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๕๐๒๕๕๓๐๒ :  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั          :  การอ่านจบัใจความ / เทคนิคการสอน KWL 
 จิราภรณ์   บุญณรงค์  :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ.    อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ :  รศ.สมพร  ร่วมสุข,  ผศ.ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์  และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.     
๑๙๗ หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ  ๒)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค  KWL 
และ  ๓) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีมีต่อการสอนดว้ยเทคนิค KWL         
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม 
(สามคัคีพิทยา) จงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาก ๒ ห้องเรียน  
หอ้งเรียนละ ๓๐ คน โดยใชห้อ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองเรียนดว้ยเทคนิคการสอน KWL  และอีกห้องหน่ึง
เป็นกลุ่มควบคุมเรียนดว้ยการสอนแบบปกติใชเ้วลาทดลอง ๑๐ ชัว่โมง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค KWL           
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิค KWL  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test 
independent)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test dependent) และ การวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ย
เทคนิค KWL สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕    
 ๒. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีได้รับการสอน              
ดว้ยเทคนิค KWL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  
 ๓.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยเทคนิค  KWL อยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 
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50255302 :  MAJOR : TEACHING THAI  LANGUAGE 
KEY WORD : READING COMPREHENSION / USING KWL TECHNIQUE 
 GIRAPORN  BOONNARONG : A COMPARISON OF READING COMPREHENSION 
ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS TAUGHT BY USING KWL TECHNIQUE 
AND CONVENTIONAL METHOD. THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.SOMPORN  RUAMSUK, 
ASST.PROF.BUSABA  BUASOMBOON, Ph.D.,  AND ASST.PROF.CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed.D.  197 pp. 
  
 The  purposes  of  this  research  were to : 1) compare  of reading comprehension achievement of 
Prathomsuksa  6 students taught by using KWL technique and conventional method 2) compare  of reading 
comprehension achievement of Prathomsuksa 6 students before and after being taught by using KWL technique 
3) study the students, opinions towards the KWL technique.  The total  sample of 60 Prathomsuksa 6  students  
of  Tessaban 1 Wat  Prangam (Samakkipittaya) School, Nakhonpathom province  consisted  of 30 students  who 
were taught by using KWL technique, other 30 students who were taught by using conventional method.  The 
research was conducted  within  the duration of the  second semester of the  academic  year  2010  and covering  
the  period  of  10 hours. 
 The instrument  used to collect were lesson plans, achievement  test as an instrument of the pretest 
and the posttest , and a questionnaire inquiring the students, opinions about the employment of KWL  technique.  
The collected data were analyzed  by  the statistical  means of Mean  ( X ),  Standard Deviation (S.D.),   t-test 
Dependent  and  Content  Analysis. 
  The research findings  were as follows : 
    1) With regard to the topic concerning  reading  comprehension  abilitics of  Prathomsuksa 6 
students  taught  by  using KWL technique  were significantly  higher  than   the conventional  method  at  the 
0.05  level. 
   2) With regard to the topic concerning  reading  comprehension  abilitics of  Prathomsuksa 6 
students  after using KWL technique  were significantly  higher  than before  using  KWL at  the 0.05  level. 
   3) The students,  opinions  towards  KWL  technique  were  at  a high  agreement  level. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ  ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง
ไดด้ว้ยความกรุณา ความเอาใจใส่  การให้ค  าปรึกษา แนะน าตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง
จาก รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข ผู ้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์  และ                            
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ    ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มณฑนา  ว ัฒนถนอม   ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และรองศาสตราจารยป์ระพนธ์   เรืองณรงค์  ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา  แนะน า แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหค้วามรู้เชิงวจิารณ์เพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณ  รองผูอ้  านวยการ สุวรรณา  ตั้ งไชยคีรี     อาจารย์รวีวณัธ์  พงษ์สุพจน์   
โรงเรียนเทศบาล ๑  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) และ  รองผูอ้  านวยการ จกัรกฤษณ์    บรรจงคชาธาร                           
โรงเรียนเทศบาล ๒  วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) อ.เมือง   จงัหวดันครปฐม ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการพิจารณาตรวจแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ใหมี้ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการรัตนา  มุ่ยเรืองศรี  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ท่ีสนบัสนุน
การศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั  ขอบคุณคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
ท่ีใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้ประสิท ธ์ิประสาทวิชาทุกท่าน ขอบคุณ อาจารย ์                 
โสรยา  อังคสุวรรณ  ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยคร้ังน้ี   ขอบคุณ           
เพื่อนร่วมรุ่น สาขาวชิาการสอนภาษาไทยท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจตลอดมา 
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ลูกจนัทร์  บุญณรงค์  อนัเป็นท่ีรักและเคารพ     
อย่างสูงสุด   พร้อมทั้งญาติพี่นอ้ง  ท่ีไดม้อบความรัก  ความเมตตา  ดูแล  ห่วงใย และเป็นก าลงัใจ  
แก่ผูว้ิจยัเสมอมา  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา
มารดา  ครูอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและสนบัสนุนการศึกษาของผูว้ิจยั  ซ่ึงส่งผลให้ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาจนส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไวทุ้กประการ 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ภาษามีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  เพราะภาษาเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์   ท าให้สามารถรู้เรื่องและเข้าใจกันได้    ดังที่ วรรณี โสม
ประยูร (๒๕๔๒ : ๑๖) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาสรุปได้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของสังคม  ซึ่ง
ทักษะทางภาษาที่มนุษย์ชาติต่าง ๆ ใช้ติดต่อสื่อสารกัน ก็คือ  การฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน   
มนุษย์อาศัยทักษะทั้ง ๔ ประการนี้  สร้างเสริมสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด พัฒนาอาชีพและ
พัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากให้กับตนเองและสังคม ด้วยเหตุนี้ภาษาจึงมีบทบาทและ
ความส าคัญส าหรับบุคคลทุกชาติ 
 ภาษาไทยมีความส าคัญส าหรับคนไทยทุกคน เพราะทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ และใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ภาษาไทยยังแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทั้งชาติควรภาคภูมิใจและรักษา   ให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                  ที่
พระราชทานแก่ผู้ เ ข้ าประชุมของชุมนุมภาษาไทย   เมื่ อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕                                      
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ของชาติ... ประเทศไทยนั้นมีภาษาไทยของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน... เราโชคดีที่มีภาษาของเราเอง
ตั้งแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้” (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๔๓ : ๑)   
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคข้อมูลข่าวสารท าให้มีวิทยาการใหม่
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา การรับส่งข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากขึ้นส่งผลให้     คน
ไทยในสังคมต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    ซึ่ง
ต้องอาศัยการอ่านเพ่ือให้เข้าใจ และสื่อความกันได้ถูกต้อง  ดังนั้น การอ่านจึงมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต เป็นเครื่องมือช่วยให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สิ่งที่ ได้จากการอ่านช่วยพัฒนา
ความคิด อารมณ์ จิตใจ หรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  ดังพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า   

 
        การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้นี้เป็นประโยชน์มาก  การอ่านออกเขียนได้จะช่วยให้มี
โอกาสเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย และความรู้ความเข้าใจในสิง่๑ 
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 ๒ 

เหล่านี้สามารถน ามาใช้ในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้
ภาษายังเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  รวมทั้งคุณธรรม  ความดีทุก
อย่าง (กรมวิชาการ ๒๕๔๑ : ๗๓) 

 

 การอ่านมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะนอกจากอ่านเพ่ือความ               
เพลิดเพลินแล้ว  การอ่านยังเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ ทั้งยังเพ่ิมพูนสติปัญญา ของ
ตน  บุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านอย่างแท้จริง ย่อมสามารถน าความรู้  ความคิดไปใช้ ประโยชน์
ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  มีหน่วยงานและนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน
ไว้สอดคล้องกัน ได้แก่  กรมวิชาการ (๒๕๔๑ : ๑) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่าน
เป็นทักษะที่ส าคัญ จ าเป็นต้องเน้นและต้องฝึกฝนให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็น
กระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความ      ในระหว่างอ่าน 
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับ     ภาษาที่ใช้ในหนังสือ
ที่อ่านและจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมที่เป็นประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ด้วย    นอกจากนี้ พนิตนันท์  บุญพามี (๒๕๔๒ : ๓)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การ
อ่านช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้  ความคิด ท าให้คนเรามีความงอกงามทางวุฒิปัญญาและ
ความสามารถมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตวิญญาณของผู้อ่านให้
เป็นไปในทางที่ดีงามได้โดยตนเอง รวมทั้งสามารถพัฒนาคนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างดี   
วัชรี  บูรณสิงห์  และนิรมล  ศตวุฒิ (๒๕๔๒ : ๙) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ในท านอง
เดียวกันว่า การอ่านท าให้ผู้อ่านเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม  ช่วยให้ผู้อ่านมีความคิด
กว้างขวาง   รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   ดังนั้น      เราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็น
ประจ าจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากผู้อ่านรู้จักเลือกหนังสือ  รู้วิธีอ่าน  อ่านออก และอ่าน
เป็น จะสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  ส่วน พรทิพย์  ชาตะรัตน์ (๒๕๔๕ : ๕๙)  กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่าน  สรุปได้ว่า  การอ่านเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้   ดังนั้น 
ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านคือ สามารถอ่านได้มาก     อ่านได้เร็ว  และอ่านได้ถูกต้อง  ย่อมมี
โอกาสในชีวิตหลาย ๆ ด้านมากกว่า เช่น ด้านการศึกษา    ด้านสังคม  ด้านการประกอบอาชีพ เป็น
ต้น ตลอดจนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทันสมัยกว่าผู้ที่ขาดทักษะในการอ่าน    
ความเห็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับค ากล่าวของ ฉวีวรรณ        คูหาภินันท์ (๒๕๔๒ : ๓) ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของการอ่านไว้ว่า 
 

         การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน  คนที่อ่านหนังสือไม่ออกนับว่าเป็นคนด้อย
โอกาสอย่างยิ่ง  การอ่านมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นการอ่านป้าย
โฆษณา ฉลากยา  หนังสือพิมพ์  แผนที่  พจนานุกรม ป้ายชื่อถนนหนทาง ต ารา นโยบาย 
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ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอ่านในชีวิตประจ าวัน   การอ่านมีความส าคัญและจ าเป็นต่อคน
ทุกอาชีพ ทุกเพศ  ทุกวัย  การอ่านช่วยให้เรารอบรู้  ฉลาด ทันโลก ทันเหตุการณ์ และเป็น
กุญแจไขไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งปัจจุบันโลกเราก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มนุษย์จึง
จ าเป็นต้องใช้การอ่านในการแสวงหาความรู้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนนี้             ได้
อย่างเหมาะสม 

 

 การอ่านจัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนรู้  เพราะวิชาการต่าง ๆ จ าเป็นจะต้อง
อาศัยความสามารถในการอ่านเพื่อที่จะท าความเข้าใจเนื้อหา  และจับใจความจากเรื่องที่อ่าน แล้วจึง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ  ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน  และพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่การที่จะพัฒนา
นักเรียนให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจึงประสบ
ผลส าเร็จ  การอ่านประเภทหนึ่งที่นักเรียนควรจะได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพราะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ คือ  การอ่านจับใจความ ดังที่  แววมยุรา  เหมือนนิล 
(๒๕๔๑ : ๑๗) ได้กล่าวไว้ว่า  “การอ่านจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่องที่อ่านระดับต้น  และเป็น
พ้ืนฐานส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น  ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้  ก็คงไม่
สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีได้เลย”   ส่วน ศรีวิไล  พลมณี (๒๕๔๕ : ๑๒๒) กล่าวไว้
ว่า การอ่านเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความ เพราะผู้ที่อ่านจับใจความของเรื่องที่อ่าน
ได้มากย่อมมีโอกาสรับรู้เรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้  นอกจากนี้ พัช
รินทร์  แจ่มจ ารูญ(๒๕๔๘:๓๕)ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า   
 

         การอ่านจับใจความ เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น เพราะหากนักเรียนไม่สามารถอ่าน         
จับใจความได้การอ่านในระดับสูงขึ้นไปก็ท าได้ยาก เพราะการอ่านในใจทุกอย่าง           
ต้องอาศัยการอ่านจับใจความเป็นพื้นฐาน  การอ่านจับใจความของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน บางคนสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว บางคนอ่านได้ช้า ต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจเนื้อเรื่อง  ดังนั้น ผู้อ่านจึงต้องเรียนรู้กลวิธีการอ่านจับใจความรวมทั้งความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความ 

 

 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน  และประโยชน์ของ                                  
การอ่านจับใจความ จึงก าหนดเรื่องการอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑              ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอ่าน  โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ว่า ผู้เรียนต้องมีความสามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๔ 

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ อ่าน และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ตีความ                        
สรุปความ หาค าส าคัญในเรื่องที่อ่านและใช้แผนภูมิรูปภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด พัฒนา
ความสามารถในการอ่าน น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ : ๑๕)   
 ถึงแม้การอ่านและการอ่านจับใจความจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  และก าหนดให้เป็น
เนื้อหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม  แต่พบว่าการอ่านก็ยัง คงเป็น
ปัญหา กล่าวคือ นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน  และไม่ชอบอ่าน   ดังที่  ภูริภัทร ทิศร (๒๕๔๓ : ๑๑) 
ได้กล่าวว่า 
 

การที่นักเรียนไม่ชอบอ่าน  ไม่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์  วีดิทัศน์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ล้วนเป็นสื่อที่นักเรียนสนใจ
มากกว่าเพราะสะดวก ทราบข้อมูลข่าวสารได้เร็ว จึงท าให้นักเรียนสูญเสียเวลาที่ควรจะได้
อ่านหนังสือไป   และในที่สุดจะท าให้ขาดนิสัยรักการอ่าน  เสียโอกาสในการที่จะน าความรู้
จากการอ่านไปพัฒนาประเทศ  

 

 ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านประการต่อมา คือ นักเรียน ไม่ได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัย                     
รักการอ่าน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ที่ละเลยมาตั้งแต่ต้น ท าให้เกิดผล
ตามมา คือ นักเรียนไม่ชอบอ่าน  อ่านหนังสือน้อยมาก หรืออ่านแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  จากผลการ
ส ารวจของหน่วยงานสถิติแห่งชาติที่ส ารวจประชากรในกรุงเทพมหานคร   ในเรื่อง  การอ่านหนังสือ
ของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๑  พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป ที่ไม่อ่านหนังสือ           มีจ านวน
ประมาณ ๒๐.๓ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ ของประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป ประมาณ ร้อยละ 
๕๔.๓ ไม่อ่านหนังสือเพราะดูโทรทัศน์ รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่านร้อยละ ๒๘.๔                ส าหรับ
ผู้ใหญ่อาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวต้องเร่งท ามาหากิน ส่วนเด็กอาจใช้เวลาเพ่ือการเรียน
พิเศษ เล่นเกม หรือคุยโทรศัพท์ ส่วนกลุ่มที่น่ากระตุ้นให้หันมาอ่านหนังสือได้ คือ  คนที่ไม่สนใจ
หรือไม่ชอบอ่านหนังสือ  ซึ่ งมีอยู่ถึงร้อยละ  ๒๑.๑ นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่ไม่ อ่านหนังสือ              
ร้อยละ ๑๔.๒ ที่ ไม่ อ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือไม่ออก ส่วนสาเหตุ อ่ืนมี เ พียงเล็กน้อย                        
เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือจ าแนกตามกลุ่มวัย พบว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทุกวัย   ส่วนใหญ่ไม่
อ่านหนังสือเพราะดูโทรทัศน์  แต่สาเหตุรองลงมามีความแตกต่างกันตามวัย คือ วัยเด็กไม่อ่านหนังสือ
เพราะไม่ชอบอ่านหรือไม่สนใจ และอ่านหนังสือไม่ออก วัยเยาวชนและวัยท างานมีสาเหตุที่ไม่อ่าน
หนังสือเหมือนกัน คือ ไม่มีเวลาอ่าน และไม่ชอบอ่านหรือไม่สนใจ ส่วนวัยสูงอายุ           ไม่อ่าน
หนังสือเพราะสายตาไม่ดีตามวัยที่สูงขึ้นและอ่านหนังสือไม่ออก  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕๕๑  : 
๒๔) 
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 ในส่วนปัญหาด้านการอ่านจับใจความนั้น   มีนักเรียนจ านวนมากประสบปัญหา              
เนื่องจากอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ  ไม่สามารถสรุปหรือจับใจความของเรื่องที่ อ่านได้  ดังที่                
แววมยุรา  เหมือนนิล (๒๕๔๑ : ๑๗)  ได้กล่าวว่า  “การอ่านจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่อง   ที่อ่าน
ระดับต้น และเป็นพื้นฐานส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องที่
อ่ าน ไม่ ได้ ก็ ค ง ไม่ ส ามารถ อ่าน เ พ่ือวิ จ า รณ์ ว่ า เ รื่ อ งนั้ นดี หรื อ ไม่ ดี ได้ เ ลย ” นอกจากนั้ น                      
ธัญมาส  ตันเสถียร (๒๕๔๔ : ๔) ได้กล่าวถึงปัญหาของการอ่านจับใจความสรุปได้ว่า นักเรียนไม่
สามารถจับใจความจากเรื่องท่ีอ่านได้  รวมทั้งไม่รู้วิธีอ่านที่ถูกต้องเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 
 อนึ่ง จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ข้อมูล                            
เกี่ยวกับปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียนสรุปได้ ๔ ประการ ดังนี้  ประการแรกนักเรียนไม่มี
นิสัยรักการอ่าน  ปัญหานี้ครูส่วนมากยอมรับว่าเกิดจากตัวครูเป็นส่วนใหญ่เพราะเด็กไม่ได้รับ     การ
ฝึกฝน ประการที่สองนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหนังสือ เบื่อหน่ายการอ่านหนังสือสอบ ไม่ได้อ่าน
เพราะอยากอ่านแต่ต้องอ่านเพ่ือให้ท าข้อสอบได้  ดังนั้น เมื่อพ้นจากห้องเรียนหรือช่วง  ปิดภาคเรียน
จึงรู้สึกหลุดพ้นจากพันธนาการ ประการที่สาม นักเรียนบางส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อ่าน
หนังสือไม่ออก หรืออ่านออกแต่ไม่คล่อง ซึ่งตัวนักเรียนเองก็ไม่สนใจที่จะฝึกฝนให้อ่านได้           ทั้ง 
ๆ ที่การอ่านเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการแสวงหาความรู้  และประการสุดท้าย นักเรียนอ่าน              
จับใจความไม่ได้  หรือจับใจความได้ไม่ถูกต้องจะจับใจความได้เพียงเรื่องสั้น ๆ ข้อความสั้น ๆ   และ
ใช้วิธีลอกข้อความหรือเนื้อเรื่อง ไม่สามารถสรุปเป็นค าพูดของตนเองได้ (รวีวัณธ์ พงษ์สุพจน์,โสรยา  
อังคสุวรรณ  และรวมผล  นกดารา  ๒๕๕๑ : ๒๐) 

 จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ าเภอเมือง                 
จังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน และการอ่านจับใจความ จึงมุ่งจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และได้ก าหนดเป็น
นโยบายส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้ เ พ่ือต้องการปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถ                  
จับใจความจากเรื่องที่ อ่านได้   ด้วยการจัดสาระการเรียนรู้ เ พ่ิมเติม   เน้นทักษะการอ่าน                                   
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย หลังจากจัด    
การเรียนการสอนเสร็จแล้วมีการวัดผลประเมินผล พบว่า มีผู้ เรียนร้อยละ ๖๐ ที่ไม่สามารถ                   
อ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ บอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านไม่ได้  จากการสังเกตและสัมภาษณ์
ครูผู้รับผิดชอบสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนพบว่า สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก
ครูไม่ได้แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการอ่านจับใจความที่ถูกต้อง หรือครูมีประสบการณ์น้อยจึงขาดกลวิธี
และวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้   (รวีวัณธ์ พงษ์สุพจน์,     โสรยา  อังคสุวรรณ 
และรวมผล  นกดารา  ๒๕๕๑ : ๒๐)  นอกจากนี้ครูยังขาดการค้นคว้าเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ   ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของสุนันท์  ประสาทสอน (๒๕๔๕ : ๕)  ที่กล่าวไว้ว่า   
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 ๖ 

         ปัญหาการอ่านนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูบางส่วนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้  ทั้งนี้เพราะผู้เรียนขาดการฝึกฝนทักษะ
ด้านการอ่านจับใจความ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการสอนอ่าน ท าให้การอ่านไม่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในปัจจุบันการสอนของครูเน้นไปที่การสอนอ่านให้ถูกต้องตามหลักการ
อ่านและเน้นการอ่านออกเสียงมากกว่า รวมทั้งระดับความสามารถพื้นฐานในการอ่านของ
ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน จึงท าให้สมรรถภาพด้านการอ่านจับใจความของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าด้านอื่น ๆ 

 

 นอกจากนี้ จ ากการทดสอบทางการศึ กษาระดั บช าติ ขั้ น พ้ื นฐ าน   (O-NET)                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑  พบว่า มีนักเรียนที่มีผลการประเมินทางภาษาไทย         
ยังไมเ่ป็นที่น่าพอใจ ดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑  ผลการประเมินการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O- NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖                         
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑  สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม วิชา สาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 
 

 
สถานศึกษา 

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐) 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

โรงเรียน ท. ๑ วัดพระงาม ๘๓ ๕๑.๕ ๑๒.๕ ๓๐.๖๙ ๘.๘๒ 
โรงเรียน ท. ๒ (วัดเสน่หา) ๘๔ ๕๒ ๑๐ ๓๒.๗๗ ๑๐.๐๗ 
โรงเรียน ท. ๓ สระกระเทียม ๑๑๙ ๖๐ ๗.๕ ๓๔.๓ ๑๑.๕ 
โรงเรียน ท. ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) ๑๒๖ ๕๙ ๑๓.๕ ๓๗.๘๙ ๑๐.๒๑ 
โรงเรียน ท. ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ๑๐๒ ๕๙ ๑๔ ๓๓.๗๘ ๙.๐๕ 
โรงเรียนกีฬาฯ ๖๔ ๖๐ ๑๑.๕ ๓๑.๙๖ ๑๐.๖๘ 

รวม ๕๗๘ ๖๐ ๗.๕ ๓๓.๕๖ ๑๐.๐๕ 

 จากตารางที่  ๑ พบว่า  ปีการศึกษา ๒๕๕๑   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                           
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   มีคะแนนวิชา
ภาษาไทยเฉลี่ย ๓๐.๖๙  ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ว่า นักเรียนต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ย
ทุกสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๖๕   

 การจะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะภาษาไทยโดยเฉพาะการอ่านจับใจความให้สูงขึ้นนั้น 
ครูผู้สอนต้องแสวงหาเทคนิคการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  ครูต้องเอาใจใส่นักเรียนให้ได้
ฝึกฝนการอ่านบ่อย ๆ เมื่อฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะแล้วยังจ าเป็นต้องฝึกเพ่ิมเติมอีก ด้วยวิธีฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหาเดียวกันซ้ า  ๆ ในสถานการณ์และวิธีการแตกต่างกันเพ่ือช่ว ยพัฒนาทักษะการอ่าน                      
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 ๗ 

จับใจความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ  ครูต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจ เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนหรือใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้       ชุดการ
สอน  การใช้แบบฝึก การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การสอนโดยใช้เกมและเพลง  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๓) (๕) ทีก่ล่าวไว้ว่า  
 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด     การ
เรียนรู้และมีความรอบรู้   รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน        การ
เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

 

 การสอนอ่านให้ผู้เรียนสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้นั้น สามารถท าได้หลายวิธีซึ่ง
แต่ละวิธีเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยเห็นว่ามีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาการสอนอ่านจับใจความ คือ การสอนด้วยเทคนิค KWL  ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งให้นักเรียนใช้
วิธีการอ่านที่เป็นระบบ  อ่านอย่างรอบคอบ รู้จักบูรณาการทักษะ  ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน   ดังที่  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ๒๕๔๔ : ๗๕)และ              สุ
วิทย  มูลค า และอรทัย  มูลค า (๒๕๔๕ : ๘) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ KWL  เปนกระบวนการ
เรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน   ที่สอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตนวา      ตนคิด
อะไร  มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได โดยผู้เรียนจะไดรับการฝึก ให
ตระหนักในกระบวนการท าความเขาใจตนเอง  มีการจัดระบบขอมูลเพ่ือการดึงมาใชภายหลังไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ วัชรา  เล่าเรียนดี (๒๕๔๗ : ๙๒-๙๔)  ไดกลาวไววา  เทคนิค KWL  
สามารถน ามาใชเพ่ือพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ  การน าเทคนิค KWL  มาใชเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานและทักษะการคิดท าไดงาย    เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนล าดับขั้นตอน  
คือ  K : (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน W : (What we want to 
know)  นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน  และ L : (What we have learned)  
นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  จากการวิจัยของ จักรเพชร  สุริยะกมล (๒๕๕๑ : ๕) เรื่อง                       
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธี            
การเรียนรู้แบบ synectics  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และกลุ่มที่เรียนรู้แบบ synectics มีความสามารถในการคิด
และการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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 ๘ 

๐.๐๕ และงานวิจัยของ ฐิติกมณฑ์  จันทโกศล (๒๕๕๑ : ๖)  เรื่อง การพัฒนาการอ่าน                 
จับใจความด้วยเทคนิค KWL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอน
อ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL มีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                            
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕    
 จากความส าคัญของเทคนิค KWL ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะ การ
อ่านจับใจความของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเทคนิค KWL มาใช้สอนการอ่าน             จับ
ใจความโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                             
ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL และวิธีสอนแบบปกติ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ และมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิม       
มากขึ้น 
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 ๙ 

 

๑.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบั       
การสอนแบบปกติ 

๒.สร้างแผนจดัการเรียนรู้ 
๓.น าแผนจดัการเรียนรู้ท่ี              
สร้างไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

ตรวจสอบดว้ยการหาค่า 
IOC และปรับปรุงแกไ้ข 

๔.น าแบบทดสอบวดัผล 
สมัฤทธ์ิการอ่านจบั 

ใจความทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มควบคุม 

๕.จดัการเรียนรู้ตาม   
แผนการเรียนรู้แบบปกติ 

๖.น าแบบทดสอบวดัผล 
สมัฤทธ์ิการอ่านจบั
ใจความทดสอบหลงั
การจดัการเรียนรู้ 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย            
                                                                                                                                      

กำรสอนแบบปกต ิ 
         กำรสอนด้วยเทคนิค KWL 
๑.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอน 
ด้วยเทคนิค KWL 
๒.สร้างแผนจดัการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ                            ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความ  แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 
๓.น าเครื่องมือท่ีสร้างไปให ้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้วยการหา 
ค่า IOC และปรับปรุงแก้ไข 
๔.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
การอ่านจับใจความทดสอบก่อนเรยีน                 
กลุ่มตัวอย่าง 
๕.จัดการเรียนรูต้ามแผนการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิค KWL 
๖.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
การอ่านจับใจความทดสอบหลัง 
การจัดการเรยีนรู ้
๗.น าแบบสอบถามความคดิเห็น 
ให้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
                  ๑.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖                ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค  KWL กับวิธีสอนแบบปกต ิ
 ๒.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิค  KWL 
                  ๓.   เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการสอนด้วย
เทคนิคKWL   
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 ๑๐ 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการสอน
ด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติหรือไม ่
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้เทคนิค  KWL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 ๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
อยู่ในระดับใด 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
๑.   ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการ

สอนด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หลังจากได้รับการ
สอนด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
                   ๑.  ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
                        ประชำกร   คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓                       โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม จ านวน ๔ ห้องเรียน       รวม ๑๒๐ คน ซึ่งทางโรงเรียนจัดนักเรียนแต่ละห้องในลักษณะ
คละความสามารถ 
                        กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓                  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
จ านวน ๒  ห้องเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจากนั้นสุ่มจับสลากได้ 
ป. ๖/๑ มีนักเรียนจ านวน    ๓๐  คน  เป็นกลุ่มทดลองสอนการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค KWL 
และ ป. ๖/๒                         มีนักเรียนจ านวน ๓๐  คน  เป็นกลุ่มควบคุมสอนอ่านจับใจความ
แบบปกต ิ
                    ๒. ตัวแปรที่ศึกษำ 
                  ตัวแปรต้น : วิธีสอน จ าแนกเป็น  ๒ วิธี คือ ๑) การสอนด้วยเทคนิค 
KWL และ                                                 ๒) การสอนแบบปกต ิ
                        ตัวแปรตำม  :  
  ๑.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
       ๒.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยเทคนิค KWL 
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 ๑๑ 

               ๓. เนื้อหำที่ใช้ในกำรทดลอง คือ สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวน    
การอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัย          
รักการอ่าน โดยใช้บทอ่านจาก  ข่าว  บทความ  สารคดี    นิทาน   และเรื่องสั้น  
 ๔.  ระยะเวลำ  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓  สัปดาห์ละ ๕ คาบ คาบละ ๑  ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์  รวมทั้งหมด  ๑๐ คาบ   
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน  ผู้วิจัยจึง
นิยามความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 ๑.   กำรอ่ำนจับใจควำม หมายถึง การอ่านที่ผู้เรียนสามารถตอบค าถาม ตั้งค าถาม                   
หาประโยคใจความส าคัญ  เรียงล าดับเหตุการณ์  และเขียนสรุปความได้          

 ๒.  กำรสอนด้วยเทคนิค  KWL หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน ตามแนวคิด
ของ ดอนน่า โอเกิล ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

       ๒.๑ ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ จะอ่าน เช่น ให้ดูภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน เกมทางการศึกษา การใช้ค าถาม 
พร้อมทั้งแจกและอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 

      ๒.๒  ขั้นกิจกรรมกำรอ่ำนจับใจควำม โดยใช้เทคนิค KWL มี ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ ๑  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What we know) คือ นัก
เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่าน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู้
แล้วน าข้อมูลมาบันทึกไว้ในตารางช่อง K  
    ขั้นที่ ๒ กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า  W (What we want to know) 
คือนักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน โดยให้นักเรียนก าหนดค าถามร่วมกับครู แล้วบันทึก
ค าถามลงในช่อง W   
                 ขั้นที่ ๓ กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า L (What  we   have  learned) คือ
นักเรียนได ้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน โดยภายหลังจากการอ่านเรื่องนักเรียนเลือกข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้ในช่อง W แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเดิม     ที่
ตนเองมีอยู่กับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ตลอดจนจัดล าดับข้อมูล แล้วบันทึกลงในช่อง L  
  ๒.๓  ขั้นกำรวัดและประเมินผล  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาด้วยการ 
ซักถาม หรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน   
 ๓.   วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย อภิปราย 
ซักถาม และการใช้สื่อประกอบ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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 ๑๒ 

  ๓.๑  ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อม และความสนใจใน
การเรียนด้วยการสนทนาซักถาม หรือใช้เกม รูปภาพ เพลง นิทาน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๓.๒  ขั้นกิจกรรมกำรสอน ครูเสนอเนื้อหาให้นักเรียน ด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย 
สนทนาซักถาม โดยมีสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือแบบเรียน 
และนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
  ๓.๓  ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาด้วยการซักถาม หรือตรวจเฉลย
แบบฝึกหัดร่วมกัน   
  ๔.  ผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนจับใจควำม หมายถึง คะแนนซึ่งแสดงถึงความสามารถการอ่าน
จับใจความของนักเรียนที่วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
  ๕.  ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัด     
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
 ๖.  นักเรียน  หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒                                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
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บทที ่ ๒ 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจัย เ ร่ือง   “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวิจัย 
ตามล าดบัดงัน้ี 

  ๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กลุ่มสาระ                        
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 ๒.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่าน และการอ่านจบัใจความ  

  ๓.๑ ความหมายของการอ่าน 
   ๓.๒ ความส าคญัของการอ่าน 
  ๓.๓ จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
  ๓.๔ ประโยชน์ของการอ่าน 
 ๔. การอ่านจบัใจความ 
  ๔.๑ ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
   ๔.๒ ประเภทของการอ่านจบัใจความ 
  ๔.๕ หลกัการของอ่านจบัใจความ 
  ๔.๕ ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 

 ๕.  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL (Know – Want – Learned) 
 ๖.  วธีิสอนแบบปกติ 
 ๗.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ๗.๑ งานวจิยัในประเทศ 
   ๗.๒ งานวจิยัต่างประเทศ 
  
  
 

๑๓ 
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 ๑๔ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางภาษาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ ไดก้ าหนดวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ   เน่ืองจากภาษาไทยเป็นทกัษะ       
ท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
น าไปใชใ้นชีวิตจริง  ดงันั้น จึงไดก้ าหนดให้มี ๕ สาระการเรียนรู้ ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ : ๗)   

 สาระที ่๑ การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระที ่๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระที ่๓ การฟัง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ 
ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์
 สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท ๔.๑    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ                                   
 สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท ๕.๑   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย  
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๕ 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระที ่๑ การอ่าน 
ตารางท่ี ๒   มาตรฐาน ท.๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป. ๖ 

๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และ 
บทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
๒.  อธิบายความหมายของค า ประโยค 
และขอ้ความท่ีเป็นโวหาร 

    การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแกว้และบทร้อยกรองประกอบดว้ย 

             -  ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า 
             -  ค  าท่ีมีอกัษรน า 

       -  ค  าท่ีมีตวัการันต ์
       -  ค  าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
       -  อกัษรยอ่และเคร่ืองหมายวรรคตอน 
       -  วนั  เดือน  ปีแบบไทย 
       -  ขอ้ความท่ีเป็นโวหารต่าง ๆ 
       -  ส านวนเปรียบเทียบ 
    การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 ๓.  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย 
โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
๔.   แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
จากเร่ืองท่ีอ่าน 
๕.  อธิบายการน าความรู้และความคิด 
จากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 

    การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
       -  เร่ืองสั้น ๆ     
       -  นิทานและเพลงพ้ืนบา้น 
       -  บทความ 
       -  พระบรมราโชวาท 
       -  สารคดี 
       -  เร่ืองสั้น 
       -  งานเขียนประเภทโนม้นา้ว 
       -  บทโฆษณา 
       -  ขา่วและเหตุการณ์ส าคญั 
   การอ่านเร็ว 

 ๖.  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสัง่ 
ขอ้แนะน า และปฏิบติัตาม 

    การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสัง่ ขอ้แนะน า 
และปฏิบติัตาม 

             -  การใชพ้จนานุกรม 
             -  การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

       -  ขอ้ขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัในโรงเรียนและ 
การใชส้ถานท่ีสาธารณะในชุมชนและทอ้งถ่ิน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๖ 

 

ตารางท่ี ๒   (ต่อ) 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
ป. ๖ 

๗.  อธิบายความหมายของขอ้มูลจาก 
การอ่านแผนผงั  แผนท่ี แผนภูมิ  และ 
กราฟ 

    การอ่านขอ้มูลจากแผนผงั  แผนท่ี   แผนภมิู  และ 
กราฟ 

 ๘.  อ่านหนงัสือตามความสนใจและ 
อธิบายคุณค่าท่ีไดรั้บ 

    การอ่านหนงัสือตามความสนใจ เช่น 
       -  หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 
       -  หนงัสืออ่านท่ีครูและนกัเรียนก าหนดร่วมกนั 

 ๙.  มีมารยาทในการอ่าน    มารยาท ในการอ่าน 

 
 เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ผูเ้รียนจะตอ้งมีคุณภาพดงัน้ี  
 ๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า ประโยค ขอ้ความ ส านวนโวหารจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เขา้ใจค าแนะน า ค  าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง จบัใจความส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่านและน าความรู้ ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 
  ๒.  มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียนสะกดค า                    
แต่งประโยค และเขียนขอ้ความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ
โครงเร่ือง และแผนภาพความคิด เพื่อพฒันางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตวั 
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น เขียนเร่ืองตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์และมีมารยาทในการเขียน 
 ๓.  พดูแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง
และดู  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู   รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและ  
ดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามล าดบัขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็น
คน้ควา้จากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  
ดู และพดู 
 ๔.  สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า ส านวน ค าพงัเพย และสุภาษิต รู้และเขา้ใจ
ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค ชนิดของประโยค ค าภาษาถ่ินและค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยใช้ค  าราชาศพัท์และค าสุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม แต่งประโยคแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนส่ี  กลอนสุภาพและกาพยย์านี ๑๑ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๗ 

 ๕.  เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน เล่านิทานพื้นบา้น ร้องเพลง
พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดได ้
 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม(สามัคคีพทิยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ ว ัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม                      
จงัหวดันครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวนครูทั้งหมด   
๘๐  คน มีจ านวนนกัเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓  จ านวน ๑,๕๖๐  คน 

 

วสัิยทศัน์ 
 วิสัยทศัน์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  นกัเรียนมีคุณธรรม                  

น าความรู้ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา สืบสานประเพณีท้องถ่ิน รักษ์ส่ิงแวดล้อม          
พร้อมพฒันาเทคโนโลย ี 
 

พนัธกจิ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งด าเนินการตามแนวทาง  

ท่ีก าหนดในวสิัยทศัน์ ดงัขา้งตน้คือ 
 ๑.  พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

  ๒.  ส่งเสริมใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของการศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้จรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  ๔.  จดัหาส่ือและแหล่งเรียนรู้ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ๕.  ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะส าคญั 
 

หลกัการ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) มีหลกัการท่ีส าคญั  
ดงัน้ี 
                ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน  
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ  เจตคติ และคุณธรรม      
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๘ 

 ๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ    
การจดัการเรียนรู้ 
 ๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ๔.  เป็นหลักสูตรท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
 

ตารางท่ี ๓  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายวชิา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
รายวชิาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ 
ว ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร์ 
ส ๑๖๑๐๑  สงัคมศึกษา 
ส ๑๖๑๐๒ ประวติัศาสตร์ 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ ๑๖๑๐๑  ทศันศิลป์ 
ศ ๑๖๑๐๒  ดนตรี นาฏศิลป์ 
ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ง ๑๖๑๐๒   คอมพิวเตอร์ 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาองักฤษ 

๑๖๐ 
๑๖๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 

รายวชิาเพ่ิมเติม  
- - 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนกัเรียน(ลูกเสือ/ยวุกาชาด) 

 ชุมนุม 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
(๑๐) 

 
๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙ 

 ค าอธิบายรายวชิา ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย 
 อ่านออกเสียง อธิบายความหมายของค า  ประโยค ขอ้ความท่ีเป็นการบรรยาย พรรณนา 
ความหมายโดยนัยจากบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  ท่ีประกอบด้วย   ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้ า              
มีอกัษรน า ตวัการันต์ อกัษรย่อ เคร่ืองหมายวรรคตอน   แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี บทความ โฆษณา งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ ข่าวและเหตุการณ์
ประจ าวนั  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ค  าแนะน า การใช้พจนานุกรม วสัดุอุปกรณ์ ฉลากยา  
คู่มือ  ข่าวสาร  หนงัสือท่ีมีคุณค่า  ตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอ 

   คดัลายมือด้วยตวับรรจงเต็มบรรทดั   คร่ึงบรรทดั  เขียนส่ือสาร ค าขวญั ค าอวยพร 
ค าแนะน า อธิบายแผนภาพโครงเร่ือง แผนภาพความคิด ยอ่ความ  จดหมายถึงผูป้กครอง ญาติ และ
เขียนแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น เร่ืองตามจินตนาการ รวมทั้งกรอกแบบรายการต่าง ๆ และ        
มีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก  และพูดรายงาน เร่ืองประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้
จากการฟัง  การพูดสนทนา รวมทั้งตั้งค  าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผล และวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
จากเร่ืองท่ีฟัง และดูอยา่งมีเหตุผล 
 ระบุชนิดหน้าท่ีของค าบุพบท  สันธาน  อุทานในประโยค  จ  าแนกส่วนประกอบของ
ประโยค  รวมทั้งใช้ค  าราชาศพัท์ ส านวน   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ิน  บอกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  กาพยย์านี ๑๑ ใชส้ านวน ค าพงัเพย สุภาษิต ได้
ถูกตอ้ง 
 สรุปเร่ือง  ระบุ ความรู้ ข้อคิด อธิบายคุณค่าท่ีได้จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรม 
ท่องจ าบทอาขยาน บทร้อยกรองตามความสนใจ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งมีคุณค่า มีมารยาท 
ในการฟัง การดู  การพดู การอ่านและการเขียน 
 รหัสตัวช้ีวดั    รวม   ๓๓    ตัวช้ีวดั 

ท ๑.๑ ป. ๕/๑    ท ๑.๑ ป. ๕/๒ ท ๑.๑ ป. ๕/๓    ท ๑.๑ ป. ๕/๔     ท ๑.๑ ป. ๕/๕ 
ท ๑.๑ ป. ๕/๖    ท ๑.๑ ป. ๕/๗ ท ๑.๑ ป. ๕/๘    ท ๒.๑ ป. ๕/๑ ท ๒.๑ ป. ๕/๒ 
ท ๒.๑ ป. ๕/๓ ท ๒.๑ ป. ๕/๔   ท ๒.๑ ป. ๕/๕   ท ๒.๑ ป. ๕/๖ ท ๒.๑ ป. ๕/๗ 
ท ๒.๑ ป. ๕/๘    ท ๒.๑ ป. ๕/๙    ท ๓.๑ ป. ๕/๑ ท ๓.๑ ป. ๕/๒ ท ๓.๑ ป. ๕/๓ 
ท ๓.๑ ป. ๕/๔  ท ๓.๑ ป. ๕/๕ ท ๔.๑ ป. ๕/๑ ท ๔.๑ ป. ๕/๒ ท ๔.๑ ป. ๕/๓ 
ท ๔.๑ ป. ๕/๔ ท ๔.๑ ป. ๕/๕ ท ๔.๑ ป. ๕/๖ ท ๔.๑ ป. ๕/๗ ท ๕.๑ ป. ๕/๑ 
ท ๕.๑ ป. ๕/๒ ท ๕.๑ ป. ๕/๓ ท ๕.๑ ป. ๕/๔   
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการอ่าน และการอ่านจับใจความ 
 

 การจดัการเรียนการสอนส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมากในการใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จาก
สารต่าง ๆ  การอ่านจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้ไม่ว่านักเรียนจะอ่านเพื่อคน้ควา้
ความรู้ อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน และอ่านเพื่อจรรโลงใจ อ่านแลว้ตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น
ได ้ ซ่ึงการอ่านจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ผูอ่้านควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัการอ่านก่อนเสมอเพื่อเป็น
แนวทางในการอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ความหมายของการอ่าน 
    การอ่านเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการรับความรู้ มนุษยเ์ราจะมีความสามารถใน     
การเขา้ใจความหมายของตวัอกัษรในส่ิงพิมพ ์ตลอดจนสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงการเขา้ใจความหมาย
ของมนุษยไ์ม่ใช่เพียงแต่การเขา้ใจเน้ือเร่ือง แต่มนุษยส์ามารถท่ีจะแปลความ  ตีความขยายความจาก
ส่ิงท่ีเห็นได ้โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ ประมวลออกมาเป็นความรู้ความคิดและน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่ือสารต่อไป   ดงัท่ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๔๒ 
(๒๕๔๕ : ๑๑) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า   การอ่าน  หมายถึง  การอ่านตามตวัหนงัสือ       
ถา้ออกเสียงดว้ยเรียกวา่การอ่านออกเสียง ถา้ไม่ออกเสียงเรียกวา่การอ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณา
ดูเพื่อให้เขา้ใจ เช่น อ่านสีหน้า  อ่านริมฝีปาก อ่านในใจ ; ตีความ เช่น อ่านรหัส  อ่านลายแทง        
คิด และนบั   กรมวชิาการ (๒๕๔๒ : ๔๖) กล่าวถึงความหมายของการอ่านสรุปไดว้า่  การอ่านเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาท่ีผูอ่้านรับรู้ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์ ตลอดจนคน้ควา้ความหมาย  ความ
เข้าใจ แล้วแปลความหมายในส่ิงท่ีรับรู้มานั้นเป็นความคิดซ่ึงต้องอาศยัประสบการณ์เดิมและ
จินตนาการของผูอ่้านเอง มาช่วยพิจารณาความหมายของส่ิงท่ีอ่านนั้นจนเกิดความเขา้ใจในท่ีสุด 
การอ่านจึงเป็นส่ือความหมายระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียนโดยมีขอ้เขียนเป็นส่ือกลาง และแมน้มาศ   
ชวลิต (๒๕๔๔ : ๙)  กล่าวถึงการอ่านสรุปไดว้า่  การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองในการรับสาร
ซ่ึงแสดงด้วยถ้อยค าท่ีเขียนลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์และอกัษร โดยใช้อวยัวะส าหรับรับสาร คือ ตา     
เม่ือสมองรับภาพลกัษณ์หรืออกัษรมาแลว้ สมองจะจดลงในหน่วยความจ าทนัที และบอกให้ได้
ทนัทีว่า “รู้”  หรือ “ไม่รู้”  อตัราความเร็วของกระบวนการในการรับสารจะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบั  
พื้นฐานความรู้เดิมของผูอ่้าน 
 จากทศันะดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า  การอ่าน หมายถึง  กระบวนการทางสติปัญญา        
ท่ีรับรู้ เขา้ใจความหมายโดยมีตวัอกัษรและสัญลกัษณ์เป็นส่ือกลางแปลออกมาเป็นความคิด ซ่ึงตอ้ง
อาศยัจินตนาการและประสบการณ์เดิมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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 ๒๑ 

