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55255318:  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ/การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 

วรัญญา บุรินทร์รัตน์: การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ยและผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 161 หน้า. 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL 
plus 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน 
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก  

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 2) แบบทดสอบ               
วัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่ อง  การอ่านจับใจความ  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนัก เรียนที่ มี ต่อการ เรี ยน                              
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus การวิเคราะห์

ข้อมูล   ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    

โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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The purposes of this research were : 1) to compare the achievement in reading for 

comprehension of Matthayomsuksa 2 students before and after taught by cooperative learning 
STAD technique with KWL plus. 2) to study Matthayomsuksa 2’ opinions taught by cooperative 
learning STAD technique with KWL plus. Sample used in this study are students from 
Matthayomsuksa 2/5 SamutsakornWuttichai School who are studying semester 2 in the academic 
year, 2016 consisted of the 30 students which is derived from a simple random sampling by means 
of a lottery.  

The research instruments were : reading for comprehension’s lesson plan taught by 
cooperative learning STAD technique with KWL plus, reading for comprehension’s test and the 
questionnaire on opinions toward taught by cooperative learning STAD technique with KWL plus. 

The data were analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test dependent. 
The results of this research were as follow:  
1. The average scores of achievement in reading for comprehensionท of 

Matthayomsuksa 2 students before and after taught by cooperative learning STAD technique with 
KWL plus in the post-test were higher than pre-test scores were statistically significant at the .01 
level. 

2. The opinions of the Matthayomsuksa 2 students toward taught by cooperative 
learning STAD technique with KWL plus were at a high level agreement. 
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กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร และอาจารย์ฉวีวรรณ จันทร์หอม ครูช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการพิจารณา
ตรวจสอบให้ค าแนะน าและแก้ไขเครื่องมือวิจัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงและ
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ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู เพื่อนครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยส่งผล
ให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกท่านท่ีได้ให้ความรัก                
ความเมตตา การอบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู้อันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่ครั้งศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตจนถึงในระดับปริญญามหาบัณฑิตในครั้งนี้  ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน รวมถึง
เพื่อนรวมรุ่นในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และขอบคุณ     
นายกฤษณะ ล าทะแย กัลยาณมิตรท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสุรวุธ และคุณแม่วาสนา บุรินทร์รัตน์ บุพการีท่ี
ประเสริฐของลูกท่ีให้ก าลังใจและค าสอนจนท าให้ลูกส าเร็จได้ทุกวันนี้  ย่าสมถวิล บุรินทร์รัตน์ ครูคน
แรกในชีวิตของหลาน  นายธนพล ทองหล่อ คู่ชีวิตท่ีดูแลท้ังในยามทุกข์และสุข ครอบครัวบุรินทร์รัตน์ 
และทองหล่อ คุณประโยชน์ใดอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันนี้โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิต โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารกันอย่างแพร่หลาย เพื่อท่ีจะ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารส าหรับแนวทางในการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาส่ิงต่าง  ๆ ใน
ประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเพียงใดก็
ตามไม่ได้หมายความว่า ผู้รับสารจะมีความเข้าใจข่าวสารได้อย่างถูกต้องเสมอไป ส่ิงหนึ่งท่ีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการท่ีจะรับรู้หรือท าความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารเหล่านั้น คือ การอ่าน  
เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการท่ีจะได้รับความรู้มาใช้ท าประโยชน์ต่าง ๆ ดังท่ี ประเทิน 
มหาขนัธ์ (2530: 4) ได้กล่าวไว้ว่า  

การอ่านมีบทบาทอย่างส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน ท้ังน้ีเพราะเหตุ
ว่าการอ่านนอกจากจะท าให้ผู้อ่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาที่
เก่ียวข้องกับสังคมยังช่วยให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
อีกด้วย ซึ่งสามารถท าให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียน ย่ิงกว่าน้ัน การอ่านยัง
เป็นการตอบสนองความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นวิสัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
เป็นการขยายทรรศนะของ ผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงได้กว้างขว้าง ทั้งยังช่วยสนองความ
ต้องการทางสังคมทางด้านนันทนาการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ มีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของคนทุกวัยทังในด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ง ศิริพร ลิมตระการ (2541: 5-6) กล่าวถึง ความส าคัญของการอ่าน
ไว้สรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคัญมากในชีวิตประจ าวันของทุกคน ข้อมูลหรือความรู้ ความเจริญใน
แทบทุกด้านได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของส่ิงตีพิมพ์มากมาย บุคคลในวงการต่าง ๆ จึงควรมีความรู้
และความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติในท่ีสุด  แม้จะพ้นวัยศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตาม เป้าหมายขั้นพื้นฐานของ  



2 
 

การศึกษาก็มุ่งเน้นท่ีจะให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ ด้วยหวังว่าผู้เรียนจะได้อาศัยทักษะ
การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ต่อไปและน าความรู้มาช่วยในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 

นอกจากนี้ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่า การอ่านเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต 
เนื่องจากวิทยาการสาขาต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ท่ีอ่านมาก                 
ย่อม ได้รับประสบการณ์ มากสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อไป                       
สอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกุล (2544: 56) กล่าวว่า การเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนต้องหัด
อ่านหนังสือด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน การพัฒนาความสามารถในการอ่านจากวิธีหนึ่งไปยังอีกวิธีหนึ่ง
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2533: 7) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 80-90 มาจากการอ่าน โดยการอ่านมี
ความส าคัญช่วยให้คนได้เพิ่มพูนความรู้ ท้ังยังเป็นรากฐานในการเรียนวิชาอื่น  ๆ นักเรียนท่ีอ่านได้ดี
ตามไปด้วย การอ่านจึงเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ดังนั้นผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านคือสามารถอ่านได้มาก อ่านได้เร็วและ
อ่านได้ถูกต้องย่อมมีโอกาสในชีวิตหลายๆด้านมากกว่า ตลอดจนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
กว่าผู้ท่ีขาดทักษะในการอ่าน การอ่านจึงถือได้ว่าเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง ใน
ฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้  ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ท่ีมี
ความสามารถในการอ่านจะมีโอกาสมากกว่าผู้ท่ีไม่มีความสามารถในการอ่านหรือน้อยกว่า ผู้ท่ีมี
ความสามารถในการอ่านจะเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จ   

เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษาหาความรู้ของผู้เรียน
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การเรียนการสอนท่ีจะมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้มี
ประสิทธิภาพนั้น เพราะการอ่านจับใจความนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของการอ่านทุกประเภท หากผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในการอ่านจับใจความแล้วก็จะท าให้การอ่านในระดับท่ีสูงกว่า
การอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพต่อไปตามล าดับ สอดคล้องกับก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ (2533: 50)   
กล่าวไว้ว่า “การอ่านเป็นเครื่องมือส าหรับแสวงหาความรู้ท่ีดีท่ีสุด นักอ่านท่ีเก่ง ๆ จะอ่านหนังสือได้
รวดเร็ว จับใจความได้ถูกต้องและจับใจความได้มาก”  

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านในระดับพื้นฐานท่ีผู้เรียนทุกคนควรมีเพื่อท าให้การเรียน
ในทุกรายวิชาประสบผลส าเร็จ แต่การอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
ท าซ้ าบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความช านาญ ดังท่ี ศศิธร อินตุ่น (2535: 21) และแววมยุรา เหมือนนิล 
(2541: 17) ให้ความเห็นว่าการอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอไม่ว่าจะ
เรียนเรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตาม เพราะถ้าไม่สามารถอ่านจับใจความได้ นักเรียนจะไม่มีประโยชน์
จากการอ่านเท่าท่ีควร ซึ่งการอ่านจับใจความเป็นความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านระดับต้นและเป็นพื้นฐานท่ี
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ส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องท่ีอ่านไม่ได้ ก็คงไม่สามารถ
อ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีได้เลย   

นอกจากนั้นณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2538: 50) ได้กล่าวถึงปัญหาในการอ่านจับใจความ
ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากนิสัยท่ีไม่รักการอ่านของนักเรียน หรือความต้องการทางด้านการอ่านของนักเรียน
จะเลือกส่ือท่ีอ่านท่ีไม่เป็นสาระ เช่น หนังสือเบาสมอง เมื่อการอ่านไม่ถูกพัฒนาแล้ว ทักษะท่ีตามมา   
เช่น การเขียน การพูด เป็นต้น ย่อมมีปัญหาตามมาจนกลายเป็นปัญหาทางด้านการเรียน และถือเป็น
ความท้าทายให้กับครูผู้สอนท่ีจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ แต่สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีท าให้นักเรียน       
ไม่สนใจในการอ่านนั้นคือ ส่ือท่ีใช้ในการอ่าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนไปพร้อมกัน  
จากส่ือการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน    
ในแต่ละระดับการศึกษา จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
องค์ประกอบอื่น นอกจากเนื้อหาสาระท่ีจะสอน ฉะนั้นแล้ว ส่ือการเรียนรู้จึงเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะต้องท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด และไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะเพียงอย่างเดียว    
แต่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องอื่นแก่ผู้เรียนด้วย เช่นโทรทัศน์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ภูมิภัทร     
ทิศร, 2543: 11)  

จากการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ท 22101 ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีการเรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะการอ่านอยู่ในหลักสูตร
ของสถานศึกษา ซึ่งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จะเรียนในเรื่องการอ่านจับใจความ จากการท่ีผู้สอน
ได้สอนในเรื่องดังกล่าวและได้ให้แบบฝึกหัดในการจับใจความพบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการอ่าน
จับใจความจะเห็นได้จากการท าแบบฝึกหัดท่ียั งไม่สามารถจะเลือกตอบใจความท่ีแท้จริงได้           
ซึ่ งการอ่าน จับใจความถือเป็นพื้นฐานของการอ่านในเบื้องต้น หากนักเรี ยนยังไม่สามารถ                     
อ่านจับใจความได้ก็จะเป็นปัญหาในการเรียนรู้ในทักษะการอ่านอื่น ๆ และส่งผลต่อการอ่านข้อมูล
หรือเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ังในปีการศึกษา 2558 จะพบว่าในสาระการเรียนรู้ของการอ่าน ในปีการศึกษา 
2558 นักเรียนมีผลคะแนนสอบสูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศเพียง 1.61 พร้อมกับผลคะแนน
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ของสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มีต่ ากว่าเกณฑ์เกือบทุกสาระการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยยังมีปัญหาและน่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางท่ียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้  

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ปีการศึกษา 2558 

 
สำระกำรเรียนรู้ 

 
คะแนนเต็ม 

ค่ำสถิติจ ำแนกตำมระดับ 
โรงเรียน ขนำดโรงเรียน 

Mean S.D. Mean S.D. 
กำรอ่ำน 100.00 46.01 14.49 43.36 16.13 
กำรเขียน 100.00 47.37 16.83 44.86 17.48 
กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 100.00 38.13 16.51 33.40 16.16 
หลักกำรใช้ภำษำไทย 100.00 43.28 8.98 41.73 11.01 
วรรณคดีและวรรณกรรม 100.00 42.62 19.07 39.53 20.60 

  
จากการสอบถามความคิดเห็นของครู ผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สมจิตร ทองตระกูล, นงลักษณ์ รักธรรมมั่น และธนู ทอมุด (สัมภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2557) เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเรียน
ภาษาไทยท่ีหลากหลายออกไป เช่น ปัญหานักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทย ไม่เข้าใจ
เนื้อหาวิชาภาษาไทย นักเรียนไม่ต้ังใจเรียนและเบ่ือหน่ายวิชาภาษาไทย ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาไทย
อย่างชัดเจน และปัญหาการขาดแคลนส่ือและวิธีสอนใหม่ ซึ่งล้วนส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์                      
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสามารถสรุปสาเหตุของ
ปัญหาดังกล่าวได้ว่า นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนท้ังด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากพื้นฐาน
ทางครอบครัวเป็นประเด็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด รองลงมา คือ ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาท่ีจบมา           
บางโรงเรียนน าครูสาขาอื่น ๆ มาสอนในรายวิชาภาษาไทย ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ตรงตาม
เนื้อหาและเกิดความน่าเบื่อหน่ายเพราะไม่มีวิธีสอนท่ีเหมาะกับเนื้อหา ตลอดจนครูผู้สอนมีเวลา
เตรียมการสอนน้อยลง เนื่องจากภาระงานอื่น ๆ ท่ีเพิ่มเข้ามา ท าให้ครูสอนโดยวิธีการซ้ าเดิมไม่แปลก
ใหม่และไม่จูงใจกับนักเรียน และปัญหาในเรื่องการขาดงบประมาณในการจัดซื้อส่ือ วัสดุในการสร้าง
ส่ือเพื่อผลิตมาใช้ในการสอนและปรับเปล่ียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ส่วนในการอ่านได้สัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
เพิ่มเติมสรุปได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ ท้ังในบทเรียนและหนังสือ  
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ต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่น  ๆ ตามมา                      
เพราะนักเรียนไม่สามารถจับสาระส าคัญของเนื้อหาท่ีตนเรียนได้เท่าท่ีควร อีกท้ังยังมองว่าวิธีสอนท่ีใช้
ในปัจจุบันอาจยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่าท่ีควร เพราะนักเรียนยังเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ นักเรียน
แยกกันอ่านข้อความแล้วตอบค าถามตามท่ีครูถาม ท าให้นักเรียนบางคนอาจไม่เข้าใจและไม่กล้าถาม
ครูผู้สอนได้ อีกท้ังนิสัยท่ีไม่รักการอ่าน  ในบางคนมีปัญหาถึงขั้นอ่านหนังสือไม่ออกกลายเป็น                 
ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ 

จากการปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการสอนแบบต่างๆเกี่ยวกับการอ่าน                    
จับใจความและจากการศึกษาพบว่า การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันสามารถแก้ปัญหาการเรียน
การสอนการอ่านจับใจความได้ ท้ังนี้มีงานวิจัยหลายเล่มท่ีใช้เทคนิค STAD ได้แก่ กินาริน ตันเสียงสม 
(2548: 126-128) เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับ
วิธีสอนแบบปกติ พัชรินทร์ แจ่มจ ารูญ (2547: 79-83) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ                  
อ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ท่ีได้รับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ  อาภรณ์พรรณ 
พงษ์สวัสด์ิ (2550: 92-94) การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus และอดิศร ขาวสะอาด (2555: 66-67) 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD โดยผลการจากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่า เทคนิค STAD และเทคนิค KWL Plus สามารถ
พัฒนาการอ่านของนักเรียน ตลอดจนท าให้นักเรียนมีแนวทางในการอ่านท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของผู้เรียนได้และความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
แสดงว่านักเรียนมีทัศคติท่ีดีต่อการเรียนด้วยเทคนิค STAD และเทคนิค KWL Plus ผู้วิจัยจึงน า
เทคนิคดังกล่าวมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของผู้เรียน 

การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีให้
ความส าคัญกับการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ประสบความส าเร็จไปพร้อม
กัน อีกท้ังยังช่วยลดความแตกต่างกันในกลุ่มเพื่อนช้ันเรียน เนื่องจากการจัดกลุ่มจะคละความสามารถ
กัน โดยรวมท้ังเด็กท่ีมีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เข้าด้วยกัน และทุกคนจะต้องร่วมมือกัน
ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนให้เข้าใจกันทุกคน จากนั้นครูผู้สอนจะทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน า
ผลคะแนนของทุกคนมาเฉล่ียเป็นคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะช่วยลดความรู้สึก
ด้อยของเด็กอ่อนและเพิ่มความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันของเด็กเก่ง ท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีช่วยเหลือกันในกลุ่มอย่างดี  
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Slavin (Slavin, 1987: 87, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 163-164) การสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Achievement Division) มีขั้นตอน 
5 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นการท างานกลุ่ม ขั้นทดสอบและขั้นสรุป  ในขั้นสอนนั้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นสอน โดยวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 163-164) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ในขั้นสอน คือ ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละสาระ กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าการจ า       
ใช้การสาธิตทักษะ กระบวนการ อธิบายสาระความรู้ให้กระจ่างพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน ตรวจสอบ
ความเข้าใจนักเรียนทุกคนอย่างท่ัวถึงโดยถามค าถามหลายระดับและถามให้ท่ัวถึงทุกคน ครูผู้สอนต้อง
อธิบายค าตอบ บอกสาเหตุท่ีท าผิด และทบทวนวิธีท า พร้อมท้ังสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นเมื่อนักเรียน
เข้าใจเรื่องท่ีสอนไปแล้ว  

นอกจากนี้เทคนิค KWL plus ยังเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียน
สามารถจัดการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได้และน าความรู้เดิมมาใช้ เทคนิค KWL plus นั้น              
(วัชรา เล่าเรียนดี 2556: 132-133) มีกระบวนการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาท่ีผู้เรียน
อ่านได้อย่างเข้าใจ โดยการตอบค าถามท่ีต้ังขึ้นแล้วหาค าตอบให้ได้จากเนื้อหา นอกจากนั้น เทคนิค 
KWL plus จะสามารถท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาท่ีตนอ่านจากการต้ังค าถามแล้ว การเขียนแผนผัง
ความคิดยังช่วยให้ผู้เรียนเขียนเนื้อหาท่ีตนเองได้ศึกษามาในรูปแบบของเส้น ภาพท่ีเหมาะแก่การ
จดจ า เทคนิค KWL plus จึงเป็นเทคนิคท่ีถูกพัฒนาต่อยอดจากเทคนิค KWL เพื่อเพิ่มการสรุปเนื้อหา
ท่ีได้จากการศึกษาในรูปแบบท่ีจดจ าง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเทคนิค KWL plus สามารถ
น าไปใช้สอนในขั้นสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD และเทคนิค KWL plus จะสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสมุทรสาคร    
วุฒิชัยต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Divisions)            
เป็นอีกเทคนิคของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยเน้นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  
ลักษณะเด่นของการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement 
Divisions) คือ การช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จจากคะแนนพัฒนา 
เนื่องจากการจัดกลุ่มสมาชิกนั้นเกิดจากการท่ีครูน าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนหรือผลการเรียน
จัดล าดับเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนไม่ทราบถึงท่ีมาของการจัดกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะคละความสามารถ 
ท าให้นักเรียนท่ีมีความสามารถเก่งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกท่ีอ่อนให้มีผลการเรียนรู้ในเรื่องนั้น  ๆ     
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มากขึ้น วิธีการช่วยเหลือกนในกลุ่มจะลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนลง พร้อมท้ังมีเด็กกลุ่ม
ปานกลางเป็นตัวเช่ือมระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน ท าให้เด็กอ่อนรู้สึกว่าตนเองก็สามารถเรียนรู้
เนื้อหาต่าง ๆ ได้เหมือนเพื่อนสมาชิก เนื่องจากคะแนนพัฒนาของกลุ่มจะต้องน าคะแนนของทุกคนมา
ร่วมกัน  วิธีดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กอ่อนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มสมาชิกและสร้าง
รู้สึกเท่าเทียมกัน  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นน าเสนอเนื้อหา 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย 3) ขั้นสรุป          
4) ขั้นวัดและประเมินผล ทดสอบย่อยรายบุคคล คิดคะแนนเป็นความก้าวหน้าของกลุ่ม  และ             
5) ขั้นสร้างความประทับใจ ยกย่องกลุ่มท่ีได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์เก่ง เก่งมาก ยอดเย่ียม โดยปรับปรุง
ตามแนวคิดของ Slavin (Slavin, 1987: 87, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 163-164) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค KWL Plus น ามาร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD เพื่อให้การสอนการอ่านจับใจความชัดเจนในขั้นตอนของการสอนมากขึ้น จากขั้นสอน
ของเทคนิค STAD ท่ีไม่ได้ระบุเทคนิคหรือวิธีสอนไว้ โดยให้ครูใช้วิธีสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุถึ ง 
จุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมท่ีได้ต้ังไว้เท่านั้น ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคท่ีเหมาะสมกับการอ่านจับใจความ          
ลงในขั้นสอนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นสอนของครูและเป็นการเสริมให้นักเรียนได้บรรลุถึง
จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคท่ีเหมาะกับ
การอ่าน คือ เทคนิค KWL Plus เป็นแนวคิดของคาร์ และ โอเกิล ผู้วิจัยจึงข้อน าเสนอความหมายของ
เทคนิค KWL Plus ตามแนวคิดของ Carr and Ogle, (Carr and Ogle, 1987: 626-631) 

ขั้นที่ 1 นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว K (What we know) 
ขั้นที่ 2 นักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to learn)        
ขั้นที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What  we have learned)  
ขั้นที่ 4  กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปใจความ (Summarizing) 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปขั้นตอนในการสอนท้ังสองวิธี คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ดังแผนภูมิท่ี 1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
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แผนภูมิท่ี 1  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันน ำเสนอเนื้อหำ  
       ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และความรู้ท่ัวไปของงานเขียนแต่ละ
ประเภทท่ีใช้ในการอ่านจับใจความ  
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันกิจกรรมกลุ่มย่อย  
       นักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาความรู้จากกิจกรรม ในขั้นการน าเข้าสู่
บทเรียน ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่องท่ีจะอ่าน เช่น 
ให้นักเรียนดูภาพ หรือใช้ค าถามเพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่องท่ีจะอ่าน ฝึกปฏิบัติโดย
นักเรียนและครูร่วมกันฝึกตามขั้นตอน KWL Plus มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว K (What we know) ครูเสนอ
ชื่อเรื่องหรือค าส าคัญ แล้วกระตุ้นให้นกัเรยีนบอกถงึความรู้เกี่ยวกับชื่อเรื่อง
และค าส าคัญดังกล่าว โดยให้นักเรียนบันทึกลงในช่อง K 
   ขั้นท่ี 2 นักเรียนต้องการรูอ้ะไร W (What we want to learn) 
นักเรียนตั้งค าถามท่ีต้องการรู้อะไรจากเรื่องท่ีจะอ่าน โดยเขียนบันทึกลงใน
ตารางช่อง W โดยครูกระตุ้นให้นกัเรยีนตัง้ค าถามเพือ่น าไปสู่การหาค าตอบ
เพื่อการจับใจความของเรื่องได้ 
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้  
               ขั้ น ท่ี  3 นั ก เรี ยน ได้ เรี ย น รู้ อ ะ ไร  L (What  we have 
learned) ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียด แล้วเขียนบันทึกสิ่งท่ีได้
เรียนรู้จากการอ่านลงในตารางช่อง L ตรวจสอบสิ่งท่ีได้จากการอ่านกับ
ค าถามท่ีได้บันทึกไว้ว่ามีค าถามใดท่ียังไม่ได้ค าตอบและหาค าตอบให้ครบ 
โดยตั้งค าถามเพิ่มเติมได้เท่าท่ีต้องการ 
               ขั้นท่ี 4  กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากขั้นท่ี 1-3 เขียนเป็นแผนผังความคิดและสรุป
ใจความ (Summarizing) นักเรียนเขียนสรุปใจความท่ีได้เป็นความเรียง
ด้วยภาษาและถ้อยค าท่ีสละสลวย  
ข้ันตอนที่ 4 ข้ันวัดและประเมินผล ทดสอบย่อยรำยบุคคล คิดคะแนน
เป็นควำมก้ำวหน้ำของกลุ่ม  
              ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมเพื่อเป็นการทดสอบความรู้รายบุคคล 
ข้ันตอนที่ 5 ข้ันสร้ำงควำมประทับใจ ยกย่องกลุ่มที่ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์เก่ง เก่งมำก ยอดเย่ียม  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรี ย น เรื่ อ งก าร อ่ า น   
จับใจความ 
2. ความคิด เห็ นของ
นั ก เรี ย น ท่ี มี ต่ อ ก าร
เรียนในเรื่องการอ่าน
จับใจความโดยใช้การ
สอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL plus 
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ค ำถำมในกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้               
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ             
ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับใด          
และเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus    

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 
สมมติฐำนในกำรวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้    
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย
ไว้ ดังนี้ 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1.1 ประชำกร  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

สมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 5 ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน 162 คน ซึ่งแต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิ ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2/5                         
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ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ด้วยการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ  
2.2.2 ความ คิด เห็ น ขอ งนั ก เรี ยน ระ ดับ ช้ัน มั ธยม ศึกษ าปี ท่ี  2 ท่ี มี ต่ อ                

การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  
3. เนื้อหำที่ใช้ทดลอง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ก าหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ม.2/2 จับใจความส าคัญ สรุป
ความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่านโดยน าวรรณกรรมท่ีใช้ในการอ่านจับใจจับความท่ี
ก าหนดไว้น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ได้แก่ บทความ นิทานชาดกและเรื่องส้ัน 

4. ระยะเวลำในกำรวิจัย 
 ระยะด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้

เวลาในการด าเนินการวิจัยท้ังหมด 2 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที มีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 2 คาบ ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 8 คาบ  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
1. กำรอ่ำนจับใจควำม หมายถึง กระบวนการท่ีผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้ว่า

เหตุการณ์ในเรื่องมีใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เพื่อเป็นการบอกถึงความเข้าใจสาระส าคัญของเรื่อง 
และเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนจับใจควำม หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ           
ข้อละ 1 คะแนน และอัตนัยจ านวน 1 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน ใช้ส าหรับทดสอบ      
ก่อนเรียน (pretest) และทดสอบหลังเรียน (posttest) 
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3. กำรสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หมายถึง                   
การจัดกิจกรรรมการสอนโดยใช้กิจกรรม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  1. ขั้นน าเสนอเนื้อหา ครูให้ความรู้
เกี่ยวกับประเภทของงานเขียนท่ีน ามาอ่านจับใจความ 2. ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนศึกษาเนื้อหา
ตามกลุ่มย่อยโดยใช้เทคนิค KWL plus ในขั้น K และ W ในการอ่านจับใจความ 3. ขั้นสรุป นักเรียน
ร่วมกันสรุปในส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในขั้น L เพื่อน ามาเขียนแผนผังความคิดและสรุปใจความของเรื่อง                
4. ขั้นวัดและประเมินผล ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยรายบุคคล แล้วคิดคะแนนเป็นความก้าวหน้า
ของกลุ่มและ 5. ขั้นสร้างความประทับใจ ยกย่องกลุ่มท่ีได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์เก่ง เก่งมาก ยอดเย่ียม  

4. ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านระยะเวลา      
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ ท่ีได้รับ  โดยใช้แบบสอบถาม                 
ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 19 ข้อ 

5. นักเรียน  หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2           
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้พัฒนาวิธีการสอนท่ีสามารถแก้ปัญหาการอ่านจับใจความของนักเรียน 
2. ได้พัฒนาความสามารถเรื่องการอ่าน จับใจความของนักเรียนด้วยวิธีสอน ท่ี

หลากหลาย 
3. ได้วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้       

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 
2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ 
2.2 ประเภทของการอ่านจับใจความ 
2.3 กลวิธีการอ่านจับใจความ 
2.4 วิธีสอนการอ่านจับใจความ 
2.5 การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ 
2.6 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ   

3. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
3.1 ความหมายของการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

 3.2 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 3.3 ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 3.4 การคิดคะแนนในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนด้วยเทคนิค KWL plus 

4.1 เทคนิค KWL plus 
4.2 ความหมายของเทคนิค KWL plus 
4.3 เป้าหมายของเทคนิค KWL plus 
4.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL plus 
4.5 บทบาทของครูในการน าเทคนิค KWL 1 ความเป็นมาของ plus มาใช้ 
4.6 ความหมายของแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
4.7 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังความคิด 
4.8 ประโยชน์ของแผนผังความคิด 
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4.9 กฎเกณฑ์ของแผนผังความคิด 
4.10 ขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิด 
4.11 ประเภทของแผนผังความคิด 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวช้องกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL plus 
  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ได้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 1-2) 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญใน
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ                
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน เพื่อน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบ    
ต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ท้ังเป็นทางการและ   
ไม่เป็นทางการและการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 
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หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของภาษา 
ต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูลแนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้ นบ้ าน ท่ี เป็นภู มิ ปัญญาท่ีมี คุณ ค่าของไทย ซึ่ งได้ถ่ ายทอดความรู้ สึกนึ กคิด ค่านิ ยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 1 : การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 : การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ 

ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ตารางท่ี 2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ        

   บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบท 
  พรรณนา   
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน  
  นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

 2. จับใจความส าคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 

3. เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความ
เข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง 
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก
บทความท่ีอ่าน 

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ  
   การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล 
   ของงานเขียน 

การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ  
  เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  อื่น  

 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์ 
   อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า 
   หรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพื่อ 
   น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา    
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

 8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การก าหนดรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

(โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จังหวัดสมุทรสาคร, งานวิชาการ, “หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สมุทรสาครวุฒิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”, 2558) 
วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ท 22101  ภาษาไทย 3       3 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
ท 22102  ภาษาไทย 4       3 ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ตารางท่ี 3   ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี 

สาระที ่1  การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ     

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 

   บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 
 
 
2. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และ   
   อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ 
   ในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ 
   ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล 
   สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความ 
   ท่ีอ่าน 
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ  
   การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล 
   ของงานเขียน 

*  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
-  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบท
พรรณนา 
-  บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 
* การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  บทความ 
-  บันทึกเหตุการณ์ 
-  บทสนทนา 
-  บทโฆษณา 
-  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
-  งานเขียนหรือบทความแสดง 
   ข้อเท็จจริง 
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ตารางท่ี 3   ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี (ต่อ) 

สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ     

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 7. อ่านหนังสือ  บทความ หรือค าประพันธ์อย่าง 

   หลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ี 
   ได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาชีวิต 
8. มีมารยาทในการอ่าน                                                    

-  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
*  การอ่านตามความสนใจ เช่น 
-  หนังสือนอกเวลา 
-  หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 
-  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน                                                         
*  มารยาทในการอ่าน 

 

คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  ย่อความ  เขียน
รายงานจากส่ิงท่ีอ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไป
ได้ของเรื่องท่ีอ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน 

แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู  น าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         
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มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
น่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอื่น  ๆ ค าทับศัพท์ 
และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงส่ีสุภาพ 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย 4   รหัสวิชา ท 22102         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            จ านวน   3   ช่ัวโมง / สัปดาห์                จ านวน    1.5   หน่วยกิต 
       

ฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และพูด ด้วยกระบวนการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง  
อ่านจับใจความ อ่านตามความสนใจ  สรุปความและอธิบาย แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์
จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อสังเกต ชวนเช่ือ โน้มน้าวใจ จากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียน  
คัดลายมือ เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ย่อความ เรียงความ รายงานข้อมูล 
ข่าวสาร งานค้นคว้าสืบค้น หัวข้อท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการฟัง การดูและการพูดอย่าง
มีวิจารณญาณ  พูดแสดง  ความคิดเห็น ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  เรียนรู้หลักภาษา 
โครงสร้างของประโยค  แต่งบทร้อยกรอง การใช้ภาษา  พลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา รู้รักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา 
สร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม สร้างความคิดรวบยอดสร้างเจตคติ เรียนความรู้ ความเข้าใจ  
อภิปราย น าเสนอผลงาน  ทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกปฏิบัติและ
กระบวนการกลุ่ม  เพื่อสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ วิจารณ์ ยกเหตุผล รู้คุณค่า  จดจ าบทร้อยกรองท่ีสนใจ 
น ากระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง  การดู และการพูด ทักษะทางหลักภาษา การใช้ภาษา ปริทัศน์
วรรณคดีและวรรณกรรมได้อย่างสมเหตุผล น าความรู้ ความคิด  เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิตจริง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุม
เนื้อหาสาระครบถ้วนแกนกลาง และตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 
 
ตัวชี้วัด   
ท 1.1    ม.2/1 ม.2/2 ม.2/8  
ท 2.1    ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 
ท 3.1    ม.2/1 ม.2/4 ม.2/6 
ท 4.1    ม.2/2 ม.2/3 ม.2/5 
ท 5.1    ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย 4   รหัสวิชา ท 22102         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            จ านวน   3   ช่ัวโมง / สัปดาห์                 จ านวน    1.5   หน่วยกิต 

ตารางท่ี 4   โครงสร้างรายวิชา รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท 22102 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  
จากโครงสร้างรายวิชา รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท 22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ผู้วิจัยได้เลือกแสดงโครงสร้างรายวิชา 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ศิลาจารึก และได้เลือกแผนการเรียนรู้ ย่อยท่ี 1 การอ่านจับใจความ จ านวน           
6 คาบมาใช้ในการทดลอง 
  
2. แนวคิดเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความเป็นทักษะการอ่านระดับพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อผู้อ่าน  เนื่องจากการอ่านจับ
ใจความส าคัญเป็นพื้นฐานของการอ่านในรับท่ีสูงต่อไป หากผู้อ่านไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้
ก็จะยากต่อการอ่านประเภทอื่น ๆ การอ่านจับใจความส าคัญนั้นมีกลวิธีการอ่านท่ีต้องอาศัย     ความ

หน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ย่อย เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ศิลาจารึก 

ท 1.1 ม.2/1 การอ่านจับใจความ 6  3 

ท 2.1 ม.2/5  การสืบค้นและรายงาน 2  3 
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/6 การฟัง พูด ดู เพื่อตีความ 4  2 
ท 2.1 ม.2/2, ม.2/8 การเขียนบรรยายและพรรณนา 3  3 

ท 2.1 ม.2/3, ม.2/8 การเขียนเรียงความจาก
ประสบการณ์ 

2  3 

ท 2.1 ม.2/6, ม.2/8 การเขียนจดหมายกิจธุระ 3  3 
ท 2.1 ม.2/5, ม.2/8 การเขียนรายงาน 6  3 
ท 4.1 ม.2/2 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 6   2 
ท 4.1 ม.2/5 ค าภาษาต่างประเทศท่ีมีใน

ภาษาไทย 
2 2 

ท 3.1 ม.2/4 การพูดในโอกาสต่าง ๆ 2 3 
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เข้าใจและความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องเรียนรู้กลวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ 

ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญต่อตัวของผู้เรียน การอ่านจับใจความถือ
เป็นทักษะการอ่านประเภทหนึ่งท่ีเป็นพื้นฐานของผู้เรียน โดยการอ่านจับใจความมี ผู้ให้นิยาม
ความหมายไว้ ดังนี้ 

การอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานท่ีน าไปใช้เป็นพื้นฐาน
ในการอ่าน ดังท่ี กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2526: 49) กล่าวถึงความส าคัญของการสอน
อ่านจับใจความว่า การเน้นการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ เพราะต้องการให้อ่านรู้เรื่อง         
จับใจความได้ เป็นการจูงใจให้อยากอ่านหนังสือ  สายสุนี  สกุลแก้ว (2534: 24) และนภาลัย      
สุวรรณธาดา (2534: 565) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญว่า เป็นความสามารถของ
ผู้อ่านท่ีจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง ตลอดจนวินิจฉัยคุณค่าส่ิงท่ีตนอ่านได้อย่างมีเหตุผล     
ดนยา วงศ์ธนะชัย (2529: 156) และบรรเทา กิตติศักดิ์ (2536: 117) อธิบายความหมายของการอ่าน
จับใจความว่าการอ่านจับใจความเป็นการอ่านอย่างละเอียด เพื่อสรุปใจความของงานเขียนแต่ละย่อ
หน้า และอธิบายถึงค าว่าใจความว่าเป็นข้อความท่ีท าหน้าท่ีคลุมใจความของข้อความอื่น  ๆ ในตอน 
นั้น ๆ ไว้ทั้งหมด ข้อความนอกจากนั้นจึงเป็นพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความเท่านั้น ส่วนใหญ่
ใจความในแต่ละย่อหน้าจะมีเพียงประเภทเดียว มีลักษณะเป็นประโยค อาจเป็นประโยคเด่ียวหรือ
ประโยคซ้อนก็ได้ แต่มีบางครั้งท่ีใจความส าคัญไม่ปรากฏเป็นประโยค แต่เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ข้อความตอนนั้น ๆ เท่านั้น  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ใจความ เป็นข้อความท่ีท าให้เรื่องต่างๆด าเนินไป
ได้ ถ้าขาดใจความเสียแล้วเรื่องอื่น ๆ ก็จะไม่เกิดตามมา ซึ่งสอดคล้องกับแววมยุรา เหมือนนิล (2538: 
9) กล่าวไว้ในหนังสือ การอ่านจับใจความว่า การอ่านจับใจความ คือ การอ่านท่ีมุ่ งค้นหาสาระของ
เรื่องหรือหนังสือแต่ละเล่มว่าคืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนท่ีเป็นใจความส าคัญและ
ส่วนท่ีขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบเพื่อให้เรื่องชัดเจนยิ่งขึ้น และสิริอาภา รัชตะหิรัญ (2548: 
34) กล่าวว่าการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพื่อท าความเข้าใจค า ประโยค ข้อความและเนื้อ
เรื่อง สามารถบอกสาระส าคัญของเรื่อง จุดมุ่งหมายของเรื่องได้  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ความหมายของการอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเพื่อสรุป
เนื้อหาของเรื่อง โดยพิจารณาความหมายของค าและประโยค เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องท่ีอ่าน การ
อ่านจับใจความถือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เนื่องจากผู้อ่านต้องจับใจความให้ได้ เพื่อน าสาระส าคัญของ
เนื้อหามาใช้ในการเรียน ดังนั้นผู้อ่านควรฝึกฝนการอ่านจับใจความอยู่เสมอ 

 



22 

2.2 ประเภทของการอ่านจับใจความ 

ประเภทของการอ่านจับใจความมี 2 ประเภท คือ การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวม
และการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการอ่านจับใจความท้ัง 2 ประเภทมีหลักและวิธีการท่ีแตกต่างกัน               
มีผู้เช่ียวชาญได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้                                                                                                         

กาญจนา นาคสกุล (2521: 183) กล่าวถึงแนวการอ่านจับใจความว่ามี 2 ลักษณะ 
คือ  การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวม เป็นการท าความเข้าใจเนื้อหาส่วนรวมของเรื่องหรือหนังสือเป็น
หัวใจของการอ่าน เพราะถ้าผู้อ่านไม่สามารถอ่านจับใจความส่วนรวมได้ ผู้อ่านจะไม่เห็นความสัมพันธ์
ของรายละเอียดต่างๆ และอาจเป็นผลให้ไม่เข้าใจจุดหมายส าคัญของหนังสือนั้น ๆ ได้ วิธีจับใจความ
ส่วนรวมนั้น นอกเหนือจากการสังเกตส่วนประกอบของหนังสือแล้ว อาจจะท าได้ด้วยการพลิกดูหรือ
อ่านผ่าน ๆ หัวข้อต่าง ๆ ท้ังหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยอย่างรวดเร็ว และในเลาเดียวกันก็พยายามจัด
เนื้อหาของหัวข้อเรียงล าดับในสมอง  เพื่อให้ปรากฏเป็นภาพคร่าว ๆ ว่าแต่ละหัวข้อมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร และมีการด าเนินเรื่องไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยวิธี การเช่ือมโยงเนื้อหาตลอดจน
แนวความคิดและข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร การอ่านวิธีนี้เป็นเพียงการอ่านเพื่อรับรู้  

ส่วนการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านขั้นนี้ถือเป็นการอ่านท่ีต่อเนื่องจากการอ่าน   
ขั้นแรก กล่าวคือ ในขณะท่ีอ่านจับใจความส่วนรวมนั้น อาจถือได้ว่าเป็นการอ่านหนังสือตลอดท้ังเล่ม
อย่างผ่าน ๆ เมื่อมาถึงขั้นท่ีจะอ่านจับใจความส าคัญ ผู้อ่านจะต้องอ่านค่อนข้างละเอียด แล้วสรุป
ใจความส าคัญโดยการบันทึก นักอ่านท่ีดีควรจะเก็บสาระส าคัญในหลายแง่มุม เช่น เก็บแนวคิดของ
ผู้เขียน จุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่อง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร 
(2528: 13) กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่ามี 2 ประเภท คือ การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวม เป็น
หัวใจในการอ่านหนังสือทุกชนิด เพราะถ้าผู้อ่านไม่สามารถจับใจความส่วนรวมได้ก็ไม่สามารถเห็น
รายละเอียดข้อปลีกย่อยของเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านวิธีการอ่าน คือ พลิกดูส่วนประกอบของหนังสืออย่าง
คร่าวๆ สังเกตได้จากข้อความซึ่งอาจจะเป็นค า วลี หรือประโยค ควรมีการจดหัวข้อลงในกระดาษ เพื่อ
ป้องกันการลืม และการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ เป็นการจับใจความส าคัญของเนื้อความในแต่ละย่อ
หน้าให้ได้ เพราะประโยคใจความส าคัญถือเป็นกุญแจ เป็นประโยคครอบคลุมเนื้อความ ผู้อ่านจะต้อง
สังเกตว่าใจความส าคัญอยู่ท่ีใดของย่อหน้านั้น โดยปกติจะอยู่ท่ีต้น กลาง หรือท้ายย่อหน้า หลังจาก
นั้นผู้อ่านควรสรุปใจความด้วยส านวนของตนเอง โดยข้อความต้องส้ันกระชับ และพนิตนันท์ บุญพามี 
(2542: 78) กล่าวถึง การอ่านจับใจความว่าสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การอ่านโดยละเอียด 
คือ การอ่านเพื่อเก็บความท่ีเป็นสาระประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดตลอดเรื่อง สามารถรับรู้ท าความ
เข้าใจเรื่องได้อย่างกระจ่างแจ่มแจ้งในขณะท่ีลักษณะท่ีสอง คือ การอ่านโดยสรุป คือ การอ่าน      
เก็บความเฉพาะท่ีเป็นประเด็นส าคัญของเรื่อง ผู้อ่านสามารถรับรู้ท าความเข้าใจเนื้อหาส าคัญของเรื่อง
ได้ 
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จะเห็นได้ว่าประเภทของการอ่านจับใจความนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ การอ่านจับใจความ
ส่วนรวมและการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งท้ังสองประเภทมีความแตกต่างกันโดยการอ่านจับใจความ
เป็นเพียงการอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาส่วนรวมของเรื่อง ส่วนการอ่านจับใจความส าคัญเป็นการอ่าน
เพื่อหาสารัตถะของเรื่อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความตามค า
จ ากัดความของประเภทการอ่านจับใจความดังได้กล่าวมาข้างต้น 

 
2.3 กลวิธีการอ่านจับใจความ 

 การอ่านจับใจความมีกลวิธีในการอ่านอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ผู้อ่านต้องศึกษากลวิธี
ในการอ่าน เพื่อให้การอ่านจับใจความนั้นส าเร็จ เพราะการอ่านจับใจความเป็นขั้นพื้นฐานท่ีผู้อ่านจะ
สามารถพัฒนาการอ่านไปในขั้นการตีความหรือวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่านได้ ดังท่ี ผะอบ โปษะกฤษณะ 
(2526: 16) และเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2528: 19) ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันสรุปโดยย่อได้ว่า ผู้อ่าน
ต้องอ่านเนื้อเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ ระหว่างท่ีอ่านนั้นผู้อ่านหาประโยคท่ีเป็นประโยคส าคัญ แล้วต้ัง
ค าถามเพื่อตอบให้ได้ว่าจากเรื่อง ใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร แล้วสรุปเป็นเนื้อเรื่องด้วยภาษาของตน 
โดยผู้อ่านจะต้องพิจารณาตัดส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นรายละเอียด ข้อปลีกย่อยท่ีปรากฏอยู่ในเรื่องในแต่ละ
ย่อหน้า คือตัวอย่างท่ีประกอบย่อหน้า ส่วนขยายความหรือรายละเอียดต่าง  ๆ ส านวนโวหาร 
อุปมาอุปไมย ข้อความเปรียบเทียบท้ังหลาย ตัวเลข สถิติ วันเดือนปี (เว้นแต่ในกรณีท่ีต้องการผลทาง
ตัวเลขก็ไม่ต้องคัดลอก) ค าถามหรือค าพูดของผู้เขียนซึ่งขยายใจความ ในการอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญนี้ นอกจากผู้อ่านจะสามารถจับใจความได้ถูกต้องและรวดเร็วแล้ว ผู้อ่านยังควรสามารถสรุป
ความออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ท้ังการพูดและการเขียน การสรุปความนี้มีลักษณะเป็นการย่อ
ความชนิดหนึ่ง แต่เป็นการย่อโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง 

