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ค าส าคญั:  การอ่านจบัใจความ / วธีิการสอนแบบ DR-TA 
 เอกลกัษณ์  เทพวิจิตร:  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้น
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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  และ         
2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ 
DR-TA  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จ  านวนนักเรียน 30 คน
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ย
วิธีการสอนอ่านแบบ  DR-TA  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอน
อ่านแบบ   DR-TA และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Samples t-test)       
 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA อยู่ในระดบั      
เห็นดว้ยมาก 
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 The purposes of this research were to: 1) compare reading comprehension  
achievement  of Prathomsuksa  6 students  before and after being taught by using DR-TA method. 
2) study the students' opinions towards the DR-TA method. The sample of this research were 30 
Prathomsuksa 6/4 students of Nakprasith School, Amphoe Sam Phran, Nakhon Pathom province. 
The research was conducted within the duration of the second semester of the academic year 
2015.  
 The instruments used for this experiment were lesson plans, achievement and a 
questionnaire used to study the students' opinions toward using DT-TA method. The  data were 
analyzed by mean  (X ) standard deviation (S.D.), and dependent samples t-test. 
 The findings were as follows:  
 1. The achievement of reading comprehension of Prathomsuksa 6 students after 
using DR-TA method were significantly higher than before using DR-TA method at the .01 level. 
 2. The students' opinions toward DR-TA method were at  high  level. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการติดต่อส่ือสารและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

เพราะสามารถท าให้รับรู้เร่ืองราวและท าความเขา้ใจไดต้รงกนั และยงัเป็นเคร่ืองมือส่ือความหมาย  
ท่ีส าคญัของมนุษย ์ช่วยใหม้นุษยไ์ดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ภาษายงัเป็นเคร่ืองมือแสดงให้ผูอ่ื้นได้
รู้ถึงความคิด ความรู้สึกและความตอ้งการของตนเอง ดว้ยการใช้สัญลกัษณ์ท่ีตกลงใช้ในกลุ่มชน 
นั้น ๆ มนุษยอ์าศยัทกัษะทั้ง 4 ประการ คือ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน สร้างเสริม
สติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด  พฒันาอาชีพและบุคลิกภาพรวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ อีกมากให้กบัตนเอง
และสังคม ด้วยเหตุน้ีภาษาจึงมีบทบาทและความส าคญัส าหรับบุคคลทุกชาติดงัพระราชด ารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานแก่สมาคมครูภาษาไทย              
แห่งประเทศไทย เน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2549 ความวา่ 
 

         ภาษาเป็นส่ือส าคัญของการรับประสบการณ์ การคิด การสร้างสรรค์ การปฏิบัติตน และ          
การแสดงออก ภาษาเป็นส่วนท่ีแสดงบุคลิก...ภาษานอกจากเป็นศิลปะอนังดงามแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีมีหนา้ท่ีถ่ายทอดความคิด เร่ืองราว น าความรู้มาเล่าสู่กนัฟัง แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

       (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 
 

 ปัจจุบนัสังคมเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว วทิยาการใหม่ๆเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา การรับรู้
ข่าวสารเป็นไปอย่างง่ายดาย และมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท าให้คนไทยตอ้งศึกษาหาความรู้และ
คน้ควา้แหล่งขอ้มูลต่างๆเพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจ แต่วิทยาการเหล่าน้ีลว้นตอ้งอาศยัการอ่าน    
จึงจะท าความเขา้ใจไดถู้กตอ้งและแม่นย  า ดงัท่ี ประเทิน มหาขนัธ์ (2530: 6) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัเป็น
ยคุของการศึกษาท่ีไร้พรมแดน ข่าวสารขอ้มูล หนงัสือพิมพ ์และส่ือต่าง ๆ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์
มีส่วนในการท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน ดงันั้น การอ่านจะช่วยให้มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
สามารถเลือกแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมท่ีมี            
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การอ่านจึงเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของมนุษย ์เพราะการอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้และโลกทศัน์ใหก้วา้งไกลมากยิง่ข้ึน  

 การอ่านถือเป็นหวัใจของการศึกษาทุกระดบั และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
เร่ืองต่างๆ ฉะนั้นการอ่านจึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการฝึกฝน เพื่อการศึกษา          
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หาความรู้และพฒันาชีวติ การอ่านนั้นนอกจากจะท าใหเ้กิดความรู้แลว้ยงัก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ไดแ้นวคิดใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิตทั้งแก่
ตนเอง และประโยชน์ส่วนรวมอีกดว้ย  นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน
ไวส้อดคลอ้งกนั เช่น จินตนา ใบกาซูยี (2534: 57) กล่าววา่การอ่านเป็นกิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการแสวงหาความรู้ได้ดีท่ีสุด มีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิต เพราะการอ่านเป็นการเรียน
การศึกษาหาความรู้ เพื่อใชป้ระกอบอาชีพในอนาคต   วรรณี โสมประยูร (2537: 120)  ก็ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของการอ่านไวว้า่การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญั และจ าเป็นมากในการด ารงชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันเพราะวิทยาการต่าง ๆ  ได้เจริญก้าวหน้ามาก  และเป็นไปอย่างรวดเร็ว        
การติดต่อส่ือสารก็ยิ่งเพิ่มความส าคญัในธุรกิจการงานมากข้ึน  จนสภาพของสังคมกลายเป็นสังคม
ข่าวสาร เน้ือหาสาระทางวิชาการ ขอ้มูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัจะตอ้งอาศยัการอ่านจึงจะสามารถ
เขา้ใจและส่ือสารความหมายกนัได ้ พนิตนนัท์ บุญพามี (2542:3)  กล่าวว่า  การอ่านช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความรู้ความคิด ท าให้คนเรามีความงอกงามทางวุฒิปัญญาและความสามารถยิ่งข้ึน 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิต และจิตวิญญาณของผูอ่้านให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งพฒันาสามารถพฒันาคนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างดี และนภดล  
จนัทร์เพญ็ (2542: 74) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวส้อดคลอ้งกนัวา่ การอ่านมีความส าคญั
ต่อมนุษย์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีมีหนังสือให้เลือกอ่านได้มาก การอ่านช่วยให้เรา
สามารถหาความรู้ ความบนัเทิงสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทั้งการศึกษา อาชีพ
การงานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม  ฉะนั้นการอ่านจึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตเพราะ 
การอ่านเป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยัท่ีส าคญัในการแสวงหาความรู้ และยงัช่วยพฒันาศกัยภาพทางดา้น
สติปัญญา พฒันาคุณภาพชีวติทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัทกัษะการอ่านเป็นอยา่งมากและยงัได้
ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยด้านทกัษะการอ่านไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1: การอ่านมาตรฐาน  
ท 1.1: ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  โดยก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ว่าตอ้งมี
ความสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า  ประโยค  ขอ้ความ  ส านวนโวหาร  จากเร่ืองท่ี
อ่าน  เขา้ใจค าแนะน าค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริง  รวมทั้งจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน   
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ชีวิตได้  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน (ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 2551: 15-16) 

 การอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงการรู้จกัตวัอกัษร และวิธีการอ่านเท่านั้น 
ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนมุ่งส่ือมาไดด้ว้ย ตอ้งจบัสาระ และความคิดของเร่ือง หย ัง่รู้
ความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีซ่อนอยูใ่นถอ้ยค าไดจึ้งจะท าใหผู้อ่้านประสบความส าเร็จในการอ่านทุกคร้ัง  

 การอ่านอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถจะพฒันาทกัษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ก็คือ 
การอ่านจบัใจความ เพราะสามารถช่วยให้ผูอ่้านหรือนักเรียนเข้าใจถึงเร่ืองท่ีอ่านอย่างถูกต้อง      
เม่ือนกัเรียนจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านไดน้กัเรียนก็สามารถวิจารณ์วา่เร่ืองท่ีอ่านดีหรือไม่ดีอยา่งไร    
การอ่านจบัใจความจึงมีความส าคญัอย่างมากในการพฒันาทกัษะด้านการอ่านดังกล่าวท าให้มี
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความสนใจและความส าคญักบัการอ่านจบัใจความไวเ้ป็นจ านวนมาก 
ดงัท่ี ถนอมวงศ ์ ล ้ ายอดมรรคผล (2541: 55)  ไดก้ล่าวไวพ้อสรุปไดว้่า  การอ่านจบัใจความนบัว่า
เป็นหัวใจของการอ่านทุกรูปแบบ  เพราะหากจบัใจความไม่ไดย้่อมไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน หากตอ้ง    
ใช้ประโยชน์จากการอ่านนั้นก็ต้องกลับมาอ่านใหม่ท าให้เสียเวลา หากอ่านแล้วจบัใจความได ้          
จ  าไวห้รือบนัทึกไวไ้ด ้ก็จะใชป้ระโยชน์ไดท้นัที   แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 15)  ก็ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การอ่านจบัใจความเป็นพื้นฐานส าคญัมาก  ส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป  เช่น  ถ้านักเรียน        
จบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ คือ ไม่รู้เร่ืองก็คงไม่สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเร่ืองนั้นดีหรือไม่ดี        
ก็ไดเ้ลย   นอกจากน้ี  ศิริวรรณ เสนา (2541: 40)  กล่าวไวว้า่  ความเขา้ใจในการอ่านถือวา่เป็นหวัใจ
ส าคญัของการอ่าน เพราะวา่ถา้ผูอ่้านไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านและไม่สามารถจบัใจความจาก  
ส่ิงท่ีอ่านได ้ผูอ่้านก็ไม่สามารถท่ีจะน าสาระความรู้และขอ้เสนอไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได ้
การอ่านนั้นก็ถือวา่เป็นการอ่านท่ีไม่สมบูรณ์  

 สรุปไดว้่า การอ่านจบัใจความนั้นเป็นหัวใจหลกัท่ีส าคญัในการอ่าน เพราะถา้ผูอ่้าน
สามารถจบัใจความได้แล้ว จะท าให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง จากเร่ืองท่ี     
อ่านได ้อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านใหม้ากยิง่ข้ึน 

 ถึงแมว้า่การอ่านและการอ่านจบัใจความนั้นจะมีความส าคญัต่อการศึกษาเล่าเรียนและ
การแสวงหาความรู้ อีกทั้งยงัมีการก าหนดให้มีเน้ือหาในการจดัการเรียนการสอนก็ตาม แต่ก็มกั
พบวา่การอ่านก็ยงัคงมีปัญหาอยูก่็คือ นกัเรียนไม่ชอบอ่านหนงัสือ  ดงัท่ี ภูริภทัร ทิศร ( 2543: 11) 
กล่าววา่ ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุใหเ้ด็กไม่ชอบอ่านหนงัสืออาจเป็นเพราะส่ือมวลชนดา้นต่าง ๆ ทั้งโทรทศัน์ 
วีดิทศัน์ คอมพิวเตอร์ เหล่าน้ีลว้นแต่อ านวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้และทราบขอ้มูลข่าวสารได้
รวดเร็วจึงท าใหเ้ด็กสูญเสียเวลาท่ีควรจะไดอ่้านหนงัสือ  และเด็กไม่ชอบอ่านหนงัสือท าให้มีผลต่อ
การพฒันาสติปัญญาดว้ยเช่นกนั  เยาวลกัษณ์ สุวรรณแข (2546: 43) ก็ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการอ่าน
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ไวส้อดคลอ้งกนัว่า  ปัจจุบนัโลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการส่ือสาร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีท าให้เกิดช่องทางในการแสวงหาความรู้มากมายและสะดวกรวดเร็ว ท าให้เด็กและ
เยาวชนไทย ในปัจจุบนัน้ีรับรู้สารนิเทศดว้ยการฟัง  และการดูมากกวา่การอ่านจึงท าให้เด็กไม่มีนิสัย
รักการอ่านจึงส่งผลกระทบให้เป็นผูท่ี้ขาดการรับรู้ในเร่ืองของสุนทรียภาพหรือความงามในเชิง
วรรณกรรม  

 ส่วนปัญหาดา้นการอ่านจบัใจความมกัพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจบัใจความ
จากเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่สามารถสรุปประเด็นได้ท าให้ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านเท่าท่ีควร ดงัท่ี
สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยได้ท าการวิจยัพบว่า เด็กอายุ 15–20 ปี  (ระดบัมธัยมศึกษาถึง
ระดบัอุดมศึกษา) มีทกัษะการอ่านไม่ดีพอ ไม่สามารถจบัประเด็นส าคญัจากการอ่าน ซ่ึงจบัใจความ
ส าคญัไดเ้พียงรายละเอียดปลีกยอ่ย (บนัลือ พฤกษะวนั, 2539: 28)  นอกจากน้ี แววมยุรา เหมือนนิล 
(2541: 17) ไดก้ล่าวว่า การอ่านจบัใจความเป็นความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านระดบัตน้  และเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัมากส าหรับการอ่านในระดบัสูงต่อไป เช่น ถา้นกัเรียนอ่านจบัใจความไม่ไดก้็คงไม่สามารถ
อ่านเพื่อวจิารณ์วา่เร่ืองนั้นดีหรือไม่ดี  ธญัมาส ตนัเสถียร (2544: 4)  ก็ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการอ่าน
จบัใจความพอสรุปไดว้า่ นกัเรียนไม่สามารถอ่านจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้รวมทั้งไม่รู้วิธีการ
อ่านท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ  กิติยวดี บุญซ่ือ และอญัญมณี บุญซ่ือ (2549: 117)   ก็ได้
กล่าวไวส้อดคล้องกันว่า เด็กส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ อ่านได้คล่อง แต่จบัใจความไม่ได้เลย       
ท  าใหก้ารอ่านไม่มีความหมายเพราะไม่รู้เร่ืองหรือไดส้าระความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านเท่าท่ีควร 

 อน่ึง จากผลการสอบวิชาภาษาไทยในสาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ตวัช้ีวดัท่ี 3:  
อ่านจับใจความตามส่ือต่างๆระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียน             
นาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม พบว่า ยงัมีนักเรียนบางคนยงัมีผลสัมฤทธ์ิ           
ไม่ผา่นเกณฑ ์คือ  เม่ือน าคะแนนผลสอบมาคิดเป็นร้อยละ ปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนร้อยละ 58.08 
ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนดไวคื้อตอ้งมีคะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้
สัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยท่ีสอนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เก่ียวกับปัญหาด้าน     
การสอนอ่านจบัใจความ (ศรุดา  ศิโรรังสี, 2555 และอุเทน ครุฑวไิล, 2555)  ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิมีความเห็นพอสรุปได้ว่า  นักเรียนมีปัญหาหลายประการได้แก่ ปัญหา
นกัเรียนไม่เห็นความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ไม่เขา้ใจเน้ือหาและไม่สามารถอ่านจบัใจความได ้ 

 การท่ีจะพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะการอ่านจบัใจความให้สูงข้ึนนั้น  ครูผูส้อนควรหา
วธีิการสอน ส่ือการสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาการสอนอ่านจบัใจความให้แก่
นกัเรียนและเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ครูตอ้งคอยเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนให้
ไดรั้บการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ นกัเรียนจึงจะไดฝึ้กอ่านอย่างถูกวิธี กล่าวคือ ครูควรมีส่ือการเรียน 
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การสอนท่ีสามารถส่งเสริมความเขา้ใจ เร่ืองการอ่านจบัใจความของนกัเรียน หรือควรมีวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิคการสอน แบบฝึก และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ ซ่ึงเทคนิคหรือ
วิธีการสอนเหล่าน้ีลว้นสามารถพฒันาทกัษะของนกัเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัท่ี ศุภรณ์  
ภูวดั (2553: 2) กล่าวไวว้า่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการแกปั้ญหา     
วธีิสอนเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมใหน้กัเรียนอยากเรียนและตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู้ ถา้ผูส้อนรู้จกั
ใชว้ธีิสอนท่ีดีท่ีเหมาะสมแลว้การสอนก็จะมีประสิทธิภาพโดยผูส้อนควรมีความคิดเก่ียวกบัการน า
ส่ือการเรียน และวธีิการใหม่ ๆ มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนใหม้ากข้ึนยิง่ข้ึน 

 วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกนัดงัท่ีกล่าวมา  แต่วิธีการ
สอนเหล่านั้น ครูผูส้อนตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมวา่วิธีใดบา้งเหมาะสมกบัการเรียนการสอนอยา่งไหน 
กล่าวคือ เม่ือครูจดัการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องตามหลกัและวิธีการสอนของแต่ละหน่วย    
การเรียนรู้จะท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  มีวิธีการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมี
จุดหมายเพื่อฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่านโดยให้ผูอ่้านก าหนดจุดประสงค์ในการอ่านดว้ยการคาดเดา
เน้ือหาท่ีจะอ่านล่วงหนา้  คือ  วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Direct Reading- Thinking Activity)  
ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยพฒันาในด้านทกัษะการอ่าน ทั้ งน้ีเพราะมุ่งสอนให้นักเรียนคิดเป็น       
และรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน จากการคาดเดาเน้ือเร่ืองล่วงหน้า      
กระตุ้นให้นักเรียนอ่านเร่ืองเพื่อค้นหาค าตอบจากการคาดเดา ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

 สตาฟเฟอร์  (Stauffer, 1969: 96, อา้งถึงใน ดารา หวานสนิท, 2549: 28)   ไดก้ล่าวถึง
ขั้นตอนในการสอนอ่านแบบ DR-TA วา่มีขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นวิเคราะห์และเตรียมการ  ขั้นให้นกัเรียน
อ่านผา่น ๆ เพื่อให้รู้วา่เร่ืองท่ีอ่านวา่ดว้ยเร่ืองอะไร จุดใดเป็นจุดส าคญัของเร่ือง อ่านให้ละเอียดเพื่อ
ท าความเขา้ใจอย่างชดัเจน และอ่านซ ้ าตอนท่ีไม่เขา้ใจ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจบางตอน จากนั้น
อ่านวเิคราะห์หรือสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน และขั้นให้นกัเรียนท ากิจกรรมโดยให้นกัเรียน
อ่านจบัใจความ  แลว้ตอบตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ต่อมา เทอร์นีย ์และเออเนต (Tierney and 
Eirnet, 1995, อา้งถึงใน กอบแกว้ สกุลแกว้,  2553: 38) ไดป้รับปรุงวิธีการสอนแบบ DR-TA ข้ึนใหม่    
โดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 2 ช่วงหลกัดงัน้ี ช่วงท่ี 1 กระบวนการอ่านและคิดแบ่งเป็น 4 ขั้น
ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การคาดเดา  ขั้นท่ี 2 การอ่าน  ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย และขั้นท่ี 4 การตรวจสอบ
ความเขา้ใจ ช่วงท่ี 2 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น เป็นช่วงของการรวบรวมขอ้มูลหลงัจากการอ่านเน้ือเร่ือง
ทั้งหมด และทบทวนความเขา้ใจในการอ่านเป็นการสรุปเน้ือเร่ืองทั้งหมด  เพื่อเสริมทกัษะการอ่าน
จบัใจความของนกัเรียนใหถู้กตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน  จากนั้นจึงใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั   กอบกุล 
สกุลแกว้ (2553: 67) ไดก้ล่าวว่า การสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นวิธีการท่ีมุ่งฝึกการใชค้วามคิดใน
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การคาดเดาเน้ือเร่ืองล่วงหนา้อยูต่ลอดเวลา  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม  และความรู้ใหม่
เขา้กบัเร่ืองท่ีอ่านเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองและยงัเป็นวิธีการสอนท่ียึดนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลางเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบ DR-TA มีความสามารถอ่าน
จบัใจความสูงข้ึนได ้  นอกจากน้ี จารุวรรณ  ค าบุญเรือง (2555: 57) ยงัไดก้ล่าววา่การสอนอ่านแบบ 
DR-TA สามารถน าไปใช้ในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสอนประกอบเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 เป็นกระบวนการอ่านและการคิด 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การคาดเดา 2) การอ่านเน้ือเร่ือง 3) การแปลความหมาย และ 4) การ
ตรวจสอบความเขา้ใจ และช่วงท่ี 2 เป็นกระบวนการฝึกสรุปสาระส าคญั โดยการสรุปสาระส าคญั
ของเน้ือเร่ืองและท าแบบฝึกหัด จึงท าให้เกิดการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนได ้
อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  

 จากการศึกษาวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  (Direct Reading-Thinking Activity)          
ท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า การสอนอ่านแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) 
นั้นสามารถพฒันาทกัษะการอ่านได้โดยเฉพาะการอ่านจบัใจความของนักเรียน เพราะนอกจาก
นกัเรียนจะไดฝึ้กอ่านและได้ตรวจสอบความเขา้ในในการอ่านอย่างมีวตัถุประสงค์แลว้ นกัเรียน    
ยงัจะไดร่้วมกนัอภิปรายปัญหาการอ่านดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         
ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity)  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA เพื่อใช้
สอนอ่านจบัใจความ และส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัในภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
                       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม   

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
(Direct Reading-Thinking Activity) 

ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 

ผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ  DR-

TA 
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ค ำถำมของกำรวจัิย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ย

วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ    

DR-TA อยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ก่อนและหลงัการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนด้วย

วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 9 ห้องเรียน    
รวม 379 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน      
30 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
ดว้ยวธีิการจบัสลาก 

 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรท่ีศึกษาส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

   ตวัแปรตน้ คือ การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
  ตวัแปรตาม คือ   
  1.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ดว้ยวธีิการ 
สอนอ่านแบบ DR-TA 
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 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA 

 3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั   สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
โดยใชบ้ทอ่านจาก ข่าว บทความ สารคดี และนิทานเร่ืองสั้น 

 4.  ระยะเวลาในการวิจยั   การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดระยะเวลาการทดลองใน      
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 5 วนั วนัละ  2 ชัว่โมง  รวม 10 ชัว่โมง 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีให้ตรงกัน 
ผูว้จิยัไดนิ้ยามความหมายของค าต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 1.  การอ่านจบัใจความ หมายถึง การจบัใจความของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือให้กบั
ผูอ่้าน โดยผูอ่้านตอ้งคน้หาสาระของเร่ืองเพื่อให้ทราบว่า เร่ืองท่ีอ่านนั้นผูเ้ขียนตอ้งการส่ืออะไร    
จะท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจสาระและล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกตอ้ง และเป็น     
การเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2.  วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) หมายถึง วิธีการ
สอนอ่านตามขั้นตอนการสอนของ เทอร์นีย ์และเออเนต (Tierney and Eirnet, 1995, อา้งถึงใน     
กอบแก้ว สกุลแก้ว, 2553: 38)  ซ่ึงแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 2 ช่วงหลกั  ดงัน้ี   ช่วงท่ี 1 
กระบวนการอ่านและคิด แบ่งเป็น 4 ขั้น ขั้นท่ี 1 การคาดเดา ขั้นท่ี 2 การอ่าน ขั้นท่ี 3 การแปล
ความหมาย ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ   และช่วงท่ี 2 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น  เป็นช่วงของ  
การรวบรวมขอ้มูลหลงัจากการอ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมด และทบทวนความเขา้ใจในการอ่าน โดยครู
และนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือเร่ืองทั้งหมดเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึนจากนั้นจึงใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ หมายถึง คะแนนความสามารถการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนท่ีวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน 

 4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอน
ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นเน้ือหา และดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 5.  นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 



 9 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.  ไดแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูและผูส้นใจในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั
การน าวิธีการสอนอ่านแบบ DR–TA ไปใช้ในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ และใน         
การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการอ่านประเภทอ่ืนๆ 

 2.  ไดแ้นวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6  ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  โรงเรียน           
นาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 

 2.  การอ่านจบัใจความ 
  2.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
  2.2 ความส าคญัของการอ่านจบัใจความ 
  2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความ 
  2.4  หลกัในการอ่านจบัใจความ 
  2.5 หลกัจิตวทิยาท่ีน ามาใชใ้นการสอนอ่านจบัใจความ 
  2.6 ลกัษณะของบทอ่านท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  2.7  การฝึกอ่านจบัใจความ 
  2.8 องคป์ระกอบในการอ่านจบัใจความ 
  2.9 การสอนอ่านจบัใจความ 
  2.10  การวดัและประเมินผลความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความ 
  2.11  ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ 
  2.12  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ  
 3.  วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)   

  แนวคิดเก่ียวกบัการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed  Reading-Thinking  Activity) 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัในประเทศ 

  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

10 
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หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช  2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
และหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนนำคประสิทธ์ิ ต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน 

 จังหวดันครปฐม 
 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช  2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ท ำไมต้องเรียนภำษำไทย 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางว ัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความ          
เป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือใน            
การติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ      
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเคร่ืองมือใน       
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และ 
สุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสาน ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 เรียนรู้อะไรในภำษำไทย 

  ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้  ค  าประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ    
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไป
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร  โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบ
ต่าง ๆ ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดบัเร่ืองราวต่าง ๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโนม้นา้วใจ  

 หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
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 วรรณคดีและวรรณกรรม วิ เคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา  เพื่อให้เกิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 คุณภำพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า ประโยค ขอ้ความ ส านวนโวหาร จากเร่ืองท่ีอ่าน   
เขา้ใจค าแนะน า  ค  าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง  รวมทั้งจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน     
ชีวติได ้มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทั ด เขียนสะกดค า           
แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าชดัเจนเหมาะสม ใชแ้ผนภาพ  
โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด  เพื่อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่ง
สร้างสรรค ์ และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ืองย่อหรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง  
และดู  ตั้งค  าถาม ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและ     
ดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดบัขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ  อย่างชดัเจน  พูดรายงานหรือประเด็น
คน้ควา้จากการฟัง  การดู  การสนทนา  และพูดโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดู
และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพงัเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ      
ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย           
ใช้ค  าราชาศพัท์และค าสุภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  
กลอนสุภาพ และกาพยย์านี ๑๑  

 เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  ร้องเพลง
พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  และท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดได ้
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 ตัวช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 สาระท่ี 1:  การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1:  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระท่ี 2:  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  2.1:  ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระท่ี 3: การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4: หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1:  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
 สาระท่ี 5: วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1:   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 

หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนนำคประสิทธ์ิ ต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม 
 วสัิยทศัน์ 

 ภายในปี  2558  โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ มุ่งเนน้จดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย   อารมณ์  สังคม และจิตใจ 
ตระหนกัถึงความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกท่ีดี  มีคุณธรรม  ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และมุ่งพฒันาการจดัการเรียนรู โดยการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสังคม ภายใตก้ารบริหารจดัการ  แบบมีส่วน
ร่วมสู่มาตรฐาน 
 หลกักำร 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม      
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
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 2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ    
การจดัการเรียนรู้ 
 5.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 จุดหมำย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา             
มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี  และ
มีทกัษะชีวติ 

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
              5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ      
อนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 
 1. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ              
5 ประการ ดงัน้ี 
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                1.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมี
วฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง 
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
  1.2 ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  1.4 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน 
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
                 1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม   
ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และ      
มีคุณธรรม 
 2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้มีคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็น              
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
  2.1 รักชาติศาสน์ กษตัริย ์
  2.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  2.3 มีวนิยั 
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  2.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  2.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
  2.7 รักความเป็นไทย 
  2.8 มีจิตสาธารณะ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
 

ท 16101  ภาษาไทย         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา   160  ชัว่โมง/ปี 
 

 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  บทร้อยแกว้  งานเขียนเชิงอธิบาย  ค  าสั่ง  ขอ้แนะน า  และ
หนงัสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  
อธิบายความหมายของค า  ประโยค  และขอ้ความท่ีเป็นการบรรยาย  การพรรณนา  ความหมาย
โดยนยั  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  แยกขอ้เท็จจริง  และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านและมีมารยาทใน
การอ่านเขียนส่ือสาร  แผนภาพโครงเร่ือง  แผนภาพความคิด  ย่อความ  จดหมาย  เขียนแสดง
ความรู้สึก  ความคิดเห็น  เขียนเร่ืองจากจินตนาการ  และกรอกแบบรายการต่าง ๆ ด้วยลายมือ
บรรจงอยา่งมีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู  รายงานเร่ืองหรือ
ประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้  พร้อมทั้งวิเคราะห์  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามเร่ืองท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล
และมีมารยาท 
 ระบุชนิดและหน้า ท่ีของค าในประโยค  จ  าแนกส่วนประกอบของประโยค  
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถ่ิน  บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  
ใชค้  าราชาศพัทแ์ละส านวน  สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  ระบุความรู้และขอ้คิด  อธิบาย
คุณค่าและท่องจ าบทอาขยาน 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เลือกท าการทดลองในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วย      
การเรียนรู้ท่ี 2 ขบัขานประสานเสียง  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เร่ืองการอ่านจบัใจความตามส่ือ
ต่าง ๆ โดยใช้บทอ่านจาก ข่าว บทความ สารคดี นิทาน และเร่ืองสั้ น ๆ มาเป็นบทอ่านเพื่อให้
นกัเรียนไดฝึ้กอ่านจบัใจความ ในการทดลองผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA จ  านวน 5 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลอง 5 วนั รวมทั้งหมด           
10 ชัว่โมง โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอีก 2 ชัว่โมง 
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กำรอ่ำนจับใจควำม 
 

ควำมหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความ เป็นทกัษะท่ีตอ้งใชก้ารฝึกฝนจากการอ่านอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะ 

ท าให้ผูอ่้านสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและจบัใจความได้อย่างถูกตอ้ง หากไม่มีการอ่านอย่าง
สม ่าเสมอจะท าให้ผูอ่้านตอ้งใช้เวลาในการอ่านเพิ่มมากข้ึนและไม่สามารถจบัใจความของเร่ือง       
ท่ีอ่านไดอ้ยา่งครบถว้น มีผูใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความไว ้ดงัน้ี 

 ดนยา วงศ์ธนะชยั (2542: 156) ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้่า การอ่าน   
จบัใจความเป็นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจกบัเน้ือเร่ืองในระดบัตน้ และเป็นพื้นฐานส าหรับการอ่าน
ในระดบัสูงต่อไป และเพื่อพฒันาตนเองทั้งในดา้นสติปัญญา อารมณ์และสังคมถา้ผูอ่้านไม่สามารถ
จบัใจความส าคญัของเน้ือหาเร่ืองท่ีอ่านได ้ก็คงไม่สามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หรือประเมินค่า
ต่อไปได ้

 รัญจิต แกว้จ าปา (2544: 15) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้า่เป็นการอ่าน 
ท่ีสามารถจบัใจความได้ หรือประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดค้รบถว้น ถูกตอ้งตรงตามเจตนาของ 
ผูส่ื้อ 

 ประพนธ์ เรืองณรงค ์ (2545: 11-24)  กล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้า่ 
การอ่านเพื่อจบัใจความ เป็นการอ่านเพื่อเก็บสาระหรือใจความของเร่ืองเพื่อหาความส าคญั และ
พฒันาดา้นการคิด 

 กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 188) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบัใจความ
ไวว้า่เป็นการอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มท่ีเป็นส่วนใจความส าคญัและ
ส่วนขยายใจความส าคญัของเร่ือง 
 วนัเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548: 46)  ได้ให้ความหมายการอ่านจับใจความไวว้่าเป็น
กระบวนการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจความหมายของขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองสามารถตั้งค  าถามตอบ
ค าถามและล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 
 สรุปว่า ความหมายของการอ่านจับใจความคือ การจับใจความของเร่ืองท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือให้กบัผูอ่้าน โดยผูอ่้านตอ้งคน้หาสาระของเร่ืองเพื่อให้ทราบว่า เร่ืองท่ีอ่านนั้นผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ืออะไร จะท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจสาระและล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกตอ้ง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านใหม้ากยิง่ข้ึน 
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ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านนั้นเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ทั้ งในด้านการศึกษาเล่าเรียนและ    

