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K  47253202 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ : เทคนิค KWLH Plus / ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
 ชลธิชา   จันทรแกว  : การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus (ANALYTICAL READING SKILLS 
DEVELOPMENT OF THE SIXTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY KWLH Plus TECHNIQUE) อาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา  เลาเรียนดี,  อ. ดร. สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา และ อ. ดร. สุจิตรา  คงจินดา.  
326 หนา. ISBN   974-11-5783-5 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง   แบบแผนการวิจัย  Pre – Experimental Design   แบบ   
หนึ่งกลุมทดสอบกอน – หลัง  (One Group Pretest – Posttest Design)  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ        
1) หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  ตามเกณฑ  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ    
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู  
โดยใชเทคนิค KWLH Plus   3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค 
KWLH Plus   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  
ตําบลกําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปการศึกษา  2549  จํานวน  33  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus   การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย  ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
การทดสอบคาที  (t-test  Dependent)    และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)   
 ผลการวิจัย  พบวา    1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus  มีประสิทธิภาพ          
ตามเกณฑ  80/80  2) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   โดย
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการ
เรียนรู   โดยนักเรียนมีความสามารถดานการจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง  ดานการบอกความสัมพันธของ 
สวนตางๆ ในเรื่อง  ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง  และดานการบอกจุดมุงหมายของผูเขียนอยูในระดับ 
ดีมาก  นักเรียนมีความสามารถดานการบอกความสําคัญของเรื่องอยูในระดับดี  และนักเรียนมีความสามารถ
ดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช    3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยนักเรียนเห็นดวยมาก ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ  และมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  คือ  ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู    
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา  2549 
ลายมือชื่อนักศึกษา  
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1   2   3  
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 CHONTHICHA CHANKAEW : ANALYTICAL READING SKILLS DEVELOPMENT OF THE 
SIXTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY KWLH Plus TECHNIQUE. THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. 
WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D., SURIN  XOOMSAI  NA  AYUDHYA, Ph.D., AND  SUCHITTRA   
KHONGJINDA, Ph.D.  326 pp.  ISBN  974-11-5783-5 
 
 The  purposes  of  this  experimental research  with  one  group  pretest – posttest  design  
were  :  1)   to  construct  the  instructional  plan  of  KWLH Plus Technique    to  meet  the  selected  
efficient  criterion  of   80/80,   2)  to  compare  analytical  reading  skills  of  the  sixth  grade  students  
before  and  after  being  taught  by  KWLH Plus Technique 3)  to  study  the  students’  opinions  
towards  the  instruction  with  KWLH Plus Technique.   The  sample  consisted  of  33  sixth  grade  
students  of Anubalbangsaphan School, Bangsaphan,  Prachuab Kirikhan   Province.   The  research  
instruments  used  for  gathering  data  were  instructional  plan  of  KWLH Plus  Technique,  analytical  
reading  skills  test  and  questionnaire  on  opinions  towards  the  instruction  with  KWLH Plus 
Technique.   The  statistical  analysis  employed  were  percentage (%), mean  ( x ),  standard  deviation  
(S.D.),  t –  test  Dependent  and  content  analysis. 
    The  research  results of  this  study  were  :  1)  The  instructional  plan  of  KWLH Plus  
Technique  met  the  efficient  criterion  of  80/80. 2)  The  analytical  reading  skills  of  the  sixth  grade  
students before and after  being  taught  by  the KWLH Plus  Technique  was  statistically  significant  
different at  the  0.01  level. The  analytical  reading  skills  of  the  students  after  the  instruction  with  
KWLH Plus Technique  was higher  than  before  the  instruction. The students’ analytical skills in 
sequencing the events, relating parts of  the story, giving the story’s detail and indicating the writer’s 
purposes were at a very good level. The students’ analytical skills in identifying of the main ideas were at 
a good level whereas the students’ analytical  skills in summarizing of main ideas of the stories were at a 
fair  level.   3) The students’  opinions towards the  instruction  with  KWLH Plus Technique overall were 
at high agreement level.  On the aspects of learning activities and learning  usefulness  were  perceived 
at  a  high agreement  level, whereas the opinions on learning  environments  were  perceived at  a  
moderate  level. 
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จนวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ อ. ดร. สุริน  ชุมสาย  ณ  อยุธยา และ อ. ดร. สุจิตรา   คงจินดา   
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ   ผูคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย    
ผศ. ดร. สุเทพ   อวมเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  และ อ. ดร. ประเสริฐ  มงคล   
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา   คําแนะนํา  และแกไขขอบกพรอง   จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้
ถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  ทาน   ที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ไดแก 
นางอารียพร  อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ  
เขต 2  ผูใหคําแนะนําในเรื่องการสอนภาษาไทย    นางสาววรลักษณ    จันทรผา  รองผูอํานวยการ
โรงเรียนบานไชยราช  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผูใหคําแนะนําในเรื่องการวัดและประเมินผล  และ 
นางโกสุม  สุขสมัย  ครู  ค.ศ. 2  โรงเรียนวัดสระกระเทียม  จังหวัดนครปฐม ผูใหคําแนะนําในเรื่อง
เทคนิควิธีสอน  ทําใหเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณ เจาของบทประพันธนิทาน  สารคดีสําหรับเด็ก  บทรอยกรอง และเรื่องสั้น
ทุกทานที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนประโยชนทางดานวิชาการอยางยิ่ง
สําหรับครูผูสอนและนักเรียน 
 ขอขอบคุณ  นางสาวโชติมา  หนูพริก  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่กรุณาใหความชวยเหลือ  แนะนํา  ในการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย  และการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ  
 ขอขอบคุณ   นายชาญชัย   สิทธิวิภัทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน   
นางทรัพยผสม   ศรีพลอย ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  ที่กรุณาใหคําแนะนํา  
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่ใหความรวมมือใน
การเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ รวมรุน   หลักสูตรและการนิเทศ 47   โครงการปกติ  โครงการพิเศษ  
และโครงการความรวมมือ  ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา   
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอนตลอดจนผูที่
สนใจโดยทั่วไป 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โลกยุคขอมูลขาวสาร  การอานเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษยมาก  
เนื่องจากการอานเปนพื้นฐานที่จะทําใหกาวตามโลกไดทัน นอกจากนี้การอานยังชวยสงเสริม 
ความรูความคิดใหเพิ่มพูนยิ่งข้ึนอีกดวย    ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช   ความวา 
  

การศึกษาและการอานออกเขียนไดนี้เปนประโยชนมาก ประการหนึ่ง ทําใหมีความสะดวก 
ในการติดตอ เชน ติดตอการงานราชการกับทางราชการหรือติดตอประสานงานกับผูที่มา
ปฏิบัติงานพัฒนาตางๆ  ซึ่งถาติดตอพูดจากันไดไมติดขัดก็จะมีความเขาอกเขาใจกันและ
สามารถรวมมือกันทํางานสรางความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นได  อีกประการหนึ่งการอานออก  
เขียนได  จะชวยใหมีโอกาสเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ตางๆ ไดอยางมากมาย   และ
ความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้สามารถนํามาใชในทางสรางสรรคใหเกิดประโยชนตามที่
ตองการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ภาษายังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดความรู   
ความคิด  รวมทั้งคุณธรรม ความดีทุกอยาง ”  (กรมวิชาการ 2541 : 73) 

 
 เห็นไดวาการอานมีความสําคัญอยางมาก  ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหง ชาติ  พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2548 : 21)  จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สงเสริมความสําคัญใน
เรื่องการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2548 : 5) และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน 2547 : 19) ที่ไดระบุใหครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
ผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  และกําหนดจัดกลุมเปาหมายใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการใฝรูใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน และรักการคนควา ซึ่ง
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จะเห็นไดจากในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 3)  ที่ไดระบุคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลว   ผูเรียนตองมีนิสัยรักการอาน  รักการเขียน  การแสวงหาความรู  และใชภาษาในการพัฒนา
ตนเอง โดยในทักษะการอานจะ มุงเนนการอานเพื่อจับประเด็นสําคัญ   แยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น  วิเคราะหความ   ตีความ  สรุปความ  โดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา  ปที่  6   สาระที่ 1 การอาน  มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรู ความคิดไปใช    ตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอาน  โดยกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู ไววา ผูเรียนตองมีความสามารถในการแยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใช
แผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภูมิรูปภาพความคิด  พัฒนาความสามารถในการอาน นําความรู   
ความคิดจากการอานไปใชแกปญหา  ตัดสินใจคาดการณและใชการอานเปนเครื่องมือพัฒนา
ตนเอง  การตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม  จึงเห็นไดวาการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญ  
เปนเครื่องมือในการเรียนรูดานตางๆ  ชวยใหเกิดความงอกงามทางสติปญญา  สามารถสงผลให
มนุษยประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดํารงชีวิต  ดังที่ กรมวิชาการ (2541 : 1)  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะที่สําคัญที่จําเปนตองเนนและตองฝกฝนใหกับ
ผูเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหผูอานสรางความหมายหรือ
พัฒนาการวิเคราะห  ตีความ  ในระหวางอาน  ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง  รูจุดประสงคการอาน  มี
ความรูทางภาษาที่   ใกลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือที่อานและจะตองใชประสบการณเดิมที่เปน
ประสบการณพื้นฐานของผูอานทําความเขาใจกับเร่ืองที่อานดวย ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ   
พนิตนันท  บุญพามี  (2542 : 3)  ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  การอานชวยเพิ่มพูน
ประสบการณ  ความรู  ความคิด ใหคนเรามีความงอกงามทางวุฒิปญญาและความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของผูอานใหเปนไปในทางที่
ดีงามไดโดยตนเอง  รวมทั้งสามารถพัฒนาคนใหเปนประโยชนตอสวนรวมไดอยางดี  นอกจากนี้  
วัชรี  บูรณสิงห  และ  นิรมล  ศตวุฒิ (2542 : 9)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวในทํานอง
เดียวกันวา  การอานทําใหผูอานเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ในสังคม  ชวยใหผูอานมีความคิด
กวางขวาง  รูเทาทันความเปนไปของสิ่งตางๆ รอบตัว  ดังนั้นเราควรหาเวลาอานหนงัสอืเปนประจาํ
จะทําใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  หากผูอานรูจักเลือกหนังสือ  รูวิธีอาน  อานออก  และอานเปน  
สามารถ   เขาใจเรื่องที่อานและรูจักการวิเคราะห วิจารณในสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

3

 จากความสําคัญของการอานที่วา การอานชวยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห 
ตีความ ชวยเพิ่มพูนประสบการณ  ความรู  ความคิด  ดังกลาวมา  อีกทั้งการสอนอานในปจจุบัน
ยังไดเนนการอานเพื่อพัฒนาความคิด  ดังที่  กรมวิชาการ  (2542 : 1)  ไดกําหนดวา  การสอนอาน
ไมเนนการอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียวแตจะเนนการอานเพื่อพัฒนาความคิดควบคูกันไปดวย 
เพราะการคิดเปนหลักสําคัญที่ใชในการเรียนรู แสดงใหเห็นวากระบวนการอานนั้นจะตองมีการคิด
เสมอ เชน การคิดเพื่อวิเคราะห  หรือตีความ  สรุปความสิ่งที่อาน  ถาปราศจากการคิด  การอาน
ยอมไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งสอดคลองกับ  ศิริพร  
ลิมตระการ  (2534 : 5) ที่กลาววา การอาน คือ กระบวนการแหงความคิดในการรับสารเขา    
ในขณะที่อานสมองของผูอานจะตองคิดตามผูเขียน  หรือตีความขอความที่อานไปดวยตลอดเวลา 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  การคิดมีความสําคัญทั้งตอการอานเองและสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตในสังคมปจจุบัน  ดังที่ โจนส  (Jones 1997, อางถึงใน หรรษา  นิลวิเชียร, อัจฉรา ธรรมาภรณ   
และ  ปราณี   ทองคํา  2547  :  46)  ไดแสดงเหตุผลที่คนเราตองมีทักษะการคิดไววา เนื่องจากมี
ส่ิงใหมๆ ที่ถูกคนพบเกิดขึ้นมากมาย  เราไมสามารถยอมรับไดวาสิ่งที่ผูอ่ืนอาจมาชักชวนจูงใจเรา
วาเปนสิ่งที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุด เราจึงจําเปนตองมีความสามารถพิจารณาเหตุการณที่ตอง
เผชิญตองสามารถตัดสินใจวาขอมูลใดที่สนับสนุน  หรือขัดแยงกับขอสรุป นอกจากนี้  เบเยอร  
(Beyer 1987, อางถึงใน หรรษา  นิลวิเชียร,อัจฉรา  ธรรมาภรณ  และ ปราณี  ทองคํา  2547 : 46)   
ไดกลาวถึง ความสําคัญของการคิดไวในทํานองเดียวกันวา  ความสามารถในการคิดชวยพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนไดทุกดาน  เพื่อนําสูความสําเร็จของโรงเรียนและโลกปจจุบัน นอกจากนี้ยัง
ชวยพัฒนาผลการเรียนรู เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาตางๆ และชวยพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง  โดยผสมผสานกับความสามารถทางการ
เรียนรูวิชาการอันเปนผลมาจากการคิด นักเรียนจะเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและประสบผลสําเร็จ
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไดในที่สุด  และดวยเหตุที่การคิดเปนทักษะที่ดําเนินไปใน
กระบวนการอาน  ในการจัดการเรียนการสอนอาน  ถาครูเนนการพัฒนาทักษะการคิดลักษณะ
ตางๆ ตามประเภทของการอานยอมจะทําใหการอานมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อพิจารณาจากสาระและมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  ในการ
สอนอานนั้นมุงเนนใหนักเรียนอานเรื่องแลวแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ  
ตีความ สรุปความ   ทําแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภูมิรูปภาพความคิด   การตรวจสอบ
ความรูและคนควาเพิ่มเติม   จึงจัดไดวาเปนการอานเชิงวิเคราะห   ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด
ของ  บลูม  (Benjamin  Bloom 1956,  อางถึงใน  สุเทพ  อวมเจริญ  2547 : 36) ที่ใหความหมาย
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ของการวิเคราะหวาเปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใดๆ  ออกมาเปนสวนยอยๆ    วาสิ่ง
เหลานั้นประกอบกันอยูเชนไร  แตละอันคืออะไร  มีความเกี่ยวพันกันอยางไร  อันใดสําคัญมาก
นอย   นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวความคิดของ  ควอแนท (Quanat 1977 : 110,  อางถึงใน  
ฐิตินันท  ประทุมนันท  2545 :15)  เบอรน  โร  และ รอส (Burns, Roe  and Ross  1984 : 247)  
วรรณา  บัวเกิด  (2541 : 156)   และ  ฉวีวรรณ  คูหาภินันท  (2542 : 168)  ที่ใหความหมายของ
การอานเชิงวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานที่ผูอานจะตอง
เขาใจเจตนาของผูเขียน  เขาใจเนื้อเร่ือง  และสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับงานเขียนนั้น โดย
ผูอานจะตองอานอยางพิจารณาแลวใชความคิดในการไตรตรอง  แยกแยะ  จับใจความสําคัญ หา
ขอมูลมาตอบคําถาม  เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ  สรุป   ตัดสินและประเมินคาในสิ่งที่อาน  
สรุปไดวา การอานเชิงวิเคราะหเปนความสามารถที่ตองใชการคิดวิเคราะหควบคูกันไปดวยจึงจะ
ทําให ผู เ รียนสามารถวิ เคราะหความ   ตีความ  และสรุปความจากเรื่องที่อานไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ  
 นอกจากนั้นจากการศึกษาพบวา  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเปน  
ความสามารถทางภาษาที่เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได   ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพหุปญญาของ    
การดเนอร (Howard Gardner, อางถึงใน  สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 57-58) ที่สรุปไดวาในการ
สอนของครู  การทดสอบและการไดรับขอมูลปอนกลับจะประกอบดวยปญญาสองดาน  คือ  ดาน
ภาษาและเหตุผลซ่ึงเปนคุณลักษณะเดนของสติปญญาที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเปนอยางดีและมี
โอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองไดเต็มตามศักยภาพ   ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหใหกับผูเรียนตาม    
จุดมุงหมายของหลักสูตรและเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน   
 แมวาการอานมีความสําคัญอยางมากสมควรที่จะปลูกฝงใหแกนักเรียนไดฝกการอาน
ควบคูกับการฝกทักษะการคิดเพื่อวิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ และนําความรูที่ไดจากการ
อานไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง   แตจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปพ. 5)  ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2547    ดานการอาน  คิดวิเคราะห เขียน  พบวา มีนักเรียน 
รอยละ  71.26   ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป แตยังต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา ผูเรียน 
รอยละ 80  ตองผานเกณฑระดับดีข้ึนไป   และเมื่อพิจารณาเฉพาะดานการอาน  ซึ่งกําหนดเกณฑ
ความสามารถดานการอานไว  5  ดาน  ไดแก   1) อานไดคลองแคลวและรวดเร็ว    2) อานได  
ถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธี   3)  อานแลวเขาใจความหมายของคํา   สํานวน
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โวหาร  4) อานแลววิเคราะหความ  ตีความ   5) อานแลวสรุปความ   ซึ่งพบวา  ดานการอาน
วิเคราะหความ  ตีความ  นักเรียนมีความสามารถต่ําที่สุด  คือ  มีนักเรียนรอยละ  60.92  ที่ผาน
เกณฑระดับดีข้ึนไป  ในขณะเดียวกัน  จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน เมื่อวันที่  2-4  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  องคการมหาชน  ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานผูเรียน  พบวา 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับควรปรับปรุงเชนเดียวกัน (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคการมหาชน 2546 : 20)  ซึ่งปญหานี้ถาไมไดรับการ
แกไขจะสงผลตอการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืนๆ   ไดแก   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เพราะการอานเชิงวิเคราะหเปนพื้นฐานใน
การเรียนรูทุกกลุมสาระ  และเปนทักษะการอานในระดับสูงกวาความรู   ความจํา  ความเขาใจ  
การนําไปใช   ซึ่งจําเปนตองใชในการแสวงหาความรูจากสาระวิชาตางๆ  และขอมูลสารสนเทศ    
ถานักเรียนอานแลวไมสามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น  จับประเด็นสําคัญจาก    
การอาน  วิเคราะหจุดมุงหมายของการเขียน  รวมทั้งรวบรวมประเด็นตางๆ จากการอานเพื่อสรุป
เร่ืองไมได  ผลที่ตามมาคือนักเรียนไมสามารถพิจารณาเลือกรับสาระที่มีคุณคาของเรื่องที่อานได 
 ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเนนการ
ถายทอดเนื้อหาในหองเรียน   และทองจําตําราเปนสําคัญผู เ รียนขาดประสบการณและ    
การศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว  ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนําประสบการณ หรอืขอมลู
มาสงัเคราะหใหเปนปญญาที่สูงขึ้น  (ประเวศ  วะสี,  อางถึงใน  ทิศนา   แขมมณี  2547 : 177)  ซึง่
สอดคลองกับ  จํารูญ  เหลืองขจร (2543 : คำนํา)   ที่กลาววา    วิธีการสอนของครูในกระบวนการ
เรียนการสอนมุงเนนการทองจําเพื่อสอบมากกวาเนนใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห    แสวงหาความรู
ดวยตนเองอีกทั้งยังไมสามารถปลูกฝงนิสัยรักการอานและรักการคนควา  โดยเฉพาะในเรื่องของ
การอานนั้น  สุนันท  ประสาทสอน (2544 : 5)  ไดกลาวไววา  ปญหาการอานนั้นสาเหตุหนึ่งเกิด
จากครูบางสวนไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานได  
ทั้งนี้เพราะนักเรียนขาดการฝกฝนทักษะดานการคิด  การวิเคราะห  การวิจารณ  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งในการสอนอาน  ทําใหการอานไมมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน  การสอน
อานเพียงเพื่อความเขาใจเปนการไมเพียงพอ  แตจะตองอานไดอยางมีวิจารณญาณ  รูจักคิดหา
เหตุผล วิเคราะห  วินิจฉัยในสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง   ดังนั้นครูควรปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยนําเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถดานการอานควบคูกับการคิดมา
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   
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 สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารดานการอานเชิง
วิเคราะห  สามารถทําไดหลายวิธี  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWL Plus  และ
เทคนิค KWLH ซึ่งเทคนิคเหลานี้ลวนแตเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะการอาน
ควบคูกับทักษะการคิด  ดังที่ วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 92-94)  ไดกลาวไววา เทคนิค  KWL  
สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ  นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดอยางสรางสรรคได การนําเทคนิค  KWL 
มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอาน และทักษะการคิดทําไดงาย   เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกให
คิดเปนลําดับข้ันตอน  คือ  K : (What we know)  นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน   W : 
(What we want to know) นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน  และ L : (What we have 
learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  เชนเดียวกับเทคนิค  KWL Plus  ทีม่เีปาหมาย
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอานอยางกระตือรือรน   ซึ่งเปนการอานตามเทคนิค  KWL 
หมายถึง  การถามตนเอง  และการใชความคิด และคิดในเรื่องที่อานเปนสําคัญ    ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 8)  และสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 
75)  ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการอานที่สอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตนวาตนคิดอะไร  มีวิธีคิดอยางไร    สามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได  โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทํา  ความ
เขาใจตนเอง  มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ   สําหรับ
เทคนิค KWLH ของ โอเกิ้ล (Donna Ogle)  เปนเทคนิควิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยกระตุนความรู
เดิมของนักเรียนและสงเสริมความคิดขณะที่อาน  โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL 
Plus ดังที่ วัชรา  เลาเรียนดี (2548 :150 –151) ไดกลาวไววา เทคนิค KWLH เปนเทคนิคที่
เหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเองไดและ
นําความรูเดิมมาใช  โดยนํามาใชจัดการเรียนรูไดทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะตอง
อาน  คิด และทําความเขาใจกับเร่ืองที่อานและสามารถฝกทักษะการคิดแบบตางๆ ไดในเวลา  
เดียวกัน โดยเฉพาะ ข้ัน H (How  can  we  learn  more)  เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดอยางละเอียด
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อหาความรูเพิ่มเติมมากขึ้นหรือลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น    รวมทั้งแหลงเรียนรูที่
จะสืบคนหาความรูและคําตอบเพิ่มเติม  ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรู
ไดอยางหลากหลายตอไป  จุดเนนที่สําคัญของเทคนิค KWLH คือ ครูจะตองใชคําถามที่  
หลากหลายระดับความคิด   รวมทั้งกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนใชคําถามที่หลากหลายดวย   
การใชคําถามเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยพัฒนาทักษะการคิดได ดังที่  วัชรา   เลาเรียนดี  
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(2548 :19)  ไดกลาววา วิธีงายและสะดวกที่สุดในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กคือ การใช  
คําถามหลายระดับที่ถูกตองเพราะเมื่อใดก็ตามที่ครูและผูปกครองใชคําถามที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุนกระบวนการคิดของเด็ก  การเรียนรูของเด็กจะสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ     
แนวความคิดของ   ศิริกาญจน   โกสุมภ   และดารณี   คําวัจนัง  (2545 : 42)  ที่กลาววา  การถาม
คําถามจัดเปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการที่จะฝกใหเด็กคิด  เพราะการถามเปนการนํานักเรียนใหเกิด   
การคิดไตรตรอง    ทบทวนความเขาใจของตนเอง  และพยายามคิดเพื่อหาคําตอบมาตอบคําถาม
ของครูใหได และสอดคลองกับแนวความคิดของ ชาตรี  สําราญ (2545 : 9)  ที่กลาววา  คําถาม
เปนสุดยอดของการกระตุนใหเด็กคิด  คําถามเปนตัวนําพาใหเด็กเดินไปตามลูทางที่จะคนหา 
คําตอบ  คําถามเปนสถานการณหนึ่งที่ครูสรางขึ้นมาเพื่อพาผูเรียนไปพบกับสถานการณเรียนรูส่ิง
ใหมๆ เพราะถาคําถามดีนักเรียนก็สามารถคิดคนหาคําตอบดวยวิธีการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ถา
ครูตั้งคําถามดีคําถามจะเปนตัวชี้นําใหเด็กๆ ตองสังเกตสิ่งที่จะคนหาคําตอบ  แลวรวบรวม    
ขอมูลที่ไดมานั่งปรึกษา  ซักถามอภิปรายกันและสรุปเปนขอมูลความรู นําไปศึกษาคนควา  
อภิปรายหาขอสรุปเปนความรูตอไปได  นอกจากนี้การถามคําถามถือวาเปนกลยุทธอยางหนึ่งของ
การสอน  ถือวาเปนวิธีที่ดีที่จะใชในการสื่อสารกับผูเรียน  และจุดประกายไปสูคําถามอื่นๆ หรือ
ความสนใจคนควาหาคําตอบ   ทําใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ  และ
คิดอยางสรางสรรคได  ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  จึงจําเปนตอง
ใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะห  เพื่อคนหาคําตอบจากเรื่องที่อาน  ซึ่งตองเริ่มตน
จากคําถามที่งายๆ ไปสูคําถามที่ซับซอนและตองใชความคิดมากขึ้น จนถึงระดับการคิดวิเคราะห
โดยยึดการใชคําถามตามแนวคิดของ  บลูม  (Bloom, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี   2548  : 19)  
ที่แบงประเภทของคําถามตามลําดับขั้นของกระบวนการคิด 6  ประเภท   ตามลําดับ    ดังนี้  คือ 
ความรู  ความเขาใจ   การนําไปใช    การวิเคราะห   การสังเคราะห   และการประเมินผล 
 จากผลงานวิจัยของ ทิพสร  มีปน  (2539 : บทคัดยอ)    และวิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  
(2547 : 119)  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  มีทักษะการอาน
สูงขึ้นในดานการวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคาจากเรื่องที่อาน  รวมทั้งนักเรียนเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาว   และจากผลงานวิจัยของ นิรันดร  ตั้งเมธีกุล (2546 : 56) 
พบวา นักศึกษามีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล  ตลอดจนมีพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนโดยใชการสอนแบบ  
KWLH  เพิ่มข้ึน  นอกจากนั้นจากผลการวิจัยของ  จีรัณดา  กั้วพิสมัย  (2545 : 82) และ
เสาวลักษณ  ตรองจิตร (2547 : 94)  พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เมื่อนําไปใช
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จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนแลวทําใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถเพิ่มข้ึนและมีผลการเรียนรูดาน
การอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus และเทคนิค
KWLH  มาสังเคราะหเปนเทคนิค KWLH Plus  โดยคงสาระและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามเทคนิค KWLH ไวแลวเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด (Mapping)  และการสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing)  ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมี  
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  เพื่อนํามาใชจัดการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถดานการอานเชงิ
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
กรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย   
 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH  เปนแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมความคิด
ขณะที่อานโดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90-93) 
ไดกลาวถึงเทคนิค  KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานทุก
ระดับไดและยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและ   
คิดสรางสรรคไดอีกดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะการคิดทํา
ไดงาย   เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับข้ันตอน  โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแล
การฝกของนักเรียน   คอยถามคําถาม  เพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียน
ถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย นอกจากนี้   สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 8)  และ 
สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75)  ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไวในทํานองเดียวกันวาเทคนิค 
KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะการ
คิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร   มีวิธีคิดอยางไร    สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และ
สามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง    โดยผู เ รียนจะได รับการฝกใหตระหนักใน
กระบวนการทําความเขาใจ  มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเทคนิควิธีการ KWL นั้นเปนตัวยอที่ไดจากขั้นการสอน คือ  K  (What we know) นักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  W (What we want to know)  นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน   และ  L (What  we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน  หลงัจากนัน้
เทคนิค KWL ไดพัฒนาใหสมบูรณข้ึนโดย คาร และ โอเกิ้ล (Carr and  Ogle)  และใชชื่อวา KWL 
plus  โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ  KWL ไวแตเพิ่ม    การเขียนผังความคิด 
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(Mapping) และการสรุปเร่ืองจากการอาน (Summarizing)   อันเปนการพัฒนาทักษะการเขียน
และการพูด  นอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน ในเรื่องของเทคนิค KWL  plus นั้น วัชรา  
เลาเรียนดี (2547 : 93 – 95)  ไดกลาวไววา เทคนิค KWL Plus ประกอบดวยสวนที่สําคัญของ
เทคนิค KWL คือ (K) ระบุส่ิงที่รู  เร่ืองที่รูเกี่ยวของกับเร่ืองที่ระบุหรือหัวเรื่องที่กําหนด  (W) อยากรู
อะไรบาง    จากสิ่งหรือเร่ืองที่ระบุในขั้นแรก  และ   (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจาก
อานเสร็จแลว และเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศนบทสรุปของเรื่องราวตางๆ ที่อานเมื่อ
จบกระบวนการ KWL แลว ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL plus ข้ึนอยูกับการถาม
คําถามการกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามโดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่กําลังอานกับเร่ืองที่เคยรู 
มากอนไดอยางสรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค KWL  plus  ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห 
การอานอยางมีวิจารณญาณและอานอยางสรางสรรคได  เพราะแตละขั้นตอน จงใจใหนักเรียน
อาน    คิดวิเคราะหโดยละเอียด  จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู อยากแสวงหา
คําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  (2547 : 
117 – 118)  ที่พบวา ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  อยางมีระดับ
นัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับข้ันดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม   และใหความรูพื้นฐานหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ 
(การจัดกลุมคละความสามารถ ชี้แจงจุดประสงค เกณฑการใหคะแนน การดําเนินกิจกรรม การให
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ) 
 2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  
  ข้ันนําเขาสูบทเรียน (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเร่ืองที่จะอาน  การใชเกมทาง
การศึกษา  การใชคําถามเพื่อการเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน)  
  ข้ันกิจกรรมการอานอยางมีวิจารณญาณ  มี  5  ข้ันตอน  ดังนี้ 
        ข้ันที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร  (What  we know)  ครูตั้งคําถามให
นักเรียนระดมกําลังสมองเกี่ยวกับส่ิงที่จะอาน 
  ข้ันที่ 2   กิจกรรมระหวางการอาน  นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
(What we want to know)  นักเรียนอานแลวคนหาคําตอบ 
  ข้ันที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร  (What we have 
learned) ตอบคําถามจากการอาน นําขอมูลมาจัดประเภท 
  ข้ันที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)  
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  ข้ันที่ 5 กิจกรรมการสรุปเร่ืองจากการอาน (Summarizing)   และนําเสนอตอ 
ชั้นเรียน รวมอภิปราย 
 3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ   
 สรุปไดวาเทคนิค  KWL  plus   ก็คือการจัดกิจกรรมของ KWL  แลวเพิ่มเติมการใหสรุป
สาระสําคัญและทําแผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping)  เพื่อสรุปความคิดรวบ
ยอดหลักของนักเรียน 
 สวนเทคนิค KWLH นั้นพัฒนามาจากเทคนิค KWL ตามแนวคิดของโอเกิ้ล (Donna 
Ogle)  ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการอานและกระตุนความคิดขณะที่อานโดยมีข้ันตอน   
การจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1.  ข้ัน K (What we know)  นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน 
 2.  ข้ัน W (What we want to find out)  นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
 3.  ข้ัน L  (What we have learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน 

 4.  ข้ัน H  (How can we learn more)  นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร 
 นอกจากนี้ วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 150-151)  ไดกลาวถึงเทคนิค KWLH  ไววา
เทคนิค KWLH  เปนเทคนิคที่เหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวน
ความรูเดิมของตนเองได  และนําความรูเดิมมาใช  ซึ่งเทคนิค KWLH  มีขั้นตอนการคิดดังนี้ 
 1. K (know)  การชวยนักเรียนตรวจสอบความรู หรือเร่ืองที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่
กําหนด 
 2.  W (What to learn)  การชวยใหนักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไร
จากเรื่องที่กําหนด  
 3.  L (What they learned as they read)  การชวยใหนักเรียนระบุส่ิงที่ไดเรียนรูจาก
การอานที่กําหนด 

 4.  H  (How can we learn more)  การชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูลเพิ่มเติมหรือ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ  เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติมมากขึ้น 
 เทคนิค KWLH  สามารถนํามาใชจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระโดยเฉพาะในเรื่องที่ 
นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเร่ืองที่อาน ตลอดจนฝกทักษะการคิดแบบตางๆ ได  
โดยเฉพาะ  ข้ัน H  (How can we learn more)    เปนขั้นที่นักเรียนตองคิดเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
มากขึ้นหรือลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น  รวมทั้งแหลงขอมูลที่จะสืบคนหาความรูและคําตอบเพิ่มเติม  
ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรูและวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป  ซึ่งสอดคลอง
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กับผลการวิจัยของ นิรันดร  ตั้งเมธีกุล (2546 : 56) ที่พบวา นักศึกษามีความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ตลอดจนมีพฤติกรรมดานกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูหลังเรียนโดยใชการสอนแบบ  KWLH  เพิ่มข้ึน  โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูดังนี้ 
 ขั้นกอนการอาน  ไดแก 
 1. ข้ัน K ผูสอนจะนําเสนอหัวขอเร่ืองที่จะใหผูเรียนไดศึกษา  เพื่อใหผูเรียนไดแสดง  
ความคิดเห็นและส่ิงที่ตนรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน  รวมถึงวิธีที่นักเรียนไดรับความรูนั้นโดยเริ่มจาก
การระดมความคิดของผูเรียนทั้งชั้นเรียน  แลวใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมระดมสมองกันภายในกลุม
ของตนเองอีกครั้งพรอมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองรูลงในใบงานชอง K 
 2.  ข้ัน W ใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมต้ังคําถามถึงสิ่งที่ตองการทราบเกี่ยวกับหัวขอ
เร่ืองนั้นลงในใบงานชอง  W 
 ขั้นระหวางอาน  คือ 

  3.  ผูสอนจะใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมศึกษาเนื้อเรื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรของ
ตนเอง  โดยผูเรียนสามารถปรึกษากับคูหรือกลุมของตนเองได 
 4.  ข้ัน L ในขณะที่อานเรื่องใหเขียนคําตอบใหกับคําถามที่คูหรือกลุมของตนเอง 
ไดตั้งไวและเขียนคําตอบหรือความรูที่ไดรับจากบทอานลงในชอง L หากเกิดคําถามพิ่มเติม
ระหวางอานสามารถตั้งคําถามเพิ่มเติมในสวนที่ตองการทราบเพิ่มเติมในชอง W 
 ขั้นหลังอาน  ไดแก 

 5.  ผูเรียนแตละคูหรือกลุมอภิปรายผลของคําตอบที่ไดเขียนลงในชอง L  
 6.  ข้ัน H  ผูสอนจะสอบถามถึงคําถามที่ผูเรียนแตละคูหรือกลุมไดตั้งขึ้นมาใหม  

พรอมทั้งสอบถามถึงแนวทางและแหลงในการสืบคนขอมูลเพื่อตอบคําถามที่ไดตั้งขึ้น  โดยใหเขียน
วิธีการและแหลงขอมูลเหลานั้นลงในชอง H  และดําเนินการสืบคนขอมูลตามที่ไดวางแผนไว 
 จึงสรุปไดวาเทคนิค KWLH  เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของ KWL แต
เพิ่มเติมในสวนของ H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร เพื่อให   
นักเรียนไดคิดแสวงหาแนวทางและความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ   เปนการขยายขอบเขต
ของความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น จุดเนนที่สําคัญในการนําเทคนิค KWLH  ไปจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียน  คือ   การใชคําถามของครูในการ
กระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู เพื่อยืนยันความคิดหรือเปลี่ยนแปลง
ความคิดเมื่อเห็นวามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอกอนที่จะใชวิจารณญาณของตนเองในการคิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

12

หาขอสรุป และจะตองใชคําถามที่หลากหลายจากตัวครูและตัวนักเรียนเอง สําหรับคําถามที่จะใช
นั้น มาเรีย  คาโบ (Carbo  1997 : 67) ไดกลาวไววา ในการกระตุนและสงเสริมกระบวนการคิด
ระดับสูงใหกับนักเรียนจะตองใชคําถามระดับสูง ไดแก คําถามประเภทสรุป วิเคราะห ตีความ  
ทํานาย  ประเมินคา  และพิสูจน  ในอัตราสวนที่มากกวาคําถามประเภทความรู  ความจํา  และ
ความเขาใจ  ดังนั้นในการอานเชิงวิเคราะหจึงจําเปนตองใชคําถามประเภทการวิเคราะห  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ  ชาตรี  สําราญ (2545 : 11)  ที่กลาววา    การตั้งคําถามของครูจะ
มีสวนนําพาความคิดของนักเรียนไดมาก  ถาครูตั้งคําถามตรงประเด็นที่ตองการใหผูตอบๆ ดวย
การใชทักษะการคิดอยางไร   ผูถามก็จะตองใชคําถามอยางนั้น   ถาจะใหผูตอบ  ตอบโดยวิธีการ
คิดวิเคราะห ตองถามแบบนําไปสูการคิดวิเคราะห ซึ่ง วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 19-20)  ไดกลาว
ไววา   คําถามการวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการแจกแจง แยกแยะ แยกยอย การทําให
เปนสวนยอยของขอมูล ความรู คําถามที่ใชถามเกี่ยวกับการวิเคราะห  เชน   อะไรคือความ
แตกตาง  ใหวิเคราะห  เปรียบเทียบ    ใหแยก   จัดกลุม    ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ บลูม  
(Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 36)  ที่กลาววา  การวิเคราะหเปน
ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใดๆ ออกเปนสวนยอยๆ วาสิ่งเหลานั้นประกอบกันอยูเชนไร  
แตละอันคืออะไร  มีความเกี่ยวพันกันอยางไร  อันใดสําคัญมากนอย   
 จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL  plus   เทคนิค KWLH  และ
การใชคําถามที่กระตุนการคิดวิเคราะห  ที่ไดกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหข้ันตอนการ
จัดการเรียนรูข้ึนใหมเปน เทคนิค KWLH Plus โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหและ   
การเรียนรูตามขั้นตอนของ เทคนิค KWLH Plus  ไดแก 

1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง   ปานกลาง  ออน  และเพศชาย 
เพศหญิง  กลุมละ 4-5 คน 

1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู 
1.3 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการเขียนบันทึกลงในตาราง KWLH-Chart 
1.4 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห 

 2.   การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน    ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน  เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเร่ืองที่อาน  เกมทางการศึกษา  การใช    
คําถาม  พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน 
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  2.2 ข้ันกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห  โดยใชเทคนิค KWLH Plus มี 6 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน  เรียกวา  ข้ัน  K   (What we know) คือ 
นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน โดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึง
ส่ิงที่นักเรียนรูแลว  นําขอมูลที่ไดมาจําแนก  และบันทึกไวในตารางชอง  K - What we know 
   ข้ันที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W (What we want to find out) 
คือ นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  โดยใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครูซึ่งเปน
คําถามประเภทวิเคราะห   เชน   ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร  เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร  
นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี้ แลวบันทึกคําถามลงในตารางชอง W - What we want 
to find out 
   ข้ันที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  เรียกวา  ข้ัน L  (What we have learned)   
คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่
ไดจากการอานมาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W  แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูล
เดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ  ตลอดจนจัดลําดับขอมูล  แลวบันทึกลงในชอง  L -  What 
we have learned 
   ข้ันที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติม เรียกวา ขั้น H (How can we learn more)   
คือ   นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร โดยครูใหนักเรียนชวยกันบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดเรียนในหอง  แลวบันทึกคําตอบในชอง  H - How can we 
learn more 
   ข้ันที่ 5 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการ
อานมาสรางแผนภาพความคิด  โดยใหฝกทําแผนภาพความคิดหลายๆ รูปแบบ เชน แผนภูมิ
รูปภาพดาว  แผนภูมิความคิดรวบยอด   แผนภูมิรูปภาพลูกโซ  แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับ   
เหตุการณ   
   ข้ันที่ 6 การสรุปเร่ืองจากการอาน  (Summarizing)  โดยใหนักเรียนเขียนสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
  2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย  โดยครูคอย  แนะนํา 
 3. การวัดและประเมินผล โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจผลงาน  
และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 
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 สําหรับการอานเชิงวิเคราะหนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ก : 208)  ไดกลาวไววา  
เปนทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้นกวาการอานทั่วๆ ไป   มิใชเปนเพียงการอานเพื่อความรู และ
ความเพลิดเพลินเทานั้น    แตยังตองมีการวิเคราะหส่ิงที่ผูเขียนไดเขียนในดานตางๆ ดวย ซึ่ง
พฤติกรรมในการวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 
36)  จําแนกไดเปน 3 ขอยอย   คือ 1) วิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหา
สวนประกอบที่สําคัญของเรื่องราวหรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหัวใจของ
เร่ือง  2) วิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธของสวนตางๆ  
3) วิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของสวนสําคัญใน
เร่ืองราวหรือปรากฏการณนั้นๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด นอกจากนี้ กรมวิชาการ 
(2546 : 209) ไดกําหนดทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะหไว  4 ดาน  ดังนี้   1) ทักษะในการดู    
รูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด  อาจเปนนิทาน  บทละคร  นวนิยาย  เร่ืองสั้น    บทรอย
กรอง  หรือบทความจากหนังสือพิมพ   2) ทักษะในการจําแนกเนื้อเร่ืองออกเปนสวนๆ ใหเห็นวา
ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร   3) ทักษะในการพิจารณาแตละสวนใหละเอียดลงไปวา
ประกอบกันอยางไร  หรือประกอบดวยอะไรบาง   4)  ทักษะในการพิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใช
กลวิธีเสนอเรื่องอยางไร  สวนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการ
มหาชน  (2547 : 21)  ไดกําหนดเกณฑในการอานเชิงวิเคราะหไว  3  ขอ  ดังนี้  1) จําแนกแจกแจง
องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง   2) จัดลําดับขอมูลไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม   3) เปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง   จากแนวคิดที่ได
กลาวมาขางตน   ผูวิจัยไดสังเคราะหเกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนเปน   6  ดาน  ดังนี้  1)  บอกรายละเอียดของเรื่องไดถูกตอง   2) จัดลําดับเหตุการณใน
เร่ืองไดถูกตอง   3) บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเร่ืองไดถูกตอง  4) บอกความสําคัญของ
เร่ืองที่อานไดถูกตอง  5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง   และ  6) บอกจุดมุงหมาย
ของผูเขียนไดถูกตอง     
 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH 
Plus เกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  และการใชคําถามเพื่อฝกการคิด
วิเคราะห  ที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่  1  ดังนี้ 
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   การจัดการเรยีนรูโดยใช เทคนิค KWLH Plus 
 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการ
อานเชิงวิเคราะหและการเรียนรูตามขั้นตอนของ เทคนิค 
KWLH Plus 

2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห  คือ 

 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห โดยใช เทคนิค 
KWLH Plus  มี 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนการอาน  เรียกวา  ขั้น K 
(What we know)   นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่
จะอาน   
  ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ขั้น W 
(What we want to find out)  นักเรียนตองการจะรูอะไร   
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน   
  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  เรียกวา  ขั้น L 
(What we have learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจาก
เร่ืองที่อาน 
  ขั้นที่ 4 การหาความรู เพิ่มเติม  เรียกวา  ขั้น  H 
(How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร   
  ขั้นที่ 5 การสรางแผนภาพความคิด  (Mapping)   
  ขั้นที่ 6  การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปน   
กลุมยอย    โดยครูคอยแนะนํา 

3.   การวัดและประเมินผล  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
 
 

     ความสามารถดาน 
การอานเชิงวิเคราะห 

 
1.  บอกรายละเอียดของเรื่องได   
ถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณในเรื่องได
ถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวน
ตางๆ ในเรื่องไดถูกตอง   
4.  บอกความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียนได 
ถูกตอง 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 

 
1. ดานบรรยากาศ 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. ดานประโยชนที่ไดรับ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย     
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค KWLH Plus ตาม
เกณฑ  80/80 
 2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  Plus 
 3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH  
Plus 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80  หรือไม 
 2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  แตกตางกันหรือไม 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus อยูในระดับ
ใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  แตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา  2549   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
จํานวน  3  หองเรียน  รวมนักเรียน  106  คน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 1 หองเรียน  มีจํานวนนักเรียน  33  คน  ที่ไดจากการเลือกตัวอยาง แบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  โดยใชหลักเกณฑในการเลือกดังตอไปนี้ 1) ผูวิจัยสามารถจัดการ
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ชั้นเรียนเพื่อใหเกิดผลการเรียนการสอนสูงสุด   2) ผูวิจัยสามารถกํากับดูแลในเรื่องบรรยากาศใน
การเรียนรู    3) ผูวิจัยสามารถสื่อความหมายกับผูเรียนไดเขาใจอยางดี  

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
       2.2 ตัวแปรตามคือ 1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห   2) ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus   
 
ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู  คือ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ  หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน  และใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถในการอาน  นําความรูความคิดจากการอานไปใช  
แกปญหา  ตัดสินใจ  คาดการณและใชการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาตน  การตรวจสอบความรู
และคนควาเพิ่มเติม  โดยเลือกบทอานประเภท  นิทาน  สารคดีสําหรับเด็ก   บทรอยกรอง  และ
เร่ืองสั้น   
 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใชเวลา 4 สัปดาหๆ ละ 4 ชั่วโมง  
รวมระยะเวลา  16  ชั่วโมง   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการใช  
แบบทดสอบการอานที่นักเรียนตองบอกรายละเอียดของเรื่องไดถูกตอง   จัดลําดับเหตุการณใน
เร่ืองไดถูกตอง   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเรื่องไดถูกตอง   บอกความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตอง  สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง  และบอกจุดมุงหมายของผูเขียนได
ถูกตอง 
   2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่มีข้ันตอน ดังนี้   1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานเชิงวิเคราะหและ
การเรียนรูตามขั้นตอนของ เทคนิค KWLH Plus   2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน    2.2  ข้ันกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห    มี   
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6 ข้ันตอน  ดังนี้  ข้ันที่ 1  กิจกรรมกอนการอาน  เรียกวา  ข้ัน K (What we know)   นักเรียนมี
ความรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน   ข้ันที่ 2  กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ข้ัน W (What 
we want to find out)  นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  ข้ันที่ 3  กิจกรรมหลังการอาน  
เรียกวา  ข้ัน L (What we have learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน   ข้ันที่ 4  การ
หาความรูเพิ่มเติม เรียกวา ข้ัน H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร 
ข้ันที่ 5 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) ข้ันที่ 6 การสรุปเร่ืองจากการอาน (Summarizing)   
2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย  โดยครูคอยแนะนํา 3. การวัดและ
ประเมินผล 
 3. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  เกณฑในการตัดสิน
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห ที่วัดผลขณะจัดการเรียนรูและหลัง
การจัดการเรียนรูแลวไดผลตามเกณฑ  80/80 
  80 ตัวแรก    หมายถึง    คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนจากการทดสอบแตละ
บทเรียนระหวางที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
  80 ตัวหลัง   หมายถึง    คาเฉลี่ยเปนรอยละของคะแนนจากการทดสอบภายหลัง
ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน    หมายถึง    ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศ  และ
ดานประโยชนที่ไดรับ 
 5. นักเรียน   หมายถึง   ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 
1  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  
   1.1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
 2. การอานเชิงวิเคราะห 

  2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  2.2 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
  2.3 การสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

  2.4 ความหมายของการอาน 
 2.5 ความสําคัญของการอาน 

  2.6 จุดมุงหมายในการอาน 
  2.7 ระดับการอาน 
  2.8 ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห 
  2.9 องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห 
  2.10  ทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะห 
  2.11  กระบวนการในการอานเชิงวิเคราะห 
  2.12  การใชคําถามเพื่อสงเสริมการอานเชิงวิเคราะห 
  2.13  จิตวิทยาการอาน 
  2.14  ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย 

  3. เทคนิค KWLH Plus  
  3.1  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  
  3.2  แผนภูมิรูปภาพความคิด 
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 4. แผนการจัดการเรียนรู 
  4.1 ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
  4.2 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
  4.3 การวิเคราะหผลการทดสอบแผนการจัดการเรียนรู 
  4.4 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus, KWLH 
และ KWLA 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหลักการ จุดหมาย และ
โครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้ 
 
หลักการ 
 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรไวดังนี้ 
 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูความ
เปนสากล 
 2.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
 4.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21

จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปนี้ 
 1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางานไดเหมาะตามสถานการณ 
 4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะ 
การคิด ทักษะการสรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต 
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงประโยชนและสรางสิ่งที่ดีใหสังคม 
 
โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรไวดังนี้ 
 1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรออกเปนระดับชวงชั้นทั้งหมด 4 ชวงชั้น ตามระดับ
พัฒนาการของผูเรียน ชวงชั้นละ 3 ระดับช้ันเรียน 
 2. สาระการเรียนรู แบงสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยกําหนดให
กลุมแรกเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักการจัดการเรียนรูเพื่อสรางพื้นฐาน การ
คิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ ประกอบดวย กลุมสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมที่สอง เปนสาระการเรียนรู
ที่เสริมสรางพื้นฐานการเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและทํางานอยางสรางสรรค 
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ประกอบดวย กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองตาม 
ศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม แบงเปน 
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน 
 4.  มาตรฐานการเรียนรู เปนขอกําหนดคุณภาพของผู เ รียนดานความรู ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ มาตรฐาน
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียน
เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระเมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น 
 5. เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ ชวงชั้นที่ 1 และ 2 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง 
เฉล่ียวันละ 4-5 ชั่วโมง ชวงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 5-6 
ชั่วโมง ชวงชั้นที่ 4 มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 
ชั่วโมง  
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งอยูในชวง
ชั้นที่ 2 ของการศึกษาภาคบังคับ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สถานศึกษาตองจัดเวลาเรียนเปน
รายปในชวงชั้นที่ 2 มีเวลาเรียนปละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง การจัดการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยใหเวลาประมาณรอยละ 40 ชั่งโมงของเวลาเรียนในแต
ละสัปดาห และตองมีการฝกฝนทบทวนอยูเปนประจําเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 ข : 4-11) 
 
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยจัดแบงออกเปน 5 สาระ 6 
มาตรฐาน ไดแก 
 สาระที่ 1 การอาน มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดํารงชีวิตและมีนิสัยรัก การ
อาน 
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 สาระที่ 2  การเขียน มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียน
ส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน ขอมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3  การฟง การดู การพูด มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือก
ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ 4  หลักการใชภาษา มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา 
และการรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ และมาตรฐาน ท 4.2 การใชภาษาแสวงหาความรู
เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม
และชีวิตประจําวัน 
 สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตจริง  
 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 2 ปรากฏดังแผนภูมิที่ 2 
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 แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที่มา : กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 25. 

ภาษาไทย ป. 6 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

วรรณคดีและวรรณกรรม หลักเกณฑและทักษะ 

การเขียน 

การอาน 
การฟง การดูและการพูด 

หลักการใชภาษา 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

หลักการอาน 
หลักเกณฑ
และทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ทักษะ 

การอานในใจ 

การอานออกเสียง

-  การอานโวหาร การบรรยาย การพรรณนา  
การเปรียบเทียบ  
การจับใจความ แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
วิเคราะหความ สรุปความ 

-  การใชบริบทในการอาน และเขาใจความหมาย
ของคํา ประโยค ขอความ 

- การเขียนสะกดคําและการเขียนตามคําบอก 
- การคัดลายมือ และเขียนหวัดแกมบรรจง 
- การเขียนเรียงความ ยอความเรื่องจาก
จินตนาการและเรื่องที่สัมพันธกับชีวิตจริง 

- การเขียนรายงาน และเขียนชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน 

- การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- การกรอกรายการ 
- การใชเลขไทย 

- การอานบทรอยแกวและรอยกรอง 
- การอานทํานองเสนาะ 
- การทองบทอาขยาน และนําไปใช
อางอิง 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน 
- การเลือกอานหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส 

- การอานคําที่มีตัวการันต อักษรควบ อักษรนํา การผันวรรณยุกต 
- การอานอักษรยอ เครื่องหมายวรรคตอน 
- การแนะนําหนังสือ 

- มารยาทและ 
นิสัยรักการเขียน 

-  นิทาน ตํานาน 
-  เรื่องสั้น  
-  สารคดี บทความสั้นๆ 
-  บทละคร บทรอยกรอง 
-  การรวบรวมนิทานพื้นบาน 
-  หลักการพิจารณาหนังสือ 
-  การนําความรูจากการอานไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจ คาดการณ แกปญหาและ
พัฒนาตน 

- หลักเกณฑการฟง การดู และการพูด 
-  การจับใจความ แยกขอเท็จจริงและ 
  ขอคิดเห็น การวิเคราะห การสรุปความ
เรื่องที่ฟงและดู 

-   การเขาใจจุดประสงคของเรื่องและของ
ผูพูด เขาใจถอยคํา น้ําเสียง กิริยา 
ทาทางของผูพูด 

-  การพูดรายงาน การวิเคราะห  
การตั้งขอสังเกตเปรียบเทียบกับ 
ชีวิตจริง 

- การสนทนา โตตอบ 
 

- มารยาท การฟง การดู การพูด 
 

- การใชคํา กลุมคํา ตามชนิดและหนาที่  
เรียบเรียงเปนประโยค 

- หลักการใชประโยค 
- การใชคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยออม 
-  การใชพจนานุกรม 
-  คําราชาศัพทและคําสุภาพ 
- คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
-  การแตงคําประพันธ 
-  การใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
-  การใชภาษาของกลุมบุคคลในสังคมและคํา

ในกลุมสาระอื่น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 สาระที่ 1 การอาน 
 

สาระที ่ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

1.  การอาน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหา  และสรางวิ สัยทัศน ในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 
  

 
สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะห
ความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่
อานและใชแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภูมิ
รูปภาพความคิด พัฒนาความสามารถการอาน นาํ
ความรู  ความคิดจากการอานไปใชแกปญหา 
ตัดสินใจคาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือ
พัฒนาตนเอง การตรวจสอบความรูและคนควา
เพิ่มเติม 
 

 
 การวัดการประเมินผล 
  หลักการวัดประเมินผล 
  การวัดการประเมินผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีหลักการของการประเมินชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
  1.  การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน 
  2.  การประเมินผลจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
  3.  การประเมนิผลจะตองมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียน 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนจะตองใชวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อใหไดขอมูลตรงตามสภาพความเปนจริงซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
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  1. การตอบแบบสอบถาม ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบถูก-ผิด และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก การเติมขอความลงในชองวาง  
  2. การตรวจสอบจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน 
การทดลอง ผลงานจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน 
  3. การสังเกตการปฏิบัติงาน โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรู
ไปใชโดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง 
  4.  สังเกตกระบวนการ วิธีนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิดของ
ผูเรียนมากกวาดูที่ผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการใหนักเรียน
คิดดังๆ การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดยครูจะสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน 
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 817 คน เปดทําการสอนตั้งแตระดับช้ัน
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 3 หองเรียน มี
นักเรียน 106 คน ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 และชั้นประถมศึกษาปที่ 
6/3 ใชเกณฑการแบงหองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนโดยมีทั้งกลุมเกง ปานกลาง 
และออน ที่มีพื้นฐานความรูและความสามารถใกลเคียงกันทั้ง 3 หองเรียนเพื่อจัดการเรียนรูที่
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสรางเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 
และหนวยการเรียนรู วิชาภาษาไทย ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน (Vision) 
 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานมุงปฏิ รูปการเรียนรูทุกกลุมสาระเพื่อใหผู เ รียนมี 
ความสามารถทั้งดานวิชาการ ภาษาและคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผู เ รียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหสอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูเรียน
โดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อแสวงหาความรูจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ  
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 2. จัดการเรียนรูที่หลากหลายใหสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหผูเรียนไดใชทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 เปาหมาย (Goal) 

 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานทุกกลุมสาระ 
 2. ผูเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

3. ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
4. ผูเรียนมีคุณนิสัยอนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถิ่น 
5. โรงเรียนมีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใชอยางเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
6. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 1. ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 2. ผูเรียนมีคุณนิสัยในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการเรียนรู 
 4. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โครงสรางเวลาเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานไดจัดโครงสรางเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สําหรับชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  
 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
 

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน 

ตอป ภาคเรียนที ่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่ 
3 

ภาคเรียนที ่ 
4 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 

200 
200 
120 

100 
100 
60 

100 
100 
60 

5 
5 
3 

5 
5 
3 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ภาคเรียน/ภาค ภาคเรียน/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน 

ตอป ภาคเรียนที ่ 
1 

ภาคเรียนที ่
2 

ภาคเรียนที ่ 
3 

ภาคเรียนที ่ 
4 

4. สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
8. ภาษาตางประเทศ 

120 
 

40 
80 
80 
 

120 

60 
 

20 
40 
40 
 

60 

60 
 

20 
40 
40 
 

60 

3 
 
1 
2 
2 
 
3 

3 
 
1 
2 
2 
 
3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 40 20 20 1 1 
รวม 1,000 500 500 25 25 

 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ลูกเสือ – ยุวกาชาด  จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 กิจกรรมแนะแนว จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู 
 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
และสาระการเรียนรู วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3   ตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
และสาระการเรียนรู  

 
มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

สาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

1.  สามารถอานไดคลอง  
อานไดเร็วขึ้น  
เขาใจความหมายของคาํ 
สํานวน โวหาร การบรรยาย 
การพรรณนา การเปรียบเทยีบ 
การใชบริบท  
เขาใจความหมายของถอยคํา 
สํานวน เนื้อเร่ือง และใชแหลง
เรียนรูพัฒนาความสามารถ
ดานการอาน 

1.1 อานคําใหมและคํายากที่
มีอักษรควบ ตวัการนัต และ
ผันวรรณยุกต 
1.2 อานอักษรยอเครื่องหมาย
วรรคตอนไดถูกตอง 
1.3 อานและเขาใจ
ความหมายของคํา ประโยค 
และขอความ โดยอานได
คลองและเร็ว 
1.4 อานและเขาใจ
ความหมายของสํานวนโวหาร 
บรรยาย พรรณนา และ
เปรียบเทยีบ 
1.5 ใชบริบทชวยความเขาใจ
ถอยคํา สํานวน และเนื้อเร่ือง
ที่อาน 
1.6 อานหนงัสือจากมุม
หนงัสือ หองสมุด และแหลง
เรียนรูตางๆ สามารถเลือก
อานไดเหมาะสมกับตนเอง 

1.1 การอานคําใหมและ 
คํายากที่มีอักษรควบ  
ตัวการันต และผันวรรณยกุต 
1.2 การอานอักษรยอ 
เครื่องหมายวรรคตอน 
1.3 การอานและเขาใจ 
ความหมายของคําประโยค
และขอความ การอานคลอง 
และอานเร็ว 
1.4 การอานและเขาใจ 
ความหมายของสํานวนโวหาร 
การบรรยาย พรรณนาและ
การเปรียบเทยีบโดยเขาใจ
ความหมาย 
1.5 การใชบริบทชวย 
ความเขาใจถอยคํา สํานวน 
และเนื้อเร่ืองทีอ่าน 
1.6 การอานหนังสอืจาก 
มุมหนังสือ หองสมุด และ
แหลงเรียนรูตางๆ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

สาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

2. สามารถแยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น วิเคราะหความ 
ตีความ สรุปความ  
หาคําสาํคัญในเรื่องที่อาน 
และใชแผนภาพโครงเรื่อง 
หรือแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถดานการอาน 
นําความรู ความคิด จากการ
อานไปใชแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สามารถอานในใจและ 
อานออกเสยีงบทรอยแกว  
บทรอยกรองไดคลอง และ
รวดเร็วถูกตองตามลักษณะ
คําประพนัธ และอักขรวิธ ี
 และจําบทรอยกรองที่มี 
คุณคาทางความคิดและ  

2.1 อานในใจ อานจับใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน โดยหา 
คําสําคัญ ใชคาํถาม  
ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด 
2.2 การตีความ วเิคราะห
ความ สรุปความจากเรื่องที่
อาน ตัดสนิใจคาดการณและ
ใชการอานเปนเครื่องมือการ
พัฒนาตน การตรวจสอบ
ความรู และคนควาเพิ่มเติม 
2.3 ใชความรู ความคิด ที่ได
จากการอานไปใชคิด
แกปญหา ตัดสินใจ
คาดการณ และพัฒนาตน 
2.4 อานและตรวจสอบ
ความรูเพิม่เตมิอยูเสมอ 
 
3.1 อานออกเสยีงรอยแกว 
และรอยกรองไดคลอง และ 
ถูกตองตามลกัษณะ 
คําประพนัธ และการอาน
ทํานองเสนาะ 
3.2 ทองจาํและอธบิาย 
ความหมายของบทอาขยาน  

2.1 การอานในใจ อานจับ
ใจความสําคญัของเรื่องที่อาน 
โดยหาคําสําคญั ใชคําถาม 
ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด 
2.2 การตีความ วิเคราะห
ความ สรุปความ จากเรื่องที่
อาน ตัดสนิใจคาดการณ และ
ใชการอานเปนเครื่องมือ 
การพัฒนาตน การตรวจสอบ
ความรู และคนควาเพิ่มเติม 
2.3 การใชความรู ความคิด ที่
ไดจากการอานไปใชคิด 
แกปญหา ตัดสินใจ
คาดการณ และพัฒนาตน 
2.4 การอาน และตรวจสอบ
ความรู และคนควาเพิ่มเติม 
 
3.1 การอานออกเสียง 
รอยแกว และรอยกรองได
คลองและถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธ และการ
อานทํานองเสนาะ 
3.2 การทองจํา และอธิบาย
ความหมายของบทอาขยาน  
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

สาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6 

ความงดงามทางภาษา
สามารถอธิบายความหมาย
และคุณคา นาํไปใชอางองิ 
เลือกอานหนังสือ  
ส่ือสารสนเทศ  
ส่ืออิเล็กทรอนกิสตาม
จุดประสงคอยางกวางขวาง  
มีมารยาทการอานและนิสัย
รักการอาน 

บทรอยแกว และบทรอยกรอง
ที่ไพเราะ มีความงดงามทาง
ภาษา มีคุณคาทางความคิด 
และนําไปใชอางอิง 
3.3 เลือกอานหนังสือ และ
ส่ือสารสนเทศ ทัง้สื่อส่ิงพิมพ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ตรงตามจุดประสงค 
3.4 มีสุขลักษณะในการอาน
หนงัสือ มมีารยาทในการอาน
หนงัสือ มนีิสัยรักการอาน 
และแนะนาํหนังสือที่อานได 

บทรอยแกว และบทรอยกรอง
ที่ไพเราะ มีความงดงามทาง
ภาษา มีคุณคาทางความคิด 
และนําไปใชอางอิง 
3.3 การเลือกอานหนงัสือ และ
ส่ือสารสนเทศ ทัง้สื่อส่ิงพิมพ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ตรงตามจุดประสงค 
3.4 สุขลักษณะในการอาน
หนงัสือ มารยาทในการอาน
หนงัสือ นิสัยรกัการอาน และ
การแนะนําหนังสือ 
 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูขอ 2 สามารถ
แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน และใช
แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถดานการอาน นําความรู ความคิด 
จากการอานไปใชแกปญหา และตามผลการเรียนรูที่คาดหวังขอ 2.1) อานในใจ อานจับใจความ
สําคัญของเรื่องที่อานโดยหาคําสําคัญ ใชคําถาม ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด 2.2) 
การตีความ วิเคราะหความ สรุปความจากเรื่องที่อาน ตัดสินใจ คาดการณ และใชการอานเปน
เครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู และคนควาเพิ่มเติม 2.3) ใชความรู ความคิด ที่ได
จากการอานไปใชคิดแกปญหา ตัดสินใจคาดการณและพัฒนาตน 2.4) อานและตรวจสอบความรู
เพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 หนวยการเรียนรู  
 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ไดกําหนดหนวยการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย สาระที่ 1 การอาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 วิเคราะหหนวยการเรียนรู 
 

ภาคเรียนที ่1 ชั่วโมง 
100 

 การอาน 
นิทาน  
-  อานในใจบทรอยแกว 
-  อานออกเสียงบทรอยแกว 
-  ตอบคําถามจากการอานเรื่อง 
-  เรียงลําดับเหตุการณ 
-  บอกขอคิดที่ไดจากเรื่อง 
-  สรุปใจความสําคัญของเรื่อง 

20 
4 
 
 
 
 
 

 
เรื่องสั้น  6 
-  อานในใจ 
-  แสดงความคิดเห็นจากการอาน 
-  บอกความสัมพันธของเหตุการณ 
-  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
-  สรุปใจความสําคัญ 

 

สารคดีสําหรับเด็ก 5 
-  แสดงความคิดเห็น 
-  แยกแยะขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
-  จําแนกขอมูล 
-  สรุปใจความสําคัญ 
-  บอกความสําคัญของเรื่อง 
-  สรางนิสัยรักการอาน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนอานทั้ง 4 ประเภท ไดแก นิทาน 
สารคดีสําหรับเด็ก เร่ืองสั้น และบทรอยกรอง ประเภทละ 4 เร่ือง รวมจํานวน 16 เร่ือง 
 