แววมยุรา เหมือนนิล (2538: 23) แบ่งขั้นตอนของการอ่านจับใจความไว้ดังนี้   
1. การอ่านจับใจความของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเริ่มต้นจากการอ่านจับใจความใน

แต่ละย่อหน้าให้ถูกต้องแม่นย าเสียก่อน เพราะข้อความตอนหนึ่งหรือย่อหน้าหนึ่งแม้จะมีใจความ
หลายอย่าง  

2. ใจความในแต่ละย่อหน้า หมายถึงข้อความท่ีมีสาระครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อ
หน้านั้นไว้ทั้งหมด 

3. ใจความในแต่ละย่อหน้า ส่วนมากมักอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง โดยมี
ข้อสังเกต คือ ประโยคตอนต้นย่อหน้าเป็นจุดท่ีพบใจความของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากท่ีสุด เพราะ
ผู้เขียนมักบอกประเด็นส าคัญไว้ก่อน ประโยคตอนท้ายย่อหน้าเป็นจุดท่ีพบใจความมากรองลงมาจาก
ประโยคตอนต้นย่อหน้า และประโยคตอนกลางย่อหน้า เป็นจุดท่ีค้นหาใจความได้ยากขึ้น เพราะต้อง
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พิจารณาเปรียบเทียบให้ได้ว่า สาระส าคัญท่ีสุดอยู่ ท่ีประโยคใด ในบางครั้งใจความอาจไม่ปรากฏ
ประโยคใดอย่างชัดเจน 

4. การอ่านจับใจความในแต่ละย่อหน้า นอกจากการพยายามค้นหาประโยคหรือ
ข้อความท่ีสาระคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าไว้ท้ังหมดแล้ว ยังอาจใช้กลวิธีการจับใจความอย่าง    
ง่าย ๆ ด้วยการตัดประโยค หรือข้อความท่ีเป็นส่วนขยาย หรือไม่จ าเป็นในแต่ละย่อหน้าออกไปให้
หมด ในท่ีสุดก็จะเหลือส่วนท่ีเป็นใจความส าคัญของย่อหน้าได้ ส่วนท่ีควรจะตัดออก ได้แก่ ส่วนขยาย
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ  ตัวอย่างประกอบ  ค าศัพท์ ส านวน หรือโวหารท่ียกมา
ประกอบ  ตัวเลข สถิติท่ีเป็นรายละเอียด ค าถามและค าอธิบายของผู้เขียน ช่ือและบุคคลท่ีผู้เขียน
อ้างอิงโดยไม่เน้นความส าคัญและย่อหน้าพิเศษบางย่อหน้าท่ีเป็นส่วนขยายความหรือตัวอย่างของเรื่อง 

ภาทิพย์ ศรีสุทธิ์ (2542: 12) ได้กล่าวถึง การอ่านจับใจความให้บรรลุจุดประสงค์ มี
แนวทางดังนี้  ในขั้นแรกผู้อ่านต้ังจุดมุ่ งหมายในการอ่านได้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่ อหาความรู้             
เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนาของผู้เขียน เพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านได้อย่าง
เหมาะสม และจับใจความหรือค าตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นผู้อ่านส ารวจส่วนประกอบของหนังสือ
อย่าง   คร่าว ๆ เช่น ช่ือเรื่อง ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจงการใช้หนังสือภาคผนวก ฯลฯ เพราะ
ส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือท่ีอ่านได้กว้างขวางและ
รวดเร็ว ท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าประเภทใด เช่น สารคดี ต ารา บทความ ฯลฯ ซึ่งจะช่วย
ให้มีแนวทางอ่านจับใจความส าคัญ ได้ง่าย ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถทางภาษาในด้านการแปล
ความหมายของค า ประโยค และข้อความต่าง ๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกท้ังผู้อ่านต้องใช้ประสบการณ์
หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านมาประกอบจะท าความเข้าใจและจับใจความท่ีอ่านได้ง่ายและ   
รวดเร็วขึ้น 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2537: 114-116) ได้กล่าวถึงวิธีการอ่านจับใจความว่าผู้อ่าน
ได้ผ่านขั้นตอนของการรู้จักค าเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค ากับความหมายและน าไปสู่การสร้างแนวคิด 
โดยสรุปความท้ังหมดท่ีได้จากการอ่านจับใจความออกมาเป็นจุดส าคัญของเรื่อง ดังนี้ ผู้อ่านควรค้นหา
ใจความส าคัญท่ีมีอยู่ในข้อความแต่ละตอนของเรื่อง ผู้อ่านอาจใช้ค าถามเป็นแนวทางในการค้นหา
ค าตอบ เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน ท าไม และอย่างไร แล้วจึงค้นหาค าตอบจากการอ่านข้อความแต่ละ
ตอนอย่างพินิจพิจารณา เพื่อหาประโยคส าคัญมาตอบค าถามให้ถูกต้องต่อไป จากนั้นผู้อ่านจะต้อง
ค้นหาส่วนย่อยนอกเหนือจากใจความส าคัญในแต่ละตอน ซึ่งเป็นความรู้เสริมท่ีช่วยให้ผู้อ่านเห็น
ใจความส าคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สังเกตเหตุการณ์ท่ีเรียงล าดับ โดยพิจารณาเวลา การมาก่อนหรือหลัง 
เช่น วันท่ี... เดือน..... พ.ศ......... และตัวเลขท่ีใช้ นอกจากนี้อาจสังเกตค าหรือกลุ่มค า เช่น “ประการ
แรก” “ประการสุดท้าย” “ต่อมา”หรือ “ภายหลัง” เหล่านี้ เป็นต้น การสังเกตค าเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้อ่านใช้ประโยชน์เพื่อเรียงล าดับเหตุการณ์ คิดท านายผลท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ 
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นอกจากนั้นการอ่านจับใจความสารแต่ละประเภทมักมีแนวทางในการอ่านจับ
ใจความท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของงานเขียนแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถจับใจความได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 41-131) จึงได้เสนอกลวิธีในการอ่านจับ
ใจความงานเขียนแต่ละประเภทมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. การอ่านจับใจความต ารา การอ่านจับใจความหนังสือต าราท่ัวไปควรเริ่มต้น โดย
การส ารวจส่วนประกอบท่ีส าคัญของหนังสือก่อน เพราะจะช่วยช้ีแนะสาระส าคัญของต ารา
ส่วนประกอบท่ีต้องพิจารณา คือ 

1.1 ช่ือต ารา เป็นจุดส าคัญท่ีช้ีแนะใจความได้รวดเร็วท่ีสุด เพราะต ารามักต้ังช่ือ
เรื่องตรงไปตรงมาและบอกให้ทราบขอบข่ายของเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ 

1.2 ค าน า เป็นส่วนท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการอ่านจับใจความ ค าน าจะบอก
จุดมุ่งหมายในการแต่ง ความเป็นมา วิธีเรียบเรียงท่ีส าคัญคือขอบข่ายของหนั งสือหรือแม้แต่
สาระส าคัญของเรื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจต าราได้อย่างรวดเร็ว 

1.3 ค าช้ีแจง ค าแนะน าการใช้ ค านิยม ส่ิงเหล่านี้ผู้อ่านควรพิจารณาอย่างละเอียด 
เพราะผู้แต่งอาจอธิบายวิธีการใช้หรือค าแนะน าวิธีการอ่านซึ่งจะท าให้จับสาระส าคัญได้อย่างสะดวกขึ้น 

1.4 สารบัญ จะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสาระส าคัญท่ีเป็นภาพรวมของต าราท้ังเล่ม
ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะรู้ว่ามีเนื้อหาท้ังหมดกี่เรื่อง เกี่ยวข้องกับอะไร และมีขอบข่ายกว้างเพียงใด 

1.5 แนวคิดส าคัญหรือสรุปท้ายบท ต าราจ านวนมากจะสรุปใจความส าคัญไว้ท้าย
บท หากไม่ต้องการรายละเอียดหรือเพียงต้องการจับสาระส าคัญของต าราอย่างคร่าว ๆ เพียงแค่อ่าน
บทสรุปท้ายบทก็เพียงพอแล้ว 

1.6 แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมท้ายบท เป็นส่วนท่ีใช้ทดสอบความรู้ การท า
แบบฝึกหัดท้ายบทจึงเป็นการค้นหาใจความส าคัญในแต่ละบทได้ส่วนหนึ่ง 

1.7 บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์และดัชนี ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้
เพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นเนื้อหาท่ีไม่ยาว
เกินไปจึงเป็นประโยชน์ต่อการอ่านจับใจความส่วนหนึ่ง 

2. การอ่านจับใจความข่าว การอ่านจับใจความข่าวได้รวดเร็วท่ีสุด โครงสร้างและ
รูปแบบของการเขียนข่าวจะมีส่วนช้ีแนะการอ่านจับใจความให้ถูกต้องและรวดเร็วได้มาก แนวทางการ
อ่านจับใจความข่าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณา ดังนี้ 

2.1 พาดหัวข่าว เป็นจุดบอกใจความส าคัญท่ีสุดของข่าวได้ชัดเจนและรวดเร็ว                      
เพราะจะประมวลหัวใจของข่าวท้ังหมดมาเสนอไว้อย่างส้ัน ๆ เป็นอันดับแรก หากได้ใจความส าคัญ
ชัดเจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้ว ไม่ต้องอ่านส่วนอื่นอีกก็ได้ 
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2.2 ความน าหรือวรรคน า เป็นส่วนต่อเนื่องจากพาดหัวข่าว ความน าหรือวรรค
น าจะเป็นการสรุปใจความของข่าวท้ังหมดไว้อย่างส้ัน ๆ และชัดเจนท่ีสุด ฉะนั้นถ้ามีเวลาในการอ่าน
ข่าวน้อยหรือไม่ต้องการรายละเอียดของข่าว เพียงการอ่านพาดหัวข่าวและความน าหรือวรรคน าก็
สามารถจับใจความของข่าวได้แล้ว 

2.3 เนื้อข่าว นับเป็นรายละเอียดท่ีขยายใจความส าคัญของข่าวเท่านั้น แต่ถ้า
ต้องการเพียงใจความส าคัญของข่าวโดยไม่สนใจรายละเอียดมากนัก ไม่ต้องอ่านเนื้อข่าวก็ได้ แต่
บางครั้งการพาดหัวข่าวหรือความน าอาจเรียกร้องความสนใจเกินไปจนขาดเนื้อหาบางส่วน หากได้
ตรวจสอบจากเนื้อข่าวทั้งหมดอีกครั้งก็จะท าให้ได้เนื้อข่าวครบถ้วนขึ้น 

3. การอ่านจับใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การ
พยายามค้นหาความคิดส าคัญท่ีสุดท่ีผู้แต่งต้องการบอกแก่ผู้อ่านให้ได้ว่าคืออะไร โดยบทความแต่ละ
เรื่องจะมีแนวคิดส าคัญ ซึ่งเป็นใจความส าคัญท่ีสุดของเรื่องเพียงอย่างเดียว ผู้แต่งนิยมเปิดเผยใจความ
ส าคัญของเรื่องไว้ 2 ลักษณะดังนี้   

3.1 การบอกใจความตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุดเพราะการ
กล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหาแล้วเสนอเหตุผล และรายละเอียดขยายความมาก่อนในตอนต้นจน
สรุปให้เห็นหัวใจหรือแก่นเรื่องซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญของผู้แต่งในตอนท้าย                                                                               

3.2 การบอกใจความตอนต้น เป็นการด าเนินเรื่องท่ีตรงข้ามกับแบบแรก คือ 
บอกแนวคิดส าคัญท่ีสุดของผู้แต่งซึ่งเป็นหัวใจหรือแก่นเรื่องให้ผู้อ่านรู้ต้ังแต่ต้นเรื่อง จากนั้นจึงเสนอ
เหตุผลหรือตัวอย่างมาขยายให้เห็นจริงว่า เพราะเหตุใดผู้แต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

การอ่านจับใจความงานเขียนประเภทบทความให้ถูกต้องและรวดเร็ว มี
ข้อสังเกตเป็นแนวทางเพิ่มเติมดังนี้ 

1) จุดช้ีแนะใจความส าคัญของบทความท่ีสามารถค้นหาได้รวดเร็วที่สุดเป็น
อันดับแรก คือ ช่ือเรื่อง เพราะบทความโดยท่ัวไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ช่ือ
เรื่องจึงมักไม่ซับซ้อนและบ่งช้ีหัวใจส าคัญหรือแก่นเรื่องไว้เป็นส่วนมาก 

2) บทความเรื่องหนึ่ง ถ้ามีหลายย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความ
ส าคัญอย่างหนึ่ง เมื่อน าใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกันจะมองเห็นใจความส าคัญ
ท่ีสุดของเรื่องได้ง่าย 

3) งานเขียนประเภทบทความ มักเกี่ยวข้องกับข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ
จึงควรมีประสบการณ์หรือภูมิหลัง 

4) บทความบางเรื่องผู้แต่งไม่ เสนอทรรศนะหรือสาระส าคัญอย่าง
ตรงไปตรงมาจึงควรสังเกตหางเสียงหรือน้ าเสียงของผู้แต่งไปพร้อมกัน เพื่อสรุปให้ได้ว่าผู้แต่งต้องการ
เสนอแก่นเรื่องท่ีแท้จริงอย่างไร 
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4. การอ่านจับใจความสารคดี งานเขียนประเภทสารคดีมีเป้าหมายให้ความรู้
มากกว่าอย่างอื่น การอ่านจับใจความสารคดีท่ีมีประสิทธิภาพจึงต้องสามารถจ าแนกให้ได้ว่าใจความ
ส าคัญท่ีสุดหรือแก่นเรื่องคืออะไร ซึ่งอาจใช้แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

4.1 การตั้งช่ือเรื่อง เป็นจุดช้ีแนะใจความส าคัญท่ีสุดของเรื่องได้ดีและรวดเร็วเป็น
อันดับแรก เพราะสารคดีท่ัวไปมักต้ังช่ือไม่ซับซ้อนและนิยมบอกสาระส าคัญหรือเป้าหมายของผู้แต่งไว้
อย่างตรงไปตรงมา 