การใชชี้วติประจ าวนั ดงันั้น การอ่านจบัใจความนั้นจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาทกัษะ
ดา้นการอ่าน ดงัท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว ้เช่น 

 สมบติั มหารศ (2523: 43) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความไวว้า่การอ่าน
จบัใจความย่อมท าให้คนเรามีความฉลาด รอบรู้ และเป็นนักปราชญ์ไดใ้นอนาคต ดงันั้น ตอ้งให้
นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอ่านจบัใจความว่า การอ่านจบัใจคามเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ความพร้อมและพฒันานิสัย  และการอ่านจบัใจความบ่อย ๆ   ย่อมท าให้เขา้ใจความหมายของค า      
จ  าไดดี้และอ่านไดเ้ร็วข้ึนตลอดจนเป็นการเพิ่มความสนใจในการอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ 

 สมถวลิ วเิศษสมบติั (2525: 38) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการอ่าน
จับใจความไวว้่า การอ่านจับใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีส าคัญท่ีสุด และ          
การฝึกฝนการอ่านจบัใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดและการฝึกฝน      
การอ่านจบัใจความท าให้ผูอ่้าน อ่านหนงัสือเป็น นอกจากน้ี การอ่านจบัใจความยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
ท าใหผู้มี้ความรู้สามารถปรับตวัและด ารงชีวติอยูใ่นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 วาวแวว โรงสะอาด (2530: 38) กล่าววา่ความส าเร็จในการเรียนของนกัเรียนข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการอ่านจับใจความ  นักเรียนท่ีอ่านได้เข้าใจและจบัใจความส าคัญไม่ได้จะ        
เบ่ือหน่ายต่อการเรียน มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนรวมไปถึงไม่เกิดนิสัยรักการอ่านและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 

 ถนอมวงศ ์ล ้ายอดมรรคผล (2541: 55) กล่าววา่การอ่านจบัใจความนบัวา่เป็นหวัใจของ
การอ่านทุกรูปแบบ เพราะหากจบัใจความไม่ไดย้อ่มไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน หากตอ้งใชป้ระโยชน์จาก
การอ่านนั้นก็ตอ้งกลบัมาอ่านใหม่ ท าใหเ้สียเวลา หากอ่านแลว้จบัใจความได ้จ าไวห้รือบนัทึกไวไ้ด ้
ก็จะใชป้ระโยชน์ไดท้นัที 

 แววมยุรา  เหมือนนิล (2541: 15) กล่าวว่าการอ่านจบัใจความ เป็นพื้นฐานส าคญัมาก
ส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้ คือ ไม่รู้เร่ืองก็คง        
ไม่สามารถอ่านเพื่อวจิารณ์วา่เร่ืองนั้นดีหรือไม่ดีไดเ้ลย 

 สรุปได้ว่า  การอ่านจับใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีส าคัญใน          
การท าให้เขา้ใจความหมายของเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การฝึกอ่านจบัใจความบ่อย ๆ 
สามารถท าให้เข้าใจความหมายของเร่ืองราวท่ีอ่าน จ าได้ดี และอ่านได้รวดเร็วยิ่งข้ึน  ตลอดจน       
เป็นการเพิ่มความสนใจในการอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ อีกดว้ย 
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จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการอ่านทุกประเภท การท่ีผูอ่้าน      

จะสามารถอ่านจบัใจความได้ดี ผูอ่้านตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการอ่านจึงจะท าให้การอ่านนั้นเกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

 สมบติั มหารศ (2523: 68) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความไวด้งัน้ี 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนอ่านและจบัใจความได ้ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียนจบภายในชัว่โมงเท่านั้น 
เพื่อใหกิ้จกรรมการอ่านมีความหมาย การอ่านจึงควรเป็นการอ่านจากเอกสารนอกเหนือจากหนงัสือ
เรียนและหนงัสือไม่ควรหนามาก ควรจบัเวลาใหพ้อเหมาะกบัเน้ือเร่ือง 
 2.  ให้ผูอ่้านสามารถบอกรายละเอียดของเร่ืองราวท่ีอ่านว่ามีสาระอะไรบา้ง โดยเล่า
รายละเอียดไดช้ดัเจนเพื่อแสดงวา่ผูอ่้านมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน 

 3.  อ่านเพื่อปฏิบติัตามค าสั่งและค าแนะน า 
 4.  ฝึกการใชส้ายตา นิยมการอ่านเพื่อฝึกการอ่านเร็วและตอบค าถามไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
 5.  อ่านเพื่อสรุปหรือยอ่เร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัอะไร 
 6.  อ่านแลว้สามารถคาดการณ์ ท านายเร่ืองวา่จะลงเอยอยา่งไร 
 7.  อ่านและท ารายงานยอ่สรุป มีการฝึกโนต้ยอ่ 
 8.  อ่านเพื่อหาความจริง และแสดงขอ้คิดเห็นได ้
 ศิริพร ลิมตระการ (2534: 99-100)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความไว ้        

6 ประเภท ดงัน้ี 
 ประเภทท่ี 1  ผู ้อ่านจับใจความมุ่งอ่านรายละเอียดของเน้ือเร่ืองโดยไม่ค  านึงถึง

อตัราเร็วในการอ่าน เป็นการอ่านอยา่งละเอียดเพื่อจะไดไ้ม่พลาดเน้ือหาท่ีส าคญั ซ่ึงผูอ่้านมีจุดหมาย
เพื่อน ารายละเอียดของเร่ืองไปใชป้ระโยชน์ หรืออ่านเพื่อความบนัเทิง 

 ประเภทท่ี 2  ผูอ่้านจับความมุ่งอ่านเร่ือง เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตนเองเป็น       
การอ่านท่ีผูอ่้านเคยมีความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อนแล้วแต่ลืมรายละเอียด จึงต้องอ่านอีกคร้ังผูอ่้าน       
ไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านรายละเอียดทุกตอนแต่จะอ่านจบัใจความอย่างคร่าว ๆ  เพื่อให้ระลึกได้เป็น       
การทบทวนเน้ือเร่ืองเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ 

 ประเภทท่ี 3  ผูอ่้านจบัใจความมุ่งท าความคุน้เคยกบัค าศพัทใ์หม่ ๆ โดยใชเ้น้ือหาของ
เร่ืองส่ือ การอ่านจึงมักใช้การส ารวจและตรวจสอบ ซ่ึงการอ่านลักษณะน้ีผูอ่้านมักน าไปใช้
ประโยชน์ในการอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีเป็นวชิาการในระดบัสูง 

 ประเภทท่ี 4  ผูอ่้านจบัใจความมุ่งอ่านเพื่อพฒันาความคิดให้กวา้งไกลเป็นการอ่านท่ี
ผูอ่้านตอ้งอ่านอยา่งละเอียดเพื่อพฒันาขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น การอ่านโดย
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ใช้วิธีคาดคะเนตามแนวทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงลกัษณะการคดเช่นจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถรวบรวม
โดยใชว้ธีิอ่านจบัใจความแลว้วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลต่อไป 

 ประเภทท่ี 5  ผูอ่้านจับใจความมุ่งเน้นอัตราเร็วในการอ่าน เป็นการอ่านท่ีผู ้อ่าน
ตอ้งการจบัใจความส าคญัของเร่ืองในเวลาท่ีจ ากดัและตอ้งอ่านใหไ้ดเ้น้ือเร่ืองมากท่ีสุด 

 ประเภทท่ี 6  ผูอ่้านจบัใจความมุ่งอ่าน เพื่อศึกษาเน้ือของเร่ืองท่ีตนไม่เคยมีพื้นความรู้
มาก่อนเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านมกัใช้วิธีอ่านจบัใจความในลกัษณะส ารวจและตรวจสอบคือในขั้น
ส ารวจจะใช้วิธีกวาดสายตาดูเน้ือหาอย่างคร่าว ๆ และขั้นตรวจสอบด้วยการอ่านอย่างละเอียด       
อีกคร้ังหน่ึง 

 วรรณี โสมประยรู (2537: 127-129) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านจบัใจความไวว้า่ 
 1.  อ่านเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
 2.  อ่านเพื่อหารายละเอียดของเร่ือง 
 3.  อ่านเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ขอ้มูลท่ีได ้
 4.  อ่านเพื่อหาประเด็นวา่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง ส่วนใดเป็นขอ้จริง 
 5.  อ่านเพื่อบอกใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 6.  อ่านเพื่อบอกประโยชน์ของส่ิงท่ีอ่านได ้
 7.  อ่านเพื่อปฏิบติัตามค าสั่งและค าแนะน า 
 8.  อ่านเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
 9.  อ่านเพื่อถ่ายทอดจินตนาการจากการอ่าน 
    10.  อ่านเพื่อสรุปเร่ืองราวท่ีอ่านและยอ่เร่ืองได ้
 สรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความมุ่งหมายเพื่อจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านวา่ใคร ท าอะไร        

ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร โดยส ารวจรายละเอียดและใจความ เพื่อให้เขา้ใจความหมายและแนวคิดของ
ผูเ้ขียนและเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งและตรงกนั 

 

หลกัในกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านแต่ละประเภทนั้ นย่อมจะต้องมีหลักในการอ่านด้วยกันทั้ งนั้ น การอ่าน          

จบัใจความก็เหมือนกันผูอ่้านต้องมีหลักในการอ่าน เพื่อท่ีผูอ่้านจะสามารถอ่านเร่ืองราวและ
สามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  ดงัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั (2530: 145-146)  กล่าวไวว้า่  
การอ่านจบัใจความ ผูอ่้านตอ้งอ่านตั้งแต่ช่ือเร่ืองและจุดประสงค์การอ่านคืออะไร จากนั้นอ่านให้
จบอยา่งคร่าวๆ เพื่อดูวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  พิจารณาใจความส าคญั  ถา้เป็นหนงัสือทั้งเล่ม
ควรอ่านสารบญัก่อน  ขั้นต่อไปก็อ่านโดยละเอียด ในขณะอ่านก็ตั้งค  าถามว่าเร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ือง
เก่ียวกับอะไร  เกิดข้ึนท่ีใด  เม่ือไร  อย่างไร  และผูเ้ขียนมีจุดหมายอย่างไรในการเสนอเร่ืองน้ี
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จากนั้นน ามาเรียบเรียงเป็นภาษาของผูอ่้านเองและประการส าคัญควรฝึกการอ่านจบัใจความ         
อยูเ่สมอจะช่วยใหก้ารอ่านจบัใจความดีข้ึน   

 กาญจนา วชิญาปกรณ์ (2533: 125-126) ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญัในการอ่านจบัใจความวา่ 
คือ การสังเกตและท าความเข้าใจประโยค ข้อความ และค าต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถ         
จบัความและเขา้ใจไดเ้ร็วข้ึนและจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัยอ่หนา้หรืออนุเฉท 

 สนิท ตั้งทว ี(2538: 310) กล่าวถึงหลกัส าคญัของการอ่านจบัใจความไวว้า่ควรอ่านเร่ือง
อย่างคร่าว ๆ  พอเขา้ใจ และให้อ่านอย่างละเอียดอีกคร้ัง  เม่ืออ่านแลว้ถามตวัเองว่า เร่ืองน้ีมีใคร        
ท  าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร  อยา่งไร  ท าไม  และรวบรวมค าตอบทั้งหมด  มาเรียบเรียงให้สละสลวยและ
เหมาะสมตามล าดบัความส าคญัของเน้ือหา 

  แววมยุรา  เหมือนนิล  (2541: 25-26)  กล่าวถึงกลวิธีการอ่านจบัใจความ  สรุปไดว้่า         
การอ่านจบัใจความของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ควรเร่ิมตน้จากการอ่านจบัใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้
ให้ได้ถูกต้องก่อน  เพราะข้อความตอนหน่ึงหรือย่อหน้าหน่ึง แม้มีใจความหลายอย่างแต่จะมี
ใจความส าคญัท่ีสุดย่อหน้าเพียงใจความเดียว   ถา้เร่ืองหน่ึงมีหลายย่อหน้าย่อมแสดงวา่มีใจความ
ส าคญัหลายประเด็น  เม่ือน าประเด็นส าคญัในแต่ละยอ่หนา้มาพิจารณาร่วมกนัแลว้จะท าให้สามารถ
จบัแก่นเร่ืองหรือแนวคิดส าคญัท่ีสุดของเร่ืองทั้งหมดไดง่้ายข้ึน  ใจความส าคญัในแต่ละยอ่ หมายถึง
ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นไวทั้งหมด  ใจความส าคญัในแต่ละย่อหน้า
ส่วนมากมกัอยูใ่นประโยคใดประโยคหน่ึงของยอ่หนา้ 

 ศิริพร ลิมตระการ (2542: 26 ) ไดแ้นะวิธีการอ่านจบัใจความไวว้า่ การอ่านจบัใจความ  
เน้ือเร่ืองท่ีอ่านจากยอ่หนา้  หรือจากขอ้ความต่อเน่ืองท่ีผูเ้ขียนไม่ตั้งประเด็นเขียนและไม่มีการขยาย
ความประเด็นท่ีตั้ งไว้แต่เขียนไปเร่ือย ๆ นั้ นท าให้อ่านได้ยาก ผู ้อ่านต้องอาศัยการวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค ขอ้ความ ยอ่หนา้ จึงจะเขา้ใจความหมาย แต่ส าหรับงานเขียนท่ีมีโครงสร้าง
กระชบัเป็นระบบผูอ่้านจะสามารถจบัใจความไดง่้ายการอ่านประเภทน้ีเป็นการอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อจบัใจความทัว่ไป ซ่ึงแบ่งออกได ้ 2 อยา่ง คือ   

 1.  ใจความส าคญัหรือใจความหลกั ให้ตั้งค  าถามว่า ย่อหน้าน้ีกล่าวถึงใครหรืออะไร       
กล่าวถึงบุคคลนั้นหรือส่ิงนั้นวา่อยา่งไร 

  2. ใจความรอง คือ รายละเอียดท่ีเป็นข้อมูลสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจน
ยิง่ข้ึนอาจเป็นตวัอยา่งเหตุผล และสถานการณ์ต่าง ๆ      

 การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีผูอ่้านใชค้วามรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและค าศพัท์
ของภาษานั้นรวมกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ดงันั้น ถา้ผูอ่้าน
มีความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานอยูม่ากก็เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านง่ายและรวดเร็ว ในทางตรงขา้มถา้ผูอ่้าน   
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มีความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานอยู่ไม่เพียงพอก็จะท าให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได้ยากและอ่านได้ช้า
ส าหรับการหารายละเอียดนั้น ก็ท  าไดโ้ดยการตั้งค  าถาม ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ท าไม 

 กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 189)  ไดก้ าหนดแนวทางในการอ่าน         
จบัใจความไว ้ดงัน้ี 

 1.  ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านไดช้ดัเจน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดการอ่านได้
อยา่งเหมาะสมและสามารถจบัใจความหรือค าตอบไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 2.  ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าว ๆ เช่น ช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั ค าช้ีแจง
ในการใช้หนงัสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนงัสือจะท าให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองหรือหนงัสือท่ีอ่านไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 

 3.  ท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเป็นประเภทใด เช่น สารคดี ต ารา และ
บทความ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยใหมี้แนวทางในการอ่านจบัใจความส าคญัไดง่้าย 

 4.  ใช้ความสามารถทางภาษาในการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความ 
ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

 5.  ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านมาประกอบ จะท าให้เขา้ใจและ   
จบัใจความท่ีอ่านไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

 สรุปว่า หลกัในการอ่านจบัใจความ คือ ผูอ่้านตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดการอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เวลาอ่านผูอ่้านตอ้งเก็บใจความของยอ่หนา้
ในการอ่านทุกคร้ัง ผูอ่้านจะตอ้งฝึกอ่านเป็นประโยคและน าพื้นฐานความรู้ในการใชภ้าษามาช่วยให้
เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน หลงัการอ่านจบทุกคร้ังควรมีการตั้งค  าถามในใจจากเร่ืองท่ีอ่านวา่ ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ควรทราบจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนวา่ตอ้งการอะไร แลว้สรุปใจความ
ส าคญัของเร่ืองแล้วเรียบเรียงใจความส าคญัด้วยส านวนของตนเองเพื่อให้เกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึน 
ผูอ่้านตอ้งฝึกการอ่านจบัใจความอย่างสม ่าเสมอ และรู้จกัสังเกตลกัษณะของใจความส าคญัว่าอยู ่
ตอนใดตอนหน่ึงของประโยคหรือยอ่หนา้ จะสามารถท าให้เขา้ใจและจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้ง     

                                                                                                    

หลกัจิตวทิยำทีน่ ำมำใช้ในกำรสอนอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาโดยตรง ปัจจยัทางจิตวิทยาส่งผลต่อ
การอ่านเป็นอนัมาก นกัเรียนท่ีประสบความลม้เหลวในการอ่านจบัใจความนอกจากจะมีปัญหากบั
การอ่านแลว้ยงัมีปัญหาดา้นจิตวิทยาอีกดว้ย ดงัท่ี สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์ (2545: 97) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความไว ้ดงัน้ี 
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 1.  ทฤฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike)  ซ่ึงเนน้ทางดา้นสติปัญญาโดยกล่าววา่    
ผูมี้สติปัญญาดีจะสามารถรับรู้และอ่านจับใจความได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับผู ้ท่ี
สติปัญญาไม่ดี จะใชเ้วลาอ่านเพิ่มข้ึน ดงันั้นการใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนบ่อย ๆ  เป็นวิธีการหน่ึง
ท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านจบัใจความดีข้ึน 
 2.  ทฤษฎีการใชส่ิ้งเร้าและการตอบสนอง เนน้การกระท าซ ้ าๆ จ นตอบสนองอตัโนมติั  
ดงันั้น การจดัหาเร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจก็เป็นส่ิงเร้าท่ีช่วยให้เกิดความตอ้งการท่ีจะอ่าน ผลท่ีได้
คือ การตอบสนองท่ีดี   
 3.  ทฤษฎีของเกสตอลท์ (Gestalt) เน้นความส าคญัของการจดัเตรียม คือ กฎของการ
รับรู้ท่ีประยกุตเ์ขา้มาสู่การสอนอ่าน ซ่ึงแยกเป็นกฎ 3 ขอ้ คือ  
  3.1 กฎความคล้ายกัน เป็นการจัดส่ิงท่ีคล้ายกันไว้ด้วยกัน เช่น ค าท่ีคล้ายกัน
โครงสร้างประโยค  เน้ือเร่ือง   รวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน  หากจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ก็จะ
ช่วยใหเ้กิดการรับรู้ไดเ้ร็วข้ึน 
     3.2  กฎของความชอบ  เป็นหลกัส าคญัของการสอนอ่านจบัใจความหากนกัเรียนได้
อ่านในส่ิงท่ีตนชอบ  ก็จะช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนมีความหมายต่อตวันกัเรียน 
      3.3  กฎของความต่อเน่ือง  เป็นการพิจารณาโครงสร้างของการสอนอ่านให้ลกัษณะ
ต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การพฒันาการอ่านเป็นไปโดยไม่หยดุชะงกั 
 4.  ทฤษฎีประสบการณ์เดิม มีแนวความคิดเช่ือว่า ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมีผล  
ต่อการเรียนรู้  เพราะในการเรียนรู้ผูเ้รียนจ าเป็นต้องน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไวเ้ขา้มาช่วยใน           
การตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจความรู้ใหม่ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ีมีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการอ่าน ซ่ึงได้แก่ ทฤษฎีการล าดับความส าคัญของ
ขอ้ความ และการวิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้ความ อนัเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ ซ่ึง
แลฟ และฟลดั (Lapp and  Flood, อา้งถึงใน วฒันา วชิิตชาญ, 2546: 40)  ไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 
 1.  ทฤษฎีเน้นการจดัล าดบัใจความส าคญั  ทฤษฎีน้ีเน้นการอ่านเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัจิตวทิยา 2 ประการ คือ การรู้ข่าวสาร และเม่ือรับข่าวสารแลว้น าไปเปรียบเทียบกบั
ประสบการณ์เดิมแลว้เกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยผูรั้บข่าวสารแมน้ าไปเปรียบเทียบเทียบกบัความรู้เดิม  
ของจริงหรือรูปภาพ  ถา้ไม่ตรงกบัขอ้มูลดงักล่าวจะอ่านขอ้ความซ ้ า  ถา้ข่าวสารให้ความรู้สึกใน 
ทางลบจะตอ้งใชเ้วลาในการรับรู้นานกวา่ข่าวสารท่ีใหค้วามรู้สึกในทางบวก จากนั้นสมองจะบนัทึก
ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างของค าและความหมายของประโยคไว ้
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 2.  ทฤษฎีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของข้อความ ทฤษฎีน้ีผูอ่้านจะดึงข้อความ         
ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัมาเช่ือมโยงกนั   หรือขจดัขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการออก  ขอ้ความท่ีไดรั้บ      
การปรับปรุง  แกไ้ขแลว้จะมีความสัมพนัธ์ในทางบวก 
 สรุปได้ว่าการอ่านและการอ่านจบัใจความนั้นต้องใช้หลักจิตวิทยามาช่วยสอนใน     
การอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านจบัใจความและท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จใน     
การอ่านจบัใจความไดดียิง่ข้ึน 
 

ลกัษณะของบทอ่ำนทีเ่หมำะสมกบัวยั 
 การเลือกเน้ือหาท่ีน ามาใช้สอนอ่านนั้น  ผูส้อนต้องค านึงถึงลักษณะของบทอ่าน          
ท่ีเหมาะสมกบัวยั   ดงัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั (2545: 96-97) ไดก้ล่าวไวว้่า  ลกัษณะของบทอ่านท่ี
เหมาะสมกบัวยัตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
  1.  เป็นบทอ่านท่ีสนองความตอ้งการแห่งวยั 
  2.  เป็นบทอ่านท่ีสนองความสนใจและส่งเสริมลกัษณะการคิดของผูเ้รียน 
        ส าหรับเด็กวยัประถมปลายนั้นจะเร่ิมรู้จักคิดหาเหตุผลจากเร่ืองท่ีอ่านได้มากข้ึน       
เร่ิมสนใจท่ีจะขยายการอ่านด้วยตนเองมากข้ึน ความตอ้งการท่ีจะได้แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบติัท่ีจะตอ้งได้รับความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ หรือวสัดุการอ่านท่ีให้แนวคิดในการประพฤติ
ปฏิบติัและเร่ิมคิดในเชิงนามธรรมไดบ้า้ง วยัน้ีจึงเป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงทางการอ่าน  ซ่ึงความ
ตอ้งการในการอ่านนิทานเพอ้ฝันลดลง  สนใจในสภาพแวดลอ้มท่ีห่างไกลตวัออกไป ตอ้งการทราบ
ประวติัความเป็นมาของบุคคล  สถานท่ี ครอบครัว  สามารถฝึกตนเองให้ เป็นคนรับผิดชอบและ
อาสางานต่าง ๆ รู้จกัวินิจฉยัจากเร่ืองท่ีอ่าน  เร่ิมคิดเพอ้ฝันในเร่ืองอาชีพ  แสวงหาส่ิงท่ีตนสนใจใน
การอ่าน ฉะนั้นการจะสนองความตอ้งการในการอ่านและกระบวนการสอนการอ่านย่อมได้รับ    
การเปล่ียนแปลงท่ีจะขยายประสบการณ์เพื่อพฒันาทักษะการอ่านและการคิดให้กว้างขวาง    
กา้วหนา้ข้ึน ส าหรับเร่ืองท่ีเหมาะสมในการน ามาใชส้อนอ่านใหก้บัเด็กในวยัน้ี ไดแ้ก่ 
 1.  เร่ืองเก่ียวกบัชีวติจริง 
 2.  นิทานสุภาษิต  นิทานอีสป 
 3.  สารคดีการท่องเท่ียว  สภาพแวดลอ้ม 
 4.  นิยายท่องเท่ียวผจญภยั 
 5.  นิทานอภินิหารเก่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิ  ความศกัด์ิสิทธ์ิ 
 6.  ประวติัความเป็นมาของครอบครัว  สถานท่ี  ชุมชน 
 7.  นิทานประจ าถ่ินและต านาน 
 8.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัขนบประเพณี  บุญบาป  กฎแห่งกรรม 
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 9.  เร่ืองงานประดิษฐคิ์ดคน้เก่ียวกบังานและอาชีพ 
                  10.  เร่ืองราวท่ีชวนขนั  นิทานตลก 
                  11.  ประวติับุคคลส าคญั  เกร็ดประวติัศาสตร์  
                  12.  บทความทางวชิาการ  ข่าว  เหตุการณ์ 
                  13.  วรรณคดีภาพหรือวรรณคดีฉบบัง่าย 
                  14.  วรรณคดี หรือบทประพนัธ์ร้อยกรอง 
 วไิลวรรณ สวสัติวงศ ์(2547 : 19) ไดก้ล่าววา่ เน้ือหาท่ีน ามาใชส้อนอ่านจบัใจความนั้น
ควรเป็นบทอ่านประเภท   ข่าว  บทความ  สารคดี  โฆษณา  เพลง  เร่ืองสั้ น และบทร้อยกรอง        
เน้ือเร่ืองนั้นตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน  เป็นเร่ืองใกลต้วั  มีช่ือเร่ือง
ท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนคุน้เคยหรือพบอยู่บ่อย ๆ เน้ือเร่ืองตอ้งไม่ยาว  และยากจนเกินไป
จึงจะท าใหน้กัเรียนสนใจอ่านและเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 
 สรุปได้ว่า การเลือกบทอ่านท่ีน ามาใช้ส าหรับสอนอ่าน ผูส้อนต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของผูอ่้านเป็นส าคญั ทั้งดา้นวยัของผูอ่้านและด้านเน้ือหาท่ีน ามาสอน หากผูส้อนเลือก 
บทอ่านท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้จะท าให้ผูอ่้านเกิดความสนใจอยากท่ีจะอ่านและท าให้การอ่าน
นั้นมีประสิทธิภาพ 
 

กำรฝึกอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะอย่างหน่ึงท่ีตอ้งมีการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ เพราะถ้า 
ผูอ่้านสามารถอ่านจบัใจความไดดี้ ผูอ่้านจะเป็นผูท่ี้มีทกัษะดา้นการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
การอ่านจบัใจความจึงตอ้งมีการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง ศิริพร ลิมตระการ (2534: 112-113) ไดก้ล่าวไวว้า่
การอ่านจบัใจความมีวธีิการฝึก ดงัน้ี 

 1.  การอ่านจากล่างไปสู่บน (Bottom-Up) เป็นกระบวนการอ่านท่ีผูอ่้านท าความรู้จกั
และเขา้ใจความหมายของค าใหม่ก่อนแลว้จึงเร่ิมตน้อ่านเร่ืองท่ีหมด ค าวา่ “ล่าง” หมายถึง เร่ืองท่ี
อ่าน ส่วนค าว่า “บน” หมายถึงสมองท่ีท าหน้าท่ีรับรู้เร่ืองท่ีอ่าน ผูอ่้านท่ีใช้กระบวนการอ่านน้ี       
มกัเป็นเร่ืองท่ีมีความยากง่ายสูงกว่าระดบัความสามารถของตน หรือเป็นงานวิชาการทีมีค าศพัท์
เฉพาะท่ีผูอ่้านตอ้งท าความเขา้ใจก่อนท่ีจะอ่านจบัใจความ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 ใช้การกวาดสายตาตามอย่างรวดเร็วตั้งแต่บรรทดัแรกถึงบรรทดัสุดทา้ยของ
เร่ืองแลว้บนัทึกค าใหม่ 

  1.2  ท าความคุน้เคยกบัค าใหม่โดยศึกษาความหมายวธีิใชค้  าเหล่านั้นใหเ้ขา้ใจ 
  1.3  อ่านเร่ืองอยา่งละเอียด 
  1.4  สรุปเร่ืองใหมี้แต่ใจความส าคญั 
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  1.5  หาแนวคิดของเร่ืองท่ีไดจ้ากการอ่าน 
 2.  การอ่านจากบนไปสู่ล่าง (Top-Down Process) เป็นกระบวนการอ่านท่ีเนน้การใช้

สมองเก็บใจความส าคญัของเร่ือง ผูอ่้านจึงตอ้งอ่านจบัใจความให้เขา้ใจตลอดเร่ืองแลว้จึงยอ้นกลบั
มาศึกษาความหมายของค ายากท่ีผูอ่้านไม่เคยรู้มาก่อน มีขั้นตอนดงัน้ี 

  2.1 ใชก้ารกวาดสายตาและเคล่ือนสายตาอย่างรวดเร็ว สมองจะท าหน้าท่ีรับรู้และ
จบัใจความส าคญั ตีความและประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านโดยใชป้ระสบการณ์ทางภาษาของตน 

  2.2 ใชว้ธีิการเดาค ายากท่ีผูอ่้านไม่เคยพบมาก่อนโดยใชบ้ริบทของค า  
  2.3  เรียงล าดับเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองเพื่อน าไปสู่การสรุปเร่ืองและแนวทาง

ความคิด  
  2.4  บนัทึกค าใหม่ ศึกษาความหมาย หนา้ท่ี ชนิด และท่ีมาของค า  

  2.5  อ่านบททบทวนอยา่งละเอียดอีกคร้ังเพื่อนใหไ้ดใ้จความท่ีท่ีถูกตอ้ง  
  2.6  พิจารณาขอ้สรุปและแนวคิดวา่ถูกตอ้งหรือไม่หลงัจากอ่านเร่ืองโดยละเอียดแลว้ 
 3.  การอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Process) เป็นการอ่านท่ีผสมผสานกระบวนการ

อ่านแบบบนไปล่าง และแบบล่างไปบนเขา้ดว้ยกนัมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  แบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็นตอนๆ ตามความเหมาะสมของผูอ่้าน  
  3.2  อ่านจบัใจความอย่างละเอียดทีละตอนในขณะอ่านสังเกตค าใหม่ท่ีไม่เขา้ใจ
ความหมายแลว้บนัทึกไวแ้ละหาความหมายของค าเหล่านั้นทนัที 

  3.3  อ่านเน้ือเร่ืองตอนต่อไปและปฏิบติัเช่นเดียวกนัจนจบเร่ือง 
  3.4  ทบทวนความหมายและหนา้ท่ีของค าท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด 
  3.5  อ่านเร่ืองซ ้ าอีกคร้ังเพื่อไม่ใหพ้ลาดลายละเอียด    
 แววมยรุา เหมือนนิล (2541: 23-30) กล่าวถึงวธีิการฝึกอ่านจบัใจความไว ้โดยสรุปดงัน้ี 
 1. การอ่านเพื่อจบัใจความของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงควรเร่ิมตน้จากการอ่านจบัความส าคญั

ในแต่ละยอ่หนา้ใหไ้ดถู้กตอ้งแม่นย  าเสียก่อน เพราะขอ้ความตอนหน่ึงหรือยอ่หนา้หน่ึงจะมีใจความ
ส าคญัท่ีสุดในย่อหน้านั้นเพียงประเด็นเดียว ถ้าเร่ืองนั้นมีหลายย่อหน้าแสดงว่ามีใจความส าคญั
หลายประเด็น เม่ือน าประเด็นส าคญัในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกันแล้วจะท าให้สามารถ       
จบัแก่นเร่ืองหรือแนวคิดส าคญัของเร่ืองไดง่้ายข้ึน      

 2.  ใจความส าคญัในแต่ล่ะย่อหน้าหมายถึงขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ  ใน   
ยอ่หนา้นั้น   

