ้

    

1 นักเรียนสนุกทุกครั้งในการทํากิจกรรมการเรียนรู
ตามขั้นตอนการสอน 

   
 

 
2 เปนกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนมีการชวยเหลือ

กันในกลุมมากขึ้น 
   

 

 
3 เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยสงเสริมนักเรียนมี

ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น 
   

 

 
4 นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอสิระได    

 

 

5 ใหนกัเรียนไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกบัเพื่อน 

   
 

 
ดานการจดักิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus 
นักเรียนมีความคิดเห็นวาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 

    

6  กิจกรรมการเรียนรู สงเสริม ความรู ความรูเขาใจ
ในการอานมากขึ้น 

   
 

 
7 นักเรียนไดมกีารฝกคิดวิเคราะห ปฏิบัติกจิกรรม

ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   

 

 
8 กิจกรรมการการเรียนรูเปดโอกาสใหนกัเรยีนไดคิด

และแสดงความคิดเห็น 
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ขอ
ที่ รายการ ระดับความคดิเห็นของ

นักเรียน 

ผูวิจัย 
 

   

9 กิจกรรมการเรยีนรู สงเสริมการอานมากขึ้น    

 

 

10 กิจกรรมการเรยีนรูชวยสงเสริมใหนักเรียนได
ระดมสมองในการคิด 

   
 

 
ประโยชนที่ไดจากการจัดกจิกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL-Plus นักเรียนมีความคิดเหน็วาเปนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูที่มีประโยชน ดังนี ้

    

11 ชวยใหนกัเรียนมีเปาหมายในการอาน    
 

 
12 ใหนกัเรียนสามารถติดตามตรวจสอบความเขาใจ

ของตนเองในการอานได 
   

 

 
13 เปนการฝกใหนักเรียนไดคดิและทํางานอยางมี

ระบบขั้นตอน 
   

 

 
14 ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการอานของ

นักเรียนได 
   

 

 
15 ฝกใหนกัเรียนไดแสดงการคิดและตดัสินใจได

อยางมีเหตุผล 
   

 

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
1. นักเรียนคิดวาการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาทกัษะการอานเชิงวิเคราะหและ
เขียนสื่อความมีขอดีและขอควรปรับปรุง อยางไรบาง 
.................................. .................................. .................................. .................................. .........  ...... 
.................................. .................................. .................................. .................................. .........  ......
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