ความส าคัญของการอ่าน 
 ปัจจุบนัน้ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลข่าวสาร   
ต่าง ๆ ท่ีหมุนเวยีน และวธีิท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะทราบข่าวสารนั้นได ้คือ การอ่าน  เพราะการอ่าน
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตมนุษยใ์นการแสวงหาความรู้ทางดา้นการศึกษาและยงัเพิ่มพูนความรู้ช่วยใน
การพฒันาทางสติปัญญาและการตดัสินใจในส่ิงท่ีส าคญัในขณะเดียวกนัการอ่านยงัมีบทบาทต่อ  
การด ารงชีวิตในแง่ของการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ การกา้วทนัวิทยาการกา้วทนัโลกท่ีพร้อมจะ
เปล่ียนแปลงไดทุ้กเวลา และมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งต่อคนทุกคน      
 สนิท  ตั้งทวี (๒๕๓๘ : ๒๗๙)  กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้่า  การอ่านเป็น
กระบวนการอนัส าคญัในการแสวงหาความรู้ของมนุษย ์ยิ่งในปัจจุบนัความเจริญทางดา้นการพิมพ์
สูงข้ึน วิทยาการต่าง ๆ ลว้นออกมา ในรูปของส่ิงพิมพ ์การอ่านจึงไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การเรียนรู้วชิาการไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ  ศิวกานท ์ ปทุมสูติ 
(๒๕๔๐ : ๑๕ ) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านวา่  การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้  ความคิด  ส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการการพฒันาชีวิตในทางท่ีดีงาม และยงัช่วยประสานความรู้ของมนุษย ์ ทุกชาติ   
ทุกภาษาเขา้ดว้ยกนัท าให้เกิดการพฒันาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากมาย   และฉวีวรรณ  คูหาภินนัทน์ 
(๒๕๔๒ ข : ๓)  อธิบายความส าคญัของการอ่านสรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่เล็กจนโต ส าคญัต่อการพฒันาอาชีพและการศึกษา นบัวา่การอ่านเป็นหวัใจส าคญัในการเรียน
การสอน  ดงันั้น การอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกให้เกิดความช านาญ เพื่อสะสมประสบการณ์
ท าใหเ้กิดความคิดท่ีกวา้งขวาง เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง   
 จากท่ีกล่าวมาสรุปความส าคญัของการอ่านสามารถสรุปไดว้า่ การอ่านเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการเรียนการสอนท าให้เพิ่มพูนความรู้  ความคิด ท่ีกวา้งขวาง 
และมีการพฒันาชีวิตท่ีดีและมีประโยชน์ ดงันั้น การอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกให้เกิดความ
ช านาญ 
 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 การอ่านท่ีดีนั้น  ผูอ่้านควรมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีชัดเจนว่าต้องการรู้ส่ิงใดจาก      
การอ่าน   เพราะจุดมุ่งหมายของการอ่านนั้นมีอยู่หลายประการ  หากผูอ่้านก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชดัเจน จะช่วยใหก้ารอ่านเป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งเสียเวลาไปอยา่งเปล่าประโยชน์และ
ยงัช่วยใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพ    
 จุดมุ่งหมายของการอ่านนั้นสามารถแบ่งได้หลายประการ เช่น การอ่านเพื่อความรู้    
อ่านเพื่อตอ้งการรู้ข่าวสารข้อมูล อ่านเพื่อการแก้ปัญหา อ่านเพื่อการค้นควา้วิจยั อ่านเพื่อความ
เพลิดเพลิน อ่านเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั อ่านเพื่อเป็นท่ียอมรับทางสังคม และ    
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 ๒๒ 

อ่านเพื่อปรับปรุงอาชีพและบุคลิกภาพ  เป็นตน้  จะเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการอ่านมีอยู่ด้วยกัน      
อยูห่ลายขอ้  ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูอ่้านเป็นหลกั    ดงัท่ี นพดล  จนัทร์เพ็ญ (๒๕๓๑ : ๗๔) 
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านสรุปไดว้่า การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพื่อมุ่งให้ได้
ความรู้ในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา   เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวนั้น ๆ  อ่านเพื่อความ
เพลิดเพลินบนัเทิงใจ การอ่านน้ีมุ่งท่ีจะผ่อนคลายอารมณ์ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อหา
ค าตอบในส่ิงท่ีต้องการซ่ึงหมายถึงการคิดค้นในเร่ืองท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ  และท้ายสุดคือ     
อ่านเพื่อฝึกทกัษะในการอ่านออกเสียง เป็นการฝึกฝนตนเองในการอ่านออกเสียงเพื่อให้ผูอ่้านฟัง
แลว้เกิดความเขา้ใจและซาบซ้ึงในอรรถรส      ผะอบ  โปษะกฤษณะ (๒๕๓๒ : ๑๐๙)    กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้่า การอ่านไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่ จุดประสงค์ท่ีมาก่อน คือ 
เพื่อให้รู้ เช่น การอ่านสลากยา  การอ่านต ารา ฯลฯ  และเพื่อให้เกิดความบนัเทิง  การอ่านเป็นส่ิงท่ี
ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน  หนงัสือสามารถสร้างจินตนาการและเร้าอารมณ์ของผูอ้่านให้คลอ้ยตาม
และเกิดความสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งดี   สนิท  ตั้งทวี  (๒๕๓๘ : ๒๗๙)   แสดงความเห็นเก่ียวกบั
จุดมุ่งหมายการอ่านไวว้า่ เพื่อศึกษาหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ โดยละเอียดหรือโดยยอ่ เพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น เพื่อตอ้งการทราบข่าวสารขอ้เท็จจริงเพื่อการศึกษาคน้ควา้ เพื่อตอ้งการให้
เป็นท่ียอมรับในวงสังคม และเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากน้ี ลินจง จนัทรวราทิตย ์ 
(๒๕๔๒ : ๑๒-๑๓)  กล่าวถึง  จุดมุ่งหมายของการอ่านวา่ มีหลายประการ  ไดแ้ก่  อ่านเพื่อศึกษาหา
ความรู้  อ่านเพื่อตอ้งการทราบข่าวสารขอ้เท็จจริง อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อ่านเพื่อ
ปฏิบัติตามและแก้ปัญหาต่าง ๆ  อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าจับสาระความคิด  และอ่านเพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพของตน ส าหรับ  ฟ้อน  เปรมพนัธ์ (๒๕๔๒ : ๑๐๕) สรุปจุดมุ่งหมายการอ่าน
วา่  ไดแ้ก่ อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ อ่านเพื่อความบนัเทิง  และพนิตนนัท ์ บุญพามี (๒๕๔๒ : ๑๑- ๑๒)  
ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านวา่  จุดมุ่งหมายในการอ่านนั้นมี  ๔ ประการ คือ อ่านเพื่อความรู้  
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ ๕ ประเด็น ไดแ้ก่  ๑) หาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัย  ๒) ศึกษาหาความรู้โดยละเอียด  
๓) รับรู้ขอ้มูลข่าวสารขอ้เทจ็จริง  ๔) ศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ  และ  ๕) รวบรวมขอ้มูลมาท ารายงาน  
จุดมุ่งหมายต่อไปคืออ่านเพื่อให้เกิดความคิด  อ่านเพื่อความบนัเทิง  คือ การอ่านท่ีคลายความ
เคร่งเครียดจะช่วยพฒันาความรู้สึกและพฒันาอารมณ์ และ จุดมุ่งหมายสุดทา้ยคือ อ่านเพื่อปรับปรุง
บุคลิกภาพ การอ่านน้ีช่วยให้ผูอ่้านเข้าสู่วงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมบุคลิกภาพใน         
การสนทนากบัผูอ่ื้น และสามารถสนทนาไดอ้ยา่งราบร่ืน  
 สรุปไดว้่า  การอ่านมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาหาความรู้ หาขอ้เท็จจริง ศึกษาคน้ควา้ใน
เร่ืองราวต่าง ๆ โดยละเอียด หรือโดยยอ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวท่ีอ่าน เพื่อความบนัเทิง 
ความเพลิดเพลินซ่ึงเป็นการคลายเครียดช่วยพฒันาความรู้สึก และพฒันาอารมณ์ตลอดจนอ่านเพื่อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีสามารถช่วยให้ผูอ่้านเขา้สู่วงสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสนทนาได้
อยา่งราบร่ืน   
 

ประโยชน์ของการอ่าน    
      การอ่านออกเสียงมีประโยชน์ในหลายประการ เช่น  การอ่านออกเสียงในการอ่าน
วรรณคดี และวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง ไม่วา่จะเป็นการอ่านเองหรืออ่านให้ผูอ่ื้นฟังจะท าให้
ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินซาบซ้ึงในบทประพนัธ์นั้น ๆ และผูฟั้งก็ไดรั้บอรรถรสจากการฟังการ
อ่านออกเสียง ซ่ึงอาจเป็นการอ่านออกเสียงธรรมดาหรืออ่านแบบท านองเสนาะ ผูอ้่านท่ีไดรั้บการ
ฝึกฝนจะมีลีลาและท่วงท านองการอ่าน ตลอดจนการออกเสียงท่ีถูกตอ้งตามอกัขรวิธี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ฉววีวรรณ   คูหาภินนัทน์ ( ๒๕๔๒ : ๒๓-๒๔) กล่าววา่ “การอ่านออกเสียงมีประโยชน์ต่อการ
ประกอบวชิาชีพ  เช่น ผูป้ระกาศพิธีกรในงานต่าง ๆ ผูอ่้านจะตอ้งฝึกการออกเสียงให้ถูกตอ้ง ชดัเจน 
มีจงัหวะ การเวน้วรรคท่ีถูกตอ้ง”  การอ่านในใจ ตอ้งอ่านใหเ้ร็วจึงถือวา่เป็นประโยชน์เพราะท าให้
อ่านหนงัสือไดม้ากข้ึนในเวลาท่ีจ ากดั แต่การอ่านเร็วเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ผูอ่้านจ าเป็นตอ้ง            
จบัใจความส าคญัใหไ้ด ้ตอบปัญหา หรือตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้จ าได ้ยอ่ความได ้สรุปความ 
และตีความได้ นอกจากนั้นสามารถแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นได้ อ่านแล้วสามารถวิจารณ์ 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นไม่หลงเช่ือค าโฆษณาซ่ึงถือเป็นการอ่านท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณในการคิด
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการอ่านสูงสุด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖ : ๗-๘)  ไดส้รุปประโยชน์ของการอ่านไวด้งัน้ี 

 ๑. เป็นการพฒันาสติปัญญา  ใหเ้กิดความรู้ ความฉลาด เกิดภูมิคุม้กนัท่ีดีในชีวติจิตใจ 
 ๒. ท าให้มีความรู้ในวิชาดา้นต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทัว่ไปหรือความรู้เฉพาะดา้นก็ได ้
เช่น การอ่านต าราแขนงต่าง ๆ หนงัสือคู่มือ  หนงัสืออ่านประกอบในแขนงวชิาต่าง ๆ  
 ๓. ท าให้รอบรู้ทันโลก  ทันเหตุการณ์  การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านจากส่ือ
สารสนเทศต่าง ๆ การอ่านส่ือเหล่าน้ีนอกจากจะท าให้รู้ทนัข่าวสารบา้นเมืองและสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ในสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว้  ยงัจะไดท้ราบข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง บทความ วิจารณ์ 
ตลอดจนโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความเป็นอยู่ให้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ 
 ๔. ท าให้คน้หาค าตอบท่ีตอ้งการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบค าถามท่ีเราขอ้งใจ
สงสัย ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของค า อ่านหนังสือกฎหมาย              
เม่ือตอ้งการรู้ขอ้ปฏิบติั อ่านหนงัสือคู่มือแนะวิธีเรียนเพื่อตอ้งการประสบความส าเร็จในการเรียน 
เป็นตน้ 
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 ๒๔ 

 ๕. ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือพิมพ์ท่ีมีเน้ือหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ   
ยอ่มท าใหผู้อ่้านมีความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คลอ้ยตามอารมณ์ของเร่ืองนั้น ๆ ผอ่นคลาย
ความตึงเครียด ไดข้อ้คิด และยงัเป็นการยกระดบัจิตใจผู ้อ่านให้สูงข้ึนได้อีกดว้ย เช่น อ่านนิทาน    
นวนิยาย  การ์ตูน  และเร่ืองสั้น  เป็นตน้ 
 ๖. ท าใหเ้กิดทกัษะและพฒันาการในการอ่าน  ผูท่ี้อ่านหนงัสือสม ่าเสมอยอ่มเกิดความ
ช านาญในการอ่านสามารถอ่านได้เร็ว เขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านได้ง่าย จบัใจความได้ถูกตอ้ง เขา้ใจ
ประเด็นส าคญัของเร่ือง และสามารถประเมินคุณค่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล เช่น การอ่าน
บทความ  บทวจิารณ์  สารคดี  และเอกสารทางวชิาการต่าง ๆ  
 ๗. ท าใหชี้วติมีพฒันาการเป็นชีวติท่ีสมบูรณ์  กา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ ประพฤติดี 
ประพฤติชอบ  ผูอ่้านย่อมมีความรู้เร่ืองราวต่าง ๆ มาก เกิดความรู้ ความคิดท่ีหลากหลายกวา้งไกล 
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนท่ีดี
ยิง่ข้ึน เช่น การอ่านหนงัสือธรรมะ กฎแห่งกรรม มงคลชีวติ สู้แลว้รวย ชีวประวติั ผลงานของบุคคล
ดีเด่น เป็นตน้ 
 ๘. ท าให้มีมนุษย์สัมพนัธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผูอ่้านมากย่อมรู้มากมีข้อมูล    
ต่าง ๆ สั่งสมไวม้าก เม่ือสนทนากบัผูอ่ื้นย่อมมีความมัน่ใจ ไม่ขดัเขินเพราะมีภูมิความรู้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ค  าแนะน าแก่ผู ้อ่ืน เช่น การอ่านหนังสือสุขภาพชีวิต นิตยสาร วารสาร               
สารสุขภาพ หมอชาวบา้น หนงัสือการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และเพื่อนท่ีดีท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่าน ท าให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเพลิดเพลิน และ
เป็นการฝึกฝนการอ่านอยา่งถูกตอ้งตามอกัขรวธีิเพื่อประโยชน์ต่ออาชีพท่ีท าเกิดความเขา้ใจในภาษา
อย่างถูกต้อง การอ่านหนังสือมากและรวดเร็วอ่านแล้วจับใจความได้ สามารถตอบปัญหา                 
ตอบค าถามจากการอ่านได ้สามารถวเิคราะห์ แยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 

การอ่านจับใจความ 
 

 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการอ่าน เพราะหากนกัเรียนไม่
สามารถอ่านจบัใจความได ้ การอ่านในระดบัสูงข้ึนไปก็ท าไดย้าก เพราะการอ่านทุกประเภทตอ้ง
อาศยัการอ่านจบัใจความเป็นพื้นฐาน การอ่านจบัใจความมีความส าคญัต่อการอ่านมาก เพราะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของนกัเรียนท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ 
 

ความหมายของการอ่านจับใจความ 
   การอ่านจบัใจความเป็นหัวใจในการอ่านหนงัสือทุกชนิด เพราะถา้ผูอ่้านไม่สามารถ                
จบัใจความไดก้็จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดขอ้ปลีกย่อยของเน้ือความในหนงัสือท่ีอ่านได ้          
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การอ่านจับใจความเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านต้องเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่าน และจับประเด็นของเร่ืองได ้
สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้    ดังท่ี  สายสุนีย์  สกุลแก้ว (๒๕๓๔ : ๒๔)  ได้ให้
ความหมายของการอ่านจบัใจความวา่ เป็นความสามารถของผูอ่้านท่ีจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้ง ส่ิงท่ีตนอ่านได้อย่างมีเหตุผล ในท านองเดียวกนักบัความคิดเห็นของ นพดล  จนัทร์เพ็ญ 
(๒๕๓๔ : ๑๘)    บรรเทา   กิตติศกัด์ิ (๒๕๓๗ : ๑๑๗)  ท่ีได้กล่าวถึง  ความหมายของการอ่าน           
จับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านขั้นรายละเอียดท่ีต้องรับรู้เน้ือเร่ือง 
ความส าคญั วา่กล่าวถึงใครหรืออะไร และความหมายของเร่ืองวา่มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร   ส่วน 
วารุณี  อุดมธาดา (๒๕๓๗ : ๑๕) และสุรดา  วารสัง (๒๕๓๙ : ๑๘)  ไดใ้ห้ความหมายของการอ่าน 
จบัใจความในท านองเดียวกนัวา่ การอ่านจบัใจความเป็นการท าความเขา้ใจและแปลความหมายของ
เน้ือเร่ือง ทั้งจุดมุ่งหมาย สาระส าคญั พร้อมทั้งแปลความหมายของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง   สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์(๒๕๓๙ : ๘๘)  กล่าวว่า การอ่านจบัใจความเป็นกระบวนการท่ี
เ ข้ า ใ จคว ามหมา ยข องค า  ก ลุ่ มค า  ประ โยคและข้อคว าม เ ป็นประก ารส า คัญ  แล ะ                                    
วนัเพญ็  คุณพิริยะทวี (๒๕๔๘ : ๔๖)  กล่าววา่  การอ่านจบัใจความ   หมายถึง  กระบวนการอ่าน
เพื่อท าความเขา้ใจความหมายของขอ้ความ หรือเน้ือเร่ืองสามารถตั้งค  าถามตอบค าถามและล าดบั
เหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง  ส าหรับ สเปซ  และสเปซ (Space and Space ๑๖๗๓ : ๕๔๘, อา้งถึงใน 
มณัฑนา  พนัประสิทธ์ิ ๒๕๔๓ : ๒๕)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความวา่ การอ่าน
จบัใจความคือ การพฒันาความช านาญดา้นการคิด กระบวนการในการหาขอ้มูล และเป็นส่วนหน่ึง
ในกระบวนการท่ีสัมพนัธ์กบัการศึกษา  
 จากความหมายของการอ่านจบัใจความดงักล่าว สรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความ หมายถึง  
กระบวนการเขา้ใจความหมายและแปลความเน้ือเร่ือง จุดมุ่งหมาย สาระส าคญั ของค า กลุ่มค า
ประโยค และ ขอ้ความวา่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร สามารถตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม หาประโยคใจความ
ส าคญั  ล าดบัเหตุการณ์ และสรุปเน้ือเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
 

ประเภทของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจบัใจความมีหลายประเภท ในการอ่านจบัใจความเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
ผู ้อ่านต้องมีหลักและวิธีการอ่านเพื่อให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ ซ่ึง เถกิง พันธ์ุ เถกิงอมร                     
(๒๕๒๘ : ๑๓) และวารุณี  อุดมธาดา (๒๕๓๗ : ๒๓) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการอ่านจบัใจความ 
ว่ามีอยู่ ๒ ประเภท คือ การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวม  และการอ่านเพื่อจับใจความ  ซ่ึงมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมเป็นหัวใจในการอ่านหนงัสือทุกชนิด เพราะถา้ผูอ่้าน
ไม่สามารถอ่านจับใจความส่วนรวมได้ ก็จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดข้อปลีกย่อยของ
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 ๒๖ 

เน้ือความในหนังสือหรือเรื่องที่อ่านได้   การอ่านเพ่ือจับใจความส่วนรวมน้ีเป็นการทําความเข้าใจใน
เน้ือหาของเร่ืองที่อ่าน เพ่ือให้มองเห็นความสัมพันธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ และเข้าใจจุดหมายสําคัญ
ของเน้ือเรื่องหรือข้อความท่ีอ่าน การอ่านเพ่ือจับใจความส่วนรวมทําได้ด้วยการพลิกดูหรือกวาด
สายตาผ่านหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบว่ามีโครงเรื่องโดยย่ออย่างไร แต่ละหัวข้อมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร และมีการดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยวิธีการเช่ือมโยงเนื้อหาและแนวความคิด 
ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งข้ันน้ีอาจมีการจดบันทึกย่อเพ่ือป้องกันการลืมได้อีกทางหนึ่ง 
การอ่านเพ่ือจับใจความส่วนรวมน้ี จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านในหลาย ๆ ด้าน คือ 
 ๑. สามารถตัดสินใจได้ว่าหนังสือน้ันมีคุณค่าหรือสาระพอที่จะอ่านอย่างละเอียดหรือไม่ 
 ๒. สามารถรู้ได้ว่าผู้อ่านมีพ้ืนความรู้และประสบการณ์ที่จะอ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ 
 ๓. เป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถไปค้นคว้าหาหนังสือที่ปรากฏอยู่ในบรรณานุกรม  มา
ประกอบการอ่านหนังสือน้ันได้ 
 ๔. เป็นการประหยัดเวลาแก่ผู้อ่านที่มีเวลาจํากัดเช่น ในห้องสมุด หรือร้านขายหนังสือ ที่
ต้องใช้เวลาอันจํากัด 
 ๕.  ช่วยในการเตรียมตัวสอบ เพราะในการจัดลําดับโครงร่างส่วนรวมของหนังสือ        ด้
วยวิธีน้ีทําให้จดจําเน้ือหาส่วนรวมได้แม่นยํา  

 ส่วนการอ่านเพ่ือจับใจความ เป็นการอ่านเพ่ือทําความเข้าใจ ใจความสําคัญของเน้ือเรื่อง
หรือข้อความ  ผู้อ่านที่มีความชํานาญอาจไม่จําเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษร  ในขณะที่ผู้อ่านที่มี               
ประสบการณ์น้อยต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณา  จึงจะสามารถจับใจความสําคัญของเน้ือเร่ือง  หรือ
ข้อความน้ันๆได้  ใจความสําคัญน้ันมิได้มีความหมายจํากัดเพียงแค่เน้ือเรื่องที่สําคัญเท่าน้ัน         
นักอ่านที่ดีอาจจะเก็บสาระสําคัญ (Theme) ของหนังสือ อาจกล่าวว่าหาแก่นของย่อหน้า หาข้อความ
ที่สําคัญที่สุด วิธีในการอ่านจับใจความสําคัญน้ัน   ผู้อ่านจะต้องพิจารณาตัดส่วนต่าง ๆ ที่เป็น      
รายละเอียดข้อปลีกย่อยในเรื่องในแต่ละย่อหน้า  คือ  ๑) ตัวอย่างที่ประกอบในย่อหน้า  ๒) ส่วนขยาย
ความหรือรายละเอียดต่าง ๆ  ๓) สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย ข้อความเปรียบเทียบทั้งหลาย   ๔) 
ตัวเลข สถิติ วันเดือนปี  และ ๕) คําถามหรือคําพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสําคัญ    
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านจับใจความมี ๒ ประเภท ได้แก่ การอ่านจับใจความ
ส่วนรวม และการอ่านจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความส่วนรวมเป็นการอ่านเพ่ือทํา 
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 ๒๗ 

ความเขา้ใจเน้ือหาเพื่อใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดวา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร ส่วนการอ่าน                   
จบัใจความส าคญัเป็นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจ ใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือขอ้ความ 
 
 

หลกัการของการอ่านจับใจความ  
 การอ่านจบัใจความเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการอ่านหนงัสือทุกประเภทและยงัเป็น
พื้นฐานในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อตีความ เพื่อวิจารณ์ วนิดา  โสภาภณัฑ์ (๒๕๓๐ : ๑๘) 
การอ่านจบัใจความไดดี้นั้น ไดมี้ผูเ้สนอแนะหลกัการอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี   ผะอบ  โปษะกฤษณะ 
(๒๕๒๖ : ๑๖) ไดก้ล่าวถึงล าดบัขั้นของการอ่านจบัใจความ สรุปไดว้า่ ผูอ่้านตอ้งอ่านเร่ืองให้ตลอด 
และพยายามหาประโยคใจความส าคญัใหไ้ด ้จากนั้นตั้งค  าถามเพื่อถามตนเองวา่ ใครท าอะไร ท่ีไหน  
อย่างไร   แล้วสรุปใจความส าคญัของเร่ือง   และขยายความในค าตอบเพื่อตอ้งการรายละเอียด          
ส่วน  ผกาศรี  เยน็บุตร (๒๕๒๖ : ๖๖)  และบนัลือ  พฤกษะวนั (๒๕๓๐ : ๑๔๕-๑๔๖)  ไดเ้สนอ
แนวการอ่านจบัใจความ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัวา่ การอ่านจบัใจความผูอ่้านตอ้งอ่านตั้งแต่ช่ือเร่ือง 
และจุดประสงค์การอ่านคืออะไร จากนั้นอ่านให้จบอย่างคร่าว ๆ เพื่อดูว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ือง
อะไร พิจารณาหาใจความส าคญั ถา้เป็นหนงัสือทั้งเล่มควรอ่านสารบญัก่อน ขั้นต่อไปก็อ่านโดย
ละเอียด ในขณะอ่านก็ตั้งค  าถามว่าเร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เกิดข้ึนท่ีใด เม่ือไร อย่างไร 
และผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอยา่งไรในการเสนอเร่ืองน้ีจากนั้นน ามาเรียบเรียงเป็นภาษาของผูอ่้านเอง 
และประการส าคัญควรฝึกการอ่านจับใจความอยู่เสมอ จะช่วยให้การอ่านจับใจความดีข้ึน
นอกจากนั้น  แววมยุรา  เหมือนนิล (๒๕๓๘ : ๑๑,  อา้งถึงใน มณัฑนี  อยู่เยน็ ๒๕๓๙ : ๒๕) ได้
เสนอแนวทางในการอ่านจบัใจความให้เขา้ใจง่ายและรวดเร็วว่าตอ้งอาศยัแนวทางพื้นฐานส าคญั
หลายประการ สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสืออย่างคร่าว ๆ  เพราะส่วนประกอบของหนงัสือ 
เช่น ช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั ค าช้ีแจงการใช้หนังสือ ต่างก็มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
หนงัสือไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 ๒. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการอ่านให้
เหมาะสม และอ่านจบัใจความหรือหาค าตอบไดเ้ร็วข้ึน 
 ๓. มีความสามารถทางภาษานบัเป็นพื้นฐานส าคญัในการอ่านจบัใจความ โดยเฉพาะ
ทกัษะในการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ ในเร่ือง ใหเ้ขา้ใจถูกตอ้ง รวดเร็ว  
 ๔. มีประสบการณ์หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน จะท าให้เขา้ใจและจบัใจความของ
เร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วข้ึน 
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 ๒๘ 

 ๕. ควรเข้าใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและ
เป้าหมายของเร่ืองท่ีแตกต่างกนั ถา้นกัเรียนมีความเขา้ใจลกัษณะของเร่ืองหรือหนงัสือท่ีอ่านชดัเจน
วา่มีรูปแบบกลวธีิการแต่งอยา่งไร ก็จะมีแนวทางในการอ่านจบัใจความไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 จากหลกัการดงักล่าว ในการสอนอ่านของครูจึงควรฝึกให้เด็กปฏิบติัตามล าดบัขั้นของ
การอ่าน นัน่คือ เร่ิมแรกอ่านแลว้จ า เขา้ใจ สามารถสรุปเร่ืองโดยใช้ค  าพูดของตนเองน าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปแนวคิดท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั  และขั้นสูงสุด คือ
ประเมินค่า  สามารถคน้หาคุณค่าท่ีไดจ้ากการอ่านเร่ือง 
 สรุปไดว้่าการอ่านจบัใจความนั้นผูอ่้านตอ้งอ่านเร่ืองราวให้ตลอดจนจบอย่างคร่าว ๆ 
พยายามจับใจความในแต่ละย่อหน้า ถ้าเป็นหนังสือให้อ่านสารบัญก่อน จากนั้นก็ตั้ งค  าถาม         
เพื่อถามตนเองว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไร และน ามาเรียบเรียงเป็นส านวนภาษาของ
ผูอ่้านเองหากตอ้งการรายละเอียดให้ขยายค าตอบออกไป และท่ีส าคญัตอ้งฝึกการอ่านจบัใจความ   
อยูเ่สมอเพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ 
 การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การอ่านท่ีผูอ่้านสามารถจบัใจความของเร่ือง สาระของ
เร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว ในการอ่านทุกคร้ังทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ ์
สารคดี บนัเทิงคดี ต ารา บทความทางวชิาการ หรือแมก้ระทัง่จดหมาย ส่ิงส าคญัท่ีผูอ่้านตอ้งการ คือ 
สามารถอ่านจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้องและเข้าใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยตลอด ฉะนั้น 
ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการอ่านจบัใจความจึงมีมากมาย    ดงัท่ี  เถกิง  พนัธ์เถกิงอมร (๒๕๒๘ : ๑๘) 
ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไวว้่า  ๑) สามารถตดัสินใจไดว้่าหนงัสือนั้นมีคุณค่า
หรือสาระท่ีจะอ่านอยา่งละเอียดหรือไม่ ๒) สามารถรู้ไดว้า่ผูอ่้านนั้นมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะ
อ่านโดยตลอดเล่มหรือไม่ ๓) เป็นแนวทางให้ผูอ่้านสามารถไปค้นคว้าหนังสือท่ีปรากฏใน
บรรณานุกรม อ่านประกอบหนังสือนั้นได้ ๔) เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านท่ีมีเวลาจ ากดั เช่น   
ในหอ้งสมุด หรือร้านขายหนงัสือ เพื่อช่วยในการตดัสินใจวา่ ควรยืมหรือซ้ือหนงัสือเล่มนั้นหรือไม่ 
และ ๕) ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะท าให้จดจ าเน้ือหาไดแ้ม่นย  าซ่ึงแนวความคิดน้ีสอดคลอ้ง
กบั ผุสดี  กุฏอินทร์ (๒๕๒๖ : ๒๑, อา้งถึงใน วารุณี  อุดมธาดา ๒๕๓๗ : ๑๘)  ท่ีได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ ซ่ึงสรุปได้ว่า การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านท่ีรวดเร็ว และ
สามารถอ่านไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั มีประโยชน์มากส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาในการเตรียมตวัเขา้สอบ
และสามารถพิจารณาคุณค่าของหนงัสือประเภทต่าง ๆ ท่ีอ่านไดอ้ย่างมีเหตุผล   สมบติั จ าปาเงิน 
และส าเนียง  มณีกาญจน์ (๒๕๔๘: ๒๓) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์การอ่านจบัใจความสรุปไดว้า่ การ
อ่านจบัใจความเป็นการอ่านท่ีท าให้เป็นคนท่ีน่าสนใจเพราะอ่านมากท าให้มีความคิดลึกซ้ึงและ
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 ๒๙ 

กว้างขวางดังนั้ นการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนและใน
ชีวติประจ าวนั 
 จากทศันะดงักล่าว ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านจบัใจความนั้นครอบคลุมการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนทุกคน ตั้งแต่การอ่านเพื่อความบนัเทิง จนกระทัง่ถึงการอ่านเพื่อการศึกษา   
หาความรู้ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ ซ่ึงต้องอาศัยการอ่านเพื่อจับใจความทั้ งส้ิน บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความจึงเป็นบุคคลท่ีรับรู้ข่าวสาร เร่ืองราวไดร้วดเร็วและเขา้ใจเร่ืองท่ี
อ่านไดดี้กวา่คนอ่ืน 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL (Know - Want - Learned) 
 ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบ KWL   ทศัพร เกตุถนอม (2547 : 29) กล่าววา่ วิธีการ

เรียนรู้แบบ KWL หมายถึง กลวิธีการสอนเพื่อความเขา้ใจและการสรุปความท่ีมีขั้นตอนเป็น
กระบวนการโดยตวัยอ่ต่างๆ ดงัน้ี  K = Know หมายถึง ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ W = Want to Know 
หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการรู้  L = Learned หมายถึง ส่ิงท่ีรู้หลงัจากเรียนแลว้ สุวิทย ์มูลค า (2545 : 88)               
ให้ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ไวว้า่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอย่างรู้ตวัว่าตนก าลงัคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร 
สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเองได้ โดย
ผูเ้รียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเขา้ใจตนเอง  มีการวางแผน ตั้ง
จุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจของตน มีการจดัระบบขอ้มูลเพื่อการดึงมาใชภ้ายหลงัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

สรุปไดว้า่ วิธีการเรียนรู้แบบ KWL เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีฝึกทกัษะการคิดอย่างรู้ตวัว่าตน
ก าลงัคิดอะไร มีวิธีการคิดอยา่งไร ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้น K = Know หมายถึง ความรู้ท่ีมี                  
อยูแ่ลว้  ขั้น W = Want to Know หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการรู้ ขั้น L = Learned หมายถึง ส่ิงท่ีรู้หลงัจาก
เรียนแลว้  
 แมจุ้ดประสงคข์องวิธีการ  KWL   มีเพื่อสอนภาษาแต่สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการ
เรียนวชิาอ่ืน ๆ ท่ีมีการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจ   เช่น  วชิาสังคมศึกษา   และวิทยาศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เน่ืองจากวธีิการ  KWL เนน้กระบวนการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการฝึกทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัอยา่ง
ท่ีรู้จักกันในช่ืออภิปัญญา  (Metacognition)  กล่าวคือ ผู ้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักใน
กระบวนการท าความเขา้ใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจของตน มีการ
จดัระบบขอ้มูลเพื่อการดึงมาใชภ้ายหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการ  KWL   จึงมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผูเ้รียน (ผจงกาญจน์  ภู่วภิาดาวรรธน์ ๒๕๓๔) 
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 ๓๐ 

 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWL  เป็นแนวคิดของ  ดอนน่า โอเกิล (Ogle ๑๙๘๖) ท่ี
น ามาใชใ้นการสอนอ่านซ่ึงเป็นอกัษรยอ่ของค าวา่ Know, Want  to Know และ Learned  ตามล าดบั 
ซ่ึงค าวา่ Know (K)  หมายถึง รู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน หรือ หวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยท่ียงัไม่ตอ้งอ่าน
ในรายละเอียดเพื่อถามความรู้เดิม  เร่ืองราว  สาระส าคญั หรือ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง Want  to Know 
(W) หมายถึง ตอ้งการอะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน จากบทอ่าน โดยคิดต่อเน่ืองจากขั้น (K)  คือ รู้อะไรจาก
เร่ืองท่ีอ่านบา้ง และตอ้งการรู้อะไรเพิ่มเติมจากเร่ืองท่ีอ่านต่อไป ถา้ในขั้น K ไดอ่้านโดยละเอียด
แล้ว Learned (L) เกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง โดยท่ีทั้งขั้น K, W และ L จะตอ้งเขียนตอบลงใน
แบบฟอร์ม หรือตาราง K, W และ  L ท่ีเตรียมไวจ้ากเร่ืองท่ีก าหนดให้อ่าน ทุกขั้นตอนนกัเรียน
ช่วยกนัระดมความคิดเพื่อให้ไดค้  าตอบเพิ่มเติม ติดตามดูแลช่วยเหลือ ยิ่งฝึกมากเท่าใด จะช่วยให้
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ่ า น แ ล ะ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ KWL                                             
(Know – Want - Learning)  สอนให้นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการอ่าน สอดคลอ้งกบัทกัษะการคิด
อยา่งรู้ตวัวา่ตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอยา่งไร (เป็นการสอนความคิดรวบยอด) มีการจดัระบบขอ้มูล
เพื่อดึงมาใชใ้นภายหลงัอย่างมีประสิทธิภาพนิยมใช้ในกรณีท่ีให้ผูเ้รียนไดอ่้านหรือศึกษาเร่ืองราว
อยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้ตอ้งการใหเ้กิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีอ่าน ถือเป็นการฝึกทกัษะการอ่านอีก
ดว้ยวิธีน้ีส่งผลให้ค  าตอบของผูเ้รียนต่างกนัไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัจะช่วยสะทอ้นความคิดความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านและยงัน ามาใช้เม่ือตอ้งการเร่ิมตน้หน่วยการเรียนรู้และคน้หาส่ิงท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้มาแลว้เก่ียวกบัหวัขอ้นั้นและส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ใหม่ กรณีเช่นน้ีท าให้ครูสามารถ
จดัการเรียนท่ีตอบสนองความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียนไดแ้ละเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ก็ให้
เขาสรุปทบทวน ขอ้มูลส่วนน้ีจึงน าไปใชป้ระโยชน์ในส่วนของการประเมินของครูได ้  เทคนิค K-
W-L  น้ี   Ogle ไดพ้ฒันาข้ึนส าหรับช่วยการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เป็นเทคนิคท่ีช้ีแนะให้ผูอ่้านใช้
ขั้นตอนต่าง ๆ  เทคนิคน้ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการคน้หาวธีิการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์หรือวิชาอ่ืน 
ๆ ได ้การเรียนแบบ  K-W-L ในภายหลงัไดรั้บการพฒันาแต่ยงัคงรูปเดิมไว ้แต่เพิ่มการเขียนผงั
สัมพนัธ์ทางความหมายสรุปเร่ืองท่ีอ่านและมีการน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน  (สุวิทย ์ มูลค า  และอรทยั              
มูลค า ๒๕๔๕ : ๘) 
 กระบวนการสอนดว้ยเทคนิค KWL มีดงัต่อไปน้ี (วชัรา  เล่าเรียนดี ๒๕๔๗ : ๙๒-๙๔) 
 ๑. ขั้นกิจกรรมก่อนเรียน  
  ขั้นท่ี ๑) K - “what I Know” : “ฉันรู้อะไร (แลว้บา้ง)” หรือ “what  I  Think                   
I Know” :  “ ฉันคิดว่าฉันรู้อะไร” ครูช่วยกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนท่ี
เก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองของบทอ่านและเน้ือหาในบทอ่าน  
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 ๓๑ 

  ขั้นท่ี ๒) W - what  I Want  to  Find  Out” : “ฉนัตอ้งการคน้พบอะไร” หรือ “what  
I Want  to  Learn” : “ฉนัตอ้งการเรียนรู้อะไรบา้ง” นกัเรียนจะบนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้
จากบทอ่านลงในสมุดในช่องท่ี ๒ คือ ช่อง “W” กิจกรรมน้ีจะช่วยให้นกัเรียนก าหนดวตัถุประสงค์
ในการอ่าน อีกทั้งยงัสร้างแรงจูงใจในการอ่านดว้ย 
 ๒. ขั้นฝึกกิจกรรมระหวา่งอ่าน 
  ขั้นน้ีเป็นขั้นตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่ง ความเขา้ใจของผูอ่้านกบัส่ิงท่ีอ่านนั้น
โดยใหน้กัเรียนเสาะหาเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อตอบค าถามท่ีผูเ้ขียนตั้งไวต้อนตน้ หรือตอนทา้ย
ของบทอ่านครูกระตุน้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่า บทอ่านแต่ละตอนนั้น ผูเ้ขียนแสดงแบบแผน     
การจดัเน้ือหาสาระประเภทใด เพื่อช่วยในการจบัประเด็นส าคญัของบทอ่าน หรือใจความหลกัและ
รายละเอียดของบทอ่าน 

 ๓. กิจกรรมหลงัการอ่าน  
  ขั้นท่ี ๓) L – “What  I  Have  Learned”  : ฉนัไดเ้รียนรู้อะไรไปแลว้”    หลงัจาก

การอ่านบทอ่านแลว้  นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลความรู้ใหม่หรือเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้จากบทอ่าน  
และเขียนบันทึกในช่องท่ี ๓ (L) แล้วเสนอความคิดในรูปแบบของแผนภูมิโครงสร้าง โดย           
การแลกเปล่ียนกนัระหวา่งเพื่อน เพื่อฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ และจดัระบบความรู้ความคิด 
ขณะเดียวกนั เป็นการฝึกทกัษะการพดู และ การเขียนสรุปประเด็นส าคญัของของบทอ่านไปดว้ย 

     ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL มีดงัน้ี  (สุวิทย ์มูลค าและ                         
อรทยั มูลค า  ๒๕๔๕ : ๘) 
  ๑.ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเพื่อเช่ือมโยง
เขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่าน เช่น ใหดู้ภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน เกมทางการศึกษา การใชค้  าถาม พร้อมทั้ง
แจกและอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 
  ๒.ขั้นกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค KWL มี ขั้นตอนดงัน้ี 
          ขั้นท่ี ๑ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What  we  know )  คือ                   
นกัเรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยครูกระตุน้หรือถามให้นกัเรียนระดมสมองถึงส่ิงท่ี
นกัเรียนรู้แลว้ น าขอ้มูลมาบนัทึกไวใ้นตารางช่อง K (What  we  know ) 
           ขั้นท่ี ๒กิจกรรมระหวา่งการอ่าน เรียกวา่  W (What  we  want  to  know )  
คือนักเรียนตอ้งการรู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยให้นักเรียนก าหนดค าถามร่วมกบัครู แล้ว
บนัทึกค าถามลงในช่อง  W (What  we  want  to  know )   
          ขั้นท่ี ๓  กิจกรรมหลงัการอ่าน เรียกวา่ L (What  we   have  learned )  คือ
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยภายหลงัจากการอ่านเร่ืองนกัเรียนเลือกขอ้มูลท่ีได้
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 ๓๒ 

จากการอ่านมาตอบค าถามท่ีก าหนดไวใ้นช่อง W แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลเดิมท่ี
ตนเองมีอยูก่บัขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ ตลอดจนจดัล าดบัขอ้มูล แลว้บนัทึกลงในช่อง L  

       ๓. ขั้นการวดัและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาดว้ยการ  ซกัถาม 
หรือ ตรวจเฉลยแบบฝึกหดัร่วมกนั   
 จากขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL ดงักล่าว ผูว้ิจยัใชข้ั้นตอนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ สุวิทย ์มูลค าและ อรทยั มูลค า ซ่ึงประกอบดว้ย ๓ ขั้นตอน 
ดงัน้ี ขั้นท่ี ๑ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกวา่ ขั้น K (What we know) คือ นกัเรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะอ่าน ขั้นท่ี ๒ กิจกรรมระหวา่งการอ่าน เรียกวา่  W (What we want to know) คือนกัเรียน
ตอ้งการรู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ขั้นท่ี ๓ กิจกรรมหลงัการอ่าน เรียกวา่ L (What  we   have  
learned) คือนกัเรียนได ้เรียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน  

 
 

วธีิสอนแบบปกติ 
 

 วธีิสอนแบบปกติ หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู  ซ่ึงมีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 พชัรี  ลินิฐฏา (๒๕๓๔ : ๑๑) กล่าวถึงการสอนแบบปกติไวว้า่ “การสอนของครูโดยใช้
แผนการสอนปกติ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการบรรยายประกอบส่ือการสอน มีการอภิปราย แบ่งกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้ แสดงบทบาทสมมุติ”  และอมรรัตน์  ฉายศรี (๒๕๓๕ : ๒๗) กล่าววา่ “การสอนแบบ
ปกติจะเนน้การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และการสอนแบบปกติจะยึดแนวการสอนจากคู่มือ
ครูภาษาไทยของกรมวิชาการเป็นหลกั”   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์ ด ารงโรจน์สกุล (๒๕๔๔ : ๗) 
กล่าวถึงวิธีสอนแบบปกติไวว้า่  “การสอนท่ีครูนิยมใชก้นัทัว่ไป  ไดแ้ก่  การบรรยาย  การอภิปราย 
การซกัถาม  การจดบนัทึก  และการท าแบบฝึกหดั”   บุญสุพร  เพง็ทา (๒๕๔๔ : ๑๒)  ไดก้ล่าวถึง
การสอนแบบปกติสรุปได้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง               
ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความพร้อมเกิดความสนใจ    
ขั้นกิจกรรม จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้หลายรูปแบบ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง    
ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล    ส่วน  สุธาทิพย ์ แป้นทองค า (๒๕๔๕ : ๑๒) กล่าวถึงวิธีสอน               
แบบปกติของกรมวิชาการว่าประกอบดว้ย ขั้นเตรียมการ คือน าเขา้สู่บทเรียน ทบทวนความรู้เดิม                  
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นสอนเป็นการน าเสนอเน้ือหา โดยใช้การอธิบายสนทนาซักถาม 
อภิปราย ท าแบบฝึกหัด ขั้นสรุปบทเรียนครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหา และขั้นวดัผล
ประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรม  การตรวจแบบฝึกหดั  และอภิญญา  สิงห์สมบติั (๒๕๔๕ : ๔๓) 
ไดก้ล่าวถึง วธีิสอนตามแนวคู่มือครูของกรมวชิาการไวด้งัน้ี 
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 ๓๓ 

 
 
 
                       ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนครูใช ้ค าถามหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
                       ของนกัเรียนและดึงดูดความสนใจของนกัเรียนใหอ้ยูท่ี่การสอนและพร้อมท่ีจะเร่ิม 
                       เรียน ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูด าเนินการสอนเพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ 
                       ในเน้ือหาโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ในการสอนนั้นอาจใชกิ้จกรรมต่าง ๆ เช่น  
                        การอภิปราย บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลองการแสดงละคร  เพ่ือช่วยใหก้ารสอน 
                       น่าสนใจและเร้าความสนใจของนกัเรียนมากยิง่ข้ึน ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนกัเรียน 
                       ร่วมกนัสรุปเน้ือหา เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมามากยิง่ข้ึน  
                       ขั้นวดัผลและประเมินผล   เป็นขั้นตอนการท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบเพ่ือให ้
                        ทราบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจ มากนอ้ยเพียงใด 

  
จากการศึกษาวธีิสอนแบบปกติ  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์เป็นขั้นตอนการสอนเพื่อใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
 ๑.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความพร้อม และความสนใจใน        
การเรียนดว้ยการสนทนาซกัถาม เกม รูปภาพ เพลง หรือนิทาน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๒.  ขั้นกิจกรรมการสอน ครูเสนอเน้ือหาให้นักเรียน ด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย 
สนทนาซกัถาม โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนงัสือแบบเรียน 
และนกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม 
 ๓.  ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาด้วยการ ซักถาม หรือ ตรวจเฉลย
แบบฝึกหดัร่วมกนั 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 จากการท่ีผูเ้รียนมีปัญหาดา้นการอ่านดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีผูส้นใจศึกษาคน้ควา้และหา
วิธีแกไ้ขปัญหาการอ่านอยา่งต่อเน่ือง และไดเ้สนอวิธีการสอนท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาการอ่านและ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านของนกัเรียนไวห้ลากหลาย เช่น   
 

งานวจัิยในประเทศ 
 วารุณี   อุดมธาดา (๒๕๓๗ : บทคดัย่อ)  วิจยัเร่ือง   การสอนอ่านผสมผสานกิจกรรม

การอ่าน KWL  กับกิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน           
จับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนชุมชน ๑    และโรงเรียน              
วดับ้านแขม จงัหวดัล าปาง วตัถุประสงค์ในการวิจยั คือ ศึกษาผลของการสอนอ่านผสมผสาน
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 ๓๔ 

กิจกรรมการอ่าน KWL กบักิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง ศึกษาผลของความสามารถใน
การอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการผสมผสานกิจกรรมการอ่าน KWL กบั
กิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง ระหว่างกลุ่มท่ีใชแ้ผนภูมิประกอบการอ่านกบักลุ่มท่ีไม่ใช้
แผนภูมิประกอบการอ่าน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนชุมชน ๑    และ
โรงเรียนวดับา้นแขม จงัหวดัล าปาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีดงัน้ี ๑) แผนจดัการเรียนรู้  และ ๒) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ  ผลการวจิยัพบวา่ หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนอ่านแลว้ 
นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยการผสมผสานการอ่าน KWL กบักิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง มี
คะแนนความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาไทยสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .๐๑ กลุ่มท่ีเรียนโดยการผสมผสานการอ่าน KWL กบักิจกรรมการสอนโครงสร้าง
ความเรียงโดยใชแ้ผนภูมิประกอบการอ่านมีคะแนนความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาไทยสูง
กว่าก่อนไดรั้บการสอน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๑ และกลุ่มท่ีเรียนโดยการผสมผสาน
การอ่าน KWL กบักิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียงโดยใชแ้ผนภูมิประกอบการอ่าน มีคะแนน
ความสามารถการอ่านจบัใจความภาษาไทยสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการผสมผสานการอ่าน KWL 
กบักิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง กลุ่มท่ีไม่ใช้แผนภูมิประกอบการอ่าน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .๐๑  
 ธัญมาส   ตนัเสถียร (๒๕๔๔ : ๒) วิจยัเร่ือง  การใช้วิธีอ่านเร่ืองเพื่อพฒันาการอ่าน                    
จับใจความของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จังหวดัชุมพร ท่ีมี
ความสามารถทางการอ่านต ่ากว่าระดบัเฉล่ีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาการในการอ่าน              
จบัใจความของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการอ่านต ่ากว่าระดับเฉล่ีย และเพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  กลุ่มตวัอย่างคือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จงัหวดัชุมพร  จ านวน 
๕๐ คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  มีดงัน้ี  ๑) แผนจดัการเรียนรู้  และ ๒) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ    
การอ่าน จบัใจความ  ผลการวิจยัปรากฏวา่นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านต ่ากว่าระดบัเฉล่ีย     
ท่ีเรียนโดยวธีิอ่านเร่ืองมีพฒันาการในการอ่านจบัใจความสูงข้ึน และค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ในการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ โดย
คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 
 มารีน่า   เบญจเหม (๒๕๔๖ : บทคดัยอ่)  วิจยัเร่ือง ผลของการใชเ้ทคนิค KWL ท่ีมีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี ๔ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลของการใช้เทคนิค KWL ท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อ  
การอ่าน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
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 ๓๕ 

๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี จ านวน ๗๐ คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกเจาะจง 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ๓๖ คน กลุ่มควบคุม ๓๔ คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  มีดงัน้ี  ๑) แผนจดั   
การเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลอง ๑๒ แผน  ๒) แผนจดัการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มควบคุม ๑๒ แผน         
๓) แบบทดสอบวดัความเข้าใจการอ่าน ๑ ฉบบั และ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจ ๑ ฉบบั 
ผลการวิจยัปรากฏวา่ ๑) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค K-W-L มีความเขา้ใจในการอ่าน
หลงัสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๐๑    ๒) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติมีความเขา้ใจในการอ่านหลงัสอนสูงกวา่ก่อนสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๐๑  
๓) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้เทคนิค K-W-L มีความเขา้ใจในการอ่านหลงัสอนสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๐๑  และ  ๔) นกัเรียนท่ีไดรั้บ      
การสอนโดยใชเ้ทคนิค K-W-L มีเจตคติต่อการอ่านหลงัสอนสูงกวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๐๕ 
 สมพร ช่วยแท่น (๒๕๕๑ : บทคัดย่อ) วิจัยเ ร่ือง การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  จงัหวดัชุมพร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา  จงัหวดัชุมพร ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน
มาบอ ามฤตวิทยา  จงัหวดัชุมพร ก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัตาม
แนวทางการเรียนรู้แบบ KWL  กลุ่มตวัอย่าง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๔๐ คน               
ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ภาคเรียนท่ี ๑  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) แผนการจดัการเรียนรู้                  
๒) แบบฝึกทกัษะการอ่าน และ ๓) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ผลการวิจยัพบวา่ 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL 
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จงัหวดัชุมพร มีประสิทธิภาพ ๘๒.๘/๘๐.๑๖ 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ ๘๐/๘๐ ผูเ้รียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ                    
จับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน                          
มาบอ ามฤตวิทยา จงัหวดัชุมพร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เช่ือมัน่ได้ร้อยละ ๙๕ โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช ้     
แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้นวตักรรม มีผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียรวม ๔.๗๑  ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อจบัใจความ
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 ๓๖ 

ส าคญั ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
จงัหวดัชุมพร มีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม ๔.๖๐ 
 จกัรเพชร  สุริยะกมล (๒๕๕๑ : บทคกัยอ่) วิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธีการเรียนรู้แบบ Synectics การวิจยัคร้ังน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ ๑) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งก่อน
และหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ทั้งกลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการเรียนรู้แบบ KWL และวธีิการเรียนรู้แบบ SYNECTICSและ ๒) เปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บวิธีการ
เรียนรู้แบบ KWL กบักลุ่มท่ีไดรั้บวิธีการเรียนรู้แบบ SYNECTICS กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)จ านวน ๒ หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ๑) แผนการจดัการเรียนรู้แบบ KWL และ SYNECTICS                  
๒) แบบทดสอบการคิดเชิงสร้างสรรค ์และแบบทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจยัปรากฏ
ดงัน้ี ๑.) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ กลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้
แบบ KWL และกลุ่มท่ีเรียนรู้แบบ SYNECTICS มีความสามารถในการคิดและการเขียนเชิง
สร้างสรรคว์ชิาภาษาไทย หลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ๒.) 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และ 
วธีิการเรียนรู้แบบ SYNECTICS มีความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
  

งานวจัิยต่างประเทศ 
 กรอกซ์ (Croix ๑๙๘๖, อา้งถึงใน ศศิพรรณ  เปร่ืองศิลปรัตน์  ๒๕๔๔ : ๔๔)  ศึกษาผล
ของการสอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้การเรียนรู้ (Metacognitive Self - monitoring)   ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านขอ้เขียน ท่ีจ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทาง    
การเรียนต ่า อายุ ๑๕ ปี และ ๑๖ ปี จ านวน ๓๑ คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม   ซ่ึง    
กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนดว้ยกลวิธี “What I  know” เพื่อช่วยให้การอ่านดีข้ึน โดยเลือกบทอ่าน    
ท่ีน่าสนใจของนกัเรียนและเป็นบทอ่านท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนใน
กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม และยงัมีการเปล่ียนแปลงดา้นวิธีการ
ทางบวกในการอ่านบทอ่านในชีวติประจ าวนัอีกดว้ย 
 คอสตา (Costa ๑๙๙๔,  อา้งถึงใน ศศิพรรณ  เปร่ืองศิลปรัตน์  ๒๕๔๔ : ๔๔)  ศึกษา
พฤติกรรมและประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ทางดา้นคุณสมบติั ในการอ่าน  การสังเกต  และ การวิเคราะห์ โดยใชก้ารแบ่งกลุ่มแบบร่วมมือกนั  
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 ๓๗ 

ส าหรับการสอนอ่าน วิธีการ ๒ ชนิดท่ีใช ้คือ Know, what  to  learn, Learn (KWL) และการเรียน
แบบร่วมมือกัน (CIRC) ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือกัน 
เหมาะสมกบัระดบัชั้นของตน วธีิการของ KWL นบัเป็นวิธีการจดรายการวา่นกัเรียนรู้ หรือตอ้งการ
รู้เก่ียวกบัหัวเร่ืองท่ียากเม่ือไม่มีความรู้เก่ียวกบัหัวเร่ืองนั้น และในการสอนอ่านด้วยวิธีการของ 
KWL สามารถช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถา้นกัเรียนมีความรู้เดิมและประสบการณ์
เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ดีพอ 
  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL ท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน ตลอดจน
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านสูงกวา่การสอนตามปกติ  นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL เพราะเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดและลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนการ
เรียนรู้ ดงันั้นเทคนิค KWL จึงเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านและส่งเสริมความสามารถในการคิดใหก้บัผูเ้รียน 
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บทที ่ ๓ 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจัย เ ร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั
ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี ๑ ขั้นเตรียมการ  
 ขั้นท่ี ๒ ขั้นสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นท่ี ๓ ขั้นด าเนินการทดลอง 
 ขั้นท่ี ๔ ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล  และสรุปผล 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

 

ขั้นที ่๑ ขั้นเตรียมกำร 
 

ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 
 ๑. ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม                   
(สามคัคีพิทยา) 
 ๒. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
 ๓. ศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนดว้ยเทคนิค KWL 
 ๔. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้      
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ และการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

ประชำกร  และกลุ่มตัวอย่ำง 
 ๑. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
จ านวน ๔ ห้องเรียน รวม ๑๒๐ คน ซ่ึงทางโรงเรียนจัดนักเรียนแต่ละห้องในลักษณะคละ
ความสามารถ 

 
 

๓๘ 
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 ๓๙ 

 ๒. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓                  
โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน ๒  ห้องเรียน 
ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มจากนั้นสุ่มจบัสลากได ้ป. ๖/๑ มีนกัเรียน
จ านวน    ๓๐  คน  เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL และ ป. ๖/๒ มีนักเรียน
จ านวน ๓๐  คน  เป็นกลุ่มควบคุม ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
 

ขั้นที ่๒ ขั้นสร้ำงเคร่ืองมือ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง มีอยู่ ๔ ประเภท ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้การอ่าน             
จบัใจความ ดว้ยเทคนิค KWL แผนจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ๑ .   แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรอ่ำนจับใจควำม ด้วยเทคนิค KWL ส าหรับกลุ่มทดลอง 
จ านวน ๕  แผน ใช้เวลาสอน ๑๐ ชั่วโมง  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรวม ๑๒ ชัว่โมง    
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
  ๑.๑ ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หลกัสูตร
สถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี ๑ การอ่าน รวมถึงศึกษาเอกสารประกอบการใช้
หลกัสูตรเพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิาภาษาไทย 
  ๑.๒   ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้และ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL  
  ๑.๓  ศึกษาและคดัเลือกบทอ่านใหต้รงกบัตวัช้ีวดัของชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๑.๔ สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค KWL ในแผน
ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี       
                            ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูจดักิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อ
เช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่าน เช่น ให้ดูภาพท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน เกมทางการศึกษา การใชค้  าถาม 
พร้อมทั้งแจกและอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 
         ขั้นกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค KWL มีขั้นตอนดงัน้ี 
             ขั้นท่ี ๑ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What  we  know)  คือ      
นกัเรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนระดมสมองถึงส่ิงท่ี
นกัเรียนรู้แลว้ น าขอ้มูลมาบนัทึกไวใ้นตารางช่อง K  
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 ๔๐ 

                             ขั้นท่ี ๒ กิจกรรมระหวา่งการอ่าน เรียกวา่ W (What we  want to know)  
คือนักเรียนต้องการรู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยให้นักเรียนก าหนดค าถามร่วมกบัครูแล้ว
บนัทึกค าถามลงในช่อง  W   
                                     ขั้นท่ี ๓ กิจกรรมหลงัการอ่าน เรียกวา่ L (What  we   have  learned)  คือ
นกัเรียนได ้เรียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยภายหลงัจากการอ่านเร่ืองนกัเรียนเลือกขอ้มูลท่ีได้
จากการอ่านมาตอบค าถามท่ีก าหนดไวใ้นช่อง W แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลเดิมท่ี
ตนเองมีอยูก่บัขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ ตลอดจนจดัล าดบัขอ้มูล แลว้บนัทึกลงในช่อง L   

   ขั้นการวดัและประเมินผล ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาดว้ยการซกัถาม 
หรือตรวจเฉลยแบบฝึกหดัร่วมกนั   
  ๑.๕  น าแผนจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ ดว้ยเทคนิค KWL จ  านวน ๕  แผน 
ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งจากนั้นปรับปรุงตามขอ้แนะน า 
                  ๑.๖   น าแผนจดัการเรียนรู้ ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 
๓ ท่าน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัผลและประเมินผล 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการสอนในด้านเวลา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้        
ส่ือการวดัผลประเมินผล แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC )กบัตวัช้ีวดัโดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
   ให้คะแนน เท่ากบั + ๑  เม่ือแน่ใจว่า  แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้อง                
กบัตวัช้ีวดั 
    ให้คะแนนเท่ากบั  ๐  เม่ือไม่แน่ใจว่า แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้อง             
กบัตวัช้ีวดั 
                            ให้คะแนนเท่ากบั - ๑  เม่ือแน่ใจว่าแผนจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้อง                 
กบัตวัช้ีวดั   
   จากนั้นค านวณค่า IOC จากสูตร 
 

                                                         IOC      =   N

R
           

                         

         IOC    หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

                                    R    หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                          N         หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ๔๑ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ ๐.๕๐ ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับไดซ่ึ้งไดค่้า
ความสอดคลอ้งของแผนจดัการเรียนรู้เฉล่ีย เท่ากบั ๑.๐๐ (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
  ๑.๗   น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการจดักลุ่มนกัเรียนวา่ควรคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการท างานกลุ่มทุกคร้ัง 
                    ๑.๘  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยั 
 ๒.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรอ่ำนจับใจควำมด้วยวธีิสอนแบบปกติส าหรับกลุ่มควบคุม  
จ  านวน ๕ แผน  ใช้เวลาสอน ๑๐ ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รวม ๑๒ ชัว่โมง    
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
   ๒.๑ ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หลกัสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี ๑ การอ่าน รวมถึงศึกษาเอกสารประกอบการใช้
หลกัสูตร เพื่อดูจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้วชิาภาษาไทย 
  ๒.๒ ศึกษาขั้ นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนแบบปกติ                 
จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยั 
  ๒.๓ ศึกษา และคัดเลือกบทอ่านให้ตรงกับตัวช้ีวดัของชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖              
โดยใชเ้น้ือเร่ืองชุดเดียวกนักบัแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มทดลอง 
  ๒.๔ สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความวิธีสอนแบบปกติ โดยก าหนด
ขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 

  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   ครูกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อม และความสนใจใน
การเรียนดว้ยการสนทนาซกัถาม  หรือใชเ้กม รูปภาพ เพลง  นิทาน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาให้นักเรียน ด้วยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา
ซักถาม โดยมีส่ือประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนงัสือแบบเรียน และ
นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม 
    ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาดว้ยการ  ซกัถาม หรือตรวจเฉลย
แบบฝึกหดัร่วมกนั   
  ๒.๕ น าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความวิธีสอนแบบปกติ จ านวน                 
๕ แผน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
  ๒.๖  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิ ธีสอนแบบปกติ  จ านวน ๕ แผน ท่ีได้รับ           
การปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน ๓ ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดั 
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 ๔๒ 

การเรียนรู้ และด้านการวดัผลและประเมินผล ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ในด้านเวลา  
เน้ือหา   กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ  การวดัผลประเมินผลตรวจสอบความถูกตอ้งและหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
                          ใหค้ะแนน เท่ากบั + ๑  เม่ือแน่ใจวา่  แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 
    ใหค้ะแนน เท่ากบั ๐ เม่ือไม่แน่ใจวา่  แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 
                           ให้คะแนน เท่ากบั- ๑เม่ือแน่ใจวา่ แผนจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 
 
   จากนั้นค านวณค่า IOC โดยใชสู้ตร 
 

                                                     IOC         =  N

R
 

 

                                       IOC     หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการสอนกบัตวัช้ีวดั 

                                      R    หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                        N       หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕๐ ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ ซ่ึง
แผนการจดัการเรียนรู้ไดค้่าความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั ๑.๐๐ (รายละเอียดในภาคผนวก จ)          
  ๒.๗ น าแผนการจดัการเรียนรู้  มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึง
ไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง ใบความรู้ วา่นอกจากใหค้วามรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความแลว้ให้เพิ่มใน
การอ่านจบัใจความแต่ละประเภท เช่น การอ่านข่าว การอ่านบทความ การอ่านสารคดี การอ่านเร่ือง
สั้น การอ่านนิทาน 
     ๒.๘ น าแผนการจดัการเรียนรู้  ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยั 
 ๓.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนจับใจควำม  เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ ๔ ตวัเลือก ทั้งหมด ๓๐ ขอ้  ใช้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบบั
เดียวกนั มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
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 ๔๓ 

                 ๓.๑ ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สาระท่ี ๑ : การอ่าน มาตรฐานท่ี ๑.๑ ใชก้ระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
                 ๓.๒ ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา 
      ๓.๓  วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านแล้วท าตาราง
วเิคราะห์ขอ้สอบ 
 

ตารางท่ี ๔  วเิคราะห์ขอ้สอบ เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
พฤติกรรม  

รวม 
ความรู้  / จ  า เขา้ใจ น าไปใช ้

๑.  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความจากข่าว ๓ ๓ - ๖ 
๒.  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความจากบทความ ๓ ๕ ๒ ๑๐ 
๓.  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความจากสารคดี ๓ ๔ - ๗ 
๔.  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความจากนิทาน ๒ ๓  ๕ 
๕.  นกัเรียนมีความสามารถอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น - ๒ - ๒ 

รวม ๑๑ ๑๗ ๒ ๓๐ 

  ๓.๔  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความท่ีเป็นข้อสอบ      
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ จ านวน ๖๐ ขอ้ 
                 ๓.๕ น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ  จ านวน ๖๐ ขอ้ ให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
  ๓.๖  น าแบบทดสอบมาแกไ้ขปรับปรุงเม่ือแกไ้ขปรับปรุงแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนวิชาภาษาไทย จ านวน ๒ ท่าน ดา้นการวดัและประเมินผล ๑ ท่าน ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งและความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาของขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั แลว้น าผลการประเมินมาหาค่า 
IOC  โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
                            ให้คะแนน เท่ากับ + ๑  เม่ือแน่ใจว่า  แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
ตวัช้ีวดั 
                            ให้คะแนน เท่ากบั  ๐   เม่ือไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
ตวัช้ีวดั 
                            ให้คะแนน เท่ากบั- ๑  เม่ือแน่ใจว่า  แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 
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 ๔๔ 

   จากนั้นค านวณค่า IOC โดยใชสู้ตร 
 

                                                                            IOC         =  N

R
 

 

                                       IOC   หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัตวัช้ีวดั 

                                       R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                         N    หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
               ๓.๗ เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕๐ ข้ึนไป และปรับปรุง
ขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า ๐.๕๐  เพื่อให้ไดข้อ้สอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ ครอบคลุม
ตามตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC ไดค้่าต ่าสุดเท่ากบั ๐.๖๗ และค่าสูงสุด
เท่ากบั๑.๐๐ ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั ๐.๙๗ (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
               ๓.๘ น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม        
(สามคัคีพิทยา)  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๔๐ คน 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเน้ือหามาแลว้ 
    ๓.๙  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพรายขอ้ โดยหาค่าความ  
ยากง่าย และหาค่าอ านาจจ าแนกโดยคดัเลือกขอ้สอบ จ านวน ๓๐ ขอ้ ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 
๐.๒๐ – ๐.๘๐ และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง ๐.๒๐ – ๑.๐๐ ผลการพิจารณาเลือกขอ้สอบ ๓๐ ขอ้ 
พบวา่ มีค่าความยากง่ายระหวา่ง ๐.๓๑  -  ๐.๗๕ และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง ๐.๒๕  - ๐.๘๑   
                 ๓.๑๐ น าข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวน ๓๐ ข้อมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ตามสูตร                
KR - ๒๐  ของ  คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)  พบวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านจบัใจความมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั   ๐.๗๘  
  ๓.๑๑ น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้กับ
กลุ่มตวัอยา่งทั้ง ๒ กลุ่ม โดยใชท้ดสอบก่อนการทดลอง และทดสอบหลงัการทดลอง 
 ๔. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL  
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) มี ๓ ระดบั  คือ เห็นดว้ยระดบัมาก  เห็น
ด้วยระดบัปานกลาง  เห็นด้วยระดบัน้อย สอบถามเก่ียวกบั ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์   ท่ีไดรั้บ ผูว้จิยัด าเนินการสร้างดงัน้ี 
               ๔.๑   ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ มาตราส่วนประเมินค่า  
จากต ารา และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
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 ๔๕ 

  ๔.๒ น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจความถูกตอ้งและความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 
  ๔.๓ น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
๓ ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมิน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความสอดคลอ้งแลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC   โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
   ใหค้ะแนนเท่ากบั + ๑  เม่ือแน่ใจวา่  ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   ใหค้ะแนนเท่ากบั ๐  เม่ือไม่แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
                    ใหค้ะแนน เท่ากบั - ๑ เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 

                                 IOC         =  
N

R  
 

                                    IOC      หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
                                  R    หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                   N     หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕๐ ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึง
พบว่าไดค้่า ความสอดคล้องต ่าสุด เท่ากบั ๐.๖๗ ค่าความสอดคล้องสูงสุด เท่ากบั ๑.๐๐ และค่า
ความสอดคลอ้งเฉล่ียมีค่าเท่ากบั ๐.๙๓   
  ๔.๔ น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
ซ่ึงไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองขอ้ค าถามใหแ้บ่งเป็นดา้น เช่น ดา้นการจดักิจกรรม  ดา้นบรรยากาศ 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (รายละเอียดภาคผนวก จ ) 
  ๔.๕ น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั 

ขั้นที ่๓ ขั้นด ำเนินกำรทดลอง 
 

รูปแบบของกำรทดลอง 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  แบบกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลัง   
การทดลอง (pretest – posttest control group design) รูปแบบการทดลองเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี                                 
(นิคม  ตงัคะพิภพ ๒๕๔๓ : ๓๑๕) 
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 ๔๖ 

 
  กลุ่มทดลอง                                          O1                          X                       O2 

                      กลุ่มควบคุม                                           O3                             ~                    O4 

  
ควำมหมำยของสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในรูปแบบกำรทดลอง 
 O1 , O3  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
 O2 ,O4  หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 
 X     หมายถึง  การสอนโดยวธีิสอนดว้ยเทคนิคKWL 
 ~  หมายถึง การสอนโดยวธีิการสอนแบบปกติ 
กำรด ำเนินกำรทดลอง   
 ๑. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน  แนะน าวิธีการเรียนด้วย
เทคนิค  KWL  และช้ีให้เห็นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน พร้อมทั้งเสนอเป้าหมายของ  
การเรียน และ การประเมินผล 
 ๒. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนทั้ ง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม                     
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและตรวจสอบหาคุณภาพแลว้ 
 ๓. ผูว้จิยัด าเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง ๒ กลุ่มดว้ยตนเอง ตามแผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีสร้างข้ึน  ๕ แผน แผนละ ๒  ชัว่โมง โดยใช้เวลาในการสอน จ านวน ๑๐ ชัว่โมง เม่ือด าเนิน      
การสอนครบแลว้มีการทดสอบหลงัเรียนทั้งสองกลุ่ม นกัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความ
คิดเห็น 
 

ขั้นที ่๔ ข้ันวเิครำะห์ข้อมูล 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ๑. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนด้วยเทคนิค KWL กับ      
การสอนแบบปกติ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคะแนน ผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียหลงัการทดลองของวิธีสอนทั้ง ๒ วิธี โดยใช้ทดสอบ          
ค่าที (t-test)  แบบกลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม เป็นอิสระต่อกนั (t-test  Independent) 
 ๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีสอนโดยการเรียน
ดว้ยเทคนิค KWL โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้ทดสอบ    
ค่าที (t-test) แบบกลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม ไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test  Dependent) 
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 ๔๗ 

 ๓. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้เ รียน     แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า                      
(Rating  Scale) มี  ๓ ระดบั   ใช้ค่าเฉล่ีย (X )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และน าค่าเฉล่ีย              
มาเปรียบเทียบจากเกณฑ ์
 
 เกณฑก์ารสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
๒.๕๐-๓.๐๐ เห็นดว้ยระดบัมาก 
๑.๕๐-๒.๔๙ เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
๑.๐๐-๑.๔๙ เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
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บทที ่ ๔ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเ ร่ือง “ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ     
๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยเทคนิค KWL กบัวธีิสอนแบบปกติ  ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL และ ๓) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีต่อการสอนด้วยเทคนิค KWL  ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี ๑ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL  กบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  
 ตอนท่ี ๒ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนก่อนและหลงั
ไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL 
 ตอนท่ี ๓ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนดว้ยเทคนิค KWL 
 

ตอนที ่๑  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง 
ทีไ่ด้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กบั กลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการสอนแบบปกติ 

 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยเทคนิค KWL กบั กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางท่ี ๖ ผลการเปรียบเทียบการทดสอบหลงัเรียนการอ่านจบัใจความ  ระหวา่งกลุ่มทดลอง 
 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค  KWL   กบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 

กลุ่มตวัอยา่ง n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
การสอนดว้ยเทคนิค KWL ๓๐ ๓๐ ๒๐.๒๗ ๕.๙๔ ๓.๕๓ ๐.๐๐ 
การสอนแบบปกติ ๓๐ ๓๐ ๑๕.๑๗ ๕.๒๐ 

 
 

๔๘ 
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 ๔๙ 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี ๖  พบวา่ คะแนนของผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ
ของกลุ่มท่ีสอนโดยเทคนิค KWL มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั  ๒๐.๒๗ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                
( S.D.)เท่ากบั  ๕.๙๔ และกลุ่มท่ีสอนโดยการสอนแบบปกติมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั  ๑๕.๑๗ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๕.๒๐  ผลการทดลองความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย พบวา่ 
การสอนดว้ยเทคนิค KWL   มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความสูงกว่าการสอนแบบปกติ                      
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 

ตอนที ่๒ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของผุ้เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ตารางท่ี ๗  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
 ของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL   
 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรียน ๓๐ ๓๐ ๑๗.๙๐ ๔.๗๗ -๔.๔๔ ๐.๐๐ 
หลงัเรียน ๓๐ ๓๐ ๒๐.๒๗ ๕.๙๔ 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี ๗  พบว่า คะแนนของผลสัมฤทธ์ิ การอ่าน              
จบัใจความของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั  
๑๗.๙๐ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๔.๗๗ และหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 
๒๐.๒๗ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๕.๙๔ ผลการทดลองความแตกต่างของคะแนน
หลงัการเรียนนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL  มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน                
จบัใจความสูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 

ตอนที ่๓  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนทีม่ีต่อวธีิสอนด้วยเทคนิค KWL 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน ๓๐ คน ท่ีมีต่อวิธีสอน
ดว้ยเทคนิค KWL   รายละเอียดดงัตารางท่ี ๘ 
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 ๕๐ 

ตารางท่ี ๘ ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
 ดว้ยเทคนิค KWL 
 

รายการ X  S.D. ระดบั 
ความคิดเห็น 

ล าดบั 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
๑.  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบั 
ต่อเน่ืองไม่สบัสน 

 
๒.๘๘ 

 
๐.๓๗ 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
๓ 

๒.  สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนได ้
ไม่ยากเกินไป 

๒.๗๗ ๐.๔๒ เห็นดว้ยมาก ๔ 

๓.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดและแสดงความคิดเห็น 
ในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

๒.๙๐ ๐.๔๐ เห็นดว้ยมาก ๒ 

๔.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถาม 
ในส่ิงท่ีอยากรู้ 

๓.๐๐ ๐.๐๐ เห็นดว้ยมาก ๑ 

                                               รวม ๒.๘๘ ๐.๒๖ เห็นด้วยมาก (๒) 

ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
๕.  นกัเรียนมีความสุข และสนุกในการร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 

 
๒.๗๐ 

 
๐.๕๑ 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
๓ 

๖.   การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดี 
มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

๒.๙๐ ๐.๓๐ เห็นดว้ยมาก ๑ 

๗.  นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการแสดง 
ความคิดเห็นระหวา่งเพ่ือน 

๒.๘๗ ๐.๓๔ เห็นดว้ยมาก ๒ 

                                                  รวม ๒.๘๓ ๐.๓๕ เห็นด้วยมาก (๓) 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 
๘.  นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและ 
มีเป้าหมายในการอ่าน 

 
๒.๙๗ 

 
๐.๑๘ 

 
เห็นดว้ยมาก 

 
๑ 

๙.  ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน 
มากข้ึน 

๒.๗๓ ๐.๕๗ เห็นดว้ยมาก ๓ 

๑๐. นกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช ้
ในชีวติประจ าวนัและในวชิาอ่ืนได ้

๒.๙๗ ๐.๑๘ เห็นดว้ยมาก ๑ 

                                                    รวม ๒.๘๙ ๐.๒๘ เห็นด้วยมาก (๑) 

                                        โดยภาพรวม ๒.๘๗ ๐.๒๙ เห็นดว้ยมาก  
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 ๕๑ 

 จากตารางท่ี ๘  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๘๗  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
(S.D.)  เท่ากบั๐.๒๙ เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี ๑  มีค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั  ๒.๘๙           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๐.๒๘ โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี  คือ  นกัเรียน  
ไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมีเป้าหมายในการอ่านมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๙๗ และ                           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๑๘  นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและในวิชาอ่ืนได้มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๙๗ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
เท่ากบั ๐.๑๘  ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั 
๒.๗๓ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ ๐.๕๗ นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบั ๒ มีค่าเฉล่ีย ( X )  เท่ากับ ๒.๘๘  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                      
(S.D.) เท่ากบั ๐.๒๖ โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี  คือ ส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถามและ
ตอบค าถามในส่ิงท่ีอยากรู้มีค่าเฉล่ีย (X )  เท่ากบั ๓.๐๐ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั   
๐.๐๐ ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 
(X )  เท่ากบั ๒.๙๐   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั ๐.๔๐  ขั้นตอนการจดักิจกรรม    
การเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสนมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๘๘   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากบั ๐.๓๗  นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากเกินไป มีค่าเฉล่ีย (X ) 
เท่ากบั ๒.๗๗ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั ๐.๔๒  และนกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้น
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้เป็นล าดบั ๓ มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๘๓ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
(S.D.) เท่ากับ ๐.๓๕   โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับดังน้ี  คือ การจดัการเรียนรู้ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีมีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๙๐  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๐.๓๐ นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นระหวา่ง
เพื่อนมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๘๗ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๐.๓๔  นกัเรียนมี
ความสุขและสนุกในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั ๒.๗๐  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั ๐.๕๑ ตามล าดบั 
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 ๕๒ 

 
บทที ่ ๕ 

 

สรุปผลการวจัิย   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เ ร่ือง  การเป รียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนัก เ รียน                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบปกติ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยเทคนิค KWL กบัวธีิสอนแบบปกติ ๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL  และ  ๓) ศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   ท่ีมีต่อการสอนดว้ยเทคนิค KWL  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓โรงเรียนเทศบาล ๑  วดัพระงาม 
(สามคัคีพิทยา)  ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน  ๒  ห้องเรียน ห้องเรียนละ  ๓๐ คน โดย
กลุ่มทดลองสอนดว้ยเทคนิค  KWL และกลุ่มควบคุมสอนดว้ยวธีิแบบปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิธีสอนดว้ยเทคนิค KWL  แผนการจดัการเรียนรู้วิธีสอน
แบบปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ จ านวน  ๓๐ ขอ้ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวธีิสอนดว้ยเทคนิค KWL  จ านวน ๑๐ ขอ้  

 การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู ้วิจ ัยน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่าน                     
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค  KWL  กบัวิธีการสอน
แบบปกติ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย  (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test  Independent) ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการสอนดว้ยเทคนิค  KWL ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สรุปผลการวจัิย 
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ย
เทคนิค KWL สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕   
 ๒.ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีได้รับการสอน              
ดว้ยเทคนิค KWL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  
 ๓. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยเทคนิค  KWL อยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมาก 

 
 
 

๕๒ 
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 ๕๓ 

 อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ๑.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยเทคนิค  KWL  กบัวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั๐.๐๕ โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ    
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการสอนดว้ยเทคนิค KWL มีขั้นตอนในการท ากิจกรรมท่ีชดัเจน  กล่าวคือ ขั้น 
K เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งฝึกใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเอง  ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็น
ส่ิงส าคญัมากในกิจกรรมก่อนการอ่าน เพราะความรู้จากประสบการณ์เดิมจะเป็นพื้นฐานให้นกัเรียน
สามารถเดาเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์จากช่ือเร่ืองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณี  เศวตมาลย ์
(๒๕๔๓ : ๕๗) กล่าววา่ นกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ  ท าความเขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่านดงันั้นประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูงข้ึน  และยงั
สอดคลอ้งกบั กรมวชิาการ (๒๕๔๒ : ๔๖) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีผูอ่้าน
รับรู้ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์ ตลอดจนคน้ควา้ความหมาย ความเขา้ใจแลว้แปลความหมายในส่ิงท่ี
รับรู้มานั้นเป็นความคิดซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมและจินตนาการของผูอ่้านเองมาช่วยพิจารณา
ความหมายของส่ิงท่ีอ่านนั้นจนเกิดความเขา้ใจในท่ีสุด 
  นอกจากนั้นในขั้น W เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถามในส่ิงท่ีนกัเรียน  
อยากรู้อยากเห็น การตั้งค  าถามของนกัเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และเป็นจุดส าคญัให้
นกัเรียนคน้หาค าตอบในการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ผกาศรี  เยน็บุตร (๒๕๒๖ : ๖๖)  และบนัลือ  
พฤกษะวนั (๒๕๓๐ : ๑๔๕-๑๔๖) ท่ีกล่าววา่ การอ่านจบัใจความผูอ่้านตอ้งอ่านตั้งแต่ช่ือเร่ือง และ
จุดประสงค์การอ่านคืออะไร จากนั้นอ่านให้จบอย่างคร่าว ๆ เพื่อดูว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
พิจารณาหาใจความส าคญั ถา้เป็นหนงัสือทั้งเล่มควรอ่านสารบญัก่อน ขั้นต่อไปก็อ่านโดยละเอียด 
ในขณะอ่านก็ตั้งค  าถามวา่เร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เกิดข้ึนท่ีใด เม่ือไร อยา่งไร และผูเ้ขียน
มีจุดมุ่งหมายอยา่งไรในการเสนอเร่ืองน้ีจากนั้นน ามาเรียบเรียงเป็นภาษาของผูอ่้านเอง 
  ในขั้น L เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนเรียนรู้วิธีการอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ และ
สามารถจดบนัทึกขอ้มูลจากส่ิงท่ีอ่านอยา่งถูกตอ้ง  โดยจะเลือกจดเฉพาะประเด็นท่ีส าคญั ซ่ึงการจด
บนัทึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาได้โดยท่ีไม่ต้องยอ้นกลับไปอ่านเน้ือเร่ืองอีก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพสร  มีป่ิน (๒๕๓๙ : ๗๒) ท่ีว่า “ การจดบนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนเรียนรู้
จากบทอ่าน ท าให้นักเรียนสามารถทบทวนแนวคิดส าคญั ๆ  ท่ีได้รับจากการอ่านได้ตลอดเวลา   
โดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัไปดูบทอ่านเดิม” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เถกิง  พนัธ์ุเถลิงอมร (๒๕๒๘ 
: ๑๓) และวารุณี  อุดมธาดา (๒๕๓๗ : ๒๓) กล่าวถึง การอ่านจบัใจความ   ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปได้
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 ๕๔ 

ดงัน้ี   การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมน้ีเป็นการท าความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อให้
มองเห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ และเขา้ใจจุดหมายส าคญัของ     เน้ือเร่ืองหรือขอ้ความ
ท่ีอ่าน การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมท าได้ด้วยการพลิกดูหรือกวาดสายตาผ่านหัวข้อต่าง ๆ 
เพื่อใหท้ราบวา่มีโครงเร่ืองโดยยอ่อยา่งไร แต่ละหวัขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และมีการด าเนิน
ไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ยวิธีการเช่ือมโยงเน้ือหาและแนวความคิด ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งไร
บา้ง ซ่ึงขั้นน้ีอาจมีการจดบนัทึกยอ่เพื่อป้องกนัการลืมไดอี้กทางหน่ึง 
  ในขณะท่ีนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านจบัใจความแบบปกติไม่มีโอกาสได้ใช้
ความรู้เดิมมากนัก เพราะครูผูส้อนมกัเสนอเน้ือหาให้ผูเ้รียนมากกว่าท่ีจะให้ผูเ้รียนใช้ความรู้เดิม 
หรือแสวงหาความอยากรู้อยากเห็นท าให้นกัเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ส่วนในเร่ืองของการจด
บนัทึกนกัเรียนก็มกัไม่ไดฝึ้กในการคิดประเด็นส าคญัๆ จดแต่ค าศพัท ์ส านวน จึงท าให้นกัเรียนใช้
ภาษาไม่เป็นในการเรียบเรียงค าพดูในการส่ือสารใหช้ดัเจน 
 ๒.  จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .๐๕  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวโ้ดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถ
ด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียนหลังการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL สูงกว่าก่อนจดั         
การเรียนรู้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
ท่ีให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน   และเช่ือมโยงในแต่ละขั้นตอนช่วยพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านเน่ืองจากมีกรอบและแนวทางใหน้กัเรียนฝึกโดยมีครูคอยดูแลการฝึกของ
นกัเรียน และคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเพื่อแสวงหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน นอกจากน้ีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL  ยงัเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนไดคิ้ดและ
คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชัรา  เล่าเรียนดี (๒๕๔๗ : ๙๐-๙๓) ท่ีกล่าววา่
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL, KWL Plus และ K W L H  สามารถน ามาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะ
ในการอ่านไดทุ้กระดบั และยงัสามารถพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
และคิดสร้างสรรคไ์ดอี้กดว้ย โดยมีกรอบในการคิดคือ  K = ให้ระบุส่ิงท่ีเรียนรู้หรือเร่ืองท่ีรู้เก่ียวกบั
หวัเร่ืองท่ีก าหนด W  = ใหร้ะบุถึงส่ิงท่ีอยากรู้ L = ใหร้ะบุส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สมศกัด์ิ   ภู่วภิาดาวรรธน์ (๒๕๔๔ : ๗๕ ) สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า (๒๕๔๕ : ๗๕)  ท่ีกล่าว
ไวใ้นท านองเดียวกนัว่า เทคนิค KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวน   
การอ่านและทกัษะกระบวนการคิดอยา่งรู้ตวัว่าตนเองคิดอะไรมีวิธีคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบ
ความคิดของตนเองได ้และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนเองโดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึก
ให้ตระหนักในกระบวนการท าความเขา้ใจมีการจดัระบบขอ้มูลเพื่อการดึงมาใช้ภายหลงัอย่างมี
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 ๕๕ 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ พิจิตร  สุนทร (๒๕๕๒ : บทคัดย่อ) และมารีน่า                   
เบญจเหม (๒๕๔๖ : บทคดัย่อ)  พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL  จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ๐.๐๑   
 ๓.  จากผลของงานวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWL โดยภาพรวม พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยมากทุกดา้น อาจเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านควบคู่กบั
ทกัษะการคิด ในทุกตอนของการจดัการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอนของตาราง KWL  นกัเรียนจึงมี
กรอบการคิดท่ีเป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสน  นอกจากน้ี นกัเรียนยงัไดฝึ้กตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบ
จากเร่ืองท่ีอ่านด้วยตนเอง นักเรียนจึงมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน สอดคล้องกับผลการวิจยัของ                      
ทิพสร มีป่ิน (๒๕๓๙ : ๗๓) ท่ีกล่าววา่ การท่ีนกัเรียนไดท้ราบจุดมุ่งหมายในการอ่านท าให้นกัเรียน
มีความกระตือรือร้นท่ีจะอ่านเร่ืองเพื่อคน้หาค าตอบ ในส่ิงท่ีตวัเองอยากรู้ ให้ได ้นอกจากน้ีครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้ผูเ้รียนปฏิบติัอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อน ท าให้ผูเ้รียนปฏิบติัตาม
ขั้นตอนได้ไม่ยาก มีการถามให้นักเรียนระดมสมองเพื่อค้นหาส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานความรู้เดิมแล้ว
ประมวลขอ้มูลมาคาดเดาเหตุการณ์ของเร่ือง ท าให้ผูเ้รียนสนใจท่ีจะติดตามเร่ืองท่ีอ่าน และเกิดการ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัเร่ืองท่ีจะเรียนใหม่  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชัรา  เล่าเรียนดี (๒๕๔๗ : 
๑๕๐)  ท่ีกล่าววา่  ส่ิงส าคญัในการน าเทคนิค KWL  ไปจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านให้กับนักเรียน คือ การใช้ค  าถามของครูในการกระตุน้ให้นักเรียนได้คิดในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยืนยนัความคิดหรือเปล่ียนแปลงความคิด เม่ือเห็นวา่มีหลกัฐานและเหตุผล
เพียงพอ  ก่อนท่ีจะใช้วิจารณญาณของตนเองในการหาข้อสรุปการแสดงความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากในเร่ืองนกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่าน
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในวิชาอ่ืนได้  และนกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมี
เป้าหมายในการอ่าน เป็นล าดบัท่ี ๑ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กระบวนการอ่านตามขั้นตอนของเทคนิค 
KWL นกัเรียนจะไดฝึ้กการอ่านเพื่อหาคุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านและน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได้   สอดคล้องกบัแนวคิดของ อจัฉรา  ชีวพนัธ์  (๒๕๔๗ : ๕๖) ท่ีกล่าวว่า การเรียนในระดับ
ประถมศึกษานกัเรียนจะตอ้งเตรียมความรู้ในแขนงวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกตามหลกัสูตร ดงันั้น ส่ิงท่ี
เป็นความรู้ความสามารถท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือและศาสตร์อ่ืน ๆ ก็คือ การใชภ้าษาไทย ทั้ง
ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  นอกจากน้ีครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ร่วมมือกนั
ท างาน ตลอดจนถึงการใชส่ื้อการสอนและมุมประสบการณ์เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมท า
ให้เกิดพฒันาการทางสติปัญญาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน และพฒันาการ
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ของผูเ้รียนด้วย ซ่ึงเด็กท่ีอยู่ในวยัน้ีจะมีอายุประมาณ ๑๑-๑๒ ปีข้ึนไป ในขั้นน้ีถือว่าเป็นขั้น
พฒันาการทางสติปัญญาและความคิดขั้นสุดยอดของเด็ก กล่าวคือ เด็กจะมีวุฒิภาวะทางความคิดท่ี
พฒันาข้ึนจนมีความคิดแบบผูใ้หญ่ เด็กจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่าง
กระจ่างชดั สามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมน ามาใช้เช่ือมโยงในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ระบบระเบียบ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจะเป็นส่ิงท่ี   ทา้ทายความคิดของเด็กวยัน้ีได้อย่างดีมีการน า
ความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค ์และเป็นตวัของตวัเองมาก
ข้ึน 
 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าเทคนิค KWL ไปใช้สอนอ่าน                 
จบัใจความ ดงัต่อไปน้ี 

 ๑. การท ากิจกรรมครูควรเลือกเน้ือหาท่ีนกัเรียนคุน้เคยหรือนกัเรียนสนใจไม่ควรเลือก
เน้ือหาท่ียากเกินไป 

 ๒. การท ากิจกรรมการอ่านจบัใจความด้วยเทคนิค KWL ครูผูส้อนมีหน้าท่ีกระตุน้
ความรู้เดิมหรือแนวคิดของนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิด 

 ๓. การท ากิจกรรมครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้ความคิดในการระดมสมอง การตั้ง
ค าถาม  การจดัระเบียบของขอ้มูล และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ๑. ควรมีการศึกษาวิจัยการน าเทคนิค KWL ไปใช้จดัการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพื่อฝึกให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิด การตั้งค  าถามซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอน   
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอ่านจบัใจความท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL 
ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  
 ๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่การสอนวิธีใดส่งผลต่อ
ความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้กวา่กนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๕๗ 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ ๒๕๔๕. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  การจดัสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : คุรุสภา,๒๕๔๖. 
ก่อ  สวสัดิพาณิชย.์  “ใชว้ชิาภาษาไทยเพื่อแสวงหาความรู้.”  วทิยาสารกา้วไกล  ๑ (กนัยายน  
 ๒๕๓๓) : ๕๐-๕๑. 
จกัรเพชร  สุริยะกมล. “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรคว์ชิา

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการเรียนรู้แบบ KWL และวธีิการเรียนรู้แบบ Synectics.” ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการวิจยัการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 
๒๕๕๑. 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท.์  ก  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน.  กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 
 ๒๕๔๒. 
_________.  ข   เทคนิคการอ่าน.  กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒. 
ณรงคฤ์ทธ์ิ   ศกัดาณรงค.์  “ยทุธวธีิการสอนอ่าน.”  วทิยาจารย ์ ๙๓, ๓ (มีนาคม ๒๕๓๘) : ๕๐. 
ถนอมวงศ ์  ล ้ายอดมรรคผล.  การใชภ้าษาไทย (ฉบบัปรับปรุง) หน่วยท่ี ๙.  นนทบุรี : มหาวทิยาลยั  

            สุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 
เถกิง  พนัธ์ุเถกิงอมร.  การอ่านทัว่ไป.  พิมพค์ร้ังท่ี ๒.  นครศรีธรรมราช : โครงการต าราและ 
 เอกสารวชิาการ วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช, ๒๕๒๘. 
ทิพสร   มีป่ิน.  “การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่าน และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของ 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีเรียนโดยการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ ดว้ยวธีิ  
 KWL - PLUS กบัการสอนอ่านตามคู่มือครู.”  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการมธัยมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร,  
 ๒๕๓๙. 
ธญัมาส  ตนัเสถียร.  “การใชว้ธีิอ่านเร่ืองเพื่อพฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี ๑  ท่ีมีความสามารถทางการอ่านต ่ากวา่ระดบัเฉล่ีย  โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา  
 จงัหวดัชุมพร.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๕๘ 

นพดล   จนัทร์เพญ็.  การใชภ้าษา.  กรุงเทพมหานคร : ตน้ออ้, ๒๕๓๙. 
บรรเทา  กิตติศกัด์ิ.  การอ่านและพิจารณาหนงัสือ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๖. 
บนัลือ   พฤกษะวนั.  วรรณกรรมกบัเด็ก.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๑. 
บุญสุพร  เพ็งทา. “ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจดัประสบการณ์ตามปกติ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ  บัณฑิตวิทยาลัย              
มหาวทิยาลยัศิลปากร,๒๕๔๔. 

ประเทิน   มหาขนัธ์.  การสอนอ่านเบ้ืองตน้.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐. 
ผกาศรี   เยน็บุตร.  ทกัษะความรู้ทางภาษา.  กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาภาษาไทยและ 
 ภาคตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร,  
 ๒๕๒๖. 
_________.  การอ่าน.  กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาภาษาไทยและภาคตะวนัออก  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๒. 
ผจงกาญจน์  ภู่วภิาดาวรรธน์. “อ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวิธี KWL” ศึกษาศาสตร์สาร,๑๖,๑ 
 (ตุลาคม ๓๓) หนา้ ๘๖-๙๑. 
ผะอบ  โปษะกฤษณะ.  ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย.  พิมพค์ร้ังท่ี ๔.  กรุงเทพมหานคร :  
 บ ารุงสาส์น, ๒๕๓๒. 
พนิตนนัท ์  บุญพามี.  เทคนิคการอ่านเบ้ืองตน้ส าหรับบรรณารักษ.์  นครราชสีมา : สถาบนัราชภฏั 
 นครราชสีมา, ๒๕๔๒. 
พรทิพย ์ ชาตะรัตน์.  “การอ่าน : เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้.”  วชิาการ  ๕, ๑ (มกราคม 
 ๒๕๔๕) : ๕๙. 
พรรณี   เศวตมาลย.์  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการสอน 
 แบบ KWL - PLUS  กบัการสอนตามคู่มือครู.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๓. 
พชัรินทร์   แจ่มจ ารูญ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  
 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ  KWL - PLUS กบัวธีิสอนอ่านแบบปกติ.”    
 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย                   

บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๕๙ 

พชัรี   ลินิฐฏา “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง “รามเกียรต์ิ” โดยใชชุ้ด   
การสอนจุลบทกับการสอนแบบปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนสตรี                   
วดัระฆัง กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๔. 

พวงรัตน์  ทวรัีตน์.  วธีิการวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : 
 ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
 ๒๕๔๓. 
ฟ้อน  เปรมพนัธ์.  ศาสตร์แห่งการใชภ้าษา.  กาญจนบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, ๒๕๔๒. 
ภูริภทัร  ทิศร.“การอ่านมีประโยชน์โปรดมารักการอ่าน.” วชิาการ ๓, ๗ (กรกฎาคม ๒๕๔๓): ๑๑. 
มณัฑนา   พนัธ์ประสิทธ์ิ. “การพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความ” ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการ
ประถมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,๒๕๔๓. 