 3.  ใจความส าคญัในแต่ล่ะย่อหน้าส่วนมากมกัอยู่ในประโยคใดประโยคหน่ึง โดยมี
ขอ้สังเกตดงัน้ี   
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  3.1  ประโยคตอนตน้ย่อหน้า เป็นจุดท่ีพบใจความส าคญัของเร่ืองในแต่ล่ะย่อหน้า
มากท่ีสุด   เพราะผู ้เขียนมักบอกประเด็นส าคัญก่อนแล้วค่อยขยายรายละเอียดให้ชัดเจนข้ึน             
ในภายหลงั     
  3.2  ประโยคตอนทา้ยยอ่หนา้ เป็นจุดท่ีพบใจความส าคญัมากรองลงมาจากประโยค
ตอนตน้ยอ่หนา้ โดยผูเ้ขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอ่ยมาก่อนแลว้สรุปดว้ยประโยคท่ีเก็บ
ประเด็นส าคญัไวภ้ายหลงั 

  3.3  ประโยคตอนกลางย่อหน้าเป็นจุดท่ีคน้หาใจความส าคญัไดย้ากข้ึนเพราะตอ้ง
พิจารณาเปรียบเทียบใหไ้ดว้า่สาระส าคญัท่ีสุดอยูป่ระโยคใด 

  3.4  ไม่ปรากฏอยู่ในประโยคใดอย่างชัดเจน อาจอยู่ในหลายประโยค หรือรวม ๆ 
ในยอ่หนา้ ซ่ึงผูอ่้านตอ้งสรุปออกมาเอง นบัเป็นการจบัใจความส าคญัท่ียากกวา่อยา่งอ่ืน อาจจะใช้
วิธีการตั้งค  าถามแล้วตอบตวัเองให้ไดว้่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร ท าไม ซ่ึงจะท าให้
มองเห็นส่วนท่ีประเด็นส าคญั และส่วนท่ีเป็นประเด็นเสริม หรือการขยายความไดง่้ายข้ึน 

 4.  การจบัใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้นั้น นอกจากการพยายามคน้หาประโยคหรือ
ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ แลว้  ยงัอาจใชว้ธีิการจบัใจความส าคญัอยา่งง่าย ๆ ดว้ยการตดั
ประโยค หรือข้อความท่ีเป็นส่วนขยาย หรือไม่จ  าเป็นในแต่ละย่อหน้าออกไปให้หมดในท่ีสุด         
ก็จะเหลือส่วนท่ีเป็นใจความส าคญัของยอ่หนา้ไดเ้ช่นกนั 
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ วิธีฝึกการอ่านจบัใจความ  ผูอ่้านตอ้งพิจารณาทีละยอ่หนา้      
หาประโยคใจความส าคญัของแต่ละยอ่หน้า  ตดัส่วนท่ีเป็นรายละเอียดออก ตลอดจนฝึกตั้งค าถาม
หรือค าพูดของผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นส่วนขยายใจความส าคญัแลว้สรุปใจความดว้ยส านวนภาษาของตนเอง 

 

องค์ประกอบในกำรอ่ำนจับใจควำม 
 ความรู้ความเข้าใจในด้านของภาษาเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้าน

สามารถอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านจบัใจความก็มีองค์ประกอบ 
ในการอ่านเหมือนกนั ผูอ่้านจะสามารถอ่านจบัใจความได้ดีตอ้งมีองค์ประกอบ   ดงัท่ี  สุนันทา     
มัน่เศรษฐวิทย ์(2537:  97-98)  กล่าวถึงความรู้พื้นฐานอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้ผูอ่้าน
จบัใจความไดดี้ 3 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ความรู้ทางด้านภาษา การท่ีผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกับการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา 
ตลอดจนเร่ืองราวในวรรณคดี มาเป็นประโยชน์ในการอ่าน จะช่วยให้สามารถอ่านจบัใจความไดดี้
ยิง่ข้ึน 
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 2.  ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ือง หากผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่านจะท าให้ใชเ้วลา
ในการอ่านจบัใจความนอ้ยลง เพราะความรู้เดิมจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและจบัใจความไดร้วดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

 3.  ประสบการณ์ทางด้านความคิด เม่ือผูอ่้านมีประสบการณ์ด้านการอ่านมากก็จะ  
ช่วยใหผู้อ่้านไดพ้ฒันาความคิดเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั จากรู้เพียงวา่เร่ืองท่ีอ่านมีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไรมาสู่
การคิดในลกัษณะวจิารณ์แสดงเหตุผล และการคิดในขั้นของการวเิคราะห์ 

 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2547: 42-43)  กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีจะท าใหผู้อ่้านสามารถจบัใจความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ประสบการณ์ของผูอ่้าน ดงัน้ี 

 1.  ประสบการณ์ดา้นการอ่าน ผูท่ี้มีนิสัยรักการการอ่านจะมีโอกาสในการจบัประเด็น
และพฒันาความคิดดา้นการอ่านไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีนิสัยไม่รักการอ่าน 

 2.  ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวและขอ้มูลท่ีอ่าน หากเร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองท่ีเคยทราบ
ขอ้มูลมาบา้งแลว้ จะท าใหผู้อ่้านสามารถจบัใจความไดร้วดเร็วข้ึน 

 3.  ประสบการณ์ด้านภาษาและการใช้ภาษา การท่ีผูอ่้านมีความเข้าใจความหมาย    
ของค า และส านวนต่าง ๆ จะช่วยให้จบัใจความไดร้วดเร็วและสามารถน า มาเรียบเรียงความคิดได้
อยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบไดดี้กวา่ผูมี้ทกัษะนอ้ยกวา่ 

 4.  ประสบการณ์ดา้นความคิด ความคิดของผูอ่้านมีความส าคญัในการช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจในการอ่านและการจบัใจความ เพราะผูท่ี้มีความคิดกวา้งไกลจะท าให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน
ไดร้วดเร็วข้ึน 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการอ่านจับใจความให้ได้ผลส าเร็จนั้ นผู ้อ่านต้องมี
ประสบการณ์ทั้งทางดา้นภาษา ดา้นเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านและดา้นความคิดเป็นอยา่งดี  จึงจะท าให้
ผูอ่้านสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านไดแ้ละจะท าใหเ้ขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

 

กำรสอนอ่ำนจับใจควำม 
 สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีปัญหาในการอ่านจับใจความ อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ เช่น ความพร้อมทางร่างกาย และสติปัญญาของนกัเรียน รูปแบบเทคนิคการสอนของครู 
การสอนไม่มีการวางแผนท่ีดี เร่ืองท่ีน ามาอ่านยากเกินไป ดังนั้นผูส้อนต้องมีกลวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อเป็นการเสริมทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความใหผู้อ่้านมีทกัษะในการอ่านท่ีดี 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2530: 90)  ไดเ้สนอแนะหลกัเก่ียวกบัการสอนอ่าน       
จบัใจความไวด้งัน้ี 
 1.  ให้อ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ตลอดก่อน เพื่อให้รู้วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร จุดใดเป็น
จุดส าคญั 
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 2.  ให้อ่านตอนท่ีส าคญัอย่างละเอียด แล้วท าความเขา้ใจให้ชดัเจน ไม่ควรหยุดอ่าน
ระหวา่งเร่ือง เพราะจะท าใหท้  าความเขา้ใจไม่ต่อเน่ือง 

 3.  ให้อ่านตอนท่ีไม่เข้าใจซ ้ า และตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนและ 
ถูกตอ้ง 
 4.  ให้ตอบค าถามสั้น ๆ ในเร่ืองท่ีไดอ่้าน เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน และท าบนัทึกย่อ
เร่ืองท่ีอ่านเพื่อป้องกนัการลืม 

 5.  ใหเ้รียบเรียงใจความส าคญัของเร่ือง 
 6.  ควรฝึกอย่างสม ่ าเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจค าศัพท์อย่างกว้างขวาง  และมี          
พื้นฐานความรู้เป็นแนวทางในการอ่านต่อไปจะท าใหส้ามารถอ่านไดเ้ร็วข้ึน 

 Guszuk  (1978: 182, อา้งถึงใน อรรถ พลายระหา, 2536: 25)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
ทกัษะท่ีส าคัญในการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า การสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน        
เพื่อความเขา้ใจควรค านึงถึงหลกั 5 ประการ คือ 
 1.  การฝึกใหน้กัเรียนคาดการณ์ล่วงหนา้วา่ส่ิงท่ีจะไดอ่้านต่อไปน้ีน่าจะเป็นอยา่งไร 
 2.  การฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัแหล่งคน้ควา้ เช่น หอ้งสมุด รู้จกัหนงัสือท่ีจะคน้ควา้หลาย ๆ 
ประเภท รู้จกัส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ 

 3.  ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัน าความรู้ท่ีไดม้าจดัระบบระเบียบเสียใหม่ 
 4.  การฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัพิจารณาวา่ส่ิงใดมีความส าคญัควรจดจ า 

 5.  การฝึกให้นกัเรียนรู้จกัประเมินผลส่ิงท่ีอ่านว่าเป็นความจริงหรือเป็นความคิดเห็น
ส่วนตวัของผูเ้ขียนและเช่ือถือไดห้รือไม่ 

 จรรยา บุญมีประเสริฐ (2537: 29) ไดเ้สนอแนวทางการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจไวด้งัน้ี 
 1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใจความ กลุ่มค า ประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 2.   ฝึกใหน้กัเรียนจบัความคิดท่ีส าคญัโดยตั้งค  าถามใหต้อบ 
 3.   ฝึกใหอ่้านเพื่อสังเกตรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.   ฝึกอ่านเพื่อคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
 5.   ฝึกใหอ่้านโดยก าหนดวา่ตอ้งการใหรู้้เร่ืองอะไรบา้ง 
 6.   ฝึกใหอ่้านเพื่อใหมี้จินตนาการเพิ่มข้ึน 
 7.   ฝึกใหอ่้านเพื่อใหท้ราบแนวการจดัล าดบัความ 

 8.  ขยายความในค าตอบออกไปอีก เม่ือตอ้งการรายละเอียดท่ีจ าเป็นของใจความ 
 
 



 30 

 บนัลือ พฤกษะวนั (2545: 128) ไดก้ล่าวถึงแนวการสอนอ่านเพื่อจบัใจความไวว้า่ 
 1.  ฝึกอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อส ารวจหาส่ิงท่ีสนใจหรือส่ิงท่ีตอ้งการ 
     1.1 ใหอ่้านเร่ืองราวหรือบทความอยา่งเร็ว โดยอ่านขา้มไปก่อนแบบผา่น ๆ เพื่อจะ

ไดรู้้วา่เร่ืองนั้นมีขอบเขตหรือกล่าวถึงอะไร 
      1.2  ให้อ่านเฉพาะหัวข้อย่อย หัวข้อใดหัวข้อหน่ึงให้ละเอียด เพื่อทราบทัศนะ

ขอ้เสนอแนะ เจตนาของผูแ้ต่ง โดยมากจะเสนอแนะใหอ่้านค าน าหรืออารัมภบท 
     1.3 อ่านทั้งเร่ืองเพื่อประเมินดูวา่เร่ืองนั้นใหป้ระโยชน์ทางใด มีจุดเด่นตรงไหน 
      1.4 อ่านแล้วพิจารณาตรวจสอบเร่ืองราวโดยส่วนรวมว่า เป็นเร่ืองยาก หรือง่าย

เหมาะกบัวยัของผูเ้รียนท่ีจะใชค้วามคิดของตนประเมินไดเ้พียงใด 
      1.5 หากเป็นบทประพนัธ์ร้อยกรอง ลองอ่านสัก 2-3 หนา้ เพื่อดูวา่มีคุณค่าน่าสนใจ

มากน้อยเพียงใด ไพเราะหรือไม่เทคนิคการอ่านแบบคร่าว ๆ เป็นการอ่านโดยใช้การกวาดสายตา
อยา่งเร็ว เพื่อคน้หาส่ิงท่ีตนสนใจ ปมเร่ือง จุดเด่น หรือส่ิงท่ีผูอ่้านติดใจ หรือฉุกคิด 

 2.   ฝึกอ่านเพื่อเก็บใจความ เป็นวธีิการท่ีจะน าไปสู่การยอ่ความ 
   2.1 เม่ือใหผู้เ้รียนอ่านนิทานแลว้เล่าเร่ืองยอ่ เร่ืองราวความเป็นมาและใจความยอ่วา่

อยา่งไร 
   2.2  ครูตั้งค  าถามให้สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีกล่าวไวแ้ลว้ เช่น ใคร

กบัใคร พฤติกรรมเป็นอยา่งไร และอ่ืน ๆ 
   2.3  การตรวจค าตอบ ครูจ าเป็นตอ้งเน้นให้ตอบปัญหาให้ตรงประเด็นในการฝึก   

ในหอ้งเรียนใหช้ดัเจน (เป็นส่วนหน่ึงของความพร้อมในการอ่านในใจ) 
   3.  น าผลของค าตอบ หรือการตั้งช่ือเร่ืองมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอ่านออกเสียง

เพื่อใหฟั้งแลว้ตอบค าถามหรือบอกช่ือเร่ืองไดถู้กตอ้ง 
   4.  ให้ผูเ้รียนน าผลของค าตอบในขอ้ 3 มาตรวจสอบว่าช่ือเร่ืองนั้นตรงกบัประโยคใด

หรือประโยคบอกช่ือเร่ือง หรือประโยคใดบอกใจความส าคญัของอนุเฉทท่ีอ่าน ให้ผูเ้รียนขีดเส้นใต้
ท่ีประโยคบอกใจความนั้น ๆ 

 5.  เรียบเรียงประโยคบอกใจความแต่ละอนุเฉทตามล าดับ  โดยเพิ่มค าเช่ือมและ     
เกลาภาษาใหไ้ดค้วามต่อเน่ือง อาจสลบัตอนก็ได ้(ถา้ไดค้วามดีกวา่) 

 6.  อ่านทบทวนโดยการอ่านออกเสียงเพื่อใชก้ารฟังตรวจสอบใจความส าคญั (เร่ืองยอ่) 
นั้นโดยกลุ่มหากเป็นงานรายบุคคลใหใ้ชก้ารอ่านในใจตรวจสอบเอง 

 7.  ก าหนดการตั้ งช่ือเร่ือง บอกแหล่งท่ีมาของเร่ืองให้ชัดเจน รวมทั้ งผูเ้ขียนหรือ
ส านกัพิมพแ์ลว้แต่กรณี 
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 จากการสอนอ่านจบัใจความท่ีไดก้ล่าวถึงในขา้งตน้พอสรุปไดว้่า การสอนทกัษะใน
การอ่านจบัใจความส าคญั นกัเรียนจะตอ้งฝึกอ่านอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มีพื้นฐานในการอ่านและ 
ค าศพัทท่ี์ดี เพื่อช่วยใหก้ารอ่านไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน เม่ือตอ้งการอ่านเร่ืองเพื่อจบัใจความส าคญัควรอ่าน
ตั้งแต่ตน้จนจบไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเร่ืองเพราะจะท าให้เกิดความเขา้ใจไดไ้ม่ต่อเน่ือง เม่ืออ่าน
จบควรมีการตั้งค  าถามเพื่อเป็นการทบทวนความเขา้ใจของเร่ืองและน ามาเขียนสรุปเป็นใจความ
ส าคญัของเน้ือเร่ือง 

 

กำรวดัและประเมินผลควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เม่ือจดัการเรียนการสอนเสร็จแลว้ ควรมี

การจดัใหมี้การวดัการประเมินผล เพื่อเป็นการตดัสินความสามารถของผูเ้รียนวา่อยูใ่นระดบัใดบา้ง   
การสอนอ่านจบัใจความก็เหมือนกัน เม่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จควรมีการวดัและ
ประเมินผล  ดงัท่ี สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย ์(2537: 148-150) ไดเ้สนอการประเมินการอ่านจบัใจความ
โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานพิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีผูอ่้านจบัใจความไว ้ 2 วธีิ คือ 

 1.  การใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ ผูอ่้านจะตอ้งตอบค าถามไดร้้อยละ 70  ข้ึนไป 
การยึดเกณฑ์น้ีนกัการศึกษามีความเห็นวา่ผูอ่้านไดพ้ลาดเน้ือเร่ืองบางตอนไปร้อยละ 30  แลว้หาก
ยดึเกณฑป์ระเมินท่ีต ่ากวา่น้ีจะท าใหมี้ความเขา้ใจคาดเคล่ือนในเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง 

 2.  ใชก้ารประเมินค่า โดยใชร้ะดบัตวัอกัษรแลว้ตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น เม่ือผูอ่้าน
จบัใจความของตนแลว้รวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติให้แบบประเมินมีทั้งหมด 20 ขอ้  
ถา้ท าเคร่ืองหมายในช่อง “มาก” ทุกช่องจะไดค้ะแนนเต็ม 80 คะแนน ระดบัคะแนนท่ีไดมี้ขอบเขต
ดงัน้ี 

   72 -80   =  4  ดี 
   52-71   =  3 ค่อนขา้งดี 
   32-51    =  2 พอใช ้
    0-31    =   1 ปรับปรุง 

  ผูอ่้านท่ีประเมินการอ่านจบัใจความของตนแลว้ หากรวมคะแนนแล้วอยู่ในระดบั 4 
และระดบั 3 แสดงวา่มีความสามารถในการอ่านจบัใจความเป็นท่ีน่าพอใจ  แต่ถา้ผลอยูใ่นระดบั 2 
หรือระดับ 1 ผูอ่้านควรปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการอ่านจับใจความให้ดีข้ึน การประเมิน
ความสามารถในการอ่านจบัใจความนั้นท าไดห้ลายวธีิจะใชว้ธีิประเมินแบบใดข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย
เป็นส าคญั  แต่ท่ีนิยมใชมี้ 2 วธีิ (จีเรียง บุญสม, 2543: 26, อา้งถึงใน ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, 2547: 
32) คือ  
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 1.  แบบสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ขอ้สอบน้ีน าไปให้นักเรียนท าเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกบัเกณฑป์กติ (Norms) แบบสอบน้ีประกอบดว้ยขอ้ความเป็น
ตอนๆ หรือเร่ืองสั้ นๆ ให้นกัเรียนอ่านแล้วเลือกค าตอบ เรียงจากเร่ืองท่ีง่ายไปหายาก จ ากดัเวลา
นกัเรียนจะไดรั้บคะแนนตามความสามารถของความเขา้ใจในการอ่านแบบสอบ คะแนนจะออกมา
ในรูปคะแนนดิบ (Raw Score) เปอร์เซ็นไทล ์(Percentile) หรือระดบั (Grade Equivalent) 

 2.  แบบสอบชนิดอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) ลกัษณะของแบบสอบแบบน้ี
คลา้ยกบัแบบแรกคือ มีขอ้ความเป็นตอน ๆ หรือเร่ืองสั้น ๆ ให้นกัเรียนอ่านแลว้เลือกค าตอบ แต่ไม่
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกบัเกณฑ์ปกติหรือนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ คะแนนของนกัเรียน
ข้ึนอยู่กับผลสัมฤทธ์ิการอ่าน เกณฑ์ท่ีถือว่านักเรียนมีความส าเร็จจากการเรียนนั้นอยู่ระหว่าง        
ร้อยละ 80-90  
 สรุปไดว้่า การประเมินผลการอ่านจบัใจความมี 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 การใชแ้บบทดสอบ        
ทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบอิงเกณฑ์ วิธีท่ี 2  คือ ใชก้ารประเมินค่า ซ่ึงครูผูส้อน
ตอ้งเลือกใชว้ธีิการประเมินโดยใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการอ่าน 

 

ประโยชน์ของกำรอ่ำนจับใจควำม 
   การอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพ ตอ้งอ่านแลว้สามารถจบัใจความไดแ้ละสรุปสาระส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อการอ่าน  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาการอ่านจบัใจความ
จึงมีมากมายดงัท่ี เถกิง พนัธ์เถกิงอมร (2528: 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไวว้า่  
 1.  สามารถตดัสินไดว้า่หนงัสือนั้นมีคุณค่าหรือสาระพอท่ีจะอ่านอยา่งละเอียดหรือไม่ 
 2.  สามารถรู้ไดว้า่ผูอ่้านนั้นมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะอ่านโดยตลอดล่มหรือไม่ 
 3.  เ ป็นแนวทางให้ผู ้อ่ านสามารถค้นคว้าหนัง สือท่ีปรากฏในบรรณานุกรม              
อ่านประกอบหนงัสือนั้นได ้
 4.  เป็นการประหยดัเวลาแก่ผูอ่้านท่ีมีเวลาจ ากดั เช่น ในหอ้งสมุด หรือร้านขายหนงัสือ 
เพื่อช่วยในการตดัสินใจวา่ควรยมืหรือซ้ือหนงัสือเล่มนั้นหรือไม่  
 5.  ช่วยในการเตรียมตวัสอบ เพราะท าใหจ้ดจ าเน้ือหาไดแ้ม่นย  า 
 วารุณี อุดมธาดา (2537: 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความไวว้า่การอ่าน
จบัใจความเป็นการอ่านท่ีรวดเร็ว และสามารถอ่านไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั มีประโยชน์มาส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษาในการเตรียมตวัเขา้สอบ และสามารถพิจารณาคุณค่าของหนงัสือประเภทต่าง ๆ ท่ีอ่านได้
อยา่งมีเหตุผล 
 สมบติั จ าปาเงิน  และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 23)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์การอ่าน
จบัใจความพอสรุปไดว้า่  การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านท่ีท าให้เป็นคนท่ีน่าสนใจ เพราะการอ่าน
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มากท าให้มีความคิดลึกซ้ึงและกวา้งขวาง  ดงันั้น การอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์
อยา่งยิง่ในการเรียนและในชีวติประจ าวนั 
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า การอ่านจับใจความมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดต่อ        
การด าเนินชีวิต การอ่านหนังสือทุกประเภทตลอดจนการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลในการศึกษา         
เล่าเรียน ก็ตอ้งอาศยัการอ่านจบัใจความทั้งส้ิน เพราะผูท่ี้สามารถอ่านจบัใจความไดดี้จะเป็นผูท่ี้รับรู้
ข่าวสารไดดี้และรวดเร็ว ดงันั้น การอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการเรียน
และในชีวติประจ าวนั 
 

งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาทกัษะด้านการอ่าน เพราะ        
ถา้ผูอ่้านไม่สามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ก็ท  าให้การอ่านนั้นไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของ   
การอ่าน ดงันั้น จึงมีผูท่ี้สนใจท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความเป็นจ านวนมาก เช่น 
 จรรยา บุญมีประเสริฐ (2537: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลการใชก้ารสอนแบบช้ีแนะ
ท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น       
2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใช้การสอนแบบช้ีแนะและกลุ่มท่ีสอนดว้ยวิธีปกติ ผลปรากฏว่าความเขา้ใจใน 
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีช้ีแนะสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .01 
 ซ่อนกล่ิน วรัิตน์โยสินทร์  (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสอนอ่านจบัใจความ 
เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ โดยครูเน้นการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์คือ การรับประสบการณ์จากส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรม การสังเกตอย่างไตร่ตรอง การสร้างแบบคิดเชิงนามธรรม สรุปหลักการและ           
การทดลองและประยุกต์หลักการน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ผลการทดลองพบว่านักเรียน        
ร้อยละ 91 สามารถสรุปแนวคิดจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 อมรรัตน์ ประทุมชาติภกัดี (2549: บทคดัยอ่)  ศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการอ่าน        
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม 
CIRC  ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 ขั้น คือ  1) การจบัคู่ผลดักนัอ่าน  2) การท านายโครงสร้างเร่ือง                
3) การอ่านออกเสียงค าศพัท ์ 4) การให้ความหมายค าศพัท ์5) การสรุปเร่ือง และ 6) การสะกด
ค าศพัท์ จากการทดลองน้ีนกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จิราภรณ์  บุญณรงค ์(2554 : บทคดัยอ่)  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิ ธีสอนปกติ                    
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2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและหลงั
ไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL จากการทดลองพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 2) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ดงัตวัอย่างการทดลองท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การอ่านจบัใจความนั้นถา้ไดรั้บ
การฝึกฝนดว้ยเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีผ่านกระบวนการการทดลองมาอยา่งดีเยี่ยม ท าให้สามารถ
พฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนสูงข้ึน หลงัจากท่ีไดรั้บการสอน 
 

วธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 
 

แนวคิดเกีย่วกบักำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)   
 การศึกษาทฤษฏีเก่ียวกบัการสอนอ่าน มีความส าคญัในดา้นท่ีจะน าไปวางแผนการจดั 
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติการอ่าน การสอนอ่านแบบ DR- TA (Directed Reading 
-Thinking Activity) ท่ีพฒันาโดย สตาฟเฟอร์ (Stauffer, 1969, อา้งถึงใน กอบแกว้ สกุลแกว้,  2553:  
36) มีแนวความคิดว่า การอ่านคือกระบวนการคิดท่ีต้องใช้ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเข้ามา
เช่ือมโยงกบัความคิดของผูอ่้าน  การเช่ือมโยงน้ีเร่ิมด้วยการตั้งสมมติฐาน โดยใช้ความคิดของ     
ผูอ่้านเอง คาดเดาเน้ือหา จากนั้นจึงอ่านเพื่อหาข้อมูลและตรวจสอบการคาดเดากระบวนการ
เช่ือมโยงระหว่างความคิดของผูอ่้าน กบัความคิดของผูเ้ขียนน้ีจะส้ินสุดลงดว้ยการสรุปว่า  ผูอ่้าน
คาดเดาถูกหรือไม่ 
 วิธีการสอนอ่านแบบ  DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  มีแนวความคิด
เก่ียวกับการเรียนท่ีเป็นพื้นฐานมาจากแนวทฤษฏีการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Language 
Experience Approach) ดงัน้ี 
 1.  เด็กคิดได้ จากประสบการณ์เพียงเล็กน้อยท่ีเด็กได้รับ  และด้วยความสามารทาง
ภาษาท่ีติดตวัมา เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นหรือคาดเดาไปถึงสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้โดยใชภ้าษา
เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอด 
 2.  เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย เด็กสามารถคาดเดา วางแผนร่วม
กิจกรรมกบัเพื่อน ๆ และจดจ าได ้
 3.  เด็กตรวจสอบได้  เด็กสามารเรียนรู้จากสถานการณ์   จดรายละเอียดสร้าง
ความสัมพนัธ์ถามค าถาม ประมวลความคิด และสร้างแนวความคิดใหม่ 
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 4.  เด็กใชป้ระสบการณ์และความรู้ได ้เด็กระลึกถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจดจ าสาระ
ท่ีเรียนไปแลว้ไดรู้้จกัแยกแยะและสร้างความสัมพนัธ์ 
 5.  เด็กกลั่นกรองข้อเท็จจริง และอนุมานความเป็นไปได้ เด็กสามารถพิจารณา
สถานการณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกิดพร้อมกนัได ้
 6. เด็กตดัสินใจได ้เด็กสามารแยกแยะเร่ืองถูก  ผิด  ความยุติธรรม  อยุติรรม  ใช่  ไม่ใช่  
ส าเร็จ  และไม่ส าเร็จ 
 7.  เด็กเกิดอารมณ์ร่วมได ้ถา้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมในสถานการณ์หน่ึง เด็กสามารถเกิด
อารมณ์ตามสถานการณ์นั้นได ้
 8.  เด็กมีความสนใจ เด็กจะพูดตรง ๆ วา่ ชอบหรือไม่ชอบ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ 
 9.  เด็กเรียนรู้ได้ ไม่มีความแตกต่างในการเรียน รู้ระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่ นอกจาก     
การอา้งถึงแรงจูงใจและประสบการณ์ 
                  10.  เด็กสามารถประยุกต์ได้ มีงานวิจยัแสดงว่าเม่ือเด็กสามารถเล่นส่ืออย่างหน่ึงได ้    
เขาก็สามารถประยกุตว์ธีิการเล่นเขากบัส่ืออยา่งอ่ืนได ้
                  11. เด็กเข้าใจได้ ความเข้าใจของเด็กข้ึนอยู่กับแรงจูงใจท่ีมาจากความต้องการจาก
ประสบการณ์เดิม  จากความรู้สึกมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท ากิจกรรม เช่น ก าหนด 
วตัถุประสงค ์การกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และการประเมินผลการกระท า 
 จากแนวคิดดงักล่าวเป็นท่ีมาของวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading- 
Thinking Activity) ท่ีมุ่งฝึกกระบวนการคิด และการใช้ภาษาตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก         
ฝึกการคาดเดาเน้ือหาล่วงหน้า เพื่อเป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ก่อนการอ่านฝึกการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณดว้ยการใชค้วามคิดก่อนการอ่าน ขณะอ่าน และหลงัการอ่าน 

 ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ  DR-TA  โดย สตาฟเฟอร์ (Stauffe, 1969, อา้งถึงใน        
กอบแกว้ สกุลแกว้, 2553: 38) มีดงัน้ี 
 1. ขั้นก าหนดวตัถุประสงคใ์นการอ่าน โดย 
  1.1  ใชต้วัช้ีแนะต่าง ๆ ช่ือเร่ือง รูปภาพ แผนท่ี และกราฟ 
  1.2  ใชป้ระเภทของส่ือเพื่อคาดเดาเน้ือหา 

 1.3  ก าหนดวตัถุประสงค์โดยใช้ประสบการณ์ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความตอ้งการของกลุ่ม 

 2.   ขั้นแนะน าอตัราเร็วในการอ่านท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละส่ือ 
  2.1  อ่านคร่าว ๆ (Skimming) อ่านโดยกวาดสายตาอยา่งรวดเร็ว 
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  2.2  อ่านขา้ม (Scanning) อ่านเฉพาะส่วนอยา่งละเอียด 
  2.3  อ่านเพื่อศึกษา (Study) อ่านซ ้ าเพื่อพิจารณาเน้ือหา 

 3.  ขั้นสังเกตการณ์ 
  3.1  สังเกตการณ์ใชอ้ตัราเร็วในการอ่าน 

 3.2  สังเกตการณ์ขอความช่วยเหลือเก่ียวกับการก าหนดวตัถุประสงค์ การสรุป 
แนวคิดรวบยอด และการอ่านซ ้ า (อ่านในใจ หรืออ่านออกเสียง) 

 3.3  เม่ือนกัเรียนมีขอ้สงสัยเร่ืองความหมายของค าศพัท์ ครูควรให้ความช่วยเหลือ
ทนัทีโดยแนะน าใหน้กัเรียนใชต้วัแนะ 
 4.   ขั้นพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน 
  4.1  ตรวจสอบวตัถุประสงค ์
  4.2  ยนืยนัหรือแกไ้ขวตัถุประสงค ์
  4.3  นกัเรียนอาจตอ้งการแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
  4.4  พฒันาแนวความคิดรวบยอด 
 5.   ขั้นกิจกรรมเสริม เช่น อภิปราย แบบฝึกหัดอ่านเพิ่มเติม เรียนเพิ่ม ฝึกเขียน          
เพื่อเสริมทกัษะทางการอ่านในเร่ืองต่อไปน้ี 
  5.1  การคาดเดา   
  5.2  การสรุปขอ้มูลโดยใชภ้าษาของตนเอง 
  5.3  ความมีเหตุผล โดยการอนุมานความ และการหาขอ้มูลสนบัสนุน 

 5.4  การหาความหมายของค าศพัท ์โดยการใชรู้ปภาพ บริบทของภาษา โครงสร้าง
ทางภาษา และพจนานุกรม 

 ต่อมา เทอร์นีย ์และเออเนต (Tierney and  Eirnet, 1995, อา้งถึงใน กอบแกว้  สกุลแกว้, 
2553: 38) ไดป้รับปรุงวิธีการสอนแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ข้ึนใหม่ 
โดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 2 ช่วงหลกั ดงัน้ี 