การอานเชิงวเิคราะห 
 
 ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห จะสัมพันธกับการคิดเชิงวิเคราะห เพราะ
ในขณะที่นักเรียนอานเรื่องจะตองใชสมองในการรับรูและแปลความสัญลักษณเพื่อแยกแยะ 
วิเคราะห ประเมินและสรุปขอมูล เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดอยางถูกตองลึกซึ้งและนําขอมูลความรู
จากเรื่องที่อานไปใชประโยชนได ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
ผูวิจัยจะขอกลาวถึงการคิดวิ เคราะหในสวนที่ เกี่ยวกับความหมายของการคิดวิเคราะห 
องคประกอบของการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคิดวิเคราะห การสอนเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห และการใชคําถามเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
 
ความหมายของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไว
หลายทาน ดังนี้ 
 สมนึก ปฏิปทานนท (2542 : 51) จารุวรรณ พูพะเนียด (2542 : 24) ศิริกาญจน โกสมุภ 
และ ดารณี คําวัจนัง (2545 : 51) จงรักษ ตั้งละมัย (2545 : 20) และสุวิทย มูลคํา (2546 : 9) ไดให

ภาคเรียนที ่1 ชั่วโมง 
100 

บทรอยกรอง 
-  อานกลอนบทละครไดถูกตอง 
 ตามลักษณะคําประพันธ 
-  แปลความหมายของบทละคร 
-  ตอบคําถามจากเรื่อง 
-  วิเคราะหความ ตีความ 
-  สรุปใจความ 

5 
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ความหมายของการคิดวิเคราะหไวสอดคลองตรงกันวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ หรือ
เร่ืองราวตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย หรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอยๆ ที่
สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 
 เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 27) และ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 10) ไดใหความหมายของ
การคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทําความ
เขาใจเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล และเชื่อมโยงความหมายตางๆ เขาดวยกัน ประกอบดวยขั้นตอน
ของการแยกแยะประเด็นยอยๆ ของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหญ การหาขอมูลในแตละสวนยอย 
การพิจารณาขอมูลในแตละสวนยอยวาจําเปนและสัมพันธกันอยางไร การพิจารณาความคิดอ่ืนๆ 
ประกอบ และการสรุปตามฐานขอมูลที่มี  
 สวน รัตนา บรรณาธรรม (2546 : 48) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหที่แตกตาง
ออกไปวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดที่มีระบบมีข้ันตอนที่บุคคลเมื่อประสบปญหาเรื่อง
สถานการณที่มีทางเลือกหลายทาง ใชสติพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน การตัดสินใจจะใชขอมูล
จากแหลงตางๆ หรือหลักฐานแสดงเหตุผล ประกอบกับประสบการณเดิมที่เคยมีมา เพื่อเรียนรูวิธี
แกปญหานั้นในมุมมองใหม 
 นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ ไดแก บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน  
สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 36) ที่กลาววา การวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว
ใดๆ ออกมาเปนสวนยอยๆ วาสิ่งเหลานั้นประกอบกันอยูเชนไร แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพัน
กันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ แบงค (Banks 1977 : 137-138) ที่
กลาวถึงความหมายของการคิดวิเคราะหไววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะสวนตางๆ ของขอมูลและการสรางความสัมพันธในแตละสวนของขอมูล นอกจากนั้น 
คลารก (Clark 1970 : 11–13) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การ
คิดวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะสวนตางๆ และสรางความสัมพันธสวนนั้นๆ วามีความสัมพันธ
กันอยางไร 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทํา
ความเขาใจเรื่องตางๆ อยางละเอียดทุกแงมุม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนของการพิจารณาแยกแยะ
ประเด็นยอยของเรื่อง การหาขอมูลในแตละสวนยอย การพิจารณาความสัมพันธของขอมูลใน 
แตละสวนยอยและการรวบรวมขอมูลที่เปนหลักฐานสําคัญเพื่อนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจ 
และสรุปอยางเหมาะสม 
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องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหเปนทักษะสําคัญและจําเปน ดังนั้นจําเปนตองทราบถึงองคประกอบ
ของการคิดวิเคราะหเพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณากระบวนการคิดวิเคราะห ดังที่ ศิริกาญจน 
โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง (2545 : 51) และ สุวิทย มูลคํา (2546 : 23 - 24) ไดกลาวถึง
องคประกอบของการคิดวิเคราะห ไวสอดคลองตรงกันวา 
 การคิดวิเคราะห (analysis) เปนความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวใดๆ 
ออกเปนสวนยอยๆ วาส่ิงเหลานั้นมีองคประกอบกันอยูเชนไร ซึ่งสามารถจําแนกเปนพฤติกรรม
ยอยได ดังนี้ 
 1. การคิดวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของสิ่งของหรือเร่ืองราวตางๆ เปนความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางเรื่องขอเท็จจริง
และความคิดเห็น ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริงที่นํามาสนับสนุน เชน การวิเคราะห
สวนประกอบที่สําคัญ สาเหตุและสาระสําคัญของเรื่อง 
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในหาความสัมพันธของสวนสําคัญ
ตางๆ เปนการระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผล และความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 
 3.  การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ
สวนสําคัญในเรื่องนั้นๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เปนความสามารถในการใหผูเรียน
คนหาหลักการของเรื่อง ระบุจุดประสงคของผูเขียน ประเด็นที่สําคัญของเรื่อง เทคนิคทีใ่ชในการชกั
จูงผูอาน ความสัมพันธ และหลักการของสิ่งที่เรียนได 
 นอกจากนั้น เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 28 - 29) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะหที่แตกตางออกไปวา โดยทั่วไปการคิดวิเคราะห ประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 
องคประกอบ คือ ทักษะในการจัดระบบขอมูลความเชื่อถือไดของขอมูล และการใชทักษะเหลานั้น 
เพื่อการชี้นําพฤติกรรม ดังนั้นการคิดวิเคราะหจึงตรงกันขามกับลักษณะตอไปนี้ 
 1. การคิดวิเคราะหไมเปนเพียงการรับรูหรือการจําขอมูลเพียงอยางเดียว เพราะ การ
คิดวิเคราะหจะเปนการแสวงหาขอมูลและการนําขอมูลไปใช 
 2. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการมีทักษะเทานั้นแตการคิดวิเคราะหจะตองเกี่ยวกับ
การใชทักษะอยางตอเนื่อง 
 3. การคิดวิเคราะหไมเพียงแตการฝกทักษะอยางเดียวเทานั้น แตจะตองมีทักษะที่
จะตองคํานึงถึงผลที่ยอมรับได  
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 การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ประกอบเปนการคิดวิเคราะหแตกตางไปตามทฤษฎีการเรียนรู 
โดยทั่วไปสามารถแยกแยะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหได ดังนี้  
 การสังเกต จากการสังเกตขอมูลมากๆ สามารถสรางเปนขอเท็จจริงได 
  ขอเท็จจริง จากการรวบรวมขอเท็จจริงมากมายและการเชื่อมโยงขอเท็จจริงที่ขาด
หายไปสามารถทําใหมีการตีความ 
 การตีความ เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของการอางอิงจึงทําใหเกิดการตั้งขอตกลง
เบื้องตน 
 การตั้งขอตกลงเบื้องตน จากขอตกลงเบื้องตนนี้สามารถทําใหมีความคิดเห็นได 
 ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะตองมีหลักและเหตุผลเพื่อพัฒนาขอวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห การคิดวิเคราะหจะตองอาศัยองคประกอบเบื้องตนทุกอยางรวมกัน 
โดยทั่วไปผูเรียนไมเห็นความแตกตางระหวางการสังเกตและขอเท็จจริงหรือการตีความวาแตกตาง
ไปจากการแสดงความคิดเห็น หากผูเรียนเขาใจถึงความแตกตางก็จะทําใหผูเรียนเริ่มพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหได 
 ในสวนของนักการศึกษาตางประเทศ ไดกลาวถึง องคประกอบของการคิดวิเคราะห ไว
ดังนี้ 
 บลูม (Bloom 1957 : 148 – 150) ไดสรุปองคประกอบของการวิเคราะหไว 3 สวน ดังนี้  
 1.  การวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลตางๆ ที่ไดมานั้นสามารถแยกเปนสวนยอยได ขอความ
บางขอความอาจเปนความจริง บางขอความเปนคานิยมและบางขอความเปนความคิดของผูเขียน 
ซึ่งการวิเคราะหเนื้อหาประกอบดวย 

1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆ ในขอมูล 
1.2 การแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ 
1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคล

และของกลุม 
1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากความปลีกยอย 

 2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักๆ ได ทั้งความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวางขอสรุป และยัง
รวมถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานที่นํามาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ
สามารถแยกออกไดดังนี้ 
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2.1 ความเขาใจความสัมพันธของแนวคิด ในบทความและขอความตางๆ 
2.2 ความสามารถในการระลึกไดวามีส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น 
2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือ

ขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น 
2.4 ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมา 
2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจาก

ความสัมพันธอ่ืนๆ 
2.6 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับ

ขอมูลได 
2.7 ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และแยกรายละเอียดที่สําคัญและไม

สําคัญได 
 3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการในการคิด
วิเคราะหหลักการนี้ จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงค และมโนทัศน ซึ่งการคิดวิเคราะหหลักการ
สามารถแยกไดดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ
องคประกอบตางๆ  

3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
3.3 ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียน

หรือ ลักษณะของการคิด ความรูสึกที่มีในงาน 
3.4 ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ 
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 
3.6 ความสามารถในการรูแงคิด และทัศนคติของผูเขียน 

 นอกจากนี้ คลารก (Clark 1970 : 11 – 13) และ ลอเบอร (Lorbour 1995 : 113, อาง
ถึงใน สมนึก ปฏิปทานนท 2542 : 49-50) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะหไวใน
ทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางปญญา ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ  
 1. การคิดวิเคราะหเนื้อหา ไดแก ความสามารถในการสรุปและการแยกแยะ
องคประกอบออกเปนสวนยอย 
 2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี
ความสอดคลองกันหรือไม 
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 3. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการสื่อสารถึงสิ่งใด 
การดูความสัมพันธระหวางการแสดงความคิดเห็น 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การคิดวิเคราะห มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ลักษณะ 
คือ 
 1. การคิดวิเคราะหเนื้อหา เปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากขอสมมติฐาน และ
สามารถสรุปขอความนั้นๆ ได 
 2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยงเหตุ
และผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและขอสรุป 
 3.  การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และ
ความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการสื่อสารใหทราบ 
 
การสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
 ในการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนี้ ปราณี โพธิสุข (2538 : 46, 
อางถึงใน ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง 2545 : 52 - 53) ไดกลาวไววา ในการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตองเริ่มสอนจากทักษะยอยสําหรับเปนพื้นฐานไปสูทักษะที่ซับซอน
ดังนี้ 
 1. การสังเกต เปนทักษะขั้นตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติและทาง
สังคม ครูอาจฝกใหผูเรียนรูจักการสังเกตโดยตรง เชน สังเกตปรากฏการณธรรมชาติ สังเกตความ
เปนอยูของคนในชุมชน สังเกตการดํารงชีวิตของสัตว สังเกตของจริง ฯลฯ และสังเกตโดยทางออม 
เชน การสังเกตจากภาพถาย แผนที่ วีดิทัศน รูปจําลอง สไลด การเลนเกมบางประเภท เชน เกม
จับผิด หรือเกมจับคูภาพ เปนตน การฝกการสังเกตจะชวยใหผูเรียนไดฝกการเฝาดูรายละเอียดของ
สถานการณตางๆ พฤติกรรมของคน วัตถุส่ิงของ รายงานหรือบุคคล 
 2. การวัดและการใชตัวเลข ในชีวิตประจําวันของผูเรียนจะตองเกี่ยวของกับการชั่ง
น้ําหนัก การวัดสวนสูง การวัดไข การวัดพื้นที่ปริมาตร การคํานวณทางคณิตศาสตร การดูแลเวลา 
วัน เดือน ป ที่เปนตัวเลข ซึ่งผูเรียนควรไดรับการฝกทั้งโดยการคิดคํานวณและการสังเกตเพื่อ
ประมาณการ 
  3. การจําแนกประเภท ส่ิงของที่อยูรอบตัวเราสามารถจัดเปนประเภทไดหลาย
ประเภทตามเกณฑที่ใช เชน สี รูปราง อายุ ขนาด ลักษณะ คลายคลึงหรือแตกตาง ซึ่งผูเรียนควร
ไดรับการฝกใหจําแนกประเภทคน สัตว ส่ิงของ ปรากฏการณทางธรรมชาต ิส่ิงแวดลอมรอบตัวโดย
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ใชเกณฑที่ตนเองสรางขึ้นอยางสม่ําเสมอ เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห โดยจําแนกประเภทของสิง่
ตางๆ 
 4. การสื่อสาร สามารถสังเกตไดจากการฟง พูด อาน เขียน รวมทั้งการแสดงออกทาง
หนาตา ทาทาง เปนสิ่งที่ผูเรียนควรไดรับการฝกใหมีความสามารถรับรูและสงขาวสารความรูสึก 
แนวความคิด หรือปญหาตางๆ กับผูอ่ืน 
 5. การใชความสัมพันธระหวางระยะทาง–เวลา เชน ความสัมพันธของวัตถุส่ิงของ 
สถานที่ บุคคล ซึ่งสัมพันธกันในแงของเวลาและระยะทาง การลําดับเหตุการณตางๆ ตามลําดับ
กอนหลัง ที่สัมพันธกับความใกลไกลของระยะทาง 
 6. การทํานาย เปนการคาดเดาถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ
มากกวาการเดา เพราะมีการศึกษาหลักฐานตางๆ อยางรอบคอบ หรือการสังเกตการณส่ิงใด ส่ิง
หนึ่งอยางตอเนื่อง จนมั่นใจวาเมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลวจะเกิดอีกเหตุการณหนึ่งตามมา เชน 
การเห็นมดยายรัง อาจทํานายวา อีกไมนานจะเกิดฝนตกหนัก เปนตน 
 7. การอางอิง เปนการลงความเห็น โดยพิจารณาจากหลักการทั่วไป ไปสูเร่ืองเฉพาะ
เปนการแสดงนัยหรือการลงสรุป หรือการตัดสินสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง 
 8. การนิยามปฏิบัติการ เปนการกําหนดความหมายหรือการอธิบายสถานการณบาง
ส่ิงบางอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไดงายขึ้น 
 9. การแปลความหมายขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาแปลความ หรือ
ตีความหมายโดยวิธีการตางๆ เชน การหาคาทางสถิติ การเขียนกราฟแบบตางๆ หรือ การอธิบาย
แลวสรุปผล 
 10. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดเดาหรือคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับ
สาเหตุหรือผลที่จะเกิดขึ้น แลวทดสอบวาสมมติฐานใดถูกตองที่สุด โดยการสังเกตการณหรือ
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือต้ังสมมติฐานใหม 
 นอกจากนี้ สุวิทย มูลคํา (2546 :15) ไดกลาวถึงทักษะยอยของการคิดวิเคราะหไวใน
ทํานองเดียวกันวา ทักษะยอยของการคิดวิเคราะหประกอบดวย 
 1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบ หรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
 2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห โดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยาง ไดแก ความรูหรือประสบการณเดิม และการคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวม
ของกลุมขอมูลบางกลุม 
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 3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห การแจกแจงขอมูลที่มีอยู 
ลงในแตละหมวดหมูโดยคํานึงถึงความเปนตัวอยางเหตุการณ การเปนสมาชิก หรือการกําหนด
หมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมูโดยคํานึงถึง
ความเปนตัวอยางเหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง  
 4. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับหรือจัดระบบให
งายแกการทําความเขาใจ 
 5.  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมูในแงของความมาก - นอย 
ความสอดคลอง - ความขัดแยง ผลทางบวก-ทางลบ ความเปนเหตุ-เปนผล ลําดับความตอเนื่อง 
 สวน เสงี่ยม โตรัตน (2546 : 28 - 29) ไดกลาวถึงการสอนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
ที่แตกตางออกไปวา การฝกการคิดวิเคราะหจะยากกวาการสอนใหผูเรียนจดจํา ขอเท็จจริงและ
ยากกวาการวัดผล โดยแบบทดสอบเลือกตอบ จุดประสงคของรายวิชาจะตองมุงการวิเคราะห การ
เรียบเรียงความคิด การตัดสินคุณคาและการนําไปใช การเรียนจะควบคูไปกับการเรียนรูทั้งสาระ
และกระบวนการเรียนรู ผูสอนจะตองจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห โดยครูตองมี
ความเชื่อในส่ิงตอไปนี้ 
 1. ครูตองมีความเชื่อวาการคิดวิเคราะหสามารถเรียนรูไดทั้งจากครู เพื่อน และแหลง
เรียนรูตางๆ 
 2. ครูตองมีความเชื่อวาแรงจูงใจ เพื่อคิดคนการแกปญหาเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการ
คิดวิเคราะห 
 3. การสอนในรายวิชาที่จะสงเสริมการคิดวิเคราะหควรจะสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 
 4.  การสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการเนนเฉพาะเนื้อหาตามบทเรียน 
 5. ผูเรียนจะตองฝกวิธีการตัดสินใจ ทักษะการอานและเขียนเปนทักษะสําคัญของ
การคิดวิเคราะห 
 6.  ผูเรียนควรเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 7. การสอนวิธีการแกปญหาทําใหผูเรียนมีความสามารถในดานอภิปรีชาญาณที่ชวย
คิดวิเคราะหไดดี และการเรียนการสอนควรคํานึงถึงการบูรณาการความรู 
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสอนเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน
ตองใชการฝกฝนใหมาก ฝกบอยๆ และทําอยางตอเนื่อง ตลอดจนฝกทักษะยอยพื้นฐานกอนที่จะ
ไปสูทักษะที่ซับซอน ไดแก การสังเกต การวัดและการใชตัวเลข การจําแนกประเภทการสื่อสาร การ
ใชความสัมพันธระหวางระยะทาง-เวลา การทํานาย การอางอิง การนิยามปฏิบัติการ การแปล
ความหมายขอมูล และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งครูจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนดวย 
 
ความหมายของการอาน 
 การอาน เปนกระบวนการที่ซับซอนของสมองในการรับรูและแปลความสัญลักษณ นัก
การศึกษาไดใหความหมายของการอานไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 สุริยา ตอพล (2541 : 33) จรัญ สุขเกษม (2542 : 10, อางถึงใน เสาวลักษณ  
ตรองจิตร 2547 : 23) และ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545 : 2) ไดกลาวถึงความหมายของการอาน
ไวสอดคลองตรงกันวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองที่สลับซับซอนในการทําความ
เขาใจ แปลความหมายจากตัวอักษร สัญลักษณ กลุมคําหรือวลี ประโยค และเรื่องราวของสาระที่
ผูอานตองตีความหมายของสิ่งที่อานออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผล โดยนําความรูจาก
ประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่องตัดสินใจวาผูอานนั้นอานแลวเขาใจถูกตอง 
 นอกจากนี้ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 81) และ จิตราภรณ ดวงจุมพล (2543 : 
20) ไดกลาวถึงความหมายของการอานไวทํานองเดียวกันวา การอาน เปนกระบวนการสื่อสารที่
เปนขั้นตอนของการรับสาร โดยผูอานตองใชประสาทสัมผัสทางตารับภาพ ตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ ดวยการสังเกตพิจารณา ผูอานตองใชประสบการณของตนในดานความรูความเขาใจ
และความสามารถในระบบภาษา  ผานกระบวนการทางความคิด ผูอานจะไดเก็บขอมูล
สาระสําคัญหรือรวบรวมความคิดที่มีอยูในหนังสือที่ใชในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานแปล 
ความหมายและทําความเขาใจในสิ่งที่อานผสมผสานกับประสบการณเดิมในการตีความและ 
ขยายความเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองอันเปนจุดประสงคหลักของ การ
อาน 
 สวน วัชรี บูรณสิงห และ นิรมล ศตวุฒิ (2542 : 2) ไดกลาวถึงความหมายของ 
การอานไววา การอาน หมายถึง การอานตามการออกเสียงหรือความเขาใจตามตัวหนังสือ  
การคนหาความหมายหรือเครื่ องหมาย  หรือสัญลักษณใดๆ  ที่สามารถนํามาตีความ  
ส่ือความหมายใหเกิดความเขาใจในสิ่งนั้นๆ ได 
 นอกจากนี้ แฮริส และ สมิท (Harris and Smith 1976 : 14) คูเปอร และคนอื่นๆ 
(Cooper and others 1979 : 3) และ เดอชองค (Dechant 1982 : 5) ไดกลาวถึงความหมายของ
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การอานไวในทํานองเดียวกันวา การอาน เปนกระบวนการซึ่งมีรูปแบบของการสื่อความหมายของ
ผูอานที่มีปฏิสัมพันธระหวางถอยคํา ความคิด และภาษา ผูอานตองถอดรหัสความหมายของ
ถอยคํา หรือจะใชวิธีคาดเดาความหมายไปเรื่อยๆ จนกวาจะเขาใจความหมาย โดยผูอานตองนํา
ความรูและประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ คาร (Car 1983 : 27) ที่
กลาวถึงความหมายของการอานไวในทํานองเดียวกันวา การอาน เปนการตีความเรื่องที่อานจาก
ประสบการณของผูอานโดยใชความรูเดิมในการตีความและตัดสินความอยางมีเหตุผล 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองในการรับ
สารจากสิ่งพิมพแลวใชกระบวนการทางความคิดในการทําความเขาใจ แปลความหมายจาก 
ตัวอักษร สัญลักษณ กลุมคํา ประโยค และเรื่องราวของสาระ ที่ผูอานตองตีความหมายของ ส่ิงที่
อานออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผล โดยนําความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเปนเครื่อง
ตัดสินใจ 
 
ความสําคัญของการอาน 
 การอาน เปนพื้นฐานสําคัญในการทําใหเกิดการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ ไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ความรูที่ไดจากการอานสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดชวยให
ชีวิตมีความบันเทิง พัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญา สามารถนํามาแกไขเหตุการณได
ทันทวงทีและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังที่ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 2) และพนิตนันท  
บุญพามี (2542 : 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวในทํานองเดียวกันวา การอานมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตมนุษยในสังคมปจจุบัน เพราะนอกจากจะอานเพื่อความเพลิดเพลิน
แลว ยังเปนการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากขาวสาร สารนิเทศทุกประเภทชวยใหเราสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทันเหตุการณ นอกจากนี้การอานยังชวยเพิ่มพูน
ประสบการณ สติปญญาและความคิด ทําใหเกิดความงอกงามทางวุฒิภาวะและวุฒิปญญาของ
ตนมาใชใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม 
 สวน จิตราภรณ ดวงจุมพล (2543 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การ
อานมีความสําคัญสําหรับบุคคล เปนเครื่องมือช้ีถึงคุณภาพของประชากรในสังคมที่ไดรับการ
สงเสริมการอานจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีกวา 
 นอกจากนี้ คลิฟฟอรด (Clifford 1966, อางถึงใน จารุวรรณ พูพะเนียด 2542 : 23) ได
กลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้ 
 1.  ชวยสรางความพึงพอใจใหแกชีวิต 
 2.  ชวยในการพบปะสังสรรค 
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3.  พาผูอานทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ ที่ไมสามารถไปไดดวยตนเอง 
4. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
5. ทําใหเกิดความสนใจใหมๆ ข้ึนมา 
6.  ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
7.  ไดรูเร่ืองราวตางๆ ที่ผูเขียนไดบันทึกไว 
8.  ชวยในการแกปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสวนตัว 
9. ใหความรูและทักษะเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน 
10. พัฒนาคุณคาทางจริยธรรม และชวยใหผูอานเกิดความมั่นใจในตัวเอง 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การอาน เปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในยุค
ขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มพูนสติปญญา ประสบการณและความคิดมาใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
และสังคม ตลอดจนทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของผูอานใหเปนไป
ในทางที่ดีงาม และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
จุดมุงหมายในการอาน 
 การอานหนังสือของแตละบุคคลมีจุดมุ งหมายในการอานที่แตกตางกัน  ซึ่ ง 
นักการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวหลายทาน ดังนี้ 
 ดนยา วงศธนชัย (2542 : 9 - 10) และ ฟอน เปรมพันธ (2542 : 105) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายในการอานไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
 1. อานเพื่อศึกษาหาความรู เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรูในการเรียนวิชาตางๆ 
งานเขียนประเภทนี้ ไดแก ตําราทางวิชาการ 
 2. อานเพื่อใหรู เปนการอานเพื่อตองการใหรูในสิ่งที่เปนปญหาที่ไมเขาใจ หรือเปน
การอานเพื่อรูขาวสาร ขอเท็จจริง คนหาขอมูล ผูอานจะตองอานจํานวนมาก และใชกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณในการอาน งานเขียนประเภทนี้ ไดแก วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ 
 3. อานเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ เปนการอานเพื่อผอนคลายความเครียด
และหาความสุขใหกับชีวิต งานเขียนประเภทนี้ ไดแก เร่ืองสั้น นวนิยาย หนังสือจิตวิทยา 
 4. อานเพื่อปรับปรุงงานอาชีพ เปนการอานเพื่อคนหาขอมูล สาระความรูตางๆ ใน
สาขาวิชาของผูอาน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง งานเขียนประเภทนี้เปนงานเขียน
เฉพาะสาขาวิชา 
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 สวน เลวี่ (Levi 1990, อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2545 : 3) ไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของการอานไว ดังนี้ 
 1. อานเพื่อตีความสัญลักษณใหเปนความหมายที่ถูกตอง 
 2. อานเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ และสรุปแนวความคิดของเรื่อง 
 3. อานเพื่อตอบคําถามไดถูกตอง 
 นอกจากนี้ มิลเลอร (Miller 1977 : 15) ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 
 1. อานเพื่อความเขาใจ  
 2. อานเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. อานเพื่อสํารวจรายละเอียดและจับใจความสําคัญทั่วไป 
 4. อานเพื่อความเขาใจอยางถองแท 
 5. อานเพื่อใชวิจารณญาณติดตามขอความที่อาน 
 6. อานเพื่อการวิเคราะหขอความหรือแนวความคิดในเรื่องที่อาน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความมุงหมายในการอานขึ้นอยูกับความตองการหรือ
ความสนใจของผูอาน จุดมุงหมายสําคัญของการอานคือ การอานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความคิด 
และความเพลิดเพลินผอนคลาย เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรูความสามารถ 
การนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจในการอานของผูอาน 
 
ระดับการอาน 
 การอานเปนทักษะที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในแตละระดับซึ่งแตกตางกันตาม
เกณฑที่นักวิชาการยึดถือมาใชแบงดังนี้ 
 เปลื้อง ณ นคร (2538 : 37-38) แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับพื้นฐานการอาน หมายถึง ระดับการอานที่สามารถอานออกเสียงหรืออานใน
ใจได สามารถสะกดตัวอักษรไดคลองแคลว และรูความหมายของคํา 
 2. ระดับการอานตรวจตรา หมายถึง การทําความรูจักกับหนังสือที่อานในชีวิตการ
งาน หรือการเรียน เปนการอานอยางคราวๆ 
 3. ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ผูอานเขาใจหนังสือที่อานไดเปน
อยางดี เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรู ความเขาใจ และใหเกิดสติปญญา 
 4. ระดับการอานอยางคนควา หมายถึง การอานเพื่อความรอบรู เปนการอาน
ระดับสูงอานเพื่อคนควาเปรียบเทียบวาในเรื่องนั้นๆ มีผูใดเขียนไววาอยางไร 
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 นอกจากนี้ ปราณี เพชรแกว (2542 : 6, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร 2547 : 34) 
ไดแบงระดับของการอานไวเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจากความสามารถในเชิงการอานดังนี้คือ 
อานออก อานได อานเปน 
 1. การอานออก หมายถึง อานไดถูกตองตามอักขระวิธี หลักการประสมอักษรและ 
อานตามเนื้อเร่ืองติดตอกันตั้งแตตนจนจบแตไมสามารถถายทอดรายละเอียดของเนื้อหาที่อานได 
 2. อานได หมายถึง การอานที่มีพฤติกรรมการอานออกและเมื่ออานจบแลวก็รูวา ใคร
ทําอะไร ที่ไหน อยางไร แตไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากกวานี้ 
 3. อานเปน หมายถึง การอานที่ผูอานพิจารณาไดอยางละเอียดลึกซึ้ง และแตกฉาน
ในเนื้อหาที่อาน เกิดความคิดสรางสรรคและสามารถถายทอดความคิดนั้นออกมาใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวันของตนและผู อ่ืนอีกดวย การอานในระดับนี้เปนการอานอยางมี
วิจารณญาณ 
 นอกจากนี้ ดอนแมน และคนอื่นๆ (Dallman and others 1974 : 166) ไดจําแนกระดับ
การอานเพื่อความเขาใจออกเปน 3 ระดับ คือ  
 1. ระดับความเขาใจขอเท็จจริง หมายถึง ความเขาใจเรื่องที่อานตามตัวหนังสือที่
เขียนไว 
 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ หมายถึง ความเขาใจโดยอาศัยการสรุปความ 
ตีความ แปลความ จากเรื่องที่อานได 
 3. ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา คือ ความสามารถในการประเมินคาสิ่งที่อานมา
โดยอาศัยความรู และประสบการณของการอานพิจารณาตัดสินวาขอสรุปของผูเขียนถูกตอง
หรือไม อยางไร 
 จากการแบงระดับการอานของนักวิชาการขางตน สามารถสรุประดับการอานโดย
พิจารณาความสามารถในการอานเปนเกณฑไดดังนี้ 
 การอานในระดับพื้นฐาน หมายถึง ทักษะการอานที่ผูอานตองสามารถอานออก  
เขียนไดถูกตองตามอักขระวิธี สามารถอานในใจได มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําที่อาน
ซึ่งเปนทักษะการอานที่จําเปนในการอานเพื่อพัฒนาระดับสติปญญาในระดับสูงตอไป 
 การอานในระดับสูง หมายถึง การอานที่ผูอานตองใชทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคาของเรื่องที่อานเพื่อนําความรูจากการอานมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม การอานในระดับนี้ ไดแก การอานวิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณ การอานอยาง
สรางสรรค 
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ความหมายของการอานเชิงวิเคราะห 
 การอานเชิงวิเคราะหจัดเปนการอานระดับสูงที่นักเรียนตองใชทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะห ขอเท็จจริง ความคิดเห็นของเรื่องที่จะอาน ซึ่งการอานเชิงวิเคราะหมีคําเรียก หลาย
อยาง เชน การอานอยางวิเคราะห การอานอยางพินิจ การอานแบบไตรตรอง แตทุกคําที่กลาวมา
ลวนมีความหมายใหใชสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง นําเอาประโยชนจากการอานมาใชอยางมี
เหตุผล และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีผูใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไวหลายทานดังนี้ 
 สมพร มันตะสูตรแพงพิพัฒน (2534 : 56) สมบัติ จําปาเงิน และ สําเนียง  
มณีกาญจน (2539 : 71) ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542 : 168) และ พนิตนันท บุญพามี (2542 : 
103) ไดใหความหมายไวสอดคลองกันวา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเพื่อพิจารณา
อยางถี่ถวนในสวนประกอบของบทอานอยางละเอียด ซึ่งจะตองอาศัยการวิเคราะหบทอาน
ประกอบกันไปดวย จึงจะสามารถรับสารที่ผูเขียนสงมายังผูอานไดตามประสงค 
 วรรณา บัวเกิด (2541 : 156) วัชรี บูรณสิงห และ นิรมล ศตวุฒิ (2542 : 43) และ 
ฐิตินันท ประทุมนันท (2545 : 16) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไวในทํานองเดียวกัน
วา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเพื่อแยกแยะความคิดที่อาจจะอยูอยางกระจัดกระจาย
ในสวนตางๆ ของขอความที่อาน แลวนํามาจัดลําดับ แยกแยะประเด็นสําคัญ มีการศึกษาคนควา
อยางละเอียดมาประกอบความคิด การวิเคราะหจําเปนตองอาศัยความรูในเร่ืองนั้นๆ มาประกอบ
จึงจะสามารถแยกแยะขอมูล ขอเท็จจริงกับความคิดเห็น ขอเท็จจริงกับจินตนาการ โดยใช
ความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งเพื่อประเมินสิ่งที่อาน ตัดสินวาถูกหรือผิด หรือ
หาคุณคาในสิ่งที่อาน 
 สวน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 208) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะห ไว
ในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานหนังสือแตละเลมอยางละเอียดใหไดความ
ครบถวน แลวจึงแยกแยะใหไดวาสวนตางๆ นั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไรบาง แตละ
ดานสัมพันธกับสวนอื่นอยางไร  
 นอกจากนี้ มิลเลอร (Miller 1977 : 189) ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไว
วา การอานเชิงวิเคราะห เปนกระบวนการอานขั้นสูงที่ผูอานตองประเมินผลสิ่งที่อานโดยใชความรู
จากประสบการณในการอานเปนเกณฑเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคลองกับ เบอรน และคณะ (Burns 
and others 1984 : 247) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไวในทํานองเดียวกัน
วา การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานที่ผูอานพยายามหาขอมูลจากแหลงตางๆ มาเปรียบเทียบกัน
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เพื่อสรุปและประเมินวาส่ิงที่อานนั้นตรงตามเกณฑที่ตั้งไวหรือไม มีความเหมาะสมถูกตองมาก
นอยเพียงใด 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การอานเชิงวิเคราะห หมายถึง การอานเพื่อพิจารณา
ในสวนประกอบของบทอานอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อแยกแยะประเด็นสําคัญ แยกแยะขอมูล 
ขอเท็จจริงกับความคิดเห็น ขอเท็จจริงกับจินตนาการ แลวนํามาจัดลําดับโดยอาศัย ความรูในเรื่อง
นั้นๆ มาประกอบการพิจารณา โดยใชความคิดอยางรอบคอบ ใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง เพื่อ
ประเมินสิ่งที่อานและหาคุณคาในสิ่งที่อาน 
 
องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห 
 องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูอานสามารถนํามาใช
เพื่อชวยในการทําความเขาใจในการอานใหชัดเจนขึ้นซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของ
การอานเชิงวิเคราะหไวดังนี้ 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2539 : 23) ไดกลาวไววา องคประกอบที่เปนพื้นฐานที่ชวยใน
การอานเชิงวิเคราะห ไดแก  
 1. รูปแบบของวรรณกรรม วรรณกรรมแตละชนิดมีรูปแบบแตกตางกัน จึงมีขอจํากัด
และลักษณะเฉพาะไปตามวิธีการ และแนวนิยมในการแตง การเขาใจรูปแบบของวรรณกรรม
นับเปนกรอบจํากัดอยางหนึ่งที่จะชวยในการพินิจสารมีหลักเกณฑที่เเนนขึ้น 
 2. ภูมิหลังทางสังคม ไดแก สภาพสังคมสมัยที่แตงหรือปรากฏวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ 
ข้ึนมาเปนครั้งแรก และสภาพภูมิหลังที่เสนอวรรณกรรมเรื่องนั้นนํามาบรรยายผูกเปนเรื่อง เปนฉาก 
เปนเหตุการณข้ึนมา การทราบภูมิหลังทางสังคมจะเปนประโยชนในแงนํามาศึกษาทําความเขาใจ
สภาพสังคมที่ปรากฏในเรื่อง ตลอดจนพฤติกรรม ความคิดของตัวละครไดงายขึ้น และการวินิจสาร
จะมีน้ําหนักแหงเหตุผล และความจริงอยางแจมชัด 
 3. ภูมิหลังเกี่ยวกับผูแตง ภูมิหลังเกี่ยวกับประวัติผูแตงชวยในการตีความพินิจสาร
แคบและลึกขึ้น เพราะถาผูอานทราบชีวประวัติของผูแตง จะชวยใหทราบทั้งทัศนคติ บุคลิก 
ความคิดของผูแตง รวมทั้งสภาพสังคมในสมัยผูแตงมาเปนขอมูลประกอบการพินิจสารที่ปรากฏใน
งานชิ้นนั้นๆ ยิ่งขึ้น สามารถแยกแยะไดวาสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนทัศนะของผูเขียน 
ผูเขียนตองการสื่อออกมาดวยจุดประสงคใด 
 นอกจากนี้ ทิพยสุเนตร อนัมบุตร (2542 : 8) และ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 208) 
ไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การอานเชิงวิเคราะหมีองคประกอบพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 

 1. รูปแบบของวรรณกรรม 
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2.  กลวิธีในการเขียน 
3.  สํานวนภาษาในการเขียน 
4.  เนื้อเร่ือง 
5.  แนวคิดหลักของเรื่อง 
6.  ขอมูลเสริม 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา องคประกอบของการอานเชิงวิเคราะห ไดแก รูปแบบ
ของวรรณกรรม กลวิธีในการเขียน สํานวนภาษาในการเขียน เนื้อเร่ือง แนวคิดหลักของเรื่องขอมูล
เสริม ภูมิหลังทางสังคม และภูมิหลังเกี่ยวกับผูแตง 
 
ทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะห 
  การอานเชิงวิเคราะห เปนการอานเพื่อเลือกและประเมิน ประกอบไปดวยทักษะยอย 
ดังที่นักวิชาการไดกลาวไวหลายทานดังนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 209) ไดกําหนดไววา การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย
ทักษะยอย ดังตอไปนี้  
 1. ทักษะในการดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด อาจเปนนิทาน บทละคร 
นวนิยาย เร่ืองสั้น บทรอยกรอง หรือบทความจากหนังสือพิมพ  
 2. ทักษะในการจําแนกเนื้อเร่ืองออกเปนสวนๆ ใหเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร 
เมื่อไร  
 3. ทักษะในการจําแนกแตละสวนใหละเอียดลงไปวาประกอบกันอยางไร หรือ 
ประกอบดวยอะไรบาง 
 4. ทักษะในการพิจารณาใหเห็นวาผูเขียนใชกลวิธีเสนอเรื่องอยางไร 

 นอกจากนี้ พรอุมา พิชยะสุนทร (2546 : 23) ไดกลาวไววา การอานเชิงวิเคราะห 
ประกอบดวยทักษะยอยตอไปนี้ 
 1. การจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออกจากขอความที่อาน 
  2. การประเมินคาความเชื่อถือไดของขอมูล 
  3. การแสดงปฏิกริยาตอส่ิงที่อาน ซึ่งประกอบดวย การใชปญญาและอารมณหรือ
ความประทับใจจากขอความที่อาน 
 4. การนําไปใช 
 สวน สุวิทย มูลคํา (2546 : 15) ไดกลาวไววา การอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวยทกัษะ
ยอยตอไปนี้ 
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 1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
 2. การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยาง ไดแก ความรูหรือประสบการณเดิม การคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของ
กลุมขอมูลบางกลุม 
 3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
 4. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปนตัวอยาง
เหตุการณ การเปนสมาชิกหรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
 5. การนําขอมูลที่แจกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ หรือจัดระบบให
งายแกการทําความเขาใจ 
 6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมูในแงของความมาก-นอย ความ
สอดคลอง-ความขัดแยง ผลทางบวก-ทางลบ ความเปนเหตุ-เปนผล ลําดับความตอเนื่อง 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ทักษะยอยในการอานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย 

 1. ดูรูปแบบของงานประพันธวาใชรูปแบบใด  
 2.  แยกเนื้อเร่ืองออกเปนสวนๆ ใหเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร  

3. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความเขาใจ 
4.  การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
5.  การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออกจากขอความที่อาน 
6.  การประเมินคาความเชื่อถือไดของขอมูล 
7.  การนําไปใช 
8.  การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู  
9.  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมู  

 
กระบวนการในการอานเชิงวิเคราะห 
 ในการอานเชิงวิเคราะห ตองมีหลักในการวิเคราะหประเด็นของเรื่องที่อาน การอานเชิง
วิเคราะหจึงสัมพันธกับการคิดวิเคราะห ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดระบุเร่ืองของการคิดวิเคราะหไวใน
สาระการอาน โดยกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 
วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถในการอาน ซึ่งในเรื่องของการอานเชิงวิเคราะหนั้น สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (2547 : 21) ไดกําหนดเกณฑการอานเชิงวิเคราะหไว 
3 ขอ ดังนี้ 
 1. จําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง 
 2. จัดลําดับขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 3. เปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง 
 นอกจากนั้นในงานวิจัยของ จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 54-56) ไดกําหนดเกณฑในการ
อานเชิงวิเคราะหไว 5 ดาน ดังนี้ 1) วิเคราะหความสําคัญของเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง  
2) ตอบคําถามจากการวิเคราะหเนื้อเร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง 3) บอกประโยชนและโทษของ 
เนื้อเร่ืองที่อานไดถูกตอง 4) วิเคราะหไดวาขอความนั้นนาเชื่อถือเพียงใด 5) แสดงความคิดเห็น
สนับสนุน คัดคานขอความหรือเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล 
 สวนงานวิจัยของ เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 7) ไดกําหนดเกณฑในการอานเชิง
วิเคราะหไว 4 ดาน ดังนี้ 1) ประเมินสิ่งที่อานแลวตัดสินวาถูกหรือผิด 2) หาคุณคาในสิ่งที่อาน 3) 
หาความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 4) หาขอแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับ
จินตนาการ 
 งานวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 11) ไดกําหนดเกณฑในการอานวิเคราะหไว 
5 ดาน ดังนี้ 1) มีความสามารถในการแยกองคประกอบยอยของเรื่อง 2) บอกความเกี่ยวของของ
องคประกอบยอยหรือบอกความสัมพันธในเชิงเหตุและผล 3) การลําดับเหตุการณในเร่ือง 4) การ
วิเคราะหโวหารในการเขียน 5) การวิเคราะหวัตถุประสงคหรือเจตนาของผูเขียน 6) การแยก
ขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น 

ในขณะเดียวกันการอานเชิงวิเคราะห จําเปนตองใชหลักเกณฑการวิเคราะหตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom 1956, อางถึงใน สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 36) ดวย ซึ่งจําแนกไดเปน 3 
ขอยอย ดังนี้ 1) วิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่องราวหรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหัวใจของเรื่อง 2) วิเคราะห
ความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธของสวนตางๆ 3) วิเคราะห
หลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือ
ปรากฏการณนั้นๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด  
 จากเกณฑการพิจารณาการอานเชิงวิเคราะหที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสังเคราะห
เกณฑในการวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหไว 6 ดาน ดังนี้ 1) บอกรายละเอียดของ
เร่ืองไดถูกตอง 2) จัดลําดับเหตุการณในเรื่องไดถูกตอง 3) บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ใน
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เร่ืองไดถูกตอง 4) บอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง 5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
ไดถูกตอง และ 6) บอกจุดมุงหมายของผูเขียนไดถูกตอง  

 
การใชคําถามเพื่อสงเสริมการอานเชิงวิเคราะห 
 การถามคําถาม จัดเปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการที่จะฝกใหเด็กคิด เพราะการถามนําเปน
การนํานักเรียนใหเกิดการคิดไตรตรอง ทบทวนความเขาใจของตนเอง และพยายามคิดเพื่อจะหา
คําตอบมาตอบคําถามของครูใหได นอกจากนี้การถามคําถามก็เปนกลยุทธอยางหนึ่งของการสอน 
ถือวาเปนวิธีที่ดีที่จะใชในการสื่อสารกับผูเรียนและจุดประกายไปสูคําถามอื่นๆ หรือความสนใจ
คนควาหาคําตอบ ทําใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารญาณ คิดสรางสรรค กอใหเกิดความทาทาย 
และถาการถามไมคุกคาม หรือคนหาคําตอบจากผูเรียนมากเกินไปก็จะทําใหเกิดสถานการณที่
เหมาะสมตอผูเรียนรู กอใหผูเรียนเกิดความรู สรางสิ่งเชื่อมโยง และจูงใจใหผูเรียนรูจักการคิดแบบ
ไตรตรอง (reflecting thinking) หรือการวางแผน (planning)  

 การถามคําถามเปนศิลปะที่ซับซอน ครูควรฝกการใชคําถามที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความ
ตองการตอบคําถามดวยความเต็มใจ โดยอาศัยเทคนิคการถามคําถามที่เหมาะสมกับ ผูเรียน 
แตละคน และถามคําถามโดยคํานึงถึงระดับ ประเภทและคําที่ใชในคําถามรวมทั้งมีเทคนิคในการ
ตอบรับคําตอบที่จะทําใหผูเรียนรูสึกวาครูสนใจรับรูและเขาใจคําตอบของเขา (ศิริกาญจน โกสุม 
และ ดารณี คําวัจนัง 2546 : 42) เมื่อใดก็ตามที่ครูใชคําถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุนกระบวนการ
คิดของเด็กการเรียนรูของเด็กจะสนุกสนานมากขึ้นไมวาจะจูงใจหรือไมก็ตาม คําถามประเภทตางๆ 
จะตองอาศัยระดับการคิดที่แตกตางกันดวย ถาตองการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
คิดระดับสูง เชน การคิดวิเคราะหจําเปนตองใชทักษะในการถามคําถามประเภทการคิดวิเคราะห
ดวย ไมใชใชคําถามประเภทความรู และความเขาใจเทานั้น (วัชรา   เลาเรียนดี 2548 : 19 -20) 
ดังนั้นครูจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องประเภทของคําถาม เพื่อเลือกใช คําถามที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน โดยอาจยึดการแบงประเภทของคําถาม ตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom, อางถึงใน ศิริกาญจน โกสุม และ ดารณี คําวัจนัง 2545 : 43 – 46) และ วัชรา เลาเรียนดี 
(2548 : 19 – 20) ดังนี้ 
 1. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูความสามารถในการจํา การระลึกไดถึง
ขอมูลที่เรียนไปแลว คําถามประเภทความรู จึงมีคําตอบเดียว เพราะเปนการถามขอเท็จจริง 
คําถามที่ใชจะประกอบดวยคําตางๆ ตอไปนี้ ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน มากนอยเทาไร ใหบอก 
อธิบาย เปนตน  
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 2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการบอก การอธิบาย
ความหมาย เร่ืองราวตางๆ ดวยความเขาใจ คําที่ใชในการถามความเขาใจ เชน ใหอธิบาย 
พรรณนา ทาทาย ระบุบอกความแตกตาง ใหแปลความ ตีความหมาย และขยายความ เปนตน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยลดลง รอยละ 20 หมายความวาอยางไร 
  3.  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ที่ไมคุนเคย คําที่ใชในการถามเกี่ยวกับการนําไปใช เชน ให
สาธิต ใหประยุกต ใหแสดง ใหตรวจสอบ ใหขยายความ ใหจําแนก ใหทดลอง เปนการกระตุนให
ผูเรียนนําความรูไปใช  
   4.  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแจกแจง แยกแยะ แยก
ยอย การทําเปนสวนยอยของขอมูลความรู คําที่ใชถามเกี่ยวกับการใหวิเคราะห เชน ความแตกตาง 
ใหวิเคราะห ใหเปรียบเทียบ ใหแยก ใหจัดกลุม เปนตน  

  5.  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวมสวนยอยเปน 
สวนใหญหรือเปนสิ่งใหม โดยใชความรูและทักษะที่มีอยูเดิมเชื่อมโยงสวนยอยใหเปนแบบแผน
ใหม ส่ิงใหม คําถามที่ใชคําถามสังเคราะห เชน ใชเชื่อมโยง ใหจัดใหม ใหใชแทนสรางหรือให
ออกแบบ  
 6. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การตัดสินใหคุณคาส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เร่ืองใด 
เร่ืองหนึ่ง โดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้น ไมมีคําตอบใดที่ถูกหรือผิด คําที่ใชในการถามใหประเมินผล 
เชน ใหประเมิน ตัดสิน วัด เลือก สรุป เปรียบเทียบ หรือ สรุปผล  
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องของการใชคําถามเพื่อฝกทักษะ การคิด 
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540 : 55 – 59) จึงไดรวมกันวิเคราะหลักษณะการคิดที่พึงประสงค
จํานวนหนึ่ง ซึ่งยังมีลักษณะเปนนามธรรม โดยพยายามวิเคราะหหากระบวนการหรือข้ันตอนของ
การคิด แตละลักษณะใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งผูสอนสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดและพัฒนาลักษณะการคิดนั้นๆ ใหเกิดขึ้นในตัวเอง โดยผูวิจัยจะ
นํามากลาวเฉพาะที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดวิเคราะห ดังแสดงตัวอยางไวในตารางที่ 5 ตอไปนี้
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ตารางที่ 5 ลักษณะการคิด วิธีคิด และตัวอยางคําถามกระตุนการคิด 
 

ลักษณะการคิด วิธีคิด หรือข้ันตอนในการคิด ตัวอยางคําถาม 
กระตุนใหนักเรียนคิด 

- คิดรายละเอียดคือการ
ดําเนนิการคิดที่จับได ทัง้
หลักและรายละเอียดของ
ส่ิงที่คิด 

1.  คิดใหไดสาระหลักของเรื่อง
ที่คิด 
2.  คิดใหไดรายละเอียดยอย 
ของเรื่องที่คิด 

1.  ขยะที่เปนอันตราย หมายถงึ
อะไร 
2. ขยะอันตรายแตละประเภทม ี
โทษอยางไร 

- คิดชัดเจน คือการ
ดําเนนิการคิดที่ผูคิด 
สามารถอธิบายไดวาตน 
มีความรูความเขาใจ
อยางไรในเรื่องที่คิดและ
มีสวนใดที่ยงัสงสัยไม 
เขาใจ 

1.  สามารถแยกขอเท็จจริงและ
ความคิดเหน็ออกจากกันได 
2.  สามารถใชเหตุผลแบบ 
นิรนัยหรืออุปนัยในการ
พิจารณาขอเท็จจริง 
3. สามารถใชเหตุผลทั้งแบบ
นิรนัยและอุปนัย ในการ
พิจารณาขอเท็จจริง 

1. จากขอมูลเกีย่วกับขยะที่ 
นักเรยีนศึกษา 

1.1 นักเรียนรูและเขาใจอะไร 
บางลองอธิบายใหฟง 
 1.2 นักเรียนสงสยัตรงไหนบาง 
 1.3 นักเรียนยงัไมรูหรือยังไม
เขาใจอะไรบาง 
 1.4 นักเรียนอยากรูอะไรเพิ่มเติม 

- คิดอยางมีเหตผุล คือ 
การคิดโดยใชเหตุผลทีน่ิร
นัยไดแกการคดิจาก
หลักการทัว่ไปไปสู
ขอเท็จจริงยอยๆ และ
การคิดแบบอุปนัย ไดแก 
การคิดจากขอเท็จจริง
ยอยๆ ไปสูหลกัการทั่วไป 

1. สามารถแยกขอเท็จจริงและ
ความคิดเหน็ออกจากกันได 
2. สามารถใชเหตุผลแบบ 
นิรนัยหรืออุปนัยในการ 
พิจารณาขอเท็จจริง 
3.  สามารถใชเหตุผลทั้งแบบ 
นิรนัยและอุปนัย ในการ
พิจารณาขอเท็จจริง 

1.  จากขอมูลเกีย่วกับขยะที่ 
นักเรียนศึกษา 
 1.1 ขอมูลสวนใดเปนขอเท็จจริง
สวนใดเปน ความคิดเห็น 
 1.2 รูไดอยางไรวา สวนนี้เปน
ขอเท็จจริง มีหลักฐานอะไรยนืยนั 
 1.3 นักเรียนเห็นดวยหรือ 
ไมเห็นดวยกับความคิดเหน็ของ 
ผูวาการ กทม. เพราะอะไร 
2. ที่มีผูเสนอวา ถาผูคนทิ้งขยะให
เปนทีเ่ปนทาง บานเมืองจะสะอาด 
นักเรียนเห็นดวยไหม เพราะอะไร 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ลักษณะการคิด วิธีคิด หรือข้ันตอนในการคิด ตัวอยางคําถาม 
กระตุนใหนักเรียนคิด 

-  คิดกวาง คือ การคิดที่  
ครอบคลุมองคประกอบ
ที่เกีย่วของกับเร่ืองที่คิด
อยางรอบคอบ 

1.  คิดถึงองคประกอบที ่
เกี่ยวของกับเร่ืองที่คิดให 
ครอบคลุมส่ิงที่มีความสําคญั
หรืออิทธพิลตอเร่ืองคิด 
2.  คิดถึงความสาํคัญของ 
องคประกอบแตละ 
องคประกอบที่มีตอเร่ืองที่คิด 
3.  คิดถึงจุดสําคญัที่เปน 
จุดเดน บุคคลกลุมไหนเปน
กลุมที่มีความสําคัญตอเร่ือง ที่
คิด 

1. ปญหาขยะเกีย่วของกับใครบาง 
บอกมาใหมากที่สุด 
2.  ปญหาขยะเกีย่วของอยางไร กับ
บุคคลในขอ 1 
3.  บุคคลแตละฝายมีความสาํคัญ
ตอการแกปญหาขยะอยางไร 
4.  บุคคลกลุมไหนเปนกลุมที่มี 
ความสาํคัญตอการแกปญหาขยะ
มากที่สุด  
5.  กลุมบุคคลในขอ4มีจุดเดน จุด
ดอย หรือมีอะไรที่สามารถสงเสริม
หรือเปนอุปสรรคตอการแกปญหา
ขยะ 

-  คิดลึกซึ้ง คือการ คิด
วิเคราะหเจาะลึกใหเห็น
องคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยของ 
เร่ืองที่คิด รวมทั้งระบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ในโครงสรางนัน้ และ
ความหมายหรือคุณคาที่ 

1.  วิเคราะหใหเหน็องคประกอบ
หลักและองคประกอบยอยที ่
โยงใยและสมัพันธกันอยาง
ซับซอนจนประกอบกนัเปน
โครงสรางหรือภาพรวม 
ของสิ่งนัน้ 
2.  วิเคราะหใหเขาใจถึงระบบ 
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่อยู
ภายในโครงสรางในนั้น 
3.  วิเคราะหถึงสาเหตุของ
ปญหาหรือความหมายหรือ 
คุณคาที่แทจริงของสิ่งที่คิดได 

1.  พฤติกรรมของทุกฝายที ่
เกี่ยวของกับปญหาขยะ มีผลตก
กระทบตอกนัและกัน อยางไร อะไร
เปนเหตุ อะไรเปนผล ลองทาํผัง
แสดงความสมัพันธของทุกฝาย 
2.  นักเรียนจะสรปุไดไหมวาอะไร
เปนตนตอหรือตนเหตุ อะไรเปน
ปลายเหตุของปญหาขยะ 
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 นอกจากนี้ คาโบ (Carbo 1997 : 67) ไดกลาวไววา การประเมินความเขาใจในการ
อานของนักเรียนจะประเมินไดโดยการถามของครูตามระดับของคําถาม ไดแก คําถามระดับตํ่า จะ
ถามนักเรียนในสิ่งที่งายสําหรับขอมูลที่ใชงานในการตอบ เชน เธอตองการไปเที่ยวที่ไหน ใครตกลง
ไปในน้ํา และคําถามระดับสูง ซึ่งเปนคําถามที่ตองใชความคิดระดับสูงในการตอบ เชน ส่ิงสําคัญ
ที่สุดที่ชวยใหเราไดรับความอบอุนคืออะไร (สรุป วิเคราะห) ทําไมอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้น (วิเคราะห 
ตีความ) ทําอยางไรจึงปองกันอุบัติเหตุได (วิเคราะห ประเมินคา) คิดวาจะเกิดเหตุการณอะไรตอไป 
(วิเคราะห ทํานาย) เธอคิดอยางไรถาเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับเธอ (พิสูจน) ซึ่งในการคิดระดับสูง ครู
จําเปนตองตั้งคําถามระดับสูง ใหเด็กไดฝกคิดบอยๆ นอกจากนี้ครูตองสนับสนุนใหเด็กเปนผูตั้ง
คําถามดวยตัวของเขาเองดวย ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี สําราญ (2545 : 11) ที่กลาวไวในทํานอง
เดียวกันวา ถาครูตั้งคําถามตรงประเด็นที่ตองการใหผูตอบๆ ดวยการใชทักษะการคิดอยางไร ผู
ถามก็ตองใชคําถามอยางนั้น ถาจะใหผูตอบ ตอบโดยวิธีการคิดวิเคราะห ก็ตองถามแบบนําไปสู
การคิดวิเคราะห 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การแบงประเภทคําถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom‘s 
Taxonomy) มี 6 ระดับ ไดแก ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การคิดวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินผล ดังนั้นในการสอนการอานเชิงวิเคราะหจึงจําเปนตองใชคําถามประเภทการคิด
วิเคราะหในอัตราสวนที่มากกวาคําถามประเภทความรู ความจํา  
 
จิตวิทยาการอาน 
 จากการศึกษาในทางจิตวิทยาพบวา ความสนใจและความตองการในการอานของ 
ผูอานแตและเพศแตละวัยแตกตางกัน นอกจากนั้นความสามารถในการอานของผูอานแตละวัย
แตกตางกันดวยเชนเดียวกัน แตความสามารถในการอานนั้นสามารถฝกฝนไดเมื่อเกิดความพรอม 
เพราะการอานเปนทักษะหนึ่งที่พัฒนาได การใหการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดีควรจัดให
เหมาะสมกับวัยความรูและประสบการณของผูอาน  เพื่อใหการจัดกิจกรรมการอานเกิด 
ประสิทธิภาพ ผูสอนควรตระหนักถึงปจจัยดานความพรอม 4 ประการดังนี้  
 1. ความพรอมทางดานสติปญญา 

 2. ความพรอมทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม 
 3. ความพรอมทางดานกาย 
 4. ความพรอมทางดานการศึกษาอื่นๆ (ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน 2542 : 29) 
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 1. ความพรอมทางดานสติปญญา หมายถึง ระดับความสามารถทางสมองที่พรอมที่
จะเกิดการเรียนรูตามพัฒนาการของเด็กแตละวัย ซึ่งไดมีนักจิตวิทยาทางการศึกษากลาวถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางดานสติปญญาไวดังนี้ 
  เพียเจท (Piaget 1972, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 : 32 – 33) เพียเจท 
เชื่อวาสติปญญาหมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมระหวางที่ปรับตัวเพื่อ
รักษาดุลยภาพแหงชีวิต จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้น และแบงพัฒนาการทางสติปญญา
ออกเปน 2 ระดับ คือ  
  1. การปรับดวยการซึมซับทีละขั้น (Assimilation)  
  2.  การปรับดวยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation) 
  ผลการทํางานของกระบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง (Schema) ข้ึนใน
สมอง โครงสรางตางๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 15 ป เพียเจท 
ถือวาเปนไปตามลําดับข้ันขามขั้นไมได แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละ
คน อันเนื่องมาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ  
  เพียเจท แบงพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยออกเปน 4 ข้ัน ตามระดับอายุ 
คือ 
   1. ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ตั้งแตแรกเกิด
ถึง 2 ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน ปาก ตา หู  
  2. ข้ันความคิดกอนเกิดการปฏิบัติการ (Preoperational thought Stage) ชวง
อายุ 2-6  ขวบ เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือความหมายเรียนรู
ส่ิงตางๆ ไดดีข้ึน แตเปนการรับรูเปนสวนใหญ (Concrete Operational) 
  3. ข้ันการคิดรูปธรรม (Concrete Operational thought Stage) ชวงอายุ 7-11 ป 
ข้ันนี้เด็กสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่เห็นได เชน การแบงกลุมส่ิงเราตางๆ มองเห็นความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ ไดดีข้ึน 
  4. ข้ันการคิดนามธรรม (Formal Operational thought Stage) ชวงอายุ 11-15 
ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีข้ึน สามารถตั้งสมมติฐานและ
แกปญหาการคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logic) จะพัฒนาไปสูความสมบูรณ พัฒนาการทาง
ความคิดตามแนวของขั้น Formal operation เด็กจะพัฒนาความคิดถึงระดับสูงสุดของขั้นตางๆ 
ของความคิด ในชวงวัยเด็กตอนกลางเด็กไดผานกระบวนการพัฒนาความคิดแบบจําแนกแยก
ประเภทเปนหมูพวก  การจัดลําดับกลุมและการทรงสภาพเดิมเมื่อถึงวัย รุนก็จะกาวสู
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กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเปนเหตุเปนผลเต็มที่ เด็กจะเริ่มพัฒนาความคิดเปนรูปแบบ
ชัดเจน ซึ่งมีลักษณะเดน 4 ประการคือ 
  1.  การคิดแบบใชตรรกะ จากเงื่อนไขที่กําหนด (Proportional logic) การคิดแบบ
นี้เปนลักษณะสรุปผลเชิงตรรกะจากการพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนด ซึ่งอาจเปนการใชเงื่อนไข
มิติเดียวหรือการใชเงื่อนไขหลายมิติก็ได 
  2. การคิดแบบใชเหตุผลเชิงสัดสวน (Proportional reasoning) เปนการคิดเพื่อ
เปรียบเทียบในเชิงสัดสวน 
  3. การคิดแบบใชตัวแปรเพื่อสรุปผล (Isolation of variable) เปนความสามารถ
ในการจําแนกวาตัวแปรใดมีผลอยางไร เด็กจะสามารถบอกไดวาจะเอาตัวแปรใดใสเขามาเพื่อ
ทดลอง สรุปผลหรือจะดึงเอาตัวแปรใดออกไปกอนเพื่อจะหาเหตุอ่ืนๆ ตอไปตามลําดับ 
  4. การคิดแบบใชเหตุผลสรุปเปนองครวม (Combination reasoning) เปนการ
คิดอยางใชเหตุผลหาขอสรุปในเชิงองครวมของสิ่งที่ปรากฏโดยมีกระบวนการความคิดแบบตางๆ 
ในวัยรุนดังนี้ 
   1. รูจักคิดเปนเหตุเปนผลไมเชื่ออะไรงายๆ  
   2.  รูจักคิดแบบวิทยาศาสตรซึ่งจะรวมถึงลักษณะการคิดวิเคราะห วิพากษ 
วิจารณ 
   3. คิดอยางมีระเบียบแบบแผน ตองการนึกคิดดวยตนเองระยะนี้เด็กจะรูสึก
ชิงชังคําส่ังบังคับ คําส่ังใหเชื่อและตองคลอยตาม รูจักตัดสินใจในเรื่องยากๆ รวมทั้งการคนหา 
ขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจมีความคิดรวบยอดเรื่องราวตางๆ ลึกซึ้งมากขึ้น ฉะนั้นจึง 
เชื่อมโยงประสบการณในอดีตเขากับปจจุบันและคาดหรือวางแผนสําหรับอนาคต เขาใจและมี
ความคิดรวบยอดเรื่อง ทฤษฎี กฎ ระเบียบ วินัย ฉะนั้นจึงสามารถเรียนและเขาใจเรื่องเหลานี้ 
สามารถนําไปใชได ชอบการเลนที่มีกฎเกณฑซับซอน รูคิดดวยภาษาจากความคิดภายในมากขึ้น 
คือคิดโดยไมตองเห็นของจริง เพราะความคิดเชิงนามธรรมพัฒนามาก สามารถสรางภาพ 
ความคิดในใจไดมากและซับซอน รูคิดดวยภาพความคิดในใจ ทําใหสามารถคิดเรื่องนามธรรม
ยาวๆ ได คร้ันผสมผสานกับความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ทําใหเกิดความรูคิดเชิง 
ตรรกศาสตร (ศรีเรือน แกวกังวาล 2545 : 347-352) 
 2.  ความพรอมทางดานสิ่งแวดลอมและสังคม หมายถึง ส่ิงที่อยูรอบตัวนักเรียนไมวา
จะเปนสถานที่ ครู ผูปกครอง เพื่อน และสื่อตางๆ ที่มีสวนชวยในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม 
การอานของนักเรียน เชน มีหองสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ ผูปกครองใหความสนใจดูแลเกี่ยวกับการ
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อานของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูมีการใชส่ือที่หลากหลายที่สงเสริมให นักเรียนได
อาน ชวยซอมเสริมขอบกพรองในการอาน หรือใหกําลังใจมีการเสริมแรงเพื่อให นักเรียนมีความ
ตองการในการอาน รวมไปถึงสังคมที่นักเรียนอยูสมาชิกในสังคมเห็นคุณคา ความสําคัญในการ
อาน เชน โรงเรียนที่นักเรียนในโรงเรียนมีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
นักเรียนจะใหความสําคัญในการอานสูง 
 3. ความพรอมทางรางกาย หมายถึง สภาพความเปนปกติและความสมบูรณตาม
ลักษณะกายภาพที่พัฒนาการไปตามวัย ซึ่งไดแก 
  3.1 สุขภาพทั่วไป สุขภาพที่ดีนําไปสูการอานที่ดี สุขภาพที่ไมดี เชน การเจ็บปวย 
อาการปวดศีรษะ การขาดสารอาหาร ประสาทผิดปกติ สงผลตอสัมฤทธิผลทางการอานต่ําทั้งสิ้น 
  3.2 ความปกติทางสมอง และการหลั่งฮอรโมนที่อยูในภาวะสมดุล ถาหากมีความ
ผิดปกติทางสมองหรือการหลั่งสารฮอรโมนที่มากหรือนอยเกินไป สงผลตอการอานของ นักเรียน 
เชน เด็กที่มีภาวะการคลอดที่ผิดปกติ ความบกพรองทางพันธุกรรม ทําใหระดับ สติปญญาต่ํากวา
เกณฑ นักเรียนมีสมาธิในการอานสั้นเนื่องมาจากการหลั่งสารฮอรโมนบางประเภท ซึ่งเด็กใน
ลักษณะนี้ครูตองจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมเปนกรณีพิเศษ หรือไดรับคําแนะนําการตรวจรักษาจาก
แพทยผูเชี่ยวชาญ 
  3.3 ความผิดปกติทางสายตา การอานเปนกิจกรรมที่ใชการบังคับสายตาเปนอยาง
มาก พัฒนาการทางดานสายตาของนักเรียนจะเจริญเต็มที่เมื่อนักเรียนอายุ 8 ขวบ เด็กที่อายุต่ํา
กวานี้มักมีปญหาในการมองเห็น ดังนั้นขนาดของสิ่งพิมพตองมีขนาดที่พอเหมาะกับวัย ความ
บกพรองทางการมองเห็นจะทําใหการแปรความหมายของขอความผิดพลาด 
  3.4 ความปกติทางการไดยิน ความสามารถที่จะไดยินชัดเจนชวยเพิ่มโอกาสให 
นักเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ และเลียนเสียงไดถูกตอง ความบกพรองทางการไดยินจะทําลาย
ความกาวหนาในการอานของนักเรียน เชน การออกเสียงคําควบกล้ําเปนตน 
 4. ความพรอมทางการศึกษาอื่นๆ เชน อายุ เพศ พบวา เด็กวัย 6-8 ขวบ สนใจ
เกี่ยวกับนิทานสั้นๆ เด็กผูชายชอบการผจญภัย สัตวพูดได เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับบาน ตุกตา 
เสื้อผา เพศชายชอบอานหนังสือที่มีรูปภาพ เด็กวัย 8-10 ขวบ จะเขาใจคําเปรียบเทียบใหญกวา 
เล็กกวา เด็กผูชายสนใจเกี่ยวกับเร่ืองสัตว การตอสู การผจญภัย เด็กวัย 11-12 ขวบ เด็กผูชาย
สนใจเกี่ยวกับเร่ืองลึกลับแนววิทยาศาสตร เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับเร่ืองบาน ธรรมชาติ เด็กวัย  
12 - 14 ขวบ สนใจเกี่ยวกับเร่ืองวิทยาศาสตร ประเพณีพื้นบาน อัตชีวประวัติบุคคล กีฬา  
งานอดิเรก สัตว การทองเที่ยว เด็กวัยนี้จะรูจักวินิจฉัยการอาน หาขอเท็จจริงมาพิสูจน เด็กชาย
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สนใจวิทยาศาสตร ดาราศาสตร การทดลอง เด็กผูหญิงสนใจเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัว ความรัก 
วรรณคดี 
 นอกจากนี้ยังพบวาเด็กผูหญิงจะมีวุฒิภาวะเร็วกวาเด็กผูชาย และมักจะทํากิจกรรมที่
ใชความสงบไดดีกวาเด็กผูชาย (ฉวีวรรณ คูหาภินันท 2542 : 45-47 ; ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร 2542 
: 15-25 ; กรมวิชาการ 2543 ก : 32-41) 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการอาน ส่ิงที่ผูสอนตองตระหนักในการ
จัดการเรียนรูคือความพรอมของผูเรียนทั้งความพรอมทางดานสติปญญา ความพรอมทางดาน
สภาพแวดลอมและสังคม ความพรอมทางดานรางกาย และความพรอมทางการศึกษาอื่นๆ หาก
ความพรอมของนักเรียนทางดานใดดานหนึ่งมีความบกพรองยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการ
เรียนรูลดนอยลง ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของนักเรียนในแตละวัย ควบคุมปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลใหความพรอมในการเรียนรู
ของนักเรียนลดลงและขจัดความบกพรองที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแลวใหลดนอยลงโดยการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งตองเปนไปตามลําดับข้ันขามขั้นไมได
แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละคน  
 
ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย 
 จากการศึกษาพบวา ในการเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้นตองคํานึงถึงลักษณะ
ของบทอานที่เหมาะสมกับวัย ดังที่ บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 96-97) ไดกลาวไววา 
 ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัยจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 1.  เปนบทอานที่สนองความตองการแหงวัย 
 2.  เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน 
 สําหรับเด็กวัยประถมปลาย (9 ป ข้ึนไป) นั้นจะเริ่มรูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่อาน
ไดมากขึ้น เร่ิมสนใจที่จะขยายการอานดวยตนเองมากขึ้น ความตองการที่จะไดแบบอยางในการ
ประพฤติปฏิบัติที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ หรือวัสดุการอานที่ใหแนวคิดในการ
ประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรมไดบาง วัยนี้จึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทางการอาน 
ซึ่งความตองการในการอานนิทานเพอฝนลดลง สนใจในสภาพแวดลอมที่หางไกลตัวออกไป 
ตองการทราบประวัติความเปนมาของบุคคล สถานที่ ครอบครัว สามารถฝกตนเองใหเปนคน
รับผิดชอบและอาสางานตางๆ รูจักวินิจฉัยจากเรื่องราวที่อาน เร่ิมคิดเพอฝนในเรื่องอาชีพ แสวงหา
ส่ิงที่ตนสนใจในการอาน ฉะนั้น การจะสนองความตองการในการอานและกระบวนการสอนอาน
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ยอมไดรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะขยายประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ การคิดให
กวางขวางกาวหนาขึ้น สําหรับเร่ืองที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานใหกับเด็กในวัยนี้ ไดแก  
 1.  เร่ืองเกี่ยวกับชีวิตจริง ตอสู โลดโผน  
 2.  นิทานสุภาษิต นิทานอีสป  
 3.  สารคดีการทองเที่ยว สภาพแวดลอม  
 4.  นิยายทองเที่ยว ผจญภัย  
 5.  นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์  
 6.  ประวัติความเปนมาของครอบครัว สถานที่ ชุมชน  
 7.  นิทานประจําถิ่นและตํานาน 
  8.  เร่ืองราวที่เกี่ยวกับขนบประเพณี บุญบาป กฎแหงกรรม 
 9.  เร่ืองงานประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับงานและอาชีพ 
 10. เร่ืองราวที่ชวนขัน นิทานตลก 
 11. ประวัติบุคคลสําคัญ เกร็ดประวัติศาสตร 
 12. บทความทางวิชาการ ขาว เหตุการณ 
 13. วรรณคดีภาพหรือวรรณคดีฉบับงาย 

  14. วรรณคดี หรือบทประพันธรอยกรอง 
 นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจัยของ    ทิพสร   มีปน (2539 : 8)  ศศิพรรณ   
เปร่ืองศิลปรัตน (2544 : 5) จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 6) วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 19) และ
เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 6) มีความเห็นสอดคลองตรงกันวา เนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้น
ควรเปนบทอานประเภท ขาว บทความ สารคดี โฆษณา เพลง เร่ืองสั้น และบทรอยกรอง และ 
เนื้อเร่ืองนั้นตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน เปนเรื่องใกลตัว มีชื่อเร่ือง
ที่นาสนใจ ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอยๆ เนื้อเร่ืองตองไมยาวและยากจนเกินไป จึง
จะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้น  
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชเนื้อหาประเภท นิทาน เร่ืองสั้น สารคดีสําหรับ
เด็ก และบทรอยกรอง ประเภทละ 2 เร่ือง รวมจํานวน 8 เร่ือง 
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เทคนิค KWLH Plus 
 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 

 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH เปนแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1986 เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมความคิด
ขณะที่อาน โดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL และ KWL Plus ซึ่ง วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90-
93) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานทุก
ระดับไดและยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณและ
คิดสรางสรรคไดอีกดวย การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะการคิดทํา
ไดงาย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยดูแล 
การฝกของนักเรียน คอยถามคําถาม เพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอยกระตุนใหนักเรียน
ถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย สวน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 75) และ สมศักดิ์  
ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75) ไดกลาวถึงเทคนิค KWL ไวในทํานองเดียวกันวาเทคนิค KWL เปน
กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน ซึ่งสอดคลองกับทักษะการคิดอยาง
รูตัววาตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได และสามารถ 
ปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทํา ความ
เขาใจ มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิควิธีการ KWL 
นั้นเปนตัวยอที่ไดจากขั้นการสอน คือ K (What you know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
W (What you want to know) นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และ L (What you 
have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน หลังจากนั้นเทคนิค KWL ไดพัฒนาให
สมบูรณข้ึนโดย คารและโอเกิ้ล (Carr and Ogle) และใชชื่อวา KWL plus โดยคงสาระสําคัญและ
แนวทางการปฏิบัติเดิมของ KWL ไวแลวเพิ่มเติมการเขียนผังความคิด (Mapping) และสรุปเร่ืองที่
อานอันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดนอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน ใน
เร่ืองของเทคนิค KWL plus นี้ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 93 – 95) ไดกลาวไววา เทคนิค KWL Plus 
ประกอบดวยสวนที่สําคัญ คือ (K) ระบุส่ิงที่รู เร่ืองที่รูเกี่ยวของกับเร่ืองที่ระบุหรือหัวเร่ืองที่กําหนด 
(W) อยากรูอะไรบาง จากสิ่งหรือเร่ืองที่ระบุในขั้นแรก และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนด
หลังจากอานเสร็จแลว และเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนผังมโนทัศนการสรุปของเรื่องราวตางๆ 
ที่อานเมื่อจบกระบวนการ KWL แลว ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL plus ข้ึนอยูกับ
การถามคําถาม การกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามโดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่กําลังอานกับเร่ืองที่
เคยรูมากอนไดอยางสรางสรรค กลาวไดวาเทคนิค KWL plus ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิง
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วิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณและอานอยางสรางสรรคได เพราะแตละขั้นตอนจงใจให
นักเรียนอาน คิด วิเคราะหโดยละเอียด จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู อยาก
แสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ 
(2547 : 117 – 118) ที่พบวาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 สรุปไดวาเทคนิค KWL plus ก็คือการจัดกิจกรรมของ KWL แลวเพิ่มเติมในสวนของ
การสรุปสาระสําคัญ และใหนักเรียนทําแผนผังมโนทัศนหรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
เพื่อสรุปความคิดรวบยอดหลักของนักเรียน 
 สวนเทคนิค KWLH นั้นพัฒนามาจากเทคนิค KWL ตามแนวคิดของโอเกิ้ล (Donna 
Ogle) ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการอาน และกระตุนความคิดขณะที่อาน โดยมี ข้ันตอน
การจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1.  ข้ัน K (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน 
 2.  ข้ัน W (What we want to find out) นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
 3.  ข้ัน L (What we have learned) นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน 

 4.  ข้ัน H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร 
 นอกจากนี้ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 150-151) ไดกลาวถึงเทคนิค KWLH ไววา 
เทคนิค KWLH เปนเทคนิคที่เหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวน
ความรูเดิมของตนเองได และนําความรูเดิมมาใช ซึ่งเทคนิค KWLH มีข้ันตอนการคิดดังนี้ 
 1. K (Know) การชวยนักเรียนตรวจสอบความรู หรือเร่ืองที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่กําหนด 
 2.  W (What to learn) การชวยใหนักเรียนพิจารณาตัดสินใจวาตองการเรียนรูอะไร
จากเรื่องที่กําหนด  
 3.  L (What they learned as they read) การชวยใหนักเรียนระบุส่ิงที่ไดเรียนรูจาก 
การอานที่กําหนด 

 4.  H (How can we learn more) การชวยใหนักเรียนเสาะหาขอมูลเพิ่มเติมหรือ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติมมากขึ้น 
 เทคนิค KWLH สามารถนํามาใชจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระโดยเฉพาะในเรื่องที่
นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเร่ืองที่อาน ไวสําหรับฝกทักษะการแกปญหาและ
ทักษะการคิดแบบตางๆ ได โดยเฉพาะ ข้ัน H (How can we learn more) เปนขั้นที่นักเรียนตองคดิ
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เพื่อหาความรูเพิ่มเติมมากขึ้นหรือลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น รวมทั้งแหลงเรียนรูที่จะสืบคนหาความรู
คําตอบเพิ่มเติมซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรู และวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลายตอไป 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร ตั้งเมธีกุล (2546 : 56, 44) ที่พบวา นักศึกษามีความ 
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ตลอดจนมีพฤติกรรม
ดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนโดยใชการสอนแบบ KWLH เพิ่มข้ึน โดยมข้ัีนตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
 ขั้นกอนการอาน 
 1.  ข้ัน K ผูสอนจะนําเสนอหัวขอเร่ืองที่จะใหผูเรียนไดศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นและสิ่งที่ตนรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียน รวมถึงวิธีที่นักเรียนไดรับความรูนั้นโดยเริ่มจาก
การระดมความคิดของผูเรียนทั้งชั้นเรียน แลวใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมระดมสมองกันภายในกลุม
ของตนเองอีกครั้งพรอมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองรูลงในใบงานชอง K 

 2.  ข้ัน W ใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมต้ังคําถามถึงสิ่งที่ตองการทราบเกี่ยวกับหัวขอ
เร่ืองนั้นลงในใบงานชอง W 

 ขั้นระหวางอาน 
 3.  ผูสอนจะใหผูเรียนแตละคูหรือกลุมศึกษาเนื้อเรื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรของ

ตนเอง โดยผูเรียนสามารถปรึกษากับคูหรือกลุมของตนเองได 
 4.  ข้ัน L ในขณะที่อานเรื่องใหเขียนคําตอบใหกับคําถามที่คูหรือกลุมของตนเองไดตั้ง

ไวและเขียนคําตอบหรือความรูที่ไดรับจากบทอานลงในชอง L หากเกิดคําถามเพิ่มเติมระหวาง
อานสามารถตั้งคําถามเพิ่มเติมในสวนที่ตองการทราบเพิ่มเติมในชอง W 
 ขั้นหลังอาน  
 5.  ผูเรียนแตละคูหรือกลุมอภิปรายผลของคําตอบที่ไดเขียนลงในชอง L  

 6.  ข้ัน H ผูสอนจะสอบถามถึงคําถามที่ผูเรียนแตละคูหรือกลุมไดตั้งขึ้นมาใหม พรอม
ทั้งสอบถามถึงแนวทางและแหลงในการสืบคนขอมูลเพื่อตอบคําถามที่ไดตั้งขึ้น โดยใหเขียน 
วิธีการและแหลงขอมูลเหลานั้นลงในชอง H และดําเนินการสืบคนขอมูลตามที่ไดวางแผนไว 
 จึงสรุปไดวาเทคนิค KWLH เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนของ KWL แต 
เพิ่มเติมในสวนของ H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร เพื่อให 
นักเรียนไดคิดแสวงหาแนวทางและความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ เปนการขยายขอบเขต
ของความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น ส่ิงสําคัญในการนําเทคนิค KWLH ไปจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียนคือ การใชคําถามของครูในการกระตุนให 
นักเรียนไดคิดในทุกข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยืนยันความคิดหรือเปลี่ยนแปลงความคิด
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เมื่อเห็นวามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอกอนที่จะใชวิจารณญาณของตนเองในการคิดหาขอสรุป 
จุดเนนที่สําคัญของเทคนิค KWLH คือ จะตองใชคําถามที่หลากหลายจากตัวครูและตัวนักเรียนเอง 
สําหรับคําถามที่จะใชนั้น คาโบ (Carbo 1997 : 67) ไดกลาวไววา ในการกระตุนและสงเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงใหกับนักเรียน จะตองใชคําถามระดับสูง ไดแก คําถามประเภทสรุป 
วิเคราะห ตีความ ทํานาย ประเมินคา และพิสูจน ในอัตราสวนที่มากกวาคําถามประเภทความรู
ความจําและความเขาใจ ดังนั้นในการอานเชิงวิเคราะหจึงจําเปนตองใช คําถามประเภทการ
วิเคราะห  
 จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL plus และ เทคนิค KWLH ที่
ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหข้ันตอนการจัดการเรียนรูข้ึนใหมเปน เทคนิค KWLH Plus 
 โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห และ 
การเรียนรูตามขั้นตอนของ เทคนิค KWLH Plus 
  1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง ปานกลาง ออน และเพศชาย เพศ
หญิง กลุมละ 4-5 คน 
  1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู 
  1.3 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการเขียนบันทึกลงในตาราง KWLH-Chart 

 1.4 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห 
 2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห 
  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อ 
เชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเร่ืองที่อาน เกมทางการศึกษา การใช
คําถาม พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบความรูและใบงาน 
  2.2 ข้ันกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWLH Plus มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K (What we know) คือ นักเรียนมี
ความรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอานโดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถงึสิง่ทีน่กัเรยีน
รูแลว นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึกไวในตารางชอง K - What we know 
   ข้ันที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W (What we want to find out) 
คือ นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครูซึ่งเปน
คําถามประเภทวิเคราะห เชน ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร เร่ืองนี้มีความสําคัญอยางไร นักเรยีนได
ขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี้ แลวบันทึกคําถามลงในตารางชอง W - What we want to find out  
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   ข้ันที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L (What we have learned) คือ 
นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ได
จากการอานมาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่
ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L - What we have 
learned 
   ข้ันที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติม เรียกวา ข้ัน H (How can we learn more) คือ 
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไรโดยครูใหนักเรียนชวยกันบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดเรียนในหอง แลวบันทึกคําตอบในชอง H - How can we 
learn more 
   ข้ันที่ 5 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) ใหนักเรียนนําขอมูลจากการ
อานมาสรางแผนภาพความคิดโดยใหฝกทําแผนภาพความคิดหลายๆ รูปแบบ เชน แผนภูมิ 
รูปภาพดาว แผนภูมิรูปภาพความคิดรวบยอด แผนภูมิรูปภาพลูกโซ แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับ
เหตุการณ แผนภูมิรูปภาพตนไม  
   ข้ันที่ 6 การสรุปเร่ืองจากการอาน (Summarizing) โดยใหนักเรียนเขียนสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
  2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา
การวัดและประเมินผลโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับ
แกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 
  ในการสอนดวยเทคนิค KWLH Plus นั้นครูผูสอนตองใหนักเรียนลงขอมูลในตาราง 
ดังตัวอยางแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ (North Central Regional Educational Laboratory 2005) 
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ไดโนเสาร 
K 

รูอะไรบาง 
W 

ตองการเรียนรูอะไร 
L 

ไดเรียนรูอะไร 
H 

หาความรูเพิ่มเติม 
ไดอยางไร 

- ไดโนเสารตัวใหญ 
- ไดโนเสาร สูญพันธุ
ไปแลว 
- พวกมันมีชี วิต เมื่ อ
หลายรอยปมาแลว 
 

- ไดโนเสารมีชีวิตเมื่อ
กี่ปมาแลว 
- ทําไมโดโนเสารถึง
สูญพันธ 
- ใคร เปนคนคนพบ
ไดโนเสาร 
 

- นักโบราณคดีมีชีวิต
ที่นาตื่นเตน 
- ไดโนเสารกินพืชและ
เนื้อเปนอาหาร 
- ไดโนเสารตัวใหญ
มากแตสมองเล็ก 
 

- ศึกษาคนควา 
- พิพิธภัณฑ 
- ซากกระดูก 
- วีดีโอ 
- อินเตอรเน็ต 
 
 

 แผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
 

 สรุปใจความสําคัญ 
 ไดโนเสาร เปนสัตวดึกดําบรรพที่มีลําตัวขนาดใหญแตสมองเล็ก กินพืชและเนื้อเปนอาหาร  
ปจจุบันไดสูญพันธุไปแลว ซากของไดโนเสารถูกคนพบโดยนักโบราณคดี 

 
แผนภูมิที่ 3 การลงขอมูลในตาราง KWLH-Chart  
 
 สรุปไดวาเทคนิค KWLH-Plus สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะตองอาน คิด และทําความเขาใจกับเร่ืองที่อานไวสําหรับฝกทักษะ 
การแกปญหาและทักษะการคิดแบบตางๆ ไดโดยคงสาระและขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ของ KWL แลวเพิ่มเติมในสวนของขั้น H (How we can learn more) จากเทคนิค KWLH ซึ่งเปน
ข้ันที่นักเรียนตองคิดเพื่อหาความรูเพิ่มเติมมากขึ้นหรือลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น รวมทั้งแหลงเรียนรู
ที่จะสืบเสาะคนหาความรู คําตอบเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาความรู และวิธีการ 
เรียนรูไดหลากหลายตอไป ที่สําคัญของเทคนิค KWLH จะตองใชคําถามที่หลากหลายจากครูและ
คําถามที่หลากหลายจากตัวนักเรียนเอง ครูตองคอยสงเสริมกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามจากคํา

ไดโนเสาร 

ลักษณะ 
 - ตัวใหญ 
 - สมองเล็ก 

อาหาร 
 - พืช 
 - เนื้อ ผูคนพบ 

- นักโบราณคดี 
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หรือความคิดรวบยอดที่ตนเองตองการรูลึกหรือรูคําตอบและคําอธิบาย โดยเนนคําถามประเภท
การคิดวิเคราะห นอกจากนั้นไดเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด (Mapping) และการ
สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing) เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่
อานและนําความรูที่ไดรับจากการอานไปใชใหเกิดประโยชน 
 
แผนภูมิรูปภาพความคิด 
 แผนภูมิรูปภาพความคิด มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน แผนภาพโครงเรื่อง แผนภูมิ รูปภาพ
ความหมาย แผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา 
แผนภูมิรูปภาพความคิด ซึ่งไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไวดังนี้ 
 อมรศรี แสงสองฟา (2542 : 43) ใหความหมายแผนภูมิรูปภาพความคิดไววา หมายถึง 
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย เปนเทคนิคที่นํามาใชสอนอานจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ใหผูอานเขียนโยงความสัมพันธความหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อ
เร่ืองที่อานตลอดทั้งใจความสําคัญ ลําดับเหตุการณตางๆ อยางเปนลําดับ สอดคลองกับ ชัยฤทธิ์ 
ศิลาเดช (2545 : 112) ที่กลาววา แผนภูมิรูปภาพความคิดจะแสดงถึงกระบวนการคิดในรูปแบบ
ภาพของความคิดที่มีหัวเรื่องที่คิดอยูตรงกลาง และมีความคิดเรื่องยอยๆ ตลอดจนรายละเอียด
ตางๆ แตกสาขาออกไป 
 ฟรีแมน (Freeman 2005) ใหความหมายไววา แผนภูมิรูปภาพความคิด เปนรูปแบบ
พิเศษที่แสดงเครือขายของแผนภูมิรูปภาพความคิด เพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูลและแบงสวนขอมูล 
โดยประกอบดวยกลองสําหรับใสความคิดรวบยอด มีเครื่องหมายแสดงทิศทาง ลูกศรที่อธิบาย
ความสัมพันธแตละองคประกอบ ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ โนวัก (Novak 2005) ที่กลาวไววา 
แผนภูมิรูปภาพความคิด เปนเครื่องมือเพื่อจัดระบบและอธิบายความรู ซึ่งรวมถึงความคิดรวบยอด
บางประเภท มักจะสรางเปนกลอง หรือวงกลมใสขอความและใชเสนในการเชื่อมโยงแสดง
ความสัมพันธระหวางขอความ เพื่ออธิบายความคิด รวบยอดของเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง 
 วัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด ดังนี้ 
 ฟรีแมน (Freeman 2005) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด
ไวดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาความเขาใจขององคความรู 
 2. เพื่อศึกษาและแสดงความสัมพันธของขอมูลใหมๆ 
 3.  เพื่อทราบพื้นฐานความรูที่มีมากอน 
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 4. เพื่อรวบรวมความรูและขอมูลใหม 
 5. เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล 
 6. เพื่อใชออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ 
 7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา 
 ลัวซิ่ง (Lauzing 2005) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิดไว
ดังนี้ 
 1.  เพื่อรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง 

 2.  เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน 
 3.  เพื่อใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน 
 4.  เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้น โดยบูรณาการความรูใหมกับความรูเกา 
 5.  เพื่อประเมินความเขาใจ หรือวิเคราะหความเขาใจที่ผิด 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา แผนภูมิรูปภาพความคิดมีวัตถุประสงคในการ
นํามาใชเพื่อ 1) แสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกําลัง
สมองเพื่อใชในการแกปญหา 2) แสดงความสัมพันธในการอธิบายขอมูล ข้ันตอนกระบวนการที่มี
ความซับซอนใหเขาใจงายขึ้นโดยการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 ประโยชนของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 แผนภูมิรูปภาพความคิดจัดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามาใช
ในการพัฒนาการอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถ 
เชื่อมโยงประสบการณเดิมไปสูการเรียนรูเร่ืองใหมไดงายขึ้น และสามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู
ไดอยางมีความสัมพันธกับรายวิชาตางๆ ดังที่ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 : 112) และ อมรศรี   
แสงสองฟา (2542 : 47) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแผนภูมิรูปภาพความคิดไวสอดคลอง
ตรงกันวา แผนภาพความคิดมีประโยชนดังนี้ 

1. ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน 
1.1 ชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดและเกิดการเรียนรูไดอยางมี

วิจารณญาณ 
1.2  สามารถใชประสบการณเดิมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูเร่ืองใหมหรือรับรู

ขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.3 ชวยพัฒนาการทํางานของสมองทั้งสองขาง โดยที่สมองซีกซายทํางาน

เกี่ยวกับภาษา ตรรกะ การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การวิเคราะห การแยกประเภท การ
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จัดเรียงลําดับ สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ การใช
ความคิดสรางสรรค 

1.4 ชวยใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากระบบความคิดไดงายขึ้น เพราะขอมูลได
มีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ 

2. ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครู 
  2.1 ชวยใหครูสามารถฝกฝนทักษะปญญาใหเกิดแกผูเรียนไดงายขึ้น ทําให
นักเรียนอานไดดวยตนเองเพราะไดรับการฝกใหคิด ประเมินขอเขียน ถายโอนขอมูลในขณะอาน
อยางตอเนื่อง 
  2.2 ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 
  2.3 ชวยใหครูสามารถประเมินพัฒนาการทักษะการคิดของนักเรียนไดอยาง 
ตอเนื่องจากแผนภูมิรูปภาพความคิดของนักเรียน 
 รูปแบบการสรางแผนภูมิรูปภาพความคิด 
 รูปแบบการสรางแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบและไมถือวารูปแบบใดเปนรูปแบบ
ที่ดีที่สุดขึ้นอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภาพตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
เร่ืองที่นํามาอาน เอนฮันทเลนนิ่งดอทคอม (Enhanted Learning.com 2004, อางถึงใน วิไลวรรณ 
สวัสดิวงศ 2547 : 68-73) ไดจําแนกรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพความคิดตามลักษณะโครงสรางไว
หลายรูปแบบดวยกันและที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับการสรางแผนภูมิ รูปภาพความคิดจากการ
อานสรุปไดดังตอไปนี้ 
  1. แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagrams) เปนแผนภูมิรูปภาพที่ชวยในการจัดระบบ
ขอมูลในลักษณะพื้นฐานจากการระดมสมองที่ เกี่ยวกับเ ร่ืองอยางงาย  เชน  ขอเท็จจริง 
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิรูปภาพดาว (Star Diagrams)  
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   2. แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details) ใชสําหรับบทอานที่แสดงประเด็น
สําคัญของเรื่อง และรายละเอียดสนับสนุน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิรูปภาพแมงมุม (Supporting details) 
  

   3. แผนภูมิรูปภาพลูกโซ (Chain Diagrams) สําหรับบทอานที่แสดงลําดับเวลา ลําดบั
ข้ันตอนขบวนการหรือข้ันตอน ตลอดจนการบรรยายเรื่องราว ๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิรูปภาพลูกโซ (Chain Diagrams) 
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  4.  แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุ – ผล (Cause - Effect Diagrams) สําหรับบทอานที่
แสดงเหตุผล จากเหตุไปหาผลหรือจากผลยอนกลับมายังเหตุก็ได ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิรูปภาพเหตุ-ผล (Cause – effect Diagrams) 
 
   5.  แผนภูมิรูปภาพกางปลา (Fishbone Diagrams) ใชแสดงปจจัยหลัก ปจจัย
สนับสนุนและรายละเอียดที่สงผลตอประเด็นปญหาหลัก ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8  แผนภูมิรูปภาพกางปลา (Fishbone Diagrams) 

  

 
  
         รายละเอยีด                 รายละเอียด 
 
 
 
 
 
  

      รายละเอียด   รายละเอียด 

 หัวเรื่อง 

ปจ
จัย
ที ่1

 

ปจ
จัย
ที ่2

 

 ปจ
จัย
ที่ 3

 

ปจ
จัย
ที ่4

 

 

เหต ุ
ผล 

ผล 
 

ผล 

ผล 
เหต ุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

72

6. แผนภูมิรูปภาพตนไม (Tree Diagrams) ใชแสดงปจจัยหลักและปจจัยประกอบ 
การจัดประเภทลักษณะ ขอเท็จจริงตางๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิรูปภาพตนไม (Tree Diagrams)  

 

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 73-80) ไดจัดรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ 
โครงเรื่องเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดกลุม รูปแบบนี้ยึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญและจัดกลุม
ตามลําดับความคิดรวบยอดยอยเปนแผนภูมิรูปภาพโครงเรื่อง มักเขียนเปนแผนภูมิรูปภาพกิ่ง 
ไดแก แผนภูมิรูปภาพตนไม แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปภาพแสดงเหตุผล 
แผนภูมิรูปภาพกางปลาแสดงเหตุผล แผนภูมิรูปภาพแสดงการแกปญหา ดังแสดงตัวอยางใน
แผนภูมิที่ 10 -15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิรูปแบบการจัดกลุม 
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แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิการเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิการแกปญหา 
 
  2.  รูปแบบความคิดรวบยอด (Concept Mapping) รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก และ
มีขอเท็จจริงที่จัดแบงเปนระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก เชน การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย 
การรวบรวมปญหา การแกปญหา การเปรียบเทียบ เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด ดังแสดง
ตัวอยางใน แผนภูมิที่ 13 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 13 แผนภูมิรูปแบบความคิดรวบยอด 
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3. รูปแบบการจัดลําดับ รูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ การ
จัดลําดับตามกาลเวลา การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการ มีการเริ่มตนและ
ส้ินสุด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 
 
 4. แผนภูมิรูปภาพวงกลม รูปแบบนี้เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการไมมี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุด แตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกันดังแสดงในแผนภูมิที่ 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิรูปภาพวงกลม 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชแผนภูมิรูปภาพความคิดเพื่อฝกทักษะการอานเชิง
วิเคราะหที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ดังนี้ แผนภูมิรูปภาพลูกโซ แผนภูมิรูปภาพ 
แมงมุม แผนภูมิรูปภาพดาว แผนภูมิรูปแบบความคิดรวบยอด และแผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับ

 
 
 
 เหตุการณที่ 2  เหตุการณที่ 3 
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เหตุการณ โดยผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาเลือก คือ ความเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะที่ตองการ
พัฒนา และความยากงายในการสรางแผนภูมิแผนภูมิรูปภาพตามระดับช้ัน 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
 
 แผนการจัดการเรียนรู หรือ แผนการสอน เปนสิ่งจําเปนที่ครูตองใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ไดมีผูใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไว ดังนี้ วัฒนาพร  
ระงับทุกข (2542 : 1) แผนการสอน เปนแผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใช
ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ และเปน
เครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู และจุดหมายของ
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ทองสุข รวยสูงเนิน (2543 : 41) ที่กลาววา แผนการ
สอน เปนการวางแผนการจัดเตรียมรายละเอียดของการสอน ที่ผูสอนสามารถนําไปใชไดทันที และ
ครูคนอื่นๆ ก็สามารถนําไปใชเพื่อการสอนแทนได  
 สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการสอน เปนแผนการหรือโครงการที่มีการ
วางแผนการเตรียมการสอนอยางเปนระบบแลวจัดทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหครู หรือ ผูสอน
คนอื่นๆ นําไปใชในการปฏิบัติการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 
ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนพิมพเขียวที่ครูใชเปนหลักในการจัดการเรียนรู ถา
ผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ก็จะทําใหเกิดประโยชนแกตนเองมากยิ่งขึ้น ดังที่ 
อาภรณ ใจเที่ยง (2537 : 311) ไดกลาวถึงผลดีของการทําแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 1. ทําใหเกิดการวางแผนวิธีสอน วิธีเรียน ที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเปนการจัดทํา
อยางมีหลักการที่ถูกตอง 
 2.  ชวยใหครูมีคูมือการสอนที่ทําดวยตนเอง ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนทําใหสอนไดครบถวนตามหลักสูตรและสอนไดทันเวลา  
 3.  เปนผลงานทางวิชาการที่สามารถเผยแพรเปนตัวอยางได 

 4.  ชวยใหความสะดวกแกครูผูมาสอนแทน ในกรณีที่ผูสอนไมสามารถเขาสอนได  
 นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 2) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนการจัดการ
เรียนรูไวในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
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 1. กอใหเกิดการวางแผนและเตรียมการลวงหนา เปนการนําเทคนิควิธีสอนการเรียนรู 
ส่ือเทคโนโลยี  และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตใชให เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมดานตางๆ 
 2. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การเลือกใชส่ือ การวัดและประเมินผล ตลอดจนประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของจําเปน 
 3. เปนคูมือการสอนสําหรับตัวครูผูสอน และครูที่สอนแทนนําไปใชปฏิบัติการสอน
อยางมั่นใจเปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลที่จะเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
 4.  เปนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผูสอน ซึ่งสามารถนําไปเสนอผลงานทาง
วิชาการได 
 สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูมีประโยชนคือ ชวยใหครูปฏิบัติการสอนตามแผนที่ได
เตรียมไวลวงหนาอยางมั่นใจ เปนหลักฐานที่แสดงขอมูลดานการเรียนของนักเรียนและแสดง 
ขอมูลที่เปนหลักฐานการสอนของครู ตลอดจนครูนําแผนการจัดการเรียนรูไปเปนผลงานทาง 
วิชาการไดอีกดวย 
 
การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  
 จากการศึกษางานวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมี
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น (เสาวลักษณ ตรองจิตร 2547 : 94) ดังนั้นในการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชดําเนินการ
จัดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีข้ันตอนในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางของนักวิชาการ
ดังนี้  
 ชัยยงค พรหมวงศ, สมเชาว เนตรประเสริฐ และ สุดา สินสกุล (2520 : 137 -138) ได
กลาวถึงขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 1.  แบบเดี่ยว (1 : 1) คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง และเด็ก
เกง คํานวณหาประสิทธิภาพ เสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลอง 
แบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตกเมื่อปรับปรุงแลวจะสูงขึ้นมากกอนนําไป 
ทดลองแบบกลุม ในขั้นนี้ E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 60/60 
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 2. แบบกลุม (1 : 10) คือ ทดลองกับผูเรียน 6-10 คน (คละผูเรียนที่เกงกับออน) 
คํานวณหาคาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง ในคราวนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเทาเกณฑ
โดยเฉลี่ยจะหางจากเกณฑประมาณ 10 % นั่นคือ E1 / E2 ที่ไดจะมีคาประมาณ 70/70 
 3. ภาคสนาม (1 : 100) ทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น 40-100 คน คํานวณหาคา 
ประสิทธิภาพแลวทําการปรับปรุง ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว หากต่ําจากเกณฑ 
ไมเกิน 2.5 % ก็ใหยอมรับ หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูใหมโดยยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ สมมติวา เมื่อทดสอบหา ประสิทธิภาพ
แลวได 83.5/85.4 ก็แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเคียงกับ
เกณฑ 85/85 ที่ตั้งไว แตถาตั้งเกณฑไว 75/75 เมื่อผลการทดลองเปน 83.5/85.4 ก็อาจเลือ่นเกณฑ
ข้ึนมาเปน 85/85 ได 
 นอกจากนี้ สุเทพ อวมเจริญ (2547 : 90-92) ไดกลาวถึงแนวปฏิบัติในการหา 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้  
 1.  การทดสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one-testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู
ไปทดลองกับนักเรียนหนึ่งคนที่เปนตัวแทนของกลุมผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนที่มีความรู ความสามารถ
ออนกวาปานกลางเล็กนอยเพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรูและพยายามหาทางกาํจดั
ขอบกพรองตางๆ    
 2. การทดสอบเปนกลุมเล็ก (small group testing) โดยทดลองกับนักเรียนที่มีระดับ
ความรูความสามารถ ออน ปานกลาง และ เกง มีจํานวน 5-8 คน ซึ่งตองทดสอบกอนเรียน (Pre-
test) เพื่อวัดพื้นฐานความรูในวิชานั้นกอน หลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลวจึง
ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อหาความบกพรองวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหผูเรียนไมประสบ
ความสําเร็จในการเรียน จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ  
 3.  การทดสอบภาคสนาม (field testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชกับ 
ผูเรียนทั้งชั้น ซึ่งตองทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหตาม
วิธีการทางสถิติ ซึ่งกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80   
 จากที่กลาวมาผูวิจัยไดสังเคราะหข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูไดดังนี้ 
 1.  การทดสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one-testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จํานวนหนึ่งคน ที่เปนตัวแทนของกลุมผูเรียนซึ่งเปน
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นักเรียนที่มีความรูความสามารถคอนขางออน เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรูและ
พยายามหาทางกําจัดขอบกพรองตางๆ     
 2. การทดสอบเปนกลุมเล็ก (small group testing) โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/3 ซึ่งเปนนักเรียนที่มีระดับความรูความสามารถ ออน ปานกลาง และ เกง มี
จํานวน 8 คน โดยตองทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความรูพื้นฐานในวิชานั้นกอน หลังจาก
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลวถึงทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อหา ความบกพรองวา
อะไรเปนสาเหตุทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวจากนั้นนําผลการ
ทดสอบมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูใหได
ตามเกณฑ 60/60 – 80/80  
 3. การทดสอบภาคสนาม (field testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชกับผูเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ทั้งชั้น ซึ่งตองทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน แลวนํามาคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
 
การวิเคราะหผลการทดสอบแผนการจัดการเรียนรู 
 การวิเคราะหผลการทดสอบแผนการจัดการเรียนรู (สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 92-93) 
ไดมีผูนําเอาเทคนิคการวัดผลหลายอยางมาใช เทคนิคที่นิยมใชกันมากก็คือ เกณฑ 80/80 คําวา
เกณฑ 80/80 มีความหมายตางๆ กันไป บางคนกําหนดวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมจะตองเปน 
รอยละ 80 นาจะใชไดสําหรับเกณฑเชนนี้ แตอยางไรก็ตามมีประเด็นที่ตองพิจารณาก็คือ สมมติวา 
ผูเรียน 100 คน สอบขอสอบ 10 ขอ สมมติวาผูเรียนทุกคนทําขออ่ืนๆ ไดถูกตองและมี 2 ขอ ที่ไมมี
ใครทําถูกตองเลย คะแนนเฉลี่ยก็ยังเปนรอยละ 80 แตลมเหลวอยางสิ้นเชิง สําหรับการตีความที่
นาจะถูกตองขอใหพิจารณาวาควรจะเปนดังตอไปนี้ คือ 
 80 ตัวแรก เปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมด กับจุดประสงคการเรียนรู 
แตละขอ สมมติวาผูเรียน 100 คน สอบวัดทุกจุดประสงคดวยขอสอบจํานวน 10 ขอ เราจะไมยอม
ใหผูเรียนทําขอใดผิดเกิน 20 คน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ที่ทําผิดบางขอจะตองมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 20 หรือ 20 คน ถาเกิดมีการทําผิดในบางจุดประสงคเกินกวารอยละ 20 จะตองแกไข
แผนการจัดการเรียนรูนั้นใหม แลวทําการทดสอบอีกใหไดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุมอยางนอยที่สุด
เทากับ รอยละ 80 และไมมีคนทําผิดในจุดประสงคหนึ่งๆ เกินกวารอยละ 20 
 80 ตัวหลัง เปนคะแนนเฉลี่ยรอยละของทั้งกลุม หมายถึง ผูเรียนทุกคนหลังจากเรียน
แลวนําผลการทดสอบหลังเรียนมาหาคารอยละเฉลี่ยของกลุมจะตองเปน 80 หรือสูงกวา 
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การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพถึงระดับที่นาพึงพอใจ ก็ถือวามีคุณภาพที่
จะนําไปใชจัดการเรียนการสอนได การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูทําได
โดยการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เปนการประเมินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนใน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรียกวา กระบวนการ (process) ของแผนการจัดการ
เรียนรู ไดแก ชิ้นงานรายบุคคล ชิ้นงานกลุมยอย และชิ้นงานตางๆ ที่กําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู  
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) เปนการประเมินผลผลิต (products) ของแผนการ
จัดการเรียนรูโดยพิจารณาจากคะแนนสอบหลังเรียนหรือการสอบปลายภาค  
 วิธีคํานวณหาคาประสิทธิภาพ 
 การคํานวณหาคาประสิทธิภาพ (สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 93-94) โดยกําหนดใหเปน
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนในสวนของกระบวนการ (process) และผลผลิต (products) เรียกวา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ตามลําดับ มีสูตรในการ
คํานวณ ดังนี้  
 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  

 E1  = 
A

100
N
X
×∑

 

 
 เมื่อ  E1   คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    ∑X  คือ  คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียนในแตละแผนการจัด 
      การเรียนรู 
   A   คือ  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียนในแตละแผนการจัด 

การเรียนรู 
    N   คือ  จํานวนผูเรียน 
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2.  ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)  

 E2  = 
B

100
N
Y
×∑

 

 
  เมื่อ  E2   คือ  ประสิทธิภาพของผลผลิต 

    ∑Y  คือ  คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียน 
    B   คือ  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
    N   คือ จํานวนผูเรียน 

 
 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู กําหนดใหเปนคาเฉลี่ยรอยละของคะแนน
กระบวนการกับคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนสอบหลังเรียน การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาที่ไม 
ต่ํากวารอยละ 5 กลาวคือ คา E1 / E2 ไมควรหางกันเกินรอยละ 5 เชน มีรายงานคา ประสิทธิภาพ
เปน 85/80 แปลวา ผูเรียนปฏิบัติชิ้นงานไดเฉลี่ยรอยละ 85 และสอบปลายภาคไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 80 สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดตอเนื่องตามลําดับ ผูเรียน
ไดรับการเรียนรูจริง มิไดเกิดจากการเดาสุม 
 การยอมรับหรือปฏิเสธประสิทธิภาพ 

 การยอมรับประสิทธิภาพหรือไม ใหพิจารณาคาความแปรปรวนที่ไดจากการเทียบคา 
E1 / E2 ที่คํานวณจากการทดสอบภาคสนาม โดยปกติกําหนดเกณฑไวรอยละ 2.5 แตมักจะ
กําหนดเปนชวงคือรอยละ 2.5 – 5 นั่นคือประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้นๆ ไมควรต่ํากวารอยละ 5 
ถาความแปรปรวนอยูระหวางรอยละ 2.5 – 5 จึงยอมรับวามีประสิทธิภาพ และกําหนดไว 3 ระดับ 
คือ สูงกวาเกณฑ เทาเกณฑ และต่ํากวาเกณฑ แตยอมรับวามีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู จะตองคํานึงถึงการเลือกผูเรียนที่จะเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนา ผูเรียนที่ถูกเลือกควรไดมาแบบสุม และตองเปนตัวแทนของประชากร คือ ผูเรียนที่
เลือกมาตองมีผลการเรียนทั้งระดับดี ปานกลาง และต่ํา ควรจะบอกผูเรียนในบทบาทของตนเองให
ชัดเจนวาคืออะไร และใหรูวามีสวนชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงบทเรียน และ ผูเรียนสามารถ
พูดในสิ่งที่คิดไดอยางอิสระ ผูเรียนควรจะไดรับการทดสอบกอนเรียนเพื่อใหมั่นใจไดวาไดรับการ
เรียนรูจากบทเรียนนี้ไมใชเรียนรูมาจากแหลงอื่น หรือประสบการณในอดีต 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus, เทคนิค KWLH, เทคนิค KWLA ซึ่ง A ยอมาจาก Attitude หมายถึง เจตคติ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีมีวิจารณญาณ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus, KWLH, และ KWLA 
 ทิพสร มีปน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
เจตคติตอการอานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธ KWL-Plus กับการสอนอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียน วังประจวบวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 70 คน ผลการวิจัยพบวา 1) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทย โดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี  
KWL – Plus กับการสอนอานตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 2) ความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL – Plus กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL – Plus กอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอาน การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL – Plus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับ การสอน
อานตามคูมือครู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 80 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  
KWL – Plus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL – Plus ประกอบกับกลวิธี การเสริมตอการ
เรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี 
KWL – Plus ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ศศิพรรณ เปร่ืองศิลปรัตน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชรูปแบบ KWLA ซึ่ง A 
ยอมาจาก Attitude หมายถึง เจตคติ พัฒนาทักษะการอานและการเขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนระหวาง
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมตํ่า โดยใชรูปแบบ KWLA 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 2) 
ผลสัมฤทธิ์การอานกับการเขียนของนักเรียนกลุมสูงและกลุมกลางไมมีความสัมพันธกัน แตกลุมที่
ต่ํามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3) สวนคะแนนจากการทํา แบบทดสอบวัดเจต
คติกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียน
สูงกวาคะแนนกอนเรียนทุกกลุม 
 อมรศรี แสงสองฟา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจและ 
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ไดรับการสอนดวยวิธี KWL – Plus กับการสอนอานตามคูมือครู 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 86 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนอาน KWL – Plus มีความ 
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูภายใตนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษดวยวิธี 
KWL – Plus มีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวธิี
สอนตามคูมือครูภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิรันดร  ตั้งเมธีกุล (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ พฤติกรรมดาน 
สัมพันธภาพระหวางบุคลและดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสถาปตยกรรม วิชาเอกสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จํานวน 
28 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มข้ึน 2) นักศึกษาที่ไดรับ
การสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแสดงพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลหลังการทดลองเพิ่มข้ึน 3) นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแสดงพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังการทดลองเพิ่มข้ึน  
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 วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดขนาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 32 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus สูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณในการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคาเรื่องที่อาน พบวา ทักษะ การอาน
อยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน หลังการจัด การเรียนรูดวย
เทคนิค KWL – Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการ
ประเมินคาเรื่องที่อานหลังจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus สูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็น
ดวยตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ
ดังนี้ คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งฝกให นักเรียนไดคิดและตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและดาน
บรรยากาศการเรียนรูทําใหนักเรียนสนุกสนานในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู 
 คาร และ โอเกิล (Carr and Ogle 1987 : 626-631) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL 
– Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ซึ่งเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอม
เสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผลการศึกษาปรากฏวานักเรียน
สามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL – Plus ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได รวมทั้ง 
มีความเขาใจเรื่องจากการอาน ตลอดจนมีทักษะการยอความดีข้ึน 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอาน ตลอดจนความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานสูงกวาการสอนตามคูมือครูและสูงกวาการทดลอง
ทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL – Plus เพราะเปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนไดฝกการคิด และตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและสนุกสนานในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู ดังนั้น
เทคนิค KWL – Plus จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม 
ความสามารถในการอานและสงเสริมความสามารถในการคิดใหกับนักเรียน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
 ธงชัย คําพิมพ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบสรรถภาพการอานเชิง
วิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนภาษาไทยดวยสื่ออารมณขันกับ การ
สอนภาษาไทยดวยวิธีปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถภาพการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาไทยดวยสื่ออารมณขันสูงกวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาไทยดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 อภินันท อรกุล (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดาน 
การอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ดานการ
อานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนื่องจากนักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนไปตามขั้นตอนการอานเชิงวิเคราะห คือ อาน 
ชื่อเร่ือง อานเนื้อเร่ืองใหเขาใจ อานเนื้อเร่ืองที่สําคัญซ้ําอีกครั้ง ตั้งคําถามและหาคําตอบจากเรื่องที่
อาน นักเรียนจึงเขาใจเรื่องที่อานไดงายและเร็วขึ้น ทําใหผลผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะห
สูงขึ้น 
 จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสอนการอานเชิง
วิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการสอนการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปที่ 
6 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 83.00/83.29 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.61 แสดงวา
ผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 61 ดังนั้นครูผูสอนควรนําแผนการสอนที่ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึน้ไป
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อหาจากการอานได
อยางถูกตองและมีเหตุผล 
 อัญญารัตน เจริญพฤฒินาถ (2546) ไดศึกษาการพัฒนาแบบประเมินทักษะการอาน 
คิดวิเคราะห เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4-6 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน มี 10 ตัวบงชี้ ไดแก 
การประเมินทักษะการอาน ตัวบงชี้ คือ ความคลองในการอาน ความเขาใจในการอาน วิธีการอาน
สาร การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ตัวบงชี้ คือ วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหความสัมพันธ 
วิเคราะหหลักการการประเมินทักษะการเขียน ตัวบงชี้ คือ เนื้อเร่ือง ลําดับเร่ือง ไวยากรณ กลไก
การเขียน 2) คุณภาพของแบบประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียน มีความตรงเชิงเนื้อหา คา
ดัชนีความสอดคลองระหวาตัวบงชี้กับทักษะที่ประเมินและระหวางเกณฑการใหคะแนนกับตัวบงชี้
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มีคาเทากับ 0.83-1.00 มีความตรงเชิงเกณฑสัมพันธที่ไดจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากการประเมินทั้ง 3 ทักษะกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .01 มีความตรงเชิงจําแนกจากการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของนักเรียนมีทักษะทางการเรียนสูงและต่ํา พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 และมีความตรงเชิงโครงสรางที่ไดจาก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ดาน
การอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใช แบบ
ฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
ดัชนีประสิทธิผลดานการอานเชิงวิเคราะห วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนดวยแผนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะห มีคาเทากับ .66 แสดงวา
นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 66 

 หรรษา นิลวิเชียร และคณะ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของรูปแบบการเรียน การ
สอนที่ฝกทักษะการคิดวิชาภาษาไทยตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ 
แกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษาไทย
เปนภาษาแมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแม และนักเรียนที่ไดรับการสอน
ปกติทั้งสองกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียน การ
สอนปกติและใชภาษาไทยเปนภาษาแม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการ
คิดและใชภาษาไทยเปนภาษาแมมีความสามารถในการแกปญหาหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด และใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแมและนักเรียน
ที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนปกติทั้งสองกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียน
ที่ได รับรูปแบบการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดและใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแมมี 
ความสามารถในการแกปญหาหลังการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับรูปแบบการเรียนการสอนปกติ
และใชภาษาไทยเปนภาษาแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  สเมตเตอร (Smetter 2002 : 2120) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสอนซอมเสริมหลัง
เลิกเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนในกลุมเสี่ยง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 42 คน อายุระหวาง11-15 ปที่เรียนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนของรัฐบาลในรัฐเทกซัสตอนใต และเขารวมโปรแกรมนี้ เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ
แบบทดสอบและแบบวัดชนิดตางๆ ผลการทดลองปรากฏวา โปรแกรมการสอนซอมเสริม หลังเลิก
เรียน ทําใหนักเรียนจํานวน 42 คน บรรลุความสําเร็จไดคะแนนรอยละ 70 นักเรียนจํานวน 10 คน 
ใน 42 คน มีคะแนนการอานดีข้ึน หลังจากนั้น 1 ป นักเรียนจํานวน 30 คน ที่เรียนจบโปรแกรมนี้
จาก 2 ปกอน มี 20 คน ที่บรรลุความสําเร็จ ไดคะแนนรอยละ 70 

 อีเซล และ คนอื่นๆ (Ezell and others 1992 : 205, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร 
2547 : 69) ไดศึกษาการใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในการสอนแบบความสัมพันธของคําถามกับ
คําตอบสําหรับการอานเพื่อจับใจความ โดยใชนักเรียน เกรด 3 จํานวน 23 คน ผลปรากฏวา 
นักเรียนปฏิบัติการสรางคําถามและตอบคําตอบไดดีข้ึน การประเมินผลทางสังคมกาวหนาทุกดาน 

 ฟชเชอร (Fisher 1998 : 1903-A, อางถึงใน เสาวลักษณ ตรองจิตร 2547 : 69-70) ได
ศึกษาการพัฒนาแรงจูงใจระดับการเรียนรูในการอานออกเขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 จํานวน 11 คน เก็บขอมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนมี
ความเขาใจวาการอานออกเขียนได เกี่ยวของกับความหมายของสิ่งที่ไดอาน ตลอดจนการอาน
และการเขียนเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 2) นักเรียนมีความเชื่อมั่นและ
คาดหวังในความสําเร็จของการอานออกเขียนไดและเห็นคุณคาของการเรียนรูเพื่อการอานออก
เขียนได อยูในระดับสูง 3) นักเรียนไดระบุสถานการณและบริบทที่สงเสริมการอานออกเขียนได 
ดังนี้ การเรียนรวมกัน การมีทางเลือกใหเลือกอยางเหมาะสม การตอบสนองตอส่ิงเราที่ทาทาย 
การสรางบรรยากาศในหองเรียน การมีส่ิงตีพิมพที่หลากหลายเพียงพอ และรับรูวาโรงเรียนเปน
สถานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 สรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนรูปแบบตางๆ จะมี
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูหรือ
แบบปกติและสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นอกจากนี้การนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนา 
ประสิทธิภาพแลวไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิง
วิเคราะหสูงขึ้นดวย การฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียน สามารถทําไดตั้งแตใน
ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปและสามารถจัดการเรียนรูไดทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะกลุมสาระ การ
เรียนรูภาษาไทย ซึ่งตองอาศัยพื้นฐานจากการอานเพื่อฝกความสามารถในการคิด ดังนั้น การ
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พัฒนาความสามรถในการอานเชิงวิเคราะหใหกับผูเรียนควรไดรับการฝกฝนต้ังแตระดับช้ัน
ประถมศึกษาโดยใชเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรูรวมกับกลุมสาระการเรียนรูใน
วิชาตาง ๆ เพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแลวยังทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นดวย 
 

สรุป 
 
 สําหรับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus 
นั้นผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัยดังนี้หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรูสาระการเรียนรู และโครงสรางเวลาเรียน รวมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังและโครงสรางเวลา
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 
บางสะพาน นอกจากนี้ยังไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหควบคูไปกับ
การอานเชิงวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไว 6 ดาน ดังนี้ 1) บอกรายละเอียดของเรื่องที่อานไดถูกตอง 2) จัดลําดับ
เหตุการณในเรื่องไดถูกตอง 3) บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเร่ืองไดถูกตอง 4) บอก
ความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง 5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง 6) บอก
จุดมุงหมายของ ผูเขียนไดถูกตอง ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแผนภาพความคิด การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWLH และ KWL Plus และ
การหาประสิทธิภาพแผน การจัดการเรียนรู เพื่อสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus ซึ่งสรุปไดดังนี้  1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอาน
เชิงวิเคราะหและขั้นตอนของเทคนิค KWLH Plus  2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการ
อานเชิงวิเคราะห ประกอบดวย  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  2.2 ข้ันกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus  2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอยโดยครูคอย
แนะนํา  3. การวัดและประเมินผล 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบ One - Group Pretest – Posttest Design หนึ่งกลุมสอบกอน
สอบหลัง (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 142-144) โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังตอไปนี้ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงกําหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิด
ระบบดําเนินการตามโครงการ เปนขั้นตอนของการนิยามปญหา โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา 
ขอมูลสารสนเทศ การสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรอง
ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แบบทดสอบ
วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus และเสนอโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนขั้นการทดลองเก็บขอมูล
จากเครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
ไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการ
วิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผล 
การวิจัย เพื่อเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามประเด็นที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและรายงาน 
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 106 คน 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรยีน ที ่
1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 33 คน ที่ไดจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยใชหลักเกณฑในการเลือกดังตอไปนี้ 1) ผูวิจัยสามารถจัดการชั้นเรียนเพื่อใหเกิดผลการเรียน
การสอนสูงสุด 2) ผูวิจัยสามารถกํากับดูแลในเรื่องบรรยากาศในการเรียนรู 3) ผูวิจัยสามารถ 
ส่ือความหมายกับผูเรียนไดเขาใจ 
  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลองจํานวน 4 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห รวม 16 ชั่วโมง  
 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 
สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 สามารถแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ 
สรุปความ หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน และใชแผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถดานการอาน นําความรู ความคิด จากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจคาดการณ
และใชการอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาตน การตรวจสอบความรูและคนควา เพิ่มเติม 
  ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก   1) ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห   2) ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
 
แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Pre - Experimental Designs แบบหนึ่งกลุมสอบ
กอนสอบหลัง One Group Pretest – Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 144 ) ดังนี้  
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   T1    X   T2 

 
 เมื่อ  T1  คือ  การทดสอบกอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
    X  คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
    T2  คือ  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เพื่อพัฒนาความสามารถดาน 
การอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 
ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห เปนแบบทดสอบที่ใช
ทดสอบทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ซึ่งเปนขอสอบแบบ 
ปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 
ขอ 30 คะแนน  
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 17 ขอ โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ประกอบ ดวยดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการ
เรียนรู เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ และเปนคําถาม
ปลายเปด ( Open ended Form) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการเรียนรู จํานวน 2 ขอ  
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะหนิทาน สารคดีสําหรับเด็ก 
บทรอยกรอง และเรื่องสั้น จํานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยมีข้ันตอนในการสรางและหา 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้  
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   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWLH Plus  
  1.2 วิเคราะห เลือกและกําหนดเนื้อหาเพื่อนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู โดย
ใชเทคนิค KWLH Plus 
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  
  1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ตออาจารย ผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ (1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย (2) ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิควิธีสอน 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนี ความสอดคลอง (Index Of Item 
Objective congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา คือ  
   เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค  ใหคะแนน  +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน  0 
   เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน  -1 
    

   จากสูตร  IOC  =  
N

R∑  

   
   เมื่อ  IOC  หมายถึง  คาเฉลี่ยผลประเมินความสอดคลองเหมาะสมของ  
       แผนการจัดการเรียนรู  
     ∑R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
       ทั้งหมด  
      N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 117)  
 
   ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 
  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู  ตามคําแนะนําของอาจารย ผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขไปทดสอบคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติดังนี้ (สุเทพ อวมเจริญ 2547 : 91-95 )  
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    1.6.1 การทดสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one-testing) โดยนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวนหนึ่งคน ที่เปนตัวแทนของกลุม
ผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนที่มีความรูความสามารถคอนขางออน เพื่อหาขอบกพรองของแผนการจดัการ
เรียนรูและพยายามหาทางกําจัดขอบกพรองตางๆ  
   1.6.2 การทดสอบแบบกลุมเล็ก (small group testing) โดยทดลองกับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 ซึ่งเปนนักเรียนที่มีระดับความรูความสามารถ ออน ปานกลาง 
และ เกง มีจํานวน 8 คน โดยตองทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อวัดความรูพื้นฐานในวิชานั้นกอน 
หลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรยีนรูจึงทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อหา ความบกพรองวา
อะไรเปนสาเหตุทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จากนั้นนําผลการ
ทดสอบมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ใหได
ตามเกณฑ 60/60 - 80/80 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 72.76/75.20 แลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากที่สุดกอนนําไปใชจริง โดยใชสูตรการหาคา
ประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 
     1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  

 

     E1  = 
A

100
N
X
×∑

 

 
   เมื่อ  E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      ∑X คือ  คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียนในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู 
     A  คือ  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียนในแตละ

แผนการจัด การเรียนรู 
      N  คือ  จํานวนผูเรียน 
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   2.  ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2)  

     E2 = 
B

100
N
Y
×∑

 

 
    เมื่อ  E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลผลิต 

      ∑Y คือ  คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียน 
      B  คือ  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
      N  คือ จํานวนผูเรียน 

 
   1.6.3 การทดสอบภาคสนาม (field testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู
ไปใชกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ทั้งชั้น แลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูใหไดตามเกณฑ 80/80 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.14/81.01 
 สรุปข้ันตอนในการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังแผนภูมิที่ 16 
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แผนภูมิที่ 16 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 2. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจํานวน 1 ฉบับ
แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 10 ขอ เปนแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรูและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชวัด
ความสามารถสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของผูเรียน 6 ดาน ดังนี้ 1) บอกรายละเอียดของ
เร่ืองที่อานไดถูกตอง 2) จัดลําดับเหตุการณในเรื่องไดถูกตอง 3) บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในเรื่องไดถูกตอง 4) บอกความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง 5) สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตอง และ 6) บอกจุดมุงหมายของผูเขียนไดถูกตอง โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2544 , หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพฒันาความสามารถ 

ดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH Plus และการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

วิเคราะห กาํหนดเนื้อหา เพือ่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู 

สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 

นําแผนการเรยีนรูใหอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคา IOC 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพในขั้น one-to-one-testing และ small group 
testing โดยทดลองใชกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6/3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  

 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพในขั้น field testing โดยทดลองใชกับนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปที ่6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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  2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบ 
  2.3 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการเรียนรูโดยพิจารณาจาก
ความสําคัญของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ให ครอบคลุม
เนื้อหา 
  2.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห โดยมีแนวคิดใน
การสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  วิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  
 

ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห จํานวนขอ คะแนน 
ขอสอบปรนัย 
 ความสามารถในการบอกรายละเอียด 
 ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณ 
 ความสามารถในการบอกความสัมพันธ 
 ความสามารถในการบอกความสําคัญ 
 ความสามารถในการสรุปใจความสําคัญ  
 ความสามารถในการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

30 
5 
6 
5 
4 
6 
4 

30 
5 
6 
5 
4 
6 
4 

ขอสอบอัตนัย 
 ความสามารถในการบอกรายละเอียด 
 ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณ 
 ความสามารถในการบอกความสัมพันธ  
 ความสามารถในการบอกความสําคัญ 
 ความสามารถในการสรุปใจความสําคัญ 
 ความสามารถในการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

10 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

30 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
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   ขอสอบที่สรางขึ้นมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
   1.  ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 
คะแนน มีเกณฑในการตรวจใหคะแนนแตละขอดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน  
   2. ขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ 30 คะแนน มีเกณฑการตรวจให
คะแนนดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7  เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบอัตนัย 
 

 ระดับคะแนน 
เกณฑ 
ความสามารถ 

1 2 3 

1. บอกรายละเอียด 
ของเรื่อง 

บอกรายละเอียด 
ไมถูกตอง 

บอกรายละเอียดถูกตอง บอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ 

2. จัดลําดับ
เหตุการณในเรื่อง 

เรียงลําดับเหตุการณ 
ไมตอเนื่อง สับสน 
วกวน 

เรียงลําดับเหตุการณ 
ไดตอเนื่อง แตบางชวง  
ไมสอดคลองกัน 

เรียงลําดับเหตุการณ 
ไดตอเนื่องสอดคลองกัน
ตลอดเรื่อง 

3. บอกความสมัพันธ 
ของสวนตางๆ ในเรื่อง

เชื่อมโยง 
ความสัมพันธระหวาง
ขอมูลหลักกับขอมูล
ยอยไมได 

เชื่อมโยงความสัมพนัธ
ระหวางขอมูลหลักกับ
ขอมูลยอยไดถูกตอง 
แตไมสัมพันธกับเนื้อหา 

เชื่อมโยงความสัมพนัธ
ระหวางขอมูลหลักกับ
ขอมูลยอยไดถูกตอง
และสัมพันธกบัเนื้อหา  

4. บอกความสําคัญ
ของเรื่องที่อาน 

เ หตุ ผล ไม ถู กต อ ง
และไม สัมพันธกับ
เนื้อหา  

เหตุผลถูกตองแตไม
สัมพันธกับเนื้อหา  

เหตุ ผลถู กต อ งและ
สัมพันธกับเนื้อหา  

5. สรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน 

สรุปเนื้อเร่ืองไมได 
ใจความสําคัญ  

สรุปเนื้อเร่ืองไดใจความ
สําคัญแตไมครบถวน
สมบูรณ  

สรุปเนื้อเร่ืองไดใจความ
สําคัญครบถวนสมบูรณ
ส้ัน กะทัดรัด  

6. บอกจุดมุงหมาย
ของผูเขียน 

บอกจุดมุงหมายของ
ผูเขียนไมถูกตอง  

บอกจุดมุงหมายของ 
ผูเขียนไดถูกตอง  

บอกจุดมุงหมายของ 
ผูเขียนไดถูกตองและ
ครอบคลุมประเด็น  
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   โดยมีเกณฑระดับความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของการทํา
แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  เกณฑระดับความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนจากแบบทดสอบ  
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
20 - 30 ดีมาก 
10 - 19 ดี 
0 - 9 พอใช 

 
   เกณฑระดับความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนคาเฉลี่ย 
รอยละ ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 เกณฑระดับความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ  
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
80 - 100 ดีมาก 
70 - 79 ดี 
60 - 69 พอใช 