4.2 การต้ังหัวข้อเรื่องย่อย ในการแต่งสารคดีขนาดยาวมักนิยมแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นตอน ๆ และใส่หัวข้อเรื่องก ากับเอาไว้ด้วย ซึ่งแท้ท่ีจริงคือประเด็นส าคัญของเรื่องในแต่ละ
ตอนนั่นเอง ถ้าผู้อ่านต้องการจับใจความส าคัญของเรื่องอย่างคร่าวๆและรวดเร็ว อาจพิจารณาจาก
หัวข้อเรื่องย่อยเหล่านั้นโดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดท้ังหมดก็ได้ 

4.3 การค้นหาแก่นเรื่อง ในกรณีท่ีช่ือเรื่องของสารคดีไม่สามารถช้ีแนะใจความ
ส าคัญของเรื่องได้ หรือไม่มีการต้ังหัวเรื่องย่อยสรุปสาระส าคัญในแต่ละตอนเอาไว้ ผู้อ่านจะต้องค้นหา
แก่นเรื่องหรือใจความส าคัญท่ีสุดของเรื่องเอาเอง โดยพยายามจับประเด็นส าคัญในแต่ละย่อหน้า แล้ว
น าแต่ละประเด็นย่อยเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อสรุปหาแก่นเรื่องหรือใจความส าคัญท่ีสุดของ
เรื่องอีกครั้งหนึ่ง เป็นท่ีน่าสังเกตว่าใจความส าคัญจะปรากฏท้ังตอนต้นเรื่องและตอนท้ายเรื่องหรือ
กระจายอยู่ตลอดเรื่อง แต่นิยมมากท่ีสุด มักสรุปบอกเป้าหมายและสาระส าคัญไว้ในตอนท้ายเรื่องอีก
ครั้งหนึ่ง การเริ่มต้นพิจารณาจากช่ือเรื่อง หัวข้อย่อยในเรื่องและสรุปท้ายเรื่องจึงจะช่วยให้จับใจความ
ส าคัญของสารคดีได้แม่นย าและชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. การอ่านจับใจความเรื่องส้ัน การอ่านจับใจความเรื่องส้ันให้ได้ถูกต้องแม่นย าอย่าง
รวดเร็วนับเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงมักมี
โครงเรื่องท่ีซับซ้อนและไม่นิยมบอกเรื่องราวหรือแนวคิดส าคัญอย่างตรงไปตรงมา ผู้อ่านจึงควรใช้
แนวทางพิจารณาดังนี้ 

5.1 ช่ือเรื่อง นับเป็นจุดช้ีแนะหัวใจของเรื่องไว้เป็นอันดับแรก เรื่องส้ันบางเรื่องต้ัง
ช่ือให้เห็นแก่นเรื่องหรือใจความส าคัญได้ชัดเจน แต่บางเรื่องก็ยากต่อการตีความจึงควรพิจารณาจาก
ส่วนอื่นประกอบด้วย 

5.2 แก่นเรื่อง ผู้อ่านควรพิจารณาจากข้อขัดแย้งของเรื่องแล้วติดตามว่าข้อ
ขัดแย้งนั้น มีการส้ินสุดอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ตอนท้ายๆใกล้จบเรื่อง จะท าให้มองเห็นแก่นเรื่องได้
ทันที หลังจากนั้นพยายามสรุปสาระส าคัญ โดยการตอบค าถามให้ได้ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร 
อย่างไร และท าไม ซึ่งนอกจากจะแสดงว่าผู้อ่านจับใจความของเรื่องได้แล้ว ยังจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็น
แก่นเรื่องหรือใจความส าคัญได้ง่ายด้วย 
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5.3 ภูมิหลัง แม้เรื่องส้ันจะเป็นเรื่องสมมติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเรื่องให้ดูสมจริง                 
มากท่ีสุด การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ์ในเรื่องจะช่วยให้จับใจความได้ง่ายข้ึน 

5.4 น้ าเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่ง การจับน้ าเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่งให้ได้
จะช่วยให้จับใจความส าคัญของเรื่องได้แม่นย าขึ้น 

5.5 การอ่านท่ีมุ่งจับใจความส าคัญเพียงเพื่อตอบค าถามใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อย่างไร และท าไม จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ ดังนั้นควรจับใจความ
ย่อยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเรื่องไปพร้อมกัน 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลวิธีการอ่านจับใจความ คือ อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด 
เพื่อให้รู้ว่าเรื่องท่ีอ่านว่าด้วยเรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง หลังจากนั้นอ่านให้ละเอียดเพื่อท า
ความเข้าใจอย่างชัดเจน อีกท้ังงานเขียนแต่ละประเภทยังมีกลวิธีการอ่านจับใจความท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น งานเขียนประเภทสารคดี ประเภทข่าว บทความ สารคดี ฯลฯ ซึ่งกลวิธีในการอ่านจับ
ใจความเป็นเครื่องมือส าหรับผู้อ่านท่ีจะท าให้ผู้อ่านจับใจความส่ิงท่ีอ่านได้ ดังนั้น ผู้อ่านต้องศึกษา
กลวิธีการอ่านจับใจความให้ละเอียดถี่ถ้วนและหมั่นฝึกฝนตามกลวิธีการอ่านจับใจความ ผู้อ่านจะ
ได้รับประโยชน์ในการอ่านจับใจความและน าไปสู่การอ่านประเภทต่าง ๆ ท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

2.4 วิธีสอนการอ่านจับใจความ 

 การสอนอ่านจับใจความให้ผู้เรียนสนใจและได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้นั้น 
ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนอ่านจับใจความท่ีเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
เพื่อท่ีจะท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีการ
สอนอ่านจับใจความดังต่อไปนี้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2537: 104-105) ได้อธิบายวิธีในการสอนอ่านจับใจความมี
หลายวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การสอนอ่านจับใจความโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษา 
การสอนอ่านโดยใช้ประสบการณ์ทางภาษา เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน

มีพัฒนาการทางภาษามากยิ่งขึ้นเป็นการสอนท่ีน าค า ซึ่งนักเรียนรู้แล้วและใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันมา
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการอ่าน ซึ่งจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้นักเรียนใช้เหตุการณ์ท่ีพบเห็นจาก
การอ่านและการบอกเล่า เป็นส่ือในการพัฒนาให้รู้จักค าและความหมายของค าและให้นักเรียนได้มี
โอกาสแบ่งปันประสบการณ์ทางภาษาของตนกับเพื่อนมาใช้พัฒนาในการอ่านจับใจความและให้
นักเรียนรู้จักเรียบเรียงถ้อยค าเป็นเรื่องราวตามล าดับเหตุการณ์ท่ีตนได้เคยพบเห็นส่ือความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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ในการสอนอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนประสบการณ์ทางภาษา ล าดับขั้นตอน
โดยสรุปดังนี้ 

1. ให้นักเรียนเขียนเรื่องท่ีตนสนใจหรือเรื่องท่ีประทับใจมากท่ีสุด 
2. ครูแก้ค าหรือข้อความให้สละสลวยยิ่งขึ้นโดยรักษาแนวคิดของเรื่องไว้ 
3. นักเรียนคัดลอกเรื่องราวอีกครั้งโดยวาดภาพประกอบหรือจัดรูปแบบ รูปเล่มตาม

ความถนัดของนักเรียน 
4. ให้นักเรียนต้ังค าถามจากเนื้อเรื่องและเขียนใส่บัตรค าถามแนบไว้ท้ายเรื่องท่ีเขียน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนค าเฉลยครูเป็นผู้เก็บไว้ 
5. ก าหนดให้นักเรียนอ่านเรื่องราววันละหนึ่งเรื่องแล้วตอบค าถามโดยการตรวจสอบ

ค าตอบครูและบันทึกคะแนน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความ 
การสอนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีส ารวจตรวจทาน 
การอ่านจับใจความโดยวิธีการส ารวจตรวจทานนี้ เป็นการอ่านขั้นสูงเพราะผู้อ่าน

ต้องมีพื้นฐานในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กับการอ่านจับใจความนี้จึงเหมาะกับนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายหรือระดับมัธยมศึกษา ผู้อ่านจะต้องมีประสบการณ์ทางภาษา สามารถตัดสิน 
วินิจฉัย ข้อความ เรื่องท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ในการสอนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีส ารวจ
ตรวจทาน มีดังนี้ 

1. ให้นักเรียนได้ส ารวจเรื่องราวท่ีอ่าน เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 
เพื่อท่ีจะน าไปค้นคว้าหาค าตอบด้วยการอ่านอย่างละเอียดต่อไป 

2. ให้นักเรียนรู้จักตั้งค าถามหรือข้อสงสัยโดยใช้ภาษาส่ือความหมาย 
3. ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยทักษะการอ่านจับใจความมาตอบปัญหาท่ีตน

สงสัย 
4. ให้นักเรียนรู้จักสรุปประเด็นท่ีส าคัญจากการอ่านจับใจความโดยใช้ประสบการณ์

เดิม 
5. เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกข้อมูล โดยใช้

ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่เป็นแนวทางในการวินิจฉัย 
การสอนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีส ารวจตรวจทาน มีล าดับขั้นของการอ่านจับ

ใจความ โดยใช้วิธีการส ารวจตรวจทาน ได้กล่าวว่า การอ่านจับใจความโดยวิธีการส ารวจตรวจทาน มี 
5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นส ารวจ เป็นขั้นท่ีครูแนะน าให้นักเรียนส ารวจเรื่องท่ีอ่าน เช่น ช่ือเรื่อง ช่ือผู้
แต่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนรวมของเรื่อง ในขั้นนี้ต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็ว 
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2. ขั้นต้ังค าถาม ให้นักเรียนต้ังค าถามในเรื่องท่ีส ารวจแล้ว เมื่อนักเรียนคิดได้ครู
เขียนค าถามบนกระดานด าและเลือกข้อค าถามท่ีเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความรู้ท่ีนักสามารถจะ
ค้นคว้าหาค าตอบได้ 

3. ขั้นอ่าน ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องให้ละเอียดเพื่อค้นหาค าตอบท่ีวางไว้ หากนักเรียน
มีข้อสงสัยเพิ่มก็สามารถเพิ่มเติมค าถามเพื่อหาค าตอบได้ 

4. ขัน้เล่าเรื่อง นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องท่ีอ่านท้ังหมดเพื่อตอบค าถาม หากข้อใดมีข้อ
สงสัยเพิ่มก็สามารถร่วมกันอภิปรายได้ 

5. ขั้นทบทวน นักเรียนอ่านเรื่องทบทวนอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่อง ซึ่งในขั้น
นี้นักเรียนจะเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามในการสอนด้วยวิธีนี้ ครูต้องต้ังค าถามเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นหา
ค าตอบและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือข้อสงสัยในเรื่องราวที่อ่านยิ่งขึ้น 

กรมวิชาการ (2545: 49-50) กล่าวว่าการสอนการอ่านจับใจความเป็นการสอนอ่าน
เพื่อมุ่งเน้นเนื้อเรื่อง ไม่พะวงกับการอ่านออกเสียง โดยครูแนะน าให้ต้ังค าถาม โดยครูแนะน าให้ต้ัง
ค าถามส าหรับถามตัวเองจากเรื่องท่ีอ่านว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอะไร ท่ีไหน อย่างไร และในการสอน
ของครูควรแนะน าแนวทางให้ก่อนเพื่อท่ีจะช่วยให้การอ่านจับใจความได้ผลดี เช่น 

1. อธิบายค าบางค าท่ีมีความหมายพิเศษ หรือค าท่ีควรทราบก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหา
ในการเข้าใจความหมายในขณะท่ีอ่านเพื่อจับใจความ 

2. ให้นักเรียนรู้จักจุดมุ่งหมายของการอ่านหรืออาจมีการตั้งค าถามเพื่อค้นหาค าตอบ
จะช่วยให้นักเรียนอ่านจับใจได้ดีขึ้น 

3. มีการสนทนาเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องท่ีจะอ่านก่อนหรือสนทนาเกี่ยวกับภาพหรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีจะให้อ่าน 

4. ก าหนดเนื้ อหาและเวลาท่ีให้ อ่ านได้อย่ างเหมาะสมกับระดับ วัย  และ
ความสามารถ 

5. ควรมีกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการอ่าน เช่น ให้ตอบค าถาม หรือให้เขียนสรุป
เรื่องราวเพื่อทดสอบความเข้าใจ                

บันลือ พฤกษะวัน (2545: 145) กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่าเป็นการอ่านเพื่อ
ต้องการทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส าคัญตรงไหน และมีความหมายอย่างไร มีขั้นตอนใน
การฝึกดังนี้ 

1. อ่านเรื่องราวผ่าน ๆ โดยตลอดเพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง จุดใดตอน
ใดเป็นตอนท่ีส าคัญของเรื่อง 

2. อ่านซ้ าตอนท่ีไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจให้ถูกต้อง 
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3. ตอบค าถามส้ัน ๆ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ หรือบันทึกย่อเพื่อทดสอบความ
เข้าใจตนเอง 

4. เขียนเรียบเรียงใจความด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการฝึก 
1. สอนค าท่ีควรศึกษาหรือค าท่ีมีความหมายพิเศษให้ก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับ

การตีความและจับใจความ 
2. ต้ังค าถามเพื่อค้นหาค าตอบเพื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนอ่าน 
3. สรุปโครงสร้างเรื่องให้ฟังก่อนอ่าน 
4. สนทนาเกี่ยวกับภาพหรือประสบการณ์ท่ีมีส่วนท่ีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 
5. ก าหนดเวลาในการอ่านให้เหมาะสมกับจ านวนค าท่ีอ่าน และลดเวลาให้น้อยลง   

ทีละน้อย 
6. ควรแนะน าเรื่องง่าย ๆ ส้ัน ๆ ให้ฝึกก่อนแล้วเพิ่มความยาวขึ้นตามล าดับ 
7. ให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการอ่าน เช่น การตอบค าถาม สรุปเรื่องเพื่อ

ทดสอบความเข้าใจ 
8. หลังการอ่ านในใจแล้ว อาจให้อ่ านออกเสียงโดยเฉพาะเนื้ อเรื่องท่ี เป็น            

บทร้อยกรอง 
การสอนอ่านจับใจความต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะ และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยวิธีการสอนอ่านจับใจความควรอ่านในใจให้จบ
ก่อน 1 ครั้งแล้วตอบค าถามให้ได้จึงสรุปเรื่องเป็นภาษาของตนเอง ดังนั้นการสอนการอ่านท่ีดีจึงต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการในการด าเนินการ วิธีสอนจึงเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการอ่าน
จับใจความเพื่อให้ผู้เรียนจับใจความได้ดี 

 
2.5 การวัดผลและประเมินผลการอ่านจับใจความ 

 การวัดและการประเมินผลถือเป็นอีกขั้นตอนส าคัญในกระบวนการการสอนการอ่าน             
จับใจความ เพื่อเป็นการวัดความรู้และความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน โดยการวัดผลและ
ประเมินผลนั้นสามารถท าได้หลากหลายวิธีมีดังนี้ 