 1. ช่วงท่ี 1  กระบวนการอ่านและคิด (Directing the Reading-Thinking Process) 
  1.1 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
   ครูน านกัเรียนเขา้สู่บทเรียน  ดว้ยการให้นกัเรียนดูรูปภาพ แลว้ให้นกัเรียนคาด
เดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้นจะเป็นอยา่งไร  เก่ียวกบัอะไร ครูพยายามกระตุน้ดว้ยค าถามให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง  
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  1.2 ขั้นท่ี  2 การอ่าน 
   นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและ
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อให้นกัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร และหลงัจาก
อ่านเสร็จใหน้กัเรียนเลือกค าศพัทท่ี์ไม่รู้ความหมาย และครูอธิบายความหมายของค าศพัท ์
  1.3 ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
   นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง  เพื่อตรวจสอบการคาดเดาและใน
ระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองและแปลความหมายอยู่นั้น  ให้ครูคอยสังเกตการท างานและให้
ความช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนตอ้งการ หากนกัเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัค าศพัท ์ ครูแนะน าให้นกัเรียนใช้
วธีิต่อไปน้ี 
   1.3.1 ดูรูปภาพอีกคร้ัง 
   1.3.2 อ่านประโยคซ ้ าอีกคร้ัง 
   1.3.3 เปิดพจนานุกรม 
   1.3.4 ถามเพื่อนหรือครู 

  1.4 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
   นกัเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน  ครูเร่ิมถามค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน
ของนักเรียน โดยครูช่วยเขียนค าตอบท่ีเป็นประโยค  และให้ท่ีนักเรียนอ่านออกเสียงประโยคท่ี
นกัเรียนตอบ หากเน้ือเร่ืองมีความยาวหลายยอ่หนา้ ใหท้  าการแบ่งสอบท่ีละยอ่หนา้  โดยปฏิบติัตาม
ขั้นท่ี 1-4 ซ ้ าอีก จนจบเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

 2. ช่วงท่ี 2  การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น (Fundamental Skill Training)  
  เป็นช่วงของการรวบรวมขอ้มูลหลังจากการอ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมด และทบทวน

ความเขา้ใจในการอ่านเพื่อเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้ถูกตอ้ง และ
แม่นย  า  มากข้ึน จากนั้นจึงใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

 สรุปไดว้่า  การสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading–Thinking Activity)  เป็น
วิธีการสอนอ่านท่ีมุ่งฝึกกระบวนการคิดกลัน่กรองและตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน โดยให้
ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่านดว้ยตนเอง ดว้ยการคาดเดาเน้ือหาจากการดูรูปภาพท่ีสัมพนัธ์
กบัเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่าน หลงัจากนั้นให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองเพื่อตรวจสอบการคาดเดาของเน้ือเร่ือง 
ดว้ยการด าเนินการสอนตามขั้นตอนหรือวิธีการสอนท่ีไดรั้บการพฒันามาแลว้ของ เทอร์นีย ์และ 
เออเนต โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลกั คือ 

 ช่วงท่ี 1 กระบวนการอ่านและคิด (Directing the Reading-Thinking Process) แบ่งเป็น 
4 ขั้น 
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  ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
  ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
  ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย  
  ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 ช่วงท่ี 2 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น (Fundamental Skill Training) เป็นช่วงของการรวบรวม

ขอ้มูลหลงัจากการอ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมด และทบทวนความเขา้ใจในการอ่าน โดยครูและนกัเรียน
ช่วยกนัสรุปเน้ือเร่ืองทั้งหมด เพื่อเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ถูกตอ้งและ
แม่นย  ามากข้ึนจากนั้นจึงใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

 การสอนอ่านแบบ DR-TA ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัไดน้ าขั้นตอนและ
วธีิการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA โดยใชต้อน (Snowball, Diane, 2005,       
อา้งถึงใน กอบแกว้ สกุลแกว้, 2553: 39) ดงัน้ี 

 1.  คดัเลือกเน้ือเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่เคยอ่านมาก่อน น าเสนอหนา้ชั้นเรียนเพื่อให้ครูและ
นกัเรียนไดร่้วมกนัอ่านไปพร้อม ๆ กนั 

 2.  เตรียมจดัแบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็นช่วงๆ และในตอนจบของแต่ละช่วง เพื่อให้นกัเรียน
คาดเดาเหตุการณ์ต่อไปว่าจะเกิดอะไรข้ึน โดยการถามค าถามจากครู เช่น นกัเรียนคิดว่าจะมีอะไร
เกิดข้ึนต่อไป และท าไมจึงคิดเช่นนั้น 

 3.  อธิบายขั้นตอนการอ่านใหน้กัเรียนเขา้ใจ ดงัน้ี 
  3.1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  (โดยการคาดเดาเน้ือเร่ืองล่วงหนา้) 
  3.2  อ่านเน้ือเร่ืองจบ 1 ช่วง 
  3.3  ตรวจสอบการคาดเดา เพื่อการยนืยนัหรือแกไ้ขการคาดเดาใหม่ 
  3.4  ปฏิบติัตามขอ้ 3.2 และ 3.3 ไปจนกวา่จะจบทั้งเร่ือง 
 4.  ครูอาจท าสัญลกัษณ์ในบทอ่าน ในช่วงท่ีเป็นจุดส าคญัๆของเร่ือง  เพื่อเป็นการช้ีน า

ช่วยในการคาดเดาเน้ือเร่ือง 
 5.  ถามนกัเรียนเก่ียวกบัการคาดเดาเหตุการณ์ก่อนการอ่าน หลงัจากอ่านจบในช่วงแรก

และใหข้อ้มูลกลบัมา เพื่อเปรียบเทียบการคาดเดาของนกัเรียนกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 6.  ในการสอนอ่านดว้ยวธีิน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถอ่านบทอ่านไดด้ว้ยตนเอง 
 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 มีผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ และหาวิธีแกไ้ขปัญหาการอ่านจบัใจความ พร้อมเสนอวิธีการ
จดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ไวจ้  านวนมาก เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาใน  
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การสอนอ่านจับใจความ  และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านจับใจความของนักเรียนไว้
หลากหลาย ดงัน้ี 

 

งำนวจัิยในประเทศ 
 อุดร วิชัยวงษ์  (2552: 77-78)  ได้ศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้เร่ือง 
การพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้           
การพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA    
ผลการทดลองพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA มีประสิทธิภาพ 85.20/76.00 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้75/75 แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การพฒันาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาองักฤษ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6100 
หมายความว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.00 นักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมการเร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลวิธี DR-TA อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.20 

 กอบกุล สกุลแกว้ (2553: 65) ไดศึ้กษาความสามารถอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึง จากการสอนอ่านแบบ 
DR-TA มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึง หลงัการสอนอ่านแบบ DR-TA 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2             
ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึง ก่อนและหลงัการสอนอ่านแบบ DR-TA ผลการทดลอง
พบวา่ 1) ความสามารถอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึงอยูใ่นระดบัดี  และ 2) ความสามารถอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึงหลงัการสอนอ่าน
แบบ DR-TA สูงข้ึน 

 จารุวรรณ  ค าบุญเรือง  (2555: 56-57)  ไดศึ้กษาการพฒันาแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยการสอน
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อ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยการสอนอ่านแบบ DR-TA  
(Directed Reading-Thinking Activity)  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2-80/80  เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความส าคญัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้เพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 หลงัจากไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัดว้ยการสอนอ่าน
แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัด้วยการสอนอ่านแบบ   
DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  ผลการวิจยัพบวา่ ผลการพฒันาทกัษะการอ่าน      
จบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ดว้ยการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed 
Reading-Thinking Activity) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2-87.79/93.77 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อ E1/E2-80/80  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะ  
การอ่านจบัใจความส าคญัดว้ยการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)      
มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัดว้ยการสอนอ่าน
แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ในระดบัมาก (X = 2.98, S.D. = 0.50) 
 

งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 โคน์นี  (Connie, 1999, อา้งถึงใน จารุวรรณ ค าบุญเรือง, 2555: 38)  ไดศึ้กษาผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการสอนอ่านจบัใจความโดยใชว้ธีิ DR-TA ในระดบัประถม โดยครูจะให้การช้ีแนะขณะท่ี
นกัเรียนอ่าน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด 2 จ านวน 20 คน ผลการทดลองพบว่าบทความท่ีใช้
สอนอ่านประกอบกบับทบาทของครูและการตอบสนองของนกัเรียนมีผลต่อการอ่านจบัใจความ 

 แคตเทอร์รีน (Katherine, 2003, อา้งถึงใน กอบแกว้ สกุลแกว้, 2553: 46)   ศึกษาผลการ
ใชว้ิธีสอน 3 วิธี ไดแ้ก่ DR-TA  K-W-L และ PW ในการสอนอ่านจบัใจความ กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนเกรด 2 จ านวน 31 คนโดยแบ่งเป็น 4  กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ใชว้ธีิสอนแบบ DR-TA กลุ่มท่ี 2 ใชว้ิธี
สอนแบบ K-W-L กลุ่มท่ี 3 ใชว้ธีิสอนแบบ PW และกลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มควบคุม ผลการทดลองพบวา่
นักเรียนในกลุ่มท่ี 1-3 มีความเข้าใจในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนในกลุ่มท่ี 4 ท่ีเป็น       
กลุ่มควบคุม 

 อีล-โคมี (El-Koumy, 2006, อา้งถึงใน กอบแกว้ สกุลแกว้, 2553: 47)  ไดศึ้กษาผลจาก
การใช้วิธีสอนแบบ DR-TAในการตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านและการสรุปใจความส าคัญกับ
นกัเรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ประเทศอียปิต ์โดยจดัเตรียมการสอนออกเป็น 6 ขั้นดงัน้ี 1) ครูเขียนช่ือเร่ืองบนกระดานให้นกัเรียน



 41 

อ่านและถามนักเรียน 2) ครูให้นักเรียนคาดเดา เน้ือเร่ืองจากช่ือเร่ือง 3) ครูเขียนการคาดเดา         
ของนักเรียนบนกระดานและสนทนาเก่ียวกับช่ือเร่ือง  4) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและอภิปราย         
5) ครูให้นกัเรียนแกไ้ขการคาดเดา   และ 6) นกัเรียนหาขอ้ความท่ีมาสนับสนุนการคาดเดาของตน 
ผลการทดลองพบว่าความสามารถในการตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านและการสรุปใจความส าคญั  
จากเร่ืองท่ีอ่านของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งกบักลุ่มควบคุมท่ีใชก้ารสอนโดยวิธีปกติแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปไดว้า่   
การน าวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) มาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน
จบัใจความ ช่วยให้นกัเรียนสามารถอ่านไดอ้ย่างมีระบบนกัเรียนสามารถท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
อ่านและสามารถสรุปเร่ืองราวจากการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี การพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความ
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ 
เปรียบเทียบทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
(Directed Reading-Thinking Activity)  และเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง (Experimental Research ) แบบการวิจยัก่อน มีแบบวิจยัแบบทดลอง  (Pre  Experimental 
Design)  ใช้รูปแบบการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

ขั้นตอนที ่1  กำรเตรียมกำรวจัิย 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีก าลงัศึกษาใน     
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม จ านวน 9 หอ้งเรียน รวม 379 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีก าลังศึกษา               
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  มีจ  านวนนกัเรียน 30 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิจบัสลาก 

 3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรตน้ คือ การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
  3.2 ตวัแปรตาม  คือ   
   3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ย
วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 

   3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ย
วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
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 4.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั   
  ผูว้ิจยัก าหนดเน้ือหาการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงัน้ี     

สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน โดยใช้บทอ่านจาก ข่าว บทความ      
สารคดี นิทาน เร่ืองสั้น 

 5.  ระยะเวลาในการวจิยั   
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดระยะเวลาการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  

2558  ใชเ้วลาในการทดลอง 5 วนั วนัละ  2 ชัว่โมง  รวม 10 ชัว่โมง  (ไม่รวมการทดสอบก่อนและ
หลงัเรียน) 

 6.  แบบแผนการวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจยัแบบกลุ่มเดียวมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการทดลองรูปแบบของการทดลองเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงัน้ี (ลว้น สายยศ 
และองัคณา สายยศ, 2538: 249) 
 
 

T1                             X                           T2 
 

  ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
   T1   หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน 
   X    หมายถึง   การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
   T2    หมายถึง   การทดสอบหลงัเรียน     

 

ขั้นตอนที ่2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 1.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

  1.1  แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ       
DR-TA  
  1.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ       
DR-TA 
  1.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ DR-TA  
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 2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  2.1  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ   DR-TA 
   แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ      

DR-TA จ านวน 5 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง มีการทดสอบก่อนเรียนและ        
หลงัเรียน รวมเป็น 12 ชัว่โมง มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่านและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 รวมถึงศึกษาเอกสาร
ประกอบการใชห้ลกัสูตร 

   2.1.2  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการเขียนแผนจัด        
การเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีพฒันาข้ึนโดย สตาฟเฟอร์ (Russell G. 
Stauffer, 1969) ต่อมา เทอร์นี และคณะ (Teirney, Readence and Disher, 1995) ไดป้รับปรุงวิธีน้ี      
ข้ึนใหม่ ซ่ึงแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

     ช่วงท่ี 1 การฝึกทกัษะการอ่านและการคิด 
      ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
      ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
      ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
      ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
      ในกรณีท่ีเน้ือเร่ืองมีความยาวหลายยอ่หนา้ ให้ท าการแบ่งสอนทีละ

ยอ่หนา้ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ี 1-4 ซ ้ าอีกคร้ัง จนจบเน้ือเร่ืองทั้งหมด 
     ช่วงท่ี 2 การฝึกทักษะท่ีจ าเป็น ได้แก่ การสรุปเน้ือเร่ือง และการท า

แบบฝึกหดักบัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA 
   2.1.3  ศึกษาและเลือกบทอ่านให้ตรงกบัตวัช้ีวดัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยคดัเลือกจากโครงสร้างรายวชิาภาษาไทย ของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยผูว้ิจยัไดใ้ชห้น่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ขบัขานประสานเสียง สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง การอ่านจบัใจความตามส่ือต่าง ๆ โดยใช้ ข่าว บทความ สารคดี นิทาน และ
เร่ืองสั้นๆมาเป็นบทอ่าน 

   2.1.4   สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TAในแผนประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
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     ช่วงท่ี 1 กระบวนการอ่านและคิด (Directing  The  Reading-Thinking 
Process) 

      ขั้นท่ี 1 การคาดเดา                                                 
      ครูน านักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วให้

นกัเรียนคาดเดาเน้ือหาของภาพท่ีก าลงัดู  ครูพยายามกระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อให้นกัเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและเกิดการคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง 

      ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
    ครูแจกเน้ือหาของเร่ืองแลว้ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ือง ครูอ่านน าและ

ให้นกัเรียนอ่านตามหรือให้นกัเรียนอ่านออกเสียงพร้อมๆกนั เพื่อให้นกัเรียนไดต้รวจสอบเน้ือหา
ของเร่ืองท่ีก าลงัอ่าน 

      ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
    เม่ือนักเรียนอ่านเน้ือหาของเร่ืองจบแล้ว ครูตั้ งค  าถามชวนให้

นกัเรียนไดคิ้ดจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  
    จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอีกคร้ังแบบคร่าว ๆ เพื่อเป็น  

การตรวจสอบการคาดเดาเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ครูสังเกตการณ์ท างานและคอยให้ความช่วยเหลือ         
เม่ือนักเรียนต้องการ เช่น หาความหมายของค าศัพท์ไม่พบ  อาจถามเพื่อนหรือครู หรือเปิด
พจนานุกรม เป็นตน้ 

    ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
    ครูใหน้กัเรียนปิดเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน แต่ครูยงัวางภาพไวบ้นกระดานให้

นกัเรียนดู โดยครูเร่ิมถามค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน 
     ช่วงท่ี 2 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น (Fundamental Skill Training) 
      ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัอ่านเน้ือเร่ืองอีกคร้ังพร้อมสรุปเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
โดยครูน าภาพมาประกอบการสรุปเน้ือเร่ือง เพื่อเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้
ถูกตอ้งแม่นย  า จากนั้นครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
   2.1.5  น าแผนจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ    
DR-TA ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งจากนั้นปรับปรุงตาม
ขอ้แนะน า 

   2.1.6  น าแผนจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ     
DR-TA ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
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แผนการสอน แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจดัการเรียนรู้กับตัวช้ีวดั (IOC)       
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
      ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  เม่ือแน่ใจวา่  แผนการจดัการเรียนรู้ 
มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

      ใหค้ะแนนเท่ากบั   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่  แผนการจดัการเรียนรู้ 
มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

      ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1  เม่ือแน่ใจวา่  แผนการจดัการเรียนรู้ 
ไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

     จากนั้นค านวณค่า IOC จากสูตร 
 

       IOC    = 
N

R  
 

   IOC หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั 

   R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
       N หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

     ค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องกนั       
ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ซ่ึงได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 0.67       
ค่าความสอดคลอ้งสูงสุดเท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 
   2.1.7  น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ    
ซ่ึงได้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง ให้เพิ่มเติมเคร่ืองมือวดัประเมินผลด้านการสังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน และเกณฑก์ารวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความจากการท าแบบฝึกหดั 

   2.1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
  2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ      
DR-TA 

   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเป็นขอ้สอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก    
มีทั้งหมด  30 ขอ้ ใช้ทดสอบก่อนและหลงัเรียน โดยเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนัแต่มีการสลบั
ตวัเลือกมีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

   2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน: มาตรฐานท่ี 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้
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และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
   2.2.2  ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษา 

   2.2.3  ท าการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านแลว้
ท าตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 
 

ตารางท่ี 1  วเิคราะห์ขอ้สอบ เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
พฤติกรรม 

รวม ความ 
จ า/รู้ 

เขา้ใจ น าไปใช ้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประ 
เมินค่า 

1.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
จากข่าว 

1 - 1 1 1 1 5 

2.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
จากบทความ 

1 2 2 1 1 - 7 

3.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
จากสารคดี 

2 2 1 2 - - 7 

4.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
จากนิทาน 

1 2 1 1 - - 5 

5.  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
จากเร่ืองสั้น ๆ 

1 1 1 1 1 1 6 

รวม 6 7 6 6 3 2 30 
 

   2.2.4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความท่ีเป็นขอ้สอบ
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ จ านวน 45 ขอ้ 

   2.2.5  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความท่ีเป็นข้อสอบ
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ จ านวน 45 ขอ้ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 
   2.2.6  น าแบบทดสอบมาแก้ไขปรับปรุง เม่ือแก้ไขแล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ      
3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ด้านการจดัการเรียนรู้ และด้านการวดัและประเมินผล          
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาของข้อสอบกับจุดประสงค ์         
การเรียนรู้ แลว้น าผลการประเมินมาหาค่า IOC โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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      ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      ใหค้ะแนนเท่ากบั  0  เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      ใหค้ะแนนเท่ากบั -1  เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     จากนั้นค านวณค่า IOC จากสูตร 
 

      IOC = 
N

R  
 

   IOC หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

   2.2.7 เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุง
ขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 เพื่อให้ไดข้อ้สอบท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ ครอบคลุม
ตามตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC ได้ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.67 และค่าสูงสุด
เท่ากบั 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

   2.2.8  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความท่ีไดรั้บการปรับปรุง
แลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลอง
ใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน            
มีนกัเรียน 40 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเน้ือหามาแลว้ 

   2.2.9  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่า
ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก แลว้คดัเลือกขอ้สอบจ านวน 30 ขอ้ ท่ีมีความยากง่ายระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-1.00 มาเป็นขอ้สอบเพื่อใช้ในการทดสอบผลการ
พิจารณาเลือกขอ้สอบ 30 ขอ้ พบว่า มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ระหวา่ง 0.20-0.90 

   2.2.10 น าขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 30 ขอ้มาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ตามสูตร 
KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
จบัใจความมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.815 
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   2.2.11 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความท่ีมีประสิทธิภาพแลว้
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยทดสอบก่อนการทดลอง และทดสอบหลงัการทดลอง 
  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ DR-TA 

   ความคิดเห็นเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)            
มี 3 ระดบั คือ เห็นด้วยมาก เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นด้วยน้อย สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น     
ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเน้ือหา และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ โดยมี
ขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
   2.3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า     
จากเอกสาร ต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.3.2  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมของดา้นค าถาม 
   2.3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัและประเมินผล
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งแลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

      ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  เม่ือแน่ใจวา่  ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค ์

      ใหค้ะแนนเท่ากบั    0   เม่ือไม่แน่ใจวา่  ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค ์

      ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1    เม่ือแน่ใจวา่  ค  าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงค ์

     จากนั้นค านวณค่า IOC จากสูตร 
 

      IOC = 
N

R  
 

    IOC หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของค าถามกบัวตัถุประสงค ์

    R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
          N หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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     ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซ่ึงพบว่า ค่าความสอดคลอ้งต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 0.67 ค่าความสอดคลอ้งสูงสุด
เท่ากบั 1.00 
   2.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองขอ้ค าถาม โดยให้แกไ้ขขอ้ค าถามในดา้นเน้ือหา และ
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง) 
   2.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้ปรับปรุงและแก้ไขแล้วไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั 

 

ขั้นตอนที ่3  กำรด ำเนินกำรวจัิย 
 1.  รูปแบบของการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยจบัสลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 มีจ  านวน
นักเรียน 30 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง   ซ่ึงผูว้ิจยัได้ด าเนินการสอนตามแผนการจัด      
การเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีสร้างข้ึน ใชเ้วลาในการทดลอง  5 วนั วนัละ  2 ชัว่โมง  รวม 
10 ชัว่โมง  
 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  2.1  แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบเพื่อเข้าใจตรงกัน แนะน า         
การเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ช้ีแจงให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจดัการเรียน       
การสอน และแจง้จุดมุ่งหมายของการเรียนและการประเมินผล 

  2.3  ท าการทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและตรวจสอบคุณภาพแลว้ 

  2.3  ด าเนินการสอนกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง 
การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและตรวจสอบคุณภาพแลว้
ทั้ง 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง โดยใชเ้วลา 10 ชัว่โมง  

  2.4  เม่ือด าเนินการสอนครบแลว้มีการทดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง เสร็จแลว้
ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ขั้นตอนที ่ 4  กำรวเิครำะห์และสรุปผลข้อมูล 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีสอนโดยการเรียน

ดว้ยเทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ทดสอบค่าที แบบไม่อิสระต่อกนั (Dependent Samples t-test) 
 2.  วิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผูเ้รียน แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 3 ระดบั โดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว้น าค่าเฉล่ีย (X )             
มาเปรียบเทียบจากเกณฑ ์  
  เกณฑก์ารแปลความหมายความคิดเห็นของนกัเรียน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2551: 190)  
ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  ระดบัความคิดเห็น 
   2.50-3.00  เห็นดว้ยมาก 
   1.50-2.49  เห็นดว้ยปานกลาง 
   1.00-1.49  เห็นดว้ยนอ้ย 
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บทที ่ 4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงั    
การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA  และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนก่อนและ
หลงัการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่าน
แบบ DR-TA 
 

ตอนที ่1  ผลกำรเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนก่อนและหลงักำรสอน 
 ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA   
 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  คร้ังน้ีเพื่อให้เห็นว่าวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA สามารถพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนได้ดีกว่าก่อนเรียน ผูว้ิจ ัยจึงน าเสนอผล         
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับ   
การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) ของ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 30 20.43 3.03 

-12.042 0.00 
หลงัเรียน 30 30 23.93 2.58 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 2  พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA หลงัเรียน   (X = 23.93 , S.D. = 
2.58)   สูงกวา่ก่อนเรียน   (X  =  20.43 , S.D. = 3.03)   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตอนที ่2  ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรสอนด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ 
 DR-TA 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ท่ีมีต่อ       
การสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ผูว้ิจยัน าเสนอผลการตอบแบบสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวธีิการ 
 สอนอ่านแบบ DR-TA 
 

รายการ X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  ภาพประกอบท่ีใชช่้วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

2.93 0.25 เห็นดว้ยมาก 1 

2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร่วมกบัครู 

2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 5 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา 2.80 0.40 เห็นดว้ยมาก 3 
4.   กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิด 2.87 0.34 เห็นดว้ยมาก 2 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ 2.77 0.43 เห็นดว้ยมาก 4 

รวม 2.82 0.37 เห็นดว้ยมาก (1) 
เน้ือหา 
6.  เน้ือหาท่ีเรียนต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้นตอน 

2.50 0.50 เห็นดว้ยมาก 5 

7.  เน้ือหามีความยากง่ายพอเหมาะ 2.80 0.40 เห็นดว้ยมาก 3 
8.  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสรุปเน้ือหาร่วมกนักบัครู 2.83 0.37 เห็นดว้ยมาก 2 
9.  เน้ือหาท่ีสอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้าย 2.87 0.34 เห็นดว้ยมาก 1 
10. ภาษาท่ีใชช้ดัเจนท าใหเ้ขา้ใจง่าย 2.63 0.49 เห็นดว้ยมาก 4 

รวม 2.72 0.42 เห็นดว้ยมาก (3) 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
11.  การจดัการเรียนรู้ส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน 

2.80 0.40 เห็นดว้ยมาก 2 

12.  การจดัการเรียนรู้ส่งผลใหน้กัเรียนจ าเน้ือหาไดน้าน 2.83 0.37 เห็นดว้ยมาก 1 
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ตารางท่ี 3  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอน
 อ่านแบบ DR-TA  (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบั 

13.  นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความมากข้ึน 2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 3 
14.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
ของตนเองภายหลงัจากไดรั้บการสอนแบบ DR-TA 

2.60 0.49 เห็นดว้ยมาก 5 

15.  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้บั 
ชีวติประจ าวนัได ้

2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 3 

รวม 2.73 0.43 เห็นดว้ยมาก (2) 
เฉล่ียรวม 2.75 0.40 เห็นดว้ยมาก 

 
 จากตารางท่ี 3 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก    (X  = 2.75  ,  S.D. = 0.40)    เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น   
ล าดบัท่ี 1   (X  = 2.82 ,  S.D. = 0.37)   โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ภาพประกอบท่ีใช้
ช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน    (X  = 2.93 , S.D. = 0.25)   กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ความคิด   (X  = 2.87 , S.D. = 0.34)   กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับเน้ือหา  (X  = 2.80  ,  S.D. = 0.40)   กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ            
(X  = 2.77 ,  S.D. = 0.43)   นกัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัครู  
(X  = 2.73 , S.D. = 0.45) 
 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจาก           
การเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 2     (X  = 2.73 , S.D.= 0.43)  โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับดงัน้ี คือ    
การจดัการเรียนรู้ส่งผลให้นกัเรียนจ าเน้ือหาไดน้าน   (X  = 2.83 , S.D. = 0.37)   การจดัการเรียนรู้
ส่งผลให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน   (X = 2.80 , S.D. = 0.40)   นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อทกัษะ
ดา้นการอ่านจบัใจความมากข้ึน   (X  = 2.73 , S.D. = 0.45)    นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ   
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวนัได้   (X  = 2.73 , S.D. = 0.4) นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของตนเองภายหลงัจากไดรั้บการสอนแบบ DR-TA   (X  = 
2.60 , S.D. = 0.49)  
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 นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในเน้ือหาเป็นล าดบัท่ี 3   (X  = 2.72 , 
S.D. = 0.42)   โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ   เน้ือหาท่ีสอนท าให้นกัเรียนเขา้ใจไดง่้าย    
(X  = 2.87 , S.D. =  0.34)   ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนสรุปเน้ือหาร่วมกนักบัครู   (X  =  2.83  , S.D. 
= 0.37)   เน้ือหามีความยากง่ายพอเหมาะ   (X  = 2.80 , S.D. =  0.40)   ภาษาท่ีใชช้ดัเจนท าให้เขา้ใจ
ง่าย   (X  = 2.63 , S.D. = 0.49)   เน้ือหาท่ีเรียนต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้นตอน    (X  = 2.50 , S.D. = 
0.50)   ตามล าดบั 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลกำรวจัิย  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ        
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงั   
การสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA และ  2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4  โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 30 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA จ านวน 5 แผน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA จ านวน 30 ขอ้ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
จ านวน 15 ขอ้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่าน      
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test)  ส าหรับ             
การวิ เคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA                
ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6ท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA อยู่ในระดบั       
เห็นดว้ยมาก 
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อภิปรำยผล 
 

  จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี6ก่อนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ      
ท่ีระดบั .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว ้โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นการอ่าน      
จบัใจความของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA สูงกวา่ก่อนไดรั้บ
การสอนดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  ผูว้ิจยัพบวา่การสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นวิธีการสอน
ท่ีมุ่งฝึกการให้นักเรียนใช้ความคิดส าหรับการคาดเดาเน้ือเร่ืองล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ กล่าวคือ    
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนให้นักเรียนดูรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะอ่านแล้วให้นักเรียนคาดเดาว่า
เน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านว่าเก่ียวกับเร่ืองอะไร ท าให้นักเรียนพยายามใช้ความคิดและได้แสดง       
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะอ่าน ในขณะเดียวกนัครูก็ไดเ้ขียนส่ิงท่ีนกัเรียนคาดเดาและ
แสดงความคิดเห็นไวบ้นกระดาน ท าให้นกัเรียนร่วมชั้นเรียน ไดมี้แนวความคิดและเรียนรู้ค าศพัท์
ไปดว้ย  ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน 

  จากนั้นนักเรียนจึงเกิดการคาดเดาเน้ือเร่ืองในส่วนแรกว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร         
ครูเขียนการคาดเดาของนักเรียนเอาไวบ้นกระดานหลงัจากอ่านเน้ือเร่ืองส่วนแรกเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว การฝึกใช้การคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองได้
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน ถึงแมจ้ะยงัมีค าศพัทห์รือประโยค ท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจอยูบ่า้ง แสดงให้
เห็นวา่นกัเรียนอ่านแบบเดาความหมายของค าหรือประโยคท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจความหมายไดบ้า้ง
เพราะนกัเรียนไดน้ าการคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีไดรั้บจากการดูรูปภาพและการสนทนากนัจากใน
ช่วงแรกมาเช่ือมโยงกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัอ่านอยูเ่พื่อช่วยในการตีความหมาย  ผลจากการคาด
เดาเน้ือหาข้างต้นน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ สตาฟเฟอร์ (Stauffer, 1969)  ท่ีว่า  การอ่าน คือ
กระบวนการคิดท่ีต้องใช้ประสบการณ์เดิมของผู ้อ่านเข้ามาเช่ือมโยงกับความคิดของผู ้อ่าน          
การเช่ือมโยงน้ีเร่ิมดว้ยการตั้งสมมติฐาน โดยใชค้วามคิดของผูอ่้านเองคาดเดาเน้ือหา จากนั้นจึงอ่าน
เพื่อหาข้อมูลและตรวจสอบการคาดเดากระบวนการเช่ือมโยงระหว่างความคิดของผูอ่้าน กับ
ความคิดของผูเ้ขียนน้ีจะส้ินสุดลงดว้ยการสรุปวา่ผูอ่้านคาดเดาถูกหรือไม่  