มณัฑนี   อยูเ่ยน็.  “ความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยต ่า ภายหลงัจากการสอนตามกระบวนการเรียน 
 เพื่อรอบรู้.”   วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 
มานพ  ศรีเทียม.  “สร้างวฒันธรรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นนกัอ่าน.”  วชิาการ  ๓, ๗ (กรกฎาคม 
  ๒๕๔๓) : ๔๗. 
มารีน่า เบญจเหม.“ผลของการใชเ้ทคนิค KWLท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่าน” 
 วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการประถมศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,๒๕๔๕. 
รวมผล  นกดารา.  ครูช านาญการ.  สัมภาษณ์.  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑. 
รววีณัธ์  พงษสุ์พจน์.  ครูช านาญการพิเศษ.  สัมภาษณ์.  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑. 
รัญจวน  อินทรก าแหง.  วรรณกรรมส าหรับเด็กและวยัรุ่น.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 
 ๒๕๑๗. 
ลินจง  จทัรวราทิตย.์  การอ่านเพื่อชีวิต.  นครปฐม : สถาบนัราชภฎันครปฐม, ๒๕๔๒. 
วรรณี   โสมประยรู.  การสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์
 ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๔๒. 
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วนิดา  โสภาภณัฑ.์  “การศึกษาความกา้วหนา้ของการอ่านจบัใจความในการเรียนซ่อมเสริม 
 วชิาภาษาไทยโดยสอนในและนอกโรงเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียน 
 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน 
 ภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐. 
วชัรา  เล่าเรียนดี.  เทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ.  นครปฐม : มหาวทิยาลยั 
 ศิลปากร, ๒๕๔๗. 
_________.  เทคนิคและยุทธวธีิพฒันาทกัษะการคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. 
 นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๘. 
วชัรี  บูรณสิงห์   และนิรมล  ศตวฒิุ.  การอ่านเชิงวเิคราะห์ดา้นหลกัสูตรและการสอน. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๒.  
วนัเพญ็  คุณพิริยะทว.ี“การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา               

ปีท่ี๒”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ                            
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร , ๒๕๔๘ 

วารุณี  อุดมธาดา.  “ผลของการสอนอ่านโดยการผสมผสานกิจกรรมการอ่าน  เค ดบับลิว แอล  
 กบักิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง  ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
 ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
 สาขาประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 
วชิา  ทรวงแสวง.  “การอ่านแบบร่วมมือ : ทางเลือกในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมส าหรับ
 นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา.”  วชิาการ  ๕, ๓ (มีนาคม ๒๕๔๕) : ๓๓. 
แววมยรุา  เหมือนนิล.  การอ่านจบัใจความ.  พิมพค์ร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, 
 ๒๕๔๑. 
ศศิธร  อินตุ่น.  “การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความส าคญัส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีท่ี ๓.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประถมศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๓๕. 
ศศิพรรณ   เปร่ืองศิลป์รัตน์. “การใชรู้ปแบบ KWLA พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน นกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปกร,  
๒๕๔๔. 

ศิวกานต ์ ปทุมสูติ.  การอ่านเพื่อชีวติ.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
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ศรีวไิล  พลมณี.  ภาษาและการสอน.  พิมพค์ร้ังท่ี ๔.  เชียงใหม่ : ภาควชิามธัยมศึกษา   
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 
สนิท   ตั้งทว.ี  การใชภ้าษาเชิงปฏิบติั.  พิมพค์ร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
สมพร   ช่วยแท่น. “ รายงานผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อจบัใจความส าคญัตาม 
 แนวทางการเรียนรู้แบบ KWL นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนมาบอ ามฤตวทิยา 
 จงัหวดั ชุมพร”, ๒๕๕๑. 
สมพร   มนัตะสูตร. การอ่านทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘ 
สมศกัด์ิ  ภูวภิาดาวรรธน์.  การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและการประเมินตามสภาพจริง. 
 พิมพค์ร้ังท่ี ๔.  เชียงใหม่ : The Knowledge Center, ๒๕๔๔. 
สรินยา   กอ้นทอง.  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนโดยใชว้ธีิสอนทางตรง
 และทางนยัตามแนวคิดของบลูม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
 จงัหวดันนทบุรี.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน ภาษาไทย  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘. 
สายสุนี   สกุลแกว้.  “การพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจบัใจความของนกัเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประถมศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 
สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย.์  วธีิสอนภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา. 
 กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๓. 
_________.  การพฒันาการสอนภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
 ๒๕๓๑. 
สุนนัท ์  ประสานสอน.  “ผลของการใชก้ลวธีิช้ีน าการอ่านและการคิดระดบัสูงท่ีมีต่อความสามารถ 
 ในการอ่านภาษาไทยอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔.”   
 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั        
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 
สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย.์  หลกัและวธีิสอนอ่านภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยวฒันา
 พานิช, ๒๕๓๗. 
สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย.์  เอกสารการสอนชุดวชิาการอ่านภาษาไทย หน่วยท่ี ๑-๗.  พิมพค์ร้ังท่ี ๖. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 
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สุธาทิพย ์  แป้นทองค า.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาหลกัการตลาดของนกัศึกษา
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 และวิธีสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                      
สาขาวชิาหลกัสูตร และการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕. 

สุรดา  วารสัง.  “การใชส้ารจากหนงัสือพิมพท่ี์ตรงกบัความสนใจพฒันาการอ่านจบัใจความของ
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนโคกสี จงัหวดันครราชสีมา.”  วทิยานิพนธ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
 เกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙. 
สุรียม์าศ  บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์.  “การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความส าคญัส าหรับนกัเรียน 
 ชั้ นมัธ ยม ศึ กษ า ปี ท่ี  ๓ . ”  วิ ท ย า นิ พน ธ์ป ริญญา ศึ กษ า ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต                             

สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๔. 
สุวทิย ์ มูลค า  และอรทยั  มูลค า.  ๒๑ วธีิจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด.  
 กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพิมพ,์ ๒๕๔๕. 
สุวทิย ์ มูลค า.  วธีิจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด.  กรุงเทพมหานคร : หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  
  ภาพพิมพ,์ ๒๕๔๖. 
เสาวนีย ์ ด ารงโรจน์สกุล.  “ผลการสอนแบบ เค ดบับลิว แอล พลสั  ท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่าน 
 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   
 สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 
โสรยา  องัคสุวรรณ.  ครูช านาญการ.  สัมภาษณ์.  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑. 
อภิญญา  สิงห์สมบติั.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สิทธิหนา้ท่ีของประชาชน 
 ตามระบอบประชาธิปไตยและศึกษาทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี ๒ ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ และวธีิสอนตามแนวคู่มือครู.”   
 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ                     

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕. 
อมรรัตน์  ฉายศรี.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทย เร่ือง มหาเวชสันดร
 ชาดก  กณัฑก์ุมาร  ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี ๒ ท่ีเรียนดว้ย
 กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์กบัการสอบแบบปกติ วทิยาลยัเทคนิคพิจิตร.”  วทิยานิพนธ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕. 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
 

๑.  นางสาวสุวรรณา   ตั้งไชยคีรี 
 วฒิุ   ศษ.บ. ภาษาไทย,      ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
 ต าแหน่ง      รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวชิาการ) 
    โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
 สถานท่ีท างาน      โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  
    อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 
๒.  นางรววีณัธ์   พงษสุ์พจน์ 
 วฒิุ   ค.บ. ภาษาไทย 
 ต าแหน่ง  อาจารย ์๓  ระดบั ๘ 
 สถานท่ีท างาน      โรงเรียนเทศบาล ๑  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  
    อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 
๓.  นายจกัรกฤษณ์      บรรจงคชาธาร 
 วฒิุ   กศ.ม  การวดัผลการศึกษา 
 ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวชิาการ) 
                 โรงเรียนเทศบาล ๒  วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม 
 สถานท่ีท างาน          โรงเรียนเทศบาล ๒  วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง)  
     อ าเภอเมือง   จงัหวดันครปฐม 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ 
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 ๖๘ 

 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

การอ่านจับใจความส าคัญ  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
……………………… 

 
ค าอธิบาย 

๑. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใชว้ดั
ความสามารถการอ่านจบัใจความส าคญั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีจ านวน ๓๐ ขอ้ 
ใชเ้วลา ๑ ชัว่โมง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

๒. ค าถามแต่ละขอ้จะมีขอ้ความใหอ่้าน เม่ือนกัเรียนอ่านจบแลว้ใหเ้ลือกเคร่ืองหมาย
กากบาท  X  ทบัขอ้  ก   ข   ค  หรือ  ง   ซ่ึงมีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

๓. เม่ือครูใหส้ัญญาณหมดเวลา ใหน้กัเรียนวางปากกาทนัที 
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
 
ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม 
       “อย่าเกยีจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์   มีวชิาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” 
๐๐ ขอ้ความน้ีแนะน ามิให้เกียจคร้านในเร่ืองใด 
        ก.  การเรียนวชิา  
        ข.  การประกอบอาชีพ 
        ค.  การแสวงหาทรัพย ์
        ง.  การท านุบ ารุงความเจริญของประเทศชาติ 
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 ๖๙ 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๑- ๓ 
  พระอาจารยแ์ดง  เจา้อาวาสวดัป้อมรามญั  ท าพิธีรับขวญัลูกชา้งนอ้ย 
  ซ่ึงแม่ชา้งพงัพุดซอ้น  อาย ุ๓๒ ปี  ตกลูกขณะหนีน ้าท่วม       
    ท่ีทุ่งสวนพริก  หมู่ ๕  ต.สวนพริก  อ.พระนครศรีอยธุยา 

ไทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
๑. ลูกชา้งนอ้ยเกิดท่ีจงัหวดัใด 
      ก.  อ่างทอง 
      ข.  อยธุยา 
 ค.  นครราชสีมา 
      ง.  อ่างทองนครศรีธรรมราช 
๒.  ใครเป็นผูท้  าพิธีรับขวญัชา้งนอ้ย 
       ก.  แม่ชา้ง 
      ข.  ควาญชา้ง 
      ค.  เจา้อาวาส 
 ง.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
๓. ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 
      ก.  เจา้อาวาสวดัป้อมรามญั 
      ข.  พิธีรับขวญัชา้งนอ้ย 
      ค.  แม่ชา้งพงัพุดซอ้นตกลูก 
      ง.  น ้าท่วมท่ีทุ่งสวนพริก อ. พระนครศรีอยธุยา 
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๔ – ๕ 
      น ้าท่วมทัว่ประเทศพน้วกิฤติแลว้ แต่ประชาชน 
    หลายจงัหวดัเร่ิมโอดครวญการช่วยเหลือล่าชา้  
    ชาวเมืองหาดใหญ่ยงัระทมทุกข ์ขยะลน้เมือง 
      แถมเจอฝงูแมลงวนับุกอาละวาด 

                                                             ไทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๗๐ 

๔.  จงัหวดัใดพน้จากวกิฤติน ้าท่วมแลว้ฝงูแมลงวนับุกอาละวาด 
 ก.  สงขลา 
 ข.  ชุมพร 
 ค.  ภูเก็ต 
 ง.  พงังา 
๕.  สาระส าคญัของขอ้ความน้ีคือขอ้ใด 
       ก.  น ้าท่วมทัว่ประเทศ 
       ข.  หาดใหญ่ขยะลน้เมือง 
       ค.  หาดใหญ่ฝงูแมลงวนับุกอาละวาด 
       ง.   พน้วกิฤติน ้าท่วมประชาชนบ่นการช่วยเหลือล่าชา้ 
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๖  
                     รัฐบาลแถลงการณ์ใชส้ันติวธีิแกปั้ญหา “กมัพชูา” เยยีวยาผูป้ระสบภยั 

                              ไทยรัฐ ฉบบัวนัท่ี ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
๖.  จากขอ้ความประโยคใจความส าคญัคือขอ้ใด 
       ก.  กมัพชูา 
       ข.  วธีิแกปั้ญหา 
       ค.  เยยีวยาผูป้ระสบภยั 
       ง.  รัฐบาลแถลงการณ์ 
 

อ่านบทความทีก่ าหนดให้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๗ - ๘ 
              “ขา้ว เป็นธญัญาหารท่ีคนไทยทุกคนรู้จกัมาแต่เกิด ขา้วเป็นธญัพืชท่ีมีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยมากท่ีสุด เป็นผลิตผลท่ีเกิดจากความวิริยะ อุตสาหะของคนไทยเป็นสายเลือดหล่อเล้ียง
ประเทศไทยมาแต่โบราณ คนไทยทุกคนจึงตระหนกัถึงความส าคญัในคุณค่าของขา้วมาตลอด” 
                                                                                                                                           แม่โพสพ 

 

๗.  ขอ้ความน้ี ใชต้อบค าถามในขอ้ใดไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
       ก.  การปลูกขา้วมีวธีิการอยา่งไร 
  ข. ส่ิงใดคืออาหารหลกัของคนไทย 
 ค. คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใด 
 ง.  ผลผลิตใดบา้งท่ีส าคญัต่อชีวิตคนไทย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๗๑ 

๘.   สาระส าคญัของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  ขา้วมีบทบาทต่อทุกคน 
 ข.  คนไทยรู้จกัคุณค่าของขา้ว 
 ค.  ขา้วมีบทบาทต่อวถีิชีวิตของคนไทย 
 ง.  ขา้วเกิดจากความวิริยะ  อุตสาหะของคนไทย 
 

อ่านบทความทีก่ าหนดให้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙ 
 การท ามาหากินส าคญัมากของคนเรา การท่ีคนควรจะตอ้งคิดตอ้งท าโดยละเอียดไม่ให้
พลาดพลั้ง   เพราะเป็นหลกัแห่งการท่ีจะตั้งตวัตั้งวงศต์ระกูล  เป็นการท่ีจะตอ้งท าดว้ยความรู้ความ
ฉลาด เหตุฉะนั้นคนทุกคนเกิดมาจึงควรตอ้งลงทุนลงแรงใช้เวลาเล่าเรียนศิลปะวิทยาในเวลาท่ียงั
อายนุอ้ย เพื่อให้ไดค้วามรู้ไวเ้ป็นทุนส าหรับท ามาหากินเม่ือมีอายุสมควรท่ีจะท า จึงมีค าเตือนมาแต่
โบราณวา่ “เม่ือนอ้ยใหเ้รียนวชิาใหห้าสินเม่ือใหญ่” 
                                                                                       จาก นายเมืองพบขมุทรัพย ์ ของ พลเมืองดี 

๙. เหตุใดเราจึงตอ้งเรียนหนงัสือตั้งแต่ตอนเด็กและท างานเม่ือเป็นผูใ้หญ่   
 ก. เพราะตอนเด็กเรายงัท างานไม่ได ้                                                                  
 ข.  เพราะเด็กมีความจ าดีกวา่ผูใ้หญ่ 
       ค.  เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศต์ระกลู 
 ง.  เพื่อน าวชิาความรู้ไปใชใ้นการท างานเม่ือเป็นผูใ้หญ่   
 

อ่านบทความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๑๐ 
 ตน้ไมแ้มใ้บจะแหง้เห่ียวร่วงหล่น ก่ิงจะเฉาจนโทรมเห็นชดัแต่วา่รากยงัฝังลึกมัน่ไม่ขาด
และไม่เน่าก็ยงัยนืตน้อยูไ่ด ้และตน้นั้นก็อาจกลบัฟ้ืน  แตกใบ งอกงามสืบไป  

                                                                                                 “แสงธรรม” มูลนิธิ ก.ศ.ม. : ๒๑๖ 
๑๐.  สาระส าคญัของบทความน้ีคือขอ้ใด 

          ก.  รากเป็นส่วนส าคญัของตน้ไม ้
          ข.  ราก ขาด รากเน่า ตน้ไมใ้บเห่ียว 
          ค.  รากท่ีฝังลึก ถึงแมจ้ะเน่าก็เจริญงอกงามได ้
          ง.  รากท่ีฝังลึก ไม่ขาด ไม่เน่า ยอ่มยนืตน้อยูไ่ด ้
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 ๗๒ 

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๑๑ 
 คนท่ีไม่เคยโกรธใครเลยน่าจะมีแต่คนบา้เท่านั้น น่าจะจริงเพราะความจริง ก็คือ ข้ึนช่ือ
วา่คนท่ีมีชีวิต มีเลือดเน้ือมีสติสัมปชญัญะบริบูรณ์นั้น  ตอ้งโกรธเป็นทุกคนถา้มีเหตุให้โกรธเพราะ
ความโกรธเป็นอารมณ์แรกเร่ิมของมนุษยท่ี์มีมาแต่ก าเนิดเด็กทารกวยัเพียง ๔ เดือน ยงัสามารถ
แสดงความไม่พอใจ ใหป้รากฏไดแ้ลว้  
 ในเม่ือเป็นคนก็ต้องมีอารมณ์ ต้องมีโกรธบ้าง เม่ือโกรธแล้วรู้จักระงับด้วยเหตุผล            
ก็ประเสริฐสมมนุษยแ์ลว้ เพราะการจะหา้มไม่ใหค้วามโกรธเกิดข้ึนนั้นคงยากเกินก าลงัเพราะฉะนั้น
ตอ้งหาวธีิระงบัความโกรธใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้นดว้ย 

                   (๓  นาที มีสาระ/ไม่โกรธไม่มี) 
๑๑. อารมณ์เร่ิมแรกของมนุษยคื์ออารมณ์ในขอ้ใด 
 ก. อารมณ์หึง 
 ข. อารมณ์เศร้า 
 ค. อารมณ์โกรธ 
 ง.  อารมณ์ฉุนเฉียว 
๑๒. “ทองแดงเป็นสุนขัท่ีมีสัมมาคารวะ และมีกิริยามรรยาทเรียบร้อย เจียมเน้ือเจียมตวั รู้จกัท่ีต ่า 
 ท่ีสูง เวลาเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จะนัง่ต ่ากวา่เสมอ แมจ้ะทรงดึงตวัเขา้มากอด 
 ทองแดงก็จะทรุดตวัลงหมอบกบัพื้นและท าหูลู่อยา่งนอบนอ้ม คลา้ย ๆ กบัแสดงวา่ 
 ไม่อาจเอ้ือม”  คุณสมบติัพิเศษของทองแดงในท่ีน้ีคือส่ิงใด     

                                                           “หนงัสือทองแดง” 
       ก. ความเคารพนบนอบ 
       ข.  ความกตญัญูกตเวที 
        ค.  ความเฉลียวฉลาด 
        ง.   ความวอ่งไวปราดเปรียว 
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๑๓ 
            จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หรืออยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่าของไทยท่ียงัมีโบราณสถาน  
และโบราณวตัถุอนัล ้ าค่าอยู่อีกมาก ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย ท่ีเราตอ้ง
ช่วยกนัรักษาไว ้เพื่อศึกษาให้เขา้ใจความเป็นมาของบา้นเมืองเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น         
คนไทย และซาบซ้ึงในคุณความดีของบรรพบุรุษไทย 
                                      หนงัสือคู่มือน าชม  กรุงรัตนโกสินทร์  เมืองวฒันธรรม  และประวติัศาสตร์                                                         
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 ๗๓ 

๑๓. เมืองหลวงเก่าของไทยในขอ้ความขา้งตน้น้ี คือจงัหวดัอะไร 
 ก.  ลพบุรี 
       ข.  สิงห์บุรี 
 ค.  กาญจนบุรี 
 ง.  พระนครศรีอยธุยา      
 

อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๑๔ - ๑๖ 
 ตน้ไมส่้วนใหญ่ถูกท าลาย  หรือตายได้อย่างง่ายดายในบริเวณ ท่ีมีน ้ าเค็ม แต่มีกลไก
บางอยา่งในตน้ไมใ้นป่าชายเลน ซ่ึงท าใหส้ามารถเจริญอยูใ่นสภาพท่ีมีน ้ าเค็มท่วมขงัได ้ไม่เพียงแต่
ส่วนเน้ือเยื่อภายในตน้ไม ้ท่ีมีความทนทานต่อเกลือสูงเท่านั้นรากยงัท าหนา้ท่ีเหมือนตวักรองเกลือ
จากน ้าเคม็ท่ีดูดเขา้ไป 

                                                                (หนงัสือ ชุดขมุทรัพยโ์ลกวทิยาศาสตร์) 
๑๔.  ตน้ไมส่้วนใหญ่มกัตายเพราะอะไร 
          ก.  น ้าท่วม 
         ข. มนุษยท์  าลาย 
 ค. ความแหง้แลง้ 
 ง.  น ้าเคม็ท่วมขงั 
๑๕.  ป่าชายเลนมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
          ก.  งอกงามท่ีมีน ้าเคม็ท่วมขงั 
         ข.  งอกงามในสภาพแหง้แลง้ 
         ค.  งอกงามในสภาพป่ารก 
         ง.  งอกงามในสภาพชายหาด 
๑๖. รากของตน้ไมป่้าชายเลนมีหนา้ท่ีอะไร 
         ก.  กรองสารอาหาร 
         ข.  กรองเกลือจากราก 
         ค.  กรองสารจากล าตน้ 
         ง. กรองเกลือจากน ้าเคม็ 
อ่านสารคดีต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๑๗ - ๑๙ 
   มะเขือเทศท่ีมีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น  ลักษณะผลคล้ายรูปหัวใจ สีแดงเข้ม          
เน้ือแน่น กล่ินหอม รสชาติหวานกวา่มะเขือเทศธรรมดา 

   ส
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 ๗๔ 

 มะเขือเทศขนาดปานกลางจะมีปริมาณวิตามินซี คร่ึงหน่ึงของส้มโอทั้งผลมีวิตามินเอ
ราว ๑ ใน ๓ ของวิตามินเอ ท่ีร่างกายตอ้งการในวนัหน่ึง นอกจากน้ีมะเขือเทศยงัมี โปแตสเซ่ียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซ่ียม และแร่ธาตุอ่ืน ๆ รวมทั้งสารจ าพวกแคโรทีนอยด์ ช่ือ ไลโคฟีน ซ่ึงเป็น  
สารสีแดง ท่ีมีส่วนช่วยในการตา้นอนุมูลอิสระ  ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งท่ีอวยัวะต่าง ๆ 
และมีกลูตามิค ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนช่วยเพิ่มรสชาติใหอ้าหาร 
 ดงันั้น มะเขือเทศจึงเป็นผกัท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั  สามารถรับประทานไดท้ั้งผลสด
และน าไปปรุงอาหาร โดยเฉพาะสาวๆท่ีอยากใหผ้วิพรรณผอ่งใสมีผลวจิยัท่ีรับรองวา่ การกินมะเขือ
เทศทุกวนัช่วยใหผ้วิมีสีชมพเูนียนใส 
                                                                                                หนงัสือเพื่อนรัก ปีท่ี ๑๓  ฉบบัท่ี ๑๔๐ 
๑๗.  สารสีแดงในผลมะเขือเทศมีช่ือวา่อะไร 
 ก.  ไลโคฟีน 
        ข.  กลูตามิค 
 ค.  โปแตสเซ่ียม 
 ง.   แมกนีเซ่ียม 
๑๘.  ส่ิงส าคญัของบทความน้ีกล่าวถึงส่ิงใด 
 ก.  ประเภทของมะเขือเทศ 
 ข.   ประโยชน์ของมะเขือเทศ 
 ค.  ลกัษณะของมะเขือเทศ 
 ง.  รสชาติของมะเขือเทศ 
๑๙.  บุคคลใดท่ีควรกินมะเขือเทศเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง 
 ก.  วยัเด็ก 
 ข.   วยัรุ่น 
 ค.  วยัชรา 
 ง.  ทุกเพศทุกวยั 
 

อ่านข้อความทีก่ าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ ๒๐ - ๒๑ 
          ยาเสพติดมีหลายประเภท  ล้วนแต่ให้โทษแก่ร่างกายทั้งส้ิน คนท่ีติดยาจะมีร่างกาย   
ผอมแห้ง หน้าตาซีดเซียว ขอบตาเขียวคล ้ า  สมองเส่ือมไม่สนใจตนเอง  บางคนมีอาการคลุม้คลัง่
ทุรนทุราย 

                                                            ใจถึงใจ  ส านกังานสารสนเทศ กองบญัชาการทหารสูงสุด 
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 ๗๕ 

๒๐.  ส่ิงส าคญัท่ีขอ้ความขา้งตน้น้ีกล่าวถึงคือขอ้ใด 
 ก. ประเภทของยาเสพติด 
 ข. โทษของยาเสพติด 
 ค.  ผูท่ี้ติดยาเสพติด 
 ง.  ลกัษณะของผูท่ี้ติดยาเสพติด 
๒๑.  ขอ้ใดไม่ใช่  ลกัษณะของคนติดยาเสพติด 
 ก. รูปร่างผอมบาง 
 ข  หนา้ตาซีดเซียว 
 ค. ขอบตาเขียวคล ้า 
 ง.  มีอาการคลุม้คลัง่ 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๒๒ 
 ชาวบา้นตดัไมม้าสร้างบา้น ท าเคร่ืองเรือนและเคร่ืองเล่น บางคนตดัไมไ้ผ่มาจกัตอก            
สานกระบุง ตะกร้า งอบ และสุ่มไก่  ขุดดินเหนียวมาป้ันหมอ้ โอ่ง ไห ววั ควาย ตุ๊กตา ปลูกฝ้าย           
เล้ียงไหม เพื่อน ามาทอผา้ลาย  และผา้ดอกสีสวย บ้างก็น าหนังสัตว์มาท าเคร่ืองใช้ต่าง ๆ และ        
ตวัหนงั เอาเยือ่ไมม้าท ากระดาษ และประดิษฐ์เป็นร่ม สมุดไทย ตวัหุ่นและตุ๊กตา คนไทยนั้นมีฝีมือ
ทางช่างรักความสวยงามละเอียดประณีต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จึงไดรั้บการตกแต่ง แกะสลกั
ลวดลายอ่อนชอ้ย สลบัสีเรืองอร่ามมีชีวติชีวา 

     (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๑๓) 
๒๒.  ส่ิงใดท่ีไม่ไดก้ล่าวในขอ้ความน้ี 
 ก.  การทอผา้ 
 ข.  การจกัรสาน 
 ค.  การท าเคร่ืองป้ันดินเผา 
 ง.  การปลูกผกัสวนครัว 
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๒๓ 
  “เล็บเป็นส่วนส าคญัท่ีมีไวเ้พื่อเป็นเกราะก าบงัป้องกนัการชน การกระแทกปลายน้ิวมือ 
น้ิวเทา้ของเรา นอกจากน้ีเล็บยงัท าใหป้ลายน้ิวมือไม่อ่อนน่ิมเกินไป ช่วยท าให้การใชน้ิ้วมือหยิบจบั
ส่ิงต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน” 
                                                                                                               พ.ญ.ปาริชาติ   ชลิดาพงศ ์
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 ๗๖ 

๒๓.  ขอ้สรุปของขอ้ความน้ีคืออะไร 
         ก.  เล็บมีหนา้ท่ีหลายอยา่ง  
         ข.   เล็บท าใหห้ยบิจบัของไดส้ะดวก 
         ค.   เล็บป้องกนัอนัตรายจากการหยบิของ    
  ง.  เล็บมีประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายและหยบิจบัส่ิงของไดง่้าย    
 

อ่านนิทานต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๒๔-๒๖ 
เร่ือง สิงโตกบักระต่ายป่า 

     คร้ังหน่ึง สิงโตไปพบกระต่ายป่าตวัหน่ึงเขา้ มนัก็ตั้งท่าจะจอ้งจบักินกระต่ายตวันั้น 
ขณะเดียวกนั กวางตวัหน่ึงวิ่งผ่านมาขา้ง ๆ “อา...เจ้ากวางตวันั้นจะเป็นอาหารม้ือใหญ่ของฉัน
ทีเดียว” สิงโตร าพึง ดงันั้น มนัจึงปล่อยให้กระต่ายหลุดรอดไป แลว้มนัเองก็วิ่งตามกวาง แต่กวาง 
ตวันั้นวิ่งไดเ้ร็วมาก เร็วเสียจนไม่ช้า มนัก็ลบัหายไป เจา้สิงโตเม่ือเห็นว่าหมดหวงัจะตามกวางได ้
พบ มนัก็วา่”ฉนัจะกลบัไปล่อกระต่ายดีกวา่” แต่เม่ือมนักลบัมาท่ีท่ีกระต่ายอยู ่มนัไดพ้บวา่ กระต่าย
หนีไปเสียแลว้” โธ่เอ๋ยฉนัน่าจะกินกระต่ายเสียก่อนตั้งแต่ตอนท่ีพบเม่ือแรกแลว้” สิงโตคร ่ าครวญ  
“น่ีเป็นเพราะฉนัโลภมาเกินไป ผลสุดทา้ยก็ไม่ไดอ้ะไรเลย” 

นิทานอีสป 
๒๔.  ในเร่ืองมีสัตวท์ั้งหมดก่ีชนิด 
          ก. ๒  ชนิด 
          ข.  ๓  ชนิด 
          ค. ๔  ชนิด 
          ง.  ๕  ชนิด 
๒๕.  เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรก 
 ก.  สิงโตคร ่ าครวญ 
 ข.  สิงโตวิง่ตามกวาง 
 ค.  สิงโตเห็นกวางเดินมา 
 ง.  สิงโตจอ้งจะจบักระต่ายกิน 
๒๖.  สาระส าคญัของเร่ืองเป็นอยา่งไร 
         ก.  สิงโตจอ้งกระต่ายจนอ่ิม 
         ข.  สิงโตวิง่ไล่กวางจนหมดแรง 
          ค.  สิงโตกลบัมาหากระต่ายท่ีใหม่ 
         ง.  สิงโตอดกินทั้งกระต่ายและกวาง 
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 ๗๗ 

อ่านนิทานต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๒๗ - ๒๘ 
ห่านไข่เป็นทอง 

 คร้ังหน่ึง.. สองตายายสามีภรรยา เล้ียงห่านไวต้วัหน่ึง ห่านตวัน้ีแตกต่างกบัห่านตวัอ่ืน ๆ 
เพราะว่าไข่ของมนัไม่เหมือนกบัไข่ห่านทัว่ไป แต่เป็น “ไข่ทอง” ทุก ๆ วนั  ห่านไข่ออกมาเป็น    
ไข่ทองวนัละหน่ึงฟองให้กบัตายายสามีภรรยาคู่น้ีเป็นกิจวตัร  ตายายขายไข่ทองทุกวนั ไดเ้งินมา
เป็นจ านวนมาก แต่เม่ือไดเ้งินมากเขา้ ความละโมบอยากไดเ้งินก็กลบัมีมากข้ึน ทั้งสองปรึกษากนัวา่  
“ถา้ห่านของเราออกไข่เป็นทองเช่นน้ี ไข่ทั้งหมดท่ีอยู่ในทอ้งก็จะเป็นทองมากโขเราน่าจะผ่าทอ้ง
ห่าน และเอาทองทั้งหมดออกมาเสียเลย แลว้เราก็จะมีเงินมากข้ึนอีกโขทีเดียว”  ปรึกษากนัแล้ว               
ตายายทั้งสองจึงช่วยกนัจบัห่านมาผ่าทอ้ง แต่เม่ือผ่าทอ้งห่านออกมองเห็นว่าในทอ้งของห่านไม่มี
ทองอยูเ่ลย ห่านตวัน้ีก็เหมือนกบัห่านธรรมดาทัว่ ๆ ไปนัน่เอง หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีห่านไข่เป็นทอง
ให้เหมือนก่อน ตายายทั้งคู่ก็หมดหวงัท่ีจะได้เงินมาอีก ลงท้ายปลายสุดตายายทั้งคู่ก็กลบักลาย       
เป็นคนท่ีหมดส้ินเน้ือประดาตวั 

นิทานอีสป 
๒๗.  ขอ้ใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 
 ๑.  ตายายจบัห่านผา่ทอ้ง                        ๒. ห่านไข่ออกมาเป็นไข่ทอง 
 ๓.  ตายายน าไข่ทองไปขายทุกวนั          ๔.  ตายายปรึกษากนัถึงเร่ืองทองในทอ้งห่าน 
 ก. ๑   ๒   ๓   ๔ 
 ข. ๒   ๓   ๔   ๑ 
 ค. ๓   ๔   ๒   ๑ 
 ง. ๔   ๓    ๑   ๒ 
๒๘.  ตายายหมดส้ินเน้ือประดาตวัเพราะอะไร 
 ก.  ความโลภ 
 ข.  ความประมาท 
 ค.  ความซ่ือสัตย ์
 ง.   ความรับผดิชอบ 
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 ๗๘ 

อ่านเร่ืองส้ันต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ ๒๙ - ๓๐ 
เห็นได้ด้วยตนเอง 

  “เช่ือผมเถิดคุณ ผมชวนให้เวน้ความชัว่นั้น ก็คือชวนให้คุณไดรั้กษาสมบติัอนัมีค่ายิ่ง
ประจ าชีวิต คือ อิสรภาพ ให้ด ารงอยู่ย ัง่ยืนนาน ให้รักษาฐานะไว ้ไม่ต้องพินาศล่มจมต่างหาก     
หมัน่เพียร แสวงหาทรัพยใ์นทางท่ีชอบ รู้จกัประหยดัและอดออม รู้จกัใชจ่้ายพอเหมาะสม เป็นตน้  
โลกน้ียงัไม่คบัแคบ ยงัไม่หมดหวงัส าหรับคนท่ีมีความพากเพียรเลย  แต่คนท่ีไม่ยอมท าอะไรช่วย
ตนเอง นัง่คอยนอนคอยให้โชควาสนาวิ่งมาหานั้นต่างหากท่ีจะเสียเวลาเปล่า และจะยิ่งแย่ลงไป    
ทุกวนั 

                                                          อาจารยสุ์ชีพ  ปุญญานุภาพ 
๒๙. การรักษาสมบติัประจ าชีวติคือขอ้ใด 
         ก.  ความกลา้หาญ 
         ข.  ความรับผดิชอบ 
         ค.  ความเป็นอิสรภาพ 
         ง.  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
๓๐.  ใจความส าคญัของขอ้ความน้ีคือเร่ืองใด 
 ก.  ความชัว่ 
 ข.  ความดี 
 ค.  ความอดทน 
 ง.  ความพากเพียร 
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 ๗๙ 

เฉลยแบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 

๑ ข ๑๖ ง 

๒ ค ๑๗ ก 

๓ ข ๑๘ ข 

๔ ก ๑๙ ง 

๕ ง ๒๐ ง 

๖ ง ๒๑ ก 

๗ ข ๒๒ ง 

๘ ค ๒๓ ง 

๙ ง ๒๔ ข 

๑๐ ง ๒๕ ง 

๑๑ ค ๒๖ ง 

๑๒ ก ๒๗ ข 

๑๓ ง ๒๘ ก 

๑๔ ง ๒๙ ค 

๑๕ ก ๓๐ ง 
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ภาคผนวก  ค 

 
แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลอง 
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 ๘๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
เร่ือง การอ่านจับใจความข่าว                  เวลา   ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน     นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒       ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    

 การอ่านจบัใจความข่าว คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถาม  
ตอบค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง ข่าวเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่าน     
จบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั     
 ท ๑.๑ ป ๖/๓ อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนิน ชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒  นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความส าคญัของข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓  นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ หลกัการอ่านจบัใจความ 
 ๔.๒ การอ่านจบัใจความของข่าว 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
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 ๘๒ 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความ
พร้อมและใหค้วามรู้
พื้นฐานการอ่าน 
ประเภทบทอ่านข่าว
และการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  
KWL 

๑.  จดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ ๕ คน 
โดยคละความสามารถของนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน พร้อมทั้ง
อธิบายกระบวนการท างานกลุ่ม 
๒.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 
 
 
๓. ครูอธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
ข่าว 
     - ใหค้วามรู้เก่ียวกบัข่าว 
     - การอ่านจบัใจความส าคญั 
๔. ช้ีแจงขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามเทคนิค KWL และ
การเขียนบนัทึกลงในตาราง KWL – 
Chart โดยอธิบายตามตาราง 
ทีละช่อง 
     - ช่อง K ใหน้กัเรียนบนัทึกส่ิงท่ีรู้
แลว้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
     -  ช่องW ใหน้กัเรียนบนัทึกส่ิงท่ี
ตอ้งการรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
     -  ช่องL ใหน้กัเรียนบนัทึกส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้แลว้หลงัจากการอ่าน 
เร่ืองท่ีเรียน 

๑.  นกัเรียนเขา้กลุ่มตามท่ีครูจดั 
๒. ตั้งช่ือกลุ่ม 
๓.  ก าหนดบทบาทของสมาชิก
ในกลุ่ม 
๔.  ซกัถามส่ิงท่ีตนสงสัย
เก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
การปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน
ของเทคนิค KWL และการอ่าน                
จบัใจความ 
๕. นกัเรียนสรุปความรู้เก่ียวกบั
ข่าวและการอ่านจบัใจความ
ส าคญั 
 
 
 
 
 
 
๖. ซกัถามส่ิงท่ีสงสัยเก่ียวกบั
การเรียนการเขียนบนัทึกลงใน
ตาราง KWL - chart 
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 ๘๓ 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๒.  การจดักิจกรรมฝึก
ความสามารถดา้นการ
อ่านจบัใจความ 
      ๒.๑ น าเขา้สู่บทเรียน 
      ๒.๒ กิจกรรม 
การอ่านจบัใจความดว้ย
เทคนิค KWL  มี  
๓ ขั้นตอน 
ขั้นที ่๑ กิจกรรมก่อน 
การอ่าน ขั้น K  
นกัเรียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  
 
 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมระหวา่ง
การอ่าน ขั้น W นกัเรียน
ตอ้งการรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบั
ข่าวต่าง ๆ ในปัจจุบนัจาก
หนงัสือพิมพ ์
๒.ติดบตัรค า “โรคหนา้ร้อน” 
๓.ติดแผนภูมิตาราง KWL – 
Chart 
๔. กระตุน้ให้นกัเรียนระดม
ความคิดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นวา่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง”
โรคหนา้ร้อน”อยา่งไรครูเขียน
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายของ
นกัเรียนลงในตาราง ช่อง K  
บนกระดาน 
 

๑.  อธิบายเร่ืองการตั้งค  าถามการ
ตอบค าถาม  การหาใจความ
ส าคญั และเขียนใจความส าคญั 
๒.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิด
และตั้งค  าถามถึงส่ิงท่ีนกัเรียน
ตอ้งการรู้เก่ียวกบั “โรคหนา้ร้อน”
โดยครูคอยช่วยเหลือแนะน า และ
ตั้งค  าถามร่วมกบันกัเรียน เช่น 
      - เช้ือโรคท่ีมกัเกิดข้ึนใน 
หนา้ร้อนคือเช้ือโรคอะไร 
      -  ถา้เกิดเป็นโรคอุจจาระร่วง  
ควรแกไ้ขเบ้ืองตน้อยา่งไร 
      -  นกัเรียนคิดวา่โรคอุจจาระ
ร่วง เกิดจากสาเหตุใดเป็นส าคญั 
      - หาประโยคใจความส าคญั
ของข่าว 

๑. นกัเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกบั
ข่าวต่าง ๆ 
๒.  อ่านบตัรค า 
๓.  ช่วยกนัระดมสมองถึงส่ิงท่ีรู้
แลว้เก่ียวกบั “โรคหนา้ร้อน” 
๔.  บนัทึกค าตอบท่ีไดล้งใน
ตารางช่อง  K ท่ีครูแจกให้เป็น
รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 

๑.  ซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบั
เร่ืองการตั้งค  าถามการตอบ
ค าถามและอ่านข่าวเพื่อท าความ
เขา้ใจเน้ือหาของข่าว 
๒. ช่วยกนัระดมสมองถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการรู้เก่ียวกบั “โรค 
หนา้ร้อน” 
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการลง
ในตารางช่อง W เป็นรายบุคคล 
๔.  นกัเรียนอ่านบทความและ
ตอบค าถาม 
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 ๘๔ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 ๓. บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการรู้ลงใน
ตาราง W  
๔.  แจกข่าวใหน้กัเรียนแต่ละคน 
อ่านทีละยอ่หนา้เพื่อท าความ
เขา้ใจเน้ือหาและตอบค าถามท่ี 
ตั้งไวใ้นตารางช่อง W 
 

 

ขั้นที ่๓ กิจกรรมหลงัการ
อ่าน ขั้น L นกัเรียนไดรู้้
อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ือง 
ท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  การวดัและ
ประเมินผล 
 
 
 

๑.  กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกถึง  
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้หลงัจากอ่าน
ข่าวเร่ือง  “โรคหนา้ร้อน”  
เพื่อตรวจสอบค าตอบ 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้
แลว้ลงในตารางช่อง L  
๓.  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนั
ตรวจสอบความรู้ท่ีนกัเรียนรู้แลว้ 
กบัส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้ ท่ีตั้ง
ค  าถามไวใ้นช่อง W วา่ตอบ
ค าถามไดค้รบทุกขอ้หรือไม่  
๔.  ครูใหน้กัเรียนบอกใจความ
ส าคญัของเร่ือง “โรคหนา้ร้อน” 
 

๑.  สังเกตการร่วมกิจกรรมของ
นกัเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานของ
นกัเรียน 
 

๑.  ร่วมกนัอภิปรายถึงส่ิงท่ีได้
เรียนรู้แลว้ หลงัจากการอ่าน
ข่าวเร่ือง “โรคหนา้ร้อน” 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้
ลงในตารางช่อง L 
๓.  ช่วยกนัตรวจสอบความรู้ท่ี
ไดเ้รียนรู้แลว้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้ 
ช่อง W 
๔. บอกใจความส าคญัของเร่ือง 
“โรคหนา้ร้อน” 
 
 
 
 

๑.  ร่วมฝึกปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
๒.  ส่งตาราง KWL - Chart  
ท่ีไดบ้นัทึกค าตอบไวเ้รียบร้อย
แลว้ 
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 ๘๕ 

๖.  ส่ือการเรียนรู้ 
 ๖.๑   ตาราง KWL - Chart  ข่าว 

 ๖.๒  ใบความรู้เร่ือง“ การอ่านจบัใจความส าคญั” และ “การอ่านจบัใจความส าคญัของ
ข่าว” 

 ๖.๓   เน้ือหาของข่าว  “กทม. เตือนระวงั  “โรคหนา้ร้อน” 
 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การตอบค าถามในการสนทนาโตต้อบและการพูด
อภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
 

๘.เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
   -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน 
               (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๘๖ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
 
 
 
 
เลขท่ี ช่ือ - สกลุ สน
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 ๘๗ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

 การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
เช่น  เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ืองท่ีส าคัญ  เก็บความรู้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันะของผูเ้ขียน 
 ใจความส าคัญ  หมายถึง  ใจความส าคญัและเด่นท่ีสุดในยอ่หนา้  เป็นแก่นของยอ่หนา้ท่ี
สามารถคลอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้น  หรือเป็นประโยคท่ีสามารถเป็น        
หวัเร่ืองของยอ่หนา้นั้นได ้ ถา้ตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด  หรือสามารถเป็นใจความหรือ
ประโยคเด่ียว ๆ ได ้ โดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ  ในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญั
เพียงประโยคเดียว  หรืออยา่งมากไม่เกิน ๒ ประโยค 
 

ลกัษณะส าคัญของใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 ๑. ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีท าหน้าท่ีคลุมใจความของขอ้ความอ่ืน  ๆ  ในตอน    
นั้น ๆ ไดห้มด  ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 
 ๒. ใจความส าคัญของข้อความหน่ึง  ๆ หรือย่อหน้าหน่ึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียง    
ประการเดียว 
 ๓. ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค
ซ้อนก็ได้  แต่ในบางกรณีใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ขอ้ความตอนนั้น ๆ  

 ๔. ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 

การพจิารณาความส าคัญ 
 ใจความส าคญัจะปรากฏอยูใ่นต าแหน่งของขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ใจความส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้  ดงัน้ี 
  ๑.๑ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้ของยอ่หนา้และมีรายละเอียดวางอยูใ่น
ต าแหน่งถดัไป 
  ๑.๒  ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งทา้ยของยอ่หนา้  โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ   
อยา่งคลุม ๆ ไวก่้อนในตอนตน้ 
  ๑.๓ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้  มีรายละเอียดอยูต่รงกลาง 
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  ๑.๔ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้    
 ๒. อ่านจบัใจความส าคญัท่ีปรากฏรวมอยูใ่นหลาย ๆ ยอ่หนา้  การอ่านเพื่อจบัใจความ 

ส าคญัแบบน้ีมีหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  ๒.๑  อ่านอยา่งคร่าว ๆ พอเขา้ใจ 
  ๒.๒  อ่านใหร้ายละเอียด 
  ๒.๓  อ่านแลว้ถามตวัเองวา่  เร่ืองน้ีมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  ท าไม 

 อน่ึง  การตั้งค  าถามไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งหมด  อาจจะตอ้งเปล่ียนไปตามเง่ือนไข
ของงานเขียน  เช่น  เร่ืองอะไร  ใครเป็นผูเ้ขียน  ความวา่อยา่งไร 

 

เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญของข่าว” 
 

 การรายงานข่าวโดยทั่วไปมุ่ง เสนอสาระส าคัญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้อ่าน             
จบัใจความไดร้วดเร็วท่ีสุด โครงสร้าง และรูปแบบของการเขียนข่าวจะมีส่วนช้ีแนะการจบัใจความ
ใหถู้กตอ้งและรวดเร็วไดม้าก แนวทางการอ่านจบัใจความข่าวอยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณา
ดงัน้ี 

 ๑.  พาดหัวข่าว  เป็นจุดบอกใจความส าคญัท่ีสุดของข่าวไดช้ดัเจนและรวดเร็วเพราะจะ
ประมวลหัวใจของข่าวทั้งหมดมาเสนอไวอ้ย่างสั้ น ๆ เป็นอนัดบัแรก หากไดใ้จความส าคญัชดัเจน
เพียงพอแก่ความตอ้งการแลว้ ไม่ตอ้งอ่านส่วนอ่ืนอีกก็ได ้ เช่น  

   ไอเดียนักวชิาการกนัหวดัแพร่เช้ือ นายกฯถกเครียด  
  “อภิสิทธ์ิ” เรียกทีมสาธารณสุขเขา้รายงานสรุปสถานการณ์ไขห้วดัใหญ่ ๒๐๐๙ ย  ้า

ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีตอ้งไปพดูเร่ืองการปิดประเทศ             
 ๒.  ความน าหรือวรรคน าข่าวและเนือ้ข่าว  ลกัษณะของการเขียนข่าวมีรูปแบบคลา้ยกบั

บทความหรือสารคดี คือ มีวรรคน าก่อนและจึงเสนอเน้ือข่าวไปตามล าดบั เน้ือหาข่าวโดยทัว่ไป   
มกัน าเสนอเร่ืองราววา่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   และอยา่งไร 

  การน าเสนอเน้ือหาข่าวอาจมีหลายย่อหนา้ ย่อหน้าแรกเป็นวรรคน า เป็นการสรุป
ประเด็นส าคญั  ย่อหน้าต่อไปเป็นการขยายความว่า เกิดเหตุท่ีไหน เม่ือไร  เวลาใด เป็นอย่างไร      
ซ่ึงอาจจะมีหลายย่อหน้า และในย่อหน้าสุดทา้ยเป็นการสรุปประเด็นส าคญัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง   หรือ
กล่าวถึงประเด็นอ่ืนท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงมาก่อน เช่น  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๘๙ 

 ประธานชมรมท่องเทีย่วศรีสวสัดิ์ 
วอนรัฐช่วยโปรโมตเพิม่ทวัริสต์                      

    นายจรินทร์    พรบณัฑิตปัทมา  ประธาน 
 ชมรมท่องเท่ียว อ.ศรีสวสัด์ิ จ. กาญจนบุรี เปิดเผย                                        
 เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี อ.ศรีสวสัด์ิวา่  
 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรู้จกักนัดี คือ น ้าตกเอราวณั  
 เข่ือนศรีนครินทร์ และเป็นท่ีรู้จกักนั คือ น ้าตก 
 หว้ยแม่ขมิ้น แต่ท่ีไม่รู้จกักนัยงัมีอีกหลายแห่ง อาทิ 
 โบสถส์แตนเลส ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยสแตนเลสทั้งหลงั 
 อยูบ่ริเวณปากล าหว้ยขาแขง้ โดยจะตอ้งใชก้ารเดิน 
 ทางดว้ยเรือ ซ่ึงเช่ือวา่มีแห่งเดียวในโลก 

 
        ประธานชมรมท่องเท่ียวอ าเภอศรีสวสัด์ิ  
 เปิดเผยอีกวา่นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น 
 ภาพวาดอายปุระมาณ ๓,๐๐๐ ปี ท่ีเขาโจดในพื้นท่ี 
 อ าเภอด่านแม่แฉลบ อยูก่่อนถึงตวั อ.ศรีสวสัด์ิ ประมาณ 
 ๒-๓ กิโลเมตร ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีมีนกัท่องเท่ียวเดิน 
 ทางมาเท่ียวนอ้ยมาก  เพราะไม่มีการโฆษณาชกัชวน 

ใหค้นเขา้มาเท่ียว ซ่ึงหากเดินทางไปอีกเพียงเล็กนอ้ย 
จะพบกบัโบสถท่ี์สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็น 

 สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นอีกจุดหน่ึงซ่ึงน่าจะได ้
 แนะน าใหผู้ค้นมาเท่ียวชม นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียว 
 แลว้ยงัมีแหล่งอาหารโดยเฉพาะปลาสด ๆ จากธรรมชาติ 
 ซ่ึงทางเข่ือนศรีนครินทร์ ปล่อยลงอ่างเก็บน ้าเพื่อให ้
 ชาวบา้นสามารถจะมาขายรวมทั้งยงัมีท่ีพกัไวพ้ร้อม 
 ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยสามารถเลือกไดต้ามความ 
 พึงพอใจตั้งแต่ในรูปแบบของโฮมสเตย ์ท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
 พกัรวมกบัชาวบา้น หรือ จะเลือกพกันอนในแพ เป็น  
 รีสอร์ท ระดบั ๕ ดาว ท่ี อ.ศรีสวสัด์ิ มีความพร้อมใน 
 ทุก ๆ ดา้น 

ความน า 

ขยายความ 
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 ๙๐ 

นายจรินทร์  เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ อยา่งไรก็ตาม 
 ท่ีผา่นมายงัพบวา่ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในพื้นท่ี 
 นอ้ยมาก สาเหตุอาจจะเน่ืองมาจากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
 จากภาครัฐในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เท่าท่ีควร ซ่ึง 
 นโยบายของประเทศไดร้ะบุวา่ สนบัสนุนและส่งเสริม 
 การท่องเท่ียว แต่ในพื้นท่ีอ าเภอศรีสวสัด์ิถือวา่นอ้ยมาก  
 อาจจะเป็นเพราะพื้นท่ีอ าเภอศรีสวสัด์ิอยูไ่กลปืนเท่ียง 
 เลยไม่มีใครสนใจทั้งๆท่ีอยูห่่างตวัเมืองกาญจนบุรี 
 เพียง ๖๐ กิโลเมตรเท่านั้น 
 

ข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ฉบบัวนัท่ี ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ :  ๒๖ 
 

วธีิการจับใจความส าคัญ 
 วิธีจบัใจความส าคญัหลายอย่าง  ข้ึนอยูก่บัความชอบว่าจะท าอย่างไร  เช่น  ขีดเส้นใต ้ 
หรือตีเส้นลอ้มกรอบขอ้ความส าคญั  การใช้สีต่างๆ กนั  แสดงความส าคญัมากน้อยของขอ้ความ  
การท าบนัทึกย่อก็เป็นขบวนการส่วนหน่ึงของการอ่านจบัใจความส าคญัท่ีดีและได้ผล  แต่ผูอ่้าน
ควรยอ่ดว้ยภาษาและส านวนของตนเอง  ไม่ควรยอ่ดว้ยการตดัเอาความส าคญัมาเรียงต่อกนั  เพราะ
วธีิน้ีอาจท าให้ผูอ่้านพลาดสาระส าคญับางตอนไป  อนัเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ได ้
 

หลกัการอ่านเพือ่จับใจความส าคัญ 
 ๑. อ่านจากบนลงล่างแทนการอ่านจากซา้ยไปขวาทีละตวั 

 ๒. อยา่อ่านทุกตวัอกัษร  เพราะจะท าใหอ่้านไดช้า้ 
 ๓. ฝึกกวาดสายตาเป็นห้วง ๆ เพื่อท่ีจะไดอ่้านไดที้ละประโยค ๆ ซ่ึงจะช่วยให้อ่านได้
รวดเร็ว 
 ๔. พยายามเก็บความของแต่ละคน  เม่ืออ่านจบตอนหน่ึงแล้ว โดยรู้จกัแยกใจความ
ส าคญัและใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละขอ้ความออกจากกนัใหไ้ด ้
 ๕. ขณะท่ีอ่านตอ้งนึกไวเ้สมอว่าเร่ืองท่ีก าลงัอ่านอยู่นั้นเป็นเร่ืองอะไร  มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออะไร  เม่ืออ่านจบแลว้จะไดต้อบปัญหาท่ีตั้งไวไ้ด ้
 ๖. พยายามใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีตอ้งการเพียงอยา่งเดียว  เม่ือตอ้งการจะอ่านเพื่อตอบ
ปัญหาหรือจบัใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเร่ืองหลักภาษาหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการ 

สรุปความ 
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 ๗. อย่าพยายามอ่านซ ้ าเพราะจะท าให้เสียเวลา  ในบางคร้ังเราอาจจะได้ความหมาย   
จากประโยคถดัไปได ้

 ๘. ฝึกอ่านอยา่งสม ่าเสมอ  อ่านหนงัสือหลายๆ ประเภทเพื่อใหเ้กิดความช านาญ 
 ในการอ่านใด ๆ ก็ตาม  จุดมุ่งหมายเพื่อจบัใจความส าคญัของขอ้ความท่ีไดอ่้าน  ดงันั้น 

ถา้รู้จกัสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของขอ้ความแต่ละขอ้ความ  และรู้จกัแยกใจความหลกั
ออกจากใจความรองได ้ ก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 
ท่ีมา : แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑),  
๗๘-๘๐. 
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ตาราง KWL - Chart  ข่าว 
ช่ือกลุ่ม...................................................................................................... 