 
  2.5 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานเชิงวิ เคราะหตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข 
  2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและตาราง
วิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานเชิงวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน ใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและดานวัดผล 
เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น 
   0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้นหรือไม 

    -1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น 
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   ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบปรนัย เทากับ 0.95 และ
แบบทดสอบ อัตนัย เทากับ 0.96 
  2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานเชิงวิเคราะห ไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง 
  2.8 นําผลการทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานเชิงวิเคราะหมาวิเคราะห
รายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้ 

    2.8.1 คาความยากงาย (Difficulty) (P) คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
แบบทดสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-
0.80 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 129) 

     P = 
N
R  

 
เมื่อ  P  หมายถึง  คาความยากของคําถามในแตละขอ 
 R  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
  N  หมายถึง  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
เกณฑความยากงายของขอสอบ กําหนดอยูระหวาง 0.20-0.80 
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา .20 แสดงวา ขอสอบขอนั้นยากเกินไป 
ขอสอบที่มีคา P เทากับ .50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นมีความยาก 

ปานกลางพอดี 
ขอสอบที่มีคา P ต่ํากวา .50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางยาก 
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา .50 แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางงาย 
ขอสอบที่มีคา P สูงกวา .80 แสดงวา ขอสอบขอนั้นงายเกินไป 

     ซึ่งไดคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย เทากับ 0.65 
   2.8.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบวา

แบบทดสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใดโดยใชเกณฑคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 :130) ดังนี้ 
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     r = 
2/N
ReRu−

  

 
เมื่อ  r  หมายถึง  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
 Ru  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
 Re  หมายถึง  จํานวนผูตอบถูกใจขอนั้นในกลุมออน 
  N  หมายถึง  จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 
 ขอสอบขอที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวก และเขาใกล 1 แสดงวา

มีอํานาจจําแนกสูง 
 ขอสอบขอที่มีคาอํานาจจําแนกเปนลบและเทากับ 0 แสดงวา 

ขอนั้นไมมีอํานาจ จําแนก ซึ่งไดคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย เทากับ 0.36 
   2.8.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability) คือการตรวจสอบการวัดคาความเชื่อมั่น
ที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ที่เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – 
Richardson) จากสูตร KR – 20 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 123) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 
0.70 ข้ึนไป ดังนี้ 

   rtt = { }
ts
pq1

1n
n

2
∑−

−
 

 
   เมื่อ  n  หมายถึง  จํานวนขอ  

      p หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ 
         = จํานวนคนที่ทําถูก/จํานวนคนทั้งหมด 
      q  หมายถึง  สัดสวนคนทําผิดในแตละขอ 
      ts2  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ  
 
     ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.84 และนําแบบทดสอบอัตนัยมาหา
คาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร Alpha Coefficient ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชเกณฑ
ความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ข้ึนไป (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 183) ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

100

 α  =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
− 2

2

St
Si1

1n
n

  

 
      เม่ือ  α  หมายถึง  สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

       n  หมายถึง  จํานวนขอ 
       Si 2   หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ  
       st 2   หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ  
     ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.83 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
  สรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ได
ดังแผนภูมิที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 17  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ  

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน องคประกอบและ 

วิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ หาคา IOC 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะหไปทดลองใชกับ 
นักเรียนชัน้ ป. 6/3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวจัิย 
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 3. แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้    
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ 
มาก ปานกลาง นอย จํานวน 15 ขอ ซ่ึงถาม 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรม การเรียนรู ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซ่ึงคําถามที่ใชมี การกําหนดคาความคิดเห็น 3 
ระดับ ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น คาคะแนน เชิงนิมาน 
เห็นดวยมาก 3 

เห็นดวยปานกลาง 2 
เห็นดวยนอย 1 

  
  สําหรับการใหความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็นที่วัดได ผูวิจัยกําหนดเกณฑที่
ใชในการใหความหมายโดยพิจารณาคาระดับความคิดเห็น ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็น 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น เชิงนิมาน 
1.00 – 1.49 เห็นดวยนอย 
1.50 – 2.49 เห็นดวยปานกลาง 
2.50 – 3.00 เห็นดวยมาก 

 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ แบบปลายเปด (Open end)  
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  ข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
  3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  
  3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  3.3 นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ 1) ผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย 2) ผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
วิธีสอน และ 3) ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกตองใชดุลพินิจเพื่อหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงไดคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) เทากับ 
0.97 และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามปลายเปด เทากับ 1  
  3.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ  
  3.5 นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.88 
  3.6 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 33 คน ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถามแสดงดังแผนภูมิที่ 18  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 18  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 

สรางแบบสอบถามความคดิเห็น 

นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็น ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคา IOC 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

นําแบบสอบถามความคิดเหน็ไปใชเปนเครือ่งมือวิจัย 
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การดําเนินการทดลองในการวิจัย 
 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันกอนการทดลอง เปนข้ันที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1.1 ผูวิจัยสรางบรรยากาศในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยฝกทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนที่จะนําไปใช และการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ตลอดจนชี้แจงการ
ดําเนินการจัดการเรียนรูต้ังแตตนจนถึงส้ินสุดการจัดการเรียนรู รูปแบบและวิธีการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
  1.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู เพื่อวัด
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ ตลอดจนการวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือแลว 
 2. ข้ันทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางไว จํานวน 8 แผน ซ่ึงแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยสาระสําคัญ ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ส่ือการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 
  2.1 ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
  2.2 เวลาที่ใช จํานวน 4 ช่ัวโมง / สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห มีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 3 ข้ันตอน คือ  
   1. การเตรียมความพรอม และใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิง
วิเคราะห และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWLH Plus 
    1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง ปานกลาง และออน เพศ
ชาย เพศหญิง กลุมละ 4 – 5 คน 
    1.2 ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 
    1.3 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู และการเขียนบันทึกลงในตาราง KWLH - 
Chart 
    1.4 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานเชิงวิเคราะห 
   2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
    2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเร่ืองที่อาน เกมทางทางศึกษา การใช
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คําถามเพื่อเช่ือมโยงสูเร่ืองที่จะอาน พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบความรู 
และใบงาน 
    2.2 ข้ันกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH Plus มี 6 
ข้ันตอน ดังนี้ 
     ข้ันที่ 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K (What We Know) คือ 
นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอานโดยครูกระตุน หรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึง
ส่ิงที่นักเรียนรูแลว นําขอมูลที่ไดมาจําแนก บันทึกส่ิงที่นักเรียนเรียนรูไวในตารางชอง K - What We 
Know  
      ข้ันที่ 2  กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W (What We Want 
to Find Out) คือ นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถาม
รวมกับครู โดยเนนคําถามประเภทการวิเคราะห เชน ใหบอกรายละเอียดของเรื่องใหบอก
จุดมุงหมายของผูเขียน บอกความสําคัญของเรื่อง บอกประโยชนที่ไดรับ บอกขอคิดที่ไดจากเรื่อง 
แลวบันทึกคําถามลงในตารางชอง W - What We Want to Find Out    
      ข้ันที่ 3  กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L (What We have 
learned) คือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน โดยนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอาน
มาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยู
กับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงในชอง L - What We have Learned  
      ข้ันที่ 4  การคนควาความรูเพิ่มเติม เรียกวา ข้ัน H (How Can We 
Learn More) คือ นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร โดยครูจะใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่ชัดเจนสําหรับไปคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียนไปแลวในหองเรียน แลวบันทึก
คําตอบลงในชอง H - How Can We Learn More 
      ข้ันที่ 5  การสรางแผนภาพความคิด (Mapping) โดยใหนักเรียนนํา
ขอมูลจากการอาน มาสรางแผนภาพความคิด เชน แผนภูมิรูปภาพรูปดาว แผนภูมิความคิด 
รวบยอด แผนภูมิรูปภาพลูกโซ แผนภูมิเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 
      ข้ันที่ 6  การสรุปเร่ืองจากการอาน (Summarizing) โดยใหนักเรียน
เขียนสรุปใจความสําคัญจากการอาน 
    2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครูคอย
แนะนํา 
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   3. การวัดและประเมินผล โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจ
ผลงาน และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 
 จากข้ันตอนการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหที่จัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus สามารถสรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและนักเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 12 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12  สรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและนักเรียน 
 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
1. การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐานการ
อานประเภทตางๆ เชน นทิาน 
สารคดีสําหรับเด็ก เร่ืองส้ัน 
บทรอยกรองและการจัดการ
เรียนรูตามขั้นตอนของเทคนคิ
KWLH Plus 

 

1. กําหนดขนาดของกลุม  
คุณสมบัติของสมาชิก 
2. ช้ีแจงจุดประสงคการ
เรียนรู 
3. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู
และการเขียนบันทกึลงใน
ตาราง KWLH – Chart 
4. อธิบายความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอานเชงิวเิคราะห 

 

1. จัดกลุมตามขอตกลง 
2. ต้ังชื่อกลุม 
3. กําหนดบทบาทของ
สมาชิกในกลุม ไดแก 
ประธานกลุม เลขานุการกลุม 
สมาชิก 
4. ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย 
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู 
การปฏิบัติกิจกรรมและการ
อานเชงิวิเคราะห 

   
2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 
  2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 

1. ใหดูภาพที่สัมพันธกับ
เร่ือง เกมทางศึกษา การใช
คําถาม เพื่อเชือ่มโยงสูเร่ืองที่
จะอาน 
2. แจกใบความรู ใบงาน  
พรอมทัง้อธิบายการดําเนนิ 
กิจกรรมและตาราง KWLH -  
Chart 

1. รวมกิจกรรมนาํเขาสู
บทเรียน 
2. ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
 2.2 ข้ันกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหมี 6 ข้ันตอน ดังนี ้
   ข้ันที่ 1 กิจกรรมกอน 
การอาน ข้ัน K - (What We  
Know) นักเรียนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเร่ืองทีอ่าน  
 
 

1. กระตุนหรือถามให
นักเรียนรวมกนัแสดงความ
คิดเห็น 
2. บันทกึส่ิงที่นกัเรียนรูลงใน 
ตารางชอง K 
 
 

1. ระดมความคดิถึงส่ิงที่รู
แลวในเรื่องทีจ่ะอาน 
2. นําขอมูลที่ไดมาจัด
หมวดหมู 
3. บันทกึส่ิงที่นกัเรียนรูลงใน 
ตารางชอง K ที่ครูแจกใหเปน
รายกลุม 

  ข้ันที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น W (What 
We Want to Find Out) 
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเร่ืองทีจ่ะอาน 
  
 
 

 

1. กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
ต้ังคําถามที่ตองการรู 
2.  ชวยเหลือนกัเรียนในการ
ต้ังคําถามประเภทการ
วิเคราะห 
3.  บันทกึคําถามในตาราง 
 ชอง W 
 

1.  ต้ังคําถามในสิง่ที่ตองการ
รูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอานโดย
เนนคําถามประเภทการ
วิเคราะห 
2. บันทกึคําถามลงในตาราง 
ชอง W 
3.  อานอยางมีสมาธิ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชตอบคําถาม 

 
  ข้ันที่ 3 กิจกรรมหลัง 
การอาน ข้ัน L (What We  
Have Learned) นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองที่
ไดอาน 
 

 
1.  ต้ังประเด็นเพือ่การ
อภิปรายส่ิงทีน่ักเรียนรูจาก
การอาน 
2.  บันทกึส่ิงที่นกัเรียนรูลงใน 
 ตารางชอง L 
 

 
1. นําขอมูลที่ไดจากการ
อานมาตอบคําถามที่ต้ังไวใน
ข้ันที่ 2 โดยเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมี
อยูกบัขอมูลใหมที่ไดรับจาก
การอานกับความคิดเหน็ และ
จัดลําดับขอมูล 
2.  บันทกึคําตอบและขอมูล
ลงในตารางชอง L 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
  ข้ันที่ 4 คนควา
ความรูเพิม่เติม ข้ัน H (How 
Can We Learn More) 
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 

1.  กระตุนใหนักเรียนบอก
แหลงเรียนรูทีจ่ะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่เรียนในหองเรียน 
2.  บันทกึคําตอบลงใน
ตารางชอง H 

1. บอกแหลงคนควาขอมูล 
เพิ่มเติม  
2.  บันทกึคําตอบลงใน
ตารางชอง H 
 

   
  ข้ันที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด 
(Mapping) 

- แนะนาํชวยเหลือนักเรียน
ในการสรางแผนภาพ
ความคิด 

-  ระดมสมองในการสราง 
แผนภาพความคิดภายใน
กลุมและนาํเสนอ 

   
  ข้ันที ่6 การสรุปเร่ือง
จากการอาน (Summarizing)  

-  ชวยเหลือนกัเรียนในการ
สรุปผลการเรียนรู 

-  เขียนสรุปใจความสาํคัญ
จากการอาน 

   
 2.3 ข้ันฝกปฏิบัติกจิกรรม
เปนกลุมยอย โดยครูคอย
แนะนาํ 

-  แนะนาํ ชวยเหลือ
นักเรียน ในการทํากิจกรรม 

-  ฝกปฏิบัติกิจกรรมเปน
กลุม 
 

   
3.  การวัดและประเมินผล 
 

-  สังเกตการรวมกิจกรรม 
ตรวจสอบผลงาน ทดสอบโดย
แบบทดสอบ และใหขอมูล
ยอนกลับแกนกัเรียน 
 

-  ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

   
 3. ข้ันหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบ
วัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหไปทดสอบเพื่อวัดความสามารถดาน การอานเชิง
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วิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู (Posttest) ของกลุมตัวอยาง แลวนําแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus สอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการดังนี้ 
   1.1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูการอานเชิง
วิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH Plus (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1.1.2 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการการเรียนรูแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one 
– to – one - testing) เพื่อตรวจสอบขอบกพรองและปรับปรุงแกไข 
   1.1.3 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการการเรียนรูแบบกลุมเล็ก (small 
group testing) เพื่อคํานวณคาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 60/60 – 80/80 
   1.1.4 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการการเรียนรูแบบกลุมใหญ (field 
testing) เพื่อคํานวณคาประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 80/80 
  1.2 ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห ดําเนินการ
ดังนี้ 
   1.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดาน 
การอานเชิงวิเคราะห (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
   1.2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห  
   1.2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห  
   1.2.4 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห  
  1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบสอบถามความคิดเห็น (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  2.  การทดสอบสมมติฐาน 
   2.1 การวิเคราะหความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
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   2.1.1 ใชสถิติคือ คาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t – test) แบบ Dependent  
  2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus จากแบบสอบถาม 
   2.2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ตอนที่ 1 แบบ
ตรวจสอบรายการ (Rating Scale) 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   2.2.2 การวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  ตอนที่  2 
แบบสอบถามปลายเปด (Open End) ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

สรุป 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Designs แบบหนึ่งกลุม
สอบกอนสอบหลัง The One Group Pretest – Posttest Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตําบล กําเนิดนพคุณ 
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 33 คน ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลดวย
ตนเอง จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑ 
80/80 ทําการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนกอนและหลัง
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ใชการทดสอบ t - test แบบ Dependent ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น ใชการวิเคราะหคารอยละ (%) ความคิดเห็น 3 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( x ) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  33  คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามขั้นตอน  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  เพื่อเปนการ
ตอบวัตถุประสงค  และขอคําถามการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH 
Plus 
 ตอนที่  2  การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus   
 ตอนที่  3  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
 
ตอนที่  1  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการหา 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 1.1 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one–to–one- 
testing) และการปรับปรุงแกไข 
  ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH  Plus  
ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (one–
to–one-testing)  กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียน 
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อนุบาลบางสะพาน ที่มีผลการเรียนคอนขางออน  จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบ ความสอดคลอง
เหมาะสมของภาษา ความยากงายของกิจกรรม  ความเหมาะสมของแบบทดสอบทายแผนการ
จัดการเรียนรู  และแบบทดสอบหลังใชแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งพบขอบกพรองควรปรับปรุงแกไข
ดังตอไปนี้ 1) ครูควรฝกใหนักเรียนตั้งคําถามประเภทเชิงวิเคราะห 2) ครูควรเลือกคําศัพทที่ยาก
จากเนื้อหาในใบกิจกรรมมาฝกใหนักเรียนอานและอธิบายความหมาย 3) ครูควรใหนักเรียนอาน
ออกเสียงเนื้อเร่ืองดวยเพื่อตรวจสอบวานักเรียนอานหนังสือได 4) ครูควรใหเวลานักเรียนในการ
อานเนื้อเรื่องจนจบกอนที่จะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอไปจนจบ 5)  ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทเรื่องสั้นที่มีความยาวมาก นําผลคะแนนที่ไดมา
หาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบหนึ่งตอหนึ่ง  
 1.2 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเล็ก (small group 
testing) และการปรับปรุงแกไข    
  จากการหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 เปนแบบหนึ่งตอหนึ่งแลว  ผูวิจัยไดนําแผนการ
จัด การเรียนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH Plus  ไปทดลองใชเพื่อหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบเปนกลุมเล็ก  กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6/3 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ที่มีผลการเรียน ออน ปานกลาง เกง  (2 : 4 : 2) 
จํานวน  8  คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของภาษา  ความยากงายของกจิกรรม 
ความเขาใจในแบบทดสอบ  ซึ่งพบขอบกพรองควรปรับปรุงแกไขดังตอไปนี้ 1) การอธิบายเรื่อง
คําถามเชิงวิเคราะหประเภทตางๆ ครูควรเพิ่มตัวอยางใหมากขึ้นและลองใหนักเรียนฝกตั้งคําถาม
อยางหลากหลาย 2) ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมชวงการทําแผนภาพความคิดและ
การสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 3) ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการทําขอสอบอัตนัย 4)  ครูตอง
แจงและทบทวนเกณฑการใหคะแนนความสามารถของขอสอบอัตนัย  นําผลคะแนนที่ไดมาหาคา
ประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบกลุมเล็ก  
 1.3 การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบภาคสนาม  (field testing)   
  จากการหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบหนึ่งตอหนึ่ง  (one–to–one-testing) และ 
แบบกลุมเล็ก  (small group testing) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางแลวจึงนําแผนการจัดการ
เรียนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค KWLH Plus ที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ที่มีผลการเรียน  ออน  ปานกลาง  
เกง  กับนักเรียนทั้งชั้น  เพื่อนํามาหาประสิทธิภาพ  E1/E2  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัด  
การเรียนรูมีรายละเอียด  ดังตารางที่  13 
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ตารางที่ 13  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 

 
  จากตารางที่  13  พบวา  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus ไดคา 
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล เทากับ  61.61/63.33 ไดคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  เทากับ  
72.76/75.20 และไดคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม เทากับ  80.14/81.01 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว  คือ  แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  
 
ตอนที่  2 การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
 การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่  2   
 ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค  KWLH Plus แตกตางกันหรือไม 
  1. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 14   
 
ตารางที่  14   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค  
  KWLH Plus  
 

ทดสอบ n คะแนนเต็ม x  S.D. x % t-test Sig 
(2 tailed) 

กอนเรียน 33 60 40.15 4.89 66.92 
หลังเรียน 33 60 48.60 5.07 81.01 24.27 .000 

การหาประสิทธิภาพ n คาประสิทธิภาพที่ตั้งไว  
E1 / E2 

คาประสิทธิภาพที่ได 
(E1 / E2) 

ความหมาย 

แบบหนึ่งตอหนึ่ง 1 60/60 61.61/63.33 ตามเกณฑ 
แบบกลุมเล็ก 8 60/60-80/80 72.76/75.20 ตามเกณฑ 
แบบภาคสนาม 33 80/80 80.14/81.01 ตามเกณฑ 
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  จากตารางที่  14 พบวา  ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู ( x   = 
48.60, S.D. = 5.07) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรู ( x = 40.15, S.D. = 4.89)  
 2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเปนรายดานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6  หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus มีรายละเอียดดังตารางที่  15 
 
ตารางที่ 15  คะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   
    หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus จําแนกเปนรายดาน  
 

ความสามารถ 
ดานการอานเชิงวิเคราะห 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม x  x   % ระดับ 

ความสามารถ 
ลําดับ
ที ่

การบอกรายละเอียดของเรื่อง 33 8 6.82 85.25 ดีมาก 3 
การจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง 33 9 7.94 88.22 ดีมาก 1 
การบอกความสัมพันธของ 
สวนตางๆ ในเรื่อง 33 11 9.45 85.95 ดีมาก 2 

การบอกความสําคัญของเรื่อง 33 10 7.73 77.27 ดี 5 
การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 33 12 8.33 69.44 พอใช 6 
การบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 33 10 8.27 82.73 ดีมาก 4 

รวม 33 60 48.60 81.01 ดีมาก - 
 
  จากตารางที่ 15  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดีมากในดาน
การจัดลําดับเหตุการณในเร่ือง  คิดเปนรอยละ  88.22  ดานการบอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในเรื่อง คิดเปนรอยละ  85.95  ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง คิดเปนรอยละ  85.25 ดานการ
บอกจุดมุงหมายของผูเขียน  คิดเปนรอยละ  82.73  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดีในดาน
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การบอกความสําคัญของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  77.27 และมีความสามารถอยูในระดับพอใช 
ในดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  69.44 ตามลําดับ 
 3. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจําแนกตามประเภทเนื้อหา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus มีรายละเอียดดัง
ตารางที่  16 
 
ตารางที่  16   คะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
      หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus จําแนกตามประเภทเนื้อหา  
 

ประเภทเนื้อหา จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม x  x  % ระดับ 

ความสามารถ ลําดับที ่

นิทาน 33 19 16.06 84.53 ดีมาก 1 
สารคดีสําหรับเด็ก 33 18 14.88 82.67 ดีมาก 2 
บทรอยกรอง 33 13 10.73 82.54 ดีมาก 3 
เร่ืองสั้น 33 10 6.94 69.39 พอใช 4 
รวม 33 60 48.60 81.01 ดีมาก - 

 
  จากตารางที่ 16  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหจําแนกตามประเภทเนื้อหาอยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาตามประเภทของเนื้อหาพบวา 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมี
ความสามารถอยูในระดับดีมากในดานการอานเชิงวิเคราะหนิทาน  คิดเปนรอยละ 84.53 ดาน 
การอานเชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก  คิดเปนรอยละ  82.67  ดานการอานเชิงวิเคราะห  
บทรอยกรอง คิดเปนรอยละ 82.54 และมีความสามารถอยูในระดับพอใชในดานการอานเชิง
วิเคราะหเร่ืองสั้น  คิดเปนรอยละ  69.39  ตามลําดับ 
 4. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจําแนกตามประเภทแบบทดสอบของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWLH Plus มี
รายละเอียดดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 คะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค  KWLH Plus จําแนกตามประเภท
แบบทดสอบ 

 
ความสามารถ 

ดานการอานเชิงวิเคราะห 
จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม x  x   % ระดับ 

ความสามารถ
ลําดับ
ที ่

แบบทดสอบปรนัย 
การบอกรายละเอียดของเรื่อง 

 
33 

 
5 

 
4.12 

 
82.40 

 
ดีมาก 

 
4 

การจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง 33 6 5.09 84.83 ดีมาก 3 
การบอกความสัมพันธของสวน
ตางๆ ในเรื่อง 33 5 4.42 88.40 ดีมาก 2 

การบอกความสําคัญของเรื่อง 33 4 3.18 79.50 ดี 5 
การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 33 6 4.58 76.33 ดี 6 
การบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 33 4 3.64 91.00 ดีมาก 1 

รวม 33 30 25.12 83.73 ดีมาก - 
แบบทดสอบอัตนัย 

การบอกรายละเอียดของเรื่อง 
 

33 
 

3 
 

2.73 
 

91.00 
 

ดีมาก 
 

2 
การจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง 33 3 2.82 94.00 ดีมาก 1 
การบอกความสัมพันธของ 
สวนตางๆ ในเรื่อง 33 6 5.18 86.33 ดีมาก 3 

การบอกความสําคัญของเรื่อง 33 6 4.61 76.83 ดี 5 
การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 33 6 3.58 59.67 พอใช 6 
การบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 33 6 4.82 80.33 ดีมาก 4 

รวม 33 30 23.48 78.27 ดี - 
 
  จากตารางที่ 17 พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหจากการทําแบบทดสอบปรนัยสูงกวาแบบทดสอบอัตนัย เมื่อพิจารณาตามประเภท
แบบทดสอบ  พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจากการทําแบบทดสอบปรนยั
ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการ
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อานเชิงวิเคราะหเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดีมากใน
ดานการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน  คิดเปนรอยละ  91.00  ดานการบอกความสัมพันธของสวน
ตางๆ ในเรื่อง  คิดเปนรอยละ  88.40  ดานการจัดลําดับเหตุการณในเร่ือง  คิดเปนรอยละ  84.83 
และดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  82.40 และนักเรียนมีความสามารถอยูใน
ระดับดี ในดานการบอกความสําคัญของเรื่อง คิดเปนรอยละ 79.50 และการสรุปใจความสําคัญ
ของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  76.33 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามประเภทแบบทดสอบ นักเรียนมี
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจากการทําแบบทดสอบอัตนัยใน ภาพรวมอยูในระดับดี 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดีมากในดานการจัดลําดับ
เหตุการณในเรื่อง  คิดเปนรอยละ  94.00  ดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  
91.00  ดานการบอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเรื่อง  คิดเปนรอยละ  86.33  และดานการ
บอกจุดมุงหมายของผูเขียน  คิดเปนรอยละ  80.33  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดี  ในดาน
การบอกความสําคัญของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  76.83  และนักเรียนมีความสามารถอยูในระดับ  
พอใช  ในดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง  คิดเปนรอยละ  59.67  ตามลําดับ 
 
ตอนที่  3  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 3 การวิเคราะหแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus ในดานการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศ และดานประโยชนที่ไดรับ  เปนอยางไร 
 3.1 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค  KWLH Plus ในภาพรวม  มีรายละเอียด ดังตารางที่  18   
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ตารางที่  18 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการจัดการเรียนรู  
  โดยใชเทคนิค KWLH Plus  
 

ความคิดเหน็ x  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที ่
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.55 0.52 เห็นดวยมาก 1 
ดานบรรยากาศ 2.46 0.57 เห็นดวยปานกลาง 3 
ดานประโยชนที่ไดรับ 2.54 0.55 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.51 0.55 เห็นดวยมาก - 
 
  จากตารางที่ 18 พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  
KWLH Plus  โดยภาพรวมในระดับเห็นดวยมาก ( x  = 2.51, S.D. = 0.55)  เมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก จํานวน 2 ดาน  ดังนี้  ดานการจัดกิจกรรม  
การ เรียนรู ( x  = 2.55, S.D. = 0.52) และดานประโยชนที่ไดรับ ( x  = 2.54, S.D. = 0.55) สวน
ดานบรรยากาศมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( x  = 2.46, S.D. = 0.57)  
 3.2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีรายละเอียดดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู  
  โดยใชเทคนิค  KWLH Plus ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 

ความคิดเหน็ตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus  ดานการจัดกิจกรรม x  S.D. ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับ
ที ่

1.  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
ลําดับตอเนื่องไมสับสน 2.43 0.50 เห็นดวยปานกลาง 4 

2.  สามารถปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอนไดไม
ยากจนเกนิไป 2.40 0.60 เห็นดวยปานกลาง 5 

3.  สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในทกุ
ข้ันตอนของการจัดการเรียนรู 2.74 0.51 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางที่ 19  (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus  ดานการจัดกิจกรรม x  S.D. ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับ
ที ่

4.  สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหา
คําตอบในสิ่งที่อยากรู 2.71 0.52 เห็นดวยมาก 2 

5.  นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลาย
ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 2.51 0.51 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.55 0.52 เห็นดวยมาก - 
 
  จากตารางที่ 19 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
เทคนิค  KWLH Plus  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x  = 
2.55, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก  เรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู  ( x  
= 2.74,  S.D. = 0.51) สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบ ในสิ่งที่อยากรู  ( x  = 2.71, 
S.D. = 0.52) และนักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  เพิ่มเติม ( x  = 
2.51, S.D. = 0.51) ตามลําดับ นักเรียนเห็นดวยปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน  ( x  = 2.43, S.D. = 0.50) และ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป  ( x  = 2.40, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 3.3 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค  KWLH Plus ดานบรรยากาศการเรียนรู มีรายละเอียดดังตารางที่  20 
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ตารางที่ 20  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู   
  โดยใชเทคนิค  KWLH Plus ดานบรรยากาศการเรียนรู  
 
ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนรู โดยใชเทคนิค 

KWLH Plus ดานบรรยากาศการเรียนรู x  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ
ที ่

1. นัก เ รียนกระตื อ รือร น ในการปฏิบั ติ
กิจกรรมทุกขั้นตอน 2.34 0.59 เห็นดวยปานกลาง 4 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันเปนกลุม 2.20 0.68 เห็นดวยปานกลาง 5 

3.  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 2.37 0.60 เห็นดวยปานกลาง 3 

4.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา 2.74 0.44 เห็นดวยมาก 1 
5.  ครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางทั่วถึง 2.69 0.58 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.46 0.57 เห็นดวยปานกลาง - 
 
  จากตางรางที่ 20  พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
เทคนิค  KWLH Plus ดานบรรยากาศการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  
( x   = 2.46, S.D. = 0.57)  เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น  พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา  ( x  = 2.74,  
S.D. = 0.44)  และครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง  ( x  = 2.69, S.D. = 
0.58) ตามลําดับ  นักเรียนเห็นดวยปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนกลา
แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ( x  = 2.37, S.D. = 0.60) 
นักเรียนกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ( x  = 2.34, S.D. = 0.59) และ นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม ( x  = 2.20, S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
 3.4 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  มีรายละเอียดดังตารางที่  21 
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ตารางที่  21 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอการจัดการเรียนรู   
โดยใชเทคนิค  KWLH Plus ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 

 
ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนรู โดยใชเทคนิค  

KWLH Plus ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
x  S.D. ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดั
บที ่

1.  พัฒนาความสามารถดานการอานควบคูกับ 
 การคิดวิเคราะหของนักเรียน 2.46 0.51 เห็นดวยปานกลาง 4 

2.  ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น 2.57 0.56 เห็นดวยมาก 3 

3. นักเรียนได รับความรูใหมๆ จากการระดม
สมองในชั้นเรียน 2.31 0.72 เห็นดวยปานกลาง 5 

4.  ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 2.69 0.47 เห็นดวยมาก 2 
5.  นักเรียนนํากระบวนการอาน และการคิด 
 วิเคราะหไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ 
 ในวิชาอื่นๆ 

2.71 0.52 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.54 0.55 เห็นดวยมาก - 
 
  จากตารางที่  21 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  
( x  = 2.54, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแตละรายประเด็น  พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนนํากระบวนการอาน และการคิดวิเคราะหไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ ในวิชาอื่นๆ ( x  = 2.71, S.D. = 0.52)  ฝกใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล ( x  = 2.69, S.D. = 0.47) และ  ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ 
ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น  ( x = 2.57, S.D. = 0.56) ตามลําดับ นักเรียนเห็นดวยปานกลาง
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  พัฒนาความสามารถดานการอานควบคูกับการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน ( x  = 2.46, S.D. = 0.51)  และ นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมอง 
ในชั้นเรียน  ( x  = 2.31, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 3.5 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดพบวา  ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus นักเรียนมีปญหามากที่สุดในดานการปฏิบัติกิจกรรม
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กลุม คือ เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน  
รองลงมา  คือ  ไมสามารถคาดเดาเรื่องราวและบางเรื่องนักเรียนมีขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของนอย 
จึงบันทึกขอมูลลงในตารางชอง K  ไมได การคาดเดาเรื่องราวผิดไปจากเรื่องที่อาน  และการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 3.6 จากการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด ดานขอเสนอแนะของ 
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus  พบวา นักเรียนมีขอเสนอแนะ
มากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนดวยเทคนิค KWLH Plus โดยเพิ่มเนื้อหาประเภท
นิทาน และ เร่ืองสั้นใหมากขึ้นกวาเดิม รองลงมา คือ ใหครูนําเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
มาสอน และใหครูลดจํานวนขอสอบอัตนัยใหนอยลง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design โดย
มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 106 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อําเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จํานวน 33 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH 
Plus จํานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหที่ใชทดสอบทั้ง
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus จํานวน 1 ฉบับ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 
เปนแบทดสอบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก และตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย และ 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus จํานวน 
1 ฉบับ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ และตอนที่ 2 
เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะในการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
การวิเคราะหขอมูลใช t – test แบบ Dependent คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
 ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1. ผลการหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
โดยภาพรวม พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ที่สรางขึ้นประกอบไปดวย 
สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการ
เรียนรู และการวัดและประเมินผล จํานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 
80.14/81.01 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 2. ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
ภาพรวม พบวา คะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
โดยนักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการจัดลําดับเหตุการณในเรื่องอยูในระดับดีมาก 
เปนลําดับที่ 1 และมีความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช เปน
ลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาตามประเภทเนื้อหา พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิง
วิเคราะหนิทานอยูในระดับดีมาก เปนลําดับที่ 1 และมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
เร่ืองสั้นอยูในระดับพอใช เปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาตามประเภทแบบทดสอบ พบวา 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจากการทําแบบทดสอบปรนัยโดย ภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความสามารดานการบอกจุดมุงหมาย
ของผูเขียนอยูในระดับดีมาก เปนลําดับที่ 1 และมีความสามารถดานการสรุป ใจความสําคัญของ
เร่ืองอยูในระดับดี เปนลําดับสุดทาย นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจากการทํา
แบบทดสอบอัตนัยโดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมี
ความสามารถดานดานการจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง อยูในระดับดีมาก เปนลําดับที่ 1 และมี
ความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง อยูในระดับพอใช เปนลําดับสุดทาย  
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus โดย
ภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนเห็นดวยมากใน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ไดรับ และเห็นดวย 
ปานกลางในดานบรรยากาศในการเรียนรูเปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน 
เห็นดวยมากในเรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดคิด
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วิเคราะหในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู เปนลําดับที่หนึ่ง และเห็นดวยปานกลางในเรื่อง 
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไปเปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศใน
การเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
เห็นดวยมาก ในเรื่องครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา เปนลําดับที่ 1 และเห็นดวย 
ปานกลางในเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนลําดับสุดทาย และ
เมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายขอพบวา นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องนักเรียนนํากระบวนการอานและการคิดวิเคราะหไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและวิชาอื่นๆ เปนลําดับที่ 1 และเห็นดวยปานกลางในเรื่องนักเรียน
ไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมองในชั้นเรียน เปนลําดับสุดทาย  
 จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus ในดานปญหา พบวา นักเรียนมีปญหามากที่สุดในดาน การปฏิบัติกิจกรรม
กลุม คือ เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน สวนใน
ดานขอเสนอแนะ พบวา นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาใน การเรียน
ดวยเทคนิค KWLH Plus โดยเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และ เร่ืองสั้นใหมากขึ้นกวาเดิม  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus มีขอคนพบที่ผูวิจัยเสนอดังตอไปนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus มีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 80.14 / 81.01 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แผนการจัดการ
เรียนรูที่สรางขึ้นโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา และดําเนินการสรางอยางเปนระบบและครบ
กระบวนการตามขั้นตอน คือ ศึกษาวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ การวิเคราะหสาระ
การเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง การกําหนดจุดประสงค การเรียนรู และการกําหนดเนื้อหา 
ข้ันตอนการจัดการกิจกรรม ส่ือการเรียนรู และการวัดและประเมินผลหลังจากนั้นนําแผนการ
จัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 
ดานเทคนิควิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล แลวนําไปหาประสิทธิภาพรายบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบขอบกพรอง แลวดําเนินการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดกอนนําไปหาประสิทธิภาพแบบ
กลุมเล็กซึ่งไดคาประสิทธิภาพเทากับ 72.76/75.20 แลวดําเนินการปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่งกอน
นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นอกจากขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
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ดําเนินการอยางเปนระบบดังกลาวแลวยังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus ซึ่งเปนเทคนิคที่
สงเสริมความสามารถดานการอานควบคูกับการคิด ทําใหแผน การจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวสอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ (2540 : 101–102) ที่กลาวไววา
เมื่อสรางชุดการเรียนรูเสร็จแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําไปทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อเปน
หลักประกันวาชุดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพในการนําไปใชจัดการเรียนรู และ มนทิรา  
ภักดีณรงค (2540 : 99) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา แผนการจัดการเรียนรูที่ดีควรมีการ
ออกแบบที่ดี มีเนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค ตลอดจนมีแบบฝกและแบบทดสอบที่นาอาน 
สอดคลองกับเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 90) และ เสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 94) ที่พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูการอานเชิงวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ดานการอานเชิงวิเคราะหวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความสามารถของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWLH Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เปนยุทธวิธีในการสอนอานควบคูกับการสงเสริมการคิดเชิง
วิเคราะหอยางเปนลําดับขั้นตอน ทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน และการคิด
วิเคราะห เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหนักเรียนไดฝกคิดเปนลําดับข้ันตอน โดยครูคอยดูแล 
การฝกของนักเรียนและคอยกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิงวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบจาก
เ ร่ืองที่อาน  นอกจากนี้นักเรียนยังฝกการจัดระบบขอมูลความรูและความคิดเชื่อมโยง 
ความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการอานโดยการทําแผนภาพความคิดและมีการสรุปใจความ
สําคัญจากแผนภาพความคิด ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู สอดคลองกับ  
วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 90 – 93) ที่กลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWL Plus 
และ KWLH สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ และยังสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรคไดอีกดวย โดยมี
กรอบในการคิด คือ K – ใหระบุส่ิงที่เรียนรู หรือ เร่ืองที่รูเกี่ยวกับหัวเรื่องที่กําหนด W – ใหระบุส่ิงที่
อยากรู L- ใหระบุส่ิงที่เรียนรูแลว และ H –ใหระบุแหลงขอมูลที่จะไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม และ 
Plus - การทําแผนภาพความคิด และการสรุปใจความสําคัญสอดคลองกับ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรน 
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(2544 : 75) และ สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545 : 75) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา 
เทคนิค KWL เปนกระบวนการเรียนรูที่ เนนใหผู เ รียนมีทักษะกระบวนการอาน และทักษะ
กระบวนการคิดอยางรูตัววาตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง
ได และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเอง โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักใน
กระบวนการทําความเขาใจ มีการจัดระบบขอมูล เพื่อการดึงมาใชภายหลัง อยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ คาร และ โอเกิล (Carr and Ogle 1987 : 626-631) ที่ไดศึกษา 
กลวิธีการใชเทคนิค KWL – Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดย
ทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรยีน
ที่อยูในโครงการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค KWL – Plus ไปสูสถานการณการอาน
เร่ืองใหมได รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอาน ตลอดจนมีทักษะการยอความดีข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 : บทคัดยอ) และ วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 
บทคัดยอ) พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL – Plus จะมีทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน หลังการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL – Plus สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความเขาใจในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทย ผลการวิจัยของ สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : บทคัดยอ) และ 
อมรศรี แสงสองฟา (2545 : บทคัดยอ) พบวา ความสามารถในการอาน การเขียน และความสนใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL – Plus ประกอบกับ
กลวิธีการเสริมตอการเรียนรู กับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการวิจัยของ ศศิพรรณ เปร่ืองศิลปรัตน (2544 : บทคัดยอ) พบวาการใช 
รูปแบบ KWLA ซึ่ง A ยอมาจาก Attitude หมายถึง เจตคติ พบวา ผลสัมฤทธิ์การอานและการ
เขียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมตํ่า โดยใช
รูปแบบ KWLA แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียน นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ นิรันดร ตั้งเมธีกุล (2546 : บทคัดยอ) พบวา 1) 
นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มข้ึน 2) นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสแสดงพฤติกรรมดานสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลังการทดลองเพิ่มข้ึน  
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3) นักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบ KWLH ดวยการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแสดงพฤติกรรมดาน
กระบวนการสืบเสาะหาความรูหลังการทดลองเพิ่มข้ึน  
  เมื่อพิจารณาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังจัดการเรียนรูโดยใช 
เทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักเรียนมีความสามารถดานการบอกรายละเอียดของเรื่อง การจัดลําดับเหตุการณในเรื่อง การ
บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเรื่อง และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน อยูในระดับดีมาก 
รองลงมาคือ การบอกความสําคัญของสวนตางๆ ในเรื่องอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา 
ความสามารถดังกลาวจัดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะหข้ันพื้นฐานที่นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดงายภายหลังการเรียนรูโดยใช เทคนิค KWLH Plus ซึ่งเปนเทคนิควิธีที่ฝกการอาน
ควบคูกับการคิดวิเคราะห ทําใหนักเรียนมีกรอบในการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน ตามอักษรยอ 
KWLH Plus ดังนี้ ขั้น K – What we know (นักเรียนรูอะไรบาง) เปนขั้นการสอนที่นักเรียนตองใช
ประสบการณเดิมของตนเองเปนพื้นฐานในการคาดเดาเนื้อเร่ืองหรือเหตุการณจากชื่อเร่ืองได เพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูเ ร่ืองที่จะอานในขั้นตอไป ทําใหผูอานมีความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานเพิ่มข้ึน 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธิดา ฤทธาภัย (2537 : 46) เกียรติชัย ยานะรังสี (2540 : 47) และ 
พรรณี เศวตมาลย (2543 : 57) ที่พบวานักเรียนจะตองใชความรูและประสบการณเดิมเพื่อตีความ
ทําความเขาใจเรื่องที่อาน ดังนั้นประสบการณเดิมจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิท์างการอาน
สูงขึ้น ข้ัน W – What we want to find out (นักเรียนตองการรูอะไร) เปนขั้นการสอนที่สงเสริมให
นักเรียนแสดงความอยากรูอยากเห็น โดยใชวิธีตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกันคนหา
คําตอบจากเรื่องที่อาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิจิตรา นรสิงห (2540 : 87) ที่พบวา การตั้ง
คําถามทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอาน มีใจจดจอกับบทอานเพื่อตรวจสอบความรูของ
ตนเอง ซึ่งในขั้นการตั้งคําถามนี้ผูเรียนจะไดรับการกระตุนและแนะนําใหตั้งคําถามเชิงวิเคราะหให
หลากหลายครอบคลุมดานตางๆ เชน การบอกรายละเอียด การจัดลําดับเหตุการณ การบอก
ความสัมพันธ การบอกความสําคัญ การสรุปใจความสําคัญ การบอกจุดมุงหมายของผูเขียน ทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนใชคําถามนี้เปนจุดหมายที่จะอานหาคําตอบในขั้นตอไป ข้ัน L - What we have 
learned (นักเรียนอานเรื่องแลวรูอะไร) เปนขั้นการสอนที่ใหนักเรียนไดอานเนื้อเร่ืองอยางมีสมาธิ
เพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรูจากเนื้อเร่ืองที่ครูนํามาใชเปนวัสดุในการอาน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 79) ที่พบวา ในขั้น L นักเรียนจะรูสึกสนุกสนานกับ
การอานเนื้อเร่ืองที่ครูนํามาใชสอนอานเพราะเนื้อเร่ืองที่ครูนํามาใหอานนั้นมีหลายประเภทและไม
ซ้ํากับเร่ืองเดิมที่เคยอาน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการอานอยางมีสมาธิตลอดจนจบ
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เร่ือง ข้ัน H – How can we learn more (นักเรียนจะหาความรูเพิ่มเติมไดอยางไร) เปนขั้นการสอน
ที่ใหนักเรียนระบุแหลง เรียนรูหรือแหลงขอมูลที่จะไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทําใหนักเรียนได
ขยายขอบเขตของความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิรันดร ตั้งเมธีกุล 
(2546 : 58) ที่พบวา การคนควาความรูเพิ่มเติมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถามเพิ่มเติม
จากเนื้อเร่ืองที่อานได อีกทั้งเสนอแนวทางและแหลงขอมูลในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก
คําถามที่เกิดขึ้นจากบทอาน ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดตั้งเปาหมายของตนเองอีกครั้ง และไดอานขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงใหม ทําใหผูเรียนมีความรูในหัวขอนั้นๆ เพิ่มข้ึนทั้งในแนวกวางและแนวลึก และ 
ข้ัน Plus เปนขั้นการสอนที่ใหนักเรียนไดฝกการเรียงลําดับเหตุการณและการเรียบเรียงขอมูลอยาง
เปนระบบ โดยการทําแผนภาพความคิดเพื่อสรุปเร่ืองราว เนื้อหา ขอคิด และขอเท็จจริงตางๆ และ
สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานจากแผนภาพความคิด ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดเปน
อยางดี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วารุณี อุดมธาดา (2537 : 46) อภิรดี ทักธิการ (2538 : 77) 
และ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 81) ที่พบวา การสอนโดยใหนักเรียนทําแผนภาพความคิดเพื่อ
สรุปเร่ืองที่อานจะชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานดีข้ึน เพราะทําใหสามารถมองเห็น
ใจความสําคัญรวมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่อาน ตลอดจนชวยใหนักเรียนแยกแยะใจความสําคัญ
ใน เนื้อหาไดงาย และเปนระบบ มองเห็นภาพพจน ความคิดรวบยอดและภาพรวมของเนื้อหาได
เร็ว ชัดเจน สามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สตาฟเฟอร (Stauffer 1980 : 
75) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา การสอนโดยการทําแผนภาพความคิดเปนกิจกรรมทีผู่เรียนตอง
ใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลในการแยกแยะใจความสําคัญและรายละเอียดตางๆ ใน
เนื้อหา มองเห็นความสัมพันธของรายละเอียดในเนื้อหานั้นไดอยางชัดเจนมีระบบ เปนลําดับ
ข้ันตอน และยังชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อหาไดงายและดีข้ึน หลังจากการทําแผนภาพ
ความคิดแลวในขั้นตอมาจึงใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมให
นักเรียนเขาใจสิ่งที่อานมากขึ้น และนักเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียบเรียงภาษาที่มาจากความเขาใจ 
โดยนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญดวยภาษาของตนเอง จึงเห็น
ไดวาแผนภาพความคิดเปนเสมือนโครงรางในการเขียนสรุปใจความสําคัญ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ นิศากร พวงมหา (2536 : 36) ที่พบวา กิจกรรมการสรุปยอเปนกระบวนการเรียน
การสอนที่ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและใชภาษาของตนเองในการเขียน และสอดคลองกับ  
สุรางค  โควตระกูล (2541 : 313) ที่กลาววา การสอนใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญจะชวย
ใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่อานและชวยเพิ่มความจําของนักเรียน อยางไรก็ตามจากผลการวิจัย พบวา 
นักเรียนมีความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของเรื่องอยูในระดับพอใช ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะวา แมนักเรียนจะไดทํากิจกรรมในขั้นทําแผนภาพความคิดเพื่อแยกแยะรายละเอียดของเรือ่ง 
และสรุปเร่ือง แตเนื่องจากนักเรียนยังขาดประสบการณในดานการสรุปใจความสําคัญ หรือการ
อานจับใจความของบทอานประเภทตางๆ อยางหลากหลาย เพราะการฝกฝนทักษะการอานดานนี้
ตองใชระยะเวลาในการฝกอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนยังไมสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตองทุกเรื่องที่ไดอาน สอดคลองกับ บุญสง  นิลแกว และคณะ (2535 : 29, อางถึงใน  
ศศิพรรณ   เปรื่องศิลปรัตน 2544 : 2) และ ผะอบ   โปษะกฤษณะ (2537 : 4, อางถึงใน ศศิพรรณ 
เปร่ืองศิลปรัตน 2544 : 3) ที่กลาวไวสอดคลองตรงกันวา ปญหาทางดานการอานของนกัเรยีนทีพ่บ
มากที่สุด คือ นักเรียนสวนมากอานไมเปน อานแลวจับใจความของเรื่องไมได บางก็อานชา ใช
เวลาในการอานมาก นอกจากนี้ ในการอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของเรื่องจําเปนตองอาศัยการ
ฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจึงจะประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ ศศิธร   อินตุน (2535 : 21) 
ถนอมวงศ   ลํ้ายอดมรรคผล (2538 : 55) และ แววมยุรา  เหมือนนิล (2541 : 17) ที่กลาวไวใน
ทํานองเดียวกันวา การอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอไมวาจะเรียน
เร่ืองอะไร ในระดับไหนก็ตาม เพราะถาอานแลวไมสามารถจับใจความของเรื่องที่อานไดก็จะไมได
รับประโยชนจากการอานเทาที่ควร และสอดคลองกับ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 36) ที่กลาววา 
ในการอานหนังสือหรือตําราตางๆ ผูอานจะตองจับใจความสําคัญในส่ิงที่อานใหได หากผูอาน 
จับใจความไดก็จะทําใหเขาใจเนื้อเร่ืองและสามารถที่จะนําความรูไปใชไดตลอดเวลา ดังนั้นผูอาน
ควรฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ เพราะถาผูอานไมฝกอานจับใจความอยาง
ตอเนื่องจะทําใหไมเขาใจคําหรือขอความ และไมสามารถจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได จะทํา
ใหอานจับใจความไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และสอดคลองกับ โรบินสัน และ กูด (Robinson 
and Good 1987 : 145-1, อางถึงใน สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน 2544 : 8) ที่กลาวไวในทํานอง
เดียวกันวา การพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญนั้น ครูจะตองเอาใจใสนักเรียนใหได
ฝกฝนในการอานบอยๆ เมื่อฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะแลวยังจําเปนตองฝกเพิ่มเติมอีก ดวยวิธีฝก
ปฏิบัติในเนื้อหาเดียวกันซ้ําๆ ในสถานการณและวิธีการแตกตางกัน เพื่อชวยพัฒนาทักษะการอาน
จับใจความสําคัญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น การอานจับใจความงานเขียนแตละ
ประเภทจะมีความแตกตางกัน เพราะงานเขียนแตละประเภทมีรูปแบบการแตงและเปาหมายที่
แตกตางกันทําใหการอานจับใจความสําคัญมีความยากงายตางกัน สอดคลองกับ สนิท ตั้งทวี 
(2538 : 309) ที่กลาววา งานเขียนประเภทสารคดี เชน ขาว บทความ สารคดี เปนเรื่องจริงที่มุงให
ความรู ความคิด แกผูอาน และเสนอสาระอยางตรงไปตรงมา มีจุดชี้แนะที่ทําใหจับใจความสําคัญ
ไดงาย ในขณะที่งานเขียนประเภทบันเทิงคดี เชน เร่ืองสั้น นวนิยาย นิทาน มุงใหความสนุกสนาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

130

เพลิดเพลินตอผูอาน มีความซับซอนของเนื้อเร่ือง และแนวคิด ทําใหการจับใจความสําคัญมีความ
ยากขึ้น รวมถึงความยาวของเนื้อเรื่องที่อานก็มีผลตอการอานจับใจความสําคัญ สอดคลองกับ 
ผลงานวิจัยของ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 9) ที่พบวา ถาสิ่งที่นักเรียนอานนั้นเปนงานเขียนที่มี
เนื้อเร่ืองขนาดยาว นักเรียนจะจับใจความไมได หรือถาจับใจความไดก็จะไมถูกตองสมบูรณจะใช
วิธีการลอกขอความออกมาไมสามารถสรุปเปนภาษาของตนเองได ดังนั้นนักเรียนจะหลีกเลี่ยงการ
อานเนื้อเร่ืองที่มีขนาดยาว พยายามเลือกอานจับใจความเฉพาะขอความสั้นๆ  
  เมื่อพิจารณาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหตามประเภทเนื้อหา พบวา 
หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห
นิทานอยูในระดับดีมากเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นิทานมีการดําเนินเรื่องที่ใหความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีเหตุการณที่กระตุนความสนใจใครรู สงสัย ชวนติดตามหาคําตอบ มีการ
ผูกเรื่องเพราะการกระทําของตัวละคร และมีการดําเนินเรื่องที่ใหขอคิด คติสอนใจ ที่ นักเรียน
สามารถนําไปใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันไดจึงเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยาก
อานและสนใจวิเคราะหเ ร่ืองราวในนิทานซึ่งวิเคราะหไดงายกวาเนื้อหาอื่น สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย (2547 : 87) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูดาน
การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนการอานเนื้อหาประเภทนิทานสูงสุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา นิทานเปนงานเขียนที่อานงายและใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีการถายทอด
เร่ืองราวที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมไดเปนอยางดีและเปนเรื่องที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไดอะคิว (Diakiw 1990 : 29,7 อางถึงใน วันวิสาข  ไวทยรุงโรจน 
2534 : 5) ที่พบวา นักเรียนจะมีความกระตือรือรนในการเรียนเมื่อใชนิทานในการสอน ซึ่งจะ
นําไปสูกิจกรรมการอาน การเขียน อยางมากมาย นิทานเหลานี้จะทําใหนักเรียนเกิดจินตนาการ 
และเขาถึงสังคมในโลกของตนเองและโลกของผูอ่ืน และสอดคลองกับ สุภัสสร วัชรคุปต (2543 : 
4) ที่กลาววา นิทานจะสงผลถึงตัวเด็กโดยตรงในการพัฒนาทักษะการอานและเปนสื่อที่กอใหเกิด
การเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว ดวยเหตุที่นิทานเปนสื่อที่ดึงดูดและเราความสนใจของนักเรียน ทําให
เกิดความกระตือรือรนอยากเรียน เพิ่มพูนความรูและสรางเจตคติที่ถูกตอง เปนผลใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่อานมากขึ้น สามารถตีความและอธิบายเรื่องได นอกจากนั้นนิทานยังเปน
เนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนในวัยประถมศึกษาตามหลักจิตวิทยาการอาน สอดคลอง
กับ บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 96-97) ที่กลาววา ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 1) เปนบทอานที่สนองความตองการแหงวัย และ 2) เปนบทอาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

131

ที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน สําหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย 
(9 ป ข้ึนไป) นั้นจะเริ่มรูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่อานไดมากขึ้น เร่ิมสนใจที่จะขยายการอานดวย
ตนเองมากขึ้น เร่ิมรูจักวินิจฉัยเรื่องราวที่อาน มีความตองการวัสดุการอานที่ใหแนวคิดในการ
ประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรมไดบาง สําหรับเร่ืองที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอาน
ใหกับเด็กในวัยนี้ ไดแก นิทานสุภาษิต นิทานอีสป นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ นิทานประจําถิ่นและตํานาน นิทานตลก นิทานเกี่ยวกับเร่ืองที่จบลงอยางขมวดปมใหคิด 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 : 8) ศศิพรรณ เปร่ืองศิลปรัตน 
(2544 : 5) จีรัณดา กั้วพิสมัย (2545 : 6) และเสาวลักษณ ตรองจิตร (2547 : 6) ที่พบวา นิทานที่
นํามาใชสอนอานนั้นควรเปนนิทานที่เหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน เปน
เร่ืองใกลตัว มีชื่อเร่ืองที่นาสนใจ ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอยๆ เนื้อเร่ืองตองไมยาว
และยากจนเกินไป จึงจะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้น และนักเรียนมีความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้นนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เร่ืองสั้นจะมีการผูกเรื่องให
ซับซอน นาฉงน และมักจบลงแบบคาดไมถึง ทําใหผูอานตองใชความคิดในการอานและพิจารณา
เพื่อคลี่คลายปมเหลานี้ สอดคลองกับ สนิท ตั้งทวี (2538 : 309) ที่กลาววา การอานจับใจความ
เร่ืองสั้นใหไดถูกตองแมนยําอยางรวดเร็วนับเปนเรื่องยากพอสมควร เพราะเปนงานเขียนที่มุงให
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงมักมีโครงเรื่องที่ซับซอนและไมนิยมบอกเรื่องราวหรือแนวคิด 
อยางตรงไปตรงมา  นอกจากนั้นอาจเปนเพราะวา นักเรียนขาดประสบการณในการอาน 
เร่ืองสั้นมีพื้นฐานความสามารถดานการอานเร่ืองสั้นนอย และมีระยะเวลาในการฝกฝนการอาน
เร่ืองสั้นนอยเกินไปจึงทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้นต่ํากวา การ
อานเชิงวิ เคราะห เนื้อหาประเภทนิทาน  สารคดี  และบทรอยกรอง  สอดคลองกับ  สมพร   
มันตะสูตรแพงพิพัฒน (2534 : 21, อางถึงใน พรอุมา พิชยะสุนทร 2546 : 28) และหองสมุด 
เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย (2549) ที่กลาวไวสอดคลองตรงกันวา ผูอานตองมี
พื้นฐานการอานในดานประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองที่อานพอสมควร เพื่อใหสามารถเขาใจและ
ตีความ หรือเชื่อมโยงความคิดที่ปรากฏในเรื่องเขากับความคิดของตน เมื่อผูอานไดอานมากก็จะมี
ประสบการณเพิ่มข้ึนดวย ทําใหเขาใจเนื้อความไดตลอดโดยกระจางแจงนอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ธิดา  ฤทธาภัย (2537 : 46) เกียรติชัย  ยานะรังษี (2540 : 4) และ พรรณี  
เศวตมาลย (2543 : 57) ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรูและประสบการณเดิมของตนเองเพื่อ
ตีความ ทําความเขาใจเรื่องที่อาน ดังนั้นประสบการณเดิมจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการอานสูงขึ้นและสอดคลองกับ ผจงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2534 : 88) ที่กลาววา การอาน
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เร่ืองนั้นผูอานตองใชความรู ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณเดิมของตนเองที่มีอยูในขณะนั้นไป
ชวยตีความเนื้อเร่ืองที่อาน 
 เมื่อพิจารณาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหตามประเภทแบบทดสอบ พบวา 
หลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus นักเรียนมีความสามารถดานการอาน เชิงวิเคราะห
จากการทําแบบทดสอบปรนัยสูงกวาแบบทดสอบอัตนัย  โดยความสามารถจากการทํา
แบบทดสอบปรนัย โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก และความสามารถจากการทําแบบทดสอบ 
อัตนัย โดยภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การทําแบบทดสอบอัตนัยนักเรียน จะตอง
ใชความสามารถในการคิดวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม โดยตองเขียนบรรยายผลของการคิดนั้น
ออกมาเปนขอความซึ่งนักเรียนจะตองเขาใจเรื่องที่อานและมีความมั่นใจวาความเขาใจนั้นถูกตอง
อยางแทจริง จึงจะสามารถตอบคําถามนั้นไดถูกตอง ดังนั้นการทําแบบทดสอบการอานเชิง
วิเคราะหแบบอัตนัยจึงทําไดยากกวาแบบปรนัย เพราะตองใชความสามารถของตนเองทั้งหมด
ตั้งแตการคิดและการเขียน เนื่องจากไมมีคําตอบใหพิจารณาเลือกตอบเหมือนแบบทดสอบแบบ
ปรนัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหดานการสรุปใจความสําคัญของ
เร่ืองซึ่งมักไมไดระบุไวตรงๆ แตเทาที่ผานมาเด็กไทยมักขาดโอกาสที่จะไดรับการฝกฝน การคิดและ
การเขียนคําตอบแบบบรรยาย เนื่องจากครูสวนใหญมักใชแบบทดสอบแบบปรนัย ทําใหผูเรียน
ขาดความสามารถในการคิดคําตอบและเขียนบรรยายดวยตนเอง สอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2545 – 2559 ที่ไดระบุสภาพปญหาวิกฤติเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทย
วา มีมาตรฐานคอนขางต่ํา เนื่องจากเด็กและเยาวชนไทยขาดการปลูกฝงคุณลักษณะอัน 
พึ งประสงคด านการใฝ รู  ใฝ เ รี ยน  การคิดวิ เคราะห และใช เหตุ ผลในการแกปญหา 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 47) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน พบวา ผลการประเมินดานการคิด
วิเคราะหของเด็กไทยทั้งประเทศมีความสามารถในการคิดเพียงรอยละ 11.10 ซึ่งอยูในเกณฑที่ 
ต่ํามาก (จรัญ  คําภารัตน 2549 : 54) สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
อนุบาลบางสะพานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคการ
มหาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานผูเรียน พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
อยูในระดับควรปรับปรุงเชนเดียวกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคการมหาชน 2546 : 20) 
 3. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 
KWLH Plus โดยภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ
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ที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานควบคูกับทักษะการคิดในทุกขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรูตามลําดับข้ันตอนของตาราง KWLH นักเรียนจึงมีกรอบการคิดที่เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน 
นอกจากนี้ นักเรียนยังไดฝกตั้งคําถามและคนหาคําตอบจากเรื่องที่อานดวยตัวเอง นักเรียนจึงมี
จุดมุงหมายในการอานสอดคลองกับ ทิพสร มีปน (2539 : 73) ที่กลาววา การที่นักเรียนไดทราบ
จุดมุงหมายในการอานทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานเรื่องเพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่
ตัวเองอยากรูใหได นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยฝกใหผูเรียนปฏิบัติอยางเปนระบบไม
ซับซอน ทําใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยาก มีการถามใหนักเรียนระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่
เปนพื้นฐานความรูเดิม แลวประมวลขอมูลมาคาดเดาเหตุการณของเรื่อง ทําใหผูเรียนสนใจที่จะ
ติดตามเรื่องที่อาน และเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับเร่ืองที่จะเรียนใหม สอดคลองกับ สุรพล 
พยอมแยม (2545 : 20) ที่กลาววา โดยทั่วไปนักเรียนมีประสบการณเดิมทุกคน หากการเรียนรูเดิม
สัมพันธสอดคลองกับส่ิงที่จะเรียนรูใหม การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วกวาผูที่มีประสบการณเดิม
ไมสอดคลองหรือขัดขวางกับการเรียนรูใหม และเห็นดวยปานกลางในดานบรรยากาศในการเรียนรู 
เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนไมมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม 
เนื่องจากนักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุม และนักเรียนไมไดเลือกจัดกลุมตามความตองการ
ของตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 123) ที่พบวา ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช เทคนิค KWL Plus ดานบรรยากาศนักเรียน 
เห็นดวยนอยที่สุด เนื่องจากนักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุมและครูเปนผูจัดกลุมใหนักเรียน
เองตามความสามารถ โดยคละความสามารถระหวางเด็กเกง ปานกลาง และออน ซึ่งอาจไม
เปนไปตามความตองการของนักเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องเทคนิค KWLH Plus ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหใน
ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรูเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ข้ันตอนของเทคนิค KWLH Plus นั้น ครูจะเปนผูคอยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิดตลอดในทุก
ข้ันตอนของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 150) ที่กลาววา 
ส่ิงสําคัญในการนําเทคนิค KWLH ไปจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเชิง
วิเคราะหใหกับนักเรียน คือ การใชคําถามของครูในการกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อยืนยันความคิดหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อเห็นวามีหลักฐานและเหตุผล
เพียงพอกอนที่จะใชวิจารณญาณของตนเองในการหาขอสรุป และเห็นดวยปานกลางในเรื่อง
เทคนิค KWLH Plus สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไปเปนลําดับสุดทาย 
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สอดคลองกับการตอบแบบสอบถามปลายเปดของนักเรียนที่ตอบวา การบันทึกขอมูลลงในตาราง
ชอง K นักเรียนไมสามารถคาดเดาเหตุการณในเรื่องได หรือมักคาดเดาเรื่องราวผิดไปจากเรื่องที่
อาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไมมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่อานจึงไมสามารถ 
คาดเดาเหตุการณของเรื่องที่อานได สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร ตั้งเมธีกุล (2546 : 57) 
ที่พบวาในขั้นการระดมสมองกอนการอาน ผูเรียนจะตองแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ตนรูแลว จาก
ประสบการณเดิมของตนเองและเพื่อนๆ โดยการจัดกลุมขอมูลความรูและประสบการณเดิมที่มีอยู
ในสมองมาปรับและคาดคะเนตีความขอมูลใหม และผลการวิจัยของ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 
80) ที่พบวาประสบการณเดิมของนักเรียนเปนสิ่งสําคัญมากในการปฏิบัติกิจกรรมกอนการอาน
เพราะความรูจากประสบการณเดิมจะเปนพื้นฐานใหนักเรียนสามารถคาดเดาเนื้อเร่ือง หรือ
เหตุการณจากชื่อเร่ืองได ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องครูมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลาเปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus นั้นเปนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับครู
ตลอดเวลาในทุกข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู โดยการซักถามขอสงสัย ตอบคําถามของครู 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนเพื่อใหการเรียนประสบผลสําเร็จดวยดี สอดคลองกับ 
บุปผชาติ   ทัฬหิกรณ (2540 : 36, อางถึงใน นิรันดร ตั้งเมธีกุล 2546 : 59) ที่กลาววา การปลูกฝง
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนสิ่งที่ผูสอน
สามารถทําไดโดยการเลือกใชวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เอื้อตอการพัฒนา
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูเรียน นอกจากนี้ ครูยังมีบุคลิกภาพที่
เปนมิตรกับนักเรียนคอยใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปญหาตลอด
ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ และเกิดทัศนะคติที่ดีทั้งตอการ
เรียนรูและตอตัวครู สอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 78) ที่กลาว
วา บุคลิกภาพของครูก็เปนการสรางบรรยากาศที่สําคัญครูควรมีใบหนาที่ยิ้มแยม ทาทาง
กระตือรือรนเปนกันเอง จะเปนแรงกระตุนใหนักเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียน และมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียน และเห็นดวยปานกลางในเรื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันเปนกลุม เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานกลุม 
และจากการสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรม พบวา นักเรียนไมใหความสนใจ และไมใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมกลุม ไมรวมอภิปราย และไมรวมระดมสมอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
วิไลวรรณ สวัสดิวงศ (2547 : 123) ที่พบวา นักเรียนไมใหความสนใจ และไมใหความรวมมือ 
ในการทํากิจกรรมกลุมเนื่องมาจากนักเรียนขาดความมั่นใจในตนเอง ที่จะรวมการอภิปราย ขาด
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การวางแผนในการทํางานกลุม ไมมีการแบงงานกันทําขาดความไววางใจในการทํางานรวมกัน 
สังเกตไดจากหัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนเกงในกลุมจะเปนผูทําชิ้นงานของกลุมมากกวา
สมาชิกคนอื่นๆ นอกจากนี้  กรมวิชาการ (2543 ข : 124) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบหรือแนวทางการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ระดับประถมศึกษาผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยการทํางานกลุมเปนลําดับสุดทายคือ การแสดงความคิดเห็นในการวาง
แผนการทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังขาดความสามารถในการวางแผนจัดการ การแบง
งานกันทํา และนักเรียนเกงมักจะไมไววางใจใหนักเรียนออนไดรับผิดชอบงานของกลุม และดาน
ประโยชนที่ไดรับนักเรียนเห็นดวยมาก ในเรื่องการนํากระบวนการอาน และการคิดวิเคราะหไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ ในวิชาอื่นๆ เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากระบวนการ
อานตามขั้นตอนของเทคนิค KWLH Plus นักเรียนจะไดฝกการอานตลอดจนฝกการคิดวิเคราะห
เร่ืองราวจากการอานเพื่อหาคุณคาจากเรื่องที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
สอดคลองกับ อัจฉรา ชีวพันธ (2547 : 56) ที่กลาววา การเรียนในระดับประถมศึกษานักเรียน
จะตองเตรียมความรู ในแขนงวิชาอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกตามหลักสูตร ดังนั้น  ส่ิงที่ เปนความรู
ความสามารถที่สําคัญที่สุดที่จะใชเปนเครื่องมือและศาสตรอ่ืนๆ ก็คือ การใชภาษาไทย ทั้งในการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน นอกจากนี้ ครูผูสอนก็ตองคํานึงถึงการจัดบรรยากาศเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีการปะทะสัมพันธกันในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน รวมมือกันทํางาน ตลอดจนถึงการใชส่ือการสอนและมุมประสบการณเพื่อใหผูเรียนได
ศึกษาคนควา เพิ่มเติมทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
ของบทเรียนและพัฒนาการของผูเรียนดวย ซึ่งเด็กที่อยูในวัยนี้จะมีอายุประมาณ 11 – 12 ป ข้ึนไป 
ในขั้นนี้ ถือวาเปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดขั้นสุดยอดของเด็ก กลาวคือ เด็กจะมี 
วุฒิภาวะทางความคิดที่พัฒนาขึ้นจนมีความคิดแบบผูใหญ เด็กจะมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหาเหตุผลไดอยางกระจางชัด สามารถนําประสบการณตางๆ ที่มีอยูเดิมนํามาใช 
เชื่อมโยงในการแกปญหาไดอยางมีระบบระเบียบ ส่ิงที่เปนนามธรรมจะเปนสิ่งที่ทาทายความคิด
ของเด็กวัยนี้ไดอยางดี มีการนําความรูมาประยุกตใชในสถานการณตางๆ มีความคิดในเชิง 
สรางสรรค และเปนตัวของตัวเองมากขึ้น และเห็นดวยปานกลางในเรื่องการไดรับความรูใหมๆ 
จากการระดมสมองในชั้นเรียน เปนลําดับสุดทายทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนสวนใหญไมกลา
แสดงความคิดเห็นเพราะกลัวคําตอบผิดทําใหไดขอมูลและคําตอบที่ไมหลากหลาย สอดคลองกับ 
สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2536 : 4) และ ปรารถนา  เกษนอย (2540 : 55) ที่กลาววา การอภิปราย
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รวมกันเพื่อแสดงความคิดเห็น จะทําใหนําเรียนไดรับความรูขอมูลจากแหลงตางๆ มาอางอิง และ
ไดแนวคิดที่หลากหลายจากการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
 จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิค KWLH Plus ในดานปญหา พบวา นักเรียนมีปญหามากที่สุดในดาน การปฏิบัติ 
กิจกรรมกลุม คือ เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนยังขาดการวางแผนในการทํางานกลุม การแบงงานกันทํา เพราะ
จากการสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรม พบวา นักเรียนบางคนเลน และไมสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม
รวมกับเพื่อนๆ สอดคลองกับกรมวิชาการ (2542 : 17) ที่ไดศึกษาศักยภาพของเด็กไทยดานทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนตอการทํางานประกอบดวย ทักษะการจัดการ (การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลงาน และสรุปผลงาน) การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความขยัน อดทน อดออม และ
ประหยัด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการจัดการต่ําสุด สวนในดาน
ขอเสนอแนะ พบวา นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนดวย
เทคนิค KWLH Plus โดยเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และเรื่องสั้นใหมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเด็กในวัยนี้จะมีความสนใจในการอานเรื่องราวที่ใหทั้งความรูและความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมากกวา เร่ืองราวที่มุงเสนอแตเนื้อหาสาระความรูเพียงอยางเดียว สอดคลองกับ  
ศศิพรรณ เปร่ืองศิลปรัตน (2544 : 37) ที่กลาววา เด็กในวัยนี้จะสนใจเร่ืองสนุก การผจญภัย
ตื่นเตน ชอบอานนิทาน เทพนิยาย หรือเร่ืองราวที่แตงขึ้นใหมๆ และเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงมากขึ้น  
   