  นอกจากน้ีวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  ยงัมีขั้นตอนในการตรวจสอบความเขา้ใจ 
เป็นช่วง ๆ คือ หลงัจากท่ีนกัเรียนไดอ่้านเน้ือหาของเร่ืองแลว้ นกัเรียนสามารถพูดและอ่านประโยค       
ท่ีเป็นการยนืยนัความคิดของตนเอง ถา้นกัเรียนเขา้ใจผิดนกัเรียนก็จะสามารถเปล่ียนแนวคิดใหม่ได้
ในขั้นตอนน้ีท าให้ครูสมารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ รวมทั้งทราบถึงปัญหาใน      
การอ่านของนกัเรียนครูจึงให้การแนะน าและแกไ้ขปัญหาให้ ขณะเดียวกนันกัเรียนคนอ่ืนก็จะได้
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ทบทวนความคิดของตนเองไปดว้ย  ซ่ึงท าให้นกัเรียนทั้งห้องเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองไป
ในทิศทางเดียวกนั นกัเรียนไดน้ าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปรวมกบัประสบการณ์เดิมของตนเอง เพื่อไป
เช่ือมโยงกบัเน้ือหาของเร่ืองในส่วนต่อ ๆไป ท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองโดยรวม
ได้ชัดเจนและถูกต้องแม่นย  ามากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิด เทอร์นีย์ และเออเนต 
(Tierney and  Eirnet, 1995, อา้งถึงใน อุไรวรรณ สีชมพู, 2542: 30)  ท่ีวา่ การสอนอ่านแบบ DR-TA 
(Directed Reading–Thinking Activity)  เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีมุ่งฝึกกระบวนการคิดกลัน่กรองและ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน โดยให้ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่านดว้ยตนเอง ดว้ยการ
คาดเดาเน้ือหาจากการดูรูปภาพท่ีสัมพนัธ์กับเร่ืองท่ีก าลังจะอ่าน หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่าน       
เน้ือเร่ืองเพื่อตรวจสอบการคาดเดาของเน้ือเร่ือง  จึงเห็นไดว้่า การสอนอ่านแบบ DR-TA เร่ิมตน้
ตั้งแต่การคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง  เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่เขา้กบัเร่ืองท่ีอ่าน  
การฝึกคาดเดาความหมายของค าศพัท์ในขณะอ่านในใจ  การตรวจสอบความเข้าใจล้วนเป็น       
ส่วนส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ DR-TA สามารถอ่านจบัใจความท่ีสูงข้ึนได ้       
ซ่ึงสอดคลองกบัผลวจิยัของ จารุวรรณ ค าบุญเรือง (2555: 56-57) ท่ีพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัดว้ยการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed 
Reading-Thinking Activity) มีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ       
ท่ีระดบั .01 
 2.  จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีท่ีมีต่อการสอนดว้ยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ การสอน
ดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA นั้น เป็นการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดคาดเดา
เน้ือหาของเร่ืองควบคู่ไปกบัการอ่าน ดว้ยการให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย 
นกัเรียนสามารถคาดเดา และวางแผนหรือปรึกษากบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้ท าให้นกัเรียนสามารถ
จดจ าเน้ือหาของเร่ืองได ้และนกัเรียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองได ้  
 กิจกรรมการสอนหรือขั้นตอนในการสอนยงัสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดข้ึนใน
ระหวา่งการสอน จึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจและรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ ค าบุญเรือง (2555: 59-60)  ท่ีกล่าววา่ การสอน
อ่านแบบ DR-TA มุ่งให้เด็กคิดได้ ด้วยการให้เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย             
เด็กสามารถคาดเดา  วางแผน  ร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน ๆ และจดจ าได ้ และเด็กตรวจสอบได้  รวมถึง
เด็กเกิดอารมณ์ร่วมไดอ้นัน าไปสู่การท าให้เด็กเกิดความเขา้ใจ อาจกล่าวไดว้า่ ความเขา้ใจของเด็ก
ข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจท่ีมาจากความตอ้งการจากประสบการณ์เดิม จากความรู้สึกมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่าง ๆ จากการท ากิจกรรม เช่น  การก าหนดวตัถุประสงค์  การกระท าให้บรรลุวตัถุประสงค ์         
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การประเมินผลการกระท า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สตาฟเฟอร์ (Stauffer, 1969) ท่ีกล่าววา่ วิธีการ
สอนอ่านแบบ  DR-TA มีแนวความคิดเก่ียวกบัการเรียนท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฏีการสอนแบบ
เนน้ประสบการณ์เด็กคิดได ้จากประสบการณ์เพียงเล็กนอ้ยท่ีเด็กไดรั้บ และดว้ยความสามารถทาง
ภาษาท่ีติดตวัมา  เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นหรือคาดเดาไปถึงสถานการณ์อ่ืนๆ ไดโ้ดยใชภ้าษา
เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดเด็กท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถคาดเดา วางแผนร่วม
กิจกรรมกบัเพื่อนๆ และจดจ าได้เด็กตรวจสอบได ้สามารเรียนรู้จากสถานการณ์ จดรายละเอียด 
สร้างความสัมพนัธ์  ถามค าถาม ประมวลความคิด และสร้างแนวความคิดใหม่  
 ส่วนในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนเห็นดว้ยมากในเร่ืองภาพประกอบท่ีใช้
ช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน เป็นอนัดบัท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การใชภ้าพประกอบ
ในการสอนท าให้นักเรียนเกิดการคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองก่อนการอ่าน  อีกทั้ งนักเรียนได้ฝึก          
ตั้งค  าถามจึงช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านสูงข้ึนไดแ้ละภาพท่ีน ามาใชป้ระกอบการสอน
ในเน้ือหาของเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวันักเรียนท าให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์และ
ความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ไดง่้ายข้ึนและการก าหนดเน้ือหาของเร่ืองเป็นช่วงสั้น ๆ สลบักบั
การใหน้กัเรียนไดดู้รูปภาพเป็นการให้นกัเรียนคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองไปเร่ือย ๆ เปรียบเสมือนเป็น
แรงจูงใจอย่างหน่ึงซ่ึงจะสังเกตไดว้า่นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและพยายามท่ีจะหาค าตอบจาก
การคาดเดา และท าให้นกัเรียนตั้งใจในการอ่านเพื่อท่ีจะหาขอ้มูลมาตรวจสอบการคาดเดาตนเองวา่
ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้นกัเรียนคาดเดาไดถู้กนกัเรียนจะมีก าลงัใจและตอ้งการท่ีจะท ากิจกรรมต่อไปแต่
ถา้นกัเรียนคาดเดาไม่ถูก ครูตอ้งคอยใหก้ าลงัใจนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิด   
 การน ารูปภาพมาเป็นส่ือในการคาดเดานั้นช่วยใหน้กัเรียนไดร้ะลึกถึงประสบการณ์เดิม
ไดง่้ายข้ึนเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของบนัลือ พฤกษะวนั (2543: 50)  ท่ีวา่ ภาพจะช่วยแปลความหมายและสร้างความเขา้ใจและช่วย
ขยายประสบการณ์ของผูอ่้านให้กวา้งขวางข้ึนได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กอบกุล สกุลแกว้ (2553: 68)   
ท่ีกล่าวว่า การสอนอ่านแบบ DR-TA จะท าให้นกัเรียนสามารถเล่าเร่ืองท่ีอ่านได้และสามารถ      
ตอบค าถามในระดบัความจ าไดดี้เน่ืองจากการสอนแบบน้ี เป็นการสอนท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ีเร่ิมจาก
ง่ายไปหายาก คือ  เร่ิมจากรูปภาพ โดยการดูรูปภาพสามารถส่ือให้นักเรียนเข้าใจเน้ือเร่ืองใน
บางส่วนไดแ้ละเม่ือนกัเรียนไดอ่้านเน้ือเร่ืองซ ้ าอีกคร้ังจะยิง่ท  าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
 จากการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA  ในการ
พฒันาการสอนอ่านจบัใจความ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การจัดเน้ือหาของการสอนครูควรเลือกเน้ือหาท่ีนักเรียนคุ้นเคยหรือใกล้กับ          
ตวันกัเรียน ไม่ควรเลือกเน้ือหาท่ียากหรือไกลตวันกัเรียนเกินไป 
 2.  การสอนแบบ DR-TA เป็นการสอนท่ีให้นกัเรียนเป็นส าคญั ครูตอ้งคอยท าหนา้ท่ี
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน เม่ือนักเรียนต้องการ ครูผู ้สอนจึงต้องมีความอดทนและใจเย็น 
เพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 3.  ครูควรศึกษาเน้ือหาของเร่ืองอย่างละเอียด จนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ือง
หรือค าศพัทท่ี์ปรากฏอยูใ่นเน้ือเร้ือง เพื่อจะไดอ้ธิบายหรือใหค้  าแนะน านกัเรียนไดม้ากท่ีสุด 
 4.  ภาพท่ีใช้ประกอบในการสอนควรมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาของเร่ืองท่ีสอน    
เพราะจะสามารถท าใหน้กัเรียนเกิดการคาดเดาเน้ือเร่ืองได ้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการใชว้ิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การอ่าน
คิดวเิคราะห์ และการอ่านเพื่อวจิารณ์ เป็นตน้   
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบวธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA ร่วมกบัเทคนิคหรือวิธีการสอน
อ่ืน ๆ เช่น เทคนิคการสอนแบบ KWL เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (CIRC) หรือวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นตน้ ว่าเทคนิคหรือวิธีการสอนรูปแบบใดจะสามารถพฒันาผูเ้รียนได้มีประสิทธิภาพ
มากกวา่กนั 
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ภำคผนวก ก 
รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
.............................. 

 
1.   นางสาวเครือวลัย ์ เผา่ผึ้ง 
 การศึกษา 
  -  อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  -  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรและการนิเทศ)  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ และครูผูส้อนวชิาภาษาไทย 
 
2.  อาจารยป์รีชา  เสือพิทกัษ ์
 การศึกษา 
  -  ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
  -  อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
3.  อาจารย ์ดร.ปฏิธรรม  ส าเนียง 
 การศึกษา 
  -  ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม 

-  การวดัผลการศึกษามหาบณัฑิต (วดัผลการศึกษา) มหาวทิยาลยันเรศวร 
   -  พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช- 
      วทิยาลยั 

 ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพุทธบริหารการศึกษา 
            มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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ภำคผนวก ข 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมจำกข่ำว     เวลำ 2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน พระมหำเอกลกัษณ์ เทพวจิิตร    ปีกำรศึกษำ 2558 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตวัช้ีวดั   

 ท 1.1 ป. 6 /3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป. 6 /5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวติ     
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

3.  สำระส ำคัญ 
  การอ่านจบัใจความจากข่าว เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านต้องจบัใจความของข่าว เพื่อท า   
ความเข้าใจใน    เน้ือเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจากการอ่านและหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านได้ว่า ใคร          
ท  าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
 ข่าวเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีรายงานขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตอ้ง
อาศยัทกัษะการอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เขา้ใจเหตุการณ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุป
ใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
      ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากข่าว 
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 2. ทกัษะ/กระบวนการ 
      ทกัษะการอ่าน 
      ทกัษะการคิด 
 3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
      มีวนิยั    

      ใฝ่เรียนรู้   
      มุ่งมัน่ในการท างาน   

 

5.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ช่วงที ่1 กระบวนกำรอ่ำนและคิด (Directing Reading-Thinking Process) 

 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
 ครูน านกัเรียนเขา้สู่บทเรียนดว้ยการใหน้กัเรียนดูรูปภาพ แลว้ให้นกัเรียนคาดเดาเน้ือหา
ของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้นจะเป็นอย่างไร เก่ียวกบัอะไร ครูพยายามกระตุน้ดว้ยค าถามให้นกัเรียน
ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง เช่น 
 1.  น าภาพท่ี 1 (ภาพผงชูรส) ให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนรู้จกัส่ิงท่ีอยู่ในภาพน้ี
หรือไม่ 
 2.  น่ีคือภาพอะไร(น ้าตาล แป้ง ผงชูรส ฯลฯ) 
 3.  น าภาพท่ี 2 (ภาพผงชูรสในซองบรรจุ) ภาพอะไร (ผงชูรส) 
 4. ผงชูรส นกัเรียนเคยเห็นไหม (เคย) 
 5.  เห็นท่ีไหนบา้ง (บา้น ร้านอาหาร) 
 6.  ผงชูรส เขาเอาไวท้  าอะไร (ปรุงอาหาร) 
 7.  นกัเรียนเคยรับประทานอาหารท่ีใส่ผงชูรสไหม (เคย ไม่เคย) 
 8.  รับประทานแลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง (อร่อย ปวดทอ้ง คอแหง้) 
 9.  ดูภาพท่ี 3 (เด็กปวดทอ้ง เป็นลม ปวดหวั) คนในภาพน้ีเป็นอะไร (เป็นลม ปวดทอ้ง 
ปวดหวั) 
                  10.  เด็กคนน้ีไปรับประทานผลชูรส แล้วก็ปวดทอ้ง ปวดหัว แต่เวลาเรารับประทาน
ท าไมเราไม่ปวดทอ้งปวดหวั เกิดอะไรข้ึนกบัเขากนัแน่ 
                  11.  ถึงเวลาท่ีพวกเราทุกคนตอ้งมาช่วยกนัหาค าตอบแลว้วา่เป็นเพราะสาเหตุอะไร 
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 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 1 
 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
 “เม่ือไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารจะพบว่ามีป้ายแขวนหรือติดท่ีหน้าร้าน หรือ  
ในร้านวา่ ฯลฯ” 
 1.  นกัเรียนดูภาพท่ี 4 (ร้านน้ีปลอดผงชูรส)  
 2.  นกัเรียนดูภาพท่ี 5 (ท่ีน่ีไม่ใชผ้งชูรส)  
 3.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
 4. นกัเรียนทราบไหมวา่ท าไมร้านอาหารจึงตอ้งเขียนแบบน้ี  
 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านวา่ “อยากรู้จงัวา่ท าไมเขา
ไม่ใส่ผงชูรสในอาหาร” 
 2.  ครูถามนักเรียนว่า ร้านอาหารจะเขียนขอ้ความว่าอย่างไร นักเรียนอ่านเน้ือเร่ือง     
ในใจ แลว้หาขอ้ความนั้น 
 3.  นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดาและใน
ระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียน
ตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจใหถ้ามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 นกัเรียนปิดเร่ืองอ่าน (โดยครูยงัวางภาพนั้นเรียงบนกระดาน) ครูเร่ิมถามค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน 
 1.  ครูตั้งค  าถามน าว่า ท่ีร้านอาหารจะเขียนป้ายไวว้่าอย่างไรเพื่อจะบอกว่าอาหารใน
ร้านไม่ใส่ผงชูรส 
 2.  ร้านอาหารบางร้าน และอาหารบางชนิดไม่ใส่ผงชูรสลงไปในอาหารเพื่ออะไร 
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 2  
  “ประวติัเดิมถูกคน้พบโดยคนชาวเอเชีย (ชาวจีนและชาวญ่ีปุ่น) ท่ีน าสาหร่ายทะเล    
มาตม้แลว้รสชาติอาหารจะอร่อยข้ึน ฯลฯ” 
 1. ครูน าภาพท่ี 6 (ภาพคนจีน คนญ่ีปุ่น) ภาพท่ี 7 (ภาพสาหร่ายทะเล) มาให้นกัเรียนดู 
แลว้ถามวา่ใครเป็นผูค้น้พบผงชูรสและเขาใชอ้ะไรวตัถุดิบ 
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 2.  นกัเรียนเคยรับประทานไหม รสชาติเป็นอยา่งไรบา้ง (เคย ไม่เคย อร่อย เคม็ ฯลฯ) 
 3.  ครูตั้งค  าถาม คนจีนกบัคนญ่ีปุ่นรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ผงชูรสท าใหอ้าหารอร่อย (ครูสังเกต
อาการคิด หรือคาดเดาของนกัเรียน) 
 4.  ผงชูรสในปัจจุบนัส่วนใหญ่ผลิตจากพืชชนิดใด 
 ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันักเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านว่า  รู้แล้วว่าคนจีนกบั   
คนญ่ีปุ่นเอาสาหร่ายมาปรุงอาหารให้อร่อย ก็เลยเอาสารอาหารท่ีอร่อยในสาหร่ายมาสังเคราะห์เป็น
ผงชูรส แลว้สารอาหารท่ีอร่อยนั้นนกัวิทยาศาสตร์เรียกวา่อะไร สารตวัน้ีมีผลอย่างไรกบัระบบรับ
รสของเรา 
 2.  นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดาและใน
ระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียน
ตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจใหถ้ามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้น 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 นักเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน (โดยครูยงัวางภาพนั้นเรียงบนกระดาน) ครูเร่ิมถามค าถาม    
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน 
 1.  คนจีนกบัคนญ่ีปุ่นเอาอะไรมาท าเคร่ืองปรุงรส 
 2.  สารอาหารท่ีอร่อยสังเคราะห์จากสาหร่ายมาเป็นผงชูรส นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า
อะไร 
 3.  ครูตั้งค  าถามน าวา่ โมโนโซเดียมกลูตาเมตคือผงชูรส ถา้อยา่งนั้นผงชูรสก็ไม่น่าจะ
ท าให้เด็กคนน้ีปวดทอ้ง ปวดหวั ถา้อยา่งนั้น เกิดอะไรข้ึน ครูช้ีไปท่ีภาพท่ี 3 อีกคร้ัง ฟังค าตอบจาก
นกัเรียนท่ีพยายามคาดเดา (ค าตอบมีมากและอาจจะมีการคาดเดาวา่มีผงชูรสปลอม) 
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 3  
  “ผงชูรสท่ีเป็นของแท้จะมีลักษณะเป็นผลึกขาว ไม่สะท้อนแสง ผลึกมีลักษณะ      
ปลายทั้งสองขา้งใหญ่ ตรงกลางคอดรูปกระดูกหรือเป็นล่ิม เหมือนกระดูก ฯลฯ”   
 1.  ครูน าภาพท่ี 8 (ภาพองค์การอนามยัโลก) ข้ึนมาถามนกัเรียน เคยเห็นสัญลกัษณ์น้ี
ไหม (เคย ไม่เคย) 
 2.  ครูน าภาพท่ี 9  (ภาพผงชูรสท่ีปิดสนิท มีฉลาก มีช่ือ สถานท่ีตั้งของผูผ้ลิตชดัเจน) 
น ามาให้นักเรียนดู แล้วบอกว่า ถ้าผงชูรสท่ีมีปิดสนิท มีฉลาก มีช่ือ สถานท่ีตั้งของผูผ้ลิตชัดเจน 
แบบน้ีก็ถือวา่ปลอดภยัไหม 
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 3.  ครูตั้งค  าถามต่อวา่ แลว้จะดูไดอ้ยา่งไรวา่ ผงชูรสแทล้กัษณะเป็นอยา่งไร ครูวางภาพ
ท่ี 9 และ 10 ต่อจากภาพท่ี 8 (ครูสังเกตอาการคาดเดาของเด็ก) 
 ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้คามท่ีอ่านวา่  ตอนน้ีเราทราบแลว้วา่
ผงชูรสแทท้ ามาจากอะไร ท าจากอะไรครับ  (มนัส าปะหลงั ขา้วสาลี ขา้วโพด)  
 2.  ครูตั้ งค  าถามต่อ แล้วลักษณะของผงชูรสแท้มีลักษณะอย่างไร เขียนบันทึก             
ลงในสมุด 
 3.  นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดาและใน
ระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียน
ตอ้งการ เช่นไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจถามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 นักเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน (โดยครูยงัวางภาพนั้นเรียงบนกระดาน) ครูเร่ิมถามค าถาม     
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน 
 1.  หน่วยงานหรือองคก์ารอะไรท่ีคอยควบคุมให้อาหารท่ีเราซ้ือมารับประทานมีความ
ปลอดภยั (คณะกรรมการอาหารและยา) ครูเขียนขอ้ความท่ีเด็กตอบบนกระดาน 
 2. หน่วยงานไหนท่ีบอกวา่ไม่ควรรับประทานผงชูรสมากเกินไป  
 3.  ผงชูรสท ามาจากอะไร (มนัส าปะหลงั ขา้วสาลี ขา้วโพด)   
 4.  ลกัษณะของผงชูรสแทจ้ะเป็นอยา่งไร 

 ช่วงที ่2 กำรฝึกสรุปสำระส ำคัญ (Fundamental Skill Training) 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหา ด้วยการน าภาพมาประกอบการสรุป เพื่อเป็น      
การเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ถูกตอ้ง และแม่นย  าข้ึน จากนั้น จึงให้นกัเรียน    
ท าแบบฝึกหดั 
 

6.  ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. เน้ือหาข่าวเร่ือง “ผงชูรส” 
 2. แบบฝึกหดั เร่ือง “ผงชูรส” 
 3. ภาพประกอบ 
 

7.  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัของนกัเรียน 
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8.  กำรวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์กำรวดั 
1. นักเรียนสามารถอ่าน
เน้ือเร่ืองจบทนัในเวลาท่ี
ก าหนด 

สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน 

แบบสัง เกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน 

นั ก เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้
คะแนนรวมไม่ต ่ ากว่า 
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่า
ผา่น 2.นักเรียนสามารถตอบ

ค าถามในแบบฝึกหัด
ท้ายบทเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อ่านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตรวจแบบ ฝึ กหั ดท้ า ย
กิจกรรมการเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั 

 
9.  บันทกึผลหลงักำรสอน 
 ผลการสอน.................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข...................................................................................... 
 
 
 
         ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
              (พระมหาเอกลกัษณ์  เทพวจิิตร) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงเรียน 
ชั้น ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

สังเกตคร้ังท่ี.........วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

ค ำช้ีแจง: แบบสังเกตพฤตกรรมน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูเป็น 
 ผูป้ระเมิน ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ีใส่เคร่ืองหมาย ในช่องรายการประเมิน 
 ท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมและใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องรายการท่ีนกัเรียน 
 ไม่แสดงพฤติกรม 
เกณฑ์กำรประเมิน  การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ถา้ไม่ผา่น 
        การประเมินใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  X  
 

พฤติกรรม 

ควำม
สนใจ 
ในกำร
เรียน 

 

กำรมส่ีวน 
ร่วมแสดง 
ควำมคดิ 
เห็นในกำร 
เรียน 

ควำมรับผดิ 
ชอบต่องำน 
ทีไ่ด้รับมอบ 

หมำย 
 

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
        (…………………………………………………..) 

ผูป้ระเมิน 
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ท่ีมา : www.muslim4health.or.th 
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ท่ีมา : www.samunpaiphuluang.com 

 

 
 

ท่ีมา :  www.lovehengheng.com 
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ร้ำนนีป้ลอดผงชูรส 

 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.wongnai.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : www.siamfishing.com 

http://www.wongnai.com/
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ท่ีมา : thaigoodview.com 
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ท่ีมา : guru.sanook.com 
 
 

 

 
 

ท่ีมา : www.maeonhospital.go.th 
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ข่ำวเร่ือง “ผงชูรส”  

 
 
  

   เม่ือไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารจะพบว่ามีป้ายแขวนหรือติดท่ีหนา้ร้านหรือ
ในร้านว่า   ร้ำนนี้ไม่ใส่ผงชูรส  ร้ำนนี้ปลอดผงชูรส  ท  าให้รู้ว่าถา้ไม่ตอ้งการรับประทานอาหารท่ี   
ไม่ใส่ผงชูรสเชิญร้านน้ี   ผงชูรสเป็นช่ือกลางท่ีใชเ้รียกสารประเภทน้ี ซ่ึงความจริงแลว้มีหลายชนิด  
แต่ท่ีนิยมใช่กนัในอุตสาหกรรมอาหาร คือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต   ซ่ึงเจา้กลูตาเมตน่ีเป็นเกลือของ
กรดอะมิโนช่ือกลูตามิคแอซิค  โดยปกติแลว้กรดอะมิโนชนิดน้ีเป็นองคป์ระกอบในอาหารท่ีเรากิน  
และร่างกายสามารถสร้างเองได ้ 

 ประวติัเดิมถูกคน้พบโดยคนทางเอเชีย (ชาวจีนและชาวญ่ีปุ่น) ท่ีน าสาหร่ายทะเลมาตม้   
แลว้รสชาติอาหารจะอร่อยข้ึน ต่อมานกัศึกษาญ่ีปุ่นไดท้  าการศึกษาวิจยัวา่ พืชดงักล่าวมีสารโมโน
โซเดียมกลูตาเมต  ท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้ปุ่มประสาทท่ีโคนล้ินและล าคอ ท าใหรู้้สึกวา่อาหารอร่อยผงชูรส
ส่วนใหญ่ท ามาจากมนัส าปะหลงั ขา้วสาลี ขา้วโพด และกากน ้าตาล 

 ผงชูรสท่ีเป็นของแทจ้ะมีลกัษณะเป็นผลึกขาวไม่สะทอ้นแสง  ผลึกมีลกัษณะปลายทั้ง
สองขา้งใหญ่ ตรงกลางคอดรูปกระดูกหรือเป็นล่ิม เหมือนกระดูก วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบผงชูรส 
คือเอามาเผา จะมีกล่ินคลา้ยๆ เน้ือไหม ้เป็นกล่ินของกรดอะมิโน ถา้ผงชูรสปลอมจะเป็นกล่ินอยา่ง
อ่ืน  ปัจจุบนัองคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้ค  าแนะน าวา่ไม่ควรบริโภคผงชูรสเกินวนัละ 10 มิลลิกรัมต่อ
น ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 
 
 
ท่ีมา:  กรุงเทพธุรกิจ (26/10/45) 
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แบบฝึกหัด 
เร่ือง “ผงชูรส” 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2.  นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 
ค ำช้ีแจง: ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี โดยไม่อนุญาตใหเ้ปิดดูใบความรู้หรือสมุด 

จดบนัทึก 
 1.  เม่ือเราไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร้านไหนปลอด      
ผงชูรสหรือไม่ใชผ้งชูรส 

 ตอบ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.  ชาวจีนและชาวญ่ีปุ่นน าพืชชนิดใดมาปรุงรสอาหารให้อร่อยข้ึน และในปัจจุบนั    
ผงชูรสท ามาจากพืชชนิดใด 

 ตอบ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.  เม่ือเรารับประทานสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตเขา้ไปแลว้ จะท าใหเ้รารู้สึกอยา่งไร 

 ตอบ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.  เราจะมีวธีิสังเกตอยา่งไรวา่ผงชูรสท่ีเราใชอ้ยูจ่ะเป็นของแทห้รือปลอม 

 ตอบ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5.  องคก์ารอนามยัโลกแนะน าวา่ไม่ควรรับประทานผงชูรสเกินวนัละเท่าไร 

 ตอบ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำน     เวลำ 2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน พระมหำเอกลกัษณ์ เทพวจิิตร    ปีกำรศึกษำที ่2557 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ตวัช้ีวดั   
 ท 1.1 ป. 6 /3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป. 6 /5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวติ     
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 

3.  สำระส ำคัญ 
  การอ่านจบัใจความจากนิทาน เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความของนิทาน เพื่อท า
ความเข้าใจใน    เน้ือเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจากการอ่าน และหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านได้ว่า ใคร          
ท  าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
 นิทานเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงทีให้ความเพลินเพลินและขอ้คิด ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะ
การอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุป
ใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
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4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
   ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทาน 
 2. ทกัษะ/กระบวนการ 
   ทกัษะการอ่าน 
   ทกัษะการคิด 
 3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   มีวนิยั    

   ใฝ่เรียนรู้   
   มุ่งมัน่ในการท างาน    
 

5.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ช่วงที ่1 กระบวนกำรอ่ำนและคิด (Directing Reading-Thinking Process) 

 เน้ือเร่ืองตอนที่ 1 แม่กากบัลูกกระหายน ้าและบินหาน ้ากิน 
 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 

 1.  ครูน านกัเรียนเขา้สู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูรูปภาพ แลว้ให้นักเรียนคาดเดา
เน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้นจะเป็นอยา่งไร เก่ียวกบัอะไร  
 2.  ครูพยายามกระตุน้ดว้ยค าถามให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดเดา
เน้ือหาของเร่ือง เช่น 
  2.1  น าภาพท่ี 1 (แม่กากบัลูกกา) ให้นักเรียนดู แลว้ถาม “นกัเรียนรู้จกัรูปท่ีอยู่ใน
ภาพน้ีหรือไม”่ (รู้จกั) 
  2.2 น่ีคือภาพอะไร (นก  กากบัลูกกา ฯลฯ) 
  2.3 ในภาพกากบัลูกก าลงัท าอะไร (ก าลงับิน  การ้อนแดด)   
  2.4 นกัเรียนคิดวา่กากบัลูกก าลงับินไปเพื่อจะไปไหนกนั (ยา้ยรัง  หาน ้ากิน) 
 3.  ครูเขียนการคาดเดาของนกัเรียนบนกระดาน  
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
   “มีอยู่ในหน้าร้อนของวนัหน่ึง ดว้ยปีน้ีเป็นปีท่ีมีอากาศท่ีร้อนมาก และความร้อน
แบบสุด ๆนั้นไดผ้า่นติด ๆต่อเน่ืองกนัมาหลายวนัเลยทีเดียว ฯลฯ” 
 



 86 

 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านวา่ อยากรู้จงัเลยวา่แม่กา
กบัลูก ๆ ของมนัจะหาน ้าเจอหรือเปล่าเอ่ย? 
 2.  จากนั้นครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
นกัเรียนตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจถามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบความเขา้ใจ 
 1.  ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองพร้อม ๆ กนัอีกคร้ัง 
 2.  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบการคาดเดา ท่ีนักเรียนแต่ละคนได้คาดเดาไว ้     
บนกระดานจากในขั้นท่ี 1 (การคาดเดา) ครูถามค าถาม  
  2.1 ในเร่ืองน้ีกล่าวถึงสัตวอ์ะไร (กา) 
  2.2 การู้สึกอยา่งไร (กระหายน ้าหรือหิวน ้า) 
  2.3  ท าไมกาถึงรู้สึกกระหายน ้า (อากาศมนัร้อน) 
  2.4  กาท าอยา่งไร (กาบินหาน ้า) 

 เน้ือเร่ืองตอนที ่2 กาไปพบเหยอืกน ้าใบหน่ึง ดีใจมากท่ีเห็นมีน ้าอยู ่
 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 2 (กาพบเหยอืกน ้า) 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัภาพครูช้ีไปท่ีภาพพร้อมกบัถามนกัเรียนวา่ 
  2.1  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง (กา,เหยอืกน ้า) 
  2.2  นกัเรียนคิดวา่ กาก าลงัท าอะไร 
  2.3  นกัเรียนคิดวา่กาจะไดกิ้นน ้าหรือไม่ 
 3.  ครูเขียนค าหรือประโยคท่ีนกัเรียนช่วยกนัตอบบนกระดานแลว้ใหน้กัเรียนอ่าน 
 4.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 3 (กาคาบหินใส่ลงในเหยอืก) 
 5.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัภาพครูช้ีไปท่ีภาพพร้อมกบัถามนกัเรียนวา่ 
  5.1  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง (กาคาบหิน) 
  5.2  นกัเรียนคิดวา่ กาก าลงัท าอะไร 
  5.3  นกัเรียนคิดวา่ท าไมกาถึงท าอยา่งนั้น 
 6. ครูเขียนค าหรือประโยคท่ีนกัเรียนช่วยกนัตอบบนกระดานแลว้ใหน้กัเรียนอ่าน 
 7.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 4 (กาคาบหินใส่ลงในเหยอืก) 
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    8.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัภาพครูช้ีไปท่ีภาพพร้อมกบัถามนกัเรียนวา่ 
  8.1  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  
  8.2  นกัเรียนคิดวา่ กาก าลงัท าอะไร 
  8.3  นกัเรียนคิดวา่ท าไมกาถึงไดกิ้นน ้า 

 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 1. ครูใหน้กัเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนท่ีสอง (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
  “แม่กานั้นคร้ังหน่ึงมนัไดเ้คยเห็นพวกมนุษยก์ าลงัท าการตกัน ้ ากนัท่ีบ่อน ้ าบาดาล
แห่งหน่ึงเขา้ และมนัก็นึกข้ึนไดถึ้งสถานท่ีแห่งนั้น ฯลฯ” 

 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้ งค  าถามชวนคิดกับนักเรียนอีกคร้ังจากข้อความท่ีอ่านว่า เพราะสาเหตุใด          
กาถึงไดกิ้นน ้าท่ีอยูใ่นเหยอืกได ้
 2.  จากนั้นครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
นกัเรียนตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจถามเพื่อน ถามครู เปิดพจนานุกรม เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 1.  ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองพร้อม ๆ กนัอีกคร้ัง 
 2.  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบการคาดเดา ท่ีนักเรียนแต่ละคนได้คาดเดาไว ้    
บนกระดานจากในขั้นท่ี 1 (การคาดเดา)ครูถามค าถาม โดยครูเก็บเน้ือเร่ืองแล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามปากเปล่า    
  2.1  แม่กากบัลูก ๆ ก าลงับินไปไหน 
  2.2  กาบินมาพบอะไร 
  2.3  ในเหยอืกมีน ้าอยูไ่หม 
  2.4  แลว้กาไดกิ้นน ้าหรือไม เพราะเหตุใดกาจึงไม่สามารถกินน ้าได ้
  2.5  กาท าอยา่งไรจึงจึงสามารถกินน ้าได ้
  2.6  นกัเรียนคิดวา่ท่ีกาไดกิ้นน ้าเพราะสาเหตุใด (ความสามคัคี) 
 ช่วงที ่2 กำรฝึกสรุปสำระส ำคัญ (Fundamental Skill Training) 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาทั้ งหมด ด้วยการน าภาพมาประกอบการสรุป       
เพื่อเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้ถูกตอ้ง และแม่นย  าข้ึน จากนั้นจึงให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
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6.   ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. นิทานเร่ือง “กากบัเหยอืกน ้า” 
 2. แบบฝึกหดัเร่ือง“กากบัเหยอืกน ้า” 
 3. ภาพประกอบ 
 

7.   เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัของนกัเรียน 
 

8. กำรวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์กำรวดั 
1. นักเรียนสามารถอ่าน
เน้ือเร่ืองจบทนัในเวลาท่ี
ก าหนด 

สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน 

แบบสัง เกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน 

นั ก เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้
คะแนนรวมไม่ต ่ ากว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่า
ผา่น 2.นักเรียนสามารถตอบ

ค าถามในแบบฝึกหัด
ท้ายบทเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อ่านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตรวจแบบ ฝึ กหั ดท้ า ย
กิจกรรมการเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั 

 

9.   บันทกึผลหลงักำรสอน 
 ผลการสอน...................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข...................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
                 (พระมหาเอกลกัษณ์  เทพวจิิตร) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงเรียน 
ชั้น ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

สังเกตคร้ังท่ี.........วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

ค ำช้ีแจง:  แบบสังเกตพฤตกรรมน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูเป็น 
 ผูป้ระเมิน ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ีใส่เคร่ืองหมาย ในช่องรายการประเมิน 
 ท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมและใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องรายการท่ีนกัเรียน 
 ไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์กำรประเมิน  การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ถา้ไม่ผา่น 
                                การประเมินใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  X  
 

พฤติกรรม 

ควำม
สนใจ 
ในกำร
เรียน 

 

กำรมส่ีวน 
ร่วมแสดง 
ควำมคดิ 
เห็นในกำร 
เรียน 

ควำมรับผดิ 
ชอบต่องำน 
ทีไ่ด้รับมอบ 

หมำย 
 

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
        (…………………………………………………..) 