 

K 
รู้อะไรบ้างเกีย่วกบัข่าว 

W 
ต้องการรู้อะไรอกีบ้างเกีย่วกับข่าว 

L 
อ่านข่าวแล้วรู้อะไรบ้าง 
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ใบความรู้ที ่๑ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

 การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
เช่น  เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ืองท่ีส าคัญ  เก็บความรู้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันะของผูเ้ขียน 
 ใจความส าคัญ  หมายถึง  ใจความส าคญัและเด่นท่ีสุดในยอ่หนา้  เป็นแก่นของยอ่หนา้ท่ี
มีเน้ือหาคลอบคลุมเน้ือความในยอ่หนา้นั้น  หรือเป็นประโยคท่ีสามารถเป็นหวัเร่ืองของยอ่หนา้นั้น
ได ้ ถ้าตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด  หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเด่ียว ๆ ได ้ 
โดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ  ในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญัเพียงประโยคเดียว  
หรืออยา่งมากไม่เกิน ๒ ประโยค 
 

ลกัษณะส าคัญของใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 ๑. ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีมีเน้ือความคลุมใจความของขอ้ความอ่ืน ๆ  ในตอน
นั้น ๆ ไดห้มด  ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 
 ๒. ใจความส าคัญของข้อความหน่ึง  ๆ หรือย่อหน้าหน่ึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียง   
ประการเดียว 
 ๓. ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค
ซ้อนก็ได้  แต่ในบางกรณี  ใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ขอ้ความตอนนั้น ๆ  

 ๔. ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 

การพจิารณาใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัจะปรากฏอยูใ่นต าแหน่งของขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ใจความส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้  ดงัน้ี 
  ๑.๑  ใจความส าคญัอยู่ในต าแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ใน
ต าแหน่งถดัไป เช่น   ในการบันเทิงและกีฬาไม้ไผ่มีส่วนส าคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
ในการท าเคร่ืองดนตรี  อนัไดแ้ก่ ลูกระนาด  องักะลุง  ขลุ่ย  เกราะ  และเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของการแสดง  การเต้นร า  เช่น  ร ากระทบไม้  ร าต่าง ๆ ท่ีต้องใช้เคร่ืองมือท าจากไม้ไผ่ท าให ้         
การเตน้ร านั้น ๆ งดงามน่าดูเป็นอนัมาก ส าหรับการกีฬาไมไ้ผใ่ชท้  าโครงวา่วไดดี้ 
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 ๙๔ 

 ๑.๒ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งกลางของยอ่หนา้  เช่น  ความมธัยสัถไ์มใ่ช่การ
เก็บเงินโดยไม่น าเงินมาใชจ่้ายใหเ้กิดประโยชน์ เพราะถา้ท าเช่นนั้น เรียกวา่ เป็นการตระหน่ีถ่ี
เหนียว  แต่ความมัธยสัถ์เป็นการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ รู้จกัใชใ้นส่ิงท่ีควรใช ้รู้จกัเก็บในส่ิงท่ีควร
เก็บ เป็นการเตรียมตวัเพื่อกาลขา้งหนา้ ความตระหน่ีจึงเป็นโทษ ส่วนความมธัยสัถเ์ป็นคุณ เพราะ
ความมธัยสัถเ์ป็นการสร้างฐานะของตวัเองและครอบครัวใหม้ัน่คงและมัง่คัง่ 

 ๑.๓ ใจความส าคญัอยู่ท้ายย่อหน้า  เช่น  ในป่าซ่ึงมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลนั้น  
นอกจากจะมีตน้ไมน้้อยใหญ่จ านวนมากข้ึนอยู่แน่นขนดัแล้ว ยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์านานา
ชนิด รวมทั้งนก  แมลง  และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก  ซ่ึงมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า  เรียกวา่ จุลินทรีย ์ พืช
และสัตวใ์นป่าตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั  ป่าไม้จึงอุดมไปด้วยส่ิงอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่าง
มากมาย 

 ๑.๔ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้   เช่น  การอ่านหนังสือเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน  โดยเฉพาะนกัเรียนตอ้งถือวา่การอ่านหนงัสือเป็นส่ิงส าคญัมากกวา่งานอ่ืน 
ๆ เพราะวยันกัเรียนจะตอ้งแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมส าหรับชีวิตในวยัผูใ้หญ่ การอ่านหนงัสือจะ
ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้กวา้งขวาง  การอ่านมากท าใหมี้ความรู้มาก ท าให้สติปัญญาเฉียบแหลม 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้องและแก้ปัญหาต่าง ๆได้ ท าให้ชีวิตประสบ
ผลส าเร็จ นอกจากนั้นการอ่านหนงัสือยงัท าให้นกัเรียนไดรั้บความเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้กต้็องเป็นนักอ่าน 

 ๒. อ่านจบัใจความส าคญัท่ีปรากฏรวมอยูใ่นหลาย ๆ ยอ่หนา้  การอ่านเพื่อจบัใจความ 
ส าคญัแบบน้ีมีหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  ๒.๑  อ่านอยา่งคร่าว ๆ พอเขา้ใจ 
  ๒.๒  อ่านใหร้ายละเอียด 
  ๒.๓  อ่านแลว้ถามตวัเองวา่  เร่ืองน้ีมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  ท าไม 

 อน่ึง  การตั้งค  าถามไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งหมด  อาจจะตอ้งเปล่ียนไปตามเง่ือนไข
ของงานเขียน  เช่น  เร่ืองอะไร  ใครเป็นผูเ้ขียน  ความวา่อยา่งไร 
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 ๙๕ 

ใบความรู้ที ่๒ 
เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญของข่าว” 

 

 การรายงานข่าวโดยทั่วไปมุ่งเสนอสาระส าคัญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้อ่านจับ
ใจความไดร้วดเร็วท่ีสุด โครงสร้าง และรูปแบบของการเขียนข่าวจะมีส่วนช้ีแนะการจบัใจความให้
ถูกตอ้งและรวดเร็วไดม้าก แนวทางการอ่านจบัใจความข่าวอยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาดงัน้ี 

 ๑.  พาดหัวข่าว  เป็นจุดบอกใจความส าคญัท่ีสุดของข่าวไดช้ดัเจนและรวดเร็วเพราะจะ
ประมวลหัวใจของข่าวทั้งหมดมาเสนอไวอ้ย่างสั้ น ๆ เป็นอนัดบัแรก หากไดใ้จความส าคญัชดัเจน
เพียงพอแก่ความตอ้งการแลว้ ไม่ตอ้งอ่านส่วนอ่ืนอีกก็ได ้   เช่น  

   ไอเดียนักวชิาการกนัหวดัแพร่เช้ือ นายกฯถกเครียด  
  “อภิสิทธ์ิ” เรียกทีมสาธารณสุขเขา้รายงานสรุปสถานการณ์ไขห้วดัใหญ่ ๒๐๐๙ ย  ้า

ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีตอ้งไปพดูเร่ืองการปิดประเทศ             
 ๒.  ความน าหรือวรรคน าข่าวและเนือ้ข่าว  ลกัษณะของการเขียนข่าวมีรูปแบบคลา้ยกบั

บทความหรือสารคดี คือ มีวรรคน าก่อนและจึงเสนอเน้ือข่าวไปตามล าดบั เน้ือหาข่าวโดยทัว่ไป    
มกัน าเสนอเร่ืองราววา่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   และอยา่งไร 

  การน าเสนอเน้ือหาข่าวอาจมีหลายย่อหนา้ ย่อหน้าแรกเป็นวรรคน า เป็นการสรุป
ประเด็นส าคญั  ย่อหน้าต่อไปเป็นการขยายความว่า เกิดเหตุท่ีไหน เม่ือไร  เวลาใด เป็นอย่างไร        
ซ่ึงอาจจะมีหลายย่อหน้า และในย่อหน้าสุดทา้ยเป็นการสรุปประเด็นส าคญัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง   หรือ
กล่าวถึงประเด็นอ่ืนท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงมาก่อน เช่น 
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 ๙๖ 

ใบงาน 
เนือ้หาของข่าวในการสอนอ่านจับใจความ 

 

กทม.  เตือนระวงั  “โรคหน้าร้อน” 
 นพ. กฤษณ์  หิรัญรัศ  ผอ.ส านักอนามยั กทม. กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงท่ีมี
แมลงวนัชุกชุม และแมลงวนัน้ีจะน าเช้ืออหิวาตกโรค  บิด  ไทฟอยด์ และเช้ืออ่ืน ๆ ท่ีก่อให้เกิด
อาการอุจจาระร่วงจากผูป่้วยไปสู่ผูอ่ื้นไดโ้ดยปนเป้ือนลงในอาหาร  เม่ือเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายแลว้   
จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว  ซ่ึงเม่ือเกิดอาการถ่ายอุจจาระเหลวแลว้ให้รับประทานผงน ้ าตาลเกลือ
แร่ และไม่ควรใชย้าแกท้อ้งเสียท าใหห้ยดุถ่ายอุจจาระเน่ืองจากเช้ือโรคจะกระจายไปทัว่ร่างกายและ
อาจท าใหมี้อาการรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะในเด็ก แต่ถา้รับประทานผงน ้ าเกลือแร่แลว้ยงัมีการถ่าย
อุจจาระบ่อย คือ ถ่ายมากกวา่ ๓ คร้ังต่อวนั ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด หรือถ่ายเป็นน ้ าปริมาณมาก ๆ 
ใหรี้บไปรับการรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขไดทุ้กแห่ง 
 ส าหรับผูท่ี้เดินทางไปพกัผอ่นบริเวณชายทะเล และผูท่ี้ท  างานกลางแจง้ในช่วงฤดูร้อนน้ี 
ควรหาครีมป้องกนัแสงแดดเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้กรียม และมะเร็งผวิหนงั 
 ส่วนผูท่ี้เล้ียงสุนัข  และสุนัขท่ีบา้นยงัไม่ได้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้  ร้อนน้ี
ขอให้รับบริการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคพาสุนขับา้ไดท่ี้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทั้ง ๖๑ แห่ง ของ
กทม. 
 

ข่าวหนงัสือพิมพข์่าวสด ฉบบัวนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๐ 
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 ๙๗ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
เร่ือง การอ่านจับใจความบทความ      เวลา  ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน     นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒       ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความบทความ  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง
หรือขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค าถามตอบ
ค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  บทความ เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการ
อ่านจบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๓.๑   นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
  ๓.๒  นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความส าคญัไดถู้กตอ้ง 

 ๓.๓   นกัเรียนสามารถเขียนใจความส าคญัจากบทความท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑   การอ่านจบัใจความส าคญัของบทความเร่ือง  “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 

 ๔.๒  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
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๕.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียมความ
พร้อมและใหค้วามรู้
พื้นฐานการอ่าน ประเภท
บทความและการเรียนรู้
ตามขั้นตอนของเทคนิค  
KWL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  การจดักิจกรรมฝึก
ความสามารถดา้น 
การอ่านจบัใจความ 
      ๒.๑ ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 
      ๒.๒ จดักิจกรรม 
การอ่านจบัใจความดว้ย
เทคนิค KWL มี  
๓ ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่๑ กิจกรรมก่อน 
การอ่าน ขั้น K  นกั
เรียนรู้อะไรบา้งเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน  

๑.  จดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ ๕ คน 
โดยคละความสามารถของนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใชก้ลุ่ม
เดิมพร้อมทั้งอธิบายกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
๒.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
๓.  อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
บทความ ตามหวัขอ้ดงัน้ี 
      - ความหมายของบทความ  
      - ส่วนประกอบของบทความ 
๔.  ช้ีแจงขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามเทคนิค KWL และ 
การเขียนบนัทึกลงในตาราง  
KWL - Chart  
 

๑.  ครูสนทนาถึงเร่ืองการเล้ียงดูลูก
ดว้ยนมแม่ และผลดีของการด่ืมนม
แม่ 
๒.  ครูน ารูปภาพการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่ใหน้กัเรียนดู 
๓.  ติดแผนภูมิตาราง KWL - Chart 
๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนระดม
ความคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น
วา่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง”การเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่”อยา่งไรครูเขียน
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายของ
นกัเรียนลงในตาราง  ช่อง K บน
กระดาน 

๑.  นกัเรียนเขา้กลุ่มของ
ตนเอง 
๒.  ซกัถามส่ิงท่ีตนสงสยั
เก่ียวกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และการอ่าน 
จบัใจความ บทความ 
๓.  นกัเรียนอภิปรายหรือ
สรุปความรู้เก่ียวกบับทความ
และการอ่านจบัใจความ
ส าคญั 
๔.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติั
กิจกรรมและ การเขียนบนัทึก
ลงในตาราง KWL - Chart 
 

๑.  นกัเรียนสนทนากบัครู
เร่ืองการเล้ียงลูกดว้ย 
น ้านมแม่ 
๒. ช่วยกนัระดมสมอง
อภิปรายถึงส่ิงท่ีรู้แลว้เก่ียวกบั
การเล้ียงลูกดว้ยน ้านมแม่ 
๓. บนัทึกค าตอบท่ีไดล้งใน
ตาราง ช่อง K ท่ีครูแจกให้
เป็นรายบุคคล 

   ส
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สมุดกลาง



 ๙๙ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมระหวา่ง
การอ่าน ขั้น W นกัเรียน
ตอ้งการรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี ๓ กิจกรรมหลงั 
การอ่าน ขั้น L นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

๑.  ทบทวนเร่ืองการตั้งค  าถาม 
๒.  กระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิด
และตั้ ง ค  าถาม ถึง ส่ิ ง ท่ีนัก เ รี ยน
ต้องการรู้เ ก่ียวกับบทความเ ร่ือง  
“การเล้ียงลูกดว้ยน ้ านมแม่” โดยครู
คอยช่วยเหลือแนะน า และตั้งค  าถาม
เพิ่มร่วมกบันกัเรียน เช่น 
       - ถ้าลูกไม่ได้รับน ้ านมจากแม่
จะมีผลอยา่งไร 
       - เด็กท่ีไดรั้บนมจากแม่จะมี 
ลกัษณะอยา่งไร 
       - สารอาหารในน ้านม 
มีประโยชน์อยา่งไร 
       - หาประโยคใจความส าคญัของ 
บทความ 
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการรู้ลงใน
ตารางช่อง W  
๔.  แจกบทความ เร่ือง การเล้ียงลูก
ดว้ยน ้ านมแม่ ให้นกัเรียนอ่านในใจ
เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาและตอบ
ค าถามท่ีตั้งไวใ้นตารางช่อง W 
 

๑.  กระตุน้ให้นักเรียนบอกส่ิงท่ีได้
เรียนรู้แลว้หลงัจากการอ่าน 
บทความแลว้เพื่อตรวจสอบค าตอบ 
๒.  บันทึกส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้
แลว้ลงในตารางช่อง L 
 

๑.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกบัการตั้งค  าถาม
ประเภทต่างๆ 
๒.  ร่วมกันระดมสมองและ
ตั้ งค  าถามถึงส่ิงท่ีต้องการรู้
เก่ียวกบัเร่ือง  “การเล้ียงลูก
ดว้ยน ้านมแม่”  
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการรู้
ลงในตารางช่อง W เป็น 
รายบุคคล 
๔.  อ่านบทความ “การเล้ียง
ลูกดว้ยน ้านมแม่” และ 
ตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร่วมกันอธิบายถึงส่ิงท่ี รู้
แลว้หลงัจากการอ่าน 
บทความ  “การเล้ียงลูกดว้ย
น ้านมแม”่ 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้
ลงในตารางช่อง L 
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 ๑๐๐ 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 ๓.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั 
ตรวจสอบความรู้ท่ีนักเรียนรู้แล้ว
กบัส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้ท่ีตั้งไวใ้น
ช่องW  วา่ตอบค าถามไดค้รบทุกขอ้
หรือไม่ 
๔.  ให้นักเรียนบอกใจความส าคญั
ของบทความท่ีอ่าน 

๓.  ช่วยกนัตรวจสอบความรู้ 
ท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้
ช่อง W 
๔ .   เ ขี ย น ใ จคว า มส า คัญขอ ง
บทความท่ีอ่าน 
 

๓. การวดัและ
ประเมินผล 

๑.  สังเกตการร่วมกิจกรรมของ
นกัเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานของนกัเรียน 

๑.  ร่วมฝึกปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
๒.  ส่งตาราง KWL - Chart  
ท่ีไดบ้นัทึกค าตอบไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 

๖.  ส่ือการเรียนรู้ 
 ๖.๑   ตาราง KWL - Chart  บทความ “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 

 ๖.๒  ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจบัใจความส าคญับทความ” 
 ๖.๓   เน้ือหาของบทความ “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การตอบค าถามในการสนทนาโตต้อบและการพูด
อภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข.................................................................................
      ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน 
               (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๐๑ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
 
 
 
 
เลขท่ี ช่ือ - สกลุ สน

ใจ
แล

ะต
ั ้งใ

จ
ร่ว
มกิ

จก
รร
ม 

  ตั ้ง
ค า

ถา
มต

อบ
ค 
าถ

าม
อย

่ า
งมี

เห
ตุผ

ล 

พูด
แส

ดง
คว

าม
รู้

ค
วา

ม
คิ
ด
เห็

น
สั

ม
พั

น
ธ์
กั

บ
เห
ตุก

าร
ณ์ 

เก
ณฑ

์กา
รป

ระ
เมิ
น 

ผา่
น 
/ ไ
ม่ผ

า่น
 

หม
าย
เห
ต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๐๒ 

 
สาระการเรียนรู้ 

การอ่านจับใจความบทความ 
 

ความหมายของบทความ  
 บทความ   เป็นขอ้เขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้และความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่
ผูอ่้านเป็นส าคญั รวมทั้งช่วยกระตุน้ชกัจูงใหผู้อ่้านเกิดความคิดในเร่ืองต่าง ๆ  
 การอ่านบทความท าให้ผูอ่้านเป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และทันต่อ          
การเปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ  การเมือง  การต่างประเทศ เป็นตน้ 
 

ส่วนประกอบของบทความ      
 บทความมีส่วนประกอบ  ๓  ส่วน  คือ 
 ๑. บทน า  อยู่ย่อหน้าแรกของบทความ  มีลักษณะกล่าวน าหรือให้ความรู้พื้นฐาน
บางคร้ังอาจบอกเจตนาของผูเ้ขียน  บางคร้ังอาจกระตุน้ใหผู้อ่้านสนใจอ่านเน้ือเร่ือง 

 ๒. เน้ือหา  เป็นส่วนส าคญัของบทความเพราะใหค้วามรู้และสาระแก่ผูอ่้าน 
 ๓. สรุป  เป็นส่วนทา้ยของบทความ  ใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้าน  เป็นการสรุป
เน้ือหาและสร้างความประทบัใจในการอ่าน 
 

ประเภทของบทความ    
 บทความอาจแบ่งเป็นประเภท ไดด้งัน้ี 
 ๑. บทความบรรยายเหตุการณ์หรือเล่าเร่ือง เป็นบทความท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองราวต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านไดมี้ส่วนร่วมรู้เห็นประสบการณ์ดงักล่าวของ
ผูเ้ขียน เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความสนใจ  ต่ืนเตน้ประทบัใจ 
 ๒.  บทความเสนอความคิด  เป็นบทความท่ีผู ้เขียนต้องการเสนอความเห็นหรือ
แนวความคิดของตนอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผูอ่้าน  อาจเป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือช้ีแนะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ๓. บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความท่ีผู ้เขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์เร่ืองใด      
เร่ืองหน่ึงโดยอาศยัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ และเหตุผลมาสนบัสนุนการวิจารณ์นั้น  การวิจารณ์ตอ้ง
วจิารณ์ตามหลกัการวจิารณ์มิใช่อารมณ์ของผูเ้ขียน 
 ๔.  บทความวิชาการ เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนมุ่งให้รู้อย่างใดอย่างหน่ึง ตอ้งมีหลกัฐาน
ขอ้มูลทางวชิาการท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการเขียน ท าใหบ้ทความนั้นสามารถอา้งอิงเป็นหลกัฐานได ้
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 ๑๐๓ 

 ๕.  บทความเชิงวิเคราะห์ เป็นบทความพิจารณาแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ โดยใช้ความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนมาวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  และช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญั 

 

การอ่านจับใจความส าคัญบทความ 
 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือการพยายาม
คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูแ้ต่งตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านใหไ้ดว้า่คืออะไร โดยบทความแต่ละเร่ืองจะ
มีแนวคิดส าคญัซ่ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอยา่งเดียว  ผูแ้ต่งนิยมเปิดเผยใจความส าคญั
ของเร่ืองไว ้ ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๑. การบอกใจความส าคัญตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด เพราะ              
การกล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา แลว้เสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมาก่อนในตอนตน้
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 ๒.  การบอกใจความส าคญัตอนต้น เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงข้ามกับแบบแรก คือ   
บอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหัวใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ต้นเร่ือง  จากนั้น        
จึงเสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่ เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ๑.  จุดช้ีแนะใจความส าคัญของบทความท่ีสามารถค้นหาได้รวดเร็วท่ีสุด   เป็น         
อนัดบัแรก คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา 
ช่ือเร่ืองจึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก  

 ๒.  บทความเร่ืองหน่ึง ถา้มีหลายยอ่หนา้ ในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัอยา่งหน่ึง
เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้มาพิจารณาร่วมกนั  จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ือง
ไดง่้าย  

 ๓.  งานเขียนประเภทบทความ มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจจึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 

 ๔.  บทความบางเร่ืองผูแ้ต่งไม่เสนอทรรศนะหรือสาระส าคญัอย่างตรงไปตรงมา จึง
ควรสังเกตหางเสียงหรือน ้ าเสียงของผูแ้ต่งไปพร้อมกนั  เพื่อสรุปให้ไดว้่าผูแ้ต่งตอ้งการเสนอแก่น
เร่ืองท่ีแทจ้ริงอยา่งไร 

 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๗๘-๘๐. 
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 ๑๐๔ 

 ตาราง KWL - Chart  บทความ เร่ือง การเลีย้งลูกด้วยน า้นมแม่ 
ช่ือกลุ่ม...................................................................................................... 

 

K 
รู้อะไรบ้างเกีย่วกบั บทความ 

เร่ือง การเลีย้งลูกด้วย 
น า้นมแม่ 

W 
ต้องการรู้อะไรอกีบ้างเกีย่วกับ 

การเลีย้งลูกด้วย 
น า้นมแม่  

L 
อ่านบทความเร่ือง  

การเลีย้งลูกด้วยน า้นมแม่ 
แล้วรู้อะไรบ้าง 
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 ๑๐๕ 

ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญบทความ” 
 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือการพยายาม
คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูแ้ต่งตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านให้ไดว้่าคืออะไร โดยบทความแต่ละเร่ือง  
จะมีแนวคิดส าคญัซ่ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอย่างเดียว  ผูแ้ต่งนิยมเปิดเผยใจความ
ส าคญัของเร่ืองไว ้ ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๑.  การบอกใจความส าคัญตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด เพราะ             
การกล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา แลว้เสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมาก่อนในตอนตน้
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 ๒.  การบอกใจความส าคญัตอนต้น เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงข้ามกับแบบแรก คือ   
บอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหัวใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ต้นเร่ือง  จากนั้น        
จึงเสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่ เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ๑.  จุดช้ีแนะใจความส าคัญของบทความท่ีสามารถค้นหาได้รวดเร็วท่ีสุด    เป็น      
อนัดบัแรก คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา 
ช่ือเร่ืองจึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก  

 ๒.  บทความเร่ืองหน่ึง ถา้มีหลายยอ่หนา้ ในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัอยา่งหน่ึง
เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกนั จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ือง  
ไดง่้าย  

 ๓.  งานเขียนประเภทบทความ มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจจึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 

 
ท่ีมา : แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๗๘-๘๐. 
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 ๑๐๖ 

บทความ เร่ือง การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 

 นมแม่นบัเป็นสุดยอดอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กทารกมากท่ีสุด  ปัจจุบนัองค์การ
อนามยัโลกได้มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกประเทศสมาชิกเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกนั  
อยา่งนอ้ย  ๖  เดือน  เพราะในน ้ านมแม่มีสารอาหารต่าง ๆ กวา่ ๒๐๐ ชนิด  อาทิ  ดีเอชเอ  สารเอเอ 
ท่ีจะช่วยสร้างเซลลส์มอง เส้นใยปราสาท และจอปราสาทตา กระตุน้การเจริญเติบโตของเน้ือสมอง  
ท่ีไม่สามารถไดจ้ากนมชนิดอ่ืน และการให้ลูกด่ืมนมแม่จะช่วยเพิ่มความผูกพนัระหว่างแม่กบัลูก 
ช่วยให้พฒันาการของสมองลูก เพราะไดรั้บการกระตุน้อยา่งต่อเน่ือง  และยงัยืนยนัจากผลการวิจยั 
พบวา่ เด็กท่ีกินนมแม่จะมีสมองไวต่อการรับรู้  สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว    
 นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้กล่าวว่า “ตามปกติไอคิวดีของคนจะอยู่ท่ี        
๙๐-๑๑๐ จากการศึกษา พบว่า เด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียวอย่างต่อเน่ือง จะมีระดบัพฒันาการและ  
เชาวปั์ญญาหรือไอคิวดีกวา่เด็กท่ีกินนมผสม  ผลเสียของการไม่ไดเ้ล้ียงลูกดว้ยนมแม่  พบวา่ เด็กจะ
ป่วยบ่อย  อาจจะเป็นโรคภูมิแพไ้ด ้ นมแม่จะป่วยน้อยกวา่และช่วยลดการเกิดโรคล าไส้อกัเสบใน
ทารกแรกเกิดไดถึ้ง ๒๐ เท่า เก่ียวกบัโรคทอ้งเสีย  โรคปอดบวม  ลดอาการอกัเสบของหูชั้นกลาง  
โรคเยือ่หุม้สมองและโรคเบาหวาน นอกจากน้ียงัส่งผลดีต่อตวัแม่เองดว้ย ประหยดัค่าใชจ่้ายช่วยให้
แม่มีรูปร่างท่ีกระชบั มดลูกเขา้อู่เร็ว  ช่วยลดความเส่ียงในการเป็นมะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่  มะเร็ง
เยือ่บุโพรงมดลูก และโรคกระดูกพรุนไดด้ว้ย 
 
ท่ีมา : ศศิมา  ด ารงสุกิจ,  เดลินิวส์ ๓๘ article @ dailynews.co.th. 
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 ๑๐๗ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
เร่ือง การอ่านจับใจความสารคดี      เวลา  ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน     นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒       ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความสารคดี  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบ
ค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่าน
จบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒ นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความส าคญัของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓  นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเน้ือหาของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๔  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑   การอ่านจบัใจความส าคญัของสารคดีเร่ือง “แมวน ้า” 
 ๔.๒  การหาใจความส าคญั 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
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 ๑๐๘ 

๕.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.   การเตรียมความ
พร้อมและใหค้วามรู้
พื้นฐานการอ่าน ประเภท
บทอ่านเร่ืองสารคดี และ
การเรียนรู้ตามขั้นตอน
ของเทคนิค  KWL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  การจดักิจกรรมฝึก
ความสามารถดา้น 
การอ่านจบัใจความ 
       ๒.๑ ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 
       ๒.๒ จดักิจกรรม
การอ่านจบัใจความดว้ย
เทคนิค KWL มี  
๓ ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่๑ กิจกรรมก่อน 
การอ่าน ขั้น K   
นกัเรียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

๑.  จดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ ๕ คน  
โดยคละความสามารถของนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยใช ้
กลุ่มเดิมพร้อมทั้งอธิบายกระบวน 
การท างานกลุ่ม 
๒.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
๓.  อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสาร
คดี ตามหวัขอ้ดงัน้ี 
      - ความหมายของสารคดี 
      - ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสารคดี 
      - ขอ้คิดท่ีไดจ้ากสารคดี 
๔.  ช้ีแจงขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามเทคนิค KWL และการเขียน
บนัทึกลงในตาราง KWL - Chart  
 

๑.  ครูสนทนาเก่ียวกบัสัตวท่ี์นกัเรียน
รู้จกั 
๒. ครูน ารูปภาพ แมวน ้าให้นกัเรียนดู 
๓.  ติดแผนภูมิตาราง KWL - Chart 
๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนระดมความคิด
อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่มีความรู้
เก่ียวกบัเร่ือง “แมวน ้า”  อยา่งไรครู
เขียนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายของ
นกัเรียนลงในตาราง  ช่อง K บน
กระดาน 

๑.  นกัเรียนเขา้กลุ่มของ
ตนเอง 
๒.  ซกัถามส่ิงท่ีตนสงสยั
เก่ียวกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และการอ่าน 
จบัใจความสารคดี 
๓.  นกัเรียนอภิปรายหรือ
สรุปความรู้เก่ียวกบัสารคดี  
๔.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติั
กิจกรรมและ การเขียน
บนัทึกลงในตาราง  
KWL - Chart 
 
 

๑.  นกัเรียนสนทนา
เก่ียวกบัสัตวท่ี์นกัเรียนรู้จกั 
๒. ช่วยกนัระดมสมอง
อภิปรายถึงส่ิงท่ีรู้แลว้
เก่ียวกบั แมวน ้า 
๓.  บนัทึกค าตอบท่ีไดล้ง
ในตาราง ช่อง K ท่ีครู 
แจกใหเ้ป็นรายบุคคล 
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 ๑๐๙ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมระหวา่ง
การอ่าน ขั้น W นกัเรียน
ตอ้งการรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่๓ กิจกรรมหลงั 
การอ่าน ขั้น L นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

๑.  ทบทวนเร่ืองการตั้งค  าถาม 
๒.  กระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนัคิดและ
ตั้ งค  าถามถึงส่ิงท่ีนักเรียนต้องการรู้
เก่ียวกบัสารคดี เร่ือง  แมวน ้ า โดยครู
คอยช่วยเหลือแนะน า และตั้งค  าถาม
เพิ่มเติมร่วมกบันกัเรียน เช่น  
      - ถา้ขาหนา้และขาหลงัของแมวน ้ า
ไม่มีลักษณะเป็นพงัผืดจะมีอุปสรรค
อยา่งไร 
      - ท าไมแมวน ้าจึงวา่ยน ้าไดร้วดเร็ว 
      - หนังของแมวน ้ า มีประโยชน์
อยา่งไร 
      - หาประโยคใจความส าคญั 
๓.  บันทึกค าถามท่ีต้องการรู้ลงใน
ตารางช่อง W  
๔.  แจกสารคดี  “แมวน ้ า” ให้นกัเรียน
อ่านในใจ เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหา
และตอบค าถามท่ีตั้งไวใ้นช่อง W 
 

๑.  กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกส่ิงท่ีได ้
เรียนรู้แล้วหลังจากการอ่านสารคดี
เพื่อตรวจสอบค าตอบ 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ 
ลงในตารางช่อง L 
๓.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั 
จัดล าดับเน้ือความจากบทอ่านท่ีได้
เรียนรู้แลว้ 

๑.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตน เ อ ง เ ก่ี ย วกับก า รตั้ ง
ค  าถามประเภทต่าง ๆ 
๒.  ร่วมกนัระดมสมอง 
และตั้งค  าถามถึงส่ิงท่ี 
ตอ้งการรู้เก่ียวกบัเร่ือง 
 “แมวน ้า”  
๓. บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการ
รู้ลงในตารางช่อง W เป็น
รายบุคคล 
๔. อ่านสารคดี เร่ือง  
“แมวน ้า” และตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร่วมกนับอกถึงส่ิงท่ีรู้ 
แลว้หลงัจากการอ่าน 
 สารคดีเร่ือง “แมวน ้า” 
๒. บนัทึกท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 
ลงในตารางช่อง L 
๓.  ช่วยกนัจบัล าดบัเน้ือหา 
ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 
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 ๑๑๐ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 ๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนั 
ตรวจสอบความรู้ท่ีนกัเรียนรู้แลว้กบั
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้ท่ีตั้งไวใ้น               
ช่องW  วา่ไดต้อบค าถามครบทุกขอ้ 
๕.  ใหน้กัเรียนเขียนใจความส าคญั 
ของสารคดี “แมวน ้า” 

๔.  ช่วยกนัตรวจสอบ 
ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว
๕.  นกัเรียนเขียนใจความ 
ส าคญัของสารคดี 
“แมวน ้า” 

๓.  การวดัและ
ประเมินผล 
 
 
 
 

๑.  สังเกตการร่วมกิจกรรมของ
นกัเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานของนกัเรียน 
 

๑.  ร่วมฝึกปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนการจดั 
การเรียนรู้ 
๒.  ส่งตาราง KWL - Chart  
ท่ีไดบ้นัทึกค าตอบไว้
เรียบร้อยแลว้ 

 
๖.  ส่ือการเรียนรู้ 

 ๖.๑   ตาราง KWL - Chart   สารคดี “แมวน ้า” 
 ๖.๒  ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจบัใจความส าคญัสารคดี” 

 ๖.๓   เน้ือหาของสารคดี  “แมวน ้า” 
 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การตอบค าถามในการสนทนาโตต้อบและการพูด
อภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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 ๑๑๑ 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 

      ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน 
               (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๑๒ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๑๓ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง   การอ่านและพจิารณาสารคดี 

 

ความหมายของสารคดี 
 สารคดี   หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ท่ีมีทั้งให้ความรู้และความบนัเทิงประกอบ
กันเป็นเร่ืองท่ีเขียนข้ึนจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ ผู ้เ ขียนมุ่งให้ความรู้ สาระ             
ความคิดเห็นไปตามความคิดของผูเ้ขียน 
 

การเลอืกอ่านสารคดี 
 การเลือกอ่านสารคดีควรเลือกให้เหมาะกบัวยั ตามความสนใจ  ซ่ึงสารคดีนั้นมีหลาย
ประเภท เช่น 
 ๑. สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีผูเ้ขียนบนัทึกเร่ืองราวจากการเดินทางได้พบเห็น   
ส่ิงต่าง ๆ แล้วน ามาเขียนในลกัษณะต่าง ๆ อาจเป็นด้านประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน  กิจกรรมประเพณี  วฒันธรรมของแต่ละสถานท่ี ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้  เพลิดเพลิน 
 ๒. สารคดีเชิงชีวประวติั ผูเ้ขียนอาจเขียนเก่ียวกับประวติัของตนเอง หรือของผูอ่ื้น       
ท่ีน่าสนใจ 

 ๓. สารคดีเชิงวชิาการ  เป็นการเขียนท่ีใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 
 

การหาคุณค่าหรือข้อคิดทีไ่ด้จากสารคดี 
 ๑. ดา้นความรู้ 
 ๒. ดา้นความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

๓. ดา้นความบนัเทิง 
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 ๑๑๔ 

 การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี 
 

 งานเขียนประเภทสารคดีมีเป้าหมายให้ความรู้มากกวา่อยา่งอ่ืน การอ่านจบัใจความสาร
คดีท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งสามารถจ าแนกให้ไดว้า่ใจความส าคญัท่ีสุดหรือแก่นเร่ืองคืออะไรซ่ึง
อาจใชแ้นวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. การตั้งช่ือเร่ือง  เป็นจุดช้ีแนะใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองได้ดีและรวดเร็วเป็น
อนัดบัแรก  เพราะสารคดีโดยทัว่ไปมกัตั้งช่ือไม่ซับซ้อนและนิยมบอกสาระส าคญัหรือเป้าหมาย
ของผูแ้ต่งไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ๒. การตั้งหัวขอ้เร่ืองย่อย  ในการแต่งสารคดีขนาดยาวมกันิยมแบ่งเน้ือหาออกเป็น
ตอน ๆ  และใส่หัวขอ้เร่ืองก ากบัเอาไวด้้วย ซ่ึงแทท่ี้จริงคือประเด็นส าคญัของเร่ืองในแต่ละตอน
นั่นเอง  ถ้าผูอ่้านตอ้งการจบัใจความส าคญัของเร่ืองอย่างคร่าว ๆ และรวดเร็ว อาจพิจารณาจาก
หวัขอ้เร่ืองยอ่ยเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดทั้งหมดก็ได ้
 ๓. การคน้หาแก่นเร่ือง  ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองของสารคดีไม่สามารถช้ีแนะใจความส าคญั
ของเร่ืองได ้ หรือไม่มีการตั้งหัวเร่ืองยอ่ยสรุปสาระส าคญัในแต่ละตอนเอาไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งคน้หา
แก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเอาเองโดยพยายามจบัประเด็นส าคญัจากในแต่ละยอ่หนา้
แลว้น าแต่ละประเด็นยอ่ยเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกนั  เพื่อสรุปหาแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุด 
ของเร่ืองอีกคร้ังหน่ึง  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ใจความส าคญัจะปรากฏทั้งตอนตน้เร่ือง  ตอนทา้ยเร่ืองหรือ
กระจายอยูต่ลอดเร่ืองแต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด มกัสรุปบอกเป้าหมายและสาระส าคญัไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง
อีกคร้ัง  การเร่ิมต้นพิจารณาจากช่ือเร่ือง  หัวข้อย่อยในเร่ือง  และสรุปท้ายเร่ือง  จึงจะช่วยให ้        
จบัใจความส าคญัของสารคดีไดแ้ม่นย  าและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑),  
๑๐๑-๑๐๒. 
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 ๑๑๕ 

 ตาราง KWL - Chart  สารคดี เร่ือง แมวน า้ 
ช่ือกลุ่ม...................................................................................................... 