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัย พบวา คะแนนความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ 
นักเรียนหลังจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค KWLH Plus สูงขึ้นโดยมีความสามารถอยูในระดับดีมาก 
ดังนั้นครูควรนําเทคนิค KWLH Plus ไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหใหกับนักเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการสรุปใจความสําคัญของ
เร่ืองอยูในระดับพอใชซึ่งต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้น ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยเริ่มจากเนื้อหาประเภทสารคดี
กอนแลวจึงคอยสอนเนื้อหาประเภทบันเทิงคดี และในขั้นการสอนใหสรุปและเขียนแผนภาพ
ความคิด (ข้ัน Plus) ครูควรเนนใหนักเรียนฝกทําแผนภาพความคิดประกอบเรื่องที่อานใหมากๆ จะ
ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานและมองเห็นใจความสําคัญของเรื่องไดดีข้ึน 
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  3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหบทอาน
ประเภทเรื่องสั้นอยูในระดับพอใชซึ่งต่ํากวาบทอานประเภทอื่นๆ ดังนั้น ในการสอนวิเคราะห 
เร่ืองสั้นครูควรเพิ่มระยะเวลาในการสอน และฝกการตั้งคําถามใหลึกซึ้งสอดคลองกับเนื้อเร่ืองซึ่ง
แตกตางกับเนื้อหาประเภทนิทาน สารคดีสําหรับเด็กและบทรอยกรองตลอดจนจัดเตรียมเนื้อหา
ประเภทเรื่องสั้นที่สอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียนมาใหนักเรียนฝกอานเพิ่มเติมให
มากขึ้น โดยเริ่มจากเรื่องที่งายไปสูเร่ืองที่ยากและเนื้อเร่ืองไมยาวจนเกินไป 
 4. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหจากการ
ทําแบบทดสอบอัตนัยอยูในระดับดี ซึ่งต่ํากวาความสามารถจากการทําแบบทดสอบปรนัย ซึ่งอยู
ในระดับดีมาก ดังนั้นครูควรฝกฝนใหนักเรียนทําแบบทดสอบอัตนัยใหมากขึ้นกวาเดิม รวมถึงการ
เพิ่มกิจกรรมและระยะเวลาในการฝกฝนทักษะการเขียนควบคูกับทักษะการอานอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
 5. จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยปานกลางในเรื่อง สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไปเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ครูควรอธิบายขั้นตอนการ
เรียนรูและการบันทึกขอมูลลงในตาราง KWLH อยางละเอียดทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้น K ครูควร
เนนย้ํานักเรียนวาเปนเพียงการคาดเดาเหตุการณของเรื่องจากประสบการณเดิมของตนเอง 
นักเรียนมีอิสระในการคิดอยางเต็มที่ ไมควรเครียดหรือกังวลใจวาคําตอบจะผิด ทั้งนี้ในการสอน
คร้ังแรกครูควรเลือกชื่อเร่ืองที่นักเรียนคุนเคยหรือพอจะคาดเดาไดและเปนเรื่องที่สามารถพบไดใน
ชีวิตประจําวัน ดานบรรยากาศ นักเรียนเห็นดวยปานกลางในเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ครูควรสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบและฝกความรับผิดชอบใหกับนักเรียน โดยการมอบหมาย
งานใหนักเรียนติดตามงาน พูดกระตุนถึงความรับผิดชอบและยกยองชมเชยใหรางวัลกับกลุมที่มี
ความรับผิดชอบสูง ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานของกลุมใหประสบผลสําเร็จมากขึ้น ดาน
ประโยชนที่ไดรับ นักเรียนเห็นดวยปานกลางในเรื่องการไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมองใน
ชั้นเรียนเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ครูควรกระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนใชความคิดในการระดม
สมอง การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การจัดระเบียบของขอมูล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใหไดมากที่สุดเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความคิดใหมๆ จากกลุมเพื่อน ครูไมควรรีบสรุปหรือ
เฉลยเสียกอนที่นักเรียนจะไดใชความคิด ตลอดจนครูควรใหการเสริมแรงดวยคําชมเชยเพื่อให
นักเรียนมีกําลังใจและมีความมั่นใจในตนเองในการแสดงความคิดมากยิ่งขึ้น ดานปญหาที่
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นักเรียนพบมากที่สุดคือเพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็น
ขัดแยงกัน ดังนั้นครูควรอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และการหาขอสรุปจากความคิดเห็นที่ตางกัน โดยครูอาจยกตัวอยางหรือ
สาธิตการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการใหเหตุผลเพื่อสรุปความคิดเห็นที่ขัดแยงกันใหเปนของ
กลุมใหนักเรียนเห็นจริงและสามารถทําไดเอง ตลอดจนใหการเสริมแรงดวยการใหคะแนนพิเศษ
สําหรับกลุมที่มีสมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานกลุม  
 

 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWLH Plus ไปใชเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดาน
ในการเรียนวิชาภาษาไทย เชน การเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่อง และการอานจับใจความ
สําคัญของเรื่อง 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWLH Plus ไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะหในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาคลายคลึง
กับสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWLH Plus ไปใชจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
ระดับช้ันอื่นๆ เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH 
Plus กับเทคนิค CIRC  
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ภาคผนวก  ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
 

1.   นางอารียพร   อรรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  ประจวบคีรีขันธ  เขต 2 ดานการสอนภาษาไทย 
 
2. นางสาววรลักษณ    จนัทนผา รองผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
                                                    โรงเรียนบานไชยราช เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                                                    ตาํบลไชยราช ดานการวัดและประเมินผล 
                                                    อําเภอบางสะพานนอย 
                                                    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
3. นางโกสุม     สุขสมัย ครู  คศ. 2 ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 
                                                    โรงเรียนวัดสระกระเทียม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                                                    ตําบลสระกระเทียม                ดานเทคนิควธิสีอน 
                                                    อําเภอเมือง 
                                  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห 

 
1. หนังสือขอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ 
2. หนังสือขอเก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. หนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
1. แผนการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWLH Plus 

1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
2. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWLH 

Plus 
2.1 การทดสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one testing) 
2.2 การทดสอบแบบกลุมเล็ก (small group testing) 
2.3 การทดสอบแบบภาคสนาม (field testing) 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
3.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
3.2 ความเชื่อมั่นตามวิธีการของ คูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) 
3.3 ความเชื่อมั่นตามวิธีการของ ครอนบาค 
3.4 ความยากงาย 
3.5 อํานาจจําแนก 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 
4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

    5. รายการปรับปรุงแกไข 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162

ตารางที่  22 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 
 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

 1 2 3 ∑R IOC 
1 2 3 ∑R IOC 

1. สาระสําคัญ 
 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3. เนื้อหา 
 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5. ส่ือการจัดการเรียนรู 
 5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

คาเฉลี่ยรวม 1  1 
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ตารางที่  22 (ตอ) 
 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

 1 2 3 ∑R IOC 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3.  เนื้อหา 
 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5.  ส่ือการจัดการเรียนรู 
 5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6.  การวัดและประเมินผล 
 6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

คาเฉลี่ยรวม 1  1 
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ตารางที่  22 (ตอ) 
 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

 1 2 3 ∑R IOC 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3.  เนื้อหา 
 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5.  ส่ือการจัดการเรียนรู 
 5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6.  การวัดและประเมินผล 
 6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

คาเฉลี่ยรวม 1  1 
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ตารางที่  22 (ตอ) 
 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

 1 2 3 ∑R IOC 
1 2 3 ∑R IOC 

1.  สาระสําคัญ 
 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 2.1  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 2.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3.  เนื้อหา 
 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 3.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.2  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 4.3 สอดคลองกับการวัดและ 
ประเมินผล +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5.  ส่ือการจัดการเรียนรู 
 5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6.  การวัดและประเมินผล 
 6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
 6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

คาเฉลี่ยรวม 1  1 
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ตารางที่  23   การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใช  
                     เทคนิค  KWLH Plus  ในการทดสอบแบบหนึง่ตอหนึ่ง  (one-to-one  testing) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 คนที ่
คะแนน 10 18 10 18 10 18 10 18 

รวม 
112 

หลังเรียน 
60 

1 7 12 8 10 7 11 6 8 69 38 
รวม   69 38 

 

E1   =  100
112

1
69

×     =  61.61  E1   =  100
60
1

38

×     =  63.33 

 
ตารางที่  24 การหาประสิทธิภาพของ แผนการจัดการเรยีนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใช 
                     เทคนิค  KWLH Plus  ในการทดสอบเปนกลุมเล็ก  (small group  testing) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 คนที ่
คะแนน 10 18 10 18 10 18 10 18 

รวม 
112 

หลังเรียน 
60 

1 5 8 6 10 7 10 6 12 64 34 
2 9 18 10 15 8 16 9 14 99 54 
3 8 14 8 14 6 10 5 10 75 44 
4 8 13 6 13 8 12 6 12 78 45 
5 8 18 9 17 9 15 9 15 100 55 
6 8 14 8 15 8 14 8 12 87 48 
7 7 13 6 15 7 14 9 11 82 45 
8 6 10 6 9 7 12 7 10 67 36 
 รวม  652 361 
 X   81.5 45.13 

 
 

E1   =  100
112

8
652

×     =  72.76  E1   =  100
60
8

361

×     =  75.20 
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ตารางที่  25 การหาประสิทธิภาพของ แผนการจัดการเรยีนรูการอานเชิงวิเคราะห โดยใช 
                     เทคนิค  KWLH Plus ในการทดสอบภาคสนาม (field testing) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 คนที ่
คะแนน 10 18 10 18 10 18 10 18 

รวม 
112 

หลังเรียน 
60 

1 8 16 10 15 9 16 10 12 96 52 
2 4 12 8 16 9 13 6 13 81 42 
3 9 15 7 15 9 16 7 8 86 49 
4 10 13 8 15 6 13 10 14 89 48 
5 5 12 6 15 9 15 7 12 81 44 
6 8 14 7 16 9 16 9 14 93 54 
7 7 17 8 17 9 17 10 16 101 52 
8 10 17 9 15 7 12 9 14 93 51 
9 7 13 7 15 9 15 9 16 91 50 
10 7 13 7 14 9 15 10 17 92 46 
11 6 14 8 16 9 12 7 16 88 44 
12 7 16 8 15 10 17 8 16 97 51 
13 6 17 8 17 9 12 8 13 90 51 
14 5 15 4 14 7 13 6 15 79 39 
15 8 17 5 15 7 16 9 13 90 48 
16 8 13 9 14 7 17 9 14 91 52 
17 7 12 8 14 6 15 8 13 83 45 
18 10 16 8 16 9 16 9 14 98 56 
19 8 15 8 14 8 17 9 14 93 51 
20 7 14 10 15 9 17 8 12 92 47 
21 9 15 10 16 9 14 9 15 97 52 
22 9 15 9 15 10 15 9 11 93 52 
23 6 17 8 16 9 15 9 15 95 51 
24 10 14 6 16 9 14 7 13 89 46 
25 7 17 5 15 3 14 6 13 80 47 
26 7 14 8 13 9 15 9 14 89 51 
27 10 17 7 16 8 16 10 17 101 54 
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ตารางที่  25 (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 คนที ่
คะแนน 10 18 10 18 10 18 10 18 

รวม 
112 

หลังเรียน 
60 

28 8 12 7 11 9 16 9 13 85 44 
29 9 10 6 13 7 14 6 12 77 38 
30 7 15 3 14 7 15 8 16 85 53 
31 5 12 7 15 5 11 6 14 75 37 
32 8 16 8 17 10 18 9 16 102 56 
33 8 16 7 16 6 16 9 12 90 51 

 รวม  2962 1604 
 X   89.76 48.60 

 

E1   =  100
112
33
9622

×     =  80.14  E1   =  100
60
33

1604

×     =  81.01 
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ตารางที่  26 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบการอานเชิงวิเคราะห Pretest-   
                   Posttest ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 กอนและหลังจัดการเรียนรู       
                   โดยใชเทคนิค  KWLH  Plus   แบบปรนัย 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

รายการพฤติกรรม ขอที่ 
1 2 3 

ΣR IOC 

1 +1 0 +1 2 0.6 
7 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 

การบอกรายละเอียดของเรื่อง 

33 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 
34 +1 +1 +1 3 1 

การจัดลําดับเหตุการณ 
ในเรื่อง 

35 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 

นักเรียนม ี    
ความสามารถ
ดานการอาน    
เชิงวิเคราะห 

การบอกความสัมพันธของ
สวนตางๆ ในเรื่อง 

36 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่  26 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

รายการพฤติกรรม ขอที่ 
1 2 3 

ΣR IOC 

5 +1 +1 +1 3 1 
10 +1 0 +1 2 0.6 
14 +1 0 +1 2 0.6 
21 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
32 +1 +1 +1 3 1 
37 +1 +1 +1 3 1 

นักเรียนม ี    
ความสามารถ
ดานการอาน     
เชิงวิเคราะห 

การบอกความสําคัญ 
ของเรื่อง 

40 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 0 +1 2 0.6 
15 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
31 +1 +1 +1 3 1 

 การสรุปใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 

38 +1 +1 +1 3 1 
6 0 +1 +1 2 0.6 
16 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 

 การบอกจุดมุงหมาย 
ของผูเขียน 

39 +1 +1 +1 3 1 
คาเฉลี่ยรวม 0.95 
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ตารางที่  27   การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัย  วัดความสามารถในการอานเชงิ 
                     วิเคราะหของแบบทดสอบปรนัย โดยใชสูตร KR–20 (Kuder Richardson - 20) 
                      วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
ขอ คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย ขอ คาอํานาจจําแนก คาความยากงาย 

1 0.45 0.94 21 0.03 0.17 
2 -0.08 0.94 22 0.57 0.77 
3 0.38 0.74 23 0.22 0.77 
4 0.43 0.71 24 0.36 0.74 
5 0.53 0.83 25 0.47 0.71 
6 0.65 0.86 26 0.41 0.60 
7 0.46 0.63 27 0.07 0.11 
8 0.53 0.71 28 0.48 0.69 
9 0.63 0.86 29 0.64 0.80 
10 0.42 0.69 30 0.53 0.78 
11 0.41 0.75 31 0.29 0.46 
12 0.56 0.89 32 0.05 0.29 
13 0.47 0.86 33 0.70 0.57 
14 0.33 0.57 34 0.43 0.57 
15 0.34 0.63 35 0.65 0.63 
16 0.69 0.77 36 0.13 0.34 
17 0.22 0.54 37 0.48 0.69 
18 0.40 0.74 38 0.13 0.34 
19 0.49 0.83 39 0.12 0.23 
20 0.24 0.34 40 0.17 0.57 

 
ITEMS     =    40       KR – 20        =    0.84 
N  Of  Case    =    36       AVG DIF       =    0.65 

AVG DISC     =    0.36 
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ตารางที่   28  คาดัชนีความสอดคลอง  ของแบบทดสอบการอานเชิงวิเคราะห Pretest-             
                    Posttest ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6   กอนและหลังจัดการเรยีนรู   
                    โดยใชเทคนิค  KWLH  Plus   แบบอัตนัย 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง รายการพฤติกรรม ขอที่ 

1 2 3 
ΣR IOC 

4 1 1 1 3 1 การบอกรายละเอียดของเรื่อง 
7 0 1 1 2 0.6 
1 1 1 1 3 1 การจัดลําดับเหตุการณในเรือ่ง 
10 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 การบอกความสัมพันธของ 

สวนตางๆ ในเรื่อง 11 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 การบอกความสําคัญของเรื่อง 
6 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 การสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 
12 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 

นักเรียนม ี    
ความสามารถ
ดานการอาน    
เชิงวิเคราะห 

การบอกจุดมุงหมายของผูเขยีน 
9 1 1 1 3 1 

คาเฉลี่ยรวม 0.96 
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ตารางที่  29    การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย  วัดความสามารถดานการอานเชิง 
                      วิเคราะหโดยใชสูตร α    -  Coefficient   ของ  Cronbach    (วิเคราะหโดย 
                      โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร) 

 
RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 

Item Mean Std. Dev Cases 
1.    A1 2.2500 .6036 36.0 
2.    A2 1.9167 .6492 36.0 
3.    A3 1.5556 .5578 36.0 
4.    A4 2.3056 .5767 36.0 
5.    A5 2.5833 .7319 36.0 
6.    A6 2.1667 .5606 36.0 
7.    A7 2.0556 .6738 36.0 
8.    A8 1.8889 .7082 36.0 
9.    A9 1.8611 .5426 36.0 

10.    A10 1.7500 .4392 36.0 
11.    A11 1.6389 .5426 36.0 
12.    A12 1.3889 .5492 36.0 

                    
                   N  of  Item  =  12 
 Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
                   SCALE                    23.3611 17.6516 4.2369 12 
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Item – total   Statistics 
Item Scale 

Mean 
if item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item -  total 
Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 

A1 21.1111 15.7016 .3942 .8230 
A2 21.4444 15.1683 .4671 .8174 
A3 21.8056 15.4754 .5114 .8152 
A4 20.7778 15.3111 .4854 .8137 
A5 20.7778 14.6921 .4854 .8168 
A6 21.1944 15.2468 .5460 .8111 
A7 21.3056 14.5040 .5833 .8069 
A8 21.4722 14.2563 .5971 .8055 
A9 21.5000 15.2286 .5734 .8093 

A10 21.6111 15.9587 .5130 .8156 
A11 21.7222 15.5206 .4997 .8148 
A12 21.9722 16.7706 .1955 .8365 

 
           Reliability  Coefficients 

  N  of  Cases   =   36.0               N  of  Item   =  12              Alpha   =    .8285 
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ตารางที่  30    คาดัชนีความสอดคลอง  ของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มี  
                      ตอการจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWLH  Plus  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
 ดานบรรยากาศ   และดานประโยชนที่ไดรับ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
ΣR IOC 

    ดานการกิจกรรมการเรียนรู 
1.  ขั้นตอนการจัดการกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไมสับสน +1 +1 +1 +3 1 
2.  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป 0 +1 +1 +2 0.6 
3.  สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1 
4.  สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําถามในสิ่งที่อยากรู +1 +1 +1 +3 1 
5.  นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม +1 +1 +1 +3 1 
    ดานบรรยากาศ 
6.  นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน +1 +1 +1 +3 1 
7.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม +1 +1 +1 +3 1 
8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง  และยอมรับฟงความคิด 
เห็นของเพื่อน +1 +1 +1 +3 1 
9.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา +1 +1 +1 +3 1 
10.  ครูชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง +1 +1 +1 +3 1 
    ดานประโยชนที่ไดรับ      
11.  พัฒนาความสามารถดานการอานควบคูกับการคิดวิเคราะหของ 
นักเรียน +1 +1 +1 +3 1 
12.  ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ  ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น +1 +1 +1 +3 1 
13.  นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 
ชั้นเรียน +1 +1 +1 +3 1 
14.  ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห อยางมีเหตุผล +1 +1 +1 +3 1 
15.  นักเรียนนํากระบวนการอานและการคิดวิเคราะหไปใชในชีวิต 
ประจําวัน  และในวิชาอื่นๆ +1 +1 +1 +3 1 

รวมคาเฉล่ีย 0.97 
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลอง  ของแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอ 
                การจัดการเรียนรู  โดยใชเทคนิค KWLH  Plus ดานปญหาและขอเสนอแนะ 

 
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
1 2 3 

ΣR IOC 

    ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
1. นักเรียนพบปญหาใดบางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  โดยใช 

+1 +1 +1 +3 1 
2. นักเรียนมีขอเสนอแนะอยางไรบางเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชเทคนิค  KWLH  Plus +1 +1 +1 +3 1 

รวมคาเฉล่ีย  0.97 
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ตารางที่ 32 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น  (วิเคราะหโดย 
                  โปรแกรมสําเร็จรูป) 

RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
Item Mean Std. Dev Cases 

1.    A1 2.1111 .7475 36.0 
2.    A2 2.1111 .7848 36.0 
3.    A3 2.3333 .8281 36.0 
4.    A4 2.4722 .7741 36.0 
5.    A5 2.1389 .7232 36.0 
6.    B6 2.2222 .7968 36.0 
7.    B7 2.2778 .8146 36.0 
8.    B8 2.1667 .8452 36.0 
9.   B9 2.4722 .8447 36.0 

10.  B10 2.3611 .8333 36.0 
11.   C11 2.2222 .7968 36.0 
12.   C12 2.2222 .8319 36.0 
13.   C13 2.1389 .8333 36.0 
14.   C14 2.3889 .8376 36.0 
15.   C15 2.1667 .8452 36.0 

 
                   N  of  Item  =  15 

Statistics for Mean Variance   Std Dev Variables 
                   SCALE            33.8056              55.5325           7.4520            15 
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Item – total   Statistics 
Item Scale 

Mean  if item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
-  total 

Correlation 

Alpha 
if Item Deleted 

A1 31.6944 53.7040 .1159 .8908 
A2 31.6944 54.7325 .0159 .8954 
A3 31.4722 46.5421 .7350 .8651 
A4 31.3333 49.3714 .5113 .8753 
A5 31.6667 48.6286 .6326 .8706 
B6 31.5833 55.3357 -.0370 .8978 
B7 31.5278 47.2849 .6770 .8679 
B8 31.6389 45.8373 .7848 .8625 
B9 31.3333 45.4286 .8247 .8606 

B10 31.4444 48.1397 .5793 .8723 
C11 31.5833 46.9929 .7236 .8660 
C12 31.5833 46.2500 .7592 .8639 
C13 31.6667 46.4000 .7433 .8646 
C14 31.4167 46.2500 .7532 .8641 
C15 31.6389 50.8659 .3279 .8837 

 
            N  of  Cases   =   36                   N  of  Item   =  15               Alpha   =    0.88 
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ตารางที่  33  รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ  KWLH Plus 
                    ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

 
1     -     2 

 
3     -     4 

 
5     -     6 

 
7     -     8 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
-  นักเรียนมีความสามารถดาน
การอานเชิงวิเคราะห 
 

 
-  นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหนิทาน 
-  นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก 
-  นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหบทรอยกรอง 
-  นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะหเร่ืองสั้น 

 
1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
5 
6 
 

7 
 

8 

เนื้อหา 
-   นิทานเรื่องตามองลาย 
 
-  นิทานเรื่องพญาชาง 
 
-  สารคดีสําหรับเด็ก เร่ือง ทอง
บางสะพาน 
 
-  สารคดีสําหรับเด็ก เร่ือง มัมมี่ 
-  บทรอยกรอง เร่ือง ตําลึง 
-  บทรอยกรอง เร่ือง  ยุงลาย 
 
-  เร่ืองสั้น  เร่ือง  ลานนวดขาว 
 
-  เร่ืองสั้น  เร่ือง  พินัยกรรม
รองเทา 

 
-  นิทานเรื่องตามองลาย, เกาะหนู 
เกาะแมว 
-  นิทานเรื่องพญาชาง, ชายชรากับลูกทั้ง
สาม 
-  สารคดีสําหรับเด็ก เร่ือง 
ทองบางสะพาน,  ไขมุก 
-  สารคดีสําหรับเด็ก เร่ือง  มัมม่ี, 
กอนหินยักษ 
-  บทรอยกรอง เร่ือง  ตําลึง,  บัว 
-  บทรอยกรอง เร่ือง  ยุงลาย, 
วันลอยกระทง 
-  เร่ืองสั้น  เร่ือง  ลานนวดขาว, 
แซบกับสมคูหูตางวัย 
-  เร่ืองสั้น  เร่ือง  พินัยกรรมรองเทา, 
กุญแจผี 

 
1   -   8 

กิจกรรมการเรยีนรู 
-  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทการวิเคราะหเพิ่มเติม 

 
-  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง 
วิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม 
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ตารางที่  34  รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบปรนัย  Pretest-Posttest 
                    โดยใชเทคนิค  KWLH Plus    ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 
ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

1  -  30 -  ไมไดจัดเรียงลําดับขอความของตัวเลือก 
จากสั้นไปหายาว 

-  จัดเรียงลําดับขอความของตัวเลือกใหม 
จากสั้นไปหายาว 

2 -  นักเรียนสรุปการกระทําของกระตายนอยได 
อยางไร 

-  การกระทําของกระตายนอยในเรื่องนี้สรุป
ไดวาอยางไร 

 
3 

ตัวเลือก 
ก.  เงียบเหงา 
ข.   มีความสุข 
ค.   ขาดความรัก 
ง.   ถูกเอาเปรียบ 

ปรับปรุงตัวเลือกใหม 
ก.   ตื่นเตน 
ข.   สงบสุข 
ค.   อบอุน 
ง.   สนุกสนาน 

 
4 

ตัวเลือก 
ข.   ความซื่อสัตยทําใหผูอื่นไวใจ 
ค.   ความอดทนทําใหประสบความสําเร็จ 

 
ข.   ความพยายามทําใหเกิดความสําเร็จ 
ค.   ความทะเยอทะยานทําใหตัวเองเดือดรอน 

 
8 

ตัวเลือก 
ง.   ความโลภทําใหเสียทรัพยสิน 

 
ง.   คนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด 

 
11 

ตัวเลือก 
ก.   เพราะมีหางยาว ขึ้นตนมะพราวไดงายขึ้น 
ข.   เพราะมีมือและเทายาวเก็บมะพราวได 
มากกวา 
ค.  เพราะมีเขี้ยวยาวกัดมะพราวได 
คลองแคลวกวา 
ง.  เพราะมีลําตัวใหญจึงอยูบนตนมะพราวได 
นานกวา 

 
ก.     เพราะลิงกังตัวผูมีเขี้ยวกวาตัวเมีย 
ข. เพราะลิงกังตัวผูมีลําตัวใหญกวาตัวเมีย 
ค. เพราะลิงกังตัวผูมีราคาแพงกวาตัวเมีย 
ง. เพราะลิงกังตัวผูขึ้นมะพราวเกงกวาตัวเมีย 
 
 
 

12 ลิงกังที่มีราคาแพงตองมีลักษณะอยางไร ทําไมลิงกังบางตัวจึงมีราคาแพง 
18 

 
เมื่อไรที่สัตวตางๆ จะพากันมารวมตัวที่ใต 
ตนไทร 

เหตุการณใดที่ทําใหสัตวตางๆ พากันมา      
รวมตัวที่ใตตนไทร 

 
25 

ตัวเลือก 
ข. เพราะขาวมีราคาแพง 
ค.   เพราะเปนการประหยัด 
ง. เพราะขาวเปนอาหารหลัก 

 
ข.   เพราะชาวนายากจน 
ค.   เพราะชาวนาไมมีอาชีพ 
ง.   เพราะชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ 
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ตารางที่  35  รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบอัตนัย Pretest-Posttest 
                    โดยใชเทคนิค  KWLH Plus    ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 
ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

1 ปลาในแมน้ําถูกจับไดเมื่อไร จงเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในแมน้ํา 
5 ทําไมแมงมุมจึงตองสรางเสนใย ถาแมงมุมไมมีเสนใยจะเกิดอะไรขึ้น 

 
 

ตารางที่  36  รายการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนรู 
                    โดยใชเทคนิค  KWLH Plus    ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 
ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 

 
6 

ดานบรรยากาศ 
นักเรียนกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 
ทุกขั้นตอน 

 
นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุก 
ขั้นตอน 

 
13 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการระดมสมอง
ในชั้นเรียน 

 
นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการ 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

15 นักเรียนนํากระบวนการอาน และการคิด
วิเคราะหไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใน
วิชาอื่นๆ 

นักเรียนนํากระบวนการอาน และการคิด
วิเคราะหไปใชในชีวิตประจําวัน และในวิชา  
อื่นๆ 

 
ตารางที่  37  รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบปรนัย ทายแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
                    KWLH Plus    ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 
ฉบับที่ 1 

3 
 

ชายหนุมหันกลับมาดูแลแมอยางดีเมื่อไร 
ก.  เมื่อโตเปนผูใหญแลว 
ข.  เมื่อแมปวยเปนอัมพาต 
ค.  เมื่อเที่ยวเตรจนเงินหมดตัว 
ง.   เมื่อแตงงานมีครอบครัว 

 
เหตุการณใดเกิดหลังสุด 
ก.  แมตาย 
ข.  แมส่ังสอนลูกชาย 
ค. แมปวยเปนอัมพาต 
ง. แมมีรางกายสูบผอม 
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ตารางที่  37  (ตอ) 
 

ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 
ฉบับที่  1 

7 
 
ตัวเลือก 
ง.   เพราะตองการใหลูกมีอนาคตที่ดี 

 
 
ง.   เพราะตองการใหลูกมีฐานะร่ํารวย 

ฉบับที่ 3 
2 
 

7 
 

 
เมื่อไรเราถึงจะขุดเจาะน้ํามันขึ้นมาได 
 
ในปจจุบันนี้เราใชน้ํามันชนิดใดมากที่สุด 
 

 
เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนที่จะขุดน้ํามันขึ้นมาใช 
 
ในปจจุบันนี้น้ํามันชนิดใดมีความสําคัญ 
มากที่สุด 

 ตัวเลือก  
10 ค. ส่ิงของเครื่องใชที่ทํามาจากน้ํามันมีราคา 

ถูกลง 
ค. ส่ิงของเครื่องใชที่ทํามาจากน้ํามันมีราคา 
แพง 

ฉบับที่ 7 
5 
 

6 

 
เมื่อเวลาเจาตี๋โดนดุจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้น 
 
ตอนจบของเรื่องเกิดเหตุการณอะไรขึ้นกับ 
เจาตี๋ 

 
จงเรียงลําดับเหตุการณเวลาเจาตี๋โกรธ 
 
เหตุการณใดเกิดหลังสุด 

 

ตารางที่  38  รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบอัตนัยทายแผนการจัดการเรียนรูโดยใช 
                    เทคนิค  KWLH Plus    ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอที่ รายการเดิม รายการปรับปรุง 
ฉบับที่  2 

2 
 
ตอนจบของนิทานเรื่องนี้เปนอยางไร 

 
จงเรียงลําดับเหตุการณในเรื่องดาวลูกไก 

ฉบับที่ 4 
2 

 
พิธีทําขวัญควายมีขั้นตอนอยางไร 

 
จงเรียงลําดับขั้นตอนทําขวัญควาย 

ฉบับที่ 6 
3 
 

4 

 
หากเราทําลายธรรมชาติจะเกิดผลอะไร    
ตามมา 
บทรอยกรองนี้กลาวถึงเรื่องใด 

 
หากเราทําลายธรรมชาติจะเกิดการ        
เปล่ียนแปลงอยางไรบาง 
เมื่อทํางานดีจะไดอะไรตอบแทน 

ฉบับที่  8 
1 

 
เชาวันหยุดเขาตองชวยแมทําอะไรกอนจึงไดไป
เลน 

 
จงเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ง 

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
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ตารางที่  39  ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห กอนไดรับการจัด 
                    การเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus   (pretest) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

1 7 9 7 7 8 7 44 
2 5 8 6 6 6 4 31 
3 7 4 6 6 6 6 38 
4 7 7 8 7 6 6 37 
5 5 4 9 6 5 5 34 
6 7 7 9 7 7 8 45 
7 7 8 8 6 5 8 42 
8 7 7 5 9 8 5 41 
9 5 8 8 7 7 7 42 
10 8 8 7 5 6 4 38 
11 8 8 6 6 6 5 39 
12 5 8 9 7 6 8 43 
13 5 5 9 6 7 8 40 
14 4 7 7 4 5 3 31 
15 8 8 8 5 7 9 45 
16 7 8 8 7 6 7 43 
17 6 8 7 6 4 6 37 
18 8 9 8 7 7 6 45 
19 7 5 9 7 5 7 40 
20 7 8 8 7 6 6 42 
21 8 8 8 7 7 6 44 
22 7 8 8 6 7 7 43 
23 7 6 9 6 7 7 42 
24 6 6 6 5 6 6 35 
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ตารางที่  39  (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

25 7 5 8 6 6 7 40 
26 7 7 9 7 8 6 44 
27 8 8 9 8 7 6 46 
28 7 7 7 6 5 6 36 
29 5 6 6 5 3 5 30 
30 7 8 8 7 6 7 44 
31 5 5 5 4 3 7 29 
32 8 9 9 9 6 8 49 
33 7 7 9 8 7 8 46 
รวม       1325 

X        40.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186

ตารางที่  40  ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห หลงัไดรับการจัด 
                    การเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  (Posttest) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

1 7 9 10 9 9 8 52 
2 6 7 9 6 6 8 42 
3 8 7 10 6 9 9 49 
4 8 8 8 7 7 10 48 
5 6 7 11 6 7 7 44 
6 7 9 11 8 10 9 54 
7 7 8 10 9 10 8 52 
8 7 8 10 8 9 9 51 
9 5 9 10 8 9 9 50 
10 8 8 8 7 8 7 46 
11 7 6 9 8 8 6 44 
12 7 8 10 7 11 8 51 
13 5 9 10 8 10 9 51 
14 4 6 8 9 7 5 39 
15 8 7 9 6 9 9 48 
16 8 8 10 8 9 9 52 
17 6 9 8 8 6 8 45 
18 8 9 10 8 12 9 56 
19 7 9 10 10 7 9 51 
20 7 8 9 9 7 7 47 
21 8 8 10 8 9 9 52 
22 7 8 9 9 11 8 52 
23 8 9 10 9 7 8 51 
24 7 7 9 8 8 7 46 
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ตารางที่  40  (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

25 7 8 9 6 8 9 47 
26 7 9 10 7 9 9 51 
27 8 9 10 9 9 9 54 
28 6 8 9 8 6 7 44 
29 5 6 8 7 4 8 38 
30 8 8 10 8 10 9 53 
31 5 5 8 5 6 8 37 
32 8 9 11 9 9 10 56 
33 7 8 10 8 9 9 51 
รวม       1604 

X        48.6 
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ตารางที่  41  คะแนนความแตกตางของการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  
                    กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
 

เลขที่ คะแนนเต็ม คาความตาง  (D) (D2) 
1 60 8 64 
2 60 11 121 
3 60 11 121 
4 60 11 121 
5 60 10 100 
6 60 10 100 
7 60 10 100 
8 60 10 100 
9 60 8 64 

10 60 8 64 
11 60 5 25 
12 60 8 64 
13 60 11 121 
14 60 8 64 
15 60 3 9 
16 60 9 81 
17 60 8 64 
18 60 11 121 
19 60 9 81 
20 60 5 25 
21 60 8 64 
22 60 9 81 
23 60 9 81 
24 60 11 121 
25 60 7 49 
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ตารางที่  41  (ตอ) 
 

เลขที่ คะแนนเต็ม คาความตาง  (D) (D2) 
26 60 7 49 
27 60 8 64 
28 60 8 64 
29 60 8 64 
30 60 9 81 
31 60 8 64 
32 60 7 49 
33 60 5 25 
รวม 60 ∑ D  =   278 ∑ D2  =  77284 
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ตารางที่  42  ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห หลงัไดรับการจัด 
                    การเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  จําแนกตามรายดาน 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

1 7 9 10 9 9 8 52 
2 6 7 9 6 6 8 42 
3 7 7 9 6 9 9 49 
4 8 8 8 7 7 10 48 
5 6 7 11 6 7 7 44 
6 7 9 11 8 10 9 54 
7 7 8 10 9 10 8 52 
8 7 8 10 8 9 9 51 
9 5 9 10 8 9 9 50 
10 8 8 8 7 8 7 46 
11 6 7 9 8 8 6 44 
12 7 8 10 7 11 8 51 
13 5 9 10 8 9 10 51 
14 4 6 8 9 7 5 39 
15 8 7 9 6 9 9 48 
16 8 8 10 8 9 9 52 
17 6 9 8 8 6 8 45 
18 8 9 10 8 12 9 56 
19 7 9 10 10 7 9 51 
20 7 8 9 9 7 7 47 
21 8 8 10 8 9 9 52 
22 7 8 9 9 11 8 52 
23 8 9 10 9 7 8 51 
24 7 7 9 8 8 7 46 
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ตารางที่  42  (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 8 9 11 10 12 10 60 

25 7 8 9 6 8 9 47 
26 7 9 10 7 9 9 51 
27 8 9 10 9 9 9 54 
28 6 8 9 8 6 7 44 
29 5 6 8 7 4 8 38 
30 8 8 10 8 10 9 53 
31 5 5 8 5 6 8 37 
32 8 9 11 9 9 10 56 
33 7 8 10 8 9 9 51 
รวม 225 262 312 255 275 273 1604 

X  6.82 7.94 9.45 7.73 8.33 8.27 48.60 
 

ดานที ่ 1    คอื    การบอกรายละเอยีดของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 2    คอื    การจัดลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 3    คอื    การบอกความสมัพนัธของสวนตางๆ ในเรื่อง 
ดานที ่ 4    คอื    การบอกความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 5    คอื    การสรุปใจความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 6    คอื    การบอกจดุมุงหมายของผูเขียน 
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ตารางที่  43   ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห หลงัไดรับการจัด 
                     การเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus จําแนกตามประเภทของเนื้อหา 
 

นิทาน สารคดีสําหรับเด็ก บทรอยกรอง เร่ืองสั้น รวม ประเภทเนื้อหา 
เลขที่ 19 18 13 10 60 

1 17 16 12 7 52 
2 14 15 8 5 42 
3 16 14 12 7 49 
4 15 15 11 7 48 
5 16 14 8 6 44 
6 18 16 12 8 54 
7 19 16 12 5 52 
8 17 15 11 8 51 
9 16 15 12 7 50 
10 16 15 8 7 46 
11 16 13 7 8 44 
12 15 15 13 8 51 
13 14 16 12 9 51 
14 13 13 8 5 39 
15 16 13 13 6 48 
16 18 15 12 7 52 
17 12 14 12 7 45 
18 19 16 12 9 56 
19 17 16 11 7 51 
20 16 16 8 7 47 
21 17 16 12 7 52 
22 17 15 12 8 52 
23 17 17 10 7 51 
24 15 16 8 7 46 
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ตารางที่  43   (ตอ) 
 

นิทาน สารคดีสําหรับเด็ก บทรอยกรอง เร่ืองสั้น รวม ประเภทเนื้อหา 
เลขที่ 19 18 13 10 60 

25 16 13 12 6 47 
26 16 15 12 8 51 
27 19 15 12 8 54 
28 14 14 15 7 44 
29 13 12 9 4 38 
30 17 16 9 4 38 
31 12 11 13 7 53 
32 19 17 12 8 56 
33 18 16 11 6 51 
รวม 530 491 354 229 1604 

X  16.06 14.88 10.73 6.94 48.60 
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ตารางที่  44  ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห หลงัไดรับการจัด 
                    การเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  จําแนกตามประเภทแบบทดสอบปรนัย 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 5 6 5 4 6 4 30 

1 5 6 5 4 6 3 29 
2 4 5 4 3 3 3 22 
3 4 4 4 3 6 4 25 
4 5 5 3 3 5 4 25 
5 3 4 5 2 2 3 20 
6 4 6 5 4 5 4 28 
7 4 5 5 3 5 3 26 
8 4 5 5 4 5 4 27 
9 3 6 5 2 6 4 26 
10 5 4 3 3 5 3 23 
11 4 4 3 3 5 2 21 
12 4 6 5 4 6 3 28 
13 3 6 5 3 4 4 25 
14 2 4 4 2 4 4 20 
15 5 4 4 1 5 4 23 
16 5 5 5 3 6 4 28 
17 5 6 4 3 3 4 25 
18 5 6 4 4 6 4 29 
19 4 6 5 4 5 4 28 
20 4 5 5 4 4 4 26 
21 5 5 5 4 6 4 29 
22 4 5 4 4 6 4 27 
23 4 6 5 3 4 4 26 
24 5 4 4 3 4 3 23 
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ตารางที่  44  (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 5 6 5 4 6 4 30 

25 4 5 5 2 4 4 24 
26 4 6 5 3 5 4 27 
27 5 6 5 4 4 4 28 
28 4 6 4 4 3 3 24 
29 2 4 3 3 1 3 16 
30 5 5 5 4 5 4 28 
31 3 3 3 1 3 3 16 
32 5 6 5 4 5 4 30 
33 4 5 5 4 4 4 27 
รวม 136 168 146 105 151 120 829 

X  4.12 5.09 4.42 3.18 4.58 3.64 25.12 
 

ดานที ่ 1    คอื    การบอกรายละเอยีดของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 2    คอื    การจัดลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 3    คอื    การบอกความสมัพนัธของสวนตางๆ ในเรื่อง 
ดานที ่ 4    คอื    การบอกความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 5    คอื    การสรุปใจความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 6    คอื    การบอกจดุมุงหมายของผูเขียน 
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ตารางที่  45  ผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะห หลงัไดรับการจัด 
                    การเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  จําแนกตามประเภทแบบทดสอบอัตนัย 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 3 3 6 6 6 6 30 

1 2 3 5 5 3 5 23 
2 2 2 5 3 3 5 20 
3 3 3 5 5 3 5 24 
4 3 3 5 3 3 6 23 
5 3 3 6 5 3 4 24 
6 3 3 6 5 4 5 26 
7 3 3 5 5 5 5 26 
8 3 3 5 5 3 5 24 
9 2 3 6 5 3 5 24 
10 3 3 5 6 3 3 23 
11 3 3 6 4 3 4 23 
12 2 2 5 4 5 5 23 
13 2 3 5 6 5 5 26 
14 2 3 5 4 3 2 19 
15 3 3 5 5 4 5 25 
16 3 3 5 5 3 5 24 
17 2 3 5 3 3 5 20 
18 3 3 5 6 6 4 27 
19 3 3 5 5 2 5 23 
20 3 3 5 4 3 3 21 
21 3 3 5 5 3 5 23 
22 3 3 5 5 5 4 25 
23 3 3 5 6 3 5 25 
24 3 3 5 5 3 4 23 
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ตารางที่  45  (ตอ) 
 

1 2 3 4 5 6 รวม ดานที ่ 
เลขที่ 3 3 6 6 6 6 30 

25 3 3 4 4 4 5 23 
26 3 3 5 4 4 5 24 
27 3 3 5 5 5 5 54 
28 2 2 5 4 3 4 20 
29 3 2 5 4 3 5 22 
30 3 3 5 4 5 5 25 
31 2 2 5 4 3 5 21 
32 3 3 6 5 3 6 26 
33 3 2 5 4 4 5 24 
รวม 90 93 171 152 118 159 775 

X  2.73 2.82 5.18 4.61 3.58 4.82 23.48 
 

ดานที ่ 1    คอื    การบอกรายละเอยีดของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 2    คอื    การจัดลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 3    คอื    การบอกความสมัพนัธของสวนตางๆ ในเรื่อง 
ดานที ่ 4    คอื    การบอกความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 5    คอื    การสรุปใจความสาํคัญของเรื่องที่อาน 
ดานที ่ 6    คอื    การบอกจดุมุงหมายของผูเขียน 
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ตารางที่  46  ผลการทดสอบสมมติฐาน   t-test  แบบ  Dependent 
 

Paired  Samples  Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std.  Error Mean 

Pair         Pos 
1             PRE 

48.6061 
40.1515 

33 
33 

4.89221 
5.06903 

.85162 

.88241 
 
 

Paired  Samples  Statistics 
 N Correlation Sig. 

Pair  1      Pos - PRE 33 .920 .000 
 
 

Paired  Samples  Test 
Paired  Differences 

99%  Confidence of  
the Differences 

 

Mean Std. Deviation 
Std.  Error 

Mean Lower Upper t 
Pair  1      Pos - PRE 8.454 2.001 .348 7.500 9.408 24.267 

 
 

Paired  Samples  Test 
 
 
 
 df Sig. (2-tailed) 

Pair  1      Pos - PRE 32 .000 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

- การวิเคราะหเนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู  และเวลา 

- แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหกอนเรียน
และหลังเรียน 

- แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห    
ระหวางเรียน 

- เกณฑการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน  
เชิงวิเคราะห 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWLH Plus 

- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus 
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ตารางที่  47  การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และ เวลา 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

1 การอานเชิงวิเคราะห
นิทาน 

1.  บอกรายละเอียดของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในนิทานที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน
นิทานที่อานไดถูกตอง 

2 

2 การอานเชิงวิเคราะห
นิทาน 

1.  บอกรายละเอียดของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในนิทานที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของนิทานที่ 
อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน
นิทานที่อานไดถูกตอง 

2 

3 การอานเชิงวิเคราะห
สารคดีสําหรับเด็ก 

1.  บอกรายละเอียดของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในสารคดีสําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 

2 
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ตารางที่  47  (ตอ) 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

3 การอานเชิงวิเคราะห
สารคดีสําหรับเด็ก 

4.  บอกความสําคัญของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน    
สารคดีสําหรับเด็กที่ อานไดถูกตอง 

2 

4 การอานเชิงวิเคราะห
สารคดีสําหรับเด็ก 

1.  บอกรายละเอียดของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในสารคดีสําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของสารคดี 
สําหรับเด็กที่อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
สารคดีสําหรับเด็กที่ อานไดถูกตอง 

2 

5 การอานเชิงวิเคราะห
บทรอยกรอง 

1.  บอกรายละเอียดของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 

2 
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ตารางที่  47  (ตอ) 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

6 การอานเชิงวิเคราะห
บทรอยกรอง 

1.  บอกรายละเอียดของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
บทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 

2 

7 การอานเชิงวิเคราะห
เร่ืองสั้น 

1.  บอกรายละเอียดของเรื่องส้ันที่ 
อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของเรื่องส้ันที่
อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
4.  บอกความสําคัญของเรื่องส้ันที่ 
อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ันที่
อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน   
เร่ืองสั้นที่อานไดถูกตอง 

2 

8 การอานเชิงวิเคราะห
เร่ืองสั้น 

1.  บอกรายละเอียดของเรื่องส้ันที่ 
อานไดถูกตอง 
2.  จัดลําดับเหตุการณของเรื่องส้ันที่
อานไดถูกตอง 
3.  บอกความสัมพันธของสวนตางๆ 
ในเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 

2 
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ตารางที่  47  (ตอ) 
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

8 การอานเชิงวิเคราะห
เร่ืองสั้น 

4.  บอกความสําคัญของเรื่องส้ันที่ 
อานไดถูกตอง 
5.  สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ันที่
อานไดถูกตอง 
6.  บอกจุดมุงหมายของผูเขียน   
เร่ืองสั้นที่อานไดถูกตอง 

2 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 

คําช้ีแจง 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้น    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถดานการอาน    
เชิงวิเคราะห ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค   KWLH  Plus 
                      2.   ขอสอบมีทั้งหมด    2    ตอน 

ตอนที่  1   เปนแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   ขอสอบมีทั้งหมด  30  ขอ    ขอละ  1  คะแนน   

รวม  30  คะแนน  ใชเวลาทําขอสอบ  60 นาที    โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ×   ลงในกระดาษคําตอบ   ขอ  
ก  ข  ค  หรือ  ง    ที่คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

ตอนที่  2   เปนแบบทดสอบอัตนัย  โดยใหนักเรียนอานเรื่องใหเขาใจ  แลวเขียนตอบคําถามทุกขอ   มีทั้งหมด  
10  ขอ   ขอละ  3  คะแนน   รวม  30   คะแนน     ใชเวลาทําขอสอบ  60  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
กอนและหลงัจัดการเรียนรูโดยใช  เทคนิค  KWLH   Plus 
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ตอนที่  1      ใหนักเรียนอานเรื่องแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 
 

อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถามขอที่  1  -  4 
 

ความฝนของกระตายนอย 

 

 

 

 ณ   ปาที่รมร่ืนและสวยงาม   มีลูกกระตายที่นารักอยูตัวหนึ่ง  ขนของมันมีสีขาวและนุมราวกับดอก
ฝาย  ขาของมันก็เรียวยาวทําใหวิ่งไดวองไว แตทั้งหมดนี้ไมทําใหกระตายนอยพอใจในตัวเองเลย  มันไมชอบขน
นุมสีขาว  แตกลับชอบขนแหลมๆ แบบขนของเมน  มันไมชอบเทาเล็กๆ  แตอยากมีเทาหนาเปนแผนๆ เหมือน
เทาเปด มันไมอยากมีหางเล็กๆ แบบหางของกระตาย  แตอยากมีหางเปนพวงแบบกระรอก 
 วันหนึ่ง  กระตายนอยนั่งรําพึงรําพันกับตัวเอง  “เฮอ  ทําไมฉันถึงไมมีขนแบบเมน  ไมมีเทาแบบเปด  
และไมมีหางแบบกระรอกนะ”  พอดีนกตัวหนึ่งที่เกาะอยูบนกิ่งไมใกลๆ ไดยินเขาจึงแนะนําวา 
 “ทําไมเธอไมไปที่บอน้ําสารพัดนึกละ   บอน้ํานี้อยูที่เชิงเขานั้นแนะ  เธอสามารถขอทุกส่ิงทุกอยางได
จากบอน้ํา  พอไปถึงใหเดินรอบบอน้ําสามรอบแลวอธิษฐาน  เธอจะไดทุกส่ิงที่ตองการ” 
 “ขอบใจมากจะ”  กระตายนอยกลาวขอบคุณแลววิ่งไปที่บอน้ําสารพัดนึก แตพอไปถึงกระตายนอยก็
ลังเลวาจะขออะไรดี   ขณะนั้นนกสีแดงตัวหนึ่งบินผานมา  กระตายนอยเห็นปกสีแดงของนกก็อยากไดบาง  จึง
เดินรอบบอสามรอบ  แลวอธิษฐานขอใหตัวเองมีปกสีแดง    ทันใดนั้นปกสีแดงอันสดสวยก็งอกออกมา   ทําให
กระตายนอยดีใจมาก  และรีบวิ่งกลับไปที่บานเพื่ออวดปกสวยๆ ใหแมดู  แตอนิจจาแมจํากระตายนอยไมได  
กระตายนอยเสียใจมากมันไมอยากมีปก   สีแดงแลวละ  แตไมรูจะทําอยางไรดีจึงไดแตรองไห   ขณะที่ 
กระตายนอยกําลังรองไหอยูนั้น   นกตัวเดิมก็บินผานมาพอดี มันเห็นกระตายนอยรองไหจึงถามวา 
 “อาวเปนอะไรไปกระตายนอย”  กระตายนอยตอบวา    “ฮือๆ ฉันไมอยากมีปกสีแดง  แลวละ ฉัน
อยากเปนกระตายนอยตัวเดิม  ไดโปรดชวยฉันดวยเถอะ” นกจึงตอบวา 
 “ไมเห็นจะยากเลย  เธอกลับไปที่บอน้ําแลวเดินสามรอบเหมือนเดิม  จากนั้นก็อธิษฐานใหปกหายไป  
ปกนี้ก็จะหายไปเองแหละ”   กระตายนอยขอบคุณนก แลวรีบวิ่งกลับไปที่บอน้ํา 

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
กอนและหลงัจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH   Plus 
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พอไปถึงกระตายนอยก็ทําตามที่นกบอกทุกอยาง แลวปกสีแดงก็หายไปจริงๆ กระตายนอยดีใจรีบวิ่ง
กลับบาน  ตอนนี้แมจํากระตายนอยไดแลวละ   จากนั้น กระตายนอยก็ไมคิดอยากมีอะไรเหมือนคนอื่นอีกเลย 

(จีรัณดา    กั้วพิสมัย  2545  :  166) 

1. เหตุการณตอนสุดทาย  เกิดอะไรขึ้นกับกระตายนอย  (จัดลําดับเหตกุารณ) 
ก. กระตายนอยมีปกสีแดง 
ข. กระตายนอยไมมีปกสีแดง 
ค. กระตายนอยหนีออกจากบาน 
ง. แมของกระตายนอยจําลูกไมได 

2. การกระทําของกระตายนอยในเรื่องนี้สรุปไดวาอยางไร    (สรุปใจความสําคัญ) 
    ก.   การเลียนแบบผูอื่นทําใหตัวเองสวยงาม 
 ข.   การเลียนแบบผูอื่นทําใหตัวเองเดือดรอน 

ค.   การไมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยูทําใหเดือดรอน 
 ง.  การหลงเชื่อคําพูดของคนอื่นทําใหตัวเองเดือดรอน 

3. ถากระตายนอยรูจักพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยูเขาจะมีชีวิตอยางไร (บอกความสําคัญ) 
ก. อบอุน 
ข. สงบสุข 
ค. ตื่นเตน 
ง. สนุกสนาน 

4. ผูเขียนนิทานเรื่องนี้ตองการสอนคุณธรรมเรื่องใด    (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ความโลภทําใหเกิดความทุกข 
ข. ความพยายามทําใหเกิดความสําเร็จ 
ค. ความทะเยอทะยานทําใหตัวเองเดือดรอน 
ง. ความพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยูทําใหเกิดความสุข 
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อานนิทานตอไปนี้แลวตอบคําถาม   ขอ  5  -  9 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐีเจาปญญา 

 มีเศรษฐีผูหนึ่งเปนผูมีสติปญญาเฉียบแหลมกําลังเดินทางไปเฝาพระราชา  ระหวางทางพบนักเลง
สุรากลุมหนึ่งวางแผนที่จะปลดทรัพยทานเศรษฐี   นักเลงกลุมนี้ไดสงตัวแทนเขาไปทักทายเศรษฐี  แลวเชิญทาน
เศรษฐีใหไปดื่มสุราที่พวกของตนแอบผสมยาพิษ    ความจริงทานเศรษฐีไมอยากคบกับคนกลุมนี้  แตตองการรู
เลหเหลี่ยม  และอยากจะแกนิสัยใหพวกนี้เลิกประพฤติชั่ว   จึงแสรงแสดงความยินดีเดินตามนักเลงคนนั้นไป   
เมื่อถึงวงเหลาทานเศรษฐีจึงกลาววา 
 “แหม !  เหลาไหนี้นาดื่มจริง  เสียดาย.....ฉันกําลังจะไปเขาเฝาพระราชา  เอาไวตอนขากลับ เถอะนะ   
ฉันจะมารวมดื่มกับพวกทาน” 
 พวกนักเลงสุราคิดวาทานเศรษฐีหลงกลพวกตนแน  จึงจัดเตรียมสุราไวใหทานเศรษฐีดื่ม  เมื่อเศรษฐี
กลับมาอีกครั้ง  ทานชะโงกดูเหลาในไหแลวพูดยิ้มๆ วา 
 “เพื่อนเอย  เราไปตั้งนานแลว  เหลาในไหยังไมพรองเลย  พวกทานคุยวารสเลิศ    แลวทําไมจึง ไม
ยอมดื่มกัน  ใจคอจะเก็บไวใหฉันเพียงคนเดียวหรือ”    เศรษฐีลุกขึ้นแลวพูดเสียงดังล่ันวา 
 “พวกเจาคิดจะฆาเราเชียวรึ เราจะไปกราบทูลพระราชาใหทานสงทหารมาจับพวกเจาไปลงโทษ”    
พวกนักเลงสุราตกตะลึง  ระลํ่าระลักกับเศรษฐีวา 
 “ไดโปรดเถิดทานเศรษฐี  พวกเราโงเขลา  คิดแตจะหาเงินไปซื้อเหลาโปรดยกโทษใหพวกเรา   ดวย
เถิด  ตอไปพวกเราจะไมทําอีกแลว” 

    “ฮะ  ฮะ  ฮะ  คนกําลังกินเหลาอยู  กินแลวก็ขาดสติทําใหจําคําพูดของตัวเองไมได  ฉันไมเชื่อ  ฉันจะ
ไปกราบทูลพระราชา” 

  นักเลงสุรากลัวตาย  จึงสัญญากับเศรษฐีวาจะเลิกดื่มสุราตั้งแตนั้นเปนตนมา 

                       (ชุลีพร สุสุวรรณ   2545  :  35) 
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5. ตัวละครสําคัญในนิทานเรื่องนี้มีใครบาง    (บอกรายละเอียด) 
 ก.   ทหาร   เศรษฐี 
 ข.   ทหาร   นักเลงสุรา 
 ค.   เศรษฐี   นักเลงสุรา 
 ง.   พระราชา   เศรษฐี 

6. ระหวางทางที่เศรษฐีจะไปเฝาพระราชาเกิดเหตุการณอะไรขึ้น    (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. ถูกทหารจับตัวไป 
ข. ถูกนักเลงสุราจับตัว 
ค. ถูกโจรปลนทรัพยสิน 
ง.    ถูกนักเลงสุราวางยาพิษ 

7. ทําไมเศรษฐีจึงเอาชีวิตรอดมาได (สรุปใจความสําคัญ) 
 ก.   เศรษฐีเอาชีวิตรอดมาไดเพราะวางยาพิษนักเลงสุรา 

ข.  เศรษฐีเอาชีวิตรอดมาไดเพราะรูทันเลหเหลี่ยมนักเลงสุรา 
 ค.  เศรษฐีเอาชีวิตรอดมาไดเพราะตอสูกับนักเลงสุราจนชนะ 

ง.  เศรษฐีเอาชีวิตรอดมาไดเพราะพระราชาสงทหารมาชวย 

8. นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร (บอกความสําคัญ) 
 ก.  คนเกเรไมมีใครอยากคบ 
 ข.   การดื่มสุราทําใหขาดสติ 
 ค.   คนมีปญญายอมเอาตัวรอดได 
 ง.   คนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด 

9. ถาสังคมมีคนแบบนักเลงสุรามากจะสงผลกระทบอยางไร    (บอกความสัมพันธ) 
ก. มีโจรชุกชุม 
ข. มีคนติดยาเสพติด 
ค. เกิดการทะเลาะวิวาท 
ง. สังคมเดือดรอนวุนวาย 
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อานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้   แลวตอบคําถามขอ  10 -  14 

 
 

ลิงกัง 
 

ลิงกัง  มีถิ่นกําเนิดในอัสสัม  พมา  ไทย  มาเลเซีย  สุมาตรา  และบอรเนียว  สําหรับประเทศไทยจะ
พบลิงกังไดทั่วไปทุกภาค  แตจะพบมากตั้งแตจังหวัดราชบุรี  เพชรบุรี  จนถึงภาคใต 

รูปรางลักษณะโดยทั่วไปจะเปนลิงที่มีรูปรางอวนสั้น  ขนสีเทาหรือสีน้ําตาล  หนาคอนขางยาว  ขน
บนหัวส้ัน  สีเทาหรือสีน้ําตาลและขึ้นวนเปนกนหอย  ขนที่แกมและขมับชี้ขึ้นไปทางหลังและเฉียงขึ้นเล็กนอย  ขน
ทางดานใตทองสีจะจางกวาขนบนหลังและสีจางเกือบขาว  หางเล็กส้ันคลายหมู  ปลายหางงอขึ้นไปบนหลัง  
และชี้ขึ้นขางบน  ปกติยืนหรือเดินดวยเทาทั้งส่ี  แตสามารถยืนดวยเทาหลังทั้งสองได  เวลาตกใจปลายหางจะงอ 

ลิงกังเปนลิงที่หัดงาย  ใชใหเก็บมะพราวบนตนได  การฝกใชตัวเมียก็ได  และฝกตั้งแตอายุยังนอย  
ลิงกังที่ใชขึ้นมะพราวสวนมากมักจะใชตัวผูเพราะมีเขี้ยวยาวสามารถกัดมะพราวไดคลองแคลวกวามือหรือเทา  
และมีกําลังมากกวาตัวเมียเพราะลิงกังตัวผูมักจะมีขนาดใหญกวาตัวเมียเกือบสองเทา  ตัวผูที่ขึ้นมะพราวเกงๆ 
มักจะมีราคาสูงมาก   สวนตัวเมียไมคอยมีคนนิยม  โดยธรรมชาติมักจะอยูเปนฝูงเล็กๆ 6-7  ตัว  ถึง  40 ตัว  
ชอบอาศัยอยูตามปาทึบบริเวณเชิงเขา  และชอบทองเที่ยวไปเรื่อยๆ  ไมคอยอยูเปนที่  ชอบลงมาอยูตามพื้นดิน
มากกวาอยูบนตนไม  แตเวลานอนจะขึ้นไปนอนบนตนไม  ชอบสงเสียงรองและมักรองรับกันทั้งฝูง    