ผูป้ระเมิน 
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นิทำนเร่ือง “กำกบัเหยือกน ำ้” 
 
 มีอยู่ในหน้าร้อนของวนัหน่ึง ดว้ยปีน้ีเป็นปีท่ีมีอากาศท่ีร้อนมาก และความร้อนแบบ
สุด ๆ นั้นได้ผ่านติด ๆ ต่อเน่ืองกนัมาหลายวนัเลยทีเดียว พระอาทิตยไ์ด้ส่องแสงแผดเผาไปทัว่      
ทุกหนทุกแห่ง ดงันั้นน ้ าในห้วย หนอง คลอง บึง จึงแห้งผากจนไม่มีน ้ าหลงเหลือติดอยู่เลยแมส้ัก      
นอ้ยนิด ฝูงกาซ่ึงมีแม่กาและลูก ๆ ทั้งหมด 7 ตวัของมนั ไดพ้ยายามบินหาน ้ าด่ืมดว้ยความกระหาย 
ไปทัว่ทุกหนทุกแห่ง และดว้ยความกระหายอยา่งมาก พวกลูก ๆ จึงร้องเร่งเร้าแม่กาเป็นการใหญ่วา่
“แม่จ๋า…หิวน ้ าจงัเลย ท ายงัไงดี” แม่กาเม่ือเห็นลูก ๆ ร้อง กระหายน ้ าอยา่งนั้น…และมนัก็นึกไดถึ้ง
บางส่ิงท่ีเป็นแหล่งหาน ้ าด่ืมข้ึนมาได้จึงได้ตอบกบัลูก ๆ  ไปว่า “หิวน ้ ามากหรือลูก ถ้าอย่างนั้น         
ก็บินตามแม่มาทางน้ีก็แลว้กนั” 
 แม่กานั้นคร้ังหน่ึงมันได้เคยเห็นพวกมนุษย์ก าลังท าการตักน ้ ากันท่ีบ่อน ้ าบาดาล     
แห่งหน่ึงเขา้ และมนัก็นึกข้ึนไดถึ้งสถานท่ีแห่งนั้น “เด๋ียวแม่จะพาไปท่ีบ่อน ้ าบาดาลท่ีแม่เคยไดเ้ห็น 
แลว้ลูก ๆ ก็จะไดกิ้นน ้าแกก้ระหายกนัอยา่งแน่นอนเช่ือแม่สิ ” พวกนกกาแม่ลูกฝงูนั้นพากนับินมาท่ี
บ่อน ้ าบาดาลท่ีอยู่ใกล ้ๆ กบัไร่แห่งหน่ึงและเม่ือมนัทั้งหมดบินมาถึงท่ีหมาย ก็พบว่าท่ีใกล ้ๆ กบั    
ตรงบ่อน ้ าบาดาลนั้นไดมี้เหยือกน ้ าขนาดใหญ่ใบหน่ึงตั้งอยู ่ท่ีกน้ของเหยือกน ้ าใบนั้นไดมี้น ้ าขงัอยู ่
แต่พวกมนัไม่สามารถท่ีจะเอาปากยืน่ลงไปกินน ้าในเหยอืกนั้นได ้

 “แม่จ๋า…ปากยื่นลงไปไม่ถึงกน้เหยือกหรอก จะท ายงัไงดีล่ะแม่…” ลูกการ้องบอกแม่
ของมนั แม่กาก็ไดแ้ต่สั่นหัวดว้ยจนปัญญาเป็นท่ีสุด แต่แลว้ในขณะนั้น ไดมี้ลูกกาตวัสุดทอ้งตวัท่ี
เล็กท่ีสุดในฝงูซ่ึงจะเป็นดว้ยความท่ีมนักระหายน ้ าเป็นอยา่งมากจึงเกิดนึกโมโหข้ึนมา มนัไดบิ้นไป
คาบเอาหินกอ้นหน่ึงมาได ้แลว้โยนลงไปในเหยือกน ้ านั้นอยา่งแรงเสียงดงัจ๋อม… ดว้ยความโมโห 
ท่ีอยากกินน ้ าแล้วไม่ได้กินอะไรท านองนั้น แม่กาเม่ือเห็นดงันั้น จึงได้รีบบอกกบัพวกลูก ๆ ว่า     
“ใช่แล้วสิ….ลูกๆก็เอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกอย่างท่ีเจ้าตวัเล็กมนัท า เท่านั้นเอง แล้วน ้ าก็        
จะเอ่อสูงข้ึนมาจนถึงปากคอเหยอืกเลยทีเดียว บินไปเอากอ้นหินมาใส่ลงไปให้มาก ๆ จนกวา่แม่จะ
บอกใหพ้อ… เร็ว ๆ ลูก ” 

 พอจบค าแม่เท่านั้นพวกลูก ๆ กาก็ช่วยกนับินไปคาบเอากอ้นหิน มาและใส่ลงไปใน
เหยอืกกนัเร่ือยๆจนกระทัง่ น ้าในเหยอืกนั้นไดล้น้ข้ึนมาจนถึงปากเหยือก ” พอแลว้ลูก คราวน้ีก็เชิญ
พวกเจา้ด่ืมน ้ากนัตามสบายไดแ้ลว้ลูก” แม่กาพูดบอกกบัพวกลูก ๆ ของมนั จึงเป็นดว้ยเหตุน้ี นกกา
และลูก ๆ จึงไดมี้น ้าด่ืมอยูเ่ป็นเวลานานเลยทีเดียว 
 

ท่ีมา: http://www.thaifable.com/?p=77 
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แบบฝึกหัด 
เร่ือง “กำกบัเหยือก” 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 

 2.  นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

ค ำช้ีแจง: ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายเน้ือความของภาพต่อไปน้ีพอไดใ้จความ โดยไม่อนุญาต
ใหเ้ปิดดูใบความรู้ หรือสมุดจดบนัทึก 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม    เวลำ 2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน พระมหำเอกลกัษณ์ เทพวจิิตร    ปีกำรศึกษำที ่2558 
............................................................................................................................................................. 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

 มาตรฐาน  ท 1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ตวัช้ีวดั   
 ท 1.1ป. 6 /3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป. 6 /5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวติ  
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 

3.  สำระส ำคัญ 
 การอ่านจบัใจความจากบทความเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความของบทความ    
เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจากการอ่าน และหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านไดว้่า ใคร   
ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
 บทความเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงท่ีให้สาระ ขอ้เท็จจริง ความรู้ และเสนอความ
คิดเห็น ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
   ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากบทความ 
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 2. ทกัษะ/กระบวนการ 
   ทกัษะการอ่าน 
   ทกัษะการคิด 
 3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   มีวนิยั    

   ใฝ่เรียนรู้   
   มุ่งมัน่ในการท างาน    
 

5.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ช่วงที ่1 กระบวนกำรอ่ำนและคิด (Directing Reading-Thinking Process) 

 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
 ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพ แลว้ให้นกัเรียนคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้น    จะ
เป็นอย่างไร เก่ียวกับอะไร และครูพยายามกระตุน้ด้วยค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง เช่น 
 1. น าภาพท่ี 1 (ภาพอาหารเก่าเก็บไว ้ ดิบ) ใหน้กัเรียนดู แลว้ถาม "นกัเรียนรู้จกัส่ิงท่ีอยู่
ในภาพน้ีหรือไม่" (รู้จกั) 
 2. น่ีคือภาพอะไร (อาหารเสีย  อาหารดิบ ฯลฯ) 
 3. อาหารเหล่าน้ี นกัเรียนเคยเห็นไหม (เคย)   
 4. เห็นท่ีไหนบา้ง (บา้น ร้านอาหาร โทรทศัน์) 
 5. นกัเรียนเคยรับประทานไหม (เคย  ไม่เคย) 
 6. รับประทานแลว้รู้สึกอยา่งไรบา้ง (อร่อย  ปวดทอ้ง  ทอ้งร่วง)   
 7. ดูภาพท่ี 2 (คนปวดทอ้ง  อาเจียน  ถ่ายอุจจาระ) แล้วถามว่า คนในภาพน้ีเขาเป็น
อะไร 
 8. คนน้ีเขาไปรับประทานอาหารเหล่าน้ี แลว้เขาก็ปวดทอ้ง แลว้เวลาบางคนทานท าไม
ไม่ปวดทอ้ง เกิดอะไรข้ึนกบัเขากนัแน่ (นกัเรียนบางคนอาจน่ิงคิด บางคนอาจตอบค าถาม) 
 9. ถึงเวลาท่ีเราทุกคนตอ้งมาช่วยกนัหาค าตอบแลว้วา่ เพราะอะไรถึงเป็นแบบน้ี 
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
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 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 1  
 “อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่ออนัตรายร้ายแรงและสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว  
แหล่งท่ีเกิดโรค ฯลฯ” 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 3 (สถานท่ีไม่สะอาด)  
 2.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 4 (อาหารไม่สะอาด  อาหารดิบ) ใหน้กัเรียนอ่านตามครู 
 3.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 2 
 “สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือวา่ วิบริโอ คอเลอรี (Vebrio Cholerae) เป็นโรคท่ีเกิด
กบัล าไส้เล็ก” 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปท่ี5(แมลงวนัเป็นพาหะน าโรค)ใหน้กัเรียนอ่านตามครู 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพวา่ 
  “โรคน้ีเกิดจากเช้ืออะไรและเป็นโรคท่ีเกิดกบัส่วนใดในร่างกายของเรา” 
   “นักเรียนทราบไหมว่าท าไมแมลงวนัจึงเป็นพาหะน าโรค” (นักเรียนบางคน        
อาจน่ิงคิด บางคนอาจตอบค าถาม) 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 3 
 “อาการของผูป่้วยเป็นอหิวาตกโรค มกัมีอาการทอ้งร่วงอย่างรุนแรง คล่ืนไส้อาเจียน   
ผูท่ี้เป็นรุนแรงโรคจะเกิดข้ึนทนัทีและหนกั ท าใหเ้กิดอาการขาดน ้า” 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปท่ี 6 (คนอาเจียน/คนปวดทอ้งถ่ายอุจาระ) 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพวา่ 
  “นักเรียนทราบไหมว่าถ้าเราเป็นโรคอหิวาตกโรคแล้วท าไมร่างกายเราถึงต้อง     
ขาดน ้า” (นกัเรียนบางคนอาจน่ิงคิด บางคนอาจตอบค าถาม) 
  “ใครเคยเป็นอาการแบบน้ีบา้ง” 
 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 4 
 “การปฏิบติัตนเม่ือเป็นหรือสงสัยว่าเป็นอหิวาตกโรค ควรไปพบแพทย์  และควร
ท าลายเช้ือในส่ิงขบัถ่ายท่ีออกมาจากผูป่้วยทั้งหมด” 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปท่ี 7 (คนนอนใหน้ ้าเกลือแร่) 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ แลว้ถามนกัเรียนวา่ 
  “เม่ือรู้วา่ติดเช้ือโรคนกัเรียนจะควรอยา่งไร” 
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 อ่านเน้ือเร่ืองยอ่หนา้ท่ี 5 
 “การป้องกนัและควบคุมโรค 1  ควรด่ืมน ้ าและรับประทานอาหารท่ี สะอาด ถูกหลกั 
อนามยั ไม่รับประทานอาหาร ท่ีมีแมลงวนัตอม” 

 1. ครูใหน้กัเรียนดูรูปท่ี 8 (น ้าด่ืม/อาหารสสด ใหม่ สะอาด) 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพวา่ 

  “อาหารท่ีสด ใหม่และสาดมความมีลกัษณะเช่นไร” (นักเรียนบางคนอาจน่ิงคิด 
บางคนอาจตอบค าถาม) 
  “เม่ือรับประทานอาหารเหล่าน้ีแลว้เราจะมีโอกาสติดเช้ืออหิวาตกโรคไดห้รือไม่” 

 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านวา่ อยากรู้จงัเลยวา่ท าไม
ถา้เรารับประทานอาหารท่ีไม่สะอาดและมีแมลงวนัตอมจึงจะท าใหติ้ดเช้ืออหิวาตกโรคได ้
 2. ครูถามนกัเรียนว่า “แลว้เราจะมีวิธีป้องกนัว่าอย่างไรนะ”ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ือง
ในใจแลว้หาค าตอบนั้นและเขียนลงในสมุด 
 3.  จากนั้นครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้ น ครูสังเกตการณ์ท างานและให้ความช่วยเหลือ          
เม่ือนกัเรียนตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจใหถ้ามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  

 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 1. นกัเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน (โดยครูยงัวางภาพนั้นเรียงบนกระดาน) ครูเร่ิมถามค าถาม
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนดงัน้ี 
  1.1  “อหิวาตกโรคมกัเกิดมาจากแหล่งท่ีมีภาพเป็นเช่นไรครับและมกัจะเกิดใน     
ฤดูใด”   
  1.2 “แล้วสาเหตุท่ีเกิดนั้นเกิดจากเช้ืออะไร/เก่ียวกับส่วนใดของร่างกาย/สัตว ์     
ชนิดไหนเป็นพาหะน าโรค” 
  1.3  “ถา้เรารู้วา่เราติดเช้ือโรคเราควรมีวธีิท าอยา่งไรบา้ง” 
  1.4  “เราจะมีวธีิป้องกนัไม่ใหเ้ราติดเช้ือโรคไดอ้ยา่งไร” 
  1.5  “นกัเรียนคิดวา่ผูเ้ขียนเขาตอ้งการส่ือถึงเร่ืองใด” 
 2.  ครูเขียนค าตอบของนกัเรียนไวบ้นกระดานแลว้ให้นกัเรียนอ่านออกเสียงประโยคท่ี
นกัเรียนตอบพร้อมกนั   
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 ช่วงที ่2 กำรฝึกสรุปสำระส ำคัญ (Fundamental Skill Training) 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหา ด้วยการน าภาพมาประกอบการสรุป เพื่อเป็น     
การเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ถูกตอ้ง และแม่นย  าข้ึน จากนั้นจึงให้นกัเรียน    
ท าแบบฝึกหดั 
 

6.  ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. บทความเร่ือง “อหิวาตกโรค” 
 2. แบบฝึกหดัเร่ือง “อหิวาตกโรค” 
 3. ภาพประกอบ 
 

7.  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัของนกัเรียน 
 

8.  กำรวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์กำรวดั 
1. นักเรียนสามารถ
อ่านเน้ือเร่ืองจบทัน
ในเวลาท่ีก าหนด 

สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
ระหวา่งเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน 

นัก เ รียนจะต้องได้
คะแนนรวมไม่ ต ่ า
กว่าร้อยละ 80 จึงจะ
ถือวา่ผา่น 2.นักเ รียนสามารถ

ต อ บ ค า ถ า ม ใ น
แบบฝึกหัดท้ายบท
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตรวจแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรมการเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั 

 

9.  บันทกึผลหลงักำรสอน 
 ผลการสอน.................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................ 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข..................................................................................... 
 

         ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
              (พระมหาเอกลกัษณ์  เทพวจิิตร) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงเรียน 
ชั้น ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

สังเกตคร้ังท่ี.........วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

ค ำช้ีแจง:  แบบสังเกตพฤตกรรมน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูเป็น 
 ผูป้ระเมิน ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ีใส่เคร่ืองหมาย ในช่องรายการประเมิน 
 ท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมและใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องรายการท่ีนกัเรียน 
 ไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์กำรประเมิน  การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ถา้ไม่ผา่น 
            การประเมินใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  X  
 

พฤติกรรม 

ควำม
สนใจ 
ในกำร
เรียน 

 

กำรมส่ีวน 
ร่วมแสดง 
ควำมคดิ 
เห็นในกำร 
เรียน 

ควำมรับผดิ 
ชอบต่องำน 
ทีไ่ด้รับมอบ 

หมำย 
 

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
        (…………………………………………………..) 

ผูป้ระเมิน 
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บทควำม เร่ือง “อหิวำตกโรค” 

 
 อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงและสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว    

แหล่งท่ีเกิดโรคมกัเกิดในชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแน่น และในถ่ินท่ีไม่มีน ้ าสะอาดใชอ้ยา่งพอเพียง  
ไม่มีส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ มีการสุขาภิบาลไม่ดี เช่น มีการทิ้งขยะเกล่ือนกลาด ร้านอาหารไม่สะอาด        
ถูกหลกัสุขาภิบาล 
 

สำเหตุ  
 เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือว่า วิบริโอ คอเลอรี (VebrioCholerae) เป็นโรคท่ีเกิดกับ   

ล าไส้เล็ก พบได้กับคนทุกเพศทุกวยัแต่พบ น้อยในเด็กอายุต  ่ากว่า 1 ปี มักเกิดในช่วงฤดูร้อน                 
เป็นโรคติดต่อชนิดเฉียบพลนั สามารถติดต่อไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผูป่้วยเป็นผูแ้พร่เช้ือ 
แต่ส่วนมากจะติดต่อทางออ้มผา่นทางแมลงวนั อาหาร และน ้าด่ืม เป็นตน้ 
 

อำกำร 
 ผูป่้วยเป็นอหิวาตกโรค มกัมีอาการทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง คล่ืนไส้อาเจียน ผูท่ี้เป็นรุนแรง

โรคจะเกิดข้ึนทนัทีและหนกั ท าให้เกิดอาการขาดน ้ า ขาดแร่ธาตุอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้รับการ
รักษา อยา่งทนัท่วงทีผูป่้วยอาจช็อคและและถึงขั้นเสียชีวติได ้

 

กำรปฏิบัติตน 
 เม่ือเป็นหรือสงสัยว่าเป็นอหิวาตกโรค ควรไปพบแพทย์  และควรท าลายเช้ือใน          

ส่ิงขบัถ่ายท่ีออกมาจากผูป่้วยทั้งหมด โดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือ หรือตม้ภาชนะเคร่ืองใชท่ี้ติดเช้ือโรคในน ้ า
ร้อนเดือดในกรณีท่ีเป็นอหิวาตกโรคต้องเคร่งครัดเป็นกรณีพิเศษ ท าความสะอาดพื้น อาหาร 
หอ้งนอนของผูป่้วยใหส้ะอาด 
 

กำรป้องกนัและควบคุมโรค  
 1. ควรด่ืมน ้ าและรับประทานอาหารท่ี สะอาด ถูกหลกัอนามยั ไม่รับประทานอาหาร 

ท่ีมีแมลงวนัตอม อาหารท่ีปรุงสุกแลว้ควรมีฝาชีครอบ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร        
ใหมี้ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ ก าจดัแมลงวนั ซ่ึงเป็นพาหะของโรค 

 2. ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค เม่ือมีการระบาดของอหิวาตกโรค 
 

ท่ีมา:  http://www.healthcarethai.com/อหิวาตกโรคcholera 
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แบบฝึกหัด 
เร่ือง “อหิวำตกโรค” 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
  1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
  2.  นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
  3.  นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

ค ำช้ีแจง: ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี โดยไม่อนุญาตใหเ้ปิดดูใบความรู้ หรือสมุด 
จดบนัทึก 

 1.  สาเหตุเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือวา่ วิบริโอ คอเลอรี (Vebrio Cholerae) เป็นโรคท่ี
เกิดกบัร่างกายส่วนใดและสัตวช์นิดใดมกัเป็นพาหะน าเช้ือโรค? 

  ตอบ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. ผูป่้วยเป็นอหิวาตกโรค มกัมีอาการอยา่งไรบา้งและถา้รับการรักษาไม่ทนัจะเป็น
อยา่งไร? 

  ตอบ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
 3. เม่ือเป็นหรือสงสัยวา่เป็นอหิวาตกโรคนกัเรียนควรท าอยา่งไรบา้ง?  

  ตอบ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
 4. เราจะมีวธีิการป้องกนัและควบคุมเพื่อไม่ใหเ้ป็นเช้ืออหิวาตกโรคไดด้ว้ยวธีิใดบา้ง? 

  ตอบ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
 5. นกัเรียนคิดวา่บทความน้ี ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงเร่ืองใด? 

  ตอบ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      ช้ันประถมศึกษำปีที่  6 
เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสำรคดี     เวลำ 2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน พระมหำเอกลกัษณ์ เทพวจิิตร    ปีกำรศึกษำที ่2558 
................................................................................................................................ 
 

1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตวัช้ีวดั   

 ท 1.1 ป. 6 /3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป. 6 /5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวติ     
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ี อ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 

3.  สำระส ำคัญ 
  การอ่านจบัใจความจากสารคดีเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งจบัใจความของสารคดี เพื่อท า
ความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจากการอ่าน และหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านไดว้า่ ใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน อยา่งไร 
 สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหน่ึง ท่ี เ ร่ืองเป็นจริงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้          
ความคิดเห็น และความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้
เขา้ใจเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
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4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
   ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากสารคดี 
 2. ทกัษะ/กระบวนการ 
   ทกัษะการอ่าน 
   ทกัษะการคิด 
 3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   มีวนิยั    

   ใฝ่เรียนรู้   
   มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

5.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ช่วงที ่1 กระบวนกำรอ่ำนและคิด (Directing Reading-Thinking Process) 
 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
 ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วให้นักเรียนคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลังจะอ่านนั้น       
จะเป็นอย่างไร เก่ียวกับอะไร ครูพยายามกระตุ้นด้วยค าถามให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการคาดเดาเน้ือหาของเร่ือง เช่น 
 1.  น าภาพท่ี 1 (ภาพสมอง) ให้นักเรียนดู แล้วถาม นักเรียนรู้จักส่ิงท่ีอยู่ในภาพน้ี
หรือไม่ 
 2.  น่ีคือภาพอะไร(สมอง) 
 3. สมองของเรามีไวท้  าอะไร   
 4.  สมองของเราแบ่งเป็นก่ีซีก(2ซีก) 
 5.  มีซีกอะไรบา้ง (ซีกซา้ยและซีกขวา) 
 6.  สมองแต่ละซีกท างานต่างกนัอยา่งไร (นกัเรียนบางคนอาจตอบบางคนอาจน่ิง) 
 7.  ใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 2 (เณรนอ้ยอิคคิวซงั) แลว้ถามวา่นกัเรียนรู้จกัไหม (รู้ ไม่รู้) 
 8.  ใครเอ่ยท่ีอยูใ่นภาพ (เณรนอ้ยอิคคิวซงั) 
 9.  เณรนอ้ยอิคคิวซงัเป็นคนท่ีมีสมองแบบไหน (ฉลาด เก่ง) 
                  10.  ถา้เราอยากจะเก่งและฉลาดอยา่งเณรนอ้ยอิคคิวซงั เราตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  
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 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 อ่านเน้ือเร่ืองขอ้ท่ี 1 
 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 

 “ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนเก่ง  มีสมองแจ่มใสคิดอะไรแล้วป๊ิง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น  แต่ดู
เหมือนคนท่ีเก่งอยู่แลว้มกัจะไดเ้ปรียบ  ท่ีจริงแลว้เราทุกคนก็สามารถฝึกฝนสมองให้ปราดเปร่ือง
แบบนั้นไดด้ว้ยวธีิดงัน้ี ฯลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 3 (คนกินน ้า) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1  ท าไมเราตอ้งด่ืมน ้าบ่อย ๆ 
  2.2 การด่ืมน ้าบ่อย ๆ จะช่วยเร่ืองอะไรเก่ียวกบัสมอง 
 อ่านเน้ือเร่ืองขอ้ท่ี 2 
 “กินไขมนัดี คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีไขมนัดีไปทดแทน
ส่วนท่ีสึกหรอ แนะน าใหกิ้นไขมนัดีระหวา่งวนั จ  าพวกน ้ามนัปลา ฯ ลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 4 (ไขมนัดี น ้ามนัตบัปลา) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1 น ้ามนัดีหรือน ้ามนัตบัปลาช่วยในเร่ืองใดของสมอง 
  2.2 ไขมนัดีเราหาไดจ้ากไหนบา้ง 
 อ่านเน้ือเร่ืองขอ้ท่ี 3 
 “นั่งสมาธิวนัละ 12 นาที หลงัจากต่ืนนอนแล้ว ให้ตั้งสติและนัง่สมาธิทุกเช้า วนัละ     
12 นาที ฯลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 5 (คนนัง่สมาธิ) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1 การนัง่สมาธิจะช่วยใหส้มองเราเป็นอยา่งไร 
  2.2 ใครเคยนัง่สมาธิบา้ง นัง่นานเท่าไร วนัละก่ีนาที ตอนไหนบา้ง 
  2.3 อยา่งนอ้ยเราควรนัง่สมาธิวนัละก่ีนาที 
 อ่านเน้ือเร่ืองขอ้ท่ี 4 
 “ใส่ความตั้งใจ การตั้งใจในส่ิงใดก็ตาม เหมือนการโปรแกรมสมองว่า น่ีคือส่ิงท่ีตอ้ง
เกิดระหวา่งวนัสมองจะปรับพฤติกรรมเราใหไ้ปสู่เป้าหมายนั้น ฯลฯ” 
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 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 6 (ความฝันความตั้งใจ) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1  ใครเคยฝันวา่โตข้ึนอยากจะเป็นอะไรบา้ง 
  2.2 แล้วใครเคยตั้งใจว่าเราจะท าการบา้นหรือว่างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ
ตามก าหนดบา้ง 
  2.3 การท่ีเราตั้งใจหรือใส่ใจจะท าใหเ้ราเป็นคนอยา่งไร 
 อ่านเน้ือเร่ืองขอ้ท่ี 5 
 “หวัเราะและยิม้บ่อย ๆ ทุกคร้ังท่ียิม้หรือหวัเราะ จะมีสารเอนเดอร์ฟิน ซ่ึงเป็นสารแห่ง
ความสุขหลัง่ออกมา เท่ากบัเป็นการกระตุน้ใหมี้ความอยากรักและหวงัดีต่อคนอ่ืนไปเร่ือย ๆ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 7 (รอยยิม้ หวัเราะ) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1 เวลานกัเรียนยิม้และหวัเราะนกัเรียนจะมีความรู้สึกอยา่งไร 
  2.2 สารท่ีหลัง่ออกมาเวลาเรายิม้และหวัเราะคือสารอะไร 
  2.3 สารตวัน้ีเป็นสารท่ีท าใหเ้ราเกิดความรู้สึกยา่งไร 
 อ่านเน้ือเร้ืองขอ้ท่ี 6 
 “เรียนรู้ส่ิงใหม่ทุกวนั ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั เช่น 
กินอาหารร้านใหม่ ๆ  รู้จกัเพื่อนใหม่  อ่านหนงัสือเล่มใหม่ ฯลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 8 (คนอ่านหนงัส่ือ) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1 นกัเรียนคนไหนเคยไปทานอาหารกบัครอบครัวขา้งนอกบา้นบา้ง 
  2.2 แลว้มีความรู้สึกอยา่งไรเวลาเปล่ียนสถานท่ีทานอาหารบา้ง 
  2.3 การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆจะท าใหเ้รามีความรู้สึกอยา่งไร 
 อ่านเน้ือเร้ืองขอ้ท่ี 7 
 “ให้อภยัตวัเองทุกวนั ขณะท่ีการไม่ให้อภยัตวัเอง โกรธคนอ่ืน โกรธตวัเอง ท าให้
เปลืองพลงังานสมอง การใหอ้ภยัตวัเองเป็นการลดภาระของสมอง” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 9 (คนใหอ้ภยัตวัเอง) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1  นกัเรียนคนไหนเคยโกรธเพื่อนเวลาโดนเพื่อนแกลง้บา้ง 
  2.2 เวลาโกรธนกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 
  2.3 แลว้ใครใหอ้ภยัไม่โกรธเพื่อนเวลาถูกเพื่อนแกลง้ 
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  2.4 แลว้มีความรู้สึกอยา่งไรเวลาท่ีเราไม่โกรธเพื่อนและใหอ้ภยัเพื่อนได ้
 อ่านเน้ือเร้ืองขอ้ท่ี 8 
 “เขียนบนัทึก ฝึกเขียนขอบคุณส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนแต่ละวนัลงในสมุดบนัทึก เช่น ขอบคุณ
ท่ีมีครอบครัวท่ีดี ขอบคุณท่ีมีสุขภาพดี ขอบคุณท่ีมีอาชีพท่ีท าใหมี้ความสุข ฯลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 10 (คนเขียนบนัทึก) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1  นกัเรียนคนไหนเคยเขียนบนัทึกประจ าวนับา้ง 
  2.2 การเขียนบนัทึกประจ าวนัมีประโยชน์ต่อเราในเร่ืองใดบา้ง 
 อ่านเน้ือเร้ืองขอ้ท่ี 9 
 “ฝึกหายใจลึก ๆ สมองใช้ออกซิเจน 20-25  เปอร์เซ็นต์ ของออกซิเจนท่ีเขา้สู่ร่างกาย 
การฝึกหายใจเขา้ลึก ๆ ฯลฯ” 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 11 (คนสูดลมหายใจ) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร 
 2.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัขอ้ความในภาพ 
  2.1 นกัเรียนเคยสูดลมหายใจลึก ๆ บา้งไหม 
  2.2 สูดลมหายใจวนัละก่ีคร้ัง 
  2.3 เวลาสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ แลว้นกัเรียนรู้สึกอยา่งไร 
 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ใหค้รูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านทั้งหมดวา่ เช่น 
   “ถา้เราตอ้งการเป็นคนเก่ง ฉลาด มีสมองท่ีปราดเปร่ือง สดใส เราจะมีวิธีท าอยา่งไร
บา้ง”    
 2.  นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดาและใน
ระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียน
ตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่พบ อาจใหถ้ามเพื่อถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 นกัเรียนปิดเร่ืองท่ีอ่าน (โดยครูยงัวางภาพนั้นเรียงบนกระดาน) ครูเร่ิมถามค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน 
 1.  สมองของคนเราจะมีน ้าอยูป่ระมาณ ก่ีเปอร์เซ็นต ์
 2.  ไขมนัจากสัตวน์ ้าชนิดใดนะท่ีใชท้ดแทนส่วนท่ีสึกหรอของไขมนั 
 3.  ท าไมตอ้งนัง่สมาธิทุกเชา้วนัละ 12 นาที 
 4.  สารแห่งความสุขท่ีหลัง่ออกมา เวลาเรายิม้และหวัเราะ คือสารชนิดใด 
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 5.  สาเหตุท่ีสมองหลัง่สารเอนเดอร์ฟินและสารโปดามีน เพราะอะไร 
 6.  เราสามารถลดภาระของสมองไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 7. สารชนิดใดเป็นสารแห่งการเรียนรู้ และกระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้และสร้างสรรค ์
 8. ท าอยา่งไรสมองจะคิดเชิงบวก และหลัง่สารเคมีท่ีดีออกมา   
 9. การท่ีสมองคิดเชิงบวก และหลัง่สารเคมีท่ีดีออกมา มีผลดีต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง 
                  10.  เพราะเหตุใดการหายลึก ๆ จึงท าใหรู้้สึกสบายใจ สมองปลอดโปร่ง 
                  11.  สารคดีเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใด 
 ช่วงที ่2 กำรฝึกสรุปสำระส ำคัญ (Fundamental Skill Training) 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหา ด้วยการน าภาพมาประกอบการสรุป เพื่อเป็น      
การเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ถูกตอ้ง และแม่นย  าข้ึน จากนั้นจึงให้นกัเรียน   
ท าแบบฝึกหดั 
 