 

K 
รู้อะไรบ้างเกีย่วกบัสารคดี 

เร่ือง แมวน า้ 

W 
ต้องการรู้อะไรอกีบ้างเกีย่วกับ 

สารคดี เร่ือง แมวน า้ 

L 
อ่านสารคดี เร่ือง แมวน า้    

แล้วรู้อะไรบ้าง 
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 ๑๑๖ 

ใบความรู้ เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี” 
 

 งานเขียนประเภทสารคดีมีเป้าหมายให้ความรู้มากกวา่อยา่งอ่ืน การอ่านจบัใจความสาร
คดีท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งสามารถจ าแนกให้ไดว้า่ใจความส าคญัท่ีสุดหรือแก่นเร่ืองคืออะไรซ่ึง
อาจใชแ้นวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. การตั้งช่ือเร่ือง  เป็นจุดช้ีแนะใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองได้ดีและรวดเร็วเป็น
อนัดบัแรก  เพราะสารคดีโดยทัว่ไปมกัตั้งช่ือไม่ซับซ้อนและนิยมบอกสาระส าคญัหรือเป้าหมาย
ของผูแ้ต่งไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ๒. การตั้งหัวขอ้เร่ืองย่อย  ในการแต่งสารคดีขนาดยาวมกันิยมแบ่งเน้ือหาออกเป็น
ตอน ๆ  และใส่หัวขอ้เร่ืองก ากบัเอาไวด้้วย ซ่ึงแทท่ี้จริงคือประเด็นส าคญัของเร่ืองในแต่ละตอน
นั่นเอง  ถ้าผูอ่้านตอ้งการจบัใจความส าคญัของเร่ืองอย่างคร่าว ๆ และรวดเร็ว อาจพิจารณาจาก
หวัขอ้เร่ืองยอ่ยเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดทั้งหมดก็ได ้
 ๓. การคน้หาแก่นเร่ือง  ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองของสารคดีไม่สามารถช้ีแนะใจความส าคญั
ของเร่ืองได ้ หรือไม่มีการตั้งหัวเร่ืองยอ่ยสรุปสาระส าคญัในแต่ละตอนเอาไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งคน้หา
แก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเอาเองโดยพยายามจบัประเด็นส าคญัจากในแต่ละยอ่หนา้
แลว้น าแต่ละประเด็นยอ่ยเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกนั  เพื่อสรุปหาแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุด 
ของเร่ืองอีกคร้ังหน่ึง  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ใจความส าคญัจะปรากฏทั้งตอนตน้เร่ือง  ตอนทา้ยเร่ืองหรือ
กระจายอยูต่ลอดเร่ืองแต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด มกัสรุปบอกเป้าหมายและสาระส าคญัไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง
อีกคร้ัง  การเร่ิมต้นพิจารณาจากช่ือเร่ือง  หัวข้อย่อยในเร่ือง  และสรุปท้ายเร่ือง  จึงจะช่วยให ้        
จบัใจความส าคญัของสารคดีไดแ้ม่นย  าและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑),  
๑๐๑-๑๐๒. 
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 ๑๑๗ 

สารคดี เร่ืองแมวน า้ 
 

 บ่อยคร้ังเลยทีเดียวท่ีเราเห็นแมวน ้ าถูกน าฝึกกบัคณะละครสัตวท์ั้งหลาย  และความ
น่ารักแบบธรรมชาติของเจ้าแมวน ้ าน่ีเอง  ท าให้หลาย ๆ คนหลงใหลในเสน่ห์ท่ีแสนจะน่ารัก       
ของมนั 
 แมวน ้ าเป็นสัตวเ์ลือดอุ่น  ว่ากนัวา่ แมวน ้ านั้นสืบเช้ือสายมาจากสัตวบ์กแลว้จึงค่อย ๆ 
พฒันาตวัเองใหก้ลายเป็นสัตวน์ ้าในเวลาต่อมา 
 ลกัษณะโดยธรรมชาติแลว้  แมวน ้ าเป็นสัตวเ์มืองหนาว  ไม่สามารถอาศยัอยู่ในน ้ าได้
เป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนอยา่งปลาวาฬ  แมวน ้ าจึงมีขาหนา้และขาหลงัเป็นลกัษณะพงัผืด  และ
มีครีบหนา้ขา้งตวั เพื่อช่วยในการเคล่ือนไหวไปมาขณะวา่ยอยู่ในน ้ า  เราจึงไม่ตอ้งแปลกใจเลยว่า  
ท าไมแมวน ้าจึงวา่ยน ้าไดเ้ร็ว  และอาหารอนัแสนจะโอชะของมนัก็คือ ปลาและบรรดาสัตวเ์ล็กสัตว์
นอ้ยต่าง ๆ 
 ถึงธรรมชาติจะสร้างใหแ้มวน ้ าเกิดมาอยูใ่นน ้ าบา้งเป็นบางโอกาส  แต่มนัก็ชอบท่ีจะอยู่
บนบกมากกว่า  เพราะความเป็นสัตวเ์มืองหนาว  แสงแดดจึงเป็นส่ิงท่ีพวกมนัชอบมาก  เราจึงพบ
แมวน ้านอนเกยกนัอยูต่ามชายหาดเตม็ไปหมด 
 แมวน ้ าเป็นสัตวท่ี์เช่ืองมาก  และมนัก็ตอ้งตกเป็นเหยื่อของมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา ในช่วง
ฤดูผสมพนัธ์ุเพราะพวกมนัชอบมาชุมนุมกนัอยู่ตามชายหาด  เหล่าบรรดาเอสกิโมทั้งหลายก็ชอบ  
มาล่าเอาเน้ือของแมวน ้ าไปท าอาหาร  เอาหนงัของมนัท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว มิหน าซ ้ าไขมนั
ของมนัยงัน าไปประกอบอาหารและเป็นเช้ือเพลิงไดอี้กดว้ย 
 ถึงแมเ้มืองไทยของเราจะไม่เป็นท่ีอยู่อาศยัของแมวน ้ า  แต่ไทยเราก็ยงัมีสัตวอ่ื์น ๆ อีก
มากมาย  ท่ีเด็ก ๆ คงไม่คิดจะท าร้ายมนัใหสู้ญพนัธ์ุไปจากประเทศของเราอยา่งแน่นอน 
 
ท่ีมา : หนงัสือภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ๑๑๘ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
เร่ือง การอ่านจับใจความนิทาน      เวลา  ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน     นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒       ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความนิทาน คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบค าถาม
หาใจความส าคัญของเน้ือเร่ือง นิทานเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีต้องอาศัยทักษะการอ่าน           
จบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามนิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒  นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์นิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากนิทานท่ีอ่านได ้
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑  การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทานเร่ือง  นายพรานกบังู  
 ๔.๒  ขอ้คิดท่ีไดรั้บในการอ่านนิทาน 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
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 ๑๑๙ 

๕.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.   การเตรียมความ
พร้อมและใหค้วามรู้
พื้นฐานการอ่าน ประเภท
บทอ่านนิทานและ 
การเรียนรู้ตามขั้นตอน
ของเทคนิค  KWL 

๑.  จดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ ๕ คน 
โดยคละความสามารถของนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อนตามกลุ่มเดิม 
พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการท างาน
กลุ่ม 
๒.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
๓.  อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
นิทาน 
       - การอ่านจบัใจความส าคญัของ
นิทาน 
๔.  ช้ีแจงขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามเทคนิค KWL และ 
การเขียนบนัทึกลงในตาราง 
KWL - Chart  
 

๑.  นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม 
ของตนเอง 
๒.  ซกัถามจุดประสงค ์
การเรียนรู้และการอ่าน 
จบัใจความนิทาน  
๓.  นกัเรียนสรุปความรู้ 
เก่ียวกบันิทาน 
๔. ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติ
กิ จกรรมและการ เ ขี ยน
บนัทึกลงในตาราง  
KWL - Chart 
 
 

๒.  การจดักิจกรรฝึก
ความสามารถดา้น 
การอ่านจบัใจความ 
      ๒.๑ น าเขา้สู่บทเรียน 
      ๒.๒ กิจกรรม 
การอ่านจบัใจความดว้ย
เทคนิค KWL  มี  
๓ ขั้นตอน 
ขั้นที ่๑ กิจกรรมก่อน 
การอ่าน ขั้น K   
นกัเรียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

๑.  สนทนาเก่ียวกบันิทานท่ีเคยรู้จกั 
๒.  ติดบตัรค าวา่ “นายพรานกบังู” 
๓.  ติดแผนภูมิตาราง KWL - Chart 
๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนระดมความคิด
อภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่มีความรู้
เก่ียวกบั เร่ือง “นายพรานกบังู”  
อยา่งไรบา้ง ครูเขียนขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การอภิปรายของนกัเรียนลงในตาราง 
ช่อง K บนกระดาน 

๑.  เล่านิทานท่ีรู้จกั 
๒.  อ่านบตัรค า 
๓.  ช่วยกนัระดมสมอง
อภิปรายถึงส่ิงท่ีรู้แลว้
เก่ียวกบั “นายพรานกบังู” 
๔.  บนัทึกค าตอบท่ีไดล้ง
ในตาราง ช่อง  K ท่ีครูแจก
ใหเ้ป็นรายบุคคล 

   ส
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 ๑๒๐ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
ขั้นที ่๒ กิจกรรมระหวา่ง
การอ่าน ขั้น W นกัเรียน
ตอ้งการรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ทบทวนเร่ืองการ ตั้งค  าถามตอบ
ค าถาม  การหาใจความส าคญั 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ และเขียน 
สรุปความ 
๒.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดและ
ตั้งค  าถามถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้
เก่ียวกบันายพรานกบังู โดยครูคอย
ช่วยเหลือแนะน า และตั้งค  าถาม
เพิ่มเติมร่วมกบันกัเรียน เช่น 
       - สถานท่ีในเร่ืองนายพรานกบังู
คือท่ีไหน 
       - เหตุการณ์ตอนจบของนิทาน
เร่ืองน้ีเป็นอยา่งไร 
        - นิทานเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดอะไร 
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการรู้ลงใน
ตาราง W  
๔.  แจกบทอ่านนิทานเร่ือง 
“นายพรานกบังู” ใหน้กัเรียน 
อ่านในใจแลว้ตอบค าถามท่ีตั้งไว ้
ในช่อง W 

๑.  ซกัถามขอ้สงสัย
เก่ียวกบัเร่ืองการตั้งค  าถาม 
๒.  ช่วยกนัระดมสมอง
และตั้งค  าถามส่ิงท่ีตอ้งการ
รู้เก่ียวกบั “นายพรานกบังู” 
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการ
ลงในตารางช่อง W เป็น
รายบุคคล 
๔.  อ่านนิทานเร่ือง  
 “นายพรานกบังู” และ 
ตอบค าถาม 
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 ๑๒๑ 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที ่๓ กิจกรรมหลงั
การอ่าน ขั้น L 
นกัเรียนไดรู้้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวดัและ
ประเมินผล 
 
 
 
 

๑.  กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกถึงส่ิงท่ีได้
เรียนรู้แลว้หลงัจากอ่านนิทาน                
เร่ือง  “นายพรานกบังู”  
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ 
ลงในตารางช่อง L  
๓.  ใหน้กัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความรู้
ท่ีนกัเรียนรู้แลว้ กบัส่ิงท่ีนกัเรียน
ตอ้งการรู้ ท่ีตั้งค  าถามไวใ้นช่อง W วา่ได้
ตอบค าถามครบทุกขอ้หรือไม่  
๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนช่วยกนัจดัล าดบั
เน้ือหาท่ีไดรู้้แลว้ 
๕.  ครูให้นกัเรียนเขียนใจความส าคญั 
 
 

๑.   สังเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานของนกัเรียน 
 

๑.  ร่วมกนัระดมสมองถึง
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ หลงัจาก
การอ่านเร่ือง “นายพราน
กบังู” 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้
แลว้ลงในตารางช่อง L 
๓.  ช่วยกนัตรวจสอบ
ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้กบั
ส่ิงท่ีตอ้งการรู้ 
  ๔.  ช่วยกนัจดัล าดบั
เน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 
  ๕.  เขียนใจความส าคญั
ของเร่ือง 
 

๑.  ร่วมฝึกปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนการจดั 
การเรียนรู้ 
๒.  ส่งตาราง KWL - Chart  
ท่ีไดบ้นัทึกค าตอบไว้
เรียบร้อยแลว้ 

 
๖.  ส่ือการเรียนรู้ 

 ๖.๑   ตาราง KWL - Chart  “นายพรานกบังู” 
 ๖.๒  ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจบัใจความส าคญันิทาน” 

 ๖.๓   เน้ือหาของนิทาน “นายพรานกบังู” 
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 ๑๒๒ 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การตอบค าถามในการสนทนาโตต้อบและการพดู
อภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน 
               (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๒๓ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๒๔ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความจากนิทาน 

…………………… 
 

การอ่านนิทาน 
 

                นิทาน   เป็นวรรณกรรมท่ีนักเรียนอ่านแล้วได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็น         
การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กบัเด็ก  และยงัสอดแทรกขอ้คิด คติเตือนใจ       
ท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ความหมายของนิทาน 
 นิทาน   หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเป็นทอด ๆ อาจเป็นเร่ืองท่ีอิงความเป็นจริงหรือ
แต่งข้ึนมาก็ได้  ซ่ึงจุดประสงค์ของการเล่านิทานก็เพื่อให้เกิดความบนัเทิง เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ลดความเครียด และให้ขอ้คิด คติสอนใจ นิทานมีบทบาทส าคญัในการพฒันาความคิด
ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์บุคลิกภาพ และใหป้ระสบการณ์แก่นกัเรียนในแง่มุมต่าง ๆ  
 

หลกัการเลอืกอ่านนิทาน 
 ๑. ตอ้งเป็นนิทานท่ีมีเน้ือเร่ืองให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อ่านแล้วมีความสุข     
ไม่เป็นเร่ืองเศร้าเกินไป 

 ๒. นิทานตอ้งไม่ยาวเกินไป ถา้เป็นเร่ืองยาวก็ตอ้งสามารถแบ่งเป็นตอน ๆ ได ้
 ๓. เป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมศีลธรรมอนัดีงาม  มีเน้ือหาเก่ียวกบัค าสอน ภาษิต คติเตือนใจ 
และการประพฤติปฏิบติัตน เพื่อให้นักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นการจรรโลงคุณค่าทาง
ศีลธรรมแก่เยาวชน 
 

ลกัษณะตัวละครในนิทาน 
 ตวัละครในนิทานมีบทบาทส าคัญในการเดินเร่ือง และลักษณะนิสัยของตัวละคร         
ในแต่ละเร่ืองจะท าให้นิทานนั้น ๆ สนุกสนานมากข้ึน ตวัละครและลกัษณะนิสัยของตวัละครใน
นิทานเป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึนมาหรือแต่งข้ึนมา อาจจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของต่าง ๆ ก็ได ้บทบาทตวัละคร
อาจจะมีทั้งดี ทั้งร้าย เพื่อเป็นตวัแทนเปรียบเทียบระหว่างความดี ความชัว่ ความฉลาด ไหวพริบ 
และอ่ืน ๆ  
 
 

   ส
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สมุดกลาง



 ๑๒๕ 

ข้อคิด  คุณค่า  และประโยชน์ทีไ่ด้จากนิทาน 
 นิทานทุก ๆ เร่ืองจะมีขอ้คิด คุณค่า และประโยชน์สอดแทรกเอาไวท้ั้งในเน้ือเร่ืองและ
ตอนสรุปทา้ยเร่ือง เพื่อเป็นการสอนนกัเรียน หรือเนน้ให้นกัเรียนปฏิบติัตาม ในนิทานแต่ละเร่ืองท่ี
นกัเรียนไดฟั้งหรืออ่านนั้น  นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้่านิทานเร่ืองนั้นมีสาระส าคญัส าหรับ
นกัเรียนอยา่งไร  และนกัเรียนสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

การอ่านจับใจความส าคัญนิทาน 
 

 การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน เป็นการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดี     
โดยเน้ือเร่ือง ให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน  และท่ีส าคญันิทานจะให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน  ในการอ่าน
จบัใจความส าคญันิทาน  ควรพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  การอ่านนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอนัดับแรก เน่ืองจากช่ือเร่ือง       
จะเป็นส่วนน าทางให้อ่านนิทานได้เข้าใจ เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองได้ทันที           
อีกทั้งช่ือเร่ืองของนิทานจะยกตวัละครข้ึนมาตั้งช่ือเร่ือง ท าให้ทราบวา่นิทานเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร ดงันั้นผูอ่้านจึงควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก 
 ๒. ขอ้คิดของเร่ือง การอ่านนิทานทุกเร่ืองขอ้คิดเป็นส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านจะตอ้งพิจารณา
เพราะจะท าใหม้องเห็นแก่นของเร่ืองไดท้นัที หลงัจากนั้นสรุปสาระส าคญัโดยตอบค าถามให้ไดว้า่ 
ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   อยา่งไร   และท าไม ซ่ึงนอกจากแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ือง
ไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัได้ง่ายดว้ย เน่ืองจากนิทานเป็นงาน
ประเภทบนัเทิงคดี หากตอบค าถามขา้งตน้เพียงอย่างเดียวก็จะท าให้ขาดรสชาติและคุณค่าของ
นิทานอย่างเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความย่อยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง
ไปพร้อมกนั 
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 ๑๒๖ 

ตาราง KWL - Chart เร่ือง  นายพรานกบังู 
ช่ือกลุ่ม........................................................................................................................................ 

 

K 
รู้อะไรบ้างเกีย่วกบั 
เร่ือง นายพรานกบังู 

W 
ต้องการรู้อะไรอกีบ้างเกีย่วกับ 

เร่ือง นายพรานกบังู 

L 
อ่านเร่ือง นายพรานกบังู  

แล้วรู้อะไรบ้าง 
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 ๑๒๗ 

ใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญนิทาน” 
 

 การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน เป็นการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดี     
โดยเน้ือเร่ือง ให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน  และท่ีส าคญันิทานจะให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน  ในการอ่าน
จบัใจความส าคญันิทาน  ควรพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  การอ่านนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอนัดับแรก เน่ืองจากช่ือเร่ือง      
จะเป็นส่วนน าทางให้อ่านนิทานไดเ้ขา้ใจ เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให้ผูอ้่านเขา้ใจเร่ืองไดท้นัที อีกทั้ง     
ช่ือเร่ืองของนิทานจะยกตวัละครข้ึนมาตั้งช่ือเร่ือง ท าให้ทราบว่านิทานเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร ดงันั้นผูอ่้านจึงควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก 
 ๒. ขอ้คิดของเร่ือง การอ่านนิทานทุกเร่ืองขอ้คิดเป็นส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านจะตอ้งพิจารณา
เพราะจะท าใหม้องเห็นแก่นของเร่ืองไดท้นัที หลงัจากนั้นสรุปสาระส าคญัโดยตอบค าถามให้ไดว้า่ 
ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   อยา่งไร   และท าไม ซ่ึงนอกจากแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ือง
ไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัได้ง่ายดว้ย เน่ืองจากนิทานเป็นงาน
ประเภทบนัเทิงคดี หากตอบค าถามขา้งตน้เพียงอย่างเดียวก็จะท าให้ขาดรสชาติและคุณค่าของ
นิทานอย่างเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความย่อยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง
ไปพร้อมกนั 
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 ๑๒๘ 

การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 
เร่ืองนายพรานกบังู 

 

 กาลคร้ังหน่ึงมีนายพรานเดินเขา้ไปในป่า  เขาเห็นตน้ไมใ้หญ่โค่นลงมา ก่ิงไมท้บัตวังู 
และงูก าลงัด้ินรนเพื่อเป็นอิสระ และร้องไห้ขอความช่วยเหลือ “โปรดเมตตาฉนัหน่อย ช่วยให้เป็น
อิสระที แลว้ฉนัจะตอบแทนบุญคุณท่าน” งูออ้นวอนนายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกก่ิงไมใ้ห้งู
ด้ินหลุดออกมาได ้แต่ทนัทีท่ีงูเป็นอิสระ มนัก็เล้ือยข้ึนมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ฟ่อ อๆ ท่ีขา้งหู 
“ฉนัจะกดัแก” งูขู่ “ออ้! เจา้ตอบแทนบุญคุณฉนัอยา่งน้ีหรือ” นายพรานถาม “เจา้น่าละอายใจบา้งนะ 
ฉันเป็นคนช่วยชีวิตเจ้า แต่เจ้ากลับมาฆ่าฉัน” นายพรานต่อว่า แต่งูอกตัญญูกลับไม่รู้ส านึก           
“ฉันจะกดัแก ฉันจะกดัแก” งูย  ้าค  าเดิม “เด๋ียวก่อนฉันขอให้เรียกผูต้ดัสินมาช้ีขาดก่อนว่าใครผิด    
ใครถูก เราจะใหใ้ครก็ตามท่ีพบเป็นคนแรกเป็นผูท้  าหนา้ท่ีน้ี” งูตกลง 
 ทั้งสองพากนัไปและพบสุนขัจิ้งจอก จึงเล่าเร่ืองทั้งหมดให้ฟัง “ช่วยเป็นผูพ้ิพากษาท่ี
ยุติธรรมให้แก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉันจะเป็นผูต้ดัสินให้ แต่ก่อนอ่ืนฉันจะตอ้งรู้
รายละเอียดท่ีเกิดข้ึนก่อน ขอใหก้ลบัไปท่ีเกิดเหตุก่อน ฉนัจะตดัสินความท่ีนั้น”  
 ทั้งหมดจึงพากนัไปท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ “เอาละไปอยู่ตรงท่ีเกิดเร่ืองไดแ้ลว้” นายพราน
ยกก่ิงไมข้ึ้น งูเล้ือยไปอยูท่ี่เดิม นายพรานวางก่ิงไมท้บัลงบนตวังู “เอาละพยายามด้ินออกมาให้ไดน้ะ 
น่ีเป็นค าตดัสินของฉนั”  สุนขัจิ้งจอกวา่แลว้ก็ชวนนายพรานเดินจากไป 
      
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
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 ๑๒๙ 

ใบงาน 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ในเร่ือง  ใหถู้กตอ้ง โดยใส่ล าดบัท่ีหนา้ขอ้  
 

เร่ือง   นายพรานกบังู 
 

.............. ๑. นายพรานวางก่ิงไมบ้นตวังู 

.............. ๒. ทั้งสองพากนัไปหาผูต้ดัสินวา่ใครถูกใครผดิ 

.............. ๓. ก่ิงไมท้บัตวังูด้ินรนเพื่อใหต้วัเป็นอิสระจากก่ิงไมท่ี้ทบัตวัเอง 

.............. ๔. นายพรานช่วยยกก่ิงไมอ้อกจากตวังู 

.............. ๕. งูร้องขอความช่วยเหลือ 

............... ๖. งูเล้ือยข้ึนมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ท่ีขา้งหู 

............... ๗. ผูต้ดัสินใหท้ั้งสองพามาท่ีเกิดเหตุ 

.............. ๘ . นายพรานเดินทางเขา้มาในป่า 

.............. ๙. ผูต้ดัสินชวนนายพรานเดินออกจากป่า 

.............. ๑๐. นายพรานต่อวา่งูวา่อกตญัญู แต่งูกลบัไม่ส านึก 
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 ๑๓๐ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
เร่ือง การอ่านจับใจความเร่ืองส้ัน      เวลา  ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน     นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒       ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้ น  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง
หรือข้อความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้ งค  าถาม         
ตอบค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  เร่ืองสั้นเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ  
การอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เข้าใจเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความได้ดี
ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน  
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามเร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

  ๓.๒  นกัเรียนสามารถล าดบัเหตุการณ์เร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
   ๓.๓  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑  การอ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองสั้น เร่ือง ท าดีให้เด็กเห็น 
 ๔.๒  จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๓๑ 

๕.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
๑.  การเตรียม 
ความพร้อมและให้
ความรู้พื้นฐานการอ่าน 
ประเภทบทอ่านเร่ืองสั้น
และการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  
KWL 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  การจดักิจกรรมฝึก
ความสามารถดา้น 
การอ่านจบัใจความ 
      ๒.๑ ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 
      ๒.๒ จดักิจกรรมการ
อ่านจบัใจความดว้ย
เทคนิค KWL มี  
๓ ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่๑ กิจกรรมก่อน 
การอ่าน ขั้น K   
นกัเรียนรู้อะไรบา้ง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

๑.  จดักลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ ๕ คน 
โดยคละความสามารถของนกัเรียน
เก่ง ปานกลาง และอ่อนตามกลุ่มเดิม 
พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการท างาน
กลุ่ม 
๒.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
๓.  อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
เร่ืองสั้น  
๔.  ช้ีแจงขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามเทคนิค KWL และการเขียน
บนัทึกลงในตาราง KWL - Chart  
 
 
 

๑.  ครูสนทนาถึงเร่ืองการกระท าความ
ดีของนกัเรียน 
๒.  ครูน าตวัอยา่งการกระท าความดี
ของบุคคลต่าง ๆ มายกตวัอยา่งให้
นกัเรียนฟัง 
๓.  ติดแผนภูมิตาราง KWL - Chart 
๔.  กระตุน้ให้นกัเรียนคิดและตอบ
ค าถามถึงส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้ เก่ียวกบั
เร่ือง  การกระท าความดีบนัทึกค าตอบ
ท่ีไดล้งในตาราง ช่อง K 
 

๑.  นกัเรียนเขา้กลุ่มเดิม
ของตนเอง 
๒.  ซกัถามส่ิงท่ีตนสงสยั
เก่ียวกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้และการอ่าน 
จบัใจความเร่ืองสั้น 
๓.  ตอบค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองสั้น 
๔.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติั
กิจกรรมและ การเขียน
บนัทึกลงในตาราง  
KWL - Chart 
 

๑.  นกัเรียนสนทนากบัครู
เร่ืองของการกระท าความดี 
๒.  ช่วยกนัระดมสมอง
อภิปรายถึงส่ิงท่ีรู้แลว้
เก่ียวกบัการกระท าความดี
ต่าง ๆ 
๓.  บนัทึกค าตอบท่ีไดล้ง 
ในตาราง ช่อง K ท่ีครู 
แจกใหเ้ป็นรายบุคคล 
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 ๑๓๒ 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขันที ่๒ กิจกรรม
ระหวา่งการอ่าน ขั้น 
W นกัเรียนตอ้งการรู้
อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่๓ กิจกรรม 
หลงัการอ่าน ขั้น L 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน 

๑.  ทบทวนเร่ืองการตั้งค  าถาม 
๒.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดและตั้ง
ค  าถามถึงส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้เก่ียวกบั
เร่ืองสั้น  “ท าดีให้เด็กเห็น”โดยครูคอย
ช่วยเหลือแนะน า และตั้งค  าถามเพิ่มเติม
ร่วมกบันกัเรียน เช่น  
       - การกระท าเช่นไรท่ีแสดงใหเ้ห็น 
วา่เป็นการท าความดี 
       - ลูกควรปฏิบติัตนอยา่งไรท่ีไม่ให ้
แม่เสียใจ 
       - ใครท่ีรักและห่วงใยเรามากท่ีสุด 
       - ประพฤติตนอยา่งไรท่ีเรียกวา่ 
กตญัญู 
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการรู้ลงในตาราง
ช่อง W  
๔.  แจกเร่ืองสั้ น ให้นักเรียนอ่านในใจ 
เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองและตอบค าถาม
ท่ีตั้งไวใ้นตารางช่อง W 
 

๑.  กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกส่ิงท่ีได ้
เรียนรู้แลว้หลงัจากการอ่านเร่ืองสั้นและ 
ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพื่อตรวจ
ค าตอบ 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้ 
ลงในตารางช่อง L 
๓.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัจดัล าดบั 
เหตุการณ์ของเร่ืองสั้นท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 
 

๑.  ทบทวนความรู้เดิมของ
ตนเองเก่ียวกบัการตั้ง 
ค าถามประเภทต่างๆ 
๒.  ร่วมกนัระดมสมอง 
และตั้งค าถามถึงส่ิงท่ี 
ตอ้งการรู้เก่ียวกบัเร่ือง   
“ท าดีใหเ้ด็กเห็น”  
๓.  บนัทึกค าถามท่ีตอ้งการ 
รู้ลงในตารางช่อง W เป็น 
รายบุคคล 
๔.  อ่านเร่ืองสั้น “ท าดี 
ใหเ้ด็กเห็น” และ 
ตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร่วมกนัระดมสมองถึง 
ส่ิงท่ีรู้แลว้หลงัจากการอ่าน 
เร่ืองสั้น “ท าดีให้เด็กเห็น”
วา่ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมาย 
อยา่งไร 
๒.  บนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
แลว้ลงในตารางช่อง L 
๓.  ช่วยกนัจบัล าดบั 
เหตุการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ 
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 ๑๓๓ 

กจิกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

 ๔.  กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั 
ตรวจสอบความรู้ท่ีนักเรียนรู้แล้วกับ
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้ท่ีตั้งไวใ้น 
ช่องW  วา่ไดต้อบค าถามครบทุกขอ้
หรือไม่ 
๕.  ใหน้กัเรียนเขียนใจความส าคญั 
ของเร่ืองสั้น 
 

๔.  ช่วยกนัตรวจสอบ 
ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว
กับความต้องการรู้ท่ีตั้ งไว้
ในช่อง  W 
๕.  นกัเรียนเขียนใจความ 
ส าคญัของเร่ืองสั้น 

๓.  การวดัและ
ประเมินผล 
 
 
 
 

๑.  สังเกตการร่วมกิจกรรมของ
นกัเรียน 
๒.  ตรวจสอบผลงานของนกัเรียน 
 

๑.  ร่วมฝึกปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ 
๒.  ส่งตาราง KWL - Chart  
ท่ีไดบ้นัทึกค าตอบไว้
เรียบร้อยแลว้ 

 
๖.  ส่ือการเรียนรู้ 

 ๖.๑   ตาราง KWL - Chart  เร่ืองสั้น 
 ๖.๒  ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจบัใจความส าคญัเร่ืองสั้น” 

 ๖.๓   เน้ือหาของเร่ืองสั้น “ท าดีใหเ้ด็กเห็น” 
 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน การตอบค าถามในการสนทนาโตต้อบและการพดู
อภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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 ๑๓๔ 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ................................................ครูผูส้อน 
               (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๓๕ 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๓๖ 

 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเร่ืองส้ัน 
 

ความหมายของเร่ืองส้ัน 
 เร่ืองส้ัน  เป็นงานเขียนชนิดหน่ึง   มีลกัษณะคลา้ย นวนิยาย แต่มีเน้ือเร่ืองท่ีสั้นกวา่ เป็น
เร่ืองท่ีแต่งข้ึนจากจินตนาการของผูเ้ขียน  โดยมีเค้าโครงเร่ืองจากชีวิตจริง  ก าหนดให้ตวัละคร           
มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินเร่ือง  มีฉากหรือสถานท่ีและเหตุการณ์ในเร่ือง  เร่ืองสั้นมีความยาว  
ไม่มากตวัละครไม่มาก เน้ือเร่ืองอาจจะเก่ียวกบัพฤติกรรมของตวัละคร  หรืออาจจะเป็นการบรรยาย  
พรรณนา  อารมณ์  ความรู้สึกของตวัละครท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
 

องค์ประกอบของเร่ืองส้ัน   
 เร่ืองสั้นมีส่วนประกอบ  ดงัน้ี 

 ๑. โครงเร่ือง  คือ เหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีก าหนดข้ึนและด าเนินไปจนจบ 
 ๒. ตวัละคร  คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินเร่ือง เพื่อให้เร่ืองมีความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน  พร้อมทั้งเป็นตวัแทนในการเสนอเร่ืองราว 

 ๓. แนวคิดและสาระ  คือ ความคิดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอใหผู้อ่้านทราบ 
 ๔. ฉากและสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ ขณะท่ีเหตุการณ์ของเร่ือง
ก าลงัด าเนินอยู ่
 ๕. บทสนทนา คือ ค าพูดของตวัละคร ซ่ึงจะช่วยในการด าเนินเร่ือง ท าให้เร่ืองมีความ
สมจริงมากข้ึน 
 ๖. ทศันะของผูป้ระพนัธ์  เร่ืองสั้ นทุกเร่ืองผูป้ระพนัธ์หรือผูแ้ต่งมกัจะแทรกทศันะ
(ขอ้คิดเห็น) ค่านิยม และทศันคติไวด้ว้ย 
 

ประเภทของเร่ืองส้ัน  
 เร่ืองสั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น  ๔  ประเภท คือ 
 ๑. ประเภทผูกเร่ือง เน้นความส าคัญของโครงเร่ือง การสร้างความขดัแยง้พร้อม
อุปสรรคของเร่ือง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจปัญหา และจบลงโดยการพลิกความคาดหมายหรือหกัมุม
การผูกโครงเร่ืองให้มีเหตุการณ์ผ ันผวนอย่างมิได้คาดหมายในตอนจบจะท าให้เร่ืองมีความ
สนุกสนานมากยิง่ข้ึน 

   ส
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 ๑๓๗ 

 ๒. ประเภทสร้างตวัละคร  เน้นความส าคญัของลกัษณะตวัละครให้เด่นชดัเป็นพิเศษ
หรือใชพ้ฤติกรรมของตวัละครเป็นการด าเนินเร่ือง 
 ๓. ประเภทสร้างบรรยากาศ เน้นความส าคัญท่ีฉาก ผู ้เ ขียนต้องการมีกลวิธีใน          
การบรรยาย เร่ืองสั้นประเภทมกัจะเป็นเร่ืองท่ีมีเหตุการณ์ต่ืนเตน้เร้าใจ เช่น หวาดกลวั  สยองขวญั 
น่าเกลียด เป็นตน้ 
 ๔. ประเภทใช้แนวคิด เป็นการเสนอแนวคิดอย่างใดอย่าง  แก่ผูอ่้านซ่ึงจะให้ความ
ประเทืองปัญญา  และความปัญญา  
 

การอ่านจับใจความส าคัญเร่ืองส้ัน 
 

 การจบัใจความเร่ืองสั้ นให้ได้ถูกตอ้งแม่นย  าอย่างรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร
เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  จึงมกัมีโครงเร่ืองท่ีซับซ้อนและไม่นิยม
บอกเร่ืองราวหรือแนวคิดส าคญัอยา่งตรงไปตรงมาผูอ่้านจึงควรใชแ้นวทางพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  นบัเป็นจุดช้ีแนะหวัใจของเร่ืองไวเ้ป็นอนัดบัแรก  เร่ืองสั้นบางเร่ืองตั้งช่ือ
ให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดช้ดัเจน  แต่บางเร่ืองก็ยากต่อการตีความ จึงควรพิจารณาจาก
ส่วนอ่ืนประกอบดว้ย 
 ๒. แก่นเร่ือง ผูอ่้านควรพิจารณาจากขอ้ขดัแยง้ของเร่ืองแลว้ติดตามว่าขอ้ขดัแยง้นั้น     
มีการส้ินสุดอย่างไรซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยู่ตอนทา้ยๆใกลจ้บเร่ือง จะท าให้มองเห็นแก่นเร่ืองไดท้นัที
หลงัจากนั้นพยายามสรุปสาระส าคญั  โดยการตอบค าถามให้ไดว้่า ใคร  ท าอะไร ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไร  และท าไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ืองไดแ้ลว้ ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้
เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดง่้ายดว้ย 
 ๓. ภูมิหลงั แมเ้ร่ืองสั้นจะเป็นเร่ืองสมมุติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเร่ืองให้ดูสมจริงมากท่ีสุด 
การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและเหตุการณ์ในเร่ือง จะช่วยใหจ้บัใจความไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 ๔. น ้าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่ง การจบัน ้าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่งให้ไดจ้ะช่วย              
จบัใจความส าคญัของเร่ืองไดแ้ม่นย  าข้ึน 
 ๕. การอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญัเพียงเพื่อตอบค าถามใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไรและท าไม    จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ    ดังนั้ น                   
ควรจบัใจความยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง ไปพร้อมกนั 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๑๓๐-๑๓๑. 
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 ๑๓๘ 

ตาราง KWL - Chart เร่ือง  ท าดีให้เด็กเห็น 
ช่ือกลุ่ม.................................................................................................................... .................... 

 

K 
รู้อะไรบ้างเกีย่วกบั 
เร่ือง ท าดีให้เด็กเห็น 

W 
ต้องการรู้อะไรอกีบ้างเกีย่วกับ 

เร่ือง ท าดีให้เด็กเห็น 

L 
อ่านเร่ือง ท าดีให้เด็กเห็น  

แล้วรู้อะไรบ้าง 
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 ๑๓๙ 

ใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญเร่ืองส้ัน” 
 

 การจบัใจความเร่ืองสั้ นให้ได้ถูกตอ้งแม่นย  าอย่างรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร
เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  จึงมกัมีโครงเร่ืองท่ีซับซ้อนและไม่นิยม
บอกเร่ืองราวหรือแนวคิดส าคญัอยา่งตรงไปตรงมาผูอ่้านจึงควรใชแ้นวทางพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  นบัเป็นจุดช้ีแนะหวัใจของเร่ืองไวเ้ป็นอนัดบัแรก  เร่ืองสั้นบางเร่ืองตั้งช่ือ
ให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดช้ดัเจน  แต่บางเร่ืองก็ยากต่อการตีความ จึงควรพิจารณาจาก
ส่วนอ่ืนประกอบดว้ย 
 ๒. แก่นเร่ือง ผูอ่้านควรพิจารณาจากขอ้ขดัแยง้ของเร่ืองแลว้ติดตามว่าขอ้ขดัแยง้นั้น     
มีการส้ินสุดอย่างไรซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยู่ตอนทา้ยๆใกลจ้บเร่ือง จะท าให้มองเห็นแก่นเร่ืองไดท้นัที
หลงัจากนั้นพยายามสรุปสาระส าคญั  โดยการตอบค าถามให้ไดว้่า ใคร  ท าอะไร ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไร  และท าไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ืองไดแ้ลว้ ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้
เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดง่้ายดว้ย 
 ๓. ภูมิหลงั แมเ้ร่ืองสั้นจะเป็นเร่ืองสมมุติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเร่ืองให้ดูสมจริงมากท่ีสุด 
การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและเหตุการณ์ในเร่ือง จะช่วยใหจ้บัใจความไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 ๔. น ้าสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่ง การจบัน ้ าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่งให้ไดจ้ะช่วย              
จบัใจความส าคญัของเร่ืองไดแ้ม่นย  าข้ึน 
 ๕. การอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญัเพียงเพื่อตอบค าถามใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไรและท าไม   จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ   ดังนั้ น                   
ควรจบัใจความยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง ไปพร้อมกนั 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์,  ๒๕๔๑), 
๑๓๐-๑๓๑. 
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 ๑๔๐ 

เร่ืองส้ัน  เร่ือง  ท าดีให้เด็กเห็น 
 

 คร้ังหน่ึงมีบา้นหลงัหน่ึงมีสามี ภรรยา  ลูกชาย  และคุณย่าแก่ ๆ คนหน่ึง คุณย่าแก่มาก
และไม่แข็งแรง มีอาการมือสั่นตลอดเวลา ท าให้ถือของล าบาก โดยเฉพาะเวลาท่ีคุณย่าทานขา้ว
ร่วมกบัครอบครัว คุณย่าจะถือชามขา้วได้ล าบาก  และท าขา้วหกลงบนโต๊ะตลอดเวลา ลูกสะใภ ้  
คุณย่าร าคาญกบัเร่ืองน้ีมาก จึงปรึกษากบัสามีว่า เวลาคุณย่าทานขา้วเขาจะท าขา้วหกเกล่ือนโต๊ะ  
นางทนไม่ไดเ้พราะมนัท าให้รู้สึกกินขา้วไม่ลง สามีก็ไม่รู้จะท าอยา่งไร เพราะเขาไม่สามารถท าให้
คุณย่าหายมือสั่นได้อีกไม่ก่ีวนัลูกสะใภ้ก็พูดกับสามีเร่ืองน้ีอีกว่า จะไม่แก้ไขอะไรเลยหรือ          
นางทนไม่ได้แล้ว หลังจากโต้เถียงกันไปสักพกั สามีก็ยอมตามภรรยาโดยเม่ือถึงเวลาทานข้าว           
เขาจะจดัให้แม่นัง่แยกโต๊ะต่างหากเพียงคนเดียว และใช้ถว้ยชามถูก ๆ บ่ิน ๆ เพราะคุณย่าท าถว้ย
แตกบ่อย ๆ 

  เม่ือถึงเวลาทานข้าว คุณย่าเศร้าใจมาก เพราะคุณย่าไม่มีปัญญาจะแก้ไขอะไรได ้        
นางนึกถึงอดีตท่ีนางเล้ียงดูลูกชายดว้ยความรักเสมอมา นางไม่เคยบ่นต่อความเหน่ือยยากและเวลา 
ท่ีลูกชายเจ็บไขน้างก็ดูแลอยา่งดีเวลาท่ีลูกชายมีปัญหาก็ช่วยแกไ้ขทุกคร้ัง แต่ตอนน้ี คุณย่ารู้สึกว่า  
ถูกทิ้งคุณย่าเสียใจมาก หลายวนัผา่นไป คุณย่ายงัเศร้าใจ รอยยิ้มเร่ิมจางหายไปจากใบหน้าของเขา 
หลานชายน้อย ๆ ของคุณย่าซ่ึงเฝ้าดูทุกอย่างมาตลอดก็เขา้มาปลอบใจ และบอกคุณย่าว่า เขารู้ว่า  
คุณย่าเสียใจมากท่ีพ่อแม่ของเขาท าแบบน้ี แต่หลานชายมีวิธีท่ีจะท าให้คุณย่ากลับไปทานข้าว      
รวมกบัทุกคน  ได้ความหวงัเร่ิมเกิดข้ึนในหัวใจของหญิงชรา จึงถามหลานชายว่าจะท าอย่างไร 
หลานก็ตอบว่าเย็นน้ีให้คุณย่าแกล้งท าชามของคุณย่าตกแตกเหมือนกบัไม่ได้ตั้งใจ คุณย่าได้ฟัง        
ก็แปลกใจ แต่เด็กน้อยยืนยนัว่าให้คุณย่าท าตามท่ีบอก ท่ีเหลือปล่อยเป็นหนา้ท่ีของหลานเอง  และ
แลว้ 

 เม่ือได้เวลาอาหารเย็น  หญิงชราก็ตดัสินใจลองท าตามท่ีหลานพูด  เพื่อจะดูว่าหลาน        
มีแผนอะไร หญิงชรายกถว้ยขา้วเก่าท่ีเต็มไปด้วยรอยบ่ินข้ึนแลว้แกลง้ปล่อยลงบนพื้นเหมือนกบั
หลุดมือ ถ้วยขา้วเก่า ๆ แตกกระจายยบัเยิน ลูกสะใภเ้ห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกข้ึนเตรียมจะด่าว่า    
คุณยา่แต่ลูกชายตวันอ้ยของนางกลบัชิงพูดข้ึนมาก่อนวา่ “ คุณยา่...” ท าไมท าชามแตกหมดเลยล่ะ
ครับ  น่ีผมกะว่าจะเก็บไวใ้ห้คุณแม่ใช้ตอนแก่นะ  แลว้คุณแม่จะเอาชามเก่า ๆ ท่ีไหนใช้กนัล่ะทีน้ี
............ คุณย่าน่ีใช้ไม่ได้เลยนะครับ เม่ือลูกสะใภไ้ด้ยินลูกชายพูดเช่นน้ีก็หน้าซีดและด่าคุณย่า       
ไม่ออกอีกต่อไป นางรู้ทนัทีว่าส่ิงท่ีนางท าจะเป็นตวัอย่างให้ลูกชายของนางปฏิบติัต่อมา เม่ือนาง  
แก่ตวัลงนางรู้สึกอบัอายและส านึกกบัการกระท าของตนเอง  ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานขา้วร่วมกนั
ตลอดมา 

http:/  /boy.blogth.com 
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 ๑๔๑ 

ใบงาน  
การอ่านจับใจความส าคัญจากเร่ืองส้ัน 

 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์จากเร่ืองสั้นโดยใส่หมายเลขล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั 
 พร้อมทั้งสรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
...............๑.  หลานชายคุณยา่ หาวธีิการใหคุ้ณยา่ไดท้านขา้วร่วมกนั 
...............๒.  สะใภคุ้ณยา่จดัเตรียมอาหารใหคุ้ณยา่ โดยการแยกโตะ๊และถว้ยชาม 
.............. ๓.  สะใภคุ้ณยา่ ไดย้นิลูกชายตนเองพดูเช่นน้ีก็หนา้ซีดด่าคุณยา่ไม่ออก 
.............. ๔.  คุณยา่แกลง้ท าถว้ยขา้วปล่อยลงพื้นแตกกระจาย 
.............. ๕.  คุณยา่มือสั่นถือถว้ยชามล าบากท าใหข้า้วหกบนโตะ๊ตลอดเวลา 
............... ๖.  หลงัจากสะใภส้ านึกตวัไดแ้ลว้ทุกคนก็มาทานขา้วรวมกนัตลอด 
............... ๗. หลานชายคุณยา่พดูวา่  “คุณยา่ท าชามเก่า ๆ แตกหมด  เขาจะเอาท่ีไหนใหแ้ม่ใช”้ 
................๘.  มีบา้นหลงัหน่ึงอาศยัอยูห่ลายคนมีสามี ภรรยา ลูกชายคุณยา่แก่ ๆ 
................ ๙. หลานชายคุณยา่เฝ้ามองอาการของคุณยา่อยูน่าน  
................ ๑๐. คุณยา่เสียใจมากเม่ือถึงเวลาทานขา้ว 
 

สรุปใจความส าคัญ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มควบคุม 
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 ๑๔๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มควบคุม 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

หน่วยการเรียนรู้    เร่ือง       การอ่านจับใจความข่าว         เวลาเรียน  ๒   ช่ัวโมง 

ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒      ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 

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

๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความข่าว คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบค าถาม
หาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง ข่าวเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจบัใจความ 
เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 

การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒  นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความของข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓   นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ หลกัการอ่านจบัใจความ 
 ๔.๒ การอ่านจบัใจความของข่าว 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑  น าเข้าสู่บทเรียน  
  ๕.๑.๑ ครูซกัถามนกัเรียนว่าการอ่านหนงัสือมีประโยชน์อยา่งไร และนกัเรียนมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการอ่านประเภทใดบา้ง มีหลกัการหรือวธีิการอ่านอยา่งไร 
  ๕.๑.๒ ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 

   ส
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 ๑๔๔ 

 ๕.๒  ขั้นสอน 
  ๕.๒.๑ ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบัข่าว 
  ๕.๒.๒ ครูยกตวัอย่างประโยคให้นักเรียนดูบนกระดานด าเพื่อหาใจความของ
ประโยคแต่ละประโยคอธิบายขอ้แตกต่างของประโยคพลความและประโยคใจความ 
  ๕.๒.๓ ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑  เร่ือง “การอ่านจบัใจความส าคญั” และ                    
ใบความรู้ท่ี ๒ “การอ่านจบัใจความส าคญัข่าว”หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนตอบค าถามและสรุปการอ่าน
จบัใจความของข่าว โดยครูจะคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 
  ๕.๒.๔ ครูแจกข่าวเร่ือง “โรคหน้าร้อน” ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านอย่างผ่าน ๆ  
ในเวลา  ๑๕ นาที หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทุกคนตั้งค  าถามและตอบค าถามจากข่าวท่ีอ่าน 
  ๕.๒.๕ ครูให้นักเรียนอ่านข่าวทีละย่อหน้าแล้วหาประโยคใจความส าคญัแล้ว
เรียบเรียงใจความส าคญัทั้งหมด เขียนดว้ยภาษาของตนเองแลว้น าใบงานส่งครู                                  

 ๕.๓  ข้ันสรุป     
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความส าคญัของข่าวเร่ือง“ โรคหนา้ร้อน” พร้อมทั้ง
บอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านข่าว    
  

๖.  ส่ือการเรียนรู้ 
 ๖.๑   แถบประโยคใจความและพลความ 
 ๖.๒ ใบงานการจบัใจความส าคญั 
 ๖.๓  ใบความรู้ “การอ่านจบัใจความส าคญั” 
 ๖.๔ ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์จ านวน ๑ เร่ือง 
 

๗.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
  วธีิการประเมินผล 
 ๗.๑  สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
 ๗.๒  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน  การตอบค าถาม  การพดูอภิปราย 
 ๗.๓  ตรวจผลงานการเขียนสรุปใจความส าคญั 
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 ๑๔๕ 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
                                                                                    ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                                                                                             (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๔๖ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๔๗ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

 การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
เช่น  เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ืองท่ีส าคัญ  เก็บความรู้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันะของผูเ้ขียน 
 ใจความส าคัญ  หมายถึง  ใจความส าคญัและเด่นท่ีสุดในยอ่หนา้  เป็นแก่นของยอ่หนา้ท่ี
สามารถคลอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้น  หรือเป็นประโยคท่ีสามารถเป็น        
หวัเร่ืองของยอ่หนา้นั้นได ้ ถา้ตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด  หรือสามารถเป็นใจความหรือ
ประโยคเด่ียวๆ ได ้ โดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ  ในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญั
เพียงประโยคเดียว  หรืออยา่งมากไม่เกิน ๒ ประโยค 
 

ลกัษณะส าคัญของใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัมีลกัษณะ  ดงัน้ี 

  
 ๑. ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีท าหน้าท่ีคลุมใจความของขอ้ความอ่ืน ๆ  ในตอน     
นั้น ๆ ไดห้มด  ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 
 ๒. ใจความส าคัญของข้อความหน่ึง  ๆ หรือย่อหน้าหน่ึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียง     
ประการเดียว 

 ๓. ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค 
ซ้อนก็ได้  แต่ในบางกรณี  ใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ขอ้ความตอนนั้น ๆ  