กรมวิชาการ (2546: 248-249)  ได้กล่าวถึงการประเมินผลการอ่านสรุปได้ว่า เรา
สามารถประเมินผลผู้อ่านได้ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด โดยดูจากความสามารถตามล าดับดังนี้ 

1. ตอบค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
2. เข้าใจค าช้ีแจง ปฏิบัติตามค าช้ีแจงหรือแนะน าท่ีเขียนอธิบายไว้ได้ถูกต้อง 
3. จดจ าและบรรยายส่ิงท่ีอ่านเป็นค าพูดของตัวเองได้ 
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4. ล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่อ่านได้ถูกต้อง 
5. แยกได้ว่ารายละเอียดตอนใดส าคัญ 
6. บอกได้ว่าตัวอย่างหรือค าอธิบายประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับเนื้อความ

ส าคัญตอนใดอย่างไร 
7. บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนื้อความส าคัญหรือใจความส าคัญของ

เรื่องคืออะไร 
8. บอกได้ว่าเนื้อหาของเรื่องท่ีอ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในเรื่องอื่น  ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างไร 
9. แสดงข้อสรุปของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง 
10. บอกได้ว่าในการเขียนเรื่องท่ีอ่านนั้น ผู้เขียนล าดับความโดยยึดหลักใด 
11. บอกได้ว่าอะไรคือความหมายท่ีซ่อนเร้น หรือความหมายท่ีไม่ได้แสดงไว้ตรง ๆ 

ในบทอ่าน  
แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17) กล่าวถึง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการ

อ่านจับใจความของนักเรียนว่าควรมีทักษะดังนี้ 
1. การจัดล าดับเหตุการณ์ในเรื่องท่ีอ่านและสามารถเล่าได้โดยใช้ค าพูดของตนเอง 
2. การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงได้ เช่น ข้อเท็จจริง 
3. รายละเอียด ช่ือ สถานท่ี เหตุการณ์ วันท่ี และอื่น ๆ 
4. การปฏิบัติตามค าส่ังและข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้ 
5. การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได้ 
6. การรวบรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่าท่ีมีอยู่แล้ว 
7. การเลือกความหมายท่ีถูกต้องน าไปใช้ได้ 
8. การให้ตัวอย่างประกอบได้ 
9. การจ าแนกใจความส าคัญและใจความส่วนส าคัญได้ 
10. การกล่าวสรุปได้ 
จะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความสามารถท าได้หลายวิธี ข้ึนอยู่

กับปัจจัยหลายด้าน เช่น เนื้อหา ประเภทของแบบทดสอบ หรือช่วงวัยของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องออกแบบการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อท าให้การวัดและ
ประเมินผลการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพ 
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2.6 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ 

 การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล โดยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

วิสาข์  จัติวัตร์ (2541: 295-338 ) ได้แบ่งการประเมินผลการอ่านออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. การวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal Measures) คือ การสร้างข้อสอบอย่างเป็น
ระบบ  โดยให้นักเรียนท าข้อสอบท่ีสร้างไว้ในช่วงเวลาท่ีก าหนด แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference Tests) เป็นการเปรียบเทียบ
คะแนนของนักเรียนกับคะแนนของกลุ่มนักเรียนท้ังหมดท่ีท าแบบทดสอบว่า นักเรียนคนนั้นสอบได้ใน
ล าดับท่ีเท่าไรของกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบแบบส ารวจ (Survey Test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Test) และแบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) 

1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference Tests) ลักษณะของ
แบบทดสอบนี้คล้ายคลึงกับแบบทดสอบแรก คือ มีข้อความเป็นตอนๆ หรือเรื่องส้ัน ๆ ให้นักเรียนอ่าน
และเลือกตอบ แต่ไม่เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ หรือกับนักเรียนกลุ่มอื่น 
คะแนนของนักเรียนขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์การอ่านเกณฑ์นี้ถือว่านักเรียนมีความส าเร็จอยู่ระหว่างเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 - 90 

2. การวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Measures) ได้แก่ กระบวนการเก็บ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบซึ่งด าเนินไปพร้อมกับกระบวนการเรียนการสอน ครูสามารถเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลทางการอ่านได้จาการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น การสังเกตในช้ันเรียน                 
การพูดคุยกับนักเรียน และการเขียนบันทึกประจ าวันของนักเรียน ตลอดจนการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ 
ในการสังเกต การทดสอบอย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้ 

2.1 การสังเกตนักเรียน 
2.2 รายการค าอ่านท่ีคลาดเคล่ือนไปจากบทอ่าน 
2.3 รายการค าอ่านอย่างไม่เป็นทางการ 
2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่อง 
2.5 การประเมินผลตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 250-251) ได้เสนอแนวทางการทดสอบทางภาษาด้าน
ทักษะการอ่านดังนี้ 

1. การอ่านออกเสียง การทดสอบการอ่านออกเสียงในภาษาท่ีสองจะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อนักเรียนสามารถพูดภาษาท่ีสองได้แล้ว 
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2. การอ่านเพื่อจับใจความ เป็นการทดสอบการรับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ วารสาร 
ประกาศ โฆษณา ตารางเวลารถไฟ จดหมาย ฯลฯ กิจกรรมในการทดสอบทักษะ การอ่านจ าแนกได้
ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบได้อ่านข้อความท่ีมีความยาวตามความ
เหมาะสมท่ีเป็นงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร รายละเอียด
สนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดท่ีแย้งกันเพื่อให้ข้อมูลตรงกันข้าม ตลอดท้ังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
รายละเอียดด้วยกัน 

2.2 ความสามารถในการอ่านจับใจความสามารถระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่องและ
ใจความของเรื่องท่ีอ่านได้ 

2.3 ความสามารถวิ เคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความและ
สุนทรียศาสตร์ของ การใช้ภาษา สามารถใช้ความรู้ด้านค าศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจส่ิงท่ีอ่านและ
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ลีลาภาษาท่ีใช้ในบทอ่านท่ีเป็นตัวกระตุ้น วิเคราะห์ ประเมินและสรุปได้ว่าสาร
ท่ีอ่านนั้นเป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใช้เป็นทางการหรือไม่ทางการ เจตนาทัศนคติของผู้เขียนท่ีแฝง
อยู่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลท่ีเกิดขึ้นต่อความมั่นคง น่าเช่ือถือของสมมติฐานท่ีผู้เขียนต้ังไว้  

การก าหนดระดับความสามารถข้างต้นเป็นล าดับข้ันตอนท่ีขึ้นต่อกันและการก าหนด
ความสามารถตามเกณฑ์ อาจใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นระดับดังนี้ 

 1 หมายถึง  ไม่มีความสามารถ 
 2 หมายถึง  มีความสามารถน้อย 
 3 หมายถึง  มีความสามารถพอประมาณ 
 4 หมายถึง  มีความสามารถมาก                                                                              

   5 หมายถึง  มีความสามารถยอดเยี่ยม เป็นต้น 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินถือเป็นส่ิงส าคัญส าหรับครูในการวัดและประเมินผู้เรียน 

โดยครูต้องเป็นผู้สร้างเกณฑ์ตัดสินท่ีเหมาะสมกับตัวผู้เรียนและชัดเจนในการให้คะแนนจึงจะท าให้การ
วัดผลและประเมินผลถูกต้อง แม่นย าและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement 

Divisions) 

การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Divisions) หรือการ
เรียนแบบร่วมมือกันแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ เป็นอีกเทคนิคของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ โดยเน้นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะมีสมาชิกกลุ่ม 4-5 คน สมาชิกทุกคนจะต้อง
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ช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือกันเรียนรู้จนส าเร็จ ครูท าหน้าท่ีสอนเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มท าพร้อมท้ังแบบทดสอบ เมื่อสมาชิกทุกคนเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดความเข้าใจ
แล้วจะท าการทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนท่ีได้มาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดท่ีมี
คะแนนเฉล่ียถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก็จะได้รับรางวัล  

ลักษณ ะ เด่น ขอ งการสอนแบบร่ วมมื อ ด้วย เทคนิ ค  STAD (Student Teams-
Achievement Divisions) คือ การช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จจาก
คะแนนพัฒนา เนื่องจากการจัดกลุ่มสมาชิกนั้นเกิดจากการท่ีครูน าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน
หรือผลการเรียนจัดล าดับเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนไม่ทราบถึงท่ีมาของการจัดกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะคละ
ความสามารถ ท าให้นักเรียนท่ีมีความสามารถเก่งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกท่ีอ่อนให้มีผลการเรียนรู้ใน
เรื่องนั้นๆมากขึ้น วิธีการช่วยเหลือกันในกลุ่มจะลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนลง พร้อมท้ังมี
เด็กกลุ่มปานกลางเป็นตัวเช่ือมระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน ท าให้เด็กอ่อนรู้สึกว่าตนเองก็สามารถ
เรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ได้เหมือนเพื่อนสมาชิก เนื่องจากคะแนนพัฒนาของกลุ่มจะต้องน าคะแนนของทุก
คนมาร่วมกัน วิธีดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กอ่อนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในกลุ่มสมาชิกและ
สร้างรู้สึกเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2548: 24) ท่ีได้กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือ
กันแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ STAD (Student Teams-Achievement Divisions) เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน 

  
3.1 ความหมายของการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD 

การเรียนแบบร่วมมือกันแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เป็นเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
กันอีกรูปแบบหนึ่ง ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยมีผู้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD ดังนี้ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2549: 1) ได้อธิบายถึงลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือกันแบบ
กลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Divisions) ว่าเป็นวิธีการเรียนท่ีเรียบง่ายท่ีสุดใน
บรรดาการเรียนแบบร่วมมือกันแบบอื่นๆ เหมาะส าหรับครูท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการใช้การเรียน
แบบร่วมมือกัน โดยครูเป็นผู้จัดกลุ่มนักเรียนให้เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ท่ีมีผลระดับการเรียน
แตกต่างกันในอัตราส่วนของนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน เป็น 1:2:1 ตามล าดับ นักเรียนทุกคนจะ
มีคะแนนฐาน (Base score) ของแต่ละคน ในการสอนครูจะเสนอสาระส าคัญของบทเรียนแล้วให้
นักเรียนเรียนรู้หรือท างานร่วมกัน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบบทเรียนในแต่ละ
คาบแล้ว จะได้ท าแบบฝึกทักษะเพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียน แล้วทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนท่ี
ได้จะถูกเปล่ียนไปเป็นคะแนนกลุ่มเพื่อหาคะแนนพัฒนาของแต่ละบุคคล หลักส าคัญของการเรียนคือ               
การสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนต้ังใจเรียนและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เรียนรู้ส่ิงท่ีครูสอน
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อย่างแจ่มแจ้ง ถ้านักเรียนต้องการให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลต้องช่วยเหลือกัน
กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มท าให้ดีท่ีสุด 

Slavin (Slavin, 1987, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556: 40-43) ได้กล่าวว่าการ
สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ได้กล่าวว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกัน
ด้วยเทคนิค STAD หมายถึง การแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท า
กิจกรรมในกลุ่ม หลังจากนั้นครูจะให้ท าแบบทดสอบ คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบจะแปลงเป็น
คะแนนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ระบบท่ีเรียกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ์ผล”  (Achievement Divisions)  

การสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD หมายถึง การแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ 4-5 คน สมาชิกมีความหลากหลายในความสามารถในกลุ่มนี้จะไม่มีการเล่นแข่งขัน เมื่อ
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวนบทเรียนพร้อมแล้วให้ท าแบบทดสอบเวลาประมาณ 15 นาที คะแนนท่ี
ได้จากการท าแบบทดสอบจะแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ระบบท่ีเรียกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ์” 
จะมีโอกาสได้คะแนนต้ังแต่อันดับท่ี 1-6 เท่ากันทุกกลุ่ม คะแนนท่ีแปลงได้จะน าไปรวมกับคะแนนของ
เพื่อนในกลุ่มของตนเป็นคะแนนรวมของกลุ่มวงจรกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายใน
ช้ันเรียน 40 นาที การทบทวนบทเรียน 40 นาทีและการท าแบบทดสอบ 15-20 นาที วงจรนี้จะใช้
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

สรุปได้ว่า การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ในกลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบ
ไปด้วยนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันไป คือ เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 
คน และอ่อน 1 คน นักเรียนท่ีเรียนเก่งจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มดีท่ีสุด ครูมีหน้าท่ีให้ค าแนะน า เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาและให้การเสริมแรงด้วยการ
ให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกันท างาน 

 
3.2 รูป แ บ บ การสอ น แ บ บ ร่วม มื อ ด้ วย เท คนิ ค  STAD (Student Teams-

Achievement Divisions) 

 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ถือเป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
วิธีหนึ่งในอีกหลาย ๆ วิธี ซึ่งในภาพรวมของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือนั้น เป็นการเรียนรู้ท่ีต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน โดยถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันและจะต้องพึ่งพากันจึงจะประสบความส าเร็จ ต้อง
อาศัยหลักการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลและความคิดเห็น ต้องอาศัย
ทักษะการท างานร่วมกันจนน าไปถึงการท าผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังตัวบุคคลหรือกลุ่มท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวัดประเมินได้ ทิศนา แขมมณี (2548: 12) แต่รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากรูปแบบการสอนแบบร่วมมืออื่น ๆ ดังนี้ 
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ทิศนา แขมมณี (2548: 4-5) ได้กล่าวถึง รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ว่า เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากเพื่อน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆเช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดและ
ทักษะการแก้ปัญหา โดยมีวิธีการหลัก ๆ คือ การจัดกลุ่ม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิด
คะแนน และระบบการให้รางวัล เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยอาศัย
การร่วมมือ ช่วยเหลือกัน และแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน 

Slavin (Slavin, 1987, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 40-43) ได้อธิบายถึง
รูปแบบของการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูล (Class presentation) ครูเป็นผู้น าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สอนตรงอาจเป็นการใช้เอกสารหรือการบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจท่ีจะเรียน ผู้เรียนจะต้องมี
ความต้ังใจเพราะผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติเอง และมีการทดสอบหลังจากจบบทเรียนหนึ่ง ๆ แล้ว 

2. การท างานร่วมกัน (Teams) ผู้เรียนจะท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 4-5 
คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์และเพศคละกัน หน้าท่ีส าคัญของกลุ่ม คือ การช่วยเหลือกันเรียนร่วมกัน เตรียม
สมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจากครูสอนเนื้อหาจบแล้วสมาชิกจะเข้ากลุ่มเรียนรู้และท างานจากใบงาน 
อภิปรายปัญหาร่วมกัน รวมท้ังการตรวจสอบการแก้ไขค าตอบ หัวใจส าคัญอยู่ท่ีสมาชิกแต่ละคน ทุก
คนจึงต้องท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด และเรียนรู้เพื่อให้ก าลังใจและเข้าใจร่วมกัน 