6.  ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. สารคดี เร่ือง “ฝึกสมองไบรทด์ว้ย 9 เทคนิค” 
 2. แบบฝึกหดั เร่ือง “ฝึกสมองไบรทด์ว้ย 9 เทคนิค” 
 3. ภาพประกอบ 
 

7.   เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัของนกัเรียน 
 

8.  กำรวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์กำรวดั 
1. นักเรียนสามารถอ่าน
เน้ือเร่ืองจบทนัในเวลาท่ี
ก าหนด 

สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน 

แบบสัง เกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน 

นั ก เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้
คะแนนรวมไม่ต ่ ากว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่า
ผา่น 2.นักเรียนสามารถตอบ

ค าถามในแบบฝึกหัด
ท้ายบทเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อ่านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตรวจแบบ ฝึ กหั ดท้ า ย
กิจกรรมการเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั 
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9.  บันทกึผลหลงักำรสอน 
 ผลการสอน...................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข...................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
               (พระมหาเอกลกัษณ์  เทพวจิิตร) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงเรียน 
ชั้น ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

สังเกตคร้ังท่ี.........วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

ค ำช้ีแจง:  แบบสังเกตพฤตกรรมน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูเป็น 
 ผูป้ระเมิน ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ีใส่เคร่ืองหมาย ในช่องรายการประเมิน 
 ท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมและใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องรายการท่ีนกัเรียน 
 ไม่แสดงพฤติกรรม 
เกณฑ์กำรประเมิน  การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ถา้ไม่ผา่น 
                               การประเมินใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  X  
 

พฤติกรรม 

ควำม
สนใจ 
ในกำร
เรียน 

 

กำรมส่ีวน 
ร่วมแสดง 
ควำมคดิ 
เห็นในกำร 
เรียน 

ควำมรับผดิ 
ชอบต่องำน 
ทีไ่ด้รับมอบ 

หมำย 
 

เกณฑ์กำร
ประเมนิ 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
        (…………………………………………………..) 

ผูป้ระเมิน 

 



 108 

 

 
สำรคดี 

เร่ือง ฝึกสมองไบรท์ด้วย 9 เทคนิค 
 
 ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนเก่ง  มีสมองแจ่มใสคิดอะไรแลว้ป๊ิงๆดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่ดูเหมือน

คนท่ีเก่งอยู่แลว้มกัจะไดเ้ปรียบ  ท่ีจริงแลว้เราทุกคนก็สามารถฝึกฝนสมองให้ปราดเปร่ืองแบบนั้น
ไดด้ว้ยวธีิดงัน้ี 

 1.  จิบน ้ าบ่อยๆ  สมองประกอบด้วยน ้ า 85 เปอร์เซ็นต์ เซลล์สมองก็เหมือนตน้ไมท่ี้
ตอ้งการน ้ าหล่อเล้ียง ถา้ไม่มีน ้ า ตน้ไมก้็เห่ียว ถ้าไม่อยากให้เซลล์สมองเห่ียว ซ่ึงส่งผลให้การส่ง 
ขอ้มูลชา้ กลายเป็นคนคิดชา้หรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวนัจึงควรด่ืมน ้าบ่อย ๆ  

 2.  กินไขมนัดี คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือกอ้นไขมนั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีไขมนัดีไปทดแทน
ส่วนท่ีสึกหรอ แนะน าให้กินไขมนัดีระหว่างวนั จ  าพวกน ้ ามนัปลา สารสกดัใบแปะก๊วย ปลาท่ีมี 
ไขมนัดีอยา่งปลาแซลมอน นมถัว่เหลือง วติามินรวม น ้ามนัพริมโรสเป็นน ้ ามนัดีท่ีท าให้เซลล์ชุ่มน ้ า 
ส่วนวติามินซีกินแลว้สดช่ืน 

 3.  นัง่สมาธิวนัละ 12 นาที หลงัจากต่ืนนอนแลว้ ให้ตั้งสติและนัง่สมาธิทุกเชา้ วนัละ 
12 นาที เพื่อให้สมองเขา้สู่ช่วงท่ีมีคล่ืน Theta ซ่ึงเป็นคล่ืนท่ีผ่อนคลายสุดๆ ท าให้สมอสามารถ
จินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค ์(ถา้ท าไม่ไดต้อนเชา้ ใหห้ดัท าก่อนนอนทุกวนั) 

 4. ใส่ความตั้งใจ การตั้งใจในส่ิงใดก็ตาม เหมือนการโปรแกรมสมองวา่น่ีคือส่ิงท่ีตอ้ง
เกิดระหว่างวนัสมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ท าให้ประสบความส าเร็จใน         
ส่ิงต่าง ๆ เพราะสมองไม่แยกระหว่างส่ิงท่ีท าจริงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้ งสองอย่างจึงเป็นเสมือน            
ส่ิงเดียวกนั 

 5. หัวเราะและยิ้มบ่อยๆ ทุกคร้ังท่ียิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอนเดอร์ฟิน ซ่ึงเป็นสาร
แห่งความสุขหลัง่ออกมา เท่ากบัเป็นการกระตุน้ใหมี้ความอยากรักและหวงัดีต่อคนอ่ืนไปเร่ือย ๆ  

6.  เรียนรู้ส่ิงใหม่ทุกวนั ส่ิงใหม่ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั เช่น     
กินอาหารร้านใหม่ๆ รู้จกัเพื่อนใหม่ อ่านหนงัสือเล่มใหม่ คุยกบัเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการ
ท างานของเขา ฯลฯ เพราะการเรียนรู้ส่ิงใหม่ท าให้สมองหลัง่สารเอนเดอร์ฟินและโดปามีน ซ่ึงเป็น
สารแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปเร่ือย ๆ เม่ือมีความสุขก็ท าให้มี
ความคิดสร้างสรรค ์

 7. ให้อภยัตวัเองทุกวนั ขณะท่ีการไม่ให้อภยัตวัเอง โกรธคนอ่ืน โกรธตวัเอง ท าให้
เปลืองพลงังานสมอง การใหอ้ภยัตวัเองเป็นการลดภาระของสมอง 
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 8.  เขียนบันทึก ฝึกเขียนขอบคุณส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนแต่ละวนัลงในสมุดบันทึก เช่น 

ขอบคุณท่ีมีครอบครัวท่ีดี ขอบคุณท่ีมีสุขภาพดี ขอบคุณท่ีมีอาชีพท่ีท าให้มีความสุข ฯลฯ เพราะ  
การเขียนเร่ืองดีๆ ท าให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกบัหลัง่สารเคมีท่ีดีออกมา ช่วยให้หลบัฝันดี ต่ืนมา
ท าสมาธิไดง่้าย มีความคิดสร้างสรรค ์

 9.  ฝึกหายใจลึก ๆ สมองใชอ้อกซิเจน 20–25 เปอร์เซ็นตข์องออกซิเจนท่ีเขา้สู่ร่างกาย 
การฝึกหายใจเขา้ลึกๆ จึงเป็นการส่งพลงังานท่ีดีไปยงัสมอง ควรนัง่หลงัตรงเพื่อให้ออกซิเจนเขา้สู่
ร่างกายไดม้ากข้ึน ถา้นัง่ท  างานนานๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ปอดขยายใหญ่ 
สามารถหายใจเอาออกซิเจนเขา้ปอดไดเ้พิ่มข้ึนอีก20 เปอร์เซ็นต ์
 
 
ท่ีมา : http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i19.photobucket.com/albums/b177/ 
yodnapa/nongmha11.jpg&imgrefurl=http://yodnapa.bloggoo.com/archives/1310&usg=__JKo_ 
P-4s- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i19.photobucket.com/albums/b177/%20yodnapa/
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i19.photobucket.com/albums/b177/%20yodnapa/
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แบบฝึกหัด 
เร่ือง “ฝึกสมองไบรท์ด้วย  9 เทคนิค” 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
  1.  นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
  2.  นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
  3.  นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

ค ำช้ีแจง: ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี โดยไม่อนุญาตใหเ้ปิดดูใบความรู้ หรือสมุด 
จดบนัทึก 

1. ท าไมตอ้งนัง่สมาธิทุกเชา้วนัละ 12  นาที 
 ตอบ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 2. สาเหตุท่ีสมองหลัง่สารเอนเดอร์ฟินและสารโปดามีนเพราะอะไร 

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

 3. การท่ีสมองคิดเชิงบวก  และหลัง่สารเคมีท่ีดีออกมามีผลดีหรือผลเสีย ต่อร่างกาย
อยา่งไร 

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

 4. เพราะเหตุใดการหายลึก ๆ จึงท าใหเ้รารู้สึกสบายใจ  สมองปลอดโปร่ง 
  ตอบ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
 5. สารคดีเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใด 
  ตอบ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวธีิกำรสอนอ่ำนแบบ DR-TA 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมจำกเร่ืองส้ันๆ    เวลำ 2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน พระมหำเอกลกัษณ์ เทพวจิิตร    ปีกำรศึกษำที ่2558 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตวัช้ีวดั   
 ท 1.1 ป. 6 /3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 ท 1.1 ป. 6 /5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวติ     
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้

 

3.  สำระส ำคัญ 
  การอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้ นเป็นการอ่านท่ีผูอ่้านต้องจบัใจความของเร่ืองสั้ น      
เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจากการอ่าน และหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่านไดว้่า ใคร   
ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 
 เร่ืองสั้น ๆ เป็นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี มีลกัษณะคลา้ยนวนิยายแต่เน้ือเร่ืองสั้นกวา่
ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านจบัใจความ เพราะจะท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
และสามารถสรุปใจความไดดี้ยิง่ข้ึน 
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4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ความรู้ 
   ความสามารถในการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้นๆ 
 2. ทกัษะ/กระบวนการ 
   ทกัษะการอ่าน 
   ทกัษะการคิด 
 3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   มีวนิยั    

  ใฝ่เรียนรู้   
  มุ่งมัน่ในการท างาน    
 

5.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ช่วงที ่1 กระบวนกำรอ่ำนและคิด (Directing Reading-Thinking Process) 
 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 

 1.  ครูให้นกัเรียนดูรูปภาพ แลว้ให้นกัเรียนคาดเดาเน้ือหาของเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่านนั้น  
จะเป็นอยา่งไร เก่ียวกบัอะไร  
 2.  ครูพยายามกระตุน้ดว้ยค าถามให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคาดเดา
เน้ือหาของเร่ือง เช่น 
  2.1  น าภาพท่ี 1 (ตะปู) ให้นักเรียนดู แล้วถาม “นักเรียนรู้จักรูปท่ีอยู่ในภาพน้ี
หรือไม่” (รู้จกั) 
  2.2 น่ีคือภาพอะไร (ตะปู) 
  2.3  ท่ีบา้นใครมีบา้ง (มีไม่มี)   
  2.4  ตะปูมีไวท้  าอะไรไดบ้า้ง (ตอกไม)้ 
  2.5  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 2 (คอ้นตีตะปู) แลว้ถามวา่เป็นภาพอะไร (คอ้นตีตะปู) 
  2.6  คอ้นมีไวท้  าอะไรบา้ง (ตีตะปู  ทุบของ) 
  2.7  ใครเคยเห็นคนตีตะปูบา้ง (เคย  ไม่เคย) และใครเคยตีตะปูเองบา้ง  (เคย  ไม่เคย) 
  2.8  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 3 (ภาพร้ัวบา้น) แลว้ถามวา่ภาพอะไร (ร้ัวบา้น) 
  2.9  ท่ีบา้นใครมีร้ัวบา้นบา้ง (มี  ไม่มี) 
   2.10 ครูให้นกัเรียนดูภาพท่ี4(ภาพพ่อกบัลูกชาย) แลว้ถามว่าเป็นภาพอะไร (ผูช้าย 
เด็กผูช้าย  พอ่กบัลูก)  
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  2.10 พอ่กบัลูกชายคู่น้ีเขาท าอะไรกนั (นัง่เล่น  คุยกนั ฯลฯ) 
   2.11 ท าไมตะปู คอ้นตีตะปู ร้ัวบา้น ถึงเก่ียวขอ้งกบัสองพ่อลูก ใครสงสัยบา้ง มาหา
ค าตอบกนัดีกวา่ 

 เน้ือเร่ืองตอนที ่1 เด็กนอ้ยเจา้อารมณ์  
 ขั้นสอน 
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 
 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนแรก (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
 “คร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มีเด็กชายคนหน่ึง มีนิสัยเจา้อารมณ์ พ่อของเขาจึงไดใ้ห้ถุงใส่
ตะปูแก่เขาถุงหน่ึง แลว้บอกกบัเขาวา่ ทุกคร้ังท่ีลูกควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได ้ฯลฯ” 

 ขั้นท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังจากขอ้ความท่ีอ่านวา่  
  1.1  เด็กคนน้ีเขาเป็นคนอยา่งไร (ชอบโกรธ  เจา้อารมณ์ ฯลฯ) 
  1.2  ปกติเด็กคนน้ีเป็นคนเจา้อารมณ์เลยหรือไม่ 
  1.3  นกัเรียนคิดวา่สาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กคนน้ีเป็นแบบน้ีเพราะอะไร 
  1.4  พอ่ของเด็กคนน้ีเขาใหลู้กของเขาท าอะไร 
  1.5  ท าไมเขาถึงใหท้  าอยา่งนั้น 
 2.  จากนั้นครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูสังเกตการท างานและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
นกัเรียนตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่ อาจใหถ้ามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบความเขา้ใจ 
 1.  ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองพร้อม ๆ กนัอีกคร้ัง 
 2.  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบการคาดเดาท่ีนักเรียนแต่ละคนได้คาดเดาไว ้        
บนกระดานจากในขั้นท่ี 1 (การคาดเดา) ครูถามค าถาม  
  2.1 ในเร่ืองน้ีกล่าวถึงใครบา้ง 
  2.2  เด็กนอ้ยคนน้ีท าไมเขาจึงเป็นคนเจา้อารมณ์ 
  2.3  เพาระเหตุใดเขาจึงเป็นคนเจา้อารมณ์ 
  2.4  พอ่ของเขาท าอยา่งไร 
  2.5  ท าไมพอ่ของเขาจึงใหเ้ขาเอาตะปูไปตีร้ัว 
  2.6  วธีิท่ีพอ่ของเขาใชไ้ดผ้ลหรือไม่ 
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 ขั้นท่ี 1 การคาดเดา 
 1.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 5 (ร้ัวบา้นท่ีมีรอยรูตะปู) 
 2.  ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเก่ียวกับภาพครูช้ีไปท่ีภาพพร้อมกับถามค าถาม
นกัเรียนวา่ 
  2.1  นกัเรียนเห็นอะไร (ร้ัวบา้น  รอยตะปู) 
  2.2  ท่ีร้ัวบา้นมีรอยอะไร (ลอยถอนตะปู) 
  2.3  เขาถอนตะปูออกท าไม 
 3.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 6 (ภาพอญัมณี) 
  3.1  ภาพอะไร (ภาพเพชร  อญัมณี  พลอย) 
  3.2  ใครเคยเห็นของจริงบา้ง (เคย  ไม่เคย) 
  3.3  นกัเรียนคิดวา่อญัมณีมีค่ามากหรือไม่ (มีค่ามาก) 

 4.  ครูใหน้กัเรียนดูภาพท่ี 7 (ภาพเด็กท่ีเป็นเพื่อนกนั) 
 5.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพูดคุยเก่ียวกบัภาพครูช้ีไปท่ีภาพพร้อมกบัถามนกัเรียนวา่ 
  5.1  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง (เด็กผูห้ญิง  เด็กผูช้าย) 
  5.2  นกัเรียนคิดวา่ เด็กเหล่าน้ีก าลงัท าอะไรกนั (เด็กก าลงัวิง่เล่น  หวัเราะ) 
  5.3  นกัเรียนคิดวา่ท าไมเด็กเหล่าน้ีถึงดูมีความสุข (เพราะเขาเป็นเพื่อนกนั) 
  6.  ครูตั้งค  าถามกบันกัเรียนว่า แลว้ภาพเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งอะไรกนั เรามาหาค าตอบกนั
ดีกวา่ 

 เน้ือเร่ืองตอนที ่2 ขอ้คิดจากพอ่ 
 ขั้นท่ี 2 การอ่าน 

 ครูให้นักเรียนเร่ิมอ่านเน้ือเร่ืองในส่วนท่ีสอง (อ่านออกเสียง) โดยครูอ่านน าและให้
นกัเรียนอ่านตาม เพื่อใหน้กัเรียนไดดู้ขอ้ความตามครูไปดว้ยและไดอ่้านทุกตวัอกัษร 
 “วนัคืนผนัผ่านล่วงไป เด็กน้อยไดก้ลบัมาเล่าให้พ่อฟังอีกคร้ังว่า ตอนน้ีไม่เหลือตะปู 
แมแ้ต่ตวัเดียวในร้ัวไมเ้ลยล่ะ พอ่จูงมือลูกชายไปท่ีร้ัวไมน้ั้น ฯลฯ”  

 ข้ึนท่ี 3 การแปลความหมาย 
 1.  ครูตั้งค  าถามชวนคิดกบันกัเรียนอีกคร้ังวา่  
  1.1  เพราะสาเหตุใดเด็กคนน้ีถึงไดถ้อนตะปูออกจากร้ัวบา้น 
  1.2 นกัเรียนคิดวา่การเป็นคนเจา้อารมณ์จะท าใหเ้ราคนเช่นไร 
  1.3  การเป็นเพื่อนท่ีดี ควรเป็นเช่นไร 
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 2.  จากนั้นครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองแบบคร่าว ๆ อีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบการคาดเดา
และในระหว่างท่ีนักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยู่นั้น ครูคอยสังเกตการณ์ท างานและให้ความช่วยเหลือ   
เม่ือนกัเรียนตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจค าศพัท ์หาไม่เจอ อาจใหถ้ามเพื่อน ถามครู หรือเปิดพจนานุกรม  
 ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความเขา้ใจ 
 1.  ใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองพร้อม ๆ กนัอีกคร้ัง 
 2.  ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบการคาดเดา ท่ีนักเรียนแต่ละคนได้คาดเดาไว ้    
บนกระดานจากในขั้นท่ี 1 (การคาดเดา) ครูถามค าถาม โดยครูเก็บเน้ือเร่ืองแล้วให้นกัเรียนตอบ
ค าถามปากเปล่า    
  2.1  เด็กคนน้ีเป็นคนเช่นไร 
  2.2  เพราะอะไรเขาถึงเป็นคนเช่นน้ี 
  2.3 พอ่ของเขามีวธีิการอยา่งไรเพื่อท าใหเ้ด็กคนน้ีหายจากการเป็นคนเจา้อารมณ์ 
  2.4 ท าไมเขาถึงเปรียบเพื่อนเสมือนอญัมณี 
  2.5 ในท่ีสุดเด็กคนน้ีสามารถหายจากการเป็นคนเจา้อารมณ์ไดห้รือไม่ 
  2.6 เร่ืองน้ีสอนใหเ้รารู้วา่อยา่งไร 
 ช่วงที ่2 กำรฝึกสรุปสำระส ำคัญ (Fundamental Skill Training) 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเน้ือหาทั้ งหมด ด้วยการน าภาพมาประกอบการสรุป       
เพื่อเป็นการเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนให้ถูกตอ้ง และแม่นย  าข้ึน จากนั้นจึงให้
นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
 

6.  ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. เร่ืองสั้นเร่ือง “ตะปูกบัมิตรภาพ” 
 2. แบบฝึกหดัเร่ือง “ตะปูกบัมิตรภาพ” 
 3. ภาพประกอบ 
 

7.   เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
 2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัของนกัเรียน 
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8.  กำรวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์กำรวดั 
1. นักเรียนสามารถอ่าน
เน้ือเร่ืองจบทนัในเวลาท่ี
ก าหนด 

สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน 

แบบสัง เกตพฤติกรรม
ระหวา่งเรียน 

นั ก เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้
คะแนนรวมไม่ต ่ ากว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่า
ผา่น 2.นักเรียนสามารถตอบ

ค าถามในแบบฝึกหัด
ท้ายบทเก่ียวกับเร่ืองท่ี
อ่านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

ตรวจแบบ ฝึ กหั ดท้ า ย
กิจกรรมการเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั 

 

9.  บันทกึผลหลงักำรสอน 
 ผลการสอน...................................................................................................................... 
 ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข...................................................................................... 
 
 
 
         ลงช่ือ..............................................ครูผูส้อน 
              (พระมหาเอกลกัษณ์  เทพวจิิตร) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงเรียน 
ชั้น ป.6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

สังเกตคร้ังท่ี.........วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

ค ำช้ีแจง:  แบบสังเกตพฤตกรรมน้ี สร้างข้ึนเพื่อประเมินการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยครูเป็น 
 ผูป้ระเมิน ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ีใส่เคร่ืองหมาย ในช่องรายการประเมินท่ี 
 นกัเรียนแสดงพฤติกรรมและใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องรายการท่ีนกัเรียน 
 ไม่แสดงพฤติกรร 
เกณฑ์กำรประเมิน  การผา่นการประเมินตอ้งผา่นทุกรายการ แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ถา้ไม่ผา่น 
                               การประเมินใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  X  
 

พฤติกรรม 

ควำม
สนใจ 
ในกำร
เรียน 

 

กำรมีส่วน 
ร่วมแสดง 
ควำมคิด 
เห็นในกำร 
เรียน 

ควำมรับผดิ 
ชอบต่องำน 
ทีไ่ด้รับมอบ 

หมำย 
 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 
ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

หมำยเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………… 
        (…………………………………………………..) 

ผูป้ระเมิน 
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 มีเด็กชายคนหน่ึง มีนิสัยเจ้าอารมณ์ พ่อของเขาจึงได้ให้ถุงใส่ตะปูแก่เขาถุงหน่ึง       
แล้วบอกกับเขาว่า ทุกคร้ังท่ีลูกรู้สึกโมโห หรือโกรธใครสักคน ลูกจงตอกตะปูฝังลงในร้ัวไม ้          
น่ีตวัหน่ึงในวนัแรก เด็กคนน้ีตอกตะปูใส่ร้ัวถึง 37 ตวัแต่ในหลายสัปดาห์ต่อมา เขาเรียนรู้ท่ีจะ
ควบคุมอารมณ์โกรธของตวัเองได ้จ านวนตะปูท่ีถูกตอกจึงนอ้ยลง ๆ  

 เด็กน้อยคน้พบว่า การควบคุมอารมณ์ตวัเองนั้นง่ายกว่าการตอกตะปูใส่ร้ัวเสียอีกใน
ท่ีสุด มีอยู่วนัหน่ึงท่ีเด็กน้อยคนน้ี ไม่อารมณ์เสียเลย และไม่ตอ้งตอกตะปูใส่ร้ัวเลยแมแ้ต่ตวัเดียว   
เขาบอกพอ่เก่ียวกบัเร่ืองน้ี พอ่เลยแนะน าเขาวา่ ถา้วนัไหนหนูควบคุมอารมณ์ตวัเองไดก้็ให้ถอนตะปู
ออกจากร้ัวทีละหน่ึงตวัสิ 

 วนัคืนผนัผ่านล่วงไป เด็กน้อยได้กลบัมาเล่าให้พ่อฟังอีกคร้ังว่า ตอนน้ีไม่เหลือตะปู 
แมแ้ต่ตวัเดียวในร้ัวไมเ้ลยล่ะพ่อจูงมือลูกชายไปท่ีร้ัวไมน้ั้น พร้อมกบับอกวา่ “ลูกท าไดดี้มาก แต่ดู  
น่ีสิ มนัมีรูตะปูในเน้ือไมข้องร้ัว ร้ัวมนัไม่กลบัมาเหมือนเดิมไดอี้กต่อไป แลว้และเม่ือไรท่ีลูกพูดกบั
คนอ่ืนด้วยอารมณ์โกรธ มนัก็จะทิ้งรอยแผลไวใ้นใจเขาอย่างน้ีเหมือนกนัถ้าลูกแทงมีดใส่คนอ่ืน 
แลว้ดึงออกมา แมลู้กจะพูดวา่ผมเสียใจสักก่ีคร้ังมนัก็จะไม่ไดอ้ะไรข้ึนมา แผลก็จะยงัคงอยูอ่ยา่งนั้น 
บาดแผลในใจคนท่ีถูกท าร้ายดว้ยค าพูด มนัเลวร้ายไม่นอ้ยไปกวา่แผลทางกาย” 

 เพื่อนก็เหมือนอญัมณีท่ีหายาก แน่ล่ะเขาท าให้ลูกยิม้สดช่ืน ให้ก าลงัใจลูกกา้วไปสู่ใน
ความส าเร็จ เขาพร้อมท่ีจะฟังและพร้อมท่ีจะแบ่งปันค าสรรเสริญให้ลูก และพวกเขาก็พร้อมเปิดใจ
ของเขาใหก้บัเราเสมอ 

 
 

   
ท่ีมา:  http://www.2jfk.com/short_story.htm 
 

 
 
 

เร่ืองส้ัน ๆ 
“ตะปู กบั มิตรภำพ” 

 

http://www.2jfk.com/short_story.htm
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แบบฝึกหัด 
เร่ือง “ตะปู กบั มิตรภำพ” 

 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 1.  นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
 2.  นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
 3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเ ร่ืองท่ีอ่านได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 

ค ำช้ีแจง: ให้นักเรียนเรียงล าดับเหตุการณ์จากเร่ืองสั้ นท่ีอ่านโดยใส่หมายเลขล าดับ
เหตุการณ์ก่อนหลงัพร้อมทั้งสรุปใจความของเร่ืองสั้นท่ีอ่านพอไดใ้จความ 

 

 .........เด็กนอ้ยคนน้ี ไม่อารมณ์เสียเลย และไม่ตอ้งตอกตะปูใส่ร้ัวเลยแมแ้ต่ตวัเดียว 
 .........วนัคืนผนัผ่านล่วงไป เด็กน้อยไดก้ลบัมาเล่าให้พ่อฟังอีกคร้ังว่า ตอนน้ีไม่เหลือ
ตะปู แมแ้ต่ตวัเดียวในร้ัว 
 .........พ่อจูงมือลูกชายไปท่ีร้ัวไมน้ั้น พร้อมกบับอกว่า “ลูกท าไดดี้มาก แต่ดูน่ีสิ มนัมี     
รูตะปูในเน้ือไมข้องร้ัว 
 .........เพื่อนก็เหมือนอญัมณีท่ีหายาก แน่ล่ะเขาท าให้ลูกยิ้มสดช่ืน ให้ก าลังใจลูก       
กา้วไปสู่ในความส าเร็จ 
 ........มีเด็กชายคนหน่ึง มีนิสัยเจา้อารมณ์ พอ่ของเขาจึงไดใ้หถุ้งใส่ตะปูแก่เขาถุงหน่ึง 
 .........ลูกพูดกบัคนอ่ืนดว้ยอารมณ์โกรธ มนัก็จะทิ้งรอยแผลไวใ้นใจเขาอยา่งน้ี 
 .........เด็กนอ้ยคน้พบวา่ การควบคุมอารมณ์ตวัเองนั้นง่ายกวา่การตอกตะปูใส่ร้ัวเสียอีก 

  .........ในหลายสัปดาห์ต่อมา เขาเรียนรู้ท่ีจะควบคุมอารมณ์โกรธของตวัเองได ้จ  านวน
ตะปูท่ีถูกตอกจึงนอ้ยลง ๆ 
 .........ในวนัแรก เด็กคนน้ีตอกตะปูใส่ร้ัวถึง 37 ตวั 
 .........พ่อเลยแนะน าเขาวา่ ถา้วนัไหนหนูควบคุมอารมณ์ตวัเองได ้ก็ถอนตะปูออกจาก
ร้ัวทีละตวัสิ 
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สรุปใจควำม 
 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................................................... 
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ภำคผนวก  ค 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนจับใจควำม 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
กำรอ่ำนจับใจควำม  ช้ันประถมศึกษำปีที ่6 

 

ค ำช้ีแจง:   
  1.  แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถการอ่านจับใจความของ
นกัเรียนมีจ านวนทั้งหมด 30 ขอ้ ใหน้กัเรียนท าทุกขอ้โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

                    2.  ค าถามแต่ละขอ้มีขอ้ความให้อ่าน เม่ืออ่านจบแล้วให้นักเรียนใส่เคร่ืองหมาย X   
ลงในกระดาษค าตอบท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ 

----------------------------------------------------------- 
 

ค ำช้ีแจง: อ่านข่าวต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 1-3 
 กรมศิลปากรไดป้ระกาศใหว้ดัโบสถ ์เป็นโบราณสถาน เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 วดัน้ี