เม่ืออายุประมาณ  3-4  ป  ก็จะผสมพันธุได  ตั้งทองนานประมาณ  5-7  เดือน  ตกลูก ครั้งละ 1  ตัว  
ผสมพันธทุกฤดู  อายุยืนประมาณ    20   กวาป 

ลิงกังจะกินผัก  ผลไม  เมล็ดพืช  ใบไมออน  แมลงตางๆ  และสัตวเล็กๆ   เวลากินอาหารมันจะเก็บ
อาหารไวที่ถุงขางแกม  แลวจึงเอามือดันออกมากินภายหลังทีละนอย 

(สวนสัตวเชียงใหม 2549) 
 
10. ในประเทศไทยพบลิงกังมากที่ไหน  (บอกรายละเอียด) 
 ก.  ลพบุรี 
   ข.   ราชบุรี 
   ค.    เชียงใหม 
   ง.     ประจวบคีรีขันธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 210

11.  ทําไมจึงนิยมใชลิงกังตัวผูขึ้นมะพราวมากกวาตัวเมีย     (บอกความสัมพันธ) 
ก. เพราะลิงกังตัวผูมีราคาแพงกวาตัวเมีย 

 ข.    เพราะลิงกังตัวผูมีเขี้ยวยาวกวาตัวเมีย 
    ค.    เพราะลิงกังตัวผูมีลําตัวใหญกวาตัวเมีย 
    ง.     เพราะลิงกับตัวผูขึ้นมะพราวเกงกวาตัวเมีย 

12.  ทําไมลิงกังบางตัวจึงมีราคาแพง  (บอกความสําคัญ) 
ก. มีเขี้ยวยาว 
ข. ขึ้นมะพราวเกง 
ค. มีรางกายแข็งแรง 
ง. มีลําตัวขนาดใหญ 

13.   ขอใดสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับประโยชนของลิงกัง (สรุปใจความสําคัญ) 
ก. ลิงกังพบมากที่สุดในภาคใต 
ข. ลิงกังตัวผูมีขนาดใหญกวาตัวเมีย 
ค. ลิงกังเปนสัตวที่ฝกเพื่อใชงานไดงาย 
ง. ลิงกังชอบอาศัยอยูตามสวนมะพราว 

14.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายใดในการเขียนเรื่องนี้ (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ขอรองใหเล้ียงลิงกังกันมากๆ 
ข. แนะนําใหฝกลิงกังเพื่อใชเก็บมะพราว 
ค. เชิญชวนใหไปเที่ยวจังหวัดที่มีลิงกังมาก 
ง. ใหความรูเร่ืองลิงกังที่มีอยูในประเทศไทย 
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อานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ  15  -  19 

 

 

 
 

 
 

ไทร 

 ไทร  เปนตนไมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตวตางๆ  สัตวที่กินพืชจะตองมากินลูกไทร    
ลูกไทรจะชวยยอยอาหาร ถาสัตวเหลานี้ไมมากินลูกไทรจะทําใหทองผูกและขับถายลําบาก    ลูกไทรจึงมี   
ความสําคัญตอสัตวเหลานี้มาก    ถาไมมีลูกไทรกินมันก็จะไปกินดินโปงแทน    ดินโปง  คือ  ดินเค็มที่เกิดจากชั้น
เกลือใตดิน  ซึ่งใหประโยชนนอยกวาลูกไทร 
 ในขณะที่ตนไทรออกดอก  ดอกไทรจะกลม ไมมีรูเปด   ไมมีกลีบบานออกมาเหมือนกับดอกไมชนิด
อื่น  เกสรของดอกจะอยูขางใน  ซึ่งภายในจะมีตัวตอ ที่เรียกวา “ตอไทร” ตอไทรจะเจาะรูเขาไปในดอกไทรเพื่อทํา
การวางไข  จากนั้นไขเหลานั้นก็จะกลายเปนตัวออนซึ่งมีลักษณะคลายหนอนเชนเดียวกับในลูกมะเดื่อ  ในชวงที่
ตอไทรวางไข มันจะทําหนาที่ผสมเกสรใหกับดอกไทรดวย  เมื่อสัตวกินลูกไทรก็จะกินตัวออนของตัวตอไทรเขาไป
ดวย   ดวยเหตุนี้จึงทําใหสัตวกินพืชชนิดตางๆ ชอบมากินลูกไทร  ลูกไทรมีคุณสมบัติที่ชวยในการยอยอาหาร   
ดังนั้นเมื่อสัตวไปถายในที่ตางๆ ทําใหเมล็ดพันธุอื่นๆ ที่สัตวเหลานั้นกินเขาไปถายออกมาดวย   จึงนับเปนการ
ขยายพันธุพืชชนิดตางๆ ไดอยางมากมายจนทําใหเกิดเปนปา 
 ไทร  เปนพืช  ที่มีลูกอยูตามตนและตามกิ่ง  ลูกที่มีขนาดใหญจะอยูใกลตนสวนลูกที่มีขนาดเล็กจะ
อยูที่ปลายกิ่ง  สัตวที่จะมากินลูกไทรจะมีทั้งสัตวเล็กและสัตวใหญ เวลาที่ลูกไทรสุกสัตวตางๆ ก็จะมาอยูกันเต็ม
ตนไปหมด   มีทั้งที่เก็บลูกไทรกินอยูตามโคนตน  เชน  กระทิง  เกง  กวาง  กระจง  ไก  สวนบนตนก็จะมีลิง  คาง  
กระแต  กระรอก  นอกจากนั้นก็จะมีนกตางๆ มากินลูกไทรซึ่งอยูตามปลายกิ่ง   ตนไทรจึงเปนตนไมที่ทําใหเห็น
ถึงความสัมพันธของสัตวตางๆ ลิงบางตัวจะขึ้นไปเก็บลูกไทรกินบนตนพรอมทั้งเขยาตนไปดวย  ลิงตัวอื่นๆ ที่อยู
ขางลาง  จึงไดเก็บกินดวยเชนกัน 
 คนโบราณเชื่อวา  ไมควรปลูกตนไทรไวใกลๆ บาน  ไทรเปนตนไมใหญที่คลุมพื้นที่ไดมาก   มีราก
ชอนไชไปในดินไดไกลหลายเมตร  ตนไทรอาจทําใหบานเรือนเสียหายได  ถาตนไทรเกิดขึ้นในที่ตางๆ ก็จะ ไม
คอยตัดกัน   เชื่อวาพระพุทธเจาทรงตรัสรูที่ใตตนโพธิ์   ตนโพธิ์ ก็เปนไทรชนิดหนึ่ง    สําหรับนักอนุรักษ   ไทรเปน
ตนไมที่ทําใหเกิดปา    หลายคนจึงอนุรักษตนไทรกันอยางกวางขวาง 

                    (ศศิพรรณ    เปรื่องศิลปรัตน  2544  : 187–188) 
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15. ขอใดคือความหมายของตอไทร  (บอกรายละเอียด) 
ก. ผลของตนไทร 
ข. ดอกของตนไทร 
ค. พันธุของตนไทร 
ง.  ตัวตอที่อยูในดอกไทร  

16.  เหตุการณใดที่ทําใหสัตวตางๆ พากันมารวมตัวที่ใตตนไทร    (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. เมื่อลูกไทรสุก 
ข. เมื่อตนไทรออกผล 

 ค.    เมื่อตอไทรมาทํารัง 
ง.    เมื่อตนไทรออกดอก 

 
17.  ทําไมคนโบราณจึงหามปลูกตนไทรไวใกลบาน   (บอกความสัมพันธ) 

ก. ทําใหบานเรือนเสียหาย 
ข. ทําใหคนในบานอายุส้ัน 
ค. ทําใหบานขาดความรมร่ืนสวยงาม 
ง. ทําใหเกิดเรื่องรายแกคนในครอบครัว 

18. เร่ืองนี้สรุปใจความสําคัญไดตรงตามขอใด     (สรุปใจความสําคัญ) 
 ก.    ไทรเปนตนไมที่ชวยในการยอยอาหารของสัตว 
 ข.    ไทรเปนตนไมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตว 
 ค.    ไทรเปนตนไมที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดเปนจํานวนมาก 
 ง.    ไทรเปนตนไมที่ทําใหเกิดปาทุกคนจึงควรชวยกันอนุรักษไว 

19. ผูเขียนตองการใหขอคิดอะไรแกผูอาน      (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ควรชวยกันอนุรักษตนไทร 
ข. ควรนําตนไทรมาปลูกไวในบาน 
ค. ควรนําตนไทรมาใหสัตวทุกชนิดกิน 
ง. ควรผสมพันธุตนไทรใหเกิดเปนพันธุใหมๆ 
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อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  20  -  23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ผักเอยผักตบชวา ถูกกําจัดจากธาราใส 
 กุงปลาผวาระแวงภัย ดวยไมมีรมรากบัง 
 น้ําในคลองคูจะขุนของ พลอยใหคนหมองทั้งสองฝง 
 เทียบคุณโทษแลวเห็นประโยชนยัง แตหนหลังดอกใบฝงใจเอย 

         (จันทิมา พรหมโชติกุล   2539   :  120) 

20. สัตวน้ําอาศัยสวนใดของผักตบชวาเปนที่หลบภัย (บอกรายละเอียด) 
ก. ใบ 
ข. ราก 
ค. ดอก 
ง. ลําตน 

21. บทรอยกรองนี้กลาวถึงส่ิงใดบางตามลําดับ       (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. ผัก  ผักตบชวา  กุง ปลา  คน 
ข. ผักตบชวา  น้ํา  คน  กุง ปลา 
ค. ผักตบชวา  กุง ปลา  น้ํา  คน 
ง. คน  ผักตบชวา  กุง ปลา   น้ํา 

22. เมื่อผักตบชวาถูกกําจัดจะเกิดผลอยางไร      (บอกความสัมพันธ) 
ก. ลําคลองตื้นเขิน 
ข. สัตวน้ําไมมีที่อาศัย 
ค. น้ําในคลองใสสะอาด 
ง. คนใชน้ําอยางสะดวกสบาย 
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23.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร  ในการแตงบทรอยกรอง      (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
 ก.    ชี้ใหเห็นโทษของผักตบชวา 
 ข.    ชี้ใหเห็นประโยชนของผักตบชวา 
 ค.    ใหชวยกันอนุรักษพันธุสัตวน้ําของไทย 
 ง.  ใหชวยกันดูแลความสะอาดของแมน้ํา 

 

อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ   24 
 

 
 
  มดเอยมดแดง    เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน 
          ใครกล้ํากรายทํารายถึงรังมัน  ก็วิ่งพรูกรูกันมาทันที 
          สูไดหรือไมไดใจสาหัส  ปากกัดกนตอยไมถอยหนี 
 ถารังเราใครกลามาราวี     ตองตอตีทรหดเหมือนมดเอย 

(ประพนธ  เรืองณรงค และคณะ 2531 : 35) 
 
24. จากบทรอยกรองนี้  สรุปใจความสําคัญไดอยางไร       (สรุปใจความสําคัญ) 
     ก.    ผูที่มีกําลังมากยอมเปนผูที่แข็งแรงกวา 

ข.  ผูที่มีรางกายแข็งแรงยอมเอาชนะศัตรูได 
     ค.    ความเขมแข็งอดทนสามารถเอาชนะศัตรูได 
     ง.  ผูมีกําลังนอยไมควรตอสูกับผูที่มีกําลังมากกวา 
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อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  25 

 

 

 

 
 
 
 
 

   ทุงเหลืองพลิ้วรวงทอง    ผลงานของพวกชาวนา 
  โนมรวงยอยระยา กวาจะไดมาเปบกิน 
  เหงื่อโทรมทั่วกายา หลังสูฟาหนาสูดิน 
  สํานึกเปนอาจินต   กินทิ้งขวางชางนาอาย 

                    (ศรีวรรณ  ชอยหิรัญ   2545 : 221) 

 
25. เพราะเหตุใดเราจึงตองกินขาวใหหมดจาน      (บอกความสัมพันธ) 

ก. เพราะสงสารชาวนา 
ข. เพราะชาวนายากจน 
ค. เพราะชาวนาไมมีอาชีพเสริม 
ง. เพราะชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ 
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อานบทรอยกรองตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ    26 
 

 
 

             มิตรดีเปนที่พึ่งพา   ไดทุกคราเดือดรอนเศราใจ 
          หาทางขจัดปดภัย        ไมล้ีหนีไกลเมื่อยามอับจน 
          มิตรเลวดีแตสอพลอ         ยกยอเพื่อหวังประโยชนตน 
          หากมีภัยตองผจญ     หลบล้ีหนีตนเลี่ยงหลบไกล 

                  (ยิ่งลักษณ งามดี  2546   :  35) 
 

26. บทรอยกรองนี้มีใจความสําคัญตรงกับขอใด (สรุปใจความสําคัญ) 
ก. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 
ข. คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 
ค. เพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายาก 
ง. คบเพื่อนดีเปนศรีแกตัวคบเพื่อนชั่วอัปราชัย 
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อานเรื่องส้ันตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ  27  -  30 
 

 

สิ่งของในถุงกระดาษ 

 คนขายบอกเขาวา “คุณเอาของไปกอนก็ได  แลวพรุงนี้คอยเอาเงินมาจายก็แลวกัน” 
 “แตผมไมชอบรับสินคากอนจาย” 
 “ไมเปนไรหรอก ผมรูจักคุณ” 
 เขาเอยขอบคุณ  คนขายรูจักจิตวิทยาการซื้อขายดี   ยื่นขอเสนอนี้ใหทันที ที่รูวาเขาพกเงินมาไมพอ 
 คนขายยัดสินคาใสในถุงยื่นใหเขา 
 เขาเดินกลับบาน  ในใจคิดถึงลูกคนเล็กที่กําลังปวย  อยากกลับบานโดยเร็ว 
 เขาเดินผานธนาคารเมื่อนาฬิกาขอมือบอกเวลาบายสามโมง  เขายังเขาไปถอนเงินทัน เขาไมชอบเปน   
หนี้ใครนาน  ตอใหเปนเงินเพียงเล็กนอยก็ตาม 
 โชคดี  ธนาคารวางไมมีคน   เขากรอกใบถอนเงินแลวยื่นใหเจาหนาที่ 
 “ชวยเซ็นชื่ออีกครั้งดวยคะ  เซ็นใหเหมือนในสมุดนะคะ “ 
 เขาวางถุงบนเคานเตอรแลวเซ็น 
 ปากถุงเผยอใหเห็น เจาหนาที่สาวกระซิบ “อยาทําอะไรนะ....” 
 “ผมไมเขาใจ  ทําอะไร  ?” 
 เขายื่นแบบถอนเงินใหหลอน  หยิบถุงมาถือในมือ 
 เจาหนาที่ธนาคารกรีดรองเสียงดัง “วาย !  อยายิงฉันนะ” 
 เสียงของหลอนบาดหูเขา  ถุงกระดาษรวงลง  เขาควาปนสีดํามะเมื่อมในถุงมาถือไวทัน 
 “อยายิงนะ......เขามีปน....” 
 เขาไดยินเสียงกราวของผูชายคนหนึ่ง “ทิ้งปน!” 
 เขาหันกลับไปที่ตนเสียง เห็นตํารวจคนหนึ่งเล็งปนมาที่เขา  เสียงปนดังขึ้นหนึ่งนัด เขารูสึกเหมือนหนาอก
ถูกฉีก  เส้ือสีขาวของเขาซึมเปนดวงใหญดวยเลือดสด 
 กอนภาพเบื้องหนาจะจางหายไปกลายเปนความมืด  เขานึกเพียงวาลูกชายของเขาจะไดรับปนของเลน
ชิ้นนี้ทันเวลาไหม 

                         (วินทร  เลียววาริณ  2549 : 11) 
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27. ส่ิงของในถุงกระดาษคืออะไร (บอกรายละเอียด) 
     ก.   ปน 
     ข.    เงิน 
     ค.   ยาเสพติด 
     ง.    ปนของเลน 

28.  เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนที่เขาจะไปเบิกเงินที่ธนาคาร    (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก.    เขาถูกตํารวจยิงตาย 
ค. เขาไปซื้อปนที่รานของเลน 
ง. เขาเดินกลับบานไปหาลูก 
จ. เขาทะเลาะกับคนขายของเลน 

29.  เหตุการณใดเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปเบิกเงินที่ธนาคาร      (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. เขาถูกโจรปลน 
ข. เขาถูกตํารวจจับ 
ค. เขาถูกตํารวจยิงตาย 

 ง.  เขาทะเลาะกับเจาหนาที่ธนาคาร 

30.  ตนเหตุที่ทําใหเขาตองจบชีวิตลงที่ธนาคารคืออะไร (บอกความสําคัญ) 
ก. ปน 
ข. เงิน 
ค. ถุงกระดาษ 
ง. ปนของเลน 
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ตอนที่  2 ใหนักเรียนอานเรื่องแลวตอบคําถาม 

อานนิทานตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอที่  1-3 

 

 

 

 

ดีแตพูด 

  ในแมน้ําสายหนึ่งเปนที่อยูอาศัยของปลาหลายชนิด  มีทั้งปลาชอน  ปลาดุก  ปลาหมอ  ปลาเข็ม   
แตละชนิดก็โออวดถึงความเกงกลาสามารถของตน  และคิดวาพวกของตนเกงและฉลาดที่สุด  วันหนึ่งมี 
ชายหนุมสองคนมาทอดแหและจับปลาที่กําลังคุยโออวดกันไดเปนจํานวนมาก  ปลาตัวหนึ่งพูดกับปลาตัวอื่นๆ  
อยางเศราวา “ถาเราไมมัวแตคุยโออวดคงเห็นภัยที่เกิดขึ้นและหลบหนีไปไดทัน  แตนี่เราไมรูจักระมัดระวังตัว  
คิดวาตนเกงที่สุด  แตโธเอยเราไมเคยคิดเลยวา  ยังมีผูที่เกงและฉลาดกวาเราอีกมาก” 

     (ศิรินพรัตน  พิธานสมบัติ  2532 : 117) 
 

1.  จงเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในแมน้ํา  (จัดลําดับเหตุการณ) 
  
  
  

2. นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร    (บอกความสําคัญ) 
  
  
  

3.  ผูเขียนแตงนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายใด   (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
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อานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้   แลวตอบคําถามขอ  4-6 
 

 
 
 
 
 

แมงมุม 

  แมงมุมเปนสัตวโลกที่แสนมหัศจรรยอีกชนิดหนึ่ง  ที่นาสนใจติดตามเรื่องราวอยางใกลชิดธรรมชาติ
ของแมงมุมมี  8  ขา  ไมมีปก  ไมมีหนวด  แตมีความสามารถในการสรางเสนใยเอาไวดักจับเหยื่อ  ซึ่งเสนใยจะ
ถูกผลิตออกมาจากหลอดเล็กๆ ประมาณ  4-6  หลอด  ตรงทายลําตัว  ที่เรียกวา ทอปนใย จะทําหนาที่พนใย
ออกมาแขวนบริเวณกิ่งไม พอสรางใยเสร็จเจาแมงมุมจะนอนนิ่งๆ อยูในใยหรือขางนอก  เมื่อเหยื่อมาติดจะจับ
กินเปนอาหารมื้ออรอยทันที 
  แมงมุมมีหลายชนิด  มีทั้งสรางเสนใยและไมสรางเสนใย  ประเภทหลังจะชอบวิ่งไลจับเหยื่อเพื่อกิน
เปนอาหาร  บางชนิดตัวโต มีพิษกัดคนใหเจ็บปวดและเสียชีวิตได  โดยเฉพาะแมงมุมที่มี ชื่อวา  อเมริกัน   
แบลค   วิโด   สวนแมงมุม  วูลฟ  มีความวองไว  มีสายตาดีมาก  สามารถไลกวดจับเหยื่อไดอยางเหลือเชื่อ 

(พงษพรรณ   บุญเลิศ 2541 : 9) 
4.  แมงมุมมีลักษณะอยางไร   (บอกรายละเอียด) 
  
  
  

5.  ถาแมงมุมไมมีเสนใยจะเกิดอะไรขึ้น   (บอกความสัมพันธ) 
  
  
  

6.  นักเรียนไดรับประโยชนอะไรจากการอานเรื่องแมงมุม (บอกความสําคัญ) 
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อานบทรอยกรองตอไปนี้   แลวตอบคําถามขอ   7- 8 
 
 

 

     การพนันนั้นดีมีไฉน        ยามเลนไดกอเวรเลนไมหยุด 
         คราวพายแพแทสําหรับทรัพยเส่ือมทรุด        เสียดายสุดแคนขัดมนัสนัก 
        หมดผูที่เชื่อถือหรือจะกลาว             ขอลูกสาวพอแมเขาก็ผลัก 
        ไมมีใครสมาคมนิยมชัก     หาน้ําหนักขางดีไมมีเลย 

                       (กรมวิชาการ   2538  :  37) 

 
7.  บทรอยกรองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร    (สรุปใจความสําคัญ) 
  
  
  

8.  ผูเขียนแตงบทรอยกรองนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายใด  (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
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อานเรื่องส้ันตอไปนี้    แลวตอบคําถามขอ   9 - 10 

ไอศครีม 

 “อยากกินก็เขามาเร็วคนเฝาไมอยู...”  ตอมเรียกเขา และนําทางเขาเขาไปในรถ 
 ปนี้เขาอายุเจ็ดขวบ  เรียนชั้น ป. 2  เหมือนกับตอม   ทุกวันเมื่อเลิกเรียนทั้งสองเดินผานรานไอศครีม
ใหญ  และทุกวันก็ชะงักเทาโดยมิไดนัดหมาย 
 มองผานกระจกเขาไปในราน  ลูกคาเต็มรานทุกวัน  แตละโตะวางไอศครีมหนาตาแปลกๆ สวยงาม
และนากิน  พอแมพาลูกมากินไอศครีม  คูรักกินไอศครีมไปสบตากันไป  ทุกคนในรานดูมีความสุข  บางคนกิน
ไอศครีมไมหมด เขารูสึกเสียดายของแทน 
  เขามองปายราคาที่หนาแคชเชียร  ราคาไอศครีมลูกเดียวยังมากกวาคาอาหารทั้งวันของเขา 
 เขากับตอมแอบมองมาหลายวันแลว  ตอมวา “ทุกเย็นมีรถมาสงไอศครีมที่นี่  ถาเราแอบเขาไปในรถ
คันนั้น รับรองไดกินไอศครีมแน” 
 รถไอศครีมมาจอดหลังรานเวลาเย็น  คนขับกําลังคุยกับคนขาย  เด็กชายทั้งสองแทรกตัวเขาไปในรถ  
จริงของตอมในรถมีไอศครีมมากมาย 
 ตอมหัวเราะ “กินใหหนําใจเลย” 
 “จุ ! จุ !   อยาสงเสียงดังไป” 
 “อรอยมากเลย อรอยกวาไอติมในซอยรอยเทา” 
 “เอา ! กินใหเต็มที่  อาจไมมีโอกาสนี้อีก” 
 เชานั้น  เมื่อคนขับรถขนสงไอศครีมเปดประตูตูแชที่ถูกล่ันดานไวจากภายนอกรถ  พบศพเด็กชาย   
สองคนในหองเย็น 
 เขาเห็นคราบไอศครีมที่มุมปากของเด็กทั้งสอง 

(วินทร  เลียววาริณ  2549 : 122-123) 

 

 

 
 
9. เพราะเหตุใดจึงทําใหเด็กชายสองคนตองกลายเปนศพในหองเย็น      (บอกความสัมพันธ) 
  
10. เร่ืองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร  (สรุปใจความสําคัญ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง    การอานเชิงวิเคราะห       เวลา  2  คาบ  (120  นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหนิทาน   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่เปน
เรื่องเลาสืบตอๆ กันมา  อาจเปนเรื่องที่อิงความจริงหรือเรื่องที่แตงขึ้นก็ไดอยางละเอียดถี่ถวน  เพื่อแยกแยะ
รายละเอียดของเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ  โดยใชความคิดอยางรอบคอบและวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการ
ประเมินคุณคาในสิ่งที่อาน   ตลอดจนนําขอคิด  คติพจน  คําคม    ที่สอดแทรกไวในนิทานมาใชใน  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนเอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหนิทาน 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    บอกรายละเอียดของนิทานที่อานไดถูกตอง 
  2.   จัดลําดับเหตุการณของนิทานไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในนิทานไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนนิทานไดถูกตอง 

เนื้อหา 
     1.    นิทาน    เร่ือง   ตามองลาย,  เกาะหนูเกาะแมว 
     2.    การอานนิทาน 
 3.    การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
 
ส่ือการเรียนรู 
 1.    นิทาน    เร่ือง   ตามองลาย,  เกาะหนูเกาะแมว 
 2.    ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1. การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐานการอาน  
เนื้อหาประเภทนิทานและการ
เรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค  
KWLH  Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กําหนดขนาดของกลุม   กลุมละ 6 
คน  โดยคละความสามารถของ
นักเรียนเกง    ปานกลาง และออน 
พรอมทั้งอธิบายกระบวนการทํางาน
กลุม 
2. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูวา
ตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห  โดย
นักเรียนตองมีความสามารถ  ดังนี้ 
 - บอกรายละเอียดของเรื่องที่
อานไดถูกตอง 
 - จัดลําดับเหตุการณของเรื่อง
ไดถูกตอง 
 - บอกความสัมพันธของสวน
ตางๆ ในเรื่องไดถูกตอง 
 - บอกความสําคัญของเรื่องที่
อานไดถูกตอง 
 - สรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ที่อานไดถูกตอง 
 - บอกจุดมุงหมายของผูเขียน
ไดถูกตอง โดยในชั่วโมงนี้ฝกการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทนิทาน 
3. อธิบายความรูพื้นฐานเรื่องนิทาน  
ตามหัวขอดังนี้ 
 - ความหมายของนิทาน 
 - ประโยชนที่ไดจากนิทาน 
 - ลักษณะของตัวละครใน
นิทาน 
 - ขอคิดและคติพจนที่ไดจาก 
เนื้อเรื่องในนิทาน 

1. จัดกลุมตามขอตกลง 
2. ตั้งชื่อกลุม 
3. กําหนดบทบาทของสมาชิก
ในกลุม  ไดแก ประธานกลุม 
เลขานุการกลุม สมาชิก 
4. ซักถามส่ิงที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ 
จุดประสงคการเรียนรู   
การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
ของเทคนิค KWLH  Plus  และ
การอานเชิงวิเคราะห 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอานเชิง   
วิเคราะห 

2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 

4. ชี้แจงขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนรูตามเทคนิค KWLH  Plus 
และการเขียนบันทึกลงในตาราง 
KWLH – Chart  โดยอธิบายตาม
ตารางทีละชอง  ดังนี้ 
 - ชอง K ใหนักเรียนบันทึกส่ิงที่
รูแลวเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 - ชอง W ใหนักเรียนบันทึกส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 - ชอง Lใหนักเรียนบันทึกส่ิงที่
ไดเรียนรูแลวหลังจากการอานเรื่องที่
เรียน 
 - ชอง H ใหนักเรียนบันทึก
แหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
 - ใหนักเรียนสรางแผนภาพ 
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
 - ใหนักเรียนสรุปใจความ
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อานจาก
แผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 
1. ซักถามนักเรียนถึงสถานที่ 
ทองเที่ยวทางธรรมชาติของ      
อ.บางสะพานและ       
จ.ประจวบคีรีขันธ  ไดแก     
เขาแมรําพึง  เขาตามองลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองถึงสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติของ 
อ.บางสะพาน   และ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะห โดยใชเทคนิค 
KWLH Plus  มี 6 ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน
การอาน  ขั้น  K – (What We 
Know ) 
  นักเรียนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

 
 
 
 
1. ติดบัตรคําวา ”ตามองลาย” 
2. ติดแผนภูมิตาราง KWLH – Chart 
3.   กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับ ”ตามองลาย” บันทึก 
คําตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 

 
 
 
 
1.   อานบัตรคํา 
2.  ชวยกันระดมสมองถึงส่ิงที่รู
แลวเกี่ยวกับ”ตามองลาย” 
3.  บันทึกคําตอบที่ไดลงใน
ตาราง  ชอง K ที่ครูแจกใหเปน
รายบุคคล 

   
  ขั้นที่ 2  กิจกรรม
ระหวางการอาน   ขั้น W 
(What We Want  to  fine  
Out)   นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 

1. อธิบายเรื่องคําถามเชิงวิเคราะห
ประเภทตางๆ  ใหกับนักเรียน  โดย
อธิบายหัวขอ  คําถามประเภท
วิเคราะหความสัมพันธ  วิเคราะห
ความสําคัญ  และจัดลําดับเหตุการณ 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับตามองลาย 
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน 
ตารางชอง W 
4.  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม  โดย
ครูคอยชวยเหลือแนะนํา  และตั้ง
คําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - สถานที่ในเรื่องตามองลาย
ปรากฏอยูที่ใดบาง 
 - เหตุการณตอนจบของนิทาน
เร่ืองนี้เปนอยางไร 
 
 

1. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
การตั้งคําถามเชิงวิเคราะห
ประเภทตางๆ 
2. ชวยกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับ   “ตามองลาย” 
3. บันทึกคําถามที่ตองการรูลง
ในตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห  แลว
บันทึกลงในตารางชอง  W 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลังการอาน  ขั้น L (What  
We  Have  Learned)    
นักเรียนไดรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ไดอาน 
 

 - ถาไมอยากใหเกิดเหตุการณ
เหมือนในเรื่องนี้  ตามองลายและ 
นางรําพึงควรทําอยางไร 
 - นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร 
 
1.   แจกเนื้อหาประเภทนิทานเรื่อง 
“ตามองลาย” ใหนักเรียนอานในใจ
เปนรายบุคคล 
2.   กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่อง  
”ตามองลาย” 
3.   บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดรูแลวตลอดจนให
นักเรียนชวยกันตรวจสอบความรูที่
นักเรียนรูแลว  กับส่ิงที่นักเรียน
ตองการรู  ที่ตั้งคําถามไวในชอง  W   
วาตอบคําถามไดครบทุกขอหรือไม 
5.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได  ไวที่สวนทายของตาราง 
ในชอง  W 

 
 
 
 
 
1.  อานในใจเนื้อหาประเภท
นิทานเรื่อง “ตามองลาย” เปน
รายบุคคล 
2.   รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอานเรื่อง  
ตามองลาย 
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนรูแลวลง
ในตารางชอง L 
4.   ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
5.   ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา 
คําตอบไมได 
7. บันทึกคําถามที่ยังหาคําตอบ
ไมไดลงในตารางชอง  W   เปน
รายบุคคล 
8. บันทึกคําถามที่ยังหาคําตอบ
ไมไดลงในสวนทายของตาราง
ชอง  W 

   
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรูเพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอานเรื่อง  
ตามองลาย 

1.   ชวยกันระดมสมองถึงแหลง 
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่ยังหา
คําตอบไมไดจากการอานเรื่อง  
ตามองลาย 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน 
ตารางชอง H 

2.   บันทึกแหลงขอมูลที่จะไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน
ตารางชอง H 

   
  ขั้นที่ 5  การสราง
แผนภาพ    ความคิด 
(Mapping) 
 

1.  อธิบายการสรางแผนภาพ 
ความคิด โดยอธิบายในหัวขอเรื่อง 
 - ความหมาย 
 - วัตถุประสงคของการใช 
 - ประโยชน 
 - รูปแบบ 
 

1. ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ 
การสรางแผนภาพความคิด 
2. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสราง
แผนภาพความคิดเรื่อง  
ตามองลาย 
3. สรางแผนภาพความคิดเรื่อง 
ตามองลาย  พรอมทั้งระบายสี
และตกแตงใหสวยงามตาม
ความคิดของตนเอง 

   
  ขั้นที่ 6 สรุปเรื่อง
จากการอาน (Summarizing) 
 

1. อธิบายเรื่องการเขียนสรุปใจความ
สําคัญใหกับนักเรียน 

1. รวมกันระดมสมองในการ
สรุปใจความสําคัญเรื่อง  
ตามองลาย จากแผนภาพ
ความคิด 
2.  เขียนสรุปใจความสําคัญเรื่อง
ตามองลายเปนรายบุคคล 

 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานเชิงวิเคราะหเปนกลุม
ยอย  โดยครูคอย แนะนํา 
 
 

 
1.   ครูกําหนดหัวขอเร่ือง “เกาะหนู  
เกาะแมว”  และแจกตาราง  KWLH – 
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานเชิงวิเคราะหนิทานเรื่อง  
”เกาะหนู  เกาะแมว”  ตามขั้นตอน
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWLH –Plus 
เปนกลุมยอย  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

 
1.   รวมกันปฏิบัติกิจกรรม 
การอานเชิงวิเคราะหประเภท
นิทาน  เรื่อง “เกาะหนู เกาะแมว”  
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH – Plus  เปนกลุม
ยอย 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 
 
 
4.   การวัดและประเมินผล 

1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิทาน และ
การอานเชิงวิเคราะหนิทาน 
 
 
1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
ปรนัย  จํานวน  10  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ชวยกันระดมสมองในการ
สรุปความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นิทาน และการอานเชิงวิเคราะห
นิทาน 
 
1.   รวมฝกปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
2.   สงตาราง  KWLH – Chart  ที่
ไดบันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบปรนัย 
จํานวน  10  ขอ 
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นิทาน  เรื่อง  ตามองลาย 

 ตามองลายเปนนิทานพื้นบานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่องมีอยูวามีสามีภรรยาคูหนึ่ง  สามีมี
นามวา ตามองลาย  สวนภรรยามีนามวา ยายรําพึง  สองสามีภรรยามีลูกสาวชื่อวา  ยมโดย  นางยมโดย เปน
หญิงสาวที่มีความงามเลื่องลือไปไกล  บรรดาชายหนุมทั้งหลายตางพากันหลงใหลคลั่งไคลความงามของนางไป
ตามๆ กัน   แตนางยมโดยก็ไมไดสนใจใครนอกจากเจาลาย  ชายหนุมผูมีรูปรางสงางามหลอเหลา  เจาลายไปมา
หาสูนางยมโดยอยูเสมอ  ทําใหยายรําพึงรูสึกชื่นชมยินดีในตัวเจาลายมาก  จนในที่สุดก็รับปากกับเจาลายวาจะ
ยกนางยมโดยให   แตฝายตามองลายไมไดนิยมชมชอบเจาลายเหมือนยายรําพึง  ตามองลายไดไปรูจักกับพอคา
ชาวจีนซึ่งเปนเจากรุงจีนก็เกิดรักใครชอบพอนางยมโดยขึ้นมาอีกคน   จึงเขามาติดตอมอบของกํานัลตางๆ  
ใหกับตามองลาย   ทําใหตามองลายพึงพอใจเจากรุงจีนเปนอยางมาก  และไดใหสัญญากับเจากรุงจีนวาจะยก
ลูกสาวให   ทั้งตามองลายและยายรําพึงตางยกลูกสาวใหกับคนที่ตนพอใจ   โดยไมไดปรึกษาหารือกันกอน  จน
กําหนดวันหมั้นมาถึง เจาลายและเจากรุงจีนตางพากันยกขบวนขันหมากมาหมั้นนางยมโดยพรอมกัน 
 ทําใหตามองลายและยายรําพึงเกิดปากเสียงกันขึ้น  ตางคนตางโทษกัน  ทางฝายตามองลายโกรธ
มากจึงบันดาลโทสะจับนางยมโดยลูกสาวกระชากออกเปนสองเส่ียง  ซีกหนึ่งขวางไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนบาน
เจาลาย  กลายเปนเกาะเรียกวา เกาะนมสาว   ปจจุบันเปนเกาะแหงหนึ่งอยูที่บานบางปู  อําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ    สวนอีกซีกหนึ่งขวางไปทางทิศตะวันออก  กลายเปนเกาะเรียกวา เกาะนมสาว  เชนกัน   
ปจจุบันอยูในจังหวัดชลบุรี 
 สวนเจาลาย ซึ่งมีความรักตอนางยมโดยอยางมาก ก็โศกเศรารําพึงถึงสาวที่ตนรัก   จนในที่สุดก็
ตรอมใจตาย และตรงที่เจาลายตายนั้นเรียกวา เขาเจาลาย อยูในจังหวัดเพชรบุรี 
 ฝายตามองลายก็เกิดความกลัดกลุมเสียอกเสียใจเอาแตดื่มเหลาทุกวัน  จนในที่สุดก็ตายตามไปอีก
คนบนเขาลูกหนึ่ง  จึงเรียกเขาลูกนั้นวา เขาตามองลาย  ปจจุบันอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สวนยายรําพึงเสียอกเสียใจเตลิดเปดเปงไปรองไหรําพึงรําพันอยูในเขาแหงหนึ่ง จนกระทั่งส้ินใจตาย  
และที่แหงนั้นก็ไดกลายเปนภูเขาเรียกวา  เขาแมรําพึง   อยูที่อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สวนทางเจากรุงจีนก็เดินทางกลับบานเมืองของตนดวยความเศราโศกเสียใจ 

 
(ศูนยขอมูลตําบลและอําเภอจังหวัดระยอง 2549) 
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ตามองลาย 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองตามองลาย 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องตามองลาย 

L 
อานเรื่องตามองลาย 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติมเรื่อง
ตามองลายไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องตามองลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องตามองลาย 
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นิทาน  เรื่อง  เกาะหนูเกาะแมว 

  ครั้งหนึ่งนานมาแลว    มีพอคาชาวจีนคนหนึ่งเดินทางมาคาขายในเมืองชายทะเลของประเทศไทย    
โดยใชเรือสําเภาเปนพาหนะขนสินคามาจากเมืองจีน    และไดมาแวะขายสินคาที่หนาเมืองสงขลาเปนประจํา    
ชายชาวจีนผูนี้มีแกววิเศษอยูดวงหนึ่งสามารถปองกันอันตรายจากคลื่นลมพายุฝนไดโดยไมมีอันตราย   แมแต
ตัวแกเองถาถือดวงแกวในมือก็สามารถเดินบนทะเลได    โดยไมจมน้ํา 
  วันหนึ่ง  ขณะที่เรือจอดขนสินคาอยู   พอคาไดชวนภรรยาไปเดินเที่ยวและดูตลาดการคา พบคนขาย
ลูกหมาและลูกแมวไวดวยกัน   แกก็เลยอยากไดมาเลี้ยงไวบนเรือเพื่อแกเหงา  จึงตัดสินใจซื้อนํากลับไปเล้ียงไว
บนเรือดวย    แกเดินทางไปมาระหวางเมืองจีนกับเมืองไทยอยูเปนเวลาหลายปหมาและแมวก็โตขึ้น  สัตวทั้งสอง
อยูบนเรือมานานรูสึกเบื่อ จึงคิดจะหนีขึ้นฝง    แตจนปญญาไมรูจะหนีไดอยางไรเพราะเรือสําเภาจอดอยูไกลฝง    
จะวายน้ําไปคงตองตายกอน  สัตวทั้งสองจึงคิดขโมยแกววิเศษของพอคาชาวจีน   แตไมรูวาจะขโมยไดอยางไร  
เพราะเก็บไวในกําปนติดกุญแจ  แมวจึงออกความคิดวา จะตองจับหนูตัวเล็กๆ บังคับใหลอดรูกุญแจเขาไปใน
กําปน  แลวขโมยแกววิเศษออกมา    ตกกลางคืนแมวก็จับหนูตัวเล็กๆ มาไดตัวหนึ่ง และบังคับใหหนูเขาไปขโมย
แกววิเศษ หนูก็ตกลง   เพราะเบื่อที่จะอยูบนเรือเชนเดียวกัน   เมื่อพอคาชาวจีนนอนหลับหนูจึงเขาไปขโมย
ลูกแกววิเศษออกมาได   และหนูคาบลูกแกวเดินนําหนาลงทะเล   มีแมวกับสุนัขเดินบนผิวน้ําตามหนูไป  ครั้น
พอจะถึงฝงแมวเกิดคิดไมซื่อทําทาแลบลิ้นเลียปากอยากกินหนูจึงตะครุบหนูๆ ตกใจมากรีบวิ่งหนี   ลูกแกวจึง
หลุดจากปากจมทะเลไป    หนูวายน้ําหนี้จนเหนื่อยออนและจมน้ําตาย กลายเปนเกาะหนู  สวนแมวก็เหนื่อยและ
จมน้ําตายกลายเปนเกาะแมว    สวนหมาวายน้ําขึ้นฝงได    ตรงนั้นจึงกลายเปนเกาะหนูเกาะแมวอยูที่จังหวัด
สงขลา   และบริเวณที่ลูกแกววิเศษจมลงก็กลายเปนหาดทรายแกว   ตราบเทาทุกวันนี้ 

(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  2536  :  7 – 8) 
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เกาะหนูเกาะแมว 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ืองเกาะหนูเกาะแมว 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง 
เกาะหนูเกาะแมว 

L 
อานเรื่องเกาะหนู 

เกาะแมวแลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองเกาะหนูเกาะแมว    

ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องเกาะหนูเกาะแมว 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องเกาะหนูเกาะแมว 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานนิทานตอไปนี้    แลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

 

 

 
 

 

ลงทุนดวยชีวิต 

 นานมาแลวมีหญิงหมายคนหนึ่ง  นางมีบุตรชายคนเดียว   จึงรักและตามใจ แมบุตรชายจะประพฤติ
ชั่วอยางไร  นางก็ไมเคยวากลาวหรือทําโทษรุนแรงเลย   แมจะมีชาวบานใกลเคียงมาบอกเลา นางก็ไมเชื่อ    การ
ที่นางเอาใจลูกทําใหลูกชายไดใจ  อยากทําอะไรก็ทําตามใจ    มีอยูวันหนึ่งลูกชายขอเงินเพื่อเอาไปเที่ยวกับ
เพื่อนๆ ความรักลูก นางจึงไดนําเงินกอนที่เก็บหอมรอมริบมานานใหเขาไป   เมื่อไดเงินแลวลูกชายก็ออกไปเที่ยว
กับเพื่อนๆ  ไมกลับบานหลายวันจนเงินหมด 
 อยูมาวันหนึ่ง   หญิงหมายเรียกบุตรชายเขาไปหา  และบอกวา “ขณะนี้ลูกโตเปนผูใหญแลว ควรจะหา
งานทําเปนหลักเสียที   แมรูตัวเองวาสุขภาพเสื่อมโทรม คงอยูชวยเหลือลูกไดไมนานนัก”  ชายหนุมเมื่อไดฟง
มารดา ก็บอกวาตนไมมีความรูจะไปทํางานอะไรได   มารดาก็บอกวา  “ลูกเอย  ดูซิแมมีความรูอะไรเมื่อเทียบกับ
ลูก  แมยังสรางฐานะและเลี้ยงดูลูกไดเลย ลูกแข็งแรงและเฉลียวฉลาดกวาแมมากนัก  ขอใหเปนคนมานะอดทน
และจริงจัง  มีใจโอบออมอารีตอเพื่อนบาน และเมื่อพบความลําบากอยาทอแท” บุตรเริ่มคิดมองเห็นตามคําบอก
กลาวของมารดา 
 ชายหนุมมองดูมารดาที่รางกายผายผอม   ซูบซีดและเจ็บปวยบอยๆ เนื่องจากตองทํางานหนักเพื่อเขา  
ทําใหเริ่มสํานึก  เขากราบขอโทษแมและกลาววา   ตั้งแตนี้ตอไปจะทําดีทุกอยางเพื่อแมที่เขารัก   ตอมาอีกไม
นานหญิงหมายก็ปวยเปนอัมพาตชวยเหลือตนเองไมได ตองมีคนคอยปอนขาวปอนน้ํา   ชายหนุมเอาใจใสดูแล
มารดาอยางดี   เขาจะชดใชกรรมนั้นใหหมดไป  เขาไดทํางานหนักหามรุงหามค่ําจนมารดาขอรอง และเพื่อจะให
ชีวิตของชายหนุมมีครอบครัวที่สมบูรณยิ่งขึ้น  มารดาจึงขอใหเขามีครอบครัว  แตชายหนุมก็ไมยอม  เกรงวา

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค  KWLH Plus   (ฉบับที่ 1) 
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ภรรยาของเขาจะรังเกียจแมของตน   จึงขออยูเปนโสดเพื่อดูแลเอาใจใสมารดาอยางเต็มที่   หญิงหมายเขาใจ  
และมองดูชายหนุมอยางมีความสุข  ขณะที่ลูกชายขยันขันแข็งมีฐานะความเปนอยูเปนปกแผนมั่นคงแลว   นาง
ก็ไมตองเปนหวงเขาอีกตอไป 
 วันหนึ่ง  นางขอรองใหลูกชายชวยอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมให   เขาปอนอาหารแกมารดาดวย
ความรัก   นางกลาวกับลูกวา “แมดีใจที่ลูกกลับตัวเปนคนดี  แมคงจะอยูกับลูกไดไมนานแลว” พอรุงขึ้นตอนเชา
มารดาก็จากเขาไป  ชายหนุมตกใจและร่ําไหดวยความเสียใจ   เขาบรรจุรางของมารดาไวในสุสานที่บนเนินเขา
ใกลๆ บาน  ทุกวัน บุตรชายจะนําดอกไมธูปเทียนไปแสดงความเคารพเพื่อระลึกถึงพระคุณของมารดา 

(อรทัย    ชีตารักษ  2546  :  207 - 208) 

1. แตเดิมบุตรชายของหญิงหมายมีนิสัยอยางไร (บอกรายละเอียด) 
ก. ขี้ขโมย 
ข. ซื่อสัตย 
ค. เกียจคราน 
ง. ขยันขันแข็ง 

2.  หญิงหมายสอนบุตรชายเรื่องใด     (บอกรายละเอียด) 
ก. ใหขยันทํางาน 
ข. ใหพูดจาไพเราะ 

  ค.    ใหหยุดเที่ยวเตร 
  ง.    ใหเปนคนกตัญู 

3.  เหตุการณใดเกิดหลังสุด (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. แมตาย 

 ข.    แมส่ังสอนลูกชาย 
ค.    แมปวยเปนอัมพาต 

 ง.     แมมีรางกายซูบผอม 

4.  เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนที่หญิงหมายจะสิ้นใจตาย     (จัดลําดับเหตุการณ) 
 ก.    ลูกชายมีครอบครัว 
 ข.    ลูกชายมีฐานะมั่นคง 
 ค.    ลูกชายเปนคนกตัญู 
 ง.    ลูกชายกลับตัวเปนคนดี 
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5.  ทําไมชายหนุมจึงกลับตัวเปนคนดี  (บอกความสัมพันธ) 
ก. เพราะอยากแตงงานเร็วๆ 
ข. เพราะอยากมีฐานะร่ํารวย 
ค. เพราะอยากใหเพื่อนบานชมเชย 
ง. เพราะเห็นรางกายที่ทรุดโทรมของแม 

6.  ถาชายหนุมไมกลับตัวเปนคนดี  เขาจะเปนอยางไร     (บอกความสําคัญ) 
ก. เปนลูกกําพรา 
ข. มีฐานะยากจน 
ค. ถูกขับไลออกจากบาน 
ง.    ไมไดรับทรัพยสมบัติจากแม 

7.  เพราะเหตุใดหญิงหมายจึงยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อลูก  (บอกความสัมพันธ) 
 ก.    เพราะกลัวลูกลําบาก 

ข. เพราะปวยเปนโรคอัมพาต 
ค. เพราะตองการใหลูกมีอนาคตที่ดี 
ง. เพราะตองการใหลูกมีฐานะร่ํารวย 

8.  ขอใดสรุปใจความสําคัญของเรื่องนี้ไดดีที่สุด     (สรุปใจความสําคัญ) 
ก. รักวัวใหผูกรักลูกใหตี 
ข. ความรักทําใหคนตาบอด 
ค. ความพยายามยอมนําไปสูความสําเร็จ 
ง. ความกตัญูกตเวทีเปนเครื่องหมายของคนดี 

9.  นิทานเรื่องนี้สอนคุณธรรมเรื่องใด        (บอกความสําคัญ) 
 ก.    ความอดทน 
 ข.    ความเสียสละ 

ค.    ความขยันหมั่นเพียร 
ง.    ความกตัญูกตเวที 

10.  ผูเขียนมีจุดประสงคใดในการแตงนิทานเรื่องนี้   (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ตําหนิลูกที่ทําตัวไมดี 
ข. เตือนใจลูกใหทําแตความดี 
ค. ชื่นชมความรักของแมที่มีตอลูก 
ง. ส่ังสอนลูกใหเปนคนขยันหมั่นเพียร 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
การจัดการเรยีนรูโดยใช เทคนิค  KWLH  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง    การอานเชิงวิเคราะห        เวลา  2  คาบ  (120  นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหนิทาน   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่เปน
เรื่องเลาสืบตอๆ กันมา  อาจเปนเรื่องที่อิงความจริงหรือเรื่องที่แตงขึ้นก็ไดอยางละเอียดถี่ถวน  เพื่อแยกแยะ
รายละเอียดของเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ  โดยใชความคิดอยางรอบคอบและวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการ
ประเมินคุณคาในสิ่งที่อาน   ตลอดจนนําขอคิด  คติพจน  คําคม    ที่สอดแทรกไวในนิทานมาใชในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนเอง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหนิทาน 

จดุประสงคการเรียนรู 
 1.    บอกรายละเอียดของนิทานที่อานไดถูกตอง 
 2.   จัดลําดับเหตุการณของนิทานไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในนิทานไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของนิทานที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนนิทานไดถูกตอง 

เนื้อหา 
  1.   นิทาน    เร่ือง   พญาชาง,  ชายชรากับลูกทั้งสาม 
  2.    การอานนิทาน 
 3.    การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

ส่ือการเรียนรู 
  1.  นิทาน    เร่ือง   พญาชาง,  ชายชรากับลูกทั้งสาม 
  2.  ตาราง  KWLH Plus 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 238

กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.   การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐานการอาน
เนื้อหาประเภทนิทาน  และการ
เรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค  
KWLH  Plus 
 
 
 
 
2. การจัดกิจกรรมฝกความ 
สามารถดานการอานเชิง
วิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน   
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus  มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
นิทาน 
2.   ทบทวนความรูเร่ืองนิทาน 
3.   ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWLH  Chart 
 
 
 
 
1. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิด
ทาทางประกอบเพลงชางโดยไมซ้ํา
กับทาที่นักเรียนเคยเตน 
2. ใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
รองเพลงชางพรอมกับแสดงทาทาง
ประกอบเพลง 
3. สนทนาเรื่องชางกับนักเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูนิทานเรื่อง   
“พญาชาง” 
 
 
 
 

1. ซักถามส่ิงที่ตนสงสัย เกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทนิทาน 
2.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง  
KWLH  Chart 
 
 
 
 
 
1. ชวยกันคิดทาทางประกอบเพลง
ชางโดยไมซ้ํากับทาที่เคยเตน 
2. แขงขันกันรองเพลงชางพรอม
กับแสดงทาทางประกอบเพลง 
3. รวมกันสนทนาเรื่องชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นที่ 1 กิจกรรม
กอนการอาน  ขั้น  K – (What 
We Know ) นักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
 

1. ครูติดบัตรคําวา”พญาชาง” 
2.   ติดแผนภูมิ  KWLH -  Chart 
3.   กระตุนใหนักเรียนคิดวา ผูเขียน
นาจะกลาวถึงอะไรบางในเรื่อง 
”พญาชาง” โดยใหนักเรียนชวยกัน
ระดมสมองเพื่อคาดเดาเหตุการณ 

1.  อานบัตรคํา 
2. ชวยกันระดมสมองในการคาด
เดาเหตุการณของเรื่อง “พญาชาง” 
แลวบันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง  K 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 ของเรื่อง แลวบันทึกคําตอบที่ไดลง

ในตารางชอง  K 
 

   
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น W (What 
We Want  to  fine  Out) 
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถาม    
เชิงวิเคราะหประเภทตางๆ 
2.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงส่ิงที่ นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับนิทานเรื่อง  
“พญาชาง” 
3.   บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง  W 
4.   กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม  
เชิงวิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม 
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา   และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - เกิดเหตุการณอะไรขึ้นกับ  
พญาชางสองแมลูก 
 - ทําไมลูกชางไมยอมกิน
อาหาร 
 - เพราะเหตุใดพระราชาจึง
ยอมปลอย 

 
1.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.   รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับนิทานเรื่อง  
“พญาชาง” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.   ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะห  แลวบันทึก
ลงในตารางชอง  W 

 
 
 
 
 
 

   

  ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลังการอาน  ขั้น L (What  
We  Have  Learned)   
นักเรียนไดรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ไดอาน 
 

1. แจกเนื้อหาประเภทนิทาน 
เร่ือง “พญาชาง” ใหนักเรียนอานใน
ใจเปนรายบุคคล 
2.   กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานนิทาน  เร่ือง 
“พญาชาง” 
3.   บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 

1.   อานในใจเนื้อหาประเภท นิทาน
เร่ือง “พญาชาง” เปนรายบุคคล 
2.  รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอานนิทาน
เร่ือง “พญาชาง” 
3.   บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรู   เพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 
 
 
 

  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด (Mapping) 
 
 
 
 

  ขั้นที่ 6 การสรุปเรื่อง
จากการอาน (Summarizing) 
 

4.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว  
กับส่ิงที่นักเรียนตองการรู  ที่ตั้งไวใน
ชอง  W   วาตอบคําถามไดครบทุก
ขอหรือไม 
6.   แยกคําถามที่นักเรียนยังหา   
คําตอบไมได  ไวที่สวนทาย 
ของตารางในชอง  W 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอานเรื่อง   
ตามองลาย 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะ
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน
ตารางชอง H 
 

1.   ทบทวนรูปแบบการสราง
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2.   กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด นิทานเรื่อง “พญาชาง 
 

1.   ทบทวนความรูเร่ืองการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของนิทานเรื่อง 
“พญาชาง”จากแผนภาพความคิด 
 

4.  ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6.   ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา    
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  
W   เปนรายบุคคล 
 
 
 
1.   ชวยกันระดมสมองถึงแหลง    
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานเรื่อง “พญาชาง” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงในตารางชอง H 
 
 
 

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผน 
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิดนิทาน
เร่ือง “พญาชาง” เปนรายบุคคล 
 

1.   รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญของนิทานเรื่อง
“พญาชาง”จากแผนภาพความคิด 
2.   สรุปใจความสําคัญของนิทาน
เร่ือง“พญาชาง”จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานเชิงวิเคราะหเปนกลุม
ยอยโดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 
 
4.  การวัดและประเมินผล 

1. ครูกําหนดหัวขอเร่ือง  “ชายชรา
กับลูกทั้งสาม”  และแจกตาราง  
KWLH – Chart  ใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห
นิทาน ตาม ขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH  Plus  เปนกลุม
ยอย  โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือ
อยางใกลชิด 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิทาน 
และการอานเชิงวิเคราะหนิทาน 
 
1.   สังเกตการรวมกิจกรรมของ   
นักเรียน 
2.   ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 
อัตนัย  จํานวน  6  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   รวมกันปฏิบัติกิจกรรม  การอาน
เชิงวิเคราะหประเภทนิทานเรื่อง
“ชายชรากับลูกทั้งสาม”    ตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH  Plus เปนกลุมยอย 
 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับนิทาน 
และการอานเชิงวิเคราะหนิทาน 
 
1.   รวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 
2.   สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.   ทําแบบทดสอบอัตนัย จํานวน  
6  ขอ 
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นิทาน  เรื่อง  พญาชาง 
 
 กาลครั้งหนึ่ง  มีพญาชางอยูสองตัวแมลูกอาศัยอยูในปาใหญ ลูกชางและแมชางกินผลหมากรากไม
เปนภักษาหาร  ที่ไหนมีแมก็ตองมีลูกอยูดวยกัน   ชางทั้งสองแมลูกรักใครและผูกพันตอกันมาก  ตอมาแมชาง
ชราภาพ  สายตาก็มืดมัว  หูก็ไมไดยิน  ไมนานก็ตาบอด  อาศัยลูกที่มีความกตัญูหาเลี้ยง  ทุกวันลูกชางจะเขา
ปาหาอาหารใหแม 
 วันหนึ่งเจาเมืองเสด็จประพาสปาเพื่อลาสัตวใหเสนาอํามาตยรวมเสด็จดวย อํามาตยไปพบ    
ลูกชางตัวงาม  งาก็งาม  เจาเมืองจึงอยากไดลูกชาง    ดังนั้นจึงใหอํามาตย คลองชางเชือกนั้น   แลวนํากลับไป
ยังเมือง เจาเมืองใหเสนาสรางคอกใหญอยางดี มีอาหารมากมาย  แตลูกชางก็ไมสนใจ   เอาแตรองไห คิดถึงแม
ที่อยูในปา  น้ําตาไหลไมขาดสาย    พรอมกับสงกระแสความรักไปถึงแม  แมก็นึกถึงลูกจนน้ําตาไหลเชนกัน   
เมื่อครบหกวัน  ลูกชางที่อยูในคอกโศกเศราไมยอมกินอาหาร เจาเมืองออกมาดู พรอมทั้งถามวา 
 “กุญชรเอยเจาเปนอะไร  จึงไดโศกเศราไมยอมกินอาหาร  และน้ําตาไมหยุดไหล” 
 เทวดาบันดาลใหชางพูดได  จึงพูดวา  “พระราชาผูเปนใหญ  ที่ขาพเจาอยูในคอกนี้มีความสุข
สบายดีทุกอยาง มีอาหารมากมาย  แตที่ขาพเจาโศกเศรากินอะไรไมลง เพราะคิดถึงแมที่อยูในปา  บัดนี้ไดหกวัน
แลว แมคงจะหิวเพราะไมมีใครหาอาหารใหกิน  ขอใหทานปลอยขาไปหาแมเถิด”   ชางพูดแลวก็น้ําตาไหลพราก
อาบแกม  เจาเมืองเห็นเชนนั้นจึงเกิดความสงสารใหทหารปลอยตัวไป   ลูกชางดีใจมากที่จะไดกลับไปหาแม  
เดินโซเซเพราะไมมีแรง  รีบนําออยมาเคี้ยวเพื่อจะไดนําน้ําหวานไปปอนแม    เม่ือมาถึงปาลูกชางและ  แมชางดี
ใจมากที่ไดพบกันอีกครั้ง   ชางทั้งสองแมลูกเอางวงกอดกันแนนดวยความรักและคิดถึง 

(อรทัย  ชีตารักษ   2546 : 210-211) 
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พญาชาง 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองพญาชาง 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องพญาชาง 

L 
อานเรื่องพญาชาง 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองพญาชางไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องพญาชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องพญาชาง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244

 
 
 
 
 
 
 

นิทาน  เรื่อง  ชายชรากับลูกทั้งสาม 
 
  ณ  ไรขาวโพดแหงหนึ่ง   เจาของไรเปนชายชรา  แกมีลูกเปนชายลวนถึงสามคน  ลูกชายทั้งสาม
เกียจคราน    และชอบทะเลาะกันไมเวนแตละวัน    แมแกจะหามปรามเทาไร  ก็ไมมีใครเชื่อฟง  เจาของไรแกตัว
ลงไปทุกวัน  แกจึงเปนหวงลูกๆ และไรขาวโพดของแกวา   ถาแกตายไรก็จะไมมีใครดูแลแน 
  วันหนึ่ง แกจึงเรียกประชุมลูกๆ ทั้งสามคน  แลวแกก็หาแขนงไมไผเล็กๆ ยื่นใหลูกชายลองหักดู   ลูกๆ 
ทุกคนก็หักไดอยางงายดาย  จากนั้นแกก็เอาแขนงไมไผทั้งหมดมามัดรวมกันเปนกําใหญ  แลวสงใหลูกๆ ลองหัก
ดูอีก   แตไมมีลูกคนใดหักได   แกจึงพูดกับลูกๆ วา  “ที่พอใหพวกเจาลองหักแขนงไมนั้น ก็เพื่อจะสอนใหพวกเจา
รูวาแขนงไมเม่ือมันอยูโดดเดี่ยวเพียงแขนงเดียว มันก็จะเปราะบาง และหักไดงายอยางที่ลูกเห็น  แตเมื่อพอเอา
แขนงไมมารวมกันเปนมัดใหญแลวลองใหพวกพวกเจาหักอีก  แตก็ไมมีใครหักได เปรียบเสมือนกับคน  ถาไมมี
ความสามัคคีกันยอมออนแอและถูกผูอื่นทํารายไดงาย  แตถาทุกคนรวมมือกัน รวมกันเหมือนไมมัดใหญแลว  
แมศัตรูจะเขมแข็งเพียงไรก็ไมอาจจะทํารายเราได” 
  ลูกๆ ทั้งสามคนไดฟงก็เห็นจริงกับคําส่ังสอนของบิดา และบทเรียนจากแขนงไมไผ  นับตั้งแตนั้นเปน
ตนมา  ลูกๆ ทั้งสามคนของแกก็เลิกทะเลาะวิวาทกัน  หันมาชวยกันทําไรขาวโพดจนกิจการเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
กวาเดิม 

(ชุลีพร  สุสุวรรณ  2545  :  23) 
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ชายชรากับลูกทั้งสาม 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองชายชรากับ 
ลูกทั้งสาม 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องชายชรากับ

ลูกทั้งสาม 

L 
อานเรื่องชายชรากับ    

ลูกทั้งสามแลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองชายชรากับ 

ลูกทั้งสาม   ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องชายชรากับลูกทั้งสาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องชายชรากับลูกทั้งสาม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 246

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานนิทานตอไปนี้    แลวตอบคําถาม 
 

 
 
 

ดาวลูกไก 
 

  กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว   มีตายายคูหนึ่งเปนคนยากจน  ปลูกบานอยูเชิงเขา ตากับยายเลี้ยง แมไก
ไว  1  ตัว    และแมไกมีลูกอีก  7  ตัว   ตายายเลี้ยงแมไกและลูกไกดวยความรักและเอาใจใส  วันหนึ่งในเวลา
ใกลค่ํามีพระธุดงครูปหนึ่งเดินธุดงคมาปกกลดอยูที่เชิงเขาใกลบานตากับยาย ตากับยายไดไปกราบไหวดวย
ความปติยินดีและปรึกษากันวาจะทําอาหารไปถวายทานสัก  1  ม้ือ    แตตนเองก็เปนคนยากจนไมมีเงินทองที่
จะไปหาซื้ออาหารมาถวายพระ  ตากับยายจึงจําใจตองฆาแมไก    เพื่อจะนําไปทําอาหารถวายพระธุดงค 
  สวนแมไกซึ่งกกลูกทั้ง 7 ตัว  อยูใตถุนบานไดยินเรื่องที่ตากับยายปรึกษากันก็รูตัววาจะถูกจับฆาเพื่อ
เปนอาหารใหพระธุดงค   แมไกไมมีความหวั่นกลัว  เต็มใจสละชีวิตเพื่อทดแทนบุญคุณของตากับยายที่เล้ียงมา    
ตากับยายจะไดรับผลบุญกุศลจากการทําบุญในครั้งนี้    แมไกจึงไปร่ําลาลูกไกทั้ง  7  ตัว  ส่ังเสียใหลูกๆ  รักใคร
ชวยเหลือกัน   และสํานึกในบุญคุณตากับยายและรูจักตอบแทนบุญคุณเมื่อมีโอกาส  ลูกไกทั้ง   7  ตัว    ไดฟง
แมไกพูดเชนนั้นตางพากันรองไหคร่ําครวญอาลัยแม 
  เชาวันรุงขึ้น ตากับยายก็ฆาแมไกแลวนําไปทําอาหารถวายพระ สวนลูกไกทั้ง 7 ตัว   ไดปรึกษากันวา  
เมื่อไมมีแมแลวพวกตนก็จะไมขอมีชีวิตอยูตอไปอีก  จะขอติดตามแมไกไปทุกชาติ  จึงพรอมใจกันกระโดดเขา
กองไฟตายตามแมไกไปทันที    ดวยจิตที่ยึดมั่นกตัญู  ลูกไกจึงไปเกิดบนทองฟาเปนกลุมดาว   7  ดวง  
เรียกวา  ดาวลูกไก   สองแสงระยิบระยับอยูบนทองฟาทุกค่ําคืนตลอดไป 

(สํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  2536  :  34) 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค  KWLH Plus  (ฉบับที่ 2) 
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1.   ยายกับตาฆาแมไกเพราะอะไร             (บอกรายละเอียด) 
   
   
   

2.  ตอนจบของนิทานเรื่องนี้เปนอยางไร     (จัดลําดับเหตุการณ) 
   
   
   

3.  ทําไมจึงเรียกวาดาวลูกไก      (บอกความสัมพันธ) 
   
   
   

4.  นิทานเรื่องนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร   (สรุปใจความสําคัญ) 
   
   
   

5.  นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร        (บอกความสําคัญ) 
   
   
   

6. ผูเขียนแตงนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายใด       (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง   การอานเชิงวิเคราะห        เวลา  2  คาบ  (120  นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหสารคดี   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่มุง
เสนอเนื้อหา   เรื่องราวของบุคคล  สถานที่  หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู  ขอเท็จจริงและความคิดตามที่เปน
จริง    โดยใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน  และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง
ในการประเมินคุณคาในสิ่งที่อานเพื่อทําใหผูอานเกิดคุณคาทางปญญา  เกิดความรอบรูในเรื่องราวตางๆ  และ
ทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกรายละเอียดของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 2.   จัดลําดับเหตุการณของสารคดีไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ สารคดีไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนสารคดีไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
  1.    สารคดีสําหรับเด็ก   เร่ือง    ทองบางสะพาน, ไขมุก 
  2.   การอานสารคดี 
 3.  การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

 
ส่ือการเรียนรู 

 1.  สารคดีสําหรับเด็ก   เร่ือง    ทองบางสะพาน, ไขมุก 
  2.  ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1. การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐานการ
อาน  เนื้อหาประเภทนิทาน  
และการเรียนรูตามขั้นตอน
ของเทคนิค  KWLH  Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.   ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ  โดยในชั่วโมงนี้ฝกการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
สารคดีสําหรับเด็ก 
2.   อธิบายความรูเร่ืองสารคดีสําหรับ
เด็ก  หัวขอตอไปนี้ 
 -   ความหมายของสารคดี 
 -   จุดมุงหมายในการเขียน 
 -   ประโยชนที่ไดรับจาก 
เนื้อเรื่องในสารคดี 
3.   ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และการเขียน
บันทึกลงใน    ตาราง  KWLH - 
Chart 
 
 
 
 
1. ติดแผนภูมิบทกลอนในนิราศ
ถลางของนายมี  
(หมื่นพรมสมพัตรสร)   ที่กลาวถึง
ทองบางสะพาน  ดังนี้  “กระทั่งถึง
บางสะพานสถานที่ 
มีทองดีแตบุราณนานหนักหนา  
บังเกิดกับกายสิทธิ์อิสรา 
ไมมีราคีแกมแอรมเรือง” 
2.   ซักถามนักเรียนถึงส่ิงที่กลาวถึง
ในบทกลอนเพื่อเชื่อมโยงสูสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง  “ทองบางสะพาน” 
 

1.   ซักถามส่ิงที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทสารคดี 
2.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และการ
เขียนบันทึกลงในตาราง  KWLH  
Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   อานบทกลอนจากแผนภูมิ 
2.   รวมกันตอบคําถามของครู 
ถึงส่ิงที่กลาวถึงในบทกลอน  คือ  
“ทองบางสะพาน” 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน   
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรม
กอนการอาน ขั้น K – (What 
We Know ) นักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น  W 
(What We Want  to  fine  
Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อาน 
 

1. ติดคําวา ”ทองบางสะพาน” 
2.  ติดแผนภูมิ  KWLH -  Chart   
บนกระดานดํา 
3. กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว  
เกี่ยวกับ  “ทองบางสะพาน” แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K 
 
1. ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถาม
ประเภทวิเคราะห 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ “ทองบางสะพาน”   ที่
นอกเหนือไปจากสิ่งที่นักเรียนรูแลว 
3.  บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง  W 
4.  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม โดย
ครูคอยชวยเหลือแนะนํา  และตั้ง
คําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 -  ทองบางสะพานพบที่ไหน 
 -  ทําไมทองบางสะพานจึงมี   
ชื่อเสียง 
 -  ชาวบานมีวิธีการรอนทอง
อยางไร 
 -   กอนจะไปขุดทองชาวบาน
ตองปฏิบัติตนอยางไร 
 -   นักเรียนไดรับประโยชน
อะไรบางจากการอานเรื่องนี้ 

1.  อานบัตรคํา 
2. ชวยกันระดมสมองถึงส่ิงที่รูแลว
เกี่ยวกับ “ทองบางสะพาน” 
3. บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง  
ชอง K 
 
 
 
 
1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะห 
2. รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่  
นักเรียนตองการรูเกี่ยวกับ    “ทอง
บางสะพาน”       
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.  ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะหประเภท
ตางๆ แลวบันทึกลงในตารางชอง  W 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลัง  การอาน  ขั้น L (What  
We  Have  Learned)   
นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรูเพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 

1.  แจกเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง  “ทองบางสะพาน”
ใหนักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล 
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “ทองบางสะพาน”   
แลวบันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงใน ตารางชอง L 
3. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน   
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว  กับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรูที่ตั้งไวในชอง  
W   วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
5. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา    
คําตอบไมได  ไวที่สวนทายของ    
ตาราง ในชอง  W 
 
1. กระตุนใหชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอานสารคดี
สําหรับเด็ก  เร่ือง  “ทองบางสะพาน” 
2.  บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน  ตาราง 
ชอง H 
 
 
 
 

1.  อานในใจเนื้อหาประเภทสารคดี
สํารับหรับเด็กเรื่อง “ทองบางสะพาน” 
เปนรายบุคคล 
2.  รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “ทองบางสะพาน” 
3. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรู
แลว และบันทึกลงในตารางชอง L 
4. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
5. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมได   แลวบันทึกลงใน    
ตารางชอง  W   เปนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองถึงแหลง    
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหา คําตอบไมได
จากการอานสารคดีสําหรับเด็กเรื่อง  
”ทองบางสะพาน” 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด 
(Mapping) 
 
 
 
  ขั้นที่ 6   การสรุป
เร่ืองจากการอาน 
(Summarizing) 
 
 
 
 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหเปนกลุมยอย   
โดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 

1.  ทบทวนการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกันสราง
แผนภาพความคิดเรื่อง   
“ทองบางสะพาน” 
 
1. ทบทวนความรูเร่ืองการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป  
ใจความสําคัญเรื่อง  
“ทองบางสะพาน “  จากแผนภาพ
ความคิด 
 
1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง    “ไขมุก”  
และแจกตาราง  KWLH – Chart  ให
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับเด็ก ตาม
ขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWLH Plus  เปนกลุมยอย  โดยมีครู
คอยแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี 
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ 
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิดนิทานเรื่อง 
“ทองบางสะพาน” เปนรายบุคคล 
 
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญเรื่อง “ทอง 
บางสะพาน” จากแผนภาพความคิด 
2. เขียนสรุปใจความสําคัญเรื่อง  
”ทองบางสะพาน” จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล 
 
1.  รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง”ไขมุก”   ตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  
Plus  เปนกลุมยอย 
 
 
 
1.  ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี 
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 

 
4.  การวัดและประเมินผล 

 
1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ ปรนัย  
จํานวน  10  ขอ 

 
1. รวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 
2.  สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบปรนัย   จํานวน  
10  ขอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 253

 

 

 
 
 
 
 

สารคดีสําหรับเด็ก เรื่อง    “ทองบางสะพาน” 

 ทองบางสะพาน  ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทองนพคุณ   จากหลักฐานที่ปรากฏอยูในหนังสือ
ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4   กลาววา  ทองคําเนื้อสุกใสขายหนัก 1 บาท  เปนราคา 9  บาท  เรียกวานพคุณ 9    
นอกจากนี้เรื่องทองบางสะพานยังปรากฏในพงศาวดาร เมื่อป  2289   ในรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศ  ผูร้ัง
เมืองกุยสงทองรอนหนัก 3 ตําลึง  เขาถวายสมเด็จพระเจาบรมโกศ  จึงโปรดใหเกณฑไพร  2,000  คน  แยก
ออกไปตั้งรอนทอง   โปรดรอนทองเปนเวลาปเศษ    จนถึงป  2291  ผูร้ังเมืองกุยจึงไดนําทองเขาถวายเปน
น้ําหนัก  80  ชั่งเศษ   จึงโปรดใหผูร้ังเมืองกุยเปนพระบุรี   นอกจากนั้นในนิราศถลางยังเขียนไววา 
  “กระทั่งถึงบางสะพานสถานที่   มีทองดีแตบุราณนานหนักหนา 
 บังเกิดกับกายสิทธิ์อิศรา          ไมมีราคีแกมแอรมเรือง 
 เนื้อกษัตริยชัดแทไมแปรธาตุ        ธรรมชาติสุกใสวิไลเหลือง 
 ชาติประหังหุงขาดบาทละเฟอง        ถึงรุงเรืองก็ยังเยาเบาราคา 
 บางสะพานผุดผองไมตองหุง       ราคาสูง สมศักดิ์ศรีดีหนักหนา 
 พี่อยากไดเนื้อทองใหนองทา          แตวาสนายังไมเทียมตองเจียมใจ” 
 นายกฤษฎา  หมวดนอย  ชาวบานบางสะพาน  ไดรวบรวมเรื่องราว “ตํานานทองบางสะพาน”  
เอาไวเพื่อตองการใหชาวประจวบคีรีขันธ และคนไทยตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและนักทองเที่ยว  ไดทราบ  
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะทองคําที่มีราคาแพงที่สุด   คือ “ทองนพคุณ”   ซึ่งมีอยูที่   ต.รอนทอง  
อ.บางสะพาน  ทั้งนี้นักทองเที่ยวที่เขามาจะไดเรียนรูเรื่องราวของ”ตํานานทองบางสะพาน” และดูวิธีการขุดหา
ทองในลักษณะของภูมิปญญาชาวบานที่ยังคงมีใหเห็นในปจจุบัน 
 สมัยกอนใชวิธีการฉีดทองซึ่งไมตองเสียคาใชจาย  สําหรับขั้นตอนก็ไมยุงยาก  เพียงใชสายยางฉีดน้ํา
ไปบริเวณกองดินที่อยูบริเวณปากบอ    ซึ่งขุดขึ้นมาไวใหไหลลงไปยังรางไมดานลาง  เมื่อเศษดิน เศษหิน 
สวนหนึ่งไหลออกไปหมดแลว  หลังจากนั้นตองชวยกันกอบดินไลเลียงเพื่อนํามารอน  วิธีนี้เปรียบเสมือนเปน  
ภูมิปญญาชาวบานก็วาได ดูคอนขางจะไดผลทีเดียวเพราะการรอนทองจะเริ่มตนจากการเอาดินปนแรมาขยําบี้
กับน้ําใหเปนโคลน  แลวคอยเอียงเลียงแลวนําไปรอนในน้ําเพื่อเอาโคลนและทราย หรือส่ิงอื่นๆ ที่เบากวา   ทอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 254

ออกไป  สวนทองและแรอื่นๆ  ที่หนักกวาจะรวมกันอยูในเลียง  แรอื่นๆ จะมีสีดํา  สวนแรทองจะมีสีเหลืองแวว
วาวและมองเห็นไดอยางชัดเจนเพียง 1 อาทิตย 
 ชาวบานมีความเชื่อวากอนขุดทองตองมีการบวงสรวงเจาที่เจาทาง  หามสวมรองเทาเขาไปใน
บริเวณหลุมที่ขุดทอง 
 ราคาทองสมัยกอนยอมรับวาคอนขางถูกมาก คือ บาทละ 70  บาทเทานั้น  แตในปจจุบันราคาทอง
บางสะพานหากเปนเกล็ดทอง ก็จะขายอยูที่บาทละประมาณ 7,000 บาท  หากเปนกอนก็จะขายออกถึงบาทละ 
20,000  บาท   สวนคุณสมบัติของทองบางสะพาน เนื้อทองจะบริสุทธิ์ เกือบจะเรียกวาไมมีอะไรเจือปน สีสันสุก
วาว  เปนทองคําที่เนื้อดีที่สุดของเมืองไทยและโลก   ปจจุบันนี้นักทองเที่ยวที่ทราบเม่ือเดินทางเขามาดู  การ 
“รอนหาทองบางสะพาน”  สวนใหญขากลับก็จะแวะซื้อทองกลับไปดวย  เพราะเชื่อวาเปนเครื่องราง ของขลัง
สามารถปองกันภยันตรายและภูตผีปศาจไดดี 

(กรมทรัพยากรธรณี 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 255

ทองบางสะพาน 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองทองบางสะพาน 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง 
ทองบางสะพาน 

L 
อานเรื่อง 

ทองบางสะพาน 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ือง ทองบางสะพาน 

ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องทองบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องทองบางสะพาน 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  ไขมุก 
  ไขมุก เปนวัตถุแข็งกลม และมีความวาว   สรางขึ้นโดยหอยบางชนิด   เชน    หอยกาบ    หอยหูกวาง   
และหอยมุกจาน   ไขมุกเกิดจากสิ่งแปลกปลอม  เชน  กรวด  เม็ดทราย   ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก  เชน  หนอน  
ส่ิงเหลานี้หลุดเขาไปติดในเปลือกหอยดานในทําใหเกิดความระคายเคืองจึงสรางสารชนิดหนึ่งออกมาแลวคอยๆ 
เคลือบรอบส่ิงแปลกปลอมนั้นไว  เปนชั้นๆ กระบวนการเกิดเปนเม็ดมุกนี้ตองใชเวลานานหลายปกวามุกจะมี
ขนาดใหญ   โดยทั่วไปจะใชเวลาไมต่ํากวา 1 ปครึ่ง ถึง 2 ป  หอยตัวหนึ่งอาจสรางเม็ดมุกไดหลายเม็ด  การเก็บ
หอยมุกใตทะเลหรือแมน้ําทํากันมานานกวา  2,000  ปแลว    บริเวณที่มีการเก็บหอยมุกเกาแกที่สุดอยูนอก
ชายฝงทะเลทางเหนือของประเทศศรีลังกา   ผูเก็บจะตองดําน้ําลงไปลึกมาก  ไขมุกที่มีคุณภาพดีที่สุด  คือ  
ไขมุกที่มาจากอาวเปอรเซีย 
  ไขมุกที่เก็บไดจะไมคอยสมบูรณ   สวนใหญจะมีรูปรางกลม   สีของไขมุกมีตั้งแตสีขาว ครีม ชมพู 
เหลือง ฟา เขียว เทาเขม และดํา  สีที่แตกตางกันนี้ขึ้นอยูกับชนิดของหอย และสภาพแวดลอมที่หอยอยู   ราคา
ของไขมุกก็จะขึ้นอยูกับสีความวาว และน้ําหนัก   รูปรางก็จะตองกลม   ไขมุกที่มีราคาแพงสวนใหญจะเปนสีขาว  
ครีม  ชมพู และดํา ไขมุกที่เก็บมาไดจะถูกนํามาคัดเลือกตามรูปราง ขนาด สีและคุณภาพ   จากนั้นจึงนํามาเจาะ
รูรอยดวยไหมเพื่อทําเปนสรอยไขมุก   ถาสีของไขมุกในสายสรอยเขากันไดมากราคาก็ยิ่งสูงขึ้น 
  การคิดคนวิธีทํามุกเล้ียงเปนการทดลองที่มีมานานแลว   ชาวญี่ปุนทําการทดลองไดเปนผลสําเร็จ 
มุกเลี้ยงทําโดยนําส่ิงแปลกปลอมที่ทําจากเปลือกหอยมุกตัวอื่นใสเขาไปในเปลือกชั้นในของหอยที่มีอายุ  3  ป   
แลวใสหอยไวในกรงใตทะเล   ชั้นของมุกจะคอยๆ กอตัวรอบส่ิงแปลกปลอมนั้น  หอยมุกจะไดรับการดูแลอยางดี
เปนเวลา  10 เดือน ถึง  3  ปครึ่ง   นับตั้งแตวันที่ใสส่ิงแปลกปลอมเขาไป  ระยะเวลาที่ดูแลหอยมุกขึ้นอยูกับ
อัตราการสะสมตัวของมุกซึ่งแตกตางกันไปในน้ําที่แตกตางกัน    ถามองดวยตาเปลาลักษณะภายนอกของมุกแท
กับมุกเลี้ยงจะไมมีความแตกตางกันเลย 
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  ไขมุกเทียมหรือไขมุกปลอมทํามาจากการเคลือบแกวหรือพลาสติก  ความแตกตางระหวางไขมุกแท
กับไขมุกปลอมสังเกตไดจากสี และความวาว วิธีพิสูจนไขมุกมีหลายวิธี  วิธีแรกใหนําไขมุกมาสองกับ แสงไฟ  
ไขมุกเทียมจะไมมีความวาว และสีเคลอืบเหมือนมุกแท   บางครั้งอาจเห็นรอยเชื่อมตอหรือ รอยแตกหรือกะเทาะ 
วิธีสุดทาย เปนวิธีที่งายที่สุด  นําไขมุกมาถูกับฟน  ไขมุกแทจะไมเปนรอย   ถาใชล้ินสัมผัสจะรูสึก  สากๆ 
  ปจจุบันสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป น้ําเกิดมลพิษ  ไขมุกแทจึงหายากมากยิ่งขึ้น   การทํามุก
เล้ียงมีการกระจายกันอยูทั่วโลก   การจับหอยมุกตามธรรมชาติจึงลดลง  ไขมุกจัดเปนส่ิงที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ    
ดังนั้น  จึงควรชวยกันอนุรักษหอยมุกใหคงอยูตลอดไป 

 

(วรนารถ  วัชราธร  2547 : 67-68) 
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ไขมุก 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ือง ไขมุก 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่อง ไขมุก 

L 
อานเรื่องไขมุก 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ือง ไขมุกไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
แผนภาพความคิดเรื่องไขมุก 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องไขมุก 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้    แลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

 

 

 

 

 
น้ํามัน 

 น้ํามัน  หรือที่เรียกกันวา  น้ํามันปโตรเลียม  เปนของเหลวขนมีสีเหลืองออนไปจนถึงสีดํา  พบอยูใน
ชั้นหินใตผิวโลก   คําวา  ปโตรเลียม  มีความหมายโดยตรงวา  น้ํามันหิน   น้ํามันเกิดจากการสลายตัวของ 
ซากพืชและซากสัตวทับถมกันมาเปนเวลาหลายลานป  พืชและสัตวเหลานั้นลวนเปนส่ิงมีชีวิตในทะเลที่มีขนาด
เล็กมาก  เมื่อตายลงก็กลายเปนซากทับถมกันอยูบริเวณกนทะเล  บางแหงซากพืชและซากสัตวจะถูกฝงลงไปใต
ชั้นทราย   โคลน  และหิน   ทําใหอากาศเขาไปไมถึง   ซากพืชและซากสัตวดังกลาวจึงเนาเปอยชา  เมื่อกาลเวลา
ผานไปเศษหิน  ดิน  ทราย   ก็จะตกตะกอนอยูบริเวณกนทะเลเปนชั้นๆ  หลายชั้น   ชั้นที่มีอายุมากจะเริ่มแข็งตัว
เปนหินตะกอนกอน  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและความดันจากชั้นที่อยูขางบนจะทําใหซากพืชและ  
ซากสัตวเหลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง   ซากเหลานั้นจะคอยๆ เปล่ียนเปนหยดน้ํามันอยางชาๆ หยดน้ํามันจะ
ไหลไปตามรองหินแลวไปขังรวมกัน ทําใหเกิดเปนแหลงนํามันซึ่งอยูในชั้นใตดิน 
  วิธีการขุดเจาะน้ํามันเพื่อนําขึ้นมาใช  จะตองเจาะหรือขุดลงไปจนถึงแหลงที่น้ํามันขังอยู แลวจึงนํา
น้ํามันขึ้นมาบนผิวโลก   เม่ือนําน้ํามันไปเขาโรงกลั่นก็จะถูกแยกออกเปนสวนตางๆ  ไดแก น้ํามันรถยนต    น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันกาด   น้ํามันเตา 
  ปจจุบันมนุษยตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้เปนอยางมาก   มนุษยใชน้ํามันเปนแหลง   
พลังงานและเปนเชื้อเพลิงใหแกยวดยานพาหนะ   นอกจากนี้ยังสามารถนําบางสวนของน้ํามันมาใชทําพลาสติก   
สีทาบาน  ยารักษาโรค   และผลิตภัณฑตางๆ 
  การเกิดน้ํามัน  ตองใชเวลาหลายลานป   น้ํามันเปนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป  ไม
สามารถนํากลับมาใชใหมได  ไมมีวิธีใดที่จะทําใหน้ํามันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  คนใชน้ํามันหมดเปลืองอยาง

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  (ฉบับที่  3) 
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รวดเร็ว เชื่อวาตอไปน้ํามันก็คงจะหมดลงอยางแนนอน  คนคงตองหันไปใชพลังงานอื่นแทน  ดังนั้นจึงควรชวยกัน
ใชน้ํามันอยางประหยัดกอนที่จะไมมีน้ํามันใหใชอีกตอไป 

(กระทรวงพลังงาน 2549) 
 

1.   น้ํามันปโตรเลียมมีสีอะไร            (บอกรายละเอียด) 
   ก.    สีฟาออนไปจนถึงสีดํา 
  ข.    สีแดงออนไปจนถึงสีดํา 
   ค.    สีเขียวออนไปจนถึงสีดํา 
   ง.  สีเหลืองออนไปจนถึงสีดํา 

2.    เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนที่จะขุดน้ํามันขึ้นมาใชได    (จัดลําดับเหตุการณ) 
 ก.  เมื่อน้ํามันเปลี่ยนเปนสีดํา 
 ข.    เมื่อซากพืช  ซากสัตว  เกิดการสลายตัว 
 ค.    เมื่อหยดน้ํามันไหลไปขังรวมกันในชั้นใตดิน 
 ง.    เมื่อเศษหิน ดิน ทราย ตกตะกอนอยูกนทะเล 

3.   เราจะไดน้ํามันรถยนตมาใชหลังจากเกิดเหตุการณใด (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. หลังจากนําน้ํามันไปเขาโรงกลั่น 
ข. หลังจากหินดินทรายตกตะกอน 
ค. หลังจากซากพืชซากสัตวเนาเปอย 
ง. หลังจากขุดเจาะน้ํามันจากชั้นใตดิน 

4.   เราจะพบน้ํามันไดที่ไหน   (บอกรายละเอียด) 
ก. ในปา 
ข. ในทะเล 
ค. ในแมน้ํา 
ง. ในทะเลทราย 

5.   ใจความสําคัญของเรื่องนี้ตรงกับขอใด    (สรุปใจความสําคัญ) 
 ก.    น้ํามันเปนส่ิงจําเปนตอรถยนตอยางมาก 
 ข.   การขุดเจาะน้ํามันตองเสียคาใชจายมาก 
 ค.   น้ํามันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพง 
 ง.   น้ํามันเกิดจากการสลายตัวของซากพืช  ซากสัตว  ที่ใชเวลาหลายลานป 
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6. ผูเขียนมีจุดมุงหมายใดในการเขียนเรื่องนี้           (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ใหชวยกันประหยัดน้ํามัน 
ข. ใหรูวิธีการขุดเจาะน้ํามัน 
ค. ใหรูจักประเภทของน้ํามัน 
ง. บอกที่มาของการเกิดน้ํามัน 

7.  ในปจจุบันนี้น้ํามันชนิดใดมีความสําคัญมากที่สุด (บอกความสําคัญ) 
ก. น้ํามันเตา 
ข. น้ํามันกาด 
ค. น้ํามันดีเซล 
ง. น้ํามันรถยนต 

8.    บุคคลใดปฏิบัติตนเกี่ยวของกับการประหยัดน้ํามันมากที่สุด    (บอกความสัมพันธ) 
 ก.  แดงนําน้ํามันดิบมาใชกับรถยนต 
 ข.    เขียวเลือกใชส่ิงของที่ทํามาจากน้ํามัน 
 ค.    ดําหันมาขึ้นรถเมลเพื่อชวยประหยัดน้ํามัน 
 ง.    ขาวนําซากพืชและซากสัตวไปทิ้งที่ทะเลเพื่อใหเกิดน้ํามัน 

9.    เพราะเหตุใดเราจึงตองใชน้ํามันอยางประหยัด (บอกความสัมพันธ) 
ก. เปนสินคาที่มีราคาแพง 
ข. ตองนําเขาจากตางประเทศ 
ค. กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
ง. เปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 

10. ถาน้ํามันหมดไปจากโลกจะเกิดผลกระทบใดบาง (บอกความสําคัญ) 
 ก.    สภาพแวดลอมจะเปนพิษมากขึ้น 
 ข.    ส่ิงมีชีวิตในทะเลจะตายลงเปนจํานวนมาก 
 ค.    รถยนตตองเปลี่ยนไปใชพลังงานชนิดอื่นแทน 
 ง.    ส่ิงของเครื่องใชที่ทํามาจากน้ํามันจะมีราคาแพง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง   การอานเชิงวิเคราะห       เวลา  2  คาบ  (120 นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหสารคดีเปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่มุงเสนอ
เนื้อหาเรื่องราวของบุคคล  สถานที่  หรือเหตุการณเกี่ยวกับความรู  ขอเท็จจริงและความคิดตามที่เปนจริง โดยใช
ความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน  และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการ
ประเมินคุณคาในสิ่งที่อานเพื่อทําใหผูอานเกิดคุณคาทางปญญา  เกิดความรอบรูในเรื่องราวตางๆ  และทําให
เปนคนทันโลกทันเหตุการณ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกรายละเอียดของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 2.   จัดลําดับเหตุการณของสารคดีไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ สารคดีไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของสารคดีที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนสารคดีไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
  1.    สารคดีสําหรับเด็ก   เร่ือง    มัมม่ี, กอนหินยักษ 
  2.    การอานสารคดี 
 3.    การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ 
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
 
ส่ือการเรียนรู 
  1.   สารคดีสําหรับเด็ก   เร่ือง    มัมม่ี, กอนหินยักษ 
  2.  ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.   การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐานการ
อานเนื้อหาประเภทนิทาน  
และการเรียนรูตามขั้นตอน
ของเทคนิค  KWLH  Plus 
 
 
 
 
 
2.   การจัดกิจกรรมฝก    
ความสามารถดานการอาน    
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน   
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรม
กอน  การอาน  ขั้น  K – 
(What We Know )  
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน 
 
 
 
 

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝกการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
สารคดีสําหรับเด็ก 
2.   ทบทวนความรูเร่ืองสารคดี
สําหรับเด็ก 
3.   ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และการเขียน
บันทึกลงในตาราง  KWLH  Chart 
 
 
 
 
1. ติดภาพ “มัมม่ี” แลวใหนักเรียน
ชวยกันอภิปรายถึงลักษณะของมัมม่ี
เพื่อเชื่อมโยงสูสารคดีสําหรับเด็ก
เร่ือง ”มัมม่ี” 
 
 
 
 
 
1. ครูติดบัตรคําวา”มัมม่ี” 
2.   ติดแผนภูมิ  KWLH -  Chart 
3.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตอบคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว
เกี่ยวกับ  “มัมม่ี”  จากนั้นครูบันทึก
คําตอบที่ไดลงใน ตารางชอง  K 
 
 

1.   ซักถามส่ิงที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็ก 
2.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และการ
เขียนบันทึกลงในตาราง  KWLH  
Chart 
 
 
 
 
 
1. รวมกันอภิปรายถึงลักษณะของ
มัมม่ีตามความรูเดิมของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
1.   อานบัตรคํา 
2.  ชวยกันระดมสมองในการคิดถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ ”มัมม่ี” 
3.  บันทึกคําตอบที่ไดลงในตาราง
ชอง  K ที่ครูแจกใหเปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น W 
(What We Want  to  fine  
Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลังการอาน  ขั้น L (What  
We Have Learned)   
นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 

1.  ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ  “มัมม่ี” แลว  บันทึกคําถาม
ของนักเรียนลงใน   ตารางชอง  W 
3.  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม โดย
ครูคอยชวยเหลือแนะนํา  และตั้ง
คําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - ทําไมชาวอียิปตจึงคิดคนวิธี
ทํามัมม่ีขึ้นมา 
 - มัมม่ีมีขั้นตอนการทําอยางไร 
 - ส่ิงสําคัญในการทํามัมม่ี      
มีอะไรบาง 
 - เพราะเหตุใดในการทํามัมม่ี
จึงตองนําทรัพยสมบัติใสไวในปรามิด 
 - การทํามัมม่ีมีความสําคัญ
กับชาวอียิปตอยางไร 
 - ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
ในการเขียนเรื่องนี้ 
 

1.  แจกเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “มัมม่ี” ใหนักเรียน
อานในใจเปนรายบุคคล 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เ รี ยนรู แล วหลั งจากอ านสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง ”มัมม่ี”  
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันจัดลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 

1.  ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.  รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “มัมม่ี” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.  ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะห  แลวบันทึก
ลงในตารางชอง  W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  อานในใจเนื้อหาประเภทสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง ”มัมม่ี” เปนรายบุคคล
2.  รวมกันระดมสมองถึง ส่ิงที่ ได
เรียนรูแลว หลังจากการอานสารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง ”มัมม่ี”  
3. บันทึกส่ิงที่ ได เรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรูเพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพ ความคิด 
(Mapping) 
 
 

5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลวกับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรู  ที่ตั้งไวในชอง  
W วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหา    
คําตอบไมได  ไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง  W 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอาน สารคดี
สําหรับเด็ก  เร่ือง “มัมม่ี” 
2.  บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะ
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงในตาราง 
ชอง H 
 
1.   ทบทวนรูปแบบการสราง    
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2.   กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของสารคดีสําหรับเด็กเรื่อง 
”มัมม่ี” 

5.  ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6.  ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา 
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่ยัง
หาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  W   
เปนรายบุคคล 
 
 
 
1.  ชวยกันระดมสมองถึงแหลง    
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานสารคดีสําหรับเด็กเรื่อง ”
มัมม่ี” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงในตารางชอง H 
 
 
1.  ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2.  สรางแผนภาพความคิดของ    
สารคดีสําหรับเด็กเรื่อง “มัมม่ี” 
เปนรายบุคคล 

   
  ขั้นที่ 6   การสรุป

เร่ืองจาก  การอาน 
(Summarizing) 
 

1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “มัมม่ี” จากแผนภาพ    
ความคิด 
 

1.  รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญของนิทานเรื่อง  
“พญาชาง” จากแผนภาพความคิด 
2.  สรุปใจความสําคัญของ สารคดี
สําหรับเด็กเรื่อง “มัมม่ี” จาก   
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหเปนกลุมยอย 
โดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 
 
4.  การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ครูกําหนดหัวขอเร่ือง “กอนหิน
ยักษ”  และแจกตาราง  KWLH – 
Chart  ใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรม 
การอานเชิงวิเคราะหสารคดีสําหรับ
เด็ก ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH  Plus  เปนกลุมยอย  
โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับสารคดี 
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 
 
1.   สังเกตการรวมกิจกรรมของ   
นักเรียน 
2.   ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3.   ใหนักเรียนทําแบบทดสอบอัตนัย  
จํานวน  6  ขอ 

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง ”กอนหินยักษ” ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  
Plus เปนกลุมยอย 
 
 
 
 
1.  ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารคดี 
และการอานเชิงวิเคราะหสารคดี 
 
1.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 
2. สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.   ทําแบบทดสอบอัตนัย   จํานวน  
6  ขอ 
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สารคดีสําหรับเด็ก   เรื่อง   มัมมี่ 

 การทํามัมม่ีเกิดขึ้นในประเทศอียิปตเมื่อหลายพันปมาแลว  นับเปนส่ิงมหัศจรรยชิ้นหนึ่งของโลก    
ชาวอียิปตมีความเชื่อวาเมื่อคนตายไปแลววิญญาณจะไมดับสูญ จะแยกออกจากรางไปชั่วคราวเทานั้น   
วิญญาณจะไปสิงอยูในสัตวตางๆ เมื่อครบกําหนดก็จะกลับมาอีกมาเขารางเดิมอีกครั้ง ดังนั้นจึงตองเก็บรักษา
รางกายของคนๆ นั้นใหดีที่สุด ตองไมใหเนาเปอยเพื่อรอการกลับมาเกิดใหมอีกครั้ง 
  ในระยะแรก  การรักษาซากศพทํากันอยางงายๆ   คือ  เอาผาหอศพไวแลวฝงลงไปในหลุมทรายที่
แหงและรอนจะชวยรักษาสภาพของซากศพไวไดอยางนามหัศจรรย   ตอมาจึงมีกรรมวิธีในการทํามัมม่ี   โดยเริ่ม
ตั้งแตการนําอวัยวะภายในที่เนาเปอยเร็วออกมา  คือเอาสมอง  ตับ  ปอด  กระเพาะ  ลําไส มาทําใหแหง หอดวย
ผาลินินแลวเก็บไวในโถแตละใบ  โถนี้จัดทําขึ้นเปนพิเศษซึ่งฝาครอบของโถจะทําเปนรูปหนาของคนและสัตว   
หัวใจจะเก็บไวในรางเดิมของซากศพ  เพราะเชื่อวาหัวใจคือส่ิงที่บันทึกการกระทําทั้งหมดในอดีตของคนๆ นั้น   
และจะตองถูกนําไปชั่งบนตาชั่งเพื่อเทียบกับน้ําหนักของขนนก  ในดินแดนหลังความตาย  ถาหัวใจมีน้ําหนักเบา
กวาขนนก หรือหนักเทากับขนนก  แสดงวาเจาของหัวใจทําความดีไวมากจะมีสิทธิ์ไดไปอยูกับเทพเจา  แตถา
หัวใจหนักกวา  หัวใจของผูนั้นจะถูกกินจนหมดเปนการลงโทษ  ทําใหไมมีโอกาสไดไปเกิดใหม 
  สวนรางกายที่เหลือจะถูกนํามาลางทําความสะอาดแลวนําสารชนิดหนึ่งที่เรียกวา  แนทรอน   มาอัด
ไวรอบๆ รางกาย  ทิ้งไวเปนเวลา  40  วัน  ซากศพจะแหงและไมมีการเนาเปอยอีกตอไป   ภายในรางกายและ
สวนศีรษะที่วางเปลาจะถูกอัดดวยขี้เล่ือย  ผาลินิน  เครื่องเทศและเครื่องหอม จากนั้นจึงใชผาลินินพันรางกาย
อยางแนนหนาจนทั่วทั้งตัว  ขั้นตอนสุดทายคือ นํามัมม่ีใสลงในโลงที่ตกแตงไวอยางสวยงาม  ที่ฝาปดจะวาดเปน
รูปใบหนา  เขียนชื่อ  และ คุณความดีของผูตาย สวนภายในโลงจะวาดเปนรูปเทพเจาทั้งหลายในนรก  เมื่อปด
ผนึกโลงเรียบรอยแลว พระจะทําพิธีที่สําคัญพิธีหนึ่งคือ  พิธีเปดปาก  เพื่อใหมัมม่ีสามารถกิน ดื่ม และเคลื่อนไหว
ได  หากมัมม่ีไมไดรับการทําพิธีนี้ชีวิตหลังความตายของพวกเขาจะตกอยูในอันตราย  หลังจากเสร็จส้ินพิธีกรรม
ทุกอยางแลวจึงนําโลงไปไวในปรามิด  พรอมกับทรัพยสมบัติมากมาย  เชน  เส้ือผา  เครื่องประดับ  เพชรพลอย  
เชื่อกันวาจะไดเอาไวใชในเวลาที่เกิดใหม   ปรามิดเปนที่เก็บมิดชิด ภายในมีเสนทางที่ซับซอนมาก พวกโจรก็ยัง
ขโมยของได  เมื่อขุดพบที่ซอนของมัมม่ีจึงไมมีของมีคาใดๆ เหลืออยูเลย 

(สกุลไทย 2549) 
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มัมมี่ 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ืองมัมม่ี 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องมัมม่ี 

L 
อานเรื่องมัมม่ี 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองมัมม่ี  ไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องมัมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปใจความสําคัญเรื่องมัมม่ี 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  กอนหินยักษ 

 กอนหินยักษหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา   สโตนเฮนจ   เปนผลงานของมนุษยในสมัยกอน   สรางขึ้น
เมื่อหลายพันปมาแลว  ตั้งอยูบนที่ราบอันกกวางใหญทางตอนใตของประเทศอังกฤษ  ประกอบดวยหินประมาณ  
30  กอน   นํามาเรียงกันเปนรูปวงกลมขนาดใหญ   มีกอนหินอีกหลายกอนวางทับบนยอดของกอนหินเหลานั้น
อีกทีหนึ่งเพื่อเชื่อมตอกันเปนวงกลม    ภายในวงกลมยังประกอบไปดวยกอนหินขนาดเล็กเรียงกันเปนรูปวงกลม
อีกเชนกัน  ภายในวงกลมเล็กนี้ก็ยังมีกอนหินเปนรูปครึ่งวงกลม  ซึ่งเปนกอนหินขนาดใหญที่สุดจัดเรียงอยูเปนคูๆ 
โดยมีกอนหินวางทับอยูบนยอดของแตละคู  มีรูปรางคลายประตูปราสาทขนาดใหญ   กอนหินยักษนี้เปนสถานที่
ที่มีความกวางทั้งหมดถึง  12  เมตร 
 กอนหินที่ใชทํากอนหินยักษแตละกอนจะมีความยาวประมาณ  6  เมตร และมีน้ําหนักมากกวา  40  
ตัน  มนุษยในสมัยโบราณใชเครื่องมือในการสรางไมกี่ชนิด  ไดแก  คอน  พลั่ว  ที่ทําจากเขากวาง  และจอบที่ทํา
จากกระดูกวัว  เครื่องมือเหลานี้สามารถนําไปใชตัดกอนหินจากภูเขาใหไดขนาดตามที่ตองการได  นอกจากนี้
มนุษยในสมัยโบราณยังใชมือลากกอนหินจากภูเขามาถึงจุดที่สรางกอนหินยักษเปนระยะทางไกลมากกวา  38  
กิโลเมตรไดอีกดวย 
 วิธีการสรางกอนหินยักษทําโดยการขุดหลุมกอน  แลวจึงนําหินที่เตรียมไวมาปกตามแนวดิ่ง  โดยใช
ไมซุงมาทําเปนปนจั่นขนาดใหญ  เมื่อปกกอนหินลงในหลุมแลวจึงใชดินกลบเพื่อยึดหินนั้นใหตรง  จากนั้นจึงทํา
การจัดวางกอนหินใหเปนรูปวงกลม  โดยเวนชองวางทุกชองใหเทากัน 
 จุดประสงคในการสรางกอนหินยักษนี้  สันนิษฐานกันวาเพื่อใชบูชาดวงอาทิตยในวันแรกของฤดูรอน
ทุกป  จะทําใหพืชและสัตวอุดมสมบูรณ  ถาเขาไปยืนในวงกลมและหันหนาไปทางทิศตะวันออกในวันแรกของ
ฤดูรอน  และมองผานหินคูที่ปกอยูคูกันไปยังหินเดี่ยวขนาดใหญซึ่งอยูไกลออกไป  สามารถเห็นดวงอาทิตยขึ้น
หลังกอนหินเดี่ยวกอนนั้น  ถาเริ่มมองเมื่อตอนฟาสางจะเห็นดวงอาทิตยคลายกับลูกไฟ  ดวงอาทิตยจะอยูตรง
ยอดขอบกอนหินนั้น  ดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่อยางชาๆ  แสงของดวงอาทิตยจะคลายกับลุกเปนไฟอยูบนยอดเสา
หิน  แสงจะสองลอดเขามาในวงกลมที่ยืนอยู  มีความงดงามมาก 

(ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน  2544 : 203 -204) 
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กอนหินยักษ 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองกอนหินยักษ 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง กอนหินยักษ 

L 
อานเรื่องกอนหินยักษ

อะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติมเรื่อง 
กอนหินยักษ  ไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
แผนภาพความคิดเรื่องกอนหินยักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปใจความสําคัญเรื่องกอนหินยักษ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 271

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้  แลวตอบคําถาม 

 

 

 

 

 

ควาย 
 “ควาย”  มีชื่อเรียกแตกตางกันไปแตละชาติแตละภาษา  เชน  ภาษาจีน  เรียกวา   “สุยหนิว”   ภาษา
ฟลิปปนส  เรียกวา “คาราบาว”    และภาษาไทย  เรียกวา “ควาย”  เปนตน 
 ควาย  เปนสัตวขนาดใหญชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับมนุษยมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ  จาก
หลักฐานภาพเขียนกอนยุคประวัติศาสตรของมนุษยโบราณ  ปรากฏภาพควาย  ภาพปลา  สัตวปาบางชนิด  
เขียนอยูตามถ้ําตางๆ โดยทั่วไป  แสดงใหเห็นวาควายเปนสัตวที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมา
ตั้งแต  สมัยโบราณยุคกอนประวัติศาสตร 
 ในประเทศไทยเชื่อวา “ควาย” มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับวิถีชีวิตคนไทย  ใชเปนแรงงานเพื่อ  
การเกษตร  การขนสงและการคมนาคม  แมแตในการสงครามยังใชควายเปนพาหนะในการตอสูขาศึก  เชน  
สงครามของพี่นองชาวบานบางระจัน 
 เดิมควายคงเปนสัตวปา  เหมือนสัตวปาทั่วไป  แตโดยสัญชาติญาณเปนสัตวที่สามารถ ฝกฝนทําให
เชื่องได  มนุษยจึงนํามาเลี้ยง  ฝกฝนจนเชื่องและนํามาใชแรงงานเปนประโยชนได    จึงเปนจุดเริ่มตนของ    
ความรักความผูกพันระหวางมนุษยกับควายสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 
 คนไทยใชแรงงานจากควายมาตั้งแตยุคสรางอาณาจักรเพราะพื้นที่ในการตั้งอาณาจักรอยูใน   เขต
ราบลุม  อาชีพที่เหมาะสมคือการเกษตร  ตั้งแตสมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และ รัตนโกสินทร   จึงพูดไดวา  
ควายคือชีวิตของคนไทย 
 สมัยโบราณไดมีพิธีทําขวัญควาย  โดยเมื่อเสร็จจากฤดูไถหวานแลว  จะประกอบพิธีทําขวัญใหกับ
ควาย  มีการกลาวโองการยกยองวาเปนสัตวที่ชวยเหลือในการทํามาหากิน   ชวยเหลือแรงงานดานตางๆ  

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus (ฉบับที่  4) 
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เสร็จแลวจะมีการเลี้ยงดูเปนอยางดีโดยสุมไฟใหเพื่อปองกันยุง  จัดหาหญาออน  น้ําสะอาดใหกิน  ซึ่งมีหลายคน
เรียกควายวา  “ลูก” 
 สมัยกอนถือวาควายเปนสัตวที่มีบุญคุณและไดรับการยอมรับเปนอยางสูง    จึงไมมีการฆาควาย
เพื่อกินเนื้อเปนอาหาร  ทุกบานจะเลี้ยงดูควายจนแกเฒาและปลอยใหตายเอง  จึงจะยอมชําแหละเนื้อมาเปน
อาหาร  แตเก็บเขาไวเปนที่ระลึกวาไดเคยชวยเหลืองานมา  และจดจําชื่อไววาเปนเขาควายของตัวใดๆ  และเกิด
ประเพณีสะสมเขาควายตอมา 

(หมูบานอนุรักษควายไทย 2549) 

1.  คําที่ใชเรียกชื่อควายมีอะไรบาง    (บอกรายละเอียด) 
   
   

2.  จงเรียงลําดับขั้นตอนพิธีทําขวัญควาย      (จัดลําดับเหตุการณ) 
   
   
 
3.  ทําไมคนสมัยกอนจึงไมฆาควายกินเปนอาหาร        (บอกความสัมพันธ) 
   
   
 
4.  ควายมีประโยชนตอคนอยางไรบาง        (บอกความสําคัญ) 
   
   
 
5.  เร่ืองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร          (สรุปใจความสําคัญ) 
   
   
 
6.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายใดในการแตงเรื่องนี้      (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง    การอานเชิงวิเคราะห         เวลา  2  คาบ  (120 นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่
เปนงานเขียนซึ่งใชคําคลองจองกันตามลักษณะบังคับหรือประเภทของบทรอยกรองนั้นๆ  โดยผูอานจะตองแปล
ความหมายจากบทรอยกรอง   แลวใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะขอมูล  แยกประเด็นสําคัญ   แลว
นํามาจัดลําดับโดยอาศัยความรูในเรื่องนั้นๆ มาประกอบการพิจารณา   และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการ
นําขอคิด  คติเตือนใจตางๆ ที่มุงสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหกับผูอานมาใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    บอกรายละเอียดของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 2.    จัดลําดับเหตุการณของบทรอยกรองไดถูกตอง 
 3.    บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในบทรอยกรองไดถูกตอง 
 4.    บอกความสําคัญของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 5.    สรุปใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 6.    บอกจุดมุงหมายของผูเขียนบทรอยกรองไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
 1.    บทรอยกรอง    เร่ือง    ตําลึง, บัว 
 2.    การอานบทรอยกรอง 
     3.    การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
 การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

ส่ือการเรียนรู 
  1.    บทรอยกรอง    เร่ือง    ตําลึง, บัว 
  2.    ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1. การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐานการอาน
เนื้อหาประเภทบทรอยกรอง 
และการเรียนรูตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWLH  Plus 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดกิจกรรมฝก      
ความสามารถดานการอาน     
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอน
การอาน  ขั้น  K – (What We 
Know )  นักเรียนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
บทรอยกรอง 
2. ครูอธิบายความรูเร่ือง  
บทรอยกรอง  โดยอธิบายในหัวขอ   
ความหมาย  ประเภท  และ
ประโยชนของการอานบทรอยกรอง 
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และการเขียน
บันทึกลงในตาราง  KWLH - Chart 
 
1. ใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อผัก
สวนครัวที่รูจักพรอมทั้งสนทนาถึง
ลักษณะและประโยชนของผัก 
สวนครัวเพื่อเชื่อมโยงสูบทรอยกรอง
เร่ือง ”ตําลึง” 
 
1. ครูติดบัตรคําวา ”ตําลึง” 
2. ติดแผนภูมิ  KWLH -  Chart 
3. กระตุนใหนักเรียนคิดถึงส่ิงที่    
นักเรียนรูแลวเกี่ยวกับ “ตําลึง” แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K 

1.  ซักถามส่ิงที่ตนสงสัย เกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท 
บทรอยกรอง 
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และ
การเขยีนบันทึกลงในตาราง  
KWLH  Chart 
 
 
 
 
1. ชวยกันตอบคําถามของครู    
เกี่ยวกับชนิด  ลักษณะ  และ
ประโยชนของผักสวนครัว 
 
 
 
1.  อานบัตรคํา 
2.  ชวยกันระดมสมองถึงส่ิงที่
นักเรียนรูแลวเกี่ยวกับ  “ตําลึง” แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K เปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น W (What 
We Want  to  fine  Out) 
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลัง
การอาน ขั้น L (What  We  
Have  Learned)   นักเรียนได
รูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่ได
อาน 

1. ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับบทรอยกรอง   
เร่ือง “ตําลึง” 
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง  W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม  
เชิงวิเคราะหประเภทตางๆ  เพิ่มเติม 
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - ตําลึงมีประโยชนอะไรบาง 
 - ถาเราไมกินตําลึงจะทําให
ขาดสารอาหารประเภทใด 
 - บทรอยกรองนี้ใหขอคิดใน
เร่ืองใด 
 - ผูเขียนมีจุดมุงหมาย
อยางไรในการแตงบทรอยกรองนี้ 
 
1.  แจกเนื้อหาประเภทบทรอยกรอง
เร่ือง “ตําลึง” ใหนักเรียนอานในใจ
เปนรายบุคคล   
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอาน 
บทรอยกรอง เร่ือง  “ตําลึง” 
3. บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2. รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับ “ตําลึง” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะห แลวบันทึก
ลงในตารางชอง  W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  อานในใจเนื้อหาประเภท 
บทรอยกรองเรื่อง “ตําลึง”  
เปนรายบุคคล 
2. รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน 
บทรอยกรอง  เร่ือง “ตําลึง” 
3. บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
4. ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 ความรู
เพิ่มเติม  ขั้น H (How Can We 
Learn More)  นักเรียนจะ
เรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไร 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 5   การสราง
แผนภาพความคิด (Mapping) 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 6  การสรุปเรื่อง
จาก  การอาน (Summarizing) 

5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว  
กับส่ิงที่นักเรียนตองการรูที่ตั้งไวใน
ชอง  W   วาตอบคําถามไดครบทุก
ขอหรือไม 
6. แยกคําถามที่นักเรียนยังหา    
คําตอบไมไดไวที่สวนทายของ
ตารางในชอง  W 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอาน 
บทรอยกรอง  เร่ือง “ตําลึง” 
2. บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะ
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน
ตาราง ชอง H 
 
1.  ทบทวนรูปแบบการสราง
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดบทรอยกรองเรื่อง “ตําลึง” 
 
 
1. ทบทวนความรูเร่ืองการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรอง
เร่ือง “ตําลึง”จากแผนภาพความคิด 
 

5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6. ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา    
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  
W   เปนรายบุคคล 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองถึงแหลง 
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานบทรอยกรองเรื่อง 
“ตําลึง” 
2. บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงใน  ตารางชอง H 
 
 
1.  ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิด 
บทรอยกรองเรื่อง “ตําลึง” 
เปนรายบุคคล 
 
1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรองเรื่อง 
“ตําลึง” จากแผนภาพความคิด 
2. สรุปใจความสําคัญของ 
บทรอยกรองเรื่อง “ตําลึง”จาก
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานเชิงวิเคราะหเปนกลุม
ยอย  โดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 
 
 
4. การวัดและประเมินผล 
 
 

1. ครูกําหนดหัวขอเร่ือง “บัว”  และ
แจกตาราง  KWLH – Chart  ให
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหบทรอยกรองตาม
ขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWLH  Plus  เปนกลุมยอย  โดยมี
ครูคอยแนะนําชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
บทรอยกรอง และการอานเชิง
วิเคราะหบทรอยกรอง 
 
1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ   
นักเรียน 
2. ผลงานของนักเรียนและใหขอมูล
ยอนกลับ 
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ    
ปรนัย  จํานวน  10  ขอ 

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทบทรอยกรอง
เร่ือง “บัว”  ตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  Plus  
เปนกลุมยอย 
 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
บทรอยกรอง และการอานเชิง
วิเคราะหบทรอยกรอง 
 
1.  รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม    
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
2. สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบปรนัย  จํานวน  
10  ขอ 
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บทรอยกรอง  เรื่อง   ตําลึง 

   ตําลึงประโยชนลํ้า ธาตุเหล็กซ้ํามีมากมาย 
  ริมร้ัวปลูกเรียงราย ปลอดสารพิษจิตสุขี 
  ประหยัดทรัพยสุดลน เชิญชวนชนปลูกเปรมปรีดิ์ 
 จะแกงก็แกงดี มีคุณคากวาผักใด 
  เด็ดใบใสน้ําแช ใบออนแกก็ใชได 
 หมูสับติดมันไว กระเทียมเจียวเตรียมครบครัน 
  ตมน้ําใหเดือดไว หมูสับใสหรี่ไฟพลัน 
 ตําลึงใสตามกัน เหยาะน้ําปลาอยามากไป 
  ตักฟองออกใหหมด ชิมดูรสถูกใจไหม 
 กระเทียมเจียวเตรียมใส ตักตั้งโตะเตรียมตัวกิน 

เริงชัย   ทองหลอ  (2537 : 49) 
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ตําลึง 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ืองตําลึง 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องตําลึง 

L 
อานเรื่องตําลึง 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองตําลึง   ไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
แผนภาพความคิดเรื่องตําลึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องตําลึง 
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บทรอยกรอง  เรื่อง   บัว 
 

  บงบัว  บังใบ  ใจตริ ใหริ  เร่ิมคิด  คําไข 
บรรดา  พันธุบัว  ทั่วไป ลวนให  ประโยชน  ตระการ 
รากตม  น้ําตาล  หวานฉ่ํา สายบัว  ใชทํา  อาหาร 
ใบหอ  ขาวปลา  สาธารณ  ดอกใช  นมัสการ  บูชา 
กลีบดอก  ออกมวน  บุหรี่ เกสร  หอมดี  ทวีคา 
มีอาง  วางใน  ตํารา เปนยา  แกลม  สมฤทัย 
ฝกเม็ด  อรอย  มันหวาน ใชตม  น้ําตาล  ก็ได 
ใสแข็ง  สักนิด  ติดใจ ชวนให  ล้ิมรส  หมดชาม 

(เริงชัย  ทองหลอ  2537 : 61) 
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บัว 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ืองบัว 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องบัว 

L 
อานเรื่องบัว 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองบัว   ไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องบัว 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 
 

 
 
 

ประเพณี 

  ถิ่นใดไมรักประเพณี ถิ่นนั้นไมมีคุณคา 
เมืองใดไรความเมตตา เมืองนั้นไมชารางคน 
บานใดสืบวัฒนธรรม บานนั้นสุขลํ้าเลิศผล 
ลูกหลานแชมชื่นชูชนม ผูเยือนยิ่งดั้นดนมา 
ธรรมเนียมประเพณีมีแลว ดังแกวกองโรจนเวหา 
เล่ืองชื่อลือชาติพัฒนา รักษาไวเถิดลูกไทย 
ผาปา  กฐิน  สงกรานต แตงงาน  ไหวครู  ผูใหญ 
โกนจุก  บวชนาค  ของไทย สืบทอดเทิดไวไทยเจริญ 

(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ม.ป.ป. : 179) 
 

1.  บทรอยกรองนี้กลาวถึงเรื่องใด      (บอกรายละเอียด) 
ก. ชาติไทย 
ข. วันสําคัญ 
ค. ความเมตตา 
ง. ธรรมเนียมประเพณี 

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  (ฉบับที่ 5) 
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2.  ประเพณีใดบางที่ปฏิบัติกันในวัยเด็ก   (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. โกนจุก  ไหวครู 
ข. ไหวครู  แตงงาน 
ค. โกนจุก  บวชนาค 
ง. บวชนาค  แตงงาน 

3.  ประเพณีใดบางที่ปฏิบัติกันในวัยผูใหญ   (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. โกนจุก  แตงงาน 
ข. บวชนาค  โกนจุก 
ค. สงกรานต  โกนจุก 
ง. บวชนาค  แตงงาน 

4.  ประเพณีใดที่เกี่ยวของกับความกตัญูกตเวที  (บออกความสัมพันธ) 
ก. ผาปา  กฐิน 
ข. แตงงาน  ไหวครู 
ค. โกนจุก  บวชนาค 
ง. สงกรานต  ไหวครู 

5.  ถาชาติไทยไมมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจะเปนอยางไร     (บอกความสําคัญ) 
ก. ไมมีใครรูจักชาติไทย 
ข. จะเปนเมืองขึ้นของชาติอื่น 
ค. ไมมีเอกลักษณของชาติไทย 
ง. ชาวตางชาติจะมาทองเที่ยวนอย 

6. ผูเขียนแตงบทรอยกรองนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายใด     (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ใหรักชาติไทย 
ข. ใหชวยกันพัฒนาบานเมือง 
ค. ใหสืบทอดวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 
ง. ใหเชิญชวนชาวตางชาติมาเที่ยวเมืองไทย 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 284

กา 

  กาเอยกาดํา   รูจํารูจักรักเพื่อน 
 ไดเหยื่อเผ่ือแผไมแชเชือน รีบเตือนพวกพองรองเรียกมา 
 เกลื่อนกลุมรุมลอมพรอมพรัก นารักน้ําใจกระไรหนา 
 การเผื่อแผแนะพอหนูจงดูกา มันโอบออมอารีรักดีนักเอย 

(วรนารถ  วัชราธร  2547 : 160) 

 

 

7.  กามีนิสัยอยางไร (บอกรายละเอียด) 
ก. ขยัน 
ข. มีน้ําใจ 
ค. เขมแข็ง 
ง. กลาหาญ 

8.  บทรอยกรองนี้ตองการสอนคุณธรรมเรื่องใด     (บอกความสําคัญ) 
ก. ความรักเพื่อน 
ข. ความขยันอดทน 
ค. ความเมตตากรุณา 
ง. ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 

9.  ทําไมจึงใหเด็กๆ เอาเยี่ยงอยางกา    (บอกความสัมพันธ) 
ก. ตื่นนอนแตเชาตรู 
ข. มีความสามัคคีในหมูคณะ 
ค.   มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอื่น 
ง.    มีความขยันขันแข็งในการหาอาหาร 

10. บทรอยกรองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร   (สรุปใจความสําคัญ) 
ก. ตองนารักเหมือนอยางกา 
ข. ตองรักเพื่อนเหมือนอยางกา 
ค. ตองขยันหาอาหารเหมือนอยางกา 
ง. ตองมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผเหมือนอยางกา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง   การอานเชิงวิเคราะห         เวลา  2  คาบ  (120 นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง  เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่
เปนงานเขียนซึ่งใชคําคลองจองกันตามลักษณะบังคับหรือประเภทของบทรอยกรองนั้นๆ  โดยผูอานจะตองแปล
ความหมายจากบทรอยกรอง   แลวใชความคิดอยางรอบคอบ  ในการแยกแยะขอมูล   แยกประเด็นสําคัญ   แลว
นํามาจัดลําดับโดยอาศัยความรูในเรื่องนั้นๆ มาประกอบการพิจารณา   และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการ
นําขอคิด  คติเตือนใจตางๆ ที่มุงสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหกับผูอานมาใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.   บอกรายละเอียดของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 2.    จัดลําดับเหตุการณของบทรอยกรองไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในบทรอยกรองไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนบทรอยกรองไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
  1.    บทรอยกรอง    เร่ือง    ยุงลาย, วันลอยกระทง 
  2.    การอานบทรอยกรอง 
 3.   การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
 
ส่ือการเรียนรู 
  1.   บทรอยกรอง    เร่ือง    ยุงลาย, วันลอยกระทง 
  2.    ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐานการ
อานเนื้อหาประเภท 
รอยกรอง  และการเรียนรู
ตามขั้นตอนของเทคนิค  
KWLH  Plus 
 
 
 
 
2. การจัดกิจกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 

 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรม
กอน  การอาน  ขั้น  K – 
(What We Know )  
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน 
 
 
 
 

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝกการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทบท
รอยกรอง 
2.  ทบทวนความรูเร่ืองบทรอยกรอง 
3.   ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และการเขียน
บันทึกลงในตาราง  KWLH  Chart 
 
 
 
 
 
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออก ในเรื่อง  พาหะนําโรค  
อาการ  การปองกัน  เพื่อเชื่อมโยงสู
เร่ือง “ยุงลาย” 

1. ครูติดบัตรคําวา ”ยุงลาย” 
2.  ติดแผนภูมิ  KWLH -Chart 
3. กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ ”ยุงลาย” แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K 
 
 

1. ซักถามส่ิงที่ตนสงสัย เกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท 
บทรอยกรอง 
2.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และการ
เขียนบันทึกลงในตาราง  KWLH  
Chart 
 
 
 
 
 
1. รวมกันอภิปรายเกี่ยวโรค
ไขเลือดออก ในเรื่องพาหะ นําโรค  
อาการ  การปองกัน 
 

1.  อานบัตรคํา 
2.  ชวยกันระดมสมองในการคิดถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ “ยุงลาย” แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวาง  การอานขั้น W 
(What We Want  to  fine  
Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 3   กิจกรรม
หลังการอาน ขั้น L (What  
We  Have  Learned)   
นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 
 

1.  ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ “ยุงลาย” แลวบันทึกคําถาม
ของนักเรียนลงในตารางชอง  W 
3. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ  เพิ่มเติม โดย
ครูคอยชวยเหลือแนะนํา และตั้ง
คําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 -  ทําไมเราจึงตองกําจัดยุงลาย 
 - ยุงลายนําเชื้อโรคสูคนได  
อยางไร 
 - เราตองปฏิบัติตนอยางไรจึง
จะไมถูกยุงกัด 
 - นักเรียนไดประโยชนอะไร
จากการอานบทรอยกรองเรื่องนี้ 
 - ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร
ในการแตงบทรอยกรองเรื่องนี้ 
 
1. แจกเนื้อหาประเภทบทรอยกรอง
เร่ือง “ยุงลาย” ใหนักเรียนอานในใจ
เปนรายบุคคล 
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ 
ไดเรียนรูแลวหลังจากอาน 
บทรอยกรองเรื่อง “ยุงลาย” 
3. บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
 

1. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถาม    เชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2. รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ 
ตองการรูเกี่ยวกับ  “ยุงลาย” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.  ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะห แลวบันทึก
ลงในตารางชอง  W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  อานในใจเนื้อหาประเภท 
บทรอยกรองเรื่อง “ยุงลาย” เปน
รายบุคคล 
2. รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได   
เรียนรูแลว หลังจากการอาน 
บทรอยกรองเรื่อง “ยุงลาย” 
3. บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรูเพิ่มเติมขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด 
(Mapping) 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 6 การสรุป
เร่ืองจากการอาน 
(Summarizing) 
 

5. กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว  กับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรูที่ตั้งไวในชอง  
W   วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหา    
คําตอบไมได  ไวที่สวนทายของ    
ตาราง ในชอง  W 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอาน 
บทรอยกรองเรื่อง  “ยุงลาย” 
2.  บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียน
สามารถไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลง
ในตารางชอง H 
 
1. ทบทวนรูปแบบการสราง  
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของบทรอยกรองเรื่อง 
“ยุงลาย” 
 
1.  ทบทวนความรูเร่ืองการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรองเรื่อง 
”ยุงลาย” จากแผนภาพความคิด 
 

5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6.  ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่ยัง
หาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  W   
เปนรายบุคคล 
 
 
 
1.  ชวยกันระดมสมองถึงแหลง    
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานบทรอยกรองเรื่อง    
“ยุงลาย” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงในตารางชอง H 
 
 
1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิดของ 
บทรอยกรองเรื่อง ”ยุงลาย”  
เปนรายบุคคล 
 
1. รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรองเรื่อง
“ยุงลาย” จากแผนภาพความคิด 
2. สรุปใจความสําคัญของนิทาน
เร่ือง “พญาชาง” จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการนอานเชิง
วิเคราะหเปนกลุมยอย 
โดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 
 
 
 
4. การวัดและประเมินผล 

1. ครูกําหนดหัวขอเร่ือง  “วันลอย
กระทง” และแจกตาราง  KWLH – 
Chart  ให นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรม 
การอานเชิงวิเคราะหบทรอยกรอง
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWLH  Plus  โดยมีครูคอยดูแล
อยางใกลชิด 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
บทรอยกรอง และการอานเชิง
วิเคราะหบทรอยกรอง 
 
1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบอัตนัย  
จํานวน  6  ขอ 
 

1. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทบทรอยกรอง
เร่ือง “วันลอยกระทง”  ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  
Plus  เปนกลุมยอย 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
บทรอยกรอง และการอาน 
เชิงวิเคราะหบทรอยกรอง 
 
1. รวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 
2. สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบอัตนัย   จํานวน  
6  ขอ 
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บทรอยกรอง  เรื่อง   ยุงลาย 

  อายยุงลายนี่มันรายยิ่งกวาเสือ มันกัดเนื้อปลอยเชื้อแรงเหลือหลาย 
คนถูกกัดจะเจ็บไขไมสบาย อาจถึงตายหรือทรมานากลัวนัก 
เพราะฉะนั้นระวังตัวกลัวมันกัด คอยปองปดคอยดูตองรูหลัก 
ที่มืดทึบอยาไดเขาไปพัก จงรูจักปองกันทุกวันไป 
นอนกลางวันก็จงไดนอนในมุง เพราะเจายุงนี้ไมไดไปขางไหน 
มันบินวอนรอนวูอยูไมไกล กลางวันไซรคือเวลามันหากิน 
วิธีปราบยุงลายใหชะงัด ตองกําจัดที่วางไขใหหมดสิ้น 
ตามตุมน้ําที่ขังไวใชอาบกิน มันชอบบินลงไปไขปดใหดี 
ตามขาตูในครัวทั่วทุกแหง ก็เปนแหลงมันวางไขไดทุกที่ 
เอายาใสกันไวในวารี ยุงจะหนีหมดไปปลอดภัยเอย 

(เริงชัย  ทองหลอ  2537 : 157) 
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ยุงลาย 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ืองยุงลาย 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่องยุงลาย 

L 
อานเรื่องยุงลาย 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองยุงลาย  ไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องยุงลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องยุงลาย 
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บทรอยกรอง  เรื่อง  วันลอยกระทง 

 

 ถึงวันเพ็ญจันทรเดนเดือนสิบสอง สวางทองคงคาเวหาหน 
งามกระทงประทีบหอยลอยลองชล บรรจบจนคันขอบรอบนคร 
บางประดิษฐติดตอเปนกอกาน ดอกบัวบานแฉลมแยมเกสร 
ทําเปนหงสลงเลนชโลธร มีแพซอนสลับประดับไฟ 
บางเปนโคมรายรอบกรอบกระหนก บุษบกลอยตามลําน้ําไหล 
บางเปนลําสําเภามีเสาใบ แลไสวดูสวางอยูพรางพราว 

(ฉันท  ขําวิไล  2520 : 32) 
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วันลอยกระทง 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองวันลอยกระทง 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง  
วันลอยกระทง 

L 
อานเรื่องวันลอยกระทง

แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองวันลอยกระทง 

ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
แผนภาพความคิดเรื่องวันลอยกระทง 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องวันลอยกระทง 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
 
 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถาม 
 

 
 