3. การทดสอบ (Quizzes) เมื่อครูสอนไปประมาณ 1-2 ครั้ง ผู้เรียนจะเข้าท าการ
ทดสอบในสาระท่ีเรียน ต่างคนต่างสอบจะช่วยเหลือกันไม่ได้ 

4. การปรับปรุงคะแนน (Individual improvement scores) จะเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี ผู้เรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเองให้สูงขึ้น 

5. การตัดสินผลงานของกลุ่ม (Team recognition) จะพิจารณาผลรวมของการ
ปรับปรุงคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ก าหนดระดับผลความส าเร็จตามคะแนนท่ีได้ของกลุ่ม อาจเป็นค า
ชมเชย ใบประกาศนียบัตร รางวัล เป็นต้น 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 167) กล่าวถึงการเรียนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้                               

1. การสอนของครู (Teach) 
2. การร่วมมือกันเรียนรู้ (Team Study) ของนักเรียน                                                                      
3. การทดสอบความรู้ความเข้าใจ (Test)                                                                                 
4. การให้รางวัลกลุ่ม (Team Recognition) จากคะแนนรวมของกลุ่ม หรือคะแนน

พัฒนาการของแต่ละคนรวมกันการด้วยจ านวนสมาชิก 
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รูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement 
Divisions) เป็นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกและมีการทดสอบ
เพื่อวัดความรู้และการให้รางวัลกับกลุ่ม โดยพิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนนของสมาชิกใน
กลุ่มท่ีมีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นเพื่อท าให้กลุ่มมีความส าเร็จร่วมกัน จึงท าให้ลักษณะเด่นของรูปแบบการ
จัดการสอนแบบดังกล่าว 

 
3.3 ขั้ น ตอ น การสอ น แ บ บ ร่วม มื อ ด้ ว ย เท คนิ ค  STAD (Student Teams-

Achievement Divisions) 

 การสอน แบ บ ร่ วม มื อ ด้ วย เทคนิ ค  STAD (Student Teams-Achievement 
Divisions) ได้มีนักการศึกษาได้อธิบายข้ันตอนการสอนไว้ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2548: 5-6) กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนแบบร่วมมือ STAD ว่ามี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 

1. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ
เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มบ้านของเรา (home group) 

2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน 
เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอนและเก็บคะแนน    
ของตนไว้ 

3. ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอดและน า
คะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 

คะแนนพื้นฐาน : ได้จากค่าเฉล่ีของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งท่ี ผู้เรียน       
แต่ละคนท า 

คะแนนท่ีได้ : ได้จากการน าคะแนนทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน 
คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนท่ีได้ คือ 

  - 11 ข้ึนไป คะแนนพัฒนาการเท่ากับ 0 
  - 1 ถึง - 10 คะแนนพัฒนาการเท่ากับ 10 
  + 1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการเท่ากับ 20 
  + 11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการเท่ากับ 30 

4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนมารวมกันเป็น
คะแนนของกลุ่มกลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รับรางวัล 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 116-118) ขั้นตอนของการสอนเทคนิค STAD ว่ามี  4 
ขั้นตอน คือ 
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1. การเตรียมการสอน (Preparation) ครูมีข้ันตอนในการเตรียมการสอนดังนี้  
1.1 เนื้อหาของบทเรียน การเรียนด้วยวิธีนี้สามารถใช้ได้กับเนื้อหาต่าง  ๆ               

ท่ีครูสร้างขึ้น โดยการท าเอกสารประกอบการสอนหรือใบงาน กระดาษค าตอบ และข้อทดสอบย่อย
ส าหรับเนื้อหาท่ีสอนในแต่ละบท 

1.2 การจัดกลุ่มผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก 4 คน เป็นผู้เรียน
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ครูควรจัดกลุ่มให้ผู้เรียนเอง 
เพราะถ้าผู้เรียนจัดกลุ่มเอง ผู้เรียนจะเลือกคนท่ีชอบพอสนิทสนมกันเท่านั้น ในขั้นตอนการจัดกลุ่ม
ได้แก่ การจัดท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเรียนเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม  โดย
จัดเรียงผู้เรียนท่ีมีผลคะแนนสูงสุดไปถึงต่ าสุด ข้อมูลท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มได้จากคะแนนการทดสอบจะ
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้ผลการเรียนระดับคะแนนวิชาท่ีผ่านมา หรือบางครั้งขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของผู้สอนก็ได้ โดยพิจารณาจ านวนกลุ่มในช้ันเรียนในแต่ละกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิก 
4 คน แต่ถ้าหารด้วย 4 ไม่ลงตัว ก็จะต้องมีสมาชิกบางกลุ่มท่ีมีมากกว่า 4 คนก็ได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มควร
ให้มีความสมดุลกัน เพื่อให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 
ต่ า ปานกลาง จนถึงสูง และระดับความสามารถโดยเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน ซึ่งอาจจัด
กลุ่มโดยอาศัยคะแนนท่ีได้รับจากแบบทดสอบก่อนเรียน หรือคะแนนจากผลการเรียนเดิม 

Armstong (Armstong, 1988, อ้างถึงใน อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสด์ิ 2550: 40-43) 
ได้พัฒนาการเรียนแบบ Student Teams-Achievement Divisions ขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบ
กินส์เป็นรูปแบบการเรียนท่ีง่ายต่อการสอนในระบบช้ันมัธยมศึกษา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 
4-6 คน ในแต่ละกลุ่มสมาชิกจะมีความสามารถแตกต่างกันร่วมมือกันในการเรียน แต่ในการสอบต้อง
ท าด้วยตนเอง ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะคิดเป็นกลุ่ม มีข้ันตอนการเรียน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วครั้งก่อน โดยการซักถามและอธิบายตอบ
ข้อสงสัยของนักเรียน 

ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มแบบคละความสามารถและเพศ จ านวน 4-5 คน 
ขั้นที่ 3 แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อท่ีเรียนจากแบบฝึก (worksheet and answer 

sheet) นักเรียนแต่ละคนท าหน้าท่ีตามกติกาของ Cooperative Learning เช่น หัวหน้าเป็นผู้จด
บันทึก 

ขั้นที่ 4 นักเรียนท าแบบทดสอบ 
ขั้นที่ 5 คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะติดประกาศไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน 
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ตารางท่ี 5   ตัวอย่างการก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

ระดับผู้เรียน อันดับของผู้เรียน กลุ่มที่สังกัด 
นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 

2 
3 
4 
5 
6 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

นักเรียนที่เรียนปานกลาง 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

นักเรียนที่เรียนอ่อน 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

F 
E 
D 
C 
B 
A 
A 

ท่ีมา:  :  Slavin (1987, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556) : 183 – 184. 
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รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมในขั้นสอน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้ 
1. การสอน (Teach) ครูใช้วิธีการสอนแบบโดยตรง (Direct instruction) หรือ

อภิปราย (Discussion) หรือเสนอโดยการใช้เสียงและภาพ (Audiovisual presentations) โดยใช้
เวลา 1-2 คาบในการสอนบทเรียนหนึ่ง ๆ และด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ดังนี้ คือ 
การน าเข้าสู่บทเรียนเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากเห็นอยากรู้อยากเรียน เป็นการเข้าสู่
การน าเสนอบทเรียนควรจะบอกผู้เรียนถึงส่ิงท่ีเรียนว่าคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร กระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเห็นด้วยการสาธิต การใช้อุปกรณ์ประกอบการอธิบายหรือยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตจริง ทบทวน
ส้ันๆเกี่ยวกับทักษะหรือข้อมูลท่ีผู้เรียนรู้อยู่แล้ว จากนั้นการพัฒนา (Development) เป็นขั้นท่ีจัดใน
ขั้นน าเสนอบทเรียนครูอาจจะปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ คือ การสอบโดยวัดตามจุดประสงค์โดยเน้นทักษะ
ความเข้าใจไม่ใช่ความจ า ยกสาระหรือทักษะต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ส่ือท่ีเห็นชัดเจน โดยครูผู้สอนควร
ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนบ่อย ๆ ด้วยการถามค าถาม พร้อมท้ังอธิบายว่าค าตอบนี้ท าไมถึง
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เมื่อผู้เรียนจับใจความส าคัญได้แล้วให้น าไปสู่สาระถัดไป รักษาประเด็นท่ีก าลัง
เรียนอยู่โดยการถามค าถามต่าง ๆ และน าไปสู่บทเรียนท้ังบทอย่างรวดเร็ว  

อีกท้ังการฝึกโดยให้แนวปฏิบัติ (Guided practice) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับบทเรียนท่ีน าเสนอโดยแนะแนวทางให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติถือว่า
เป็นขั้นฝึกฝนอาจท าดังนี้ คือ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา หรือหาค าตอบส าหรับค าถาม
นั้น ๆ สุ่มตัวอย่างผู้เรียนเพื่อถาม ซึ่งวิธีนี้เป็นการกระตุ้นผู้เรียนทุกคนเตรียมค าถามไว้ ครูผู้สอนไม่ควร
ให้งานท่ีต้องใช้เวลานาน อาจให้ผู้เรียนเตรียมค าถาม 1-2 ข้อ แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 

2. การท างานเป็นกลุ่ม (Team study) ครูผู้สอนใช้เวลา 1-2 คาบในการสอนบท   
หนึ่ง ๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการอ่านและศึกษาใบงานร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก 
เอกสารท่ีใช้ในขั้นนี้คือใบงาน และกระดาษค าตอบกลุ่มละ 2 ใบ ส าหรับกลุ่มหนึ่งๆ ในขณะเรียน
สมาชิกในกลุ่มจะต้องเรียนรู้เนื้อหานั้นๆให้เข้าใจและช่วยกันท างานในวันแรกของการเรียน ครูจะ
อธิบายถึงความหมายของการท างานแบบร่วมมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการเรียน นักเรียนทุกคนต้อง
รับผิดชอบในการท าให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเรียนรู้เนื้อหากระจ่าง ผู้ เรียนจะเสร็จส้ินงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ จนกระจ่างแล้ว ผู้เรียนควรจะขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก่อนท่ีจะถามครู ผู้เรียนในกลุ่มควรพูดคุยปรึกษากันเบาๆนอกจากนี้ครูควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับทราบกฎบางอย่าง เช่น ข้อแรกครูผู้สอนจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ท าเสียงดัง
รบกวน ผู้อื่น ให้ เวลาประมาณ  5 นาทีในการต้ัง ช่ือก ลุ่ม จากนั้ นครู ผู้สอนแจกใบงานและ
กระดาษค าตอบ (กลุ่มละ 2 ชุด) ให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิด อธิบายโต้ตอบและแบ่งใช้อุปกรณ์
ร่วมกัน ให้สมาชิกแต่ละคนอธิบายค าตอบแทนท่ีจะตรวจค าตอบ ใช้ค าพูดท่ีสุภาพไม่ก้าวร้าวและไม่
เถียงกันด้วยเรื่องส่วนตัว เมื่อเกิดข้อขัดแย้งให้ใช้หลักประชาธิปไตย ตรวจสอบผลงานและค าตอบของ
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กลุ่มก่อนน าส่งครู และสมาชิกทุกคนต้องยอมรับผิดชอบผลงานของกลุ่มเสมือนงานของตนเอง เน้นให้
ผู้เรียนทราบว่า พวกเขาจะจบบทก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มท าคะแนนสอบได้ 100 % 
ครูผู้สอนต้องแน่ใจว่าผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในใบงานจริง ๆ ไม่ใช่ถือไว้เฉย ๆ ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ี
ผู้เรียนต้องมีกระดาษค าตอบเพื่อเอาไว้ตรวจสอบค าตอบของตนเองและของสมาชิกในขณะเรียน 
ผู้เรียนอธิบายค าตอบกันด้วยแทนท่ีจะเป็นเพียงการตรวจค าตอบจากกระดาษค าตอบเท่านั้น ผู้เรียนมี
ค าถามให้ถามสมาชิกก่อนท่ีจะถามครู บทบาทของครู คือ สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม เดินดูทุกกลุ่ม และให้การช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น นอกจากนี้ ครูอาจจะมีการซักถามกลุ่ม เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนไปจัดว่าเป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ 

2.3 การทดสอบ (Test) ครูจะใช้เวลาในการทดสอบครึ่งคาบ โดยเป็นการทดสอบ
รายบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนได้รับกระดาษทดสอบคนละ 1 ชุด ในการทดสอบนั้นควรจะปฏิบัติ คือ ให้
เวลาในการท าข้อสอบอย่างพอเพียง แต่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปรึกษากัน ในขณะท าข้อสอบ เพราะ
ต้องการจะให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นว่า ตนเรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้ในขณะท าการทดสอบ ผู้เรียน
ต้องแยกโต๊ะออกจากกลุ่ม และให้มีการแลกเปล่ียนกระดาษค าตอบเพื่อเปล่ียนกันตรวจกับผู้อื่นได้ 
หรือสะสมคะแนนเอาไว้เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว 

2.4 การตระหนักถึงความส าคัญของกลุ่ม (Team recognition) การตระหนักถึง
ความส าคัญของกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นถึงคะแนนของแต่ละบุคคลท่ีมีการเพิ่มขึ้นทันทีท่ี
ผู้สอนค านวณคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน ก็จะช้ีคะแนนของแต่ละคนท่ีเพิ่มขึ้น  และจัดท าคะแนน
กลุ่ม มีการให้รางวัลหรือประกาศนียบัตรชมเชยให้กับกลุ่มท่ีท าคะแนนสูงๆ ถ้าเป็นไปได้  ครูควรจะ
บอกคะแนนในคาบถัดไปหลังจากการสอบ ซึ่งวิธีจะช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงกันระหว่างการท าคะแนน
ให้ดีท่ีสุดกับตระหนักถึงความส าเร็จ และได้รับรางวัลซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนท่ีดีด้วย กลุ่มจะ
ได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อกลุ่มนั้นได้รับความส าเร็จเหนือกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งจะตัดสินด้วยคะแนนท่ีได้มาจาก
การท าแบบทดสอบของสมาชิกแต่ละคน แล้วจึงน ามาค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 163-164) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD 
ว่าเป็นการสอนจะส าเร็จเมื่อครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งได้ให้
แนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค STAD ดังนี้ 

1. ขั้นน าหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน  
ครูผู้สอนบอกจุดประสงค์การเรียนรู้และความส าคัญของการเรียนรู้ใน เรื่องนั้นและ

ทบทวนวิธีร่วมมือกันเรียนรู้ เร้าความสนใจด้วยการต้ังค าถามหรือสาธิต พร้อมกับทบทวนความรู้เดิม
หรือทักษะเดิมท่ีเรียนไปแล้ว 