เป็นวดัเก่าแก่ ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 6 ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี สร้างเม่ือประมาณสมยั
กรุงศรีอยุธยาตอนปลายจุดเด่นของโบราณสถานวดัโบสถ์ คือพระอุโบสถหลงัเก่าท่ีมีจัว่ซ้อนทบั 
และมีภาพวาดฝาผนงัอนังดงาม 

 

1.  วดัโบสถ ์สร้างข้ึนเม่ือใด 
 ก. วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555   ข. สมยักรุงศรีอยธุยา 
 ค. สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  ง. สมยัโบราณ 
2.  สาเหตุท่ีท าใหว้ดัโบสถไ์ดเ้ป็นโบราณสถานน่าจะเป็นเพราะสาเหตุใด 
 ก. เป็นวดัเก่าแก่     
 ข. สร้างสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย 
 ค. มีภาพวาดฝาผนงัอนังดงาม และเก่าแก่ 
 ง. มีพระอุโบสถหลงัเก่าท่ีมีจัว่ซอ้นทบั และมีภาพวาดฝาผนงัอนังดงาม 
3.  ใจความส าคญัของข่าวเร่ืองน้ี คืออะไร 
 ก. วดัโบสถ ์มีพระอุโบสถหลงัเก่าท่ีมีจัว่ซอ้นทบั และมีภาพวาดฝาผนงัอนังดงาม 
 ข. วดัโบสถ ์ตั้งอยูท่ี่หมู่ 6 ต าบลวดัโบสถ ์อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
 ค. กรมศิลปากรไดป้ระกาศใหว้ดัโบสถ ์เป็นโบราณสถาน 
 ง. วดัโบสถ ์เป็นโบราณสถานสร้างเม่ือประมาณสมยักรุงศรีอยธุยา 
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ค ำช้ีแจง: อ่านข่าวต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 4-5 
  เม่ือสุดสัปดาห์ท่ีแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พาคณะส่ือมวลชลจาก
ส่วนกลางไปเยี่ยมชมความคืบหนา้ของการสร้างเข่ือนปากมูล  ก็ไดพ้บวา่การก่อสร้างไดก้ระท าไป
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ และคาดวา่จะแลว้เสร็จตามก าหนดในเดือนพฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี 
 

4.  ในขอ้ความน้ีน าเสนอข่าวเก่ียวกบัอะไร 
 ก. การสร้างเข่ือนปากมูล   ข. การผลิตไฟฟ้า 
 ค. การเยีย่มชมเข่ือนปากมูล   ง. การยติุการสร้างเข่ือน 
5.   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 ก. เข่ือนปากมูลสร้างไปแลว้ 50 เปอร์เซ็นต ์
 ข. เข่ือนปากมูลจะสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 
 ค. คณะส่ือมวลชนไปเยีย่มชมเข่ือนปากมูล 
 ง. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพาคณะส่ือมวลชนไปประทว้งท่ีเข่ือนปากมูล 

 

ค ำช้ีแจง: อ่านข่าวต่อไปน้ี   แลว้ตอบค าถามขอ้  6-7 
  น ้าท่วมทัว่ประเทศพน้วกิฤตแลว้ แต่ประชาชนหลายจงัหวดัเร่ิมโอดครวญการช่วยเหลือชา้ 
ชาวเมืองหาดใหญ่ยงัระทมทุกข ์ขยะลน้เมือง แถมยงัฝงูแมลงวนัอาละวาด 
 

6.  จงัหวดัใดพน้วกิฤตแลว้แต่วา่มีฝงูแมลงวนัอาละวาด 
 ก. สงขลา     ข. ชุมพร  
 ค. ภูเก็ต     ง. พงังา 
7.  สาระส าคญัของข่าวน้ีคือขอ้ใด 
 ก. น ้าท่วมหนกั   
 ข. หาดใหญ่ขยะลน้เมือง 
 ค. พน้วกิฤตน ้าท่วมแลว้ประชาชนบ่นการช่วยเหลือล่าชา้ 
 ง. ชาวเมืองหาดใหญ่ระทมทุกข ์
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ค ำช้ีแจง: อ่านนิทานต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 8-9 
  นิทำนเร่ืองแมลงวนักบัไหน ำ้ผึง้ 

หญิงคนหน่ึงท าไหน ้าผึ้งหกราดอยูบ่นพื้นเรือน แมลงวนัไดก้ล่ินน ้ าผึ้งก็พากนับินมาด่ืมกิน  
ขณะเม่ือกินเพลินอยูน่ั้น น ้าผึ้งติดขาติดปีกเกรอะกรังจนกระพือไม่ออก ในไม่ชา้ตวัก็คลุกกลั้วอยูใ่น 
น ้ าผึ้ง นอนขาดใจตายอยู่เป็นแถวๆ  เม่ือจวนจะตาย มนัร้องบอกกนัวา่ “เราน่ีเป็นสัตวโ์ง่เขลามาก    
มาเสียชีวติคร้ังน้ีก็เพราะเห็นแก่ความอร่อยเท่านั้นเอง” 
 

8.  นิทานเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดเก่ียวกบัอะไร 
 ก. ไม่ควรกินของคนอ่ืน     
 ข. ของหวานมกัมีพิษ 
 ค. หลงเพลินกบัความสุขยอ่มท าใหเ้กิดทุกข ์  
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
9.  สาเหตุท่ีท าใหแ้มลงวนัตอ้งตายคืออะไร 
 ก. กระหายน ้า     ข. หิวอาหาร 
 ค. แมลงวนัโง่     ง. เพลินกบัความหวานของน ้าผึ้ง 

 

ค ำช้ีแจง: อ่านนิทานต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 10-11 
แพะกบัผลองุ่น 

  มีแพะตวัหน่ึงหนีการไล่ล่าของนายพรานเขา้ไปหลบซ่อนตวัอยูใ่ตต้น้องุ่น จนเม่ือมนัแน่ใจ
ว่าพน้จากอนัตรายแล้ว มนัก็ยกร่างข้ึนแลว้เร่ิมกินผลองุ่นรวมทั้งใบของตน้องุ่นท่ีมนัเขา้มาอาศยั
หลบซ้อนอยู่นั้นเอง  ส่วนนายพรานท่ีอยู่ไม่ไกลนักได้ยินเสียงใบไม้ไหวจึงหวนกลับมาพบว่า     
แพะก าลงักินองุ่นอยูก่็ยิงแพะจนถึงแก่ความตายการกระท าของนายพรานในคร้ังน้ีนบัวา่สมควรท่ี
แพะผูไ้ม่รู้บุญคุณของตน้องุ่นควรไดรั้บเป็นอยา่งยิง่ 
 

10.  เพราะเหตุใดแพะจึงสมควรตาย 
 ก. เพราะแพะแอบซ่อนตวัเองไม่ดี  ข. เพราะแพะไปหลบใตต้น้องุ่น 
 ค. เพราะแพะมวัแต่นอนหลบั   ง. เพราะแพะไม่รู้บุญคุณของตน้องุ่น 
11.  นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้เร่ืองอะไร 
 ก. การเอาตวัรอด    ข. ความอกตญัญู 

ค. ความจงรักภคัดี    ง. การเห็นแก่กิน 
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ค ำช้ีแจง: อ่านนิทานต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 12 
  คร้ังหน่ึง สิงโตไปพบกระต่ายป่าตัวหน่ึงเข้า มันตั้ งท่าจ้องจะกินกระต่ายป่าตัวนั้ น 
ขณะเดียวกนั กวางตวัหน่ึงวิ่งมาขา้งๆ “อา....เจา้กวางตวันั้นจะเป็นอาหารม้ือใหญ่ของฉันทีเดียว” 
สิงโตร าพึง ดงันั้นมนัจึงปล่อยให้กระต่ายหลุดรอดไป แลว้มนัก็วิ่งตามกวา่ง แต่กวางวิ่งไดเ้ร็วมาก 
เร็วเสียจนไม่ช้ามนัก็ลบัหายไป เจา้สิงโตเม่ือเห็นว่าหมดหวงัจะตามกวางได้ มนัก็คิดว่า “ฉันจะ
กลบัไปล่อกระต่ายดีกวา่” แต่เม่ือกลบัมามนัไดพ้บวา่ กระต่ายหนีไปเสียแลว้ สิงโตไดแ้ต่คร ่ าครวญ 
ว่า “โธ่เอ๋ยเราน่าจะกินกระต่ายเสียแต่ทีแรก น่ีเป็นเพราะเราโลภมากเกินไป ผลสุดท้ายก็ไม่ได ้   
อะไรเลย” 
 

12.  นกัเรียนคิดวา่ท่ีสิงโตตอ้งคร ่ าครวญแบบน้ีเพราะเหตุอะไร 
 ก. สิงโตวิง่ตามกวางไม่ทนั    
 ข. สิงโตไม่พบกระต่าย 
 ค. สิงโตเหน่ือยเพราะวิง่ตามกวางและกระตาย 
 ง. เพราะสิงโตโลภมาก 

 

ค ำช้ีแจง: อ่านบทความต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 13 
กำรชมโทรทศัน์ 

           ทีวีจอใหญ่ยิ่งดูยาก   มวัตะลึงแต่รูปโฉม   พ่อแม่ท่ีคอยบอกห้ามลูกเล็ก ๆ  ไม่ให้ไปนัง่ติด
หนา้จอทีวีอยูป่ากเปียกปากแฉะ  นบัวา่ท าถูกตอ้งแลว้  เพราะการนัง่ดูจอแกว้ใกล ้ หรือดูทีวีจอโต
เกินไปเป็นโทษ   จะดูไม่ค่อยรู้เร่ืองเป็นท่ีน่าแปลกว่า  ยิ่งเคร่ืองรับโทรทศัน์ได้รับการพฒันาให้    
เลิศเลอข้ึนเท่าใด  จนมีจอโตใหญ่เกือบเท่าคนจริง  แต่ดูแล้วกลบัยิ่งเข้าใจผิด ๆ ถูก ๆ หนักข้ึน            
ดร.ไบรอนรีฟศาสตราจารยว์ิชาส่ือสารมวลชนเปิดเผยผลการศึกษาว่า   ยิ่งนัง่ชมโทรทศัน์ใกลติ้ด
เท่าไร  ก็ยิ่งดูไม่ค่อยรู้เร่ืองมากข้ึน  คนท่ีนั่งดูห่างจอแค่  3  ฟุต  ตามวัไปจบัจ้องอยู่แต่กับภาพ
ตรงหนา้   มากกวา่คนท่ีนัง่ดูอยูห่่างออกไป  จึงไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองราว  อาจเป็นเพราะคนดูชิดจอมวั
แต่จบัจอ้งอยูแ่ต่กบัภาพและเสียงจนไม่ทนัแยกแยะเร่ืองราววา่อะไรเป็นอะไร  เขากล่าวว่าหากแต่
เป็นรายการพวกตลกหรือละครก็ไม่เป็นไร  แต่หากเป็นรายการข่าวหรือโฆษณาซ่ึงตอ้งตั้งใจชม 
ควรจะนัง่ดูไวใ้หห่้างจอสักหน่อยหรืออยา่ไปดูเคร่ืองรับจอใหญ่เกินไป  
 

13.  รายการประเภทใด   ท่ีควรนัง่ห่างจอโทรทศัน์ในระยะพอสมควร 
 ก. ข่าวและโฆษณา                            ข. ละครสั้น 
 ค. การแสดงตลก                               ง. การบรรเลงดนตรี 
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ค ำช้ีแจง: อ่านบทความต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 14-17 
  บณัฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจา้เป็นตน้ ยกบิดามารดาข้ึนเป็นบุคคลแรกในโลกน้ี ก็เพราะ
เป็นบุคคลแรกในการให้ก าเนิด ให้ปัจจยัเคร่ืองยงัชีพ ให้วิชาความรู้ให้การอบรมทางอุปนิสัยท่ีดี
และอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลดีอีกมากมาย  หากผูใ้ดมีจิตทรามจนถึงกบัไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว ก็เป็นการ
สุดวิสัยท่ีเขาจะรู้คุณของเพื่อนบา้นและเพื่อนมนุษย ์ ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่การซึมทราบในพระคุณบิดา
มารดาจึงเป็นความกตญัญูหมายเลขหน่ึงของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกน้ีและโลกอ่ืน ๆ ทุกโลก      
ผูไ้ม่รู้คุณบิดามารดายอ่มถูกจดัไวใ้นฐานะเป็นบุคคลท่ีใคร ๆ ไม่ควรไวใ้จในโลก 

 

14.  ขอ้ใดคือใจความของเร่ืองน้ี 
 ก. ใหเ้ยาวชนปฏิบติัตามพระพุทธเจา้  ข. ใหเ้ยาวชนกตญัญูต่อบิดามารดา 
 ค. ใหเ้ยาวชนรู้ชาติก าเนิดของตน  ง. ใหเ้ยาวชนรู้วธีิการคบเพื่อน 
15.  หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของมารดาบิดาคือขอ้ใด 
 ก. ใหท้รัพยส์มบติัแก่บุตร   ข. ใหเ้คร่ืองยงัชีพแก่บุตร 
 ค. อบรมบ่มนิสัยใหบุ้ตรเป็นพลเมืองท่ีดี ง. ใหว้ชิาความรู้แก่บุตร 
16.  บุตรท่ีดีควรปฏิบติัตนอยา่งไรต่อมารดาบิดามากท่ีสุด 
 ก. อ่านหนงัสือใหท้่านฟังในเวลาท่ีท่านเหงา ข. คอยรับใชท้่านในเวลาท่ีท่านไม่สบาย 
 ค. ซ้ือของท่ีมีราคาแพงใหท้่าน  ง. เล้ียงดูท่านและเช่ือฟังค าสอนของท่าน 
17.  คนท่ีไดช่ื้อวา่อกตญัญูต่อบิดามารดาตอ้งเป็นคนเช่นไร 
 ก. ไม่พูดจากบัท่านเม่ือถูกท่านดุ  ข. กลบับา้นเยน็เพราะซอ้มกีฬาทุกวนั 
 ค. เช่ือฟังค าสั่งสอนของครู   ง. คอยรับใชท้่านในเวลาท่ีท่านเจบ็ป่วย 
 

ค ำช้ีแจง: อ่านสารคดีต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 18-20 
ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของล าตน้ ดอก ใบ แต่ละส่วนยงัมี 

สรรพคุณ ต่างกนัออกไป อยา่งใบ ถา้น าใบแหง้มาชงน ้าร้อนใชรั้กษาโรคหืด หรือน าใบสดมาลนไฟ 
ใหร้้อนแกป้วดบวม เปลือกรากใชเ้ป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขบัระดู แกไ้ข ้เน้ือไมเ้ป็นยา
แกไ้อ 

 

18. ขอ้ความน้ีกล่าวถึงขอ้ใด 
 ก. ดอกไมห้อมชนิดหน่ึง   ข. สรรพคุณของลีลาวดี 
 ค. ส่วนต่าง ๆ ของลีลาวดี   ง. ยาสมุนไพร 
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19.  โรคใดท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะสตรี 
 ก. ขบัระดู     ข. หนองใน 
 ค. หืด     ง. ปวดบวม 
20. ส่วนไหนของลีลาวดีท่ีน ามารักษาอาการหืดหอบ 
 ก. ใบอ่อน     ข. ใบแก่  
 ค. ใบแหง้  .   ง. ใบสด 
 

ค ำช้ีแจง: อ่านสารคดีต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 21-22 
  การด าน ้ามีอยู ่2 วธีิ คือ การด า ใตน้ ้า และการด าท่ีผวิน ้าการด าใตน้ ้านั้น เด็กๆ จ ะตอ้งมีอายุ
มากกว่า 12 ปี จึงจะไดรั้บอนุญาตให้ด าน ้ าได ้การด าใตน้ ้ าจะใชถ้งัอากาศติดตวัลงไปใตน้ ้ า  และมี
ท่อต่อจากตวัถงั ออกมาคาบเพื่อหายทางปาก เพราะอยูใ่ตน้ ้ าไม่มีอากาศ 
  การด าน ้าดูปะการังท่ีง่าย ๆ  คือ การด าท่ีผิวน ้ า อุปกรณ์มีหนา้กากด าน ้ า ซ่ึงมีท่ออากาศสวม 
หน้ากากปิดตาและปิดจมูกกนัน ้ าทะเลเขา้ จากนั้นก็คาบท่ออากาศพอลอยตวัอยู่เหนือน ้ า สามารถ 
หายใจทางปาก และวา่ยน ้า ดูปะการังไดโ้ดยไม่ตอ้งเงยหนา้ข้ึนมาหายใจ 
 

21.  การด าน ้าดูปะการังจะมีท่อต่ออุปกรณ์ใหอ้อกมาเพื่อช่วยในการหายใจทางใด 
 ก.  ทางจมูก     ข. ทางท่อ 
 ค. ทางปาก     ง. ทางหู 
22.  เพราะเหตุใดผูท่ี้ด าน ้าจะตอ้งสวมหนา้กากด าน ้า 
 ก. ป้องกนัน ้าทะเลเขา้ตาและจมูก  ข. จะไดดู้ปะการังไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 ค. ช่วยในการหายใจ    ง.  ช่วยใหก้ารทรวงตวัดีข้ึน 
 

ค ำช้ีแจง: อ่านเร่ืองสั้น ๆ ต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 23-24 
เช้าวนัเสาร์ แม่ชวนป่ินกบัป่านไปเก็บผกัท่ีทอ้งนา ก่อนไปแม่เตือนป่ินกบัป่านวา่ เดินไป

นะอย่าวิ่ง แต่ป่ินไม่ฟังแอบกระซิบชวนป่านว่า ป่านเราวิ่งแข่งกันไปเก็บดอกไม้กันไหมล่ะ         
ป่านบอกวา่ ไม่หรอกพี่ แม่ไม่ให้วิ่ง ดงันั้นป่ินจึงวิ่งไปตามลาพงั เพื่อเก็บดอกไมแ้ละจบัผีเส้ือ และ
แมลงท่ีก าลงับินตอมเกสรดอกไม ้ส่วนป่านเดินขา้มคลองเล็กๆไป โดยมีไมไ้ผ่เป็นทางขา้ม แต่ป่ิน
รีบร้อนและไม่ได้ระมดัระวงัการขา้มสะพาน ทนัใดนั้น ป่านก็ได้ยินเสียงร้องว่า “โอ๊ย ช่วยด้วย   
แลว้ร่างของป่ินก็ตกลงไปในน ้า แม่รีบวิง่มาช่วยไวท้นัและสอนป่ินวา่ทีหลงัอยา่ประมาท เพราะอาจ 
ท าใหเ้สียชีวติได ้
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23.  เพราะเหตุใดป่ินจึงตกลงไปในน ้า 
 ก. เพราะรีบร้อนไม่ระมดัระวงั  ข. เพราะกระโดดขา้มสะพาน 
 ค. เพราะป่านผลกัลงไป   ง. เพราะป่ินรีบไปเก็บดอกไม ้
24.  ถา้ป่ินเช่ือฟังค าท่ีแม่บอก นกัเรียนคิดวา่จะไม่เหตุการณ์มีอะไรเกิดข้ึน 
 ก. ป่ินจะไดเ้ก็บดอกไมไ้ดเ้ร็วข้ึน   
 ข. ป่ินจะไม่ตกสะพาน 
 ค. ป่ินจะไดไ้ปถึงสวนผกัก่อนแม่กบัป่าน 
 ง. ป่ินจะไดว้ิง่ตามเพื่อจบัผเีส้ือ 
 

ค ำช้ีแจง: อ่านเร่ืองสั้น ๆ ต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 25-26 
  เช่ือผมเถิดคุณ ผมชวนให้เวน้ความชัว่นั้น ก็คือชวนให้คุณไดรั้กษาสมบติัอนัมีค่ายิ่งประจ า
ชีวิตคือ อิสรภาพ ให้ด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืนนาน ให้รักษาฐานะไว้ ไม่ต้องพินาศล่มจมต่างหาก         
หมัน่เพียรแสวงหาทรัพยใ์นทางท่ีชอบ รู้จกัประหยดัอดออม รู้จกัใชจ่้ายพอเหมาะสมเป็นตน้ โลกน้ี
ยงัไม่แคบ ยงัไม่หมดหวงั ส าหรับผูมี้ความพากเพียรเลย แต่คนท่ีไม่ยอมท าอะไรช่วยตนเอง นัง่คอย
นอนคอยใหโ้ชควาสนาวิง่มาหานั้นต่างหากท่ีจะเสียเวลาเปล่าและจะยิง่แยล่งไปทุกวนั 
 

25.  การรักษาสมบติัประจ าชีวติคือขอ้ใด 
 ก. ความกลา้หาญ    ข. ความรับผดิชอบ 
 ค. ความเป็นอิสรภาพ    ง. ความเป็นตวัของตวัเอง 
26.  เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีกล่าวถึงเร่ืองอะไร 
 ก. ความชัว่     ข. ความดี 
 ค. ความอดทน    ง. ความพากเพียร 

 

ค ำช้ีแจง: อ่านเร่ืองสั้น ๆ ต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้ 27-30 
ในฤดูน ้ าหลากหลังออกพรรษาแล้วทุกวดัจะมีงานกฐินในงานน้ีจะมีการแข่งเรือพาย 

ชาวบา้น จะน าเรือพายท่ีมีฝีพาย ตั้งแต่ 30-50 คนมาแข่งเรือพายตามล าน ้า 
  ยายเล่าว่าสมยัก่อนมีการเล่นเพลงเรือร้องโต้ตอบกนั ระหว่างหนุ่มสาว เป็นท่ีครึกคร้ืน
สนุกสนาน 
 

27.  ประเพณีทอดกฐินจะจดัท าในช่วงเวลาใด 
 ก. หลงัออกพรรษา    ข.  เสร็จส้ินฤดูน ้าหลาก 
 ค. ระหวา่งพรรษา    ง. ถูกทุกขอ้ 
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28.  ในฤดูน ้าหลากจะมีการละเล่นในขอ้ใด 
 ก. แข่งขนัวา่ยน ้า    ข. แข่งขนักรรเชียงเรือ 
 ค. แข่งขนัเรือพาย    ง. แข่งขนัเรือร้องเพลง 
29. การร้องโตต้อบระหวา่งหนุ่มสาวในฤดูน ้าหลากเรียกวา่อะไร 
 ก. การร้องเพลงเก้ียว    ข. การร้องเพลงเรือ 
 ค. การร้องเพลงพวงมาลยั   ง. การร้องเพลงสักวา 
30.  ฤดูน ้าหลากน่าจะหมายถึงฤดูใด 
 ก. ฤดูแลง้     ข. ฤดูร้อน 
 ค. ฤดูหนาว     ง. ฤดูฝน 

 
 
 

 
--------------------------------------------------- 
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เฉลย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนจับใจควำม 
ช้ันประถมศึกษำปีที ่ 6 

 
ขอ้ท่ี เฉลย ขอ้ท่ี เฉลย 
1 ค 16 ง 
2 ง 17 ก 
3 ค 18 ข 
4 ก 19 ก 
5 ง 20 ค 
6 ก 21 ค 
7 ข 22 ก 
8 ข 23 ก 
9 ง 24 ข 
10 ง 25 ค 
11 ข 26 ง 
12 ง 27 ก 
13 ก 28 ค 
14 ข 29 ข 
15 ค 30 ง 
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ภำคผนวก ง 
ผลกำรวเิครำะห์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
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ตารางท่ี 4  ประเมินความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ย 
 วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 

 สูตร  ค่าความเท่ียงตรง  IOC =
N

R
 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละสาระการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 
3 
 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยั และความสามารถ 
ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 

4 
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะและ
เจตคติ 

+1 0 +1 0.67 

5 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน 1 1 +1 1.00 
6 
 

เน้ือหาน่าสนใจและจูงใจผูเ้รียนใหมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และ
เขา้ร่วมกิจกรรม 

+1 0 +1 0.67 

7 
 

เน้ือหามีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์วยั และ 
ความสามารถของผูเ้รียน 

+1 0 +1 0.67 

8 การเรียงล าดบัของเน้ือหาชดัเจน ไม่วกวน +1 0 +1 0.67 
9 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1.00 
10 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและจุดประสงค ์ +1 +1 0 0.67 
11 ภาษาท่ีใชช้ดัเจนและช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 
12 
 

ภาพประกอบท่ีใชส้มัพนัธ์เช่ือมโยงกบัเน้ือหาของแผนการจดั 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

13 การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
14 การวดัและประเมินผลระบุเคร่ืองมือวดัและประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน +1 0 +1 0.67 
15 
 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลชดัเจนท าใหรู้้วา่นกัเรียนบรรลุตาม 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

0 +1 +1 0.67 

ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม 0.82 
 

หมายเหตุ +1 เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 -1  เม่ือแน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
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ตารางท่ี 5  ประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 สูตร  ค่าความเท่ียงตรง IOC =
N

R
 

 

เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

 
 
 
ก า ร อ่ าน จับ
ใจความจาก
ข่าว 

1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
การอ่านจับ
ใจความจาก
นิทาน 
 
 

1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
ถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ไดแ้ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 

การอ่านจับ
ใจความจาก
บทความ 
 

1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้ง 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน
ไดแ้ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ตารางท่ี 6   

16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
25 +1 +1 0 0.67 



 134 

ตารางท่ี 5  ประเมินความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (ต่อ) 

 สูตร  ค่าความเท่ียงตรง IOC =
N

R
 

 

เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

การอ่านจับ
ใจความจาก
สารคดี 

 

1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ไดถู้กตอ้ง 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน
ไดแ้ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

26 +1 +1 +1 1.00 
27 +1 +1 0 0.67 
28 +1 +1 +1 1.00 
29 +1 +1 +1 1.00 
30 +1 +1 +1 1.00 
31 +1 +1 +1 1.00 
32 +1 +1 +1 1.00 
33 +1 +1 +1 1.00 
34 +1 +1 +1 1.00 

การอ่านจับ
ใจความจาก
เร่ืองสั้นๆ 

 

 
1. นกัเรียนสามารถอ่านเร่ืองจบในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ไดถู้กตอ้ง 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน
ไดแ้ละน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

35 +1 +1 +1 1.00 
36 +1 +1 +1 1.00 
37 +1 +1 +1 1.00 
38 +1 +1 +1 1.00 
39 +1 +1 +1 1.00 
40 +1 +1 +1 1.00 
41 +1 +1 +1 1.00 
42 +1 +1 +1 1.00 
43 +1 +1 +1 1.00 
44 +1 +1 +1 1.00 
45 +1 +1 0 0.67 

ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม 0.98 
 

หมายเหตุ +1  เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  -1  เม่ือแน่ใจวา่แบบทดสอบไม่มีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู 
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ตารางท่ี 6  ประเมินความเท่ียงตรงของแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ือง การอ่านจบัใจความดว้ย 
                 วธีิการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 

 สูตร  ค่าความเท่ียงตรง  IOC =
N

R
 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1 
การจดั
กิจกรรม
การเรียนรู้ 

1. ภาพประกอบท่ีใชช่้วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน +1 +1 +1 1.00 

2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร่วมกบัครู 

+1 +1 +1 1.00 

3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา +1 0 +1 0.67 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิด 

+1 +1 +1 1.00 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบ +1 +1 0 0.67 

2 
เน้ือหา 

6. เน้ือหาท่ีเรียนต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้นตอน +1 +1 +1 1.00 

7. เน้ือหามีความยากง่ายพอเหมาะ +1 +1 +1 1.00 

8. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสรุปเน้ือหาร่วมกนักบัครู +1 +1 +1 1.00 

9. เน้ือหาท่ีสอนท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้าย +1 +1 +1 1.00 

10. ภาษาท่ีใชช้ดัเจนท าใหเ้ขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 

3
ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ
จากการ
เรียนรู้ 

11. การจดัการเรียนรู้ส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน +1 +1 +1 1.00 

12. การจดัการเรียนรู้ส่งผลใหน้กัเรียนจ าเน้ือหาไดน้าน +1 +1 +1 1.00 

13. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความมากข้ึน +1 0 +1 0.67 
14. นกัเรียนมีความพึงพอใจในความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
ของตนเองภายหลงัจากไดรั้บการสอนแบบ DR-TA 

+1 +1 +1 1.00 

15 .  นัก เ รี ยนสามารถน าความ รู้ ท่ี ได้ รั บไปประยุกต์ ใช้กับ
ชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 1.00 

ค่าความสอดคลอ้งโดยรวม 0.93 
 

หมายเหตุ +1  เม่ือแน่ใจวา่   ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่  ค  าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  -1  เม่ือแน่ใจวา่  ค  าถามไม่มีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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ตารางท่ี 7   ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่าน 
 จบัใจความ  จ  านวน 45 ขอ้ 
 

ขอ้ท่ี P R ขอ้ท่ี P R 
1 0.25 0.30 26 0.75 0.50 
2 0.47 0.40 27 0.67 0.70 
3 0.20 0.20 28 0.80 0.30 
4 0.50 0.90 29 0.82 0.10 
5 0.77 0.30 30 0.92 0.10 
6 0.40 0.30 31 0.70 0.40 
7 0.30 0.50 32 0.70 0.20 
8 0.75 0.40 33 0.95 0.10 
9 0.60 0.50 34 0.90 0.20 
10 0.87 0.20 35 0.85 0.10 
11 1.00 -0.10 36 0.62 0.50 
12 0.80 0.50 37 0.60 0.40 
13 0.35 0.50 38 0.92 0.10 
14 0.97 0.00 39 0.27 0.30 
15 0.72 0.50 40 0.55 0.30 
16 0.85 0.40 41 0.77 -0.20 
17 0.87 0.20 42 0.55 0.50 
18 0.82 0.40 43 0.70 0.30 
19 0.57 0.20 44 0.65 0.20 
20 0.70 0.00 45 0.47 0.20 
21 0.65 0.80 
22 0.60 0.60 
23 0.70 0.20 
24 0.55 0.60 
25 0.90 0.20 

  
 ขอ้สอบท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ 15 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 29, 30, 33, 
34, 35, 38, 41  จึงตดัขอ้สอบท่ีไม่อยูใ่นเกณฑอ์อก จึงมีขอ้สอบท่ีใชไ้ดท้ั้งส้ิน จ านวน 30 ขอ้ 
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ตารางท่ี 8   แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
 การอ่านจบัใจความ จ านวน 30 ขอ้ 
 

ขอ้ p r  ขอ้ p r 

1 0.25 0.30  16 0.70 0.20 

2 0.47 0.40  17 0.55 0.60 

3 0.20 0.20  18 0.75 0.50 

4 0.50 0.90  19 0.67 0.70 

5 0.77 0.30  20 0.80 0.30 

6 0.40 0.30  21 0.70 0.40 

7 0.30 0.50  22 0.70 0.20 

8 0.75 0.40  23 0.62 0.50 

9 0.60 0.50  24 0.60 0.40 

10 0.80 0.50  25 0.27 0.30 

11 0.35 0.50  26 0.55 0.30 

12 0.72 0.50  27 0.55 0.50 

13 0.57 0.20  28 0.70 0.30 

14 0.65 0.80  29 0.65 0.20 

15 0.60 0.60  30 0.47 0.20 
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ตารางท่ี 9   ผลการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ก่อนและ 
 หลงัการสอนดว้ยวธีิการสอนอ่านแบบ  DR-TA 
 

คนท่ี ทดสอบก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน 
(30 คะแนน) 

คนท่ี ทดสอบก่อนเรียน 
(30 คะแนน) 

ทดสอบหลงัเรียน 
(30 คะแนน) 

1 20 21 16 20 25 

2 26 26 17 23 26 
3 25 27 18 19 19 
4 23 27 19 24 27 
5 16 21 20 22 26 
6 14 19 21 21 26 
7 14 20 22 21 26 
8 20 24 23 22 26 
9 21 26 24 21 24 
10 18 21 25 19 22 
11 22 26 26 22 24 
12 18 23 27 17 23 
13 20 24 28 20 23 
14 16 19 29 23 26 
15 21 25 30 25 26 
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