 ๔. ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 

การพจิารณาความส าคัญ 
 ใจความส าคญัจะปรากฏอยูใ่นต าแหน่งของขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ใจความส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้  ดงัน้ี 
  ๑.๑  ใจความส าคญัอยู่ในต าแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ใน
ต าแหน่งถดัไป 
  ๑.๒ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งทา้ยของยอ่หนา้  โดยกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ   
อยา่งคลุม ๆ ไวก่้อนในตอนตน้ 

   ส
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 ๑๔๘ 

  ๑.๓  ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้  มีรายละเอียดอยูต่รงกลาง 
  ๑.๔  ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้    

 ๒. อ่านจบัใจความส าคญัท่ีปรากฏรวมอยูใ่นหลาย ๆ ยอ่หนา้  การอ่านเพื่อจบัใจความ 
ส าคญัแบบน้ีมีหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  ๒.๑  อ่านอยา่งคร่าว ๆ พอเขา้ใจ 
  ๒.๒  อ่านใหร้ายละเอียด 
  ๒.๓ อ่านแลว้ถามตวัเองวา่  เร่ืองน้ีมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  ท าไม 

 อน่ึง  การตั้งค  าถามไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งหมด  อาจจะตอ้งเปล่ียนไปตามเง่ือนไข
ของงานเขียน  เช่น  เร่ืองอะไร  ใครเป็นผูเ้ขียน  ความวา่อยา่งไร 
 

วธีิการจับใจความส าคัญ 
 วิธีจบัใจความส าคญัหลายอย่าง  ข้ึนอยูก่บัความชอบว่าจะท าอย่างไร  เช่น  ขีดเส้นใต ้ 
หรือตีเส้นลอ้มกรอบขอ้ความส าคญั  การใช้สีต่างๆ กนั  แสดงความส าคญัมากน้อยของขอ้ความ  
การท าบนัทึกย่อก็เป็นขบวนการส่วนหน่ึงของการอ่านจบัใจความส าคญัท่ีดีและได้ผล  แต่ผูอ่้าน
ควรยอ่ดว้ยภาษาและส านวนของตนเอง  ไม่ควรยอ่ดว้ยการตดัเอาความส าคญัมาเรียงต่อกนั  เพราะ
วธีิน้ีอาจท าให้ผูอ่้านพลาดสาระส าคญับางตอนไป  อนัเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ได ้
 

หลกัการอ่านเพือ่จับใจความส าคัญ 
 ๑. อ่านจากบนลงล่างแทนการอ่านจากซา้ยไปขวาทีละตวั 
 ๒. อยา่อ่านทุกตวัอกัษร  เพราะจะท าใหอ่้านไดช้า้ 

 ๓. ฝึกกวาดสายตาเป็นห้วงๆ เพื่อท่ีจะไดอ่้านไดที้ละประโยคๆ ซ่ึงจะช่วยให้อ่านได้
รวดเร็ว 
 ๔. พยายามเก็บความของแต่ละคน  เม่ืออ่านจบตอนหน่ึงแล้ว โดยรู้จกัแยกใจความ
ส าคญัและใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละขอ้ความออกจากกนัใหไ้ด ้
 ๕. ขณะท่ีอ่านตอ้งนึกไวเ้สมอว่าเร่ืองท่ีก าลงัอ่านอยู่นั้นเป็นเร่ืองอะไร  มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออะไร  เม่ืออ่านจบแลว้จะไดต้อบปัญหาท่ีตั้งไวไ้ด ้
 ๖. พยายามใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีตอ้งการเพียงอยา่งเดียว  เม่ือตอ้งการจะอ่าน เพื่อตอบ
ปัญหาหรือจบัใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเร่ืองหลักภาษาหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๔๙ 

 ๗. อยา่พยายามอ่านซ ้ าเพราะจะท าใหเ้สียเวลา  ในบางคร้ังเราอาจจะไดค้วามหมายจาก
ประโยคถดัไปได ้

 ๘. ฝึกอ่านอยา่งสม ่าเสมอ  อ่านหนงัสือหลาย ๆ  ประเภทเพื่อใหเ้กิดความช านาญ 
 ในการอ่านใด ๆ ก็ตาม  จุดมุ่งหมายเพื่อจบัใจความส าคญัของขอ้ความท่ีไดอ่้าน  ดงันั้น  

ถา้รู้จกัสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของขอ้ความแต่ละขอ้ความ  และรู้จกัแยกใจความหลกั
ออกจากใจความรองได ้ ก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 
ท่ีมา : แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๗๘-๘๐. 
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 ๑๕๐ 

เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญข่าว” 
 

 การรายงานข่าวโดยทั่วไปมุ่งเสนอสาระส าคัญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้อ่านจับ
ใจความไดร้วดเร็วท่ีสุด โครงสร้าง และรูปแบบของการเขียนข่าวจะมีส่วนช้ีแนะการจบัใจความให้
ถูกตอ้งและรวดเร็วไดม้าก แนวทางการอ่านจบัใจความข่าวอยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาดงัน้ี 

 ๑.  พาดหัวข่าว  เป็นจุดบอกใจความส าคญัท่ีสุดของข่าวไดช้ดัเจนและรวดเร็วเพราะ 
จะประมวลหวัใจของข่าวทั้งหมดมาเสนอไวอ้ยา่งสั้นๆ เป็นอนัดบัแรก หากไดใ้จความส าคญัชดัเจน
เพียงพอแก่ความตอ้งการแลว้ ไม่ตอ้งอ่านส่วนอ่ืนอีกก็ได ้   เช่น  

   ไอเดียนักวชิาการกนัหวดัแพร่เช้ือ นายกฯถกเครียด  
  “อภิสิทธ์ิ” เรียกทีมสาธารณสุขเขา้รายงานสรุปสถานการณ์ไขห้วดัใหญ่ ๒๐๐๙ ย  ้า

ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีตอ้งไปพดูเร่ืองการปิดประเทศ             
 ๒.  ความน าหรือวรรคน าข่าวและเนือ้ข่าว  ลกัษณะของการเขียนข่าวมีรูปแบบคลา้ยกบั

บทความหรือสารคดี คือ มีวรรคน าก่อนและจึงเสนอเน้ือข่าวไปตามล าดบั เน้ือหาข่าวโดยทัว่ไป    
มกัน าเสนอเร่ืองราววา่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   และอยา่งไร 
 การน าเสนอเน้ือหาข่าวอาจมีหลายย่อหน้า ย่อหน้าแรกเป็นวรรคน า เป็นการสรุป
ประเด็นส าคญั  ย่อหน้าต่อไปเป็นการขยายความว่า เกิดเหตุท่ีไหน เม่ือไร  เวลาใด เป็นอย่างไร      
ซ่ึงอาจจะมีหลายย่อหน้า และในย่อหน้าสุดทา้ยเป็นการสรุปประเด็นส าคญัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง   หรือ
กล่าวถึงประเด็นอ่ืนท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงมาก่อน เช่น  

 ประธานชมรมท่องเทีย่วศรีสวสัดิ์ 
วอนรัฐช่วยโปรโมตเพิม่ทวัริสต์                      

        นายจรินทร์    พรบณัฑิตปัทมา  ประธาน 
 ชมรมท่องเท่ียว อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผย                                        
 เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี อ.ศรีสวสัด์ิ วา่  
 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรู้จกักนัดี คือ น ้าตกเอราวณั  
 เข่ือนศรีนครินทร์ และเป็นท่ีรู้จกักนั คือ น ้าตก 
 หว้ยแม่ขมิ้น แต่ท่ีไม่รู้จกักนัยงัมีอีกหลายแห่ง อาทิ 
 โบสถส์แตนเลส ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ยสแตนเลสทั้งหลงั 
 อยูบ่ริเวณปากล าหว้ยขาแขง้ โดยจะตอ้งใชก้ารเดิน 
 ทางดว้ยเรือ ซ่ึงเช่ือวา่มีแห่งเดียวในโลก 
 

ความน า 
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 ๑๕๑ 

        ประธานชมรมท่องเท่ียวอ าเภอศรีสวสัด์ิ  
 เปิดเผยอีกวา่นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น 
 ภาพวาดอายปุระมาณ  ๓,๐๐๐ ปี ท่ีเขาโจดในพื้นท่ี 
 อ าเภอด่านแม่แฉลบ อยูก่่อนถึงตวั อ.ศรีสวสัด์ิ ประมาณ 
 ๒-๓ กิโลเมตร ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีมีนกัท่องเท่ียวเดิน 
 ทางมาเท่ียวนอ้ยมาก  เพราะไม่มีการโฆษณาชกัชวน 

ใหค้นเขา้มาเท่ียว ซ่ึงหากเดินทางไปอีกเพียงเล็กนอ้ย 
จะพบกบัโบสถท่ี์สร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั เป็น 

 สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นอีกจุดหน่ึงซ่ึงน่าจะได ้
 แนะน าใหผู้ค้นมาเท่ียวชม นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียว 
 แลว้ยงัมีแหล่งอาหารโดยเฉพาะปลาสดๆ จากธรรมชาติ 
 ซ่ึงทางเข่ือนศรีนครินทร์ ปล่อยลงอ่างเก็บน ้าเพื่อให ้
 ชาวบา้นสามารถจะมาขายรวมทั้งยงัมีท่ีพกัไวพ้ร้อม 
 ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยสามารถเลือกไดต้ามความ 
 พึงพอใจตั้งแต่ในรูปแบบของโฮมสเตย ์ท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
 พกัรวมกบัชาวบา้น หรือ จะเลือกพกันอนในแพ  
 เป็นรีสอร์ทระดบั ๕ ดาว ท่ี อ.ศรีสวสัด์ิ มีความพร้อม 
 ในทุกๆดา้น 
 

นายจรินทร์  เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ อยา่งไรก็ตาม 
  ท่ีผา่นมายงัพบวา่ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในพื้นท่ี 
  นอ้ยมาก สาเหตุอาจจะเน่ืองมาจากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
  จากภาครัฐในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เท่าท่ีควร ซ่ึงนโยบาย 
  ของประเทศไดร้ะบุวา่สนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
  แต่ในพื้นท่ีอ าเภอศรีสวสัด์ิถือวา่นอ้ยมาก อาจจะเป็นเพราะ 
  พื้นท่ีอ าเภอศรีสวสัด์ิอยูไ่กลปืนเท่ียงเลยไม่มีใครสนใจ 
  ทั้ง ๆ ท่ีอยูห่่างตวัเมืองกาญจนบุรีเพียง ๖๐ กิโลเมตรเท่านั้น 
 

ข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ฉบบัวนัท่ี ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ :  ๒๖ 
 
 

ขยายความ 

สรุปความ 
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 ๑๕๒ 

ใบความรู้ที ่๑ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความส าคัญ 

 

 การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  
เช่น  เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ืองท่ีส าคัญ  เก็บความรู้หรือข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันะของผูเ้ขียน 
 ใจความส าคัญ  หมายถึง  ใจความส าคญัและเด่นท่ีสุดในยอ่หนา้  เป็นแก่นของยอ่หนา้ท่ี
มีเน้ือหาคลอบคลุมเน้ือความในยอ่หนา้นั้น  หรือเป็นประโยคท่ีสามารถเป็นหวัเร่ืองของยอ่หนา้นั้น
ได ้ ถ้าตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด  หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเด่ียว ๆ ได ้ 
โดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ  ในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญัเพียงประโยคเดียว  
หรืออยา่งมากไม่เกิน ๒ ประโยค 
 

ลกัษณะส าคัญของใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 ๑. ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีมีเน้ือความคลุมใจความของขอ้ความอ่ืน ๆ  ในตอน
นั้น ๆ ไดห้มด  ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 
 ๒. ใจความส าคัญของข้อความหน่ึง  ๆ หรือย่อหน้าหน่ึง ๆ  ส่วนมากจะมีเพียง      
ประการเดียว 
 ๓. ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค
ซ้อนก็ได้  แต่ในบางกรณี  ใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ขอ้ความตอนนั้น ๆ  

 ๔. ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 

การพจิารณาใจความส าคัญ 
 ใจความส าคญัจะปรากฏอยูใ่นต าแหน่งของขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ๑. ใจความส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้  ดงัน้ี 
  ๑.๑  ใจความส าคญัอยู่ในต าแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ใน
ต าแหน่งถดัไป เช่น   ในการบันเทิงและกีฬาไม้ไผ่มีส่วนส าคัญร่วมอยู่ด้วยเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
ในการท าเคร่ืองดนตรี  อนัไดแ้ก่ ลูกระนาด  องักะลุง  ขลุ่ย  เกราะ  และเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของการแสดง  การเต้นร า เช่น ร ากระทบไม้  ร าต่าง ๆ ท่ีต้องใช้เคร่ืองมือท าจากไม้ไผ่ท าให ้        
การเตน้ร านั้น ๆ งดงามน่าดูเป็นอนัมาก ส าหรับการกีฬาไมไ้ผใ่ชท้  าโครงวา่วไดดี้ 
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 ๑๕๓ 

 ๑.๒  ใจความส าคญัอยู่ในต าแหน่งกลางของย่อหน้า  เช่น  ความมธัยสัถ์ไม่ใช่     
การเก็บเงินโดยไม่น าเงินมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ เพราะถา้ท าเช่นนั้น เรียกว่า เป็นการตระหน่ี     
ถ่ีเหนียว  แต่ความมัธยัสถ์เป็นการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ รู้จกัใชใ้นส่ิงท่ีควรใช ้รู้จกัเก็บในส่ิงท่ีควร
เก็บ เป็นการเตรียมตวัเพื่อกาลขา้งหนา้ ความตระหน่ีจึงเป็นโทษ ส่วนความมธัยสัถ์เป็นคุณ เพราะ
ความมธัยสัถเ์ป็นการสร้างฐานะของตวัเองและครอบครัวใหม้ัน่คงและมัง่คัง่ 

 ๑.๓ ใจความส าคญัอยู่ท้ายย่อหน้า  เช่น  ในป่าซ่ึงมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลนั้น  
นอกจากจะมีต้นไม้น้อยใหญ่จ านวนมากข้ึนอยู่แน่นขนัดแล้ว ยงัเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า          
นานาชนิด รวมทั้งนก  แมลง  และส่ิงมีชีวติขนาดเล็ก  ซ่ึงมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า  เรียกวา่ จุลินทรีย ์ 
พืชและสัตวใ์นป่าตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั  ป่าไม้จึงอุดมไปด้วยส่ิงอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
อย่างมากมาย 

 ๑.๔ ใจความส าคญัอยูใ่นต าแหน่งตน้และทา้ยยอ่หนา้   เช่น  การอ่านหนังสือเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน  โดยเฉพาะนกัเรียนตอ้งถือว่าการอ่านหนงัสือเป็นส่ิงส าคญัมากกว่างาน  
อ่ืน ๆ เพราะวยันกัเรียนจะตอ้งแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมส าหรับชีวิตในวยัผูใ้หญ่ การอ่านหนงัสือ
จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กวา้งขวาง  การอ่านมากท าให้มีความรู้มาก ท าให้สติปัญญา       
เฉียบแหลม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตดัสินใจไดถู้กตอ้งและแกปั้ญหาต่างๆได ้ท าให้ชีวิต
ประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้นการอ่านหนังสือยงัท าให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินและใช ้      
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  ถ้านักเรียนต้องการเป็นคนรอบรู้กต้็องเป็นนักอ่าน 

 ๒. อ่านจบัใจความส าคญัท่ีปรากฏรวมอยูใ่นหลาย ๆ ยอ่หนา้  การอ่านเพื่อจบัใจความ 
ส าคญัแบบน้ีมีหลกัส าคญัของการปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
  ๒.๑  อ่านอยา่งคร่าว ๆ พอเขา้ใจ 
  ๒.๒  อ่านใหร้ายละเอียด 
  ๒.๓  อ่านแลว้ถามตวัเองวา่  เร่ืองน้ีมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  ท าไม 

 อน่ึง  การตั้งค  าถามไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทั้งหมด  อาจจะตอ้งเปล่ียนไปตามเง่ือนไข
ของงานเขียน  เช่น  เร่ืองอะไร  ใครเป็นผูเ้ขียน  ความวา่อยา่งไร 
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 ๑๕๔ 

ใบความรู้ที ่๒ 
เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญข่าว” 

 

 การรายงานข่าวโดยทั่วไปมุ่ง เสนอสาระส าคัญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้อ่าน              
จบัใจความไดร้วดเร็วท่ีสุด โครงสร้าง และรูปแบบของการเขียนข่าวจะมีส่วนช้ีแนะการจบัใจความ
ใหถู้กตอ้งและรวดเร็วไดม้าก แนวทางการอ่านจบัใจความข่าวอยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณา
ดงัน้ี 

 ๑.  พาดหัวข่าว  เป็นจุดบอกใจความส าคญัท่ีสุดของข่าวไดช้ดัเจนและรวดเร็วเพราะ 
จะประมวลหวัใจของข่าวทั้งหมดมาเสนอไวอ้ยา่งสั้นๆ เป็นอนัดบัแรก หากไดใ้จความส าคญัชดัเจน
เพียงพอแก่ความตอ้งการแลว้ ไม่ตอ้งอ่านส่วนอ่ืนอีกก็ได ้   เช่น  

   ไอเดียนักวชิาการกนัหวดัแพร่เช้ือ นายกฯถกเครียด  
  “อภิสิทธ์ิ” เรียกทีมสาธารณสุขเขา้รายงานสรุปสถานการณ์ไขห้วดัใหญ่ ๒๐๐๙ ย  ้า

ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีตอ้งไปพดูเร่ืองการปิดประเทศ             
 ๒.  ความน าหรือวรรคน าข่าวและเนือ้ข่าว  ลกัษณะของการเขียนข่าวมีรูปแบบคลา้ยกบั

บทความหรือสารคดี คือ มีวรรคน าก่อนและจึงเสนอเน้ือข่าวไปตามล าดบั เน้ือหาข่าวโดยทัว่ไป    
มกัน าเสนอเร่ืองราววา่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   และอยา่งไร 

 การน าเสนอเน้ือหาข่าวอาจมีหลายย่อหน้า ย่อหน้าแรกเป็นวรรคน า เป็นการสรุป
ประเด็นส าคญั  ย่อหน้าต่อไปเป็นการขยายความว่า เกิดเหตุท่ีไหน เม่ือไร  เวลาใด เป็นอย่างไร      
ซ่ึงอาจจะมีหลายย่อหน้า และในย่อหน้าสุดทา้ยเป็นการสรุปประเด็นส าคญัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง   หรือ
กล่าวถึงประเด็นอ่ืนท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึงมาก่อน เช่น 
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 ๑๕๕ 

เนือ้หาของข่าวในการสอนอ่านจับใจความ 
 

กทม.  เตือนระวงั  “โรคหน้าร้อน” 
 นพ. กฤษณ์  หิรัญรัศ  ผอ.ส านักอนามยั กทม. กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงท่ีมี
แมลงวนัชุกชุม และแมลงวนัน้ีจะน าเช้ืออหิวาตกโรค  บิด  ไทฟอยด์ และเช้ืออ่ืน ๆ ท่ีก่อให้เกิด
อาการอุจจาระร่วงจากผูป่้วยไปสู่ผูอ่ื้นไดโ้ดยปนเป้ือนลงในอาหาร  เม่ือเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายแลว้  
จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว  ซ่ึงเม่ือเกิดอาการถ่ายอุจจาระเหลวแล้วให้รับประทานผงน ้ าตาล    
เกลือแร่ และไม่ควรใช้ยาแก้ท้องเสียท าให้หยุดถ่ายอุจจาระเน่ืองจากเช้ือโรคจะกระจายไปทัว่
ร่างกายและอาจท าใหมี้อาการรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะในเด็ก แต่ถา้รับประทานผงน ้ าเกลือแร่แลว้
ยงัมีการถ่ายอุจจาระบ่อย คือ ถ่ายมากกว่า ๓ คร้ังต่อวนั ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด หรือถ่ายเป็นน ้ า
ปริมาณมาก ๆ ใหรี้บไปรับการรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขไดทุ้กแห่ง 
 ส าหรับผูท่ี้เดินทางไปพกัผอ่นบริเวณชายทะเล และผูท่ี้ท  างานกลางแจง้ในช่วงฤดูร้อนน้ี 
ควรหาครีมป้องกนัแสงแดดเพื่อป้องกนัผวิไหมเ้กรียม และมะเร็งผวิหนงั 
 ส่วนผูท่ี้เล้ียงสุนัข  และสุนัขท่ีบา้นยงัไม่ได้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้  ร้อนน้ี
ขอให้รับบริการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคพาสุนขับา้ไดท่ี้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทั้ง ๖๑ แห่ง ของ
กทม. 
 

ข่าวหนงัสือพิมพข์่าวสด ฉบบัวนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๐. 
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 ๑๕๖ 

แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มควบคุม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
หน่วยการเรียนรู้    เร่ือง       การอ่านจับใจความบทความ     เวลาเรียน  ๒  ช่ัวโมง 
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความบทความ  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง
หรือข้อความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้ งค  าถาม         
ตอบค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  บทความ เป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ
การอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เข้าใจเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความได้ดี
ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
  ๓.๒  นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความส าคญัไดถู้กตอ้ง 

 ๓.๓  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากบทความท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ การอ่านจบัใจความส าคญัของบทความเร่ือง  “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 

 ๔.๒  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑  ขั้นน าเข้าสู่การเรียนรู้  
         ๕.๑.๑  ครูสนทนากบันกัเรียนถึงการอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ นกัเรียนเช่ือตามท่ีเขียน
ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด การพิจารณาเร่ืองท่ีอ่านมีผลดีอยา่งไร 
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 ๑๕๗ 

 ๕.๒  ขั้นสอน 
                       ๕.๒.๑ ครูอธิบายและซักถามนักเรียนเก่ียวกบัความหมาย ส่วนประกอบและ
ประเภทของบทความ 
          ๕.๒.๒ ครูแจกใบความรู้การอ่านจบัใจความส าคญัของบทความให้นกัเรียนอ่าน
แลว้ตอบค าถามของครู 
      ๕.๒.๓ ครู น าบทความเร่ือง “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” ให้นกัเรียนอ่าน แลว้ให้
นกัเรียนหาประโยคใจความส าคญัของยอ่หนา้  

     ๕.๒.๔ ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามแลว้ใหเ้พื่อนตอบ 
                   ๕.๒.๕ ครูสุ่มนกัเรียนออกมาสรุปใจความของบทความท่ีอ่านหนา้ชั้นเรียน 
     ๕.๓  ข้ันสรุป 
      ครูใหน้กัเรียนเขียนใจความส าคญั  “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 
 

๖.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
            ๖.๑  ใบความรู้ “การอ่านจบัใจความส าคญับทความ” 
             ๖.๒  เน้ือหาของบทความ “การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่” 
 

๗.  การวดัผลและประเมินผล 
             ๗.๑  สังเกตการอภิปราย 
             ๗.๒  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
       ๗.๓  ตรวจผลงาน 
 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                                                                                             (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๕๘ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๕๙ 

สาระการเรียนรู้ 
การอ่านจับใจความบทความ 

 

ความหมายของบทความ  
 บทความ   เป็นข้อเขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้และความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง         
แก่ผูอ่้านเป็นส าคญั รวมทั้งช่วยกระตุน้ชกัจูงใหผู้อ่้านเกิดความคิดในเร่ืองต่าง ๆ  
 การอ่านบทความท าให้ผูอ่้านเป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และทันต่อ        
การเปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ  การเมือง  การต่างประเทศ เป็นตน้ 
 

ส่วนประกอบของบทความ      
 บทความมีส่วนประกอบ  ๓  ส่วน  คือ 
 ๑. บทน า  อยู่ย่อหน้าแรกของบทความ  มีลักษณะกล่าวน าหรือให้ความรู้พื้นฐาน
บางคร้ังอาจบอกเจตนาของผูเ้ขียน  บางคร้ังอาจกระตุน้ใหผู้อ่้านสนใจอ่านเน้ือเร่ือง 

 ๒. เน้ือหา  เป็นส่วนส าคญัของบทความเพราะใหค้วามรู้และสาระแก่ผูอ่้าน 
 ๓. สรุป  เป็นส่วนทา้ยของบทความ  ใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้าน  เป็นการสรุป
เน้ือหาและสร้างความประทบัใจในการอ่าน 
 

ประเภทของบทความ    
 บทความอาจแบ่งเป็นประเภท ไดด้งัน้ี 
 ๑. บทความบรรยายเหตุการณ์หรือเล่าเร่ือง เป็นบทความท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองราวต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านไดมี้ส่วนร่วมรู้เห็นประสบการณ์ดงักล่าวของ
ผูเ้ขียน เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความสนใจ  ต่ืนเตน้ประทบัใจ 
 ๒.  บทความเสนอความคิด  เป็นบทความท่ีผู ้เขียนต้องการเสนอความเห็นหรือ
แนวความคิดของตนอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผูอ่้าน  อาจเป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือช้ีแนะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ๓.  บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยอาศยัขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ์ และเหตุผลมาสนบัสนุนการวิจารณ์นั้น  การวิจารณ์ตอ้งวิจารณ์
ตามหลกัการวจิารณ์มิใช่อารมณ์ของผูเ้ขียน 
 ๔.  บทความวิชาการ เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนมุ่งให้รู้อย่างใดอย่างหน่ึง ตอ้งมีหลกัฐาน
ขอ้มูลทางวชิาการท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการเขียน ท าใหบ้ทความนั้นสามารถอา้งอิงเป็นหลกัฐานได ้
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 ๑๖๐ 

 ๕.  บทความเชิงวิเคราะห์ เป็นบทความพิจารณาแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ โดยใช้ความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนมาวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  และช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญั 
 

การอ่านจับใจความส าคัญบทความ 
 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือการพยายาม
คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูแ้ต่งตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านใหไ้ดว้า่คืออะไร โดยบทความแต่ละเร่ืองจะ
มีแนวคิดส าคญัซ่ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอยา่งเดียว  ผูแ้ต่งนิยมเปิดเผยใจความส าคญั
ของเร่ืองไว ้ ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๑.  การบอกใจความส าคัญตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด เพราะ             
การกล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา แลว้เสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมาก่อนในตอนตน้
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 ๒.  การบอกใจความส าคญัตอนต้น เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงข้ามกับแบบแรก คือ   
บอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหัวใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ตน้เร่ือง  จากนั้นจึง
เสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่ เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ๑.  จุดช้ีแนะใจความส าคัญของบทความท่ีสามารถค้นหาได้รวดเร็วท่ีสุด     เป็น        
อนัดบัแรก คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา 
ช่ือเร่ืองจึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก  

 ๒.  บทความเร่ืองหน่ึง ถา้มีหลายยอ่หนา้ ในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัอยา่งหน่ึง
เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกนั จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ือง 
ไดง่้าย  

 ๓.  งานเขียนประเภทบทความ มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ จึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 

 
ท่ีมา : แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๗๘-๘๐. 
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 ๑๖๑ 

ใบความรู้เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญบทความ” 
 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือการพยายาม
คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูแ้ต่งตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านให้ไดว้่าคืออะไร โดยบทความแต่ละเร่ือง 
จะมีแนวคิดส าคญัซ่ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอย่างเดียว  ผูแ้ต่งนิยมเปิดเผยใจความ
ส าคญัของเร่ืองไว ้ ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๑.  การบอกใจความส าคัญตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด เพราะ             
การกล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา แลว้เสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายความมาก่อนในตอนตน้
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 ๒.  การบอกใจความส าคญัตอนต้น เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงข้ามกับแบบแรก คือ   
บอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหัวใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ต้นเร่ือง  จากนั้น        
จึงเสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่ เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ๑.  จุดช้ีแนะใจความส าคัญของบทความท่ีสามารถค้นหาได้รวดเร็วท่ีสุด   เป็น     
อนัดบัแรก คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอยา่งตรงไปตรงมา 
ช่ือเร่ืองจึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก  

 ๒.  บทความเร่ืองหน่ึง ถา้มีหลายยอ่หนา้ ในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัอยา่งหน่ึง
เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกนั จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ือง 
ไดง่้าย  

 ๓.  งานเขียนประเภทบทความ มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ จึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 
 
ท่ีมา : แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๗๘-๘๐. 
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 ๑๖๒ 

บทความ เร่ือง การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 

 นมแม่นบัเป็นสุดยอดอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กทารกมากท่ีสุด  ปัจจุบนัองค์การ
อนามยัโลก  ไดมี้นโยบายสนบัสนุนให้ทุกประเทศสมาชิกเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกนั  
อยา่งนอ้ย  ๖  เดือน  เพราะในน ้ านมแม่มีสารอาหารต่าง ๆ กวา่ ๒๐๐ ชนิด อาทิ  ดีเอชเอ  สารเอเอ   
ท่ีจะช่วยสร้างเซลลส์มอง เส้นใยปราสาท และจอปราสาทตา กระตุน้การเจริญเติบโตของเน้ือสมอง  
ท่ีไม่สามารถไดจ้ากนมชนิดอ่ืน และการให้ลูกด่ืมนมแม่จะช่วยเพิ่มความผูกพนัระหว่างแม่กบัลูก 
ช่วยให้พฒันาการของสมองลูก เพราะไดรั้บการกระตุน้อยา่งต่อเน่ือง  และยงัยืนยนัจากผลการวิจยั 
พบวา่ เด็กท่ีกินนมแม่จะมีสมองไวต่อการรับรู้  สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว    

 นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้กล่าวว่า “ตามปกติไอคิวดีของคนจะอยู่ท่ี       
๙๐-๑๑๐ จากการศึกษา พบว่า เด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียวอย่างต่อเน่ือง จะมีระดบัพฒันาการและ  
เชาวปั์ญญาหรือไอคิวดีกว่าเด็กท่ีกินนมผสม  ผลเสียของการไม่ไดเ้ล้ียงลูกดว้ยนมแม่  พบว่า เด็ก  
จะป่วยบ่อย  อาจจะเป็นโรคภูมิแพไ้ด ้ นมแม่จะป่วยนอ้ยกว่าและช่วยลดการเกิดโรคล าไส้อกัเสบ
ในทารกแรกเกิดไดถึ้ง ๒๐ เท่า เก่ียวกบัโรคทอ้งเสีย  โรคปอดบวม  ลดอาการอกัเสบของหูชั้นกลาง  
โรคเยือ่หุม้สมองและโรคเบาหวาน นอกจากน้ียงัส่งผลดีต่อตวัแม่เองดว้ย ประหยดัค่าใชจ่้ายช่วยให้
แม่มีรูปร่างท่ีกระชบั มดลูกเขา้อู่เร็ว  ช่วยลดความเส่ียงในการเป็นมะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่  มะเร็ง
เยือ่บุโพรงมดลูก และโรคกระดูกพรุนไดด้ว้ย 

 
ท่ีมา : ศศิมา  ด ารงสุกิจ,  เดลินิวส์ ๓๘ article @ dailynews.co.th. 
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 ๑๖๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มควบคุม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
หน่วยการเรียนรู้    เร่ือง       การอ่านจับใจความสารคดี      เวลาเรียน  ๒   ช่ัวโมง 
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความสารคดี  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบค าถาม
หาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจบั
ใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒ นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความส าคญัของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓  นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเน้ือหาของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๔  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑   การอ่านจบัใจความส าคญัของสารคดีเร่ือง “แมวน ้า” 
 ๔.๒  การหาใจความส าคญั 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑  ข้ันน าเข้าสู่การเรียนรู้  
       ๕.๑.๑ ครูน าสารคดีสั้น ๆ เขา้ใจง่าย ๆ มาอ่านให้นกัเรียนฟัง แลว้อภิปรายถึงสาร
คดีเร่ืองน้ีวา่กล่าวถึงอะไร ฟังแลว้เขา้ใจหรือไม่  ไดรั้บความรู้หรือประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

   ส
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 ๑๖๔ 

 ๕.๒  ขั้นสอน 
     ๕.๒.๑  ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบัสารคดี 
      ๕.๒.๒  นกัเรียนศึกษาใบความรู้เก่ียวกบัการอ่านจบัใจความส าคญัสารคดีแล้ว
ร่วมกนัอภิปรายหาขอ้สรุป  ครูคอยใหค้  าอธิบายเพิ่มเติม 
      ๕.๒.๓ ครูน าสารคดี เร่ือง “แมวน ้ า” ให้นักเรียนอ่าน นักเรียนตั้งค  าถามคนละ      
๑ ขอ้ เพื่อน ๆ ช่วยกนัตอบค าถามของแต่ละคน 
       ๕.๒.๔  นกัเรียนหาประโยคใจความส าคญัของยอ่หนา้ในสารคดีเร่ือง “แมวน ้า” 
       ๕.๒.๕  นกัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ของสารคดีท่ีอ่าน 
       ๕.๒.๖  นกัเรียนเขียนสรุปใจความส าคญัของสารคดี ครูสุ่มนกัเรียนออกมาอ่าน
สรุปใจความส าคญัหนา้ชั้นเรียน 
 ๕.๓  ข้ันสรุป 
     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคุณค่าหรือข้อคิดท่ีได้จากสารคดีท่ีอ่านเขียนเป็น   
สรุปความติดบนกระดานด า นกัเรียนทุกคนคดัลงสมุดของตนเอง ส่งครูตรวจ 
 

๖.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
           ๖.๑  ใบความรู้ “การอ่านจบัใจความส าคญัของสารคดี” 
           ๖.๒  เน้ือหาของสารคดี “แมวน ้า” 
 

๗.  การวดัผลและประเมินผล 
             ๗.๑  สังเกตการอภิปราย 
             ๗.๒  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
       ๗.๓  ตรวจผลงาน 
 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๖๕ 

๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                                                                                             (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๖๖ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๖๗ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง   การอ่านและพจิารณาสารคดี 

 

ความหมายของสารคดี 
 สารคดี   หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแกว้ท่ีมีทั้งให้ความรู้และความบนัเทิงประกอบ
กันเป็นเร่ืองท่ีเขียนข้ึนจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ ผู ้เ ขียนมุ่งให้ความรู้ สาระ            
ความคิดเห็นไปตามความคิดของผูเ้ขียน 
 

การเลอืกอ่านสารคดี 
 การเลือกอ่านสารคดีควรเลือกให้เหมาะกบัวยั  ตามความสนใจ  ซ่ึงสารคดีนั้นมีหลาย
ประเภท เช่น 
 ๑. สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีผูเ้ขียนบนัทึกเร่ืองราวจากการเดินทางได้พบเห็น     
ส่ิงต่าง ๆ แล้วน ามาเขียนในลักษณะต่า งๆ อาจเป็นด้านประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เหตุการณ์            
ท่ีเกิดข้ึน  กิจกรรมประเพณี  วฒันธรรมของแต่ละสถานท่ี ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้  เพลิดเพลิน 
 ๒. สารคดีเชิงชีวประวติั ผูเ้ขียนอาจเขียนเก่ียวกับประวติัของตนเอง หรือของผูอ่ื้น       
ท่ีน่าสนใจ 

 ๓. สารคดีเชิงวชิาการ  เป็นการเขียนท่ีใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 
 

การหาคุณค่าหรือข้อคิดทีไ่ด้จากสารคดี 
 ๑. ดา้นความรู้ 
 ๒. ดา้นความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

๓. ดา้นความบนัเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๖๘ 

การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี 
 

 งานเขียนประเภทสารคดีมีเป้าหมายให้ความรู้มากกวา่อยา่งอ่ืน การอ่านจบัใจความสาร
คดีท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งสามารถจ าแนกให้ไดว้า่ใจความส าคญัท่ีสุดหรือแก่นเร่ืองคืออะไรซ่ึง
อาจใชแ้นวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. การตั้งช่ือเร่ือง  เป็นจุดช้ีแนะใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองได้ดีและรวดเร็วเป็น
อนัดบัแรก  เพราะสารคดีโดยทัว่ไปมกัตั้งช่ือไม่ซับซ้อนและนิยมบอกสาระส าคญัหรือเป้าหมาย
ของผูแ้ต่งไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ๒. การตั้งหัวขอ้เร่ืองย่อย  ในการแต่งสารคดีขนาดยาวมกันิยมแบ่งเน้ือหาออกเป็น
ตอน ๆ  และใส่หัวขอ้เร่ืองก ากบัเอาไวด้้วย ซ่ึงแทท่ี้จริงคือประเด็นส าคญัของเร่ืองในแต่ละตอน
นั่นเอง  ถ้าผูอ่้านตอ้งการจบัใจความส าคญัของเร่ืองอย่างคร่าว ๆ และรวดเร็ว อาจพิจารณาจาก
หวัขอ้เร่ืองยอ่ยเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดทั้งหมดก็ได ้
 ๓. การคน้หาแก่นเร่ือง  ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองของสารคดีไม่สามารถช้ีแนะใจความส าคญั
ของเร่ืองได ้ หรือไม่มีการตั้งหัวเร่ืองยอ่ยสรุปสาระส าคญัในแต่ละตอนเอาไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งคน้หา
แก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเอาเองโดยพยายามจบัประเด็นส าคญัจากในแต่ละยอ่หนา้
แลว้น าแต่ละประเด็นยอ่ยเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกนั  เพื่อสรุปหาแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุด 
ของเร่ืองอีกคร้ังหน่ึง  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ใจความส าคญัจะปรากฏทั้งตอนตน้เร่ือง  ตอนทา้ยเร่ืองหรือ
กระจายอยูต่ลอดเร่ืองแต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด มกัสรุปบอกเป้าหมายและสาระส าคญัไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง
อีกคร้ัง  การเร่ิมต้นพิจารณาจากช่ือเร่ือง  หัวข้อย่อยในเร่ือง  และสรุปท้ายเร่ือง  จึงจะช่วยให ้        
จบัใจความส าคญัของสารคดีไดแ้ม่นย  าและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑),  
๑๐๑-๑๐๒. 
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 ๑๖๙ 

ใบความรู้ เร่ือง  “การอ่านจับใจความส าคัญสารคดี” 
 

 งานเขียนประเภทสารคดีมีเป้าหมายให้ความรู้มากกวา่อยา่งอ่ืน การอ่านจบัใจความสาร
คดีท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งสามารถจ าแนกให้ไดว้า่ใจความส าคญัท่ีสุดหรือแก่นเร่ืองคืออะไรซ่ึง
อาจใชแ้นวทางการพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. การตั้งช่ือเร่ือง  เป็นจุดช้ีแนะใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองได้ดีและรวดเร็วเป็น
อนัดบัแรก  เพราะสารคดีโดยทัว่ไปมกัตั้งช่ือไม่ซับซ้อนและนิยมบอกสาระส าคญัหรือเป้าหมาย
ของผูแ้ต่งไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ๒. การตั้งหัวขอ้เร่ืองย่อย  ในการแต่งสารคดีขนาดยาวมกันิยมแบ่งเน้ือหาออกเป็น
ตอน ๆ  และใส่หัวขอ้เร่ืองก ากบัเอาไวด้้วย ซ่ึงแทท่ี้จริงคือประเด็นส าคญัของเร่ืองในแต่ละตอน
นั่นเอง  ถ้าผูอ่้านตอ้งการจบัใจความส าคญัของเร่ืองอย่างคร่าว ๆ และรวดเร็ว อาจพิจารณาจาก
หวัขอ้เร่ืองยอ่ยเหล่านั้นโดยไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดทั้งหมดก็ได ้
 ๓. การคน้หาแก่นเร่ือง  ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองของสารคดีไม่สามารถช้ีแนะใจความส าคญั
ของเร่ืองได ้ หรือไม่มีการตั้งหัวเร่ืองยอ่ยสรุปสาระส าคญัในแต่ละตอนเอาไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งคน้หา
แก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเอาเองโดยพยายามจบัประเด็นส าคญัจากในแต่ละยอ่หนา้
แลว้น าแต่ละประเด็นยอ่ยเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกนั  เพื่อสรุปหาแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัท่ีสุด 
ของเร่ืองอีกคร้ังหน่ึง  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ใจความส าคญัจะปรากฏทั้งตอนตน้เร่ือง  ตอนทา้ยเร่ืองหรือ
กระจายอยูต่ลอดเร่ืองแต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด มกัสรุปบอกเป้าหมายและสาระส าคญัไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง
อีกคร้ัง  การเร่ิมต้นพิจารณาจากช่ือเร่ือง  หัวข้อย่อยในเร่ือง  และสรุปท้ายเร่ือง  จึงจะช่วยให ้        
จบัใจความส าคญัของสารคดีไดแ้ม่นย  าและชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑),  
๑๐๑-๑๐๒. 
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 ๑๗๐ 

สารคดี เร่ืองแมวน า้ 
 

 บ่อยคร้ังเลยทีเดียวท่ีเราเห็นแมวน ้ าถูกน าฝึกกบัคณะละครสัตวท์ั้งหลาย  และความ
น่ารักแบบธรรมชาติของเจ้าแมวน ้ าน่ีเอง  ท าให้หลาย ๆ คนหลงใหลในเสน่ห์ท่ีแสนจะน่ารัก       
ของมนั 
 แมวน ้ าเป็นสัตวเ์ลือดอุ่น  ว่ากนัวา่ แมวน ้ านั้นสืบเช้ือสายมาจากสัตวบ์กแลว้จึงค่อย ๆ 
พฒันาตวัเองใหก้ลายเป็นสัตวน์ ้าในเวลาต่อมา 
 ลกัษณะโดยธรรมชาติแลว้  แมวน ้ าเป็นสัตวเ์มืองหนาว  ไม่สามารถอาศยัอยู่ในน ้ าได้
เป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนอยา่งปลาวาฬ  แมวน ้ าจึงมีขาหนา้และขาหลงัเป็นลกัษณะพงัผืด  และ  
มีครีบหนา้ขา้งตวั เพื่อช่วยในการเคล่ือนไหวไปมาขณะวา่ยอยู่ในน ้ า  เราจึงไม่ตอ้งแปลกใจเลยว่า  
ท าไมแมวน ้ าจึงว่ายน ้ าได้เร็ว  และอาหารอนัแสนจะโอชะของมนัก็คือ ปลาและบรรดาสัตวเ์ล็ก   
สัตวน์อ้ยต่าง ๆ 
 ถึงธรรมชาติจะสร้างใหแ้มวน ้ าเกิดมาอยูใ่นน ้ าบา้งเป็นบางโอกาส  แต่มนัก็ชอบท่ีจะอยู่
บนบกมากกว่า  เพราะความเป็นสัตวเ์มืองหนาว  แสงแดดจึงเป็นส่ิงท่ีพวกมนัชอบมาก  เราจึงพบ
แมวน ้านอนเกยกนัอยูต่ามชายหาดเตม็ไปหมด 
 แมวน ้ าเป็นสัตวท่ี์เช่ืองมาก  และมนัก็ตอ้งตกเป็นเหยื่อของมนุษยอ์ยูต่ลอดเวลา ในช่วง
ฤดูผสมพนัธ์ุเพราะพวกมนัชอบมาชุมนุมกนัอยู่ตามชายหาด  เหล่าบรรดาเอสกิโมทั้งหลายก็ชอบ 
มาเล่าเอาเน้ือของแมวน ้าไปท าอาหาร  เอาหนงัของมนัท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว มิหน าซ ้ าไขมนั
ของมนัยงัน าไปประกอบอาหารและเป็นเช้ือเพลิงไดอี้กดว้ย 
 ถึงแมเ้มืองไทยของเราจะไม่เป็นท่ีอยู่อาศยัของแมวน ้ า  แต่ไทยเราก็ยงัมีสัตวอ่ื์น ๆ อีก
มากมายท่ีเด็ก ๆ คงไม่คิดจะท าร้ายมนัใหสู้ญพนัธ์ุไปจากประเทศของเราอยา่งแน่นอน 
 
ท่ีมา : หนงัสือภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  กระทรวงศึกษาธิการ. 
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 ๑๗๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มควบคุม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
หน่วยการเรียนรู้    เร่ือง       การอ่านจับใจความนิทาน     เวลาเรียน  ๒  ช่ัวโมง 
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒    ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความนิทาน คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองหรือ
ขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบค าถาม
หาใจความส าคัญของเน้ือเร่ือง นิทานเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีต้องอาศัยทักษะการอ่าน           
จบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามนิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๒  นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์นิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 ๓.๓  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากนิทานท่ีอ่านได ้
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑  การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน  เร่ือง นายพรานกบังู  
 ๔.๒  ขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการอ่านนิทาน 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑  ข้ันน าเข้าสู่การเรียนรู้  
       ๕.๑.๑ ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการอ่านนิทาน และซกัถามนกัเรียนวา่ชอบ
อ่านนิทานหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงชอบ และเพราะเหตุใดจึงไม่ชอบ หลังจากนั้นให้นักเรียน
ยกตวัอยา่งนิทานท่ีเคยอ่านมาจ านวน ๒ เร่ือง  
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 ๑๗๒ 

 ๕.๒  ขั้นสอน 
      ๕.๒.๑ ครูอธิบายความรู้ เ ก่ี ยวกับนิทานพร้อมกับทบทวนหลักการอ่าน             
จบัใจความส าคญั  และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง”การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน” 
หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน โดยครู        
จะคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 
   ๕.๒.๒  ครูแจกนิทานเร่ือง “นายพรานกบังู” ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านโดยให้
เวลาประมาณ ๑๐ นาที และนกัเรียนแสดงความคิดเห็นว่าช่ือเร่ืองมีความสอดคล้องกบัเน้ือเร่ือง
หรือไม่ 
  ๕.๒.๓  ครูสุ่มนกัเรียนออกมาเล่าเร่ือง “นายพรานกบังู” ให้เพื่อน ๆ ฟังโดยครูจะ
เพิ่มเติมถา้นกัเรียนขา้มมากไป 
  ๕.๒.๔  นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายถึงเหตุการณ์และถามขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
                ๕.๒.๕  นกัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองจากใบงาน 
  ๕.๒.๖ ครูและนักเรียนสรุปสาระส าคัญของเร่ือง โดยครูแสดงบัตรค า ใคร         
ท าอะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  ท าไม และนกัเรียนช่วยกนัตอบ 
 ๕.๓  ข้ันสรุป 
   ๕.๓.๑  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการอ่านจบัใจความโดยให้นักเรียน
พยายามตั้งค  าถามในใจวา่ ใคร  ท าอะไร   ท่ีไหน   อยา่งไร , ท าไม และตอ้งท าความเขา้ใจขอ้ความ
และศพัทใ์หดี้ 
   ๕.๓.๒ นกัเรียนเขียนใจความส าคญัของเร่ือง 
 

๖.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๖.๑  นิทานเร่ือง  นายพรานกบังู 

 ๖.๒ ใบความรู้ “การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน” 
 ๖.๓   ใบงาน “นายพรานกบังู” 
 

๗.  การวดัผลและประเมินผล 
             ๗.๑  สังเกตการอภิปราย 
             ๗.๒  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
       ๗.๓  ตรวจผลงาน 
๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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 ๑๗๓ 

๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                                                                                             (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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 ๑๗๔ 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
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 ๑๗๕ 

สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง  การอ่านจับใจความจากนิทาน 