ธรรมชาติ 

  ธรรมชาติสรางสรรพสิ่ง สมบูรณยิ่งอากาศดีมีน้ําใส 
อีกดินดีพืชสะพรั่งทั้งดอกใบ สงผลใหดกดื่นดูชื่นชม 
หากมักงายทําลายธรรมชาติ ภัยพินาศพูนเพิ่มเติมสะสม 
ทั้งฝนแลง  ควันพิษ  สุดระทม ขยะถมเนาเหม็นเปนโทษเอย 

(กรมพลศึกษา  2533 : 6) 

1.  ผูเขียนแตงบทรอยกรองนี้ขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายใด     (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
  
  
 

2.  บทรอยกรองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร      (สรุปใจความสําคัญ) 
  
  

 
3.  หลังจากที่มนุษยทําลายธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง  (จัดลําดับเหตุการณ) 

  
  

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus  (ฉบับที่  6) 
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เวลา 

   สักวาเวลาไมคอยใคร ทํางานใดใหรีบรุดถึงจุดหมาย 
งานเรงดวนไมควรทําตามสบาย โหมใจกายทําเขมแข็งแขงเวลา 
จนสําเร็จเรียบรอยดีไมมีคาง เหมือนแผวถางทางใหเราเดินหนา 
เมื่องานเดินเงินงามตามติดมา อีกไมชาสมหวังดังใจเอย 

(กรมวิชาการ  2538 : 59) 

4.  เมื่อทํางานดีจะไดอะไรตอบแทน     (บอกรายละเอียด) 
  
  
  

5.  เพราะเหตุใดเราจึงตองทํางานแขงกับเวลา    (บอกความสัมพันธ) 
  
  
  

6.  บทรอยกรองนี้ใหขอคิดอะไรแกผูอาน      (บอกความสําคัญ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  7 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง    การอานเชิงวิเคราะห            เวลา  2  คาบ  (120  นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหเรื่องส้ัน   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่
กําหนดใหตัวละครมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง  เปนเรื่องที่ไมมีความยาวมาก  ตัวละครมีไมมาก เนื้อเรื่อง
อาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร  หรืออาจเปนการบรรยาย  พรรณนาอารมณ   ความรูสึกของตัวละคร  หรือ
เปนเพียงการดําเนินชีวิตของตัวละครตอนใดตอนหนึ่ง  โดยผูอานตองใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะ
เรื่องราวอยางละเอียดถี่ถวน  เพื่อแยกประเด็นสําคัญ และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งในการเลือกรับความรู  
ความคิดที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชงิวิเคราะหเร่ืองสั้น 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    บอกรายละเอียดของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 2.   จัดลําดับเหตุการณของเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
 1.    เร่ืองสั้น    เร่ือง    ลานนวดขาว,  แซบกับสมคูหูตางวัย 
 2.    การอานเรื่องส้ัน 
 3. การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ   
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 
 
ส่ือการเรียนรู 
  1.   เร่ืองสั้น    เร่ือง    ลานนวดขาว,  แซบกับสมคูหูตางวัย 
 2.    ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.   การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพื้นฐานการอาน
เนื้อหาประเภทเรื่องส้ัน  และ
การเรียนรูตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWLH  Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดกิจกรรมฝก     
ความสามารถดานการอาน     
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 
 

 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรม
กอนการอาน  ขั้น  K – (What 
We Know )   นักเรียนรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

1. ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก
การอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภท
เร่ืองสั้น 
2. ครูอธิบายความรูเร่ือง เร่ืองสั้น 
โดยอธิบายในหัวขอ ความหมาย  
ประโยชน  ลักษณะนิสัยตัวละคร  
และขอคิดที่ไดจากการอานเรื่องส้ัน 
3.  ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และ    การ
เขียนบันทึกลงในตาราง  KWLH  
Chart 
 
 
 
 
1. ทายปญหานักเรียนวา ”อาชพี
อะไรเอย  หลังสูฟาหนาสูดิน” 
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายถึงวิถีชีวิตของชาวนาเพื่อ
เชื่อโยงสูเร่ืองสั้น  เร่ือง “ลานนวด
ขาว” 

1. ครูติดบัตรคําวา”ลานนวดขาว” 
2.   ติดแผนภูมิ KWLH- Chart 
3.   กระตุนใหนักเรียนคิดวาผูเขียน
นาจะกลาวถึงอะไรบางในเรื่อง  
”ลานนวดขาว” โดยใหนักเรียน
ชวยกันระดมสมองเพื่อคาดเดา
เหตุการณของเรื่อง แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงใน ตารางชอง  K 

1. ซักถามส่ิงที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ 
จุดประสงคการเรียนรู  และการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทเรื่องส้ัน 
2. ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  และ
การเขียนบันทึกลงในตาราง  
KWLH  Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชวยกันทายปญหาของครู 
2.  รวมกันอภิปรายถึงวิถีชีวิตของ
ชาวนา 
 
 
 

1.   อานบัตรคํา 
2.  ชวยกันระดมสมองในการ 
คาดเดาเหตุการณของเรื่อง  
“ลานนวดขาว” แลวบันทึกคําตอบที่
ไดลงในตารางชอง  K 
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กิจกรรมการเรยีนรู   (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวาง  การอานขั้น W (What 
We Want  to  fine  Out) 
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 
 

1. ทบทวน เร่ืองการตั้งคําถาม เชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิด
และตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียน
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องส้ัน  เร่ือง 
“ลานนวดขาว”  แลว 
3.  บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง  W 
4.  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม 
เชิงวิเคราะหประเภทตางๆ เพิ่มเติม 
โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา  และ
ตั้งคําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - ลานนวดขาวมี
ความสําคัญกับชาวนาอยางไร 
 - ขี้ควายมีความเกี่ยวของ
กับ ลานนวดขาวอยางไร 
 - ถาไมมีชาวนาจะเกิดผล
กระทบตอพวกเราอยางไร 
 - นักเรียนไดขอคิดอะไรบาง
หลังจากอานเรื่องนี้ 
 - ผูเขียนแตงเรื่องนี้ขึ้นมา
เพื่อจุดมุงหมายใด 

1.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถาม 
เชิงวิเคราะหประเภทตางๆ 
2.   รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องส้ัน  เร่ือง   
“ลานนวดขาว” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.   ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติม
โดยเนนคําถามเชิงวิเคราะห แลว
บันทึกลงในตารางชอง  W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ขั้นที่ 3  กิจกรรมหลัง
การอาน ขั้น L (What  We  
Have  Learned)   นักเรียนได
รูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่ได
อาน 
 

1.   แจกเนื้อหาประเภทเรื่องส้ันเรื่อง 
”ลานนวดขาว” ใหนักเรียนอานใน
ใจเปนรายบุคคล 
2. กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่
ไดเรียนรูแลวหลังจากอานเรื่องส้ัน
เร่ือง “ลานนวดขาว” 
 

1.   อานในใจเนื้อหาประเภท เร่ือง
ส้ันเรื่อง “ลานนวดขาว”  เปน
รายบุคคล 
2.   รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลว หลังจากการอาน  
เร่ืองสั้น  เร่ือง “ลานนวดขาว” 
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กิจกรรมการเรยีนรู   (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4 คนควา
ความรูเพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 
 
 
 

3.   บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง L 
4.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว  
กับส่ิงที่นักเรียนตองการรูที่ตั้งไวใน
ชอง L วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
6.   แยกคําถามที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมได  ไวที่สวนทายของ
ตาราง ในชอง  L 
 
1.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอาน  เร่ืองสั้น   
เร่ือง “ลานนวดขาว” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะ
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงใน  
ตารางชอง H 
 

3.   บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6.   ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา 
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  
L   เปนรายบุคคล 
 
 
 
1.   ชวยกันระดมสมองถึงแหลง   
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานเรื่องส้ันเรื่อง   
“ลานนวดขาว” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงในตารางชอง H 
 
 

  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด (Mapping) 
 

1.   ทบทวนรูปแบบการสราง 
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิดของเรื่องส้ัน   เร่ือง 
“ลานนวดขาว” 
 

1. ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิดของ  
เร่ืองสั้น เร่ือง “ลานนวดขาว” 
เปนรายบุคคล 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300

กิจกรรมการเรยีนรู   (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 6   การสรุป
เร่ืองจากการอาน 
(Summarizing) 
 
 
 
 
 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานเชิงวิเคราะหเปนกลุม
ยอย  โดยครูคอยแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 

1.   ทบทวนความรูเร่ืองการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องส้ัน  เร่ือง 
“ลานนวดขาว” จากแผนภาพ
ความคิด 
 
 
1.  ครูกําหนดหัวขอเร่ือง   “สมกับ
แซบ คูหูตางวัย”  และแจกตาราง  
KWLH – Chart  ใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห
เร่ืองสั้น  ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH  Plus  เปนกลุม
ยอยโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือ
อยางใกลชิด 
 
1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องส้ัน 
และการอานเชิงวิเคราะห   เร่ืองสั้น 

1. รวมกันระดมสมองในการสรุป  
ใจความสําคัญของเรื่องส้ันเรื่อง 
“ลานนวดขาว” จากแผนภาพ  
ความคิด 
2.  สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ัน  
เร่ือง “ลานนวดขาว” จากแผนภาพ
ความคิดเปนรายบุคคล 
 
1.   รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทเรื่องส้ัน เร่ือง     
“สมกับแซบ คูหูตางวัย”  ตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWLH  Plus เปนกลุมยอย 
 
 
 
 
1. ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องส้ัน  
และการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้น 

 
4. การวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
1.   สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3.   ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ  
ปรนัย  จํานวน  10  ขอ 

 
1. รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม     
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
2.  สงตาราง  KWLH – Chart  ที่
ไดบันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3. ทําแบบทดสอบปรนัย จํานวน  
10  ขอ 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  ลานนวดขาว 

 พอพอเริ่มเกี่ยวขาว  แมของจ็อดก็เริ่มตัดตนไมกวาดที่อยูหลังบานไปผ่ึงแดดไวเปน    จํานวนมาก
ทองฟาวันนี้เปนสีฟาสดใส  ตนไมกวาดผึ่งแดดอยูหาหกวัน  ใบหยักเล็กๆ และดอกสีเหลืองนอยๆ นั้น ก็รวมกอง
อยูกับผืนดินเหลือไวแตกานเหนียวสีน้ําตาลจางๆ 
 จ็อดกลับจากบานเพื่อน  ขณะแมกําลังใชเชือกปอมัดตนไมกวาดเปนอันๆ ขนาดอันละสองกํามือ
“มัดไมกวาดไปไหนเยอะแยะครับแม ?”  จ็อดเขาไปชวยแมรวบตนไมกวาดแหง 
 “เตรียมยาลานนวดขาวนะสิ” แมตอบโดยไมเงยหนา   มือสาละวนอยูกับการใชเชือกปอมัดไมกวาด
ไปทีละเปลาะ 
 “ออ ?  ที่พอใหหนูตักขี้ควายใสปบไวจะเอามายาลานนี้เอง”   เด็กนอยนึกขึ้นมาได 
 แมหัวเราะ 
 “แลวขี้ควายนะพอหรือยังละ?” 
 “พอแลวละแม หนูตักไวตั้งหลายปบ” 
 “งั้นก็ชวยแมตักน้ําเตรียมยาลานกันดีกวา”   แมหยิบไมกวาดอันสุดทายไปกองรวมกันไวโคนตน
มะมวง    กอนจะเดินไปหิ้วปบขี้ควายมายังลานวางหลังบานที่ถากเตรียมไวทําลานนวดขาว   แมเอาปบขี้ควาย
สดมาตั้งเรียงๆ กันไว   ลานดินไดรับการปรับเกือบเรียบ    จ็อดหยิบไมกวาดที่แมเพิ่งจะทําเสร็จมากวาดใบ
มะมวงและเศษหญาจนเตียนรื่น 
 แมเอาน้ําเติมลงไปในปบขี้ควายใบแลวใบเลา  แลวใชไมกวนขี้ควายใหเละเหลว 
 จ็อดชวยแมอยางขันแขง็   เขากวนขี้ควายในปบดวยความสนุก   ใจนึกไปถึงการกวนขาวกระยาทิพย
ที่งานวัด 
 “ทําไมตองกวนขี้ควายนานๆ ละแม ?”  จ็อดนึกฉงน 
 “กวนนานๆ ขี้ควายกับน้ําจะไดเขาเปนเนื้อเดียวกัน   เวลายาลานมันทําใหเกิดความเหนียว  และ
เกาะตัวกัน    พอยาแลวจะไดอุดรองอุดดินไดสนิทเมล็ดขาวจะไดไมจมหายไปไงละ”  แมสอนความรูให  เร่ือง
อยางนี้ในโรงเรียนคงจะไมมีสอนเปนแน   จึงตองอาศัยการถายทอดจากปากตอปากกันอยางนี้ 
 พอกวนขี้ควายเขาที่ไมขนไมเหลวเกินไปแลว   แมก็ใชน้ําพรมจนทั่วลาน  จากนั้นก็เทขี้ควายลงไปใน
ลานจากมุมสุดดานซายมือกอน  เทไวเปนหยอมๆ ที่ละปบ แลวใชไมกวาดไลเกลี่ยใหถึงกนปบแลวปบเลา ไม
นานนักก็ไดลานวงกลมเปนบริเวณกวาง 
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 “ทําไมขี้ควายไมเหม็นละแม?” จ็อดสายจมูกดมกลิ่นไปทั่วลาน 
 “ควายมันกินแตหญาไมเหม็นหรอกลูก  มิหนําซ้ําพอแหงดีแลวยังจะไดกล่ินหญาจากลานนวดขาว
อีกดวย”   พูดแลวเอามือละเลงไลขี้ควายยาตามขอบๆ ลานที่ไมกวาดกวาดไลเขาไปไมถึงอีกดวย 
 จ็อดพยักหนาเขาใจ ทอดสายตาดูลานที่เพิ่งจะยาเสร็จ  คิดแลวก็เหมือนกับเอากาวเหนียวๆ มาฉาบ
ทําไวหนาดินเพื่อรองรับเมล็ดขาวจากการนวด 
 “ควายนี่ชางวิเศษจริงๆ นอกจากชวยไถนาลากขาวแลวแมแตขี้ก็มีประโยชน”เด็กชายคิดในใจและ
รูสึกรักควายของตัวเองขึ้นมาจับใจ 
 พอบรรทุกขาวใสเล่ือนมาวันแลววันเลา  กองขาคอยๆ สูงขึ้นๆ ตนขาวแหงสีน้ําตาลออนกับเมล็ดขาว 
สีเหลืองจําปา   สรางความอิ่มเอมใหพอกับแมยิ่งนัก 
 พอลอมขาวเปนระเบียบ  เรียบสูงขึ้นไปเปนรูปหมอนขวาน    หันหนาพะขาวรอบลอมขาวประดับ
ประดาดวยกระดาษรุงบิดเกลียวเปนสายยาวพลิ้วลม 
 ถึงวันนี้ลานนวดขาวแหงสนิท  ขี้ควายที่ยาไวแหงเปนสีเขียวออนอมน้ําตาลจางๆ   กล่ินคลายหญา
แหงระเหยออกมาจากผืนลาน   เปนกลิ่นที่ชาวนาบอกวาหอมเพราะคุนเคยมาเนิ่นนาน  เปนกลิ่นที่สรางความสุข   
สมหวังใหกับชีวิตของชาวนา 
 ถาปใดไมไดกล่ินลานนวดขาวแลวก็หมายความวาปนั้นคือปอาดูรตอชีวิตของชาวนา 
 เชาวันหนึ่งแมจัดแจงปูเส่ือทับลงไปบนลาน   พอตะวันเริ่มโผลทุง  หลวงพอกับพระลูกวัดก็เดินจีวร    
อรามเหลืองมาดวยใบหนาอิ่มบุญ   ตามดวยลูกศิษยวัดตัวเล็กๆ อีกสองสามคนรั้งทาย 
 พอนิมนตพระใหนั่งหนาพะขาว  หลวงพอถามสารทุกขสุกดิบกอนจะเริ่มพิธีสวดมนตทําบุญลานขาว 
 หลังพรมน้ํามนตแลว  พอ  แม  และเพื่อนบานใกลเคียงรับปากกับหลวงพอวาปนี้โบสถที่คางคามา
แรมปนั้นคงจะเสร็จส้ินกันเสียที 
 “จําเริญ  จําเริญเถอะโยม  ชอฟา  ใบระกานั้นไมสําคัญเทาจิตใจที่ม่ันคงของพวกโยมหรอก” หลวง
พอเคี้ยวหมากหยับๆ กอนจะคายออกมาใหพอกับแมเก็บไว 
 จ็อดมองขาวกองสูงเหมือนหมอนขวานใบโตนั้น  มันสูงเลยหัวจ็อดเลยหัวพอ    พอบอกวาอยากให
มันสูงเทียมฟาเทียมเมฆนูนเลย 
 “ถาสูงถึงเมฆก็ตองนวดกันนานเปนปๆ เลยสิพอ” 
 “เปนปพอก็ยอมลูก” พอหัวเราะ 
 “เสียเวลาแย” ลูกชายวา 
 “แยพอก็ยอม” คราวนี้พอหัวเราะดังขึ้นไปอีก 
 “มันยังไงกันพอ ?” 
 “พอก็ไมรูเหมือนกัน” พอใชสองมือสอดเขาไปใตรักแรทั้งสองของลูกชายแลวยกชูรอนไปในอากาศ  
หัวเราะอยางมีความสุข 
 จ็อดจําไดวาหลังจากนาลมนาแลงมานานแลวสองป  พอไมไดเลนอยางนี้กับเขามานานแลว 

(ถวัลย  มาศจรัส  2539 : 70-73) 
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ลานนวดขาว 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ืองลานนวดขาว 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง 
ลานนวดขาว 

L 
อานเรื่องลานนวดขาว

แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองลานนวดขาว 

ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องลานนวดขาว 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องลานนวดขาว 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  แซบกับสมคูหูตางวัย 
 

 แซบไดเจอกับสมครั้งแรก  ในวันเชาวันเสาร  เมื่อแซบกระโดดขึ้นรถตามแมหวานไปซื้อ   ขนมปง 
 แซบไมเห็นตอนที่แมหวานเจอกับสมหรอก  เพราะแมหวานใหแซบรออยูในรถ  แซบไดยินแมหวาน
เลาใหพอแมวฟงตอนหลังวา “เขาไปในรานขนมปงไดยินเสียงลูกแมวรอง คนขายขนมปงเขาถามวา จะเอาแมว
ไปเล้ียงไหม มันหลงมาจากไหนไมรูมารองอยูหนารานตั้งนานแลว หวานก็วาไมเอาหรอก มีแมวแลวตั้งหกตัวอยู
ที่บาน” 
 พอแมวพยักหนาหงึกๆ แลวฟงแมหวานเลาตอ “เดินออกมาดูเห็นลูกแมวตัวเล็ก นาสงสารมันรอง
แลวเดินตาม หวานกลัววามันจะถูกรถชน เลยอุมขึ้นรถมาดวยเลย” 
 แลวแซบก็เลยไดเจอกับสมตอนนั้นเอง 
 ตอนแรกสมรองเพราะตกใจกลัว แตแซบรูวาถาสมไปอยูดวยกันที่บาน สมจะตองชอบ    และสบาย
ขึ้นไมหิวและอดอยากเหมือนตอนอยูขางถนน  แซบรูดีเพราะแซบเคยอยูขางถนนมากอน  จนมาเจอพอแมวแลว
รองเดินตาม  เลยถูกอุมขึ้นรถมาเหมือนกัน อุมมาแบบนี้แซบยินดีถูกอุม 
 สักพักแซบมองหนาปลอบใจสมวาไมตองกลัว   พอถึงบานสมจะรูวาสมโชคดีแลว ที่ไดมาเจอแม
หวานและพอแมว  พอถึงบานสมก็ถูกขู และเมินจากแมวรุนใหญที่อยูในบานทั้งหาตัว    ตอนที่แซบมาใหมๆ 
แซบกโ็ดนขมอยูเหมือนกัน  ดีที่แซบเปนแมวนิสัยออนโยน และออนนอม   ไมหาเรื่องกับใคร  ไมนานนัก  แมวทั้ง
หาตัวก็ยินดีตอนรับแซบ  ไมมีใครเลนกับแซบเพราะแมว   ทุกตัวเปนผูใหญแลว แซบเลยไดแตวิ่งไลเลนลูกบอล    
คนเดียว  บางทีก็เลนกับแมหวานและพอแมว  ตอนนี้แซบดีใจจะไดมีเพื่อน  ถึงสมจะเด็กกวาแซบหลายเดือน ตัว
เล็กกวาแซบตั้งเยอะแตเราก็เปนเพื่อนกันไดเสมอ 
 อาหารมื้อแรกของสมที่บานแมบาน คือ  นมหนึ่งถวย แซบชอบกินนมเหมือนกัน เลยขอแบงจากสม
บาง  แซบไดยินแมหวานพูดวา “เจาสมรีบกิน อยางกับวาพรุงนี้จะไมมีอาหารกิน”    แซบเงยหนามามองเห็นแม
หวานหัวเราะ  วันแรกที่แซบมาถึงบานก็ไดกินนม และกินเร็วเหมือนสม  แมหวานเคยพูดคุยแบบนี้กับแซบแบบนี้
เหมือนกัน “เจาแซบ รีบกินอยางกับวาพรุงนี้จะไมมีอาหารใหกิน”  ถาแซบพูดภาษาคนได  แซบจะบอกแมหวาน
วา “ก็หิวนี่จะ อยูขางถนนไมไดกินอะไรมาตั้งหลายวันแลว” 
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 พอแมวเปนคนตั้งชื่อใหสม  เพราะวา สมมีขนสีสมออนๆ ขลิบดวยสีฟาขาว  สมเปนแมวตัวเดียวใน
บานที่มีสีสวาง  สวนแซบ กับแมวอีกหาตัว  มีสีคลายกัน  คือ  สีดํา  กับสีเทา 
 แซบชอบขนของสม  เพราะสวยดี แตแซบก็ชอบขนสีเทาลายดําของตัวเองเหมือนกัน  มีขนลาย
เหมือนเสือ  พอแมวเคยพูดวาแมวทั้งหลายเปนญาติกับเสือ  แตไมดุเหมือนเสือหรอกนะ 
 แซบสอนสมใหรูจักใชกระบะทรายเวลาถาย  ตอนแรกสมยังงงอยู  แตแซบทําเปนตัวอยางใหดูเพียง    
สองครั้ง  สมก็จําได 
 แซบสอนสมใหวิ่งออกไปเลนขางนอกทางประตูแมว  สมทําไมได เพราะยังตัวเล็ก  ไมมีแรงพอจะดัน
ประตู แซบเลยบอกใหสมวิ่งตามตอนแซบดันประตูใหเปด  สมจึงไดออกไปเลนกับแซบในสวนหลังบาน 
 สมชอบเลนวิ่งไลจับกับแซบ เลนกอดรัดฟดเหวี่ยงกันแสนสนุก  บางทีแซบเลนแรงเพราะตัวใหญกวา 
พอสมรองบอกใหรูวาเจ็บนั่นละ แซบถึงจะหยุด 
 แซบใจดีกับสม แซบเปนเพื่อนและเหมือนเปนพี่ชายของสม  เวลาแซบไปไหน  สมจะไปดวย เวลา
นอน  แซบกับสมจะนอนดวยกัน  เวลากินนม  และกินขาว   แซบกับสมจะกินถวยเดียวกันอยางมีความสุข  แซบ
เองก็ดีใจที่มีสมเปนเพื่อน  สมก็ดีใจที่แซบเปนมิตรกับสม 
 สวนนาๆ แมว  อีกหาตัวในบาน  ยังขูสมไมชอบใหสมเขาใกล  แซบบอกสมวา “อยาหวงไปเลย  พอ
ไดอยูดวยกันนานกวานี้ และสมทําตัวใหนารัก  เรียบรอย  พวกเขาก็ยอมรับสมเอง” 
 แซบไดยินแมหวานพูดกับพอแมววา “ไมเคยเห็นแมวตัวไหนเหมือนแซบ  แซบใจดีกับแมวตัวใหม   
ชางนารักจริงๆ” 
 พอแมวลูบหัวแซบแลวบอกวา “แซบเปนลูกพอแมวนี่ เลยนิสัยดีแบบนี้” 
 แซบดีใจที่ไดเปนลูกพอแมวกับแมหวาน  และไดเปนเพื่อน และพี่ชายของสม 
 สมรองเหมียว มองหนาแซบ  และพูดภาษาแมวคลายจะบอกกับแซบวา “ขอบคุณครับ พี่แซบ” 
 ถึงแซบกับสมจะอายุหางกัน  มีสีขนที่แตกตางกัน  แตแซบกับสมก็รักกัน  และเปนเพื่อนกัน 
“เราเกิดมาเปนแมวเหมือนกัน ไดอยูบานเดียว กันกินขาวถวยเดียวกัน ก็ควรรักกันไวดีกวาจริงไหมสม”   แซบพูด 
 “ใชแลวครับพี่แซบ  เปนเพื่อนกัน  เลนดวยกัน  สนุกกวาโกรธกันตั้งเยอะ” 

(ปอมปอมเกิรล  2549) 
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แซบกับสมคูหูตางวัย 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ือง 
แซบกับสมคูหูตางวัย 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง 
แซบกับสมคูหูตางวัย 

L 
อานเรื่องแซบกับสมคูหู
ตางวัยแลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ืองแซบกับสม 

คูหูตางวัยไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องแซบกับสมคูหูตางวัย 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องแซบกับสมคูหูตางวัย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปที่  6 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานเรื่องส้ันตอไปนี้   แลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

 

พูดดีๆ 
 

 คุณปาหยอมชอบพูดคุยกับสัตว   แมวหมาของคุณปาหยอมจะเขาใจคําพูดของคน เมื่อตั่วเล หมา
แกของคุณปามาปวยที่คลินิกหมอบุม   คุณปาหยอมโทรมาวานใหฉันแวะเอานมไปใหตั่วเลกินกอนที่จะอด
อาหารเพื่อทําการผาตัด    เมื่อฉันพูดกับต่ัวเล ดวงตาของตั่วเลมีแววระแวง   แตฉันรูทันทีวาตั่วเลเขาใจในสิ่งที่
ฉันพูด 
 คุณปาหยอมพูดเสมอวา  ใหพูดกับเขาดีๆ แลวเขาจะเขาใจไมตอตาน  คุณปาหยอมไมพูดจา 
หยาบคาย  หรือกระโชกโฮกฮากใสสัตวเล้ียงตัวไหน  ฉันถามวา แลวถาทําผิดเลาจะไมเปนการใหทายหรือ   
คุณปาหยอมตอบวา  เมื่อเขาทําผิดก็วากลาวตักเตือนดีๆ ใหเขารูวาไดทําผิด เทานั้นก็พอ คุณปาหยอม
ยกตัวอยางแมวตัวหนึ่งของคุณปาชื่อ เจาตี๋ ชอบใหพูดดีๆ 
 ขางบานเกาคุณปาหยอมที่เปนบานหลวง  มีตุมไมมีน้ํา  มีแมวมาอาศัยออกลูก   คุณปาหยอมก็คลุก
ขาวใหกิน   เม่ือลูกๆ ของมันโต มีตัวหนึ่งคุณปาหยอมเรียกวาเจาจี๋น  คืนหนึ่งฝนตก หนัก   เจาจี๋นเขามาบริเวณ
บาน คุณปาจึงเปดประตูใหนังจี๋นนอนในหองเก็บของ   รุงขึ้นปรากฏวามีลูกแมวเกิดใหม  1  ตัว   คุณปาหยอมก็
งงเพิ่มรูวานังจี๋นทอง  นังจี๋นไมมีนมใหลูกกิน  นมแดงแตบีบดูดไมมีน้ํานม   คุณปาหยอมตองไปซื้อนมผงสําหรับ
ลูกสัตวมาใหกิน  เวลากิน คุณปาหยอมจะจับตัวนังจี๋นใหนอนลง   พอลูกแมวดูนมแม คุณปาก็ใชสลิงกที่ดูดนม
ไวแลว คอยๆ สอดขางปากลูกแมวปลอยใหน้ํานมจากสลิงกใหคอยๆ ไหลเขาปากลูกแมว คุณปาหยอมใหเหตุผล
วาใหเปนธรรมชาติ    ใหเหมือนกับเปนน้ํานมจากตัวแมจริง   เพื่อวาลูกแมวจะไดกินนมโดยไมขัดขืน  ไมมีการ

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห 
ทายแผนการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH Plus 
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สําลักและทําใหลูกแมวกินนมไดมาก    วันหนึ่งๆ คุณปาหยอมตองจับลูกแมวมาปอนนมโดยธรรมชาติเปนสิบๆ 
ครั้ง   โดยสังเกตทองลูกแมว  พอเห็นวาแฟบก็จับนังจี๋นมานอน   เพราะนังจี๋นไมคอยสนใจใหนมลูก  พอเห็นพุง
ลูกแมวปองก็หยุดกรรมวิธีใหนม    ปลอยใหเจาจี๋นเลียเนื้อตัวทําความสะอาดลูกแมวไปตามธรรมชาติ 
 เมื่อลูกแมวเริ่มกินขาวได  ปรากฏวา  มีอาการทองเสียไมไดหยุด   คุณปาหยอมพาไปหาหมอแลวหา
หมออีก  จนมาสังเกตอึของลูกแมวมีขาวเปนเม็ดๆ  จึงลองใหกินขาวตม   จึงหยุดอาการทองเสีย  ระบบการยอย
ของลูกแมวไมปกติ ตองกินแตขาวตม ลูกนังจี๋นจึงไดชื่อวา เจาตี๋  ขาวตมของเจาตี๋เปนขาวตมน้ําแหงๆ  กับขาวที่
เจาตี๋กินมีอยางเดียวคือ  กุงแหงปน  กุงแหงที่เจาตี๋กินตองเปนกุงแหงอยางดี    คุณปาหยอมตองไปซื้อถึงชลบุรี 
ราคาเมื่อสิบปที่แลว กิโลกรัมละ 250 บาท   กุงแหงไมดีมีกล่ิน  เจาตี๋ไมแตะ   คุณปาหยอมตองปนกุงแหงเขา
ตูเย็นไวเปนประจํา 
 เจาตี๋จะมีเกาอี้ประจําตําแหนง  เปนมานั่ง  2  ขาเตี้ยๆ แบบคนสมัยกอนใชนั่งซักผา แตตอให 
ตัวใหญกวาปกติ สําหรับใหเจาตี๋นั่งกินขาวตม  เชาขึ้นมา  คนในบานตองตั้งหมอขาวตมใหเจาตี๋กอน    เจาตี๋เปน
แมวตรงตอเวลา (กิน)    หกโมงเชา เจาตี๋จะมานั่งบนมานั่งประจํา วิธีกินก็คือ  มีชามใสขาวตมคลุกกุงแหงปน
อยางดีหนึ่งชาม  มีคนหนึ่งคน (ใครก็ไดที่วาง)   คอยใชชอนตักขาวตมปอนเจาตี๋ทีละชอนจนอิ่ม    ถาอิ่ม เจาตี๋จะ
ลุกเดินออกจากมานั่ง  ขาวตมเหลือสักชอน แคนยังไงเจาตี๋ก็ไมยอมกิน  ถาขาวตมหมดชาม เจาตี๋ยังนั่งอยูบนมา
นั่ง  แสดงวายังไมอิ่ม ตองเติมขาวเติมกุงอีก    เจาตี๋กินวันละ  3  ม้ือ  ม้ือเชาหกโมงเชาเปง  ม้ือกลางวันเวลา
เที่ยงไมเกินบายโมง   ม้ือเย็นส่ีโมงกวาไมเกินหาโมง    แขกไปใครมาบานคุณปาหยอมเห็นกิริยาเจาตี๋เวลากิน
ขาว  อดขันไมไดสักคน เพราะเจาตี๋กินเปนเรื่องเปนราว   กินขาวตมเปนชาม  เจาตี๋กินขาวตมกับกุงแหงอยางดี
ตลอดชีวิตของมัน   รูปรางก็ใหญโตแข็งแรงกวาแมวทั่วๆ ไป    ทั้งๆ ที่กินแตกุงแหง 
 เจาตี๋เปนแมวสุขภาพดี  ซนพอสมควร    เมื่อเจาตี๋กระโดดตะกุยมานประตูบางๆ ขาดเปนรอยทาง
ยาวดวยความสนุกสนาน   สามีคุณปาหยอมจึงเอ็ดตะโรบนวาเจาตี๋เสียมากมาย 
 คุณปาหยอมนึกในใจวา  เดี๋ยวเถอะไดเรื่อง   แลวก็ไดเรื่องจริงๆ เจาตี๋โมโหจัด วิ่งขึ้นไปชั้นสองของ
บาน  เขาไปในหองน้ํา เหนืออางน้ํา ติดขอบหนาตางเปนชั้นที่คุณปาหยอมใชวางอุปกรณอาบน้ํา  ประเภทขวด
แชมพู  ขวดครีมตางๆ  เจาตี๋กวาดลงมาหมดเสียงโพลงเพลง เทานั้นไมหนําใจ เจาตี๋ยังไมหายโมโห  เจาตี๋วิ่งลง
มาชั้นลาง ปนขึ้นไปบอหินขัดที่ใชขังน้ําไว  อึลงไปในบอหินขัดนั้น  เสียงดังตุม   คุณลุงที่กําลังโมโห เห็น  การ
ประทวงที่สุดแสนจะแสบสันตของเจาตี๋ถึงกลับหัวเราะออกมาเพราะความเหลือเกินของเจาตี๋ 
 เจาตี๋ไมไดแกตาย  การตายของเจาตี๋เปนเรื่องนาเศรา  โดยปกติในบานคุณปาหยอมจะมีเด็กชาย
รุนๆ ชวยทํางานบานเปนประจํา    ตอนนั้นเปนเด็กผูชายวัย ประมาณ  13 – 14 ป    ชื่อปอม   ปอมเปนเพื่อนซี้
เจาตี๋    มีหนาที่ตามเจาตี๋กลับบานทุกเย็น   คุณปาหยอมจะปลอยแมวออกในตอนกลางวัน  พอตอนเย็นก็เก็บ
แมวเขาบาน  ปอมจะเดินหาเจาตี๋ทุกวัน  พอเจอะตัวจะเรียกชื่อเจาตี๋   เจาตี๋จะเดินตามกลับบานมาเอง   ไมตอง
อุม 
 เย็นวันหนึ่ง   ปอมตามหาเจาตี๋ไมเจอ   เจาตี๋หายไปถึง  3  วัน  คุณปาหยอมรอนใจ  ออกหาเจาตี๋ทุก
วัน   บริเวณบานหลวงไมมีร้ัวกั้นระหวางบาน  บานจะหางๆ กัน คืนวันที่ 3  ปอมก็ฝนเห็นเจาตี๋อยูในกอหญา  ตื่น
เชามาก็เลาใหคุณปาหยอมฟง   คุณปาหยอมเอะใจวาตองเปนเรื่องไมดีแน  จึงระดมคนออกคนหาทุกซอก   ทุก
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มุมบริเวณบานหลวง   เจอเจาตี๋นอนอยูในกอหญาไกลออกจากบานเกือบถึงซอยที่มีรถผาน เจาตี๋มีบาดแผล
ฉกรรจบริเวณปาก    คุณปาหยอมร ีบพาเจาตี๋ไปหาหมอ  แตเจาตี๋ทนพิษบาดแผลไมไหว  ตายกอนถึงมือหมอ 
 ถึงแมวาคนที่อาศัยอยูแถวๆ  บริเวณที่ เจาตี๋นอนเจ็บอยูใหขอมูลวาเจาตี๋ถูกรถชน  แตความ
ละเอียดละออรวมทั้งชอบที่จะรูใหกระจางหมดจดของคุณปาหยอมทําใหคุณปาหยอมไปเปนสก็อตแลนดยารด
ดวยตัวเอง   คุณปาหยอมไปดูรอยเลือดของเจาตี๋วาถูกชนบริเวณไหน  และเจาตี๋กระเสือกกระสนไปยังกอหญา
บริเวณใด   จนไดขอสรุปที่แนใจวาเจาตี๋ถูกรถชนจริง    คุณปาหยอมจึงยอมปดคดี 

(ปาหยอม  2539 : 104-107) 
 

1.  ปาหยอมเปนคนที่มีนิสัยอยางไร      (บอกรายละเอียด) 
ก. ขี้โมโห 
ข. ออนโยน 
ค. เรียบรอย 
ง. เจาระเบียบ 

2.  คลินิกหมอบุมมีความเกี่ยวของกับสัตวเล้ียงของปาหยอมอยางไร         (บอกความสัมพันธ) 
ก. เปนสถานที่รักษาสัตว 
ข. เปนสถานที่ตัดขนสัตว 
ค. เปนสถานที่ฝากเลี้ยงสัตว 
ง. เปนสถานที่ขายอาหารสัตว 

3.  กอนทําการผาตัดตั่วเลตองปฏิบัติตนอยางไร  (บอกรายละเอียด) 
ก. ตองอดอาหาร 
ข. ตองตัดขนใหส้ัน 
ค. ตองกินอาหารใหอิ่ม 
ง. ตองอาบน้ําใหสะอาด 

4.  ทําไมเจาตี๋จึงมีรูปรางใหญโตแข็งแรงกวาแมวทั่วๆ ไป  (บอกความสัมพันธ) 
ก. กินนมสด 
ข. กินปลายาง 
ค. กินอาหารแมว 
ง. กินขาวตมกับกุงแหง 
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5.  จงเรียงลําดับเหตุการณเวลาเจาตี๋โกรธ   (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. เจาตี๋จะนอนซม อดอาหาร  และหนีออกจากบาน 
ข. เจาตี๋จะโกรธ  ทําลายขาวของในหองน้ํา  และอึลงในบอน้ํา 
ค. เจาตี๋จะโกรธ  ทะเลาะกับสัตวเล้ียงตัวอื่น  และหนีออกจากบาน 
ง. เจาตี๋จะโกรธ   ทําลายขาวของในหองน้ํา  และกระโดดลงบอน้ํา 

6.  เหตุการณใดเกิดขึ้นหลังสุด   (จัดลําดับเหตุการณ) 
ก. เจาตี๋ถูกรถชนตาย 
ข. เจาตี๋โดนวางยาพิษ 
ค. เจาตี๋ปวยเปนโรคตาย 
ง. เจาตี๋โดนไลออกจากบาน 

 
7.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายใดในการแตงเรื่องนี้ (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 

ก. แนะนําวิธีการเลี้ยงสัตว 
ข. ใหขอคิดในเรื่องการเลี้ยงสัตว 
ค. สนับสนุนใหเล้ียงสัตวกันมากๆ 
ง. ชมเชยปาหยอมที่เปนคนรักสัตว 

8.  การพูดจาดีๆ เปนส่ิงจําเปนในการเลี้ยงสัตวอยางไร  (บอกความสําคัญ) 
ก. ทําใหสัตวรัก 
ข. ทําใหสัตวเล้ียงมีอายุยืน 
ค. ทําใหเจาของเปนคนใจเย็น 
ง. ทําใหสัตวเขาใจและไมตอตาน 

9.  เร่ืองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร  (สรุปใจความสําคัญ) 
 ก.  การเลี้ยงสัตวที่ดีตองรักและเขาใจสัตว 
 ข. การเลี้ยงสัตวที่ดีตองรักและตามใจสัตว 
 ค.  การเลี้ยงสัตวที่ดีตองคอยดูแลเวลาเจ็บปวย 
 ง.  การเลี้ยงสัตวที่ดีตองใหอาหารที่มีราคาแพง 

10.  นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี้  (บอกความสําคัญ) 
ก. การไมดูแลสัตวเล้ียงใหดีจะทําใหสัตวเล้ียงตาย 
ข. การมีจิตใจดีมีเมตตาจะทําใหสัตวเล้ียงรักเจาของ 
ค. การใหอาหารดีๆ จะทําใหสัตวเล้ียงแข็งแรงและโตเร็ว 
ง. การพูดจาดีๆ จะทําใหสัตวเล้ียงเชื่อฟงมากกวาการดุดา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  8 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปที่  6 
เร่ือง   การอานเชิงวิเคราะห  เวลา  2  คาบ  (120  นาที) 

สาระสําคัญ 
 การอานเชิงวิเคราะหเรื่องส้ัน   เปนการอานที่ผูอานตองพิจารณาในสวนประกอบของบทอานที่
กําหนดใหตัวละครมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง  เปนเรื่องที่ไมมีความยาวมาก  ตัวละครมีไมมาก เนื้อเรื่อง
อาจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละคร  หรืออาจเปนการบรรยาย  พรรณนาอารมณ   ความรูสึกของตัวละคร  หรือ
เปนเพียงการดําเนินชีวิตของตัวละครตอนใดตอนหนึ่ง    โดยผูอานตองใชความคิดอยางรอบคอบในการแยกแยะ
เร่ืองราวอยางละเอียดถี่ถวน  เพื่อแยกประเด็นสําคัญ   และใชวิจารณญาณอยางลึกซึ้งใน    การเลือกรับความรู  
ความคิดที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนมีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้น 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.    บอกรายละเอียดของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 2.   จัดลําดับเหตุการณของเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 3.   บอกความสัมพันธของสวนตางๆ ในเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 4.   บอกความสําคัญของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 5.   สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ันที่อานไดถูกตอง 
 6.   บอกจุดมุงหมายของผูเขียนเรื่องส้ันไดถูกตอง 
 
เนื้อหา 
  1.   เร่ืองสั้น    เร่ือง    พินัยกรรมรองเทา, กุญแจผี 
  2.   การอานเรื่องส้ัน 
     3.   การอานเชิงวิเคราะห  ประกอบดวย  การบอกรายละเอียดของเรื่อง   การจัดลําดับเหตุการณ  
การบอกความสัมพันธ   การบอกความสําคัญ   การสรุปใจความสําคัญ   และการบอกจุดมุงหมายของผูเขียน 

ส่ือการเรียนรู 
  1.   เร่ืองสั้น    เร่ือง    พินัยกรรมรองเทา, กุญแจผี 
  2.   ตาราง  KWLH Plus 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.   การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐานการ
อานเนื้อหาประเภทเรื่องส้ัน  
และการเรียนรูตามขั้นตอน
ของเทคนิค  KWLH  Plus 
 
 
 
 
2.   การจัดกิจกรรมฝก    
ความสามารถดานการอาน    
เชิงวิเคราะห 
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 

1.   ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูให
นักเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝกการ
อานเชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทเรื่อง
ส้ัน 
2.   ทบทวนความรูเร่ืองเรื่องส้ัน 
3.   ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม
เทคนิค KWLH  Plus  และการเขียน
บันทึกลงในตาราง  KWLH  Chart 
 
 
 
 
1. ใหนักเรียนเลนเกม “คูฉันอยูไหน” 
ซึ่งมีวิธีการเลนดังนี้ 
 - ครูแจกบัตรภาพรองเทาให    
นักเรียนคนละหนึ่งขาง 
 - ใหนักเรียนยืนลอมกันเปน
วงกลม 
 - ใหนักเรียนรองเพลงแลวเดิน
รอบๆ วงกลม 
 - เมื่อเพลงจบใหทุกคนวิ่งไป
จับคูกับคนที่มีรองเทาคูเดียวกัน 
2.  สนทนากับนักเรียนถึงชนิดและ
ประโยชนของรองเทา  เพื่อเชื่อมโยงสู
เร่ืองสั้นเรื่อง “พินัยกรรมรองเทา” 

1. ซักถามส่ิงที่ตนสงสัยเกี่ยวกับ
จุดประสงคการเรียนรูและการอาน
เชิงวิเคราะหเนื้อหาประเภทเรื่องส้ัน 
2.   ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมและการ
เขียนบันทึกลงในตาราง KWLH  
Chart 
 
 
 
 
 
1. รวมเลนเกม ”คูฉันอยูไหน” 
2. รวมกันสนทนาเรื่องชนิดและ
ประโยชนของรองเทา 

   
 2.2 ขั้นกิจกรรมการอาน  
เชิงวิเคราะหโดยใชเทคนิค 
KWLH Plus มี  6  ขั้นตอน  
ดังนี้ 

1. ครูติดบัตรคําวา “พินัยกรรม
รองเทา” 
2.  ติดแผนภูมิ KWLH – Chart 
3.   กระตุนใหนักเรียนคิดวาผูเขียน
นาจะกลาวถึงอะไรบางในเรื่องส้ัน   

1.  อานบัตรคํา “พินัยกรรมรองเทา” 
2.  ชวยกันระดมสมองในการ 
คาดเดาเหตุการณในเรื่องส้ัน  เร่ือง 
“พินัยกรรมรองเทา” แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงในตารางชอง  K 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 1  กิจกรรม
กอนการอาน ขั้น  K –  
(What We Know )  
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เร่ืองที่อาน 
 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางการอานขั้น  W 
(What We Want  to  fine  
Out) นักเรียนตองการรู
อะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อาน 
 
 
 
 
 

เร่ือง “พินัยกรรมรองเทา” โดยให
นักเรียนชวยกันระดมสมองเพื่อ 
คาดเดาเหตุการณของเรื่อง แลว
บันทึกคําตอบที่ไดลงในตารางชอง  
K 
 
1.   ทบทวนเรื่องการตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.   กระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ เร่ืองสั้น เร่ือง “พินัยกรรม
รองเทา” 
3.  บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง  W 
4.   กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ  เพิ่มเติม โดย
ครูคอยชวยเหลือ    แนะนํา  และตั้ง
คําถามรวมกับนักเรียน  เชน 
 - ทําไมเศรษฐีจึงทําพินัยกรรม
ยกรองเทาใหนองชาย 
 - พินัยกรรมของเศรษฐีมี     
ความหมายอะไรซอนอยู 
 - รองเทาคูนั้นมีความสําคัญ
กับเศรษฐีอยางไร 
 - เศรษฐีตองการสอนบทเรียน
อะไรใหแกนองชาย 
 - นักเรียนไดขอคิดอะไรบาง
จากการอานเรื่องนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.  ทบทวนความรูเดิมของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถาม     เชิง
วิเคราะหประเภทตางๆ 
2.  รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับเร่ืองส้ัน เร่ือง 
“พินัยกรรมรองเทา” 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน
ตารางชอง W เปนรายบุคคล 
4.   ตั้งคําถามรวมกับครูเพิ่มเติมโดย
เนนคําถามเชิงวิเคราะห แลวบันทึก
ลงในตารางชอง  W 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลังการอาน ขั้น L (What  
We  Have  Learned)   
นักเรียนไดรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 4   คนควา
ความรูเพิ่มเติม  ขั้น H (How 
Can We Learn More)  
นักเรียนจะเรียนรูเพิ่มเติมได
อยางไร 

1.   แจกเนื้อหาประเภทเรื่องส้ัน  
เร่ือง  “พินัยกรรมรองเทา” 
ใหนักเรียนอานในใจเปนรายบุคคล 
2.   กระตุนใหนักเรียนบอกถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่องส้ัน  เร่ือง  
“พินัยกรรมรองเทา” 
3.   บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.   กระตุนใหนักเรียนชวยกัน 
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลวกับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรูที่ตั้งไวในชอง  
W  วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหา    
คําตอบไมไดไวที่สวนทาย 
ของตารางในชอง  W 
 
1. กระตุนใหนักเรียนชวยกันบอก
แหลงขอมูลที่สามารถไปคนควา
ความรูเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนยังหา
คําตอบไมไดจากการอานเรื่องส้ัน  
เร่ือง “พินัยกรรมรองเทา” 
2.   บันทึกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะ
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมลงในตาราง 
ชอง H 
 
 
 
 

1.   อานในใจเนื้อหาประเภท  
เร่ืองสั้น  เร่ือง   “พินัยกรรมรองเทา”    
เปนรายบุคคล 
2.   รวมกันระดมสมองถึงส่ิงที่ได
เรียนรูแลว เร่ืองสั้น  เร่ือง  
“พินัยกรรมรองเทา” 
3.   บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรูแลวลงใน
ตารางชอง L เปนรายบุคคล 
4.   ชวยกันจัดลําดับเนื้อหาที่ได
เรียนรูแลว 
5. ชวยกันตรวจสอบความรูที่ได
เรียนรูไปแลวกับส่ิงที่ตองการรู 
6.   ชวยกันแยกคําถามที่ยังหา 
คําตอบไมได  แลวบันทึกคําถามที่ยัง
หาคําตอบไมไดลงในตารางชอง  W   
เปนรายบุคคล 
 
 
 
1.   ชวยกันระดมสมองถึงแหลง    
ขอมูลที่สามารถไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังหาคําตอบไมได
จากการอานเรื่องส้ัน  เร่ือง   
“พินัยกรรมรองเทา”  
2. บันทึกแหลงขอมูลที่จะไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมลงในตารางชอง H 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 315

กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
  ขั้นที่ 5 การสราง
แผนภาพความคิด 
(Mapping) 
 
 
 
 
  ขั้นที่ 6 การสรุป
เร่ืองจากการอาน 
(Summarizing) 
 
 
 
 
 
 2.3 ขั้นฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานเชิง
วิเคราะหเปนกลุมยอย  โดย
ครูคอย แนะนํา 
 
 
 
 
 

1.   ทบทวนรูปแบบการสราง  
แผนภาพความคิดใหกับนักเรียน 
2.   กระตุนใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด ของเรื่องส้ัน  เร่ือง   
“พินัยกรรมรองเทา” 
 
1. ทบทวนความรูเร่ืองการเขียน
สรุปใจความสําคัญใหกับนักเรียน 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องส้ัน  เร่ือง   
“พินัยกรรมรองเทา”จากแผนภาพ    
ความคิด 
 
 
1.   ครูกําหนดหัวขอเรื่อง “กุญแจผี”  
และแจกตาราง  KWLH – Chart  ให
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหเร่ืองสั้นตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  Plus  
เปนกลุมยอย  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 
 

1.   ตอบคําถามครูและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนภาพ
ความคิด 
2. สรางแผนภาพความคิด  เร่ืองสั้น  
เร่ือง “พินัยกรรมรองเทา” 
 
 
1.  รวมกันระดมสมองในการสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องส้ัน  เร่ือง   
“พินัยกรรมรองเทา” จากแผนภาพ    
ความคิด 
2. สรุปใจความสําคัญของเรื่องส้ัน  
เร่ือง   “พินัยกรรมรองเทา” จาก
แผนภาพความคิดเปนรายบุคคล 
 
1.   รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอาน
เชิงวิเคราะหประเภทเรื่องส้ัน เร่ือง 
“กุญแจผี” ตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWLH  Plus    
เปนกลุมยอย 
2.  ชวยกันระดมสมองในการสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องส้ัน 
และการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้น 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน 
 

1.  กระตุนใหนักเรียนชวยกันสรุป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องส้ัน 
และการอานเชิงวิเคราะหเร่ืองสั้น 
 

1.   รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม    
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
2.  สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.   ทําแบบทดสอบอัตนัย จํานวน  6  
ขอ 
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กิจกรรมการเรยีนรู  (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
4. การวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียน
และใหขอมูลยอนกลับ 
3.   ใหนักเรียนทําแบบทดสอบอัตนัย  
จํานวน  6  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   รวมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 
2.   สงตาราง  KWLH – Chart  ที่ได
บันทึกคําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.   ทําแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  
6 ขอ 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  พินัยกรรมรองเทา 
 
 ชายหญิงชุดดําหลายคนนั่งลอมวงในหองโถงคฤหาสนของ จํารัส  เจนรักษเลิศ  มหาเศรษฐีผูเพิ่ง
ลวงลับไปเมื่อเดือนที่แลว  บางคนสะดุงเมื่อเผลอมองภาพสีน้ํามันรูปเต็มตัวของเขาบนผนัง  เหมือนจริงราวกับ
ทานมหาเศรษฐีกําลังยืนจองทุกคนอยู  
 ทนายความชราอานพินัยกรรมไปทีละขอ 
 “สําหรับนายสมควรนองรัก  ขอยกรองเทาหนังลายคลาสสิกใหหนึ่งคู  ครั้งหนึ่งเมื่อหกสิบปมาแลว 
ขณะเดินทางรอนแรมในปาลึก  รองเทาคูนี้ชวยชีวิตฉันจากการถูกกัด ฉันไมเคยลืมบุญคุณของมัน เก็บมันมา
จนถึงวันตาย” 
 ทนายความยื่นรองเทาคูนั้นใหนายสมควร 
 นายสมควรตะลึง “เขารวยขนาดนี้ แตไมเหลืออะไรใหผม...”  ทายาทมหาเศรษฐีเหวี่ยงรองเทาทิ้ง
และเดินออกจากหองไปดวยความผิดหวังและโมโห 
 ทนายความอานพินัยกรรมตอไป “สําหรับนายสมคิดลูกรัก  ขอยกรองเทาใหหนึ่งคู  มันเคยพาฉันไป
ที่ตางๆ เดินทางไปรอบโลก  ในแดนไกลโพน  มันเกามาก  แตมันก็เปดตาฉันออกกวาง  คนพบความสวยงามของ
ชีวิตในโลกนี้” 
 ทนายความยื่นรองเทาคูนั้นใหนายสมคดิ 
 นายสมคิดเหวี่ยงมันทิ้งและเดินออกจากหองไปดวยความฉุนเฉียว 
 ทนายความหันไปที่เด็กวัยรุน 
 “สําหรับสมปองหลานรัก  ฉันขอยกรองเทาใหคูหนึ่ง ถึงจะเปนรองเทาที่เกาแตมันก็มีคุณคา ครั้งหนึ่ง  
ฉันไปตั้งแคมปที่ชนบทไกล  มีคนขอทานมาก  ชายยากไรคนหนึ่งมาหา ขอแลกอาหารกระปองฉันกับรองเทาเกา
คูนี้  สายตาของเขาออนระโหยแตเด็ดเดี่ยว  เขาไมยอมขอทาน เขาทําใหฉันคิดไดวา คนเราควรยืนดวยเทาของ
เราเองอยางหยิ่งในศักดิ์ศรี...” 
 ทนายความยื่นรองเทาใหสมปอง 
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 สมปองไหวและรับรองเทาคูนั้นมา 
 หองนั้นเหลือเพียงทนายความชรากับเด็กหนุม 
 ทนายความชราเดินไปหยิบรองเทาสองคูที่ถูกทิ้งบนพื้นใหเด็กหนุม  บอกวา “ปูของคุณบอกวา ถามี
ใครไมรับรองเทา ก็ใหยกใหหลานคนที่อยากได ถาไมมีใครอยากไดใหยกใหคนนอก” 
 สมปองยิ้มออนโยน “ผมรับเองครับ ผมเขาใจความตองการของปูของผมแลว  ทานให   รองเทาเกา
เพื่อเตือนสติพวกเรา” 
 กอนใสรองเทาทั้งสามคูลงในกลอง  สมปองผูกเชือกรองเทาที่หลุดลุยใหเรียบรอย  ดึงหนังรองเทา
ชั้นในที่ยับยนออกมาคลี่ใหเรียบรอย  ไมทันยัดกลับที่เดิม  เศษกระดาษพับสองทบใบหนึ่งตกลงมาจากดานใน
รองเทา  เขาคลี่ออกดู และหันไปดึงหนังรองเทาชั้นในของรองเทาที่เหลือ ภายในรองเทาทุกคูมีกระดาษพับเสียบ
อยู   ทุกใบเปนเช็คเงินสดใบละยี่สิบลานบาท 

(วินทร  เลียววาริณ  2549 : 106-107) 
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พินัยกรรมรองเทา 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 

เร่ือง พินัยกรรมรองเทา 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง 
พินัยกรรมรองเทา 

L 
อานเรื่อง  

พินัยกรรมรองเทา    
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม
เร่ือง พินัยกรรมรองเทา 

ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องพินัยกรรมรองเทา 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องพินัยกรรมรองเทา 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  กุญแจผี 

 “สํานักงาน” ของเขาตั้งอยูที่ปากซอย  กินพื้นที่ขนาดหนึ่งกาวคูณหนึ่งกาว ริมทางเดินขางเสาไฟฟา  
เปนแผงทํากุญแจที่อยูที่นี่มานานหลายปแลว 
 ลูกคาคนลาสวมสูท   กาวลงมาจากรถเบนซคันใหญ 
 “เปดกุญแจลูกบิดไดไหมชาง ?” 
 “ไดครับ” 
 “ผมเผลอล็อคบานโดยที่ไมไดเอากุญแจออกมา  เดี๋ยวไปกับผมเลยนะ” 
 ลูกคาจอดเบนซที่หนาบานใหญหลังหนึ่ง  ทั้งสองเดินเขาไปที่ประตูหนา 
 เขาชักโลหะออกมาสองชิ้น  ชิ้นหนึ่งแหย  ชิ้นหนึ่งเกี่ยวขยับไปมา  เพียงนาทีเดียว ล็อคประตูหนา
บานก็เปดออก 
 “เกงจัง  เร็วกวาที่คิด  คิดเทาไหรชาง ?” 
 “รอยเดียวพอครับ” 
 ชายเจาของบานยื่นเงินหารอยบาทใหเขา “เอาไปเลย ฝมือดีนี่เรา” 
 เขากลบัมาทํางานตอที่ “สํานักงาน” 
 วันนี้โชคดีจัง  ทํางานชิ้นเดียวก็ไดเงินมากกวาที่นั่งทํางานทั้งวัน 
 ลูกคาคนลาสุดสวมเครื่องแบบ  กาวลงมาจากรถตํารวจ 
 “ไปสถานีตํารวจหนอย” 
 “ล็อคประตูหองสารวัตรติดหรือครับ ?” 
 ตํารวจหัวเราะ ชักกุญแจมือขึ้นมาสับใสขอมือทั้งสองของเขา “ล็อคนี่ติดตางหาก” 
 ตํารวจผลักเขาขึ้นรถไปนั่งคูกับใครคนหนึ่ง  ใครคนนั้นก็คือลูกคาคนที่ขับรถเบนซคันใหญ สองมือ
สวมกุญแจมือเชนกัน 
 ตํารวจวา “พวกคุณสองคนยองเบาบานหลังนั้น  ชาวบานเขาเห็น” 
 ไอนี่ไมใชเจาของบาน 
 วันนี้โชคดีจัง.... 

(วินทร  เลียววาริณ  2549 : 61) 
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กุญแจผี 
 

K 
รูอะไรบางเกี่ยวกับ 
เร่ือง กุญแจผี 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 
เกี่ยวกับเรื่อง กุญแจผี 

L 
อานเรื่อง กุญแจผี 
แลวรูอะไรบาง 

H 
จะหาความรูเพิ่มเติม

เร่ือง กุญแจผี  ไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แผนภาพความคิดเรื่องกุญแจผี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องกุญแจผี 
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ของเลนกับตําราเรียน 

 

 “แมบอกใหไปตากผาก็ไปสิ  ทําไมมาแอบเลนอะไรอยูละ...” 
 เสียงของแมไมดุ   แตเขารูสึกผิด 
 วางสายลวดในมือลง  หยิบผาไปตาก 
 วันนี้แดดกําลังดี เหมาะสําหรับตากผาและการทดลองของเขา 
 เขาเรียน ป. 4  ในปนี้    พอกับแมไมคอยมาดูวาเขาเรียนอะไร  ตราบใดที่เขาสอบไดไมเกินหาลําดับ
แรกของชั้น  แมก็ไมวาอะไร 
 เขาชอบวิชาวิทยาศาสตรที่สุด  ครูปรีชาบอกวา  ในตางประเทศโรงเรียนสวนใหญมีหองแล็บดวย  ครู
วาหองแล็บคือหองทดลอง มีเครื่องไมเครื่องมือตางๆ มากมาย   เขานึกภาพไมออกวาหนาตาของมันเปนอยางไร 
คงเปนหองเล็กๆ เหมือนบานของเขา  ครูปรีชาบอกวา นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงของตางประเทศมักจะงวนอยู
กับการทดลองจนลืมกินลืมนอนในที่สุดก็สรางสิ่งประดิษฐยิ่งใหญ 
 เขาคงไมมีทางไปตางประเทศ  ไมรูดวยซ้ําวามันอยูตรงไหนของโลก  เขายังไมเคยไปแมกรุงเทพฯ 
 ตากผาเสร็จ  หยิบลวดเสนเล็กขึ้นมาเกี่ยวราวลวดตากผา  ปลายขางหนึ่งตอไปยังหูฟงขนาดเทา 
หัวแมโปง  เขาได “ของเลน” ชิ้นนี้หลังจากรื้อกลองเครื่องมือของพอ เกาเขรอะแตยังใชการได 
 เงี่ยหูฟงอยางจดจอ  ปรับลวดอีกครั้ง เสียงพราของบางสิ่งบางอยางเดินทางเขาไปในหูเขา  และ
ชัดเจนขึ้นตามลําดับ 
 “ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ตอไปนี้เปนรายการขาว...” 
 เขากระโดดตัวลอย  รอยยิ้มเปอนหนา วิ่งรี่ไปหาแม 
 “แม สําเร็จแลว...” 
 “อะไรลูก ?” 
 “แมมาฟงนี่หนอย” 
 “แมกําลังยุง” 
 เขาลากแมไปที่ราวตากผา  ยื่นหูฟงที่โยงสายตอกับลวดใหแม 
 “นี่อะไร ?” 
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 “วิทยุครับ” 
 “วิทยุอะไร ? ทําไมไมเห็นมีอุปกรณอะไรเลย....” 
 “นา ! แมลองฟงดู” 
 แมเงี่ยหูฟงดวยความงง “อืม ! เสียงวิทยุจริงๆ ดวย” 
 ครูบอกวาหลักการของวิทยุงายนิดเดียว มีแคตัวสงคลื่นกับตัวรับคล่ืน  คล่ืนมันวิ่งในอากาศ  หากเรา
สามารถตั้งตัวรับซึ่งเปน....” 
 “ไมตองอธิบายหรอก แมไมสนใจ  แมตองไปทํางานแลว   เอาละ  เลนพอแลว กลับเขาบานไปไดแลว   
ลืมหรือเปลา วาตองทองหนังสือสําหรับสอบพรุงนี้” 
 เขาเก็บอุปกรณทั้งหมด เดินกลับบาน 
 เปดตําราเรียนและเริ่มตนทองจํา 

(วินทร  เลียววาริณ  2549 : 26-27) 
  
1.  จงเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้       (จัดลําดับเหตุการณ) 
   
   

2.  ของเลนที่เขาประดิษฐขึ้นมามีวิธีการทําอยางไร      (บอกรายละเอียด) 
   
   

3.  ทําไมเขาจึงชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร       (บอกความสัมพันธ) 
   
   
 
4.  เร่ืองนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร          (สรุปใจความสําคัญ) 
   
   

5.  นักเรียนไดขอคิดอะไรบางหลังจากอานเรื่องนี้      (บอกความสําคัญ) 
   
   

6.  ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไรในการเขียนเรื่องนี้       (บอกจุดมุงหมายของผูเขียน) 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

ตอนที่  1   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่งในแตละขอ 
          ตามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus ดังนี้ 

เห็นดวยมาก ใหระดับ 3 
เห็นดวยปานกลาง ใหระดับ 2 
เห็นดวยนอย ใหระดับ 1 

 
ระดับความคิดเห็น 

รายการ 
3 2 1 

สําหรับผูวิจัย 
  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง  
ไมสับสน 

    
1.     

2.   สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป    2.     
3.   สงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหในทุกขั้นตอนของ 
การจัดการเรียนรู 

   3.     

4.   สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบในสิ่งที่   
อยากรู 

   4.     

5.   นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษา
คนควาเพิ่มเติม 

   5.     

ดานบรรยากาศ 
6.   นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 

    
6.     

7.   นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม    7.     
8.   นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพื่อน 

   8.     

9.   ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียนตลอดเวลา    9.     
10.  ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยาง
ทั่วถึง 

   10.     

ดานประโยชนที่ไดรับ 
11.  พัฒนาความสามารถดานการอานควบคูกับ 
การคิดวิเคราะหของนักเรียน 

    
11.     

12.  ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

   12.     
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ระดับความคิดเห็น 
รายการ 

3 2 1 
สําหรับผูวิจัย 

  
13.  นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 

   13.     

14. ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล    14.     
15. นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานและการคิดวิเคราะห 
ไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นๆ 

   15.     

 
 
ตอนที่  2   ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น   จากคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้ 

1. นักเรียนพบปญหาใดบางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 

   

   

   

   
 
2. นักเรียนมีขอเสนอแนะอยางไรบาง  เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWLH  Plus 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ - สกุล นางชลธิชา    จันทรแกว 
ที่อยู 34  หมู  8   ตําบลแมรําพงึ   อําเภอบางสะพาน 
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ   77140 
ที่ทาํงาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  ตําบลกาํเนิดนพคุณ  
  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77140 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2532    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก  
    โรงเรียนทับสะแกวิทยา อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พ.ศ. 2536   สําเร็จการศึกษาปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต 
         วิชาเอกการประถมศึกษา   (เกียรตินิยม อันดับ 2)   
   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2547   ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาหลกัสูตรและการนเิทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน         
         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.  2537   อาจารย 1  ระดับ  3   โรงเรียนบานทรายทอง    
   อําเภอบางสะพานนอย   จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พ.ศ.  2538   อาจารย 1  ระดับ  4 โรงเรียนบานหนองฆอง    
   อําเภอบางสะพานนอย   จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พ.ศ.  2543 – ปจจุบัน   ครู  คศ. 2   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  อําเภอบางสะพาน 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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