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

การอ่านนิทาน 
 

                นิทาน   เป็นวรรณกรรมท่ีนักเรียนอ่านแล้วได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็น         
การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กบัเด็ก  และยงัสอดแทรกขอ้คิด คติเตือนใจ        
ท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ความหมายของนิทาน 
 นิทาน   หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเป็นทอด ๆ อาจเป็นเร่ืองท่ีอิงความเป็นจริงหรือ
แต่งข้ึนมาก็ได้  ซ่ึงจุดประสงค์ของการเล่านิทานก็เพื่อให้เกิดความบนัเทิง เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ลดความเครียด และให้ขอ้คิด คติสอนใจ นิทานมีบทบาทส าคญัในการพฒันาความคิด
ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์บุคลิกภาพ และใหป้ระสบการณ์แก่นกัเรียนในแง่มุมต่าง ๆ  
 

หลกัการเลอืกอ่านนิทาน 
 ๑. ตอ้งเป็นนิทานท่ีมีเน้ือเร่ืองให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อ่านแล้วมีความสุข     
ไม่เป็นเร่ืองเศร้าเกินไป 

 ๒. นิทานตอ้งไม่ยาวเกินไป ถา้เป็นเร่ืองยาวก็ตอ้งสามารถแบ่งเป็นตอน ๆ ได ้
 ๓. เป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมศีลธรรมอนัดีงาม  มีเน้ือหาเก่ียวกบัค าสอน ภาษิต คติเตือนใจ 
และการประพฤติปฏิบติัตน เพื่อให้นักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นการจรรโลงคุณค่าทาง
ศีลธรรมแก่เยาวชน 
 

ลกัษณะตัวละครในนิทาน 
 ตวัละครในนิทานมีบทบาทส าคัญในการเดินเร่ือง และลักษณะนิสัยของตัวละคร         
ในแต่ละเร่ืองจะท าให้นิทานนั้น ๆ สนุกสนานมากข้ึน ตวัละครและลกัษณะนิสัยของตวัละครใน
นิทานเป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึนมาหรือแต่งข้ึนมา อาจจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของต่าง ๆ ก็ได ้บทบาทตวัละคร
อาจจะมีทั้งดี ทั้งร้าย เพื่อเป็นตวัแทนเปรียบเทียบระหว่างความดี ความชัว่ ความฉลาด ไหวพริบ 
และอ่ืน ๆ  
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 ๑๗๖ 

ข้อคิด  คุณค่า  และประโยชน์ทีไ่ด้จากนิทาน 
 นิทานทุก ๆ เร่ืองจะมีขอ้คิด คุณค่า และประโยชน์สอดแทรกเอาไวท้ั้งในเน้ือเร่ืองและ
ตอนสรุปทา้ยเร่ือง เพื่อเป็นการสอนนกัเรียน หรือเนน้ให้นกัเรียนปฏิบติัตาม ในนิทานแต่ละเร่ืองท่ี
นกัเรียนไดฟั้งหรืออ่านนั้น  นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้่านิทานเร่ืองนั้นมีสาระส าคญัส าหรับ
นกัเรียนอยา่งไร  และนกัเรียนสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

การอ่านจับใจความส าคัญนิทาน 
 

 การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน เป็นการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดี     
โดยเน้ือเร่ือง ให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน  และท่ีส าคญันิทานจะให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน  ในการอ่าน
จบัใจความส าคญันิทาน  ควรพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  การอ่านนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากช่ือเร่ืองจะ
เป็นส่วนน าทางให้อ่านนิทานไดเ้ขา้ใจ เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดท้นัที อีกทั้งช่ือ
เร่ืองของนิทานจะยกตวัละครข้ึนมาตั้งช่ือเร่ือง ท าให้ทรายว่านิทานเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อะไร ดงันั้น ผูอ่้านจึงควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก 
 ๒. ขอ้คิดของเร่ือง การอ่านนิทานทุกเร่ืองขอ้คิดเป็นส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านจะตอ้งพิจารณา
เพราะจะท าใหม้องเห็นแก่นของเร่ืองไดท้นัที หลงัจากนั้นสรุปสาระส าคญัโดยตอบค าถามให้ไดว้า่ 
ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   อยา่งไร   และท าไม ซ่ึงนอกจากแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ือง
ไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัได้ง่ายดว้ย เน่ืองจากนิทานเป็นงาน
ประเภทบนัเทิงคดี หากตอบค าถามขา้งตน้เพียงอย่างเดียวก็จะท าให้ขาดรสชาติและคุณค่าของ
นิทานอย่างเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความย่อยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง
ไปพร้อมกนั 
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 ๑๗๗ 

ใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญนิทาน” 
 

 การอ่านจบัใจความส าคญัของนิทาน เป็นการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นบนัเทิงคดี    
โดยเน้ือเร่ือง ให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน  และท่ีส าคญันิทานจะให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้าน  ในการอ่าน
จบัใจความส าคญันิทาน  ควรพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  การอ่านนิทานควรพิจารณาช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากช่ือเร่ืองจะ
เป็นส่วนน าทางให้อ่านนิทานไดเ้ขา้ใจ เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดท้นัที อีกทั้งช่ือ
เร่ืองของนิทานจะยกตวัละครข้ึนมาตั้งช่ือเร่ือง ท าให้ทรายว่านิทานเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อะไร ดงันั้นผูอ่้านจึงควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก 
 ๒. ขอ้คิดของเร่ือง การอ่านนิทานทุกเร่ืองขอ้คิดเป็นส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านจะตอ้งพิจารณา
เพราะจะท าใหม้องเห็นแก่นของเร่ืองไดท้นัที หลงัจากนั้นสรุปสาระส าคญัโดยตอบค าถามให้ไดว้า่ 
ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน   เม่ือไร   อยา่งไร   และท าไม ซ่ึงนอกจากแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ือง
ไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัได้ง่ายดว้ย เน่ืองจากนิทานเป็นงาน
ประเภทบนัเทิงคดี หากตอบค าถามขา้งตน้เพียงอย่างเดียวก็จะท าให้ขาดรสชาติและคุณค่าของ
นิทานอย่างเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความย่อยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง
ไปพร้อมกนั 
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 ๑๗๘ 

นิทาน เร่ืองนายพรานกบังู 
 

 กาลคร้ังหน่ึงมีนายพรานเดินเขา้ไปในป่า  เขาเห็นตน้ไมใ้หญ่โค่นลงมา ก่ิงไมท้บัตวังู 
และงูก าลงัด้ินรนเพื่อเป็นอิสระ และร้องไห้ขอความช่วยเหลือ “โปรดเมตตาฉนัหน่อย ช่วยให้เป็น
อิสระที แลว้ฉนัจะตอบแทนบุญคุณท่าน” งูออ้นวอนนายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกก่ิงไมใ้ห้งู
ด้ินหลุดออกมาได ้แต่ทนัทีท่ีงูเป็นอิสระ มนัก็เล้ือยข้ึนมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ฟ่อ ๆ ท่ีขา้งหู 
“ฉนัจะกดัแก” งูขู่ “ออ้! เจา้ตอบแทนบุญคุณฉนัอยา่งน้ีหรือ” นายพรานถาม “เจา้น่าละอายใจบา้งนะ 
ฉันเป็นคนช่วยชีวิตเจ้า แต่เจ้ากลับมาฆ่าฉัน” นายพรานต่อว่า แต่งูอกตัญญูกลับไม่รู้ส านึก           
“ฉันจะกดัแก ฉันจะกดัแก” งูย  ้าค  าเดิม “เด๋ียวก่อนฉันขอให้เรียกผูต้ดัสินมาช้ีขาดก่อนว่าใครผิด    
ใครถูก เราจะใหใ้ครก็ตามท่ีพบเป็นคนแรกเป็นผูท้  าหนา้ท่ีน้ี” งูตกลง 
 ทั้งสองพากันไปและพบสุนัขจ้ิงจอก จึงเล่าเร่ืองทั้งหมดให้ฟัง “ช่วยเป็นผูพ้ิพากษา       
ท่ียุติธรรมให้แก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉนัจะเป็นผูต้ดัสินให้ แต่ก่อนอ่ืนฉันจะตอ้งรู้
รายละเอียดท่ีเกิดข้ึนก่อน ขอใหก้ลบัไปท่ีเกิดเหตุก่อน ฉนัจะตดัสินความท่ีนั้น”  
 ทั้งหมดจึงพากนัไปท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ “เอาละไปอยู่ตรงท่ีเกิดเร่ืองไดแ้ลว้” นายพราน
ยกก่ิงไมข้ึ้น งูเล้ือยไปอยูท่ี่เดิม นายพรานวางก่ิงไมท้บัลงบนตวังู “เอาละพยายามด้ินออกมาให้ไดน้ะ 
น่ีเป็นค าตดัสินของฉนั” สุนขัจิ้งจอกวา่แลว้ก็ชวนนายพรานเดินจากไป 
      
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
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 ๑๗๙ 

ใบงาน 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ในเร่ือง  ใหถู้กตอ้ง โดยใส่ล าดบัท่ีหนา้ขอ้  
 

เร่ือง   นายพรานกบังู 
 

.............. ๑. นายพรานวางก่ิงไมบ้นตวังู 

.............. ๒. ทั้งสองพากนัไปหาผูต้ดัสินวา่ใครถูกใครผดิ 

.............. ๓. ก่ิงไมท้บัตวังูด้ินรนเพื่อใหต้วัเป็นอิสระจากก่ิงไมท่ี้ทบัตวัเอง 

.............. ๔. นายพรานช่วยยกก่ิงไมอ้อกจากตวังู 

.............. ๕. งูร้องขอความช่วยเหลือ 

............... ๖. งูเล้ือยข้ึนมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ท่ีขา้งหู 

............... ๗. ผูต้ดัสินใหท้ั้งสองพามาท่ีเกิดเหตุ 

.............. ๘.  นายพรานเดินทางเขา้มาในป่า 

.............. ๙. ผูต้ดัสินชวนนายพรานเดินออกจากป่า 

.............. ๑๐. นายพรานต่อวา่งูวา่อกตญัญู แต่งูกลบัไม่ส านึก 
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แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มควบคุม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
หน่วยการเรียนรู้    เร่ือง       การอ่านจับใจความเร่ืองส้ัน   เวลาเรียน  ๒  ช่ัวโมง 
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค์     ใช้สอนภาคเรียนที ่๒     ปีการศึกษา   ๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................. 
 
๑.  สาระส าคัญ    
 การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้ น  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง
หรือขอ้ความท่ีอ่าน  ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ ตลอดจนตั้งค  าถามตอบ
ค าถามหาใจความส าคญัของเน้ือเร่ือง  เร่ืองสั้นเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่าน
จบัใจความ เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

๒.  ตัวช้ีวดั 
 ท ๑.๑ ป ๖/๓  อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท ๑.๑ ป ๖/๕ อธิบายน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
การด าเนินชีวติ 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๓.๑  นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบค าถามเร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

  ๓.๒  นกัเรียนสามารถล าดบัเหตุการณ์เร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
   ๓.๓  นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองสั้นท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๔.  สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑  การอ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองสั้น เร่ือง ท าดีใหเ้ด็กเห็น 
 ๔.๒  จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 ๔.๓  การเขียนสรุปใจความส าคญั 
 

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕.๑  ข้ันน าเข้าสู่การเรียนรู้  
       ๕.๑.๑ ครูน าหนังสือเร่ืองสั้ นหลายๆเล่ม ให้นักเรียนดู แล้วสนทนาเก่ียวกับ        
ช่ือเร่ือง ความยาวของเร่ือง พร้อมทั้งซักถามนักเรียนว่าเคยอ่านวรรณกรรมเหล่าน้ีหรือไม่ และ
นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสั้นอยา่งไร 

   ส
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 ๑๘๑ 

  ๕.๑.๒ ครูอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองสั้นและแจง้จุดมุ่งหมายในการอ่านและแนวการ
เรียนให้นักเรียนทราบว่าเม่ือนักเรียนอ่านเร่ืองสั้ นแล้วจะตอ้งตั้งค  าถาม ตอบค าถาม   เรียงล าดบั
เหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน และจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้  
 ๕.๒ ขั้นสอน 
       ๕.๒.๑  ครูทบทวนหลกัการอ่านจบัใจความส าคญัให้นกัเรียนฟัง หลงัจากนั้นให้
นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง “การอ่านจบัใจความของเร่ืองสั้น” และให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย
และสรุปการอ่านจบัใจความส าคญัของเร่ืองสั้ น โดยครูจะคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียน     
ไม่เขา้ใจ 
      ๕.๒.๒  ครูแจกเร่ืองสั้นเร่ือง “ท าดีให้เด็กเห็น” ให้นกัเรียนแต่ละคนอ่านโดยให้
แต่ละคนอ่านผา่น ๆ ในเวลาประมาณ  ๒๐ นาที  
      ๕.๒.๓  ให้แต่ละคนตั้งค  าถามของตนเองและเพื่อนเป็นคนตอบค าถามทุกคน    
คนละ ๑ ค าถาม 
      ๕.๒.๔  ครูสุ่มนกัเรียนใหเ้ล่าเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
                   ๕.๒.๕  นกัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองจากใบงาน 
      ๕.๒.๖  ครูร่วมอภิปรายถึงขอ้คิดของเร่ืองและจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 

     ๕.๒.๗  นกัเรียนแต่ละคนเรียบเรียงใจความส าคญัทั้งหมดเขียนสรุปลงในสมุด
ดว้ยภาษาตนเองเพื่อน าส่งครู 
 ๕.๓  ข้ันสรุป 

      ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความส าคญัของเร่ืองสั้นท่ีอ่านและแนวคิดส าคญั   
ท่ีไดรั้บจากการอ่านเร่ืองสั้น เร่ือง “ท าดีใหเ้ด็กเห็น” 

 

๖.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๖.๑   เน้ือหาของ เร่ืองสั้น “ท าดีใหเ้ด็กเห็น” 
            ๖.๒  ใบความรู้ “การอ่านจบัใจความส าคญัเร่ืองสั้น” 
            ๖.๓   ใบงาน “ท าดีใหเ้ด็กเห็น” 
 

๗.  การวดัผลและประเมินผล 
             ๗.๑  สังเกตการอภิปราย 
             ๗.๒  สังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
       ๗.๓  ตรวจผลงาน 
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 ๑๘๒ 

๘. เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
๙.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 ผลการสอน....................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข................................................................................. 
 
 
                                                                                    ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                                                                                             (นางสาวจิราภรณ์   บุญณรงค)์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ชั้น..ป.  ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  ส านกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม 
สังเกต คร้ังท่ี ..... วนัท่ี ......................เดือน........................................พ.ศ....................................... 
............................................................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง    เขียนเคร่ืองหมาย    /   ในช่องรายการประเมินท่ีตรงกบัพฤติกรรมนกัเรียนและเขียน

เคร่ืองหมาย   X   ในช่องรายการท่ีนกัเรียนไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์การประเมิน   การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ท าเคร่ืองหมาย   /   ถา้ไม่ผา่น                          

การประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย  X 
 
 
 
 
เลขท่ี ช่ือ - สกลุ สน
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 ๑๘๔ 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเร่ืองส้ัน 

 

ความหมายของเร่ืองส้ัน 
 เร่ืองส้ัน  เป็นงานเขียนชนิดหน่ึง   มีลกัษณะคล้าย นวนิยาย แต่มีเน้ือเร่ืองท่ีสั้ นกว่า   
เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนจากจินตนาการของผูเ้ขียนโดยมีเคา้โครงเร่ืองจากชีวิตจริง  ก าหนดให้ตวัละคร     
มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินเร่ือง  มีฉากหรือสถานท่ีและเหตุการณ์ในเร่ือง  เร่ืองสั้นมีความยาว  
ไม่มากตวัละครไม่มาก เน้ือเร่ืองอาจจะเก่ียวกบัพฤติกรรมของตวัละคร  หรืออาจจะเป็นการบรรยาย  
พรรณนา  อารมณ์  ความรู้สึกของตวัละครท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
 

องค์ประกอบของเร่ืองส้ัน  
  เร่ืองสั้นมีส่วนประกอบ  ดงัน้ี 

 ๑. โครงเร่ือง  คือ เหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีก าหนดข้ึนและด าเนินไปจนจบ 
 ๒. ตวัละคร  คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินเร่ือง เพื่อให้เร่ืองมีความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน  พร้อมทั้งเป็นตวัแทนในการเสนอเร่ืองราว 

 ๓. แนวคิดและสาระ  คือ ความคิดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอใหผู้อ่้านทราบ 
 ๔. ฉากและสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ ขณะท่ีเหตุการณ์ของเร่ือง
ก าลงัด าเนินอยู ่
 ๕. บทสนทนา คือ ค าพูดของตวัละคร ซ่ึงจะช่วยในการด าเนินเร่ือง ท าให้เร่ืองมีความ
สมจริงมากข้ึน 
 ๖. ทศันะของผูป้ระพนัธ์  เร่ืองสั้ นทุกเร่ืองผูป้ระพนัธ์หรือผูแ้ต่งมกัจะแทรกทศันะ
(ขอ้คิดเห็น) ค่านิยม และทศันคติไวด้ว้ย 
 

ประเภทของเร่ืองส้ัน 
 เร่ืองสั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น  ๔  ประเภท คือ 
 ๑. ประเภทผูกเร่ือง เน้นความส าคัญของโครงเร่ือง การสร้างความขดัแยง้พร้อม
อุปสรรคของเร่ือง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจปัญหา และจบลงโดยการพลิกความคาดหมายหรือหกัมุม
การผูกโครงเร่ืองให้มีเหตุการณ์ผนัผวนอย่างมิได้คาดหมายในตอนจบจะท าให้เร่ืองมีความ
สนุกสนานมากยิง่ข้ึน 
 ๒. ประเภทสร้างตวัละคร  เน้นความส าคญัของลกัษณะตวัละครให้เด่นชดัเป็นพิเศษ
หรือใชพ้ฤติกรรมของตวัละครเป็นการด าเนินเร่ือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๘๕ 

 ๓. ประเภทสร้างบรรยากาศ เน้นความส าคัญท่ีฉาก ผู ้เ ขียนต้องการมีกลวิธีใน          
การบรรยาย เร่ืองสั้นประเภทมกัจะเป็นเร่ืองท่ีมีเหตุการณ์ต่ืนเตน้เร้าใจ เช่น หวาดกลวั  สยองขวญั 
น่าเกลียด เป็นตน้ 
 ๔. ประเภทใช้แนวคิด เป็นการเสนอแนวคิดอย่างใดอย่าง  แก่ผูอ่้านซ่ึงจะให้ความ
ประเทืองปัญญา  และความปัญญา  
 

การอ่านจับใจความส าคัญเร่ืองส้ัน 
 

 การจบัใจความเร่ืองสั้ นให้ได้ถูกตอ้งแม่นย  าอย่างรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร
เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  จึงมกัมีโครงเร่ืองท่ีซับซ้อนและไม่นิยม
บอกเร่ืองราวหรือแนวคิดส าคญัอยา่งตรงไปตรงมาผูอ่้านจึงควรใชแ้นวทางพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  นบัเป็นจุดช้ีแนะหวัใจของเร่ืองไวเ้ป็นอนัดบัแรก  เร่ืองสั้นบางเร่ืองตั้งช่ือ
ให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดช้ดัเจน  แต่บางเร่ืองก็ยากต่อการตีความ จึงควรพิจารณาจาก
ส่วนอ่ืนประกอบดว้ย 
 ๒. แก่นเร่ือง ผูอ่้านควรพิจารณาจากขอ้ขดัแยง้ของเร่ืองแลว้ติดตามว่าขอ้ขดัแยง้นั้นมี
การส้ินสุดอยา่งไรซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยูต่อนทา้ยๆใกลจ้บเร่ือง จะท าใหม้องเห็นแก่นเร่ืองไดท้นัทีหลงั
จากนั้นพยายามสรุปสาระส าคัญ  โดยการตอบค าถามให้ได้ว่า ใคร  ท าอะไร ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไร  และท าไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ืองไดแ้ลว้ ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้
เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดง่้ายดว้ย 
 ๓. ภูมิหลงั แมเ้ร่ืองสั้นจะเป็นเร่ืองสมมุติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเร่ืองให้ดูสมจริงมากท่ีสุด 
การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและเหตุการณ์ในเร่ือง จะช่วยใหจ้บัใจความไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 ๔. น ้าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่ง การจบัน ้าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่งให้ไดจ้ะช่วย              
จบัใจความส าคญัของเร่ืองไดแ้ม่นย  าข้ึน 
 ๕. การอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญัเพียงเพื่อตอบค าถามใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไรและท าไม   จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ    ดังนั้ น                    
ควรจบัใจความยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง ไปพร้อมกนั 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๑๓๐-๑๓๑. 
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 ๑๘๖ 

ใบความรู้เร่ือง “การอ่านจับใจความส าคัญเร่ืองส้ัน” 
 

 การจบัใจความเร่ืองสั้ นให้ได้ถูกตอ้งแม่นย  าอย่างรวดเร็วนับเป็นเร่ืองยากพอสมควร
เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  จึงมกัมีโครงเร่ืองท่ีซับซ้อนและไม่นิยม
บอกเร่ืองราวหรือแนวคิดส าคญัอยา่งตรงไปตรงมาผูอ่้านจึงควรใชแ้นวทางพิจารณาดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  นบัเป็นจุดช้ีแนะหวัใจของเร่ืองไวเ้ป็นอนัดบัแรก  เร่ืองสั้นบางเร่ืองตั้งช่ือ
ให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดช้ดัเจน  แต่บางเร่ืองก็ยากต่อการตีความ จึงควรพิจารณาจาก
ส่วนอ่ืนประกอบดว้ย 
 ๒. แก่นเร่ือง ผูอ่้านควรพิจารณาจากขอ้ขดัแยง้ของเร่ืองแลว้ติดตามว่าขอ้ขดัแยง้นั้น    
มีการส้ินสุดอย่างไรซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยู่ตอนทา้ยๆใกลจ้บเร่ือง จะท าให้มองเห็นแก่นเร่ืองไดท้นัที
หลงัจากนั้นพยายามสรุปสาระส าคญั  โดยการตอบค าถามให้ไดว้่า ใคร  ท าอะไร ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไร  และท าไม ซ่ึงนอกจากจะแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ืองไดแ้ลว้ ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้
เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดง่้ายดว้ย 
 ๓. ภูมิหลงั แมเ้ร่ืองสั้นจะเป็นเร่ืองสมมุติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเร่ืองให้ดูสมจริงมากท่ีสุด 
การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและเหตุการณ์ในเร่ือง จะช่วยใหจ้บัใจความไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 ๔. น ้าสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่ง การจบัน ้ าเสียงหรือหางเสียงของผูแ้ต่งให้ไดจ้ะช่วย              
จบัใจความส าคญัของเร่ืองไดแ้ม่นย  าข้ึน 
 ๕. การอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญัเพียงเพื่อตอบค าถามใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
อย่างไร  และท าไม    จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ    ดังนั้ น                
ควรจบัใจความยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ืองไปพร้อมกนั 
 
ท่ีมา :  แววมยรุา  เหมือนนิล,  การอ่านจบัใจความ  (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาสน์, ๒๕๔๑), 
๑๓๐-๑๓๑. 
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 ๑๘๗ 

 

เร่ืองส้ัน 
เร่ือง  ท าดีให้เด็กเห็น 

 

 คร้ังหน่ึงมีบา้นหลงัหน่ึงมีสามี ภรรยา  ลูกชาย  และคุณย่าแก่ ๆ คนหน่ึง คุณย่าแก่มาก
และไม่แข็งแรง มีอาการมือสั่นตลอดเวลา ท าให้ถือของล าบาก โดยเฉพาะเวลาท่ีคุณย่าทานขา้ว
ร่วมกบัครอบครัว คุณย่าจะถือชามขา้วได้ล าบาก  และท าขา้วหกลงบนโต๊ะตลอดเวลา ลูกสะใภ ้  
คุณย่าร าคาญกบัเร่ืองน้ีมาก จึงปรึกษากบัสามีว่า เวลาคุณย่าทานขา้วเขาจะท าขา้วหกเกล่ือนโต๊ะ  
นางทนไม่ไดเ้พราะมนัท าให้รู้สึกกินขา้วไม่ลง สามีก็ไม่รู้จะท าอยา่งไร เพราะเขาไม่สามารถท าให้
คุณย่าหายมือสั่นได้อีกไม่ก่ีวนัลูกสะใภ้ก็พูดกับสามีเร่ืองน้ีอีกว่า จะไม่แก้ไขอะไรเลยหรือ           
นางทนไม่ได้แล้ว หลังจากโต้เถียงกันไปสักพกั สามีก็ยอมตามภรรยาโดยเม่ือถึงเวลาทานข้าว         
เขาจะจดัให้แม่นัง่แยกโต๊ะต่างหากเพียงคนเดียว และใช้ถว้ยชามถูก ๆ บ่ิน ๆ เพราะคุณย่าท าถว้ย
แตกบ่อย ๆ 

  เม่ือถึงเวลาทานข้าว คุณย่าเศร้าใจมาก เพราะคุณย่าไม่มีปัญญาจะแก้ไขอะไรได ้        
นางนึกถึงอดีตท่ีนางเล้ียงดูลูกชายดว้ยความรักเสมอมา นางไม่เคยบ่นต่อความเหน่ือยยากและเวลาท่ี
ลูกชายเจ็บไขน้างก็ดูแลอย่างดีเวลาท่ีลูกชายมีปัญหาก็ช่วยแก้ไขทุกคร้ัง แต่ตอนน้ี คุณย่ารู้สึกว่า     
ถูกทิ้งคุณย่าเสียใจมาก หลายวนัผา่นไป คุณย่ายงัเศร้าใจ รอยยิ้มเร่ิมจางหายไปจากใบหน้าของเขา 
หลานชายน้อย ๆ ของคุณย่าซ่ึงเฝ้าดูทุกอย่างมาตลอดก็เขา้มาปลอบใจ และบอกคุณย่าว่า เขารู้ว่า  
คุณย่าเสียใจมากท่ีพ่อแม่ของเขาท าแบบน้ี แต่หลานชายมีวิธีท่ีจะท าให้คุณย่ากลับไปทานข้าว      
รวมกบัทุกคน  ได้ความหวงัเร่ิมเกิดข้ึนในหัวใจของหญิงชรา จึงถามหลานชายว่าจะท าอย่างไร 
หลานก็ตอบว่าเย็นน้ีให้คุณย่าแกล้งท าชามของคุณย่าตกแตกเหมือนกบัไม่ได้ตั้งใจ คุณย่าได้ฟัง        
ก็แปลกใจ แต่เด็กนอ้ยยนืยนัวา่ใหคุ้ณยา่ท าตามท่ีบอก ท่ีเหลือปล่อยเป็นหนา้ท่ีของหลานเองแลว้ 

 เม่ือได้เวลาอาหารเย็น  หญิงชราก็ตดัสินใจลองท าตามท่ีหลานพูด  เพื่อจะดูว่าหลาน      
มีแผนอะไร หญิงชรายกถว้ยขา้วเก่าท่ีเต็มไปด้วยรอยบ่ินข้ึนแลว้แกลง้ปล่อยลงบนพื้นเหมือนกบั
หลุดมือ ถ้วยขา้วเก่า ๆ แตกกระจายยบัเยิน ลูกสะใภเ้ห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกข้ึนเตรียมจะด่าว่า   
คุณยา่แต่ลูกชายตวันอ้ยของนางกลบัชิงพดูข้ึนมาก่อนวา่ “ คุณยา่” ท าไมท าชามแตกหมดเลยล่ะครับ  
น่ีผมกะวา่จะเก็บไวใ้หคุ้ณแม่ใชต้อนแก่นะ  แลว้คุณแม่จะเอาชามเก่า ๆ ท่ีไหนใชก้นัล่ะทีน้ี............ 
คุณยา่น่ีใชไ้ม่ไดเ้ลยนะครับ เม่ือลูกสะใภไ้ดย้นิลูกชายพดูเช่นน้ีก็หนา้ซีดและด่าคุณยา่      ไม่ออกอีก
ต่อไป นางรู้ทนัทีวา่ส่ิงท่ีนางท าจะเป็นตวัอยา่งใหลู้กชายของนางปฏิบติัต่อมา เม่ือนาง  แก่ตวัลงนาง
รู้สึกอบัอายและส านึกกบัการกระท าของตนเอง  ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานขา้วร่วมกนัตลอดมา 

http:/  /boy.blogth.com 
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 ๑๘๘ 

ใบงาน  
การอ่านจับใจความส าคัญจากเร่ืองส้ัน 

 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัเหตุการณ์จากเร่ืองสั้นโดยใส่หมายเลขล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั 
 พร้อมทั้งสรุปใจความส าคญัของเร่ือง 
...............๑.  หลานชายคุณยา่ หาวธีิการใหคุ้ณยา่ไดท้านขา้วร่วมกนั 
...............๒.  สะใภคุ้ณยา่จดัเตรียมอาหารใหคุ้ณยา่ โดยการแยกโตะ๊และถว้ยชาม 
.............. ๓.  สะใภคุ้ณยา่ ไดย้นิลูกชายตนเองพดูเช่นน้ีก็หนา้ซีดด่าคุณยา่ไม่ออก 
.............. ๔.  คุณยา่แกลง้ท าถว้ยขา้วปล่อยลงพื้นแตกกระจาย 
.............. ๕.  คุณยา่มือสั่นถือถว้ยชามล าบากท าใหข้า้วหกบนโตะ๊ตลอดเวลา 
............... ๖.  หลงัจากสะใภส้ านึกตวัไดแ้ลว้ทุกคนก็มาทานขา้วรวมกนัตลอด 
............... ๗. หลานชายคุณยา่พดูวา่  “คุณยา่ท าชามเก่าๆ แตกหมดเขาจะเอาท่ีไหนใหแ้ม่ใช”้ 
................๘.  มีบา้นหลงัหน่ึงอาศยัอยูห่ลายคนมีสามี ภรรยา ลูกชายคุณยา่แก่ ๆ 
................ ๙. หลานชายคุณยา่เฝ้ามองอาการของคุณยา่อยูน่าน  
................ ๑๐. คุณยา่เสียใจมากเม่ือถึงเวลาทานขา้ว 
 

สรุปใจความส าคัญ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  จ 
 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
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 ๑๙๐ 

ตารางท่ี ๙  ประเมินความตรงตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ              

สูตร   ค่าความเท่ียงตรง  IOC    =  N

R
  (สมนึก  ภทัทิยธนี ๒๕๔๔: ๒๑๙ – ๒๒๑) 

เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที ่ ผู้เช่ียวชาญ  

IOC ๑ ๒ ๓ 

การอ่านจบัใจความข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอ่านจบัใจความ
บทความ 
 
 
 
 
 
 
 
การอ่านจบัใจความสารคดี 

๑. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๒. นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความ
ส าคญัของข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส าคญัจากข่าวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

๑.นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามไดถู้กตอ้ง 
๒ นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความ
ไดถู้กตอ้ง 
๓.นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส าคญัจากบทความท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 

 
๑.นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๒.นกัเรียนสามารถหาประโยคใจความ
ส าคญัของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเน้ือหา
ของสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๔ นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส าคญัจากสารคดีท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๘ ๐   +๑           +๑ ๐.๖๗ 

๙ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๙ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๕ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๒๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๘ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒๙ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๓๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๑ 

ตารางท่ี ๙  (ต่อ) 

หมายเหตุ + ๑  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง     
                 ๐   หมายถึง   ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง           

-๑   หมายถึง  ไม่มีความสอดคลอ้ง 

เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที ่
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
๑ ๒ ๓ 

 
การอ่านจบัใจความ
นิทาน 
 
 
 
 
 
 
 
การอ่านจบัใจความ
เร่ืองสั้น 

 
๑. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามนิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๒.นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์
นิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส าคญัจากนิทานท่ีอ่านได ้
 

 

 

๑. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามนิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๒.นกัเรียนสามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์
นิทานท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส าคญัจากนิทานท่ีอ่านได ้
 

๓๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๓๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๓๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๓๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๓๕ +๑ ๐ +๑ ๐.๖๗ 

๓๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๓๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๓๘ ๐   +๑           +๑ ๐.๖๗ 

๓๙ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๔๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๔๕ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๔๘ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔๙ +๑ +๑ ๐ ๐.๖๗ 

๕๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๕๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๒ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๓ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๕๔ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๕ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๖ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๕๗ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๘ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๕๙ +๑ +๑ ๐ ๐.๖๗ 

๖๐ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

ค่าความสอดคล้องโดยรวม ๐.๙๗ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๒ 

ตารางท่ี ๑๐  ประเมินความเท่ียงตรงตามจุดประสงคต่์อแบบสอบถามความคิดเห็น 

                     การอ่านจบัใจความท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL 

สูตร   ค่าความเท่ียงตรง  IOC  =  N

R
  (สมนึก  ภทัทิยธนี ๒๕๔๔: ๒๑๙ – ๒๒๑) 

 
 

  รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC ๑ ๒ ๓ 

 
การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWL 

๑. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ือง
ไม่สบัสน 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๒. สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากเกินไป +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๓. ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นในทุก
ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๔. ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

 
บรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWL 

๕. นกัเรียนมีความสุข และสนุกในการ ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๖. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีมีการ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

+๑ ๐ +๑ ๐.๖๗ 

๗. นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการแสดง
ความคิดเห็นระหวา่งเพ่ือน 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL 

๘.นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมี
เป้าหมายในการอ่าน 

+๑ +๑  ๐                 ๐.๖๗ 

๙. ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน
มากข้ึน 

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

๑๐. นกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในวชิาอ่ืนได ้

+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

ค่าความสอดคล้องโดยรวม ๐.๙๓ 

 
หมายเหตุ  +๑  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง     
                  ๐   หมายถึง   ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง 
           -๑   หมายถึง  ไม่มีความสอดคลอ้ง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๓ 

ตารางท่ี  ๑๑  ตารางประเมินความตรงตามจุดประสงคแ์ละเน้ือหาต่อการจดัท าแผนจดัการเรียนรู้ 
        การอ่านจบัใจความ  

สูตร   ค่าความเท่ียงตรง  IOC   =  N

R
 (สมนึก  ภทัทิยธนี ๒๕๔๔: ๒๑๙ – ๒๒๑) 

 

 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
IOC  ๑ ๒ ๓ 

๑ เน้ือหาถูกตอ้งครบถว้นตรงตามหลกัสูตร +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๒ แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๓ จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๕ การเรียบเรียงเน้ือหาเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนจากง่ายไปหายาก +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๖ เน้ือหาสาระเหมาะสมกบัเวลา +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๗ ส านวนภาษาท่ีใชช้ดัเจนเขา้ใจง่าย +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๘ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ +๑ +๑  +๑                ๑.๐๐ 
๙ มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 
๑๐ เคร่ืองมือวดัผลชดัเจนท าใหรู้้วา่นกัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนนถูกตอ้ง เท่ียงตรง 
+๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ 

 ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม ๑.๐๐ 
 

หมายเหตุ + ๑  หมายถึง  มีความสอดคลอ้ง     
                 ๐   หมายถึง   ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง 
         -๑   หมายถึง  ไม่มีความสอดคลอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๔ 

ตารางท่ี๑๒   ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ 
                     จ  านวน ๖๐ ขอ้ 

ขอ้ท่ี RH RL R P ขอ้ท่ี RH RL R P 
๑ ๑๘ ๑๔ ๐.๒๐ ๐.๘๐ ๓๑ ๑๗ ๘ ๐.๔๕ ๐.๖๐ 
๒ ๒๐ ๑๓ ๐.๓๕ ๐.๘๐ ๓๒ ๑๒ ๔ ๐.๔๐ ๐.๔๐ 
๓ ๑๑ ๗ ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๓๓ ๗ ๕ ๐.๑๐ ๐.๓๐ 
๔ ๑๑ ๔ ๐.๔๐ ๐.๔๐ ๓๔ ๑๗ ๑๐ ๐.๓๕ ๐.๗๐ 
๕ ๑๔ ๗ ๐.๓๕ ๐.๖๐ ๓๕ ๑๙ ๑๐ ๐.๔๕ ๐.๗๐ 
๖ ๑๕ ๔ ๐.๕๕ ๐.๒๐ ๓๖ ๑๗ ๘ ๐.๔๕ ๐.๖๐ 
๗ ๑๘ ๑๖ ๐.๑๐ ๐.๘๐ ๓๗ ๑๗ ๑๓ ๐.๒๐ ๐.๘๐ 
๘ ๑๑ ๖ ๐.๒๕ ๐.๔๐ ๓๘ ๑๕ ๖ ๐.๔๕ ๐.๕๐ 
๙ ๙ ๖ ๐.๑๕ ๐.๔๐ ๓๙ ๑๙ ๙ ๐.๕๐ ๐.๗๐ 
๑๐ ๖ ๙ -๐.๑๕ ๐.๔๐ ๔๐ ๑๙ ๗ ๐.๖๐ ๐.๗๐ 
๑๑ ๒๐ ๑๓ ๐.๓๕ ๐.๘๐ ๔๑ ๑๙ ๗ ๐.๖๐ ๐.๗๐ 
๑๒ ๑๙ ๑๔ ๐.๒๕ ๐.๘๐ ๔๒ ๑๗ ๙ ๐.๔๐ ๐.๗๐ 
๑๓ ๑๘ ๑๕ ๐.๑๕ ๐.๘๐ ๔๓ ๑๗ ๘ ๐.๔๕ ๐.๖๐ 
๑๔ ๑๔ ๖ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๔๔ ๑๕ ๘ ๐.๓๕ ๐.๖๐ 
๑๕ ๑๔ ๑๒ ๐.๑๐ ๐.๗๐ ๔๕ ๑๙ ๕ ๐.๗๐ ๐.๖๐ 
๑๖ ๑๖ ๑๒ ๐.๒๐ ๐.๘๐ ๔๖ ๑๗ ๙ ๐.๔๐ ๐.๗๐ 
๑๗ ๑๕ ๙ ๐.๓๐ ๐.๖๐ ๔๗ ๑๓ ๔ ๐.๔๕ ๐.๔๐ 
๑๘ ๖ ๘ -๐.๑๐ ๐.๔๐ ๔๘ ๑๘ ๗ ๐.๕๕ ๐.๖๐ 
๑๙ ๑๙ ๑๐ ๐.๔๕ ๐.๗๐ ๔๙ ๑๖ ๖ ๐.๕๐ ๐.๖๐ 
๒๐ ๑๒ ๘ ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๕๐ ๑๗ ๑๐ ๐.๓๕ ๐.๗๐ 
๒๑ ๗ ๑๑ -๐.๒๐ ๐.๕๐ ๕๑ ๑๙ ๑๑ ๐.๔๐ ๐.๘๐ 
๒๒ ๒๐ ๙ ๐.๕๕ ๐.๗๐ ๕๒ ๑๗ ๘ ๐.๔๕ ๐.๖๐ 
๒๓ ๑๗ ๙ ๐.๔๐ ๐.๗๐ ๕๓ ๑๘ ๗ ๐.๕๕ ๐.๖๐ 
๒๔ ๑๘ ๖ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๕๔ ๑๔ ๖ ๐.๔๐ ๐.๕๐ 
๒๕ ๑๘ ๑๒ ๐.๓๐ ๐.๘๐ ๕๕ ๑๗ ๙ ๐.๔๐ ๐.๗๐ 
๒๖ ๑๙ ๑๒ ๐.๓๕ ๐.๘๐ ๕๖ ๑๙ ๗ ๐.๖๐ ๐.๗๐ 
๒๗ ๑๕ ๖ ๐.๔๕ ๐.๕๐ ๕๗ ๑๒ ๖ ๐.๓๐ ๐.๕๐ 
๒๘ ๑๓ ๗ ๐.๓๐ ๐.๕๐ ๕๘ ๑๕ ๖ ๐.๔๕ ๐.๕๐ 
๒๙ ๑๗ ๑๒ ๐.๒๕ ๐.๗๐ ๕๙ ๑๕ ๘ ๐.๓๕ ๐.๖๐ 
๓๐ ๑๒ ๗ ๐.๒๕ ๐.๔๐ ๖๐ ๑๕ ๖ ๐.๔๕ ๐.๕๐ 

    
   ขอ้สอบท่ีไม่อยูใ่นเกณฑ ์๘ ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ ๗,๙,๑๐,๑๓,๑๕,๑๘,๒๑,๓๓ ส่วนอีก ๒๒ ขอ้ อยูใ่นเกณฑ ์
ท่ีก าหนด แต่มีความยากง่ายอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งสูงซ่ึงแสดงวา่ขอ้สอบค่อนขา้งง่าย และค่าอ านาจจ าแนกอยู ่
ในเกณฑ์ค่อนขา้งต ่ากว่าขอ้สอบในขอ้อ่ืนๆ จึงตดัขอ้สอบเหล่านั้นออก  ๒๒ ขอ้  จึงมีขอ้สอบท่ีใช้ไดท้ั้ งส้ิน
จ านวน  ๓๐  ขอ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๕ 

ตารางท่ี  ๑๓ แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
       การอ่านจบัใจความ  จ  านวน  ๓๐ ขอ้ 

ขอ้ กลุ่มสูง กลุ่มต ่า p r q = ( ๑- p) pq 
๑ ๑๖ ๘ ๐.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕ ๐.๑๘๗๕ 
๒ ๑๕ ๗ ๐.๖๙ ๐.๕๐ ๐.๓๑ ๐.๒๑๓๙ 
๓ ๑๐ ๕ ๐.๔๗ ๐.๓๑ ๐.๕๓ ๐.๒๔๙๑ 
๔ ๑๒ ๒ ๐.๔๔ ๐.๖๓ ๐.๕๖ ๐.๒๔๖๔ 
๕ ๑๒ ๘ ๐.๖๓ ๐.๒๕ ๐.๓๗ ๐.๒๓๓๑ 
๖ ๙ ๔ ๐.๔๑ ๐.๓๑ ๐.๕๙ ๐.๒๔๑๙ 
๗ ๑๒ ๖ ๐.๕๖ ๐.๓๘ ๐.๔๔ ๐.๒๔๖๔ 
๘ ๗ ๓ ๐.๓๑ ๐.๒๕ ๐.๖๙ ๐.๒๑๓๙ 
๙ ๑๕ ๗ ๐.๖๙ ๐.๕๐ ๐.๓๑ ๐.๒๑๓๙ 
๑๐ ๘ ๓ ๐.๓๔ ๐.๓๑ ๐.๖๖ ๐.๒๒๔๔ 
๑๑ ๑๕ ๓ ๐.๕๖ ๐.๗๕ ๐.๔๔ ๐.๒๔๖๔ 
๑๒ ๑๐ ๖ ๐.๕๐ ๐.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕๐๐ 
๑๓ ๑๖ ๖ ๐.๖๙ ๐.๖๓ ๐.๓๑ ๐.๒๑๓๙ 
๑๔ ๑๑ ๓ ๐.๔๔ ๐.๕๐ ๐.๕๖ ๐.๒๔๖๔ 
๑๕ ๑๕ ๒ ๐.๕๓ ๐.๘๑ ๐.๔๗ ๐.๒๔๙๑ 
๑๖ ๑๑ ๓ ๐.๔๔ ๐.๕๐ ๐.๕๖ ๐.๒๔๖๔ 
๑๗ ๑๒ ๔ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕๐๐ 
๑๘ ๑๒ ๕ ๐.๕๓ ๐.๔๔ ๐.๔๗ ๐.๒๔๙๑ 
๑๙ ๑๓ ๘ ๐.๖๖ ๐.๓๑ ๐.๓๔ ๐.๒๒๔๔ 
๒๐ ๑๐ ๔ ๐.๔๔ ๐.๓๔ ๐.๕๖ ๐.๒๔๖๔ 
๒๑ ๑๓ ๗ ๐.๖๓ ๐.๓๘ ๐.๓๗ ๐.๒๓๓๑ 
๒๒ ๑๔ ๕ ๐.๕๙ ๐.๕๖ ๐.๔๑ ๐.๒๔๑๙ 
๒๓ ๑๒ ๒ ๐.๔๔ ๐.๖๒ ๐.๕๖ ๐.๒๔๖๔ 
๒๔ ๑๖ ๓ ๐.๕๙ ๐.๘๑ ๐.๔๑ ๐.๒๔๑๙ 
๒๕ ๑๔ ๒ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๒๕๐๐ 
๒๖ ๑๔ ๓ ๐.๕๓ ๐.๖๙ ๐.๔๗ ๐.๒๔๙๑ 
๒๗ ๑๕ ๕ ๐.๖๓ ๐.๖๓ ๐.๓๗ ๐.๒๓๓๑ 
๒๘ ๑๔ ๕ ๐.๕๓ ๐.๕๖ ๐.๔๗ ๐.๒๔๙๑ 
๒๙ ๑๑ ๒ ๐.๔๑ ๐.๕๖ ๐.๕๙ ๐.๒๔๑๙ 
๓๐ ๑๑ ๔ ๐.๔๗ ๐.๔๔ ๐.๕๓ ๐.๒๔๙๑ 

ผลรวม  pq ๗.๑๒๐๑ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๙๖ 

ตารางท่ี ๑๔  ผลการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
        ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL  

 

คนท่ี ทดสอบก่อนเรียน 
(๓๐ คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน 
(๓๐ คะแนน) 

คนท่ี ทดสอบก่อนเรียน 
(๓๐ คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน 
(๓๐ คะแนน) 

๑ ๑๘ ๒๑ ๑๖ ๒๓ ๒๖ 

๒ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๒๔ 

๓ ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๑๑ ๘ 

๔ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๒๑ ๒๓ 

๕ ๑๗ ๒๓ ๒๐ ๑๖ ๑๓ 

๖ ๒๔ ๒๘ ๒๑ ๑๓ ๑๔ 

๗ ๒๓ ๒๕ ๒๒ ๑๑ ๑๘ 

๘ ๑๙ ๒๔ ๒๓ ๒๐ ๒๒ 

๙ ๒๔ ๒๖ ๒๔ ๒๔ ๒๗ 

๑๐ ๑๒ ๑๗ ๒๕ ๒๔ ๒๖ 

๑๑ ๒๔ ๒๙ ๒๖ ๑๙ ๒๒ 

๑๒ ๑๘ ๒๓ ๒๗ ๑๑ ๘ 

๑๓ ๑๐ ๑๒ ๒๘ ๑๖ ๑๓ 

๑๔ ๒๑ ๒๔ ๒๙ ๑๑ ๑๘ 

๑๕ ๑๘ ๑๙ ๓๐ ๒๔ ๒๗ 
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 ๑๙๗ 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวจิราภรณ์    บุญณรงค์ 
วนั  เดือน  ปี        ๒๖   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        ๑๒๒ หมู่ ๙ ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   
  ๗๓๐๐๐ 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวดัดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 
 พ.ศ. ๒๕๒๘    มธัยมศึกษาปีท่ี ๖    โรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบ ารุง) 
 พ.ศ. ๒๕๓๕     ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๓๙  อาจารย ์๑  ระดบั ๓  โรงเรียนสุเหร่าเกาะขนุเณร    
  ส านกังานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๔๓   อาจารย ์๑ ระดบั ๕ โรงเรียนออเงิน (อ่อน - เหม  อนุสรณ์)  
  ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๔๘    ครู ค.ศ. ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา)  
  สังกดัเทศบาลนครนครปฐม 
 พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบนั  ครู ค.ศ. ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
   สังกดัเทศบาลนครนครปฐม   
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