2. ขั้นสอน  
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ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละสาระ 
กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าการจ า ใช้การสาธิตทักษะ กระบวนการ 
อธิบายสาระความรู้ให้กระจ่างพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน ตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนทุกคนอย่าง
ท่ัวถึงโดยถามค าถามหลายระดับและถามให้ท่ัวถึงทุกคน ครูผู้สอนต้องอธิบายค าตอบ บอกสาเหตุท่ีท า
ผิด และทบทวนวิธีท า พร้อมท้ังสอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องท่ีสอนไปแล้ว  

3. ให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน า 
การฝึกปฏิบัตินั้น ครูผู้สอนอาจฝึกจากใบงานหรือใบกิจกรรมท่ีมอบหมาย ฝึกจาก

แบบฝึกหัดท่ีก าหนดหรือถามค าถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
4. กิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นท่ี 1 ครูผู้สอนมอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม   
(2 ชุดต่อ 1 กลุ่ม) ทบทวนวิธีการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินผลงานกลุ่ม 
ครูผู้สอนทบทวนบทบาทหน้าท่ีและการปฏิบัติตนในการท างานกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม และคอยติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่ม พร้อมท้ังปรับแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกัน
เรียนรู้ช่วยเหลือกันและกัน หลังจากนั้นให้นักเรียนท าข้อสอบย่อยเป็นรายบุคคล (ใช้เวลา 15-20 
นาที) แล้วประเมินผลงานกลุ่มและการปฏิบัติงานกลุ่ม ข้อส าคัญ ครูต้องคอยเน้นย้ าเสมอว่า นักเรียน
หรือสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรู้และเข้าใจอย่างท่ีตนเองรู้และเข้าใจ งานท่ีให้ท ายัง
ส่งไม่ได้ ถ้าทุกคนยังท าไม่เสร็จ (แต่ละกลุ่ม) สมาชิกกลุ่มควรถามเพื่อในกลุ่มถ้าไม่เข้าใจ (ไม่ควรอาย) 
และให้สมาชิกกลุ่มคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือแนะน าเพื่อด้วยกันด้วยความเต็มใจ   

 ขั้นท่ี 2 ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4-5 คน ครูแจก
ใบงานหรือแบบฝึกหัด 

 ขั้นท่ี 3 ให้แต่ละกลุ่มย่อยศึกษาหัวข้อท่ีเรียนจากใบงานหรือแบบฝึกหัดแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันปฏิบัติตามใบงานและแบ่งหน้าท่ีตามบทบาทของการเรียนแบบร่วมมือ 

 ขั้นท่ี 4 เมื่อแก้ปัญหาครบทุกข้อแล้วสมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยจะร่วมกันอภิปราย
ปัญหาจนแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง 

 ขั้นที่ 5 ครูท าการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจประมาณ 15 - 20 นาที ครูตรวจหา
ค าตอบหรือนักเรียนตรวจค าตอบ (ถ้ามีเวลาเหลือ) รวมคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม โดยน าคะแนนของ
สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มมารวมกันหารด้วยจ านวนสมาชิก ซึ่งจะได้คะแนนเฉล่ียของกลุ่ม และ
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะถูกแบ่งเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มท่ีเรียกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ์” ซึ่งเป็น
คะแนนของทุกคนในแต่ละกลุ่มเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนดว่ากลุ่มใดจะเป็นกลุ่มท่ียอดเยี่ยม เก่งมาก เก่ง
เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams-
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Achievement Divisions) ท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบแผนภูมิเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ มีดังดังแผนภูมิท่ี 2  แสดงล าดับข้ันการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 ล าดับข้ันการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  
 

3.4 การคิดคะแนนในการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
การคิดคะแนนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่าง

เต็มท่ี นักเรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเองให้สูงขึ้นได้ในแต่ละครั้ง เป็นการแข่งขันกับตัวเอง 
ผลของการทดสอบย่อยและผลงานจะเป็นส่ิงท่ีตัดสินกลุ่ม Slavin (1995: 77-80) ได้ให้แนวทางใน
การประเมินผลกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย คะแนนพื้นฐาน การทดสอบย่อย การปรับปรุงคะแนนและการ
ตัดสินประเมินผลกลุ่มดังนี้ 

1. การก าหนดคะแนนฐาน 
คะแนนฐาน (Base score) เป็นคะแนนท่ีครูผู้สอนและนักเรียนต้องทราบ และ

ครูจะต้องคิดคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคนไว้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนแต่
ละคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบผลการเรียนของแต่ละคนว่ามีความก้าวหน้าขึ้นหรือไม่ และเพื่อ
เป็นฐานในการค านวณคะแนนความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งคะแนนฐานสามารถหาได้ 2 วิธี คือ 

วิธีท่ี 1 ได้มาจากคะแนนเฉล่ียจากการสอบครั้งท่ีผ่านมาของนักเรียน หลังจากท่ี
ครูสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD แล้ว 

ขั้นน าเสนอเนื้อหา 

ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย 

ขั้นสรุป 

ขั้นวัดและประเมินผล 

ขั้นสร้างความประทับใจ 

นักเรียนร่วมกันศึกษาเน้ือหาความรู้ 

นักเรียนร่วมกันสรุปในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ทดสอบย่อยรายบุคคล คิดคะแนนเป็น

ความก้าวหน้าของกลุ่ม 

ยกย่องกลุ่มที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์เป็น

กลุ่มเก่ง เก่งมาก และยอดเย่ียม 

ครูน าเสนอเน้ือหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ 3 ครั้ง 
   คะแนนของซารา  85 
      90 + 
      83 
      258 ÷ 3 = 86 
  คะแนนฐานของซารา คือ 86  

 

วิธีท่ี 2 ได้มาจากผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา หรือจากคะแนนในกลุ่มวิชา   
นั้น ๆ ในภาคเรียนท่ีผ่านมา ซึ่งวิธีการคิดค านวณ ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 6  ตารางการคิดคะแนนฐานของนักเรียนท่ีได้จากผลการเรียนภาคเรียนท่ีผ่านมา  

เกรดเทอมที่ผ่านมา คะแนนฐาน 
A 

A-/B+ 
B 

B-/C+ 
C 

C-/D+ 
D 
F 

90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 

ท่ีมา:  Slavin (1987, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556): 183 – 184. 
  

การค านวณคะแนนฐานครั้งใหม่ 
ในการคิดคะแนนฐานใหม่ตามแนวคิดของ Slavin คะแนนจากการทดสอบแต่ละ

ครั้งครูต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และเมื่อสอบเสร็จทุกครั้งก็จะน าคะแนนท่ีได้มาค านวณคะแนนฐานใหม่
ทุกครั้ง เพื่อใช้ในการสอบครั้งต่อไป (Slavin, 1995: 82) 

 
ตัวอย่าง เดชามีคะแนนฐานเริ่มแรก   60  คะแนน 
  ท าแบบทดสอบได้    70  คะแนน 
  เดชามีคะแนนฐานใหม่  คือ  60 + 70 = 130 ÷ 2 = 65 คะแนน 
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จากวิธีในการคิดคะแนนฐานดังกล่าว ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีคิดคะแนน
ฐาน โดยใช้ผลคะแนนทีได้มาจากคะแนนเฉล่ียจากการสอบครั้งท่ีผ่านมาของนักเรียน หลังจากท่ีครู
สอนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus โดยมีการทดสอบ
ระหว่างเรียนจ านวน 3 ครั้ง 

 
2. การหาคะแนนก้าวหน้าเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

การหาคะแนนความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ใช้วิธีการเปรียบเทียบ
คะแนนสอบย่อยกับคะแนนฐาน เพื่อหาความแตกต่างและปรับคะแนนเป็นคะแนนความก้าวหน้า ซึ่ง
มีเกณฑ์ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7  ตารางแสดงเกณฑ์การค านวณคะแนนความก้าวหน้า 

คะแนนจากการทดสอบย่อย คะแนนก้าวหน้า 
คะแนนสอบย่อยน้อยกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 0 
คะแนนสอบย่อยน้อยกว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน 10 
คะแนนสอบย่อยสูงกว่าคะแนนฐาน 0-10 คะแนน 20 
คะแนนสอบย่อยสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน 30 

ท่ีมา:  :  Slavin (1987, อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2556): 183 – 184. 

  

คะแนนของกลุ่มคิดค านวณจากคะแนนเฉล่ียของคะแนนความก้าวหน้าของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่งควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานและต้องแจ้งให้แต่ละกลุ่มทราบทุกครั้งหลังจาก
การทดสอบย่อย ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีควรได้รับยกย่อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8  ตารางแสดงเกณฑ์การค านวณคะแนนความก้าวหน้า (2) 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับการพัฒนา 
0 – 15 
16 - 25 
26 – 30 

กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก 

กลุ่มยอดเยี่ยม 
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  ตารางท่ี 9  ตารางสรุปผลคะแนนความก้าวหน้า 

 
 

ชื่อ
นักเรียน 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ : 
เร่ือง :  

ทดสอบย่อยคร้ังที่ : 
เร่ือง : 

คะแนน
ฐาน 
100 

คะแนนจาก
การทดสอบ 

100 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

30 

คะแนน
ฐาน 
100 

คะแนนจาก
การทดสอบ 

100 

คะแนน
ความก้าวหน้า 

30 
อารี 
มะลิ 
สมชาย 
............ 

90 
90 
75 

100 
82 
79 

20 
10 
20 

   

 
4. แนวคิดเก่ียวกับการสอนด้วยเทคนิค KWL plus  

เทคนิค KWL plus เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะความคิด
วิเคราะห์ได้ โดยผ่านการอ่าน เพราะแต่ละขั้นตอนเป็นการจูงใจให้นักเรียนอ่าน และสามารถน าไปสู่
การจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้จากขั้นของการเขียนแผนผังความคิด ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็น
ส าคัญเกี่ยวกับเทคนิค KWL plus ดังนี้ 

 
4.1 ความเป็นมาของเทคนิค KWL Plus 

 เทคนิค KWL Plus มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ
คือ (K) ระบุส่ิงท่ีรู้ เรื่องท่ีรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีก าหนดหรือหัวเรื่องท่ีก าหนด (W) อยากรู้อะไรบ้างจาก
ส่ิงหรือเรื่องท่ีก าหนดในขั้นแรก และ (L) เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องท่ีก าหนดหลังจากอ่านเสร็จแล้ว ท่ี
แตกต่างคือ KWL Plus มีการเพิ่มการท าแผนผังความคิดและการสรุปของเรื่องราวต่างๆท่ีอ่าน เมื่อจบ
กระบวนการ KWL แล้ว จากกระบวนการของ KWL Plus กล่าวได้ว่า เทคนิคดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้ เพราะแต่ขั้นนั้นสามารถจูงใจให้นักเรียนอ่านงาน
เขียนอย่างละเอียด นอกจากนี้ การถามค าถามและเสริมแรงของครูยังช่วยให้นักเรียนอยากแสวงหา
ความรู้และค าตอบซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนจะสรุปเป็นใจความได้  KWL ท าให้ผู้เรียนอ่านอย่าง
พิจารณา อ่านอย่างละเอียด หรือทบทวนส่ิงท่ีรู้มาก่อน ส่ิงท่ีเขาต้องการรู้และได้รู้อะไรจากส่ิงท่ีอ่าน 
เป็นต้น การสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping หรือ Concept Mapping) ต่อท้าย KWL ช่วยใน
การจัดองค์ความรู้ในเรื่องท่ีได้อ่านมา แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่อง เป็นการสร้างแผนผังส าคัญกับ
ลายเส้น แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกท้ังสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้นักเรียนอยาก
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เรียนรู้จากการใช้เส้นและสี นอกจากนั้นนักเรียนยังสารมารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในกลุ่มสาระอื่น  ๆ
ต่อไป (วัชรา เล่าเรียนดี, 2548: 144-145) 

 
4.2 ความหมายของเทคนิค  KWL Plus  
 เนื่องจากเทคนิค KWL Plus เป็นแนวคิดของ Carr and Ogle ผู้วิจัยจึงข้อน าเสนอ

ความหมายของเทคนิค KWL Plus ตามแนวคิดของ Carr and Ogle (Carr and Ogle, 1987: 626-
631) ดังนี้ 

K ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Know เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนตรวจสอบ
หัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องมากน้อยเพียงใด เป็นการน าความรู้เดิมมาใช้เพราะ
การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการจัด
กิจกรรมก่อนการอ่าน ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ การบูรณาการระหว่าง
ความรู้พื้นฐานและเรื่องท่ีนักเรียนจะอ่านเป็นส่ิงท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความหมายของบทอ่าน
ได้ดี และผู้อ่านควรได้รับการกระตุ้นความรู้พื้นฐานให้เหมาะสม  

W ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Want to know เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียน
จะต้องถามตนเองว่าต้องการอะไรในเนื้อเรื่องท่ีอ่านบ้าง ซึ่งค าถามท่ีนักเรียนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้
เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านและเป็นการคาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง 

L ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Learned เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนส ารวจว่า
ตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน โดยนักเรียนจะหาค าตอบให้กับค าถามท่ีตนเองต้ังไว้ในขั้นตอน 
W และจดบันทึกส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ 

Plus หมายถึง การสร้างแผนผังความคิดและเขียนเป็นใจความหลังการอ่าน 
 
4.3 เป้าหมายของเทคนิค KWL Plus  

 เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายในการน ามาใช้
ตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

มาร์ตินี  (Martini, 2003, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ , 2547: 74) กล่าวถึง
เป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือและท างานเป็นทีม 
2. เพื่ อเก็บช้ินงานจากแผนภาพตาราง KWL มาเป็นข้อมูลส าหรับครูในการ

ช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. เพื่อด าเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ช้ินงานในการประเมิน

พัฒนาการของนักเรียน  



49 

Conner (Conner, 2004, อ้างถึ งใน  วิ ไลวรรณ  สวัสดิวงศ์ , 2547: 626-631) 
กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี้ 

1. เพื่อค้นหาความรู้ท่ีมีมาก่อนของนักเรียนก่อนท่ีจะอ่านเรื่อง 
2. เพื่อให้นักเรียนต้ังวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ติดตามความเข้าใจของนักเรียนในการอ่านเรื่อง 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินความเข้าใจท่ีมีต่อเรื่องของตนเอง 
5. เพื่อเตรียมโอกาสให้นักเรียนได้ขยายความคิดต่อจากเรื่อง 
วัชรา เล่าเรียนดี (2556 :126) กล่าวถึงเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี้ 
1. เทคนิค  KWL Plus สามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน

อย่างกระตือรือร้น เป็นการอ่านท่ีฝึกการถามตนเองและการใช้ความคิดและคิดในเรื่องท่ีอ่านเป็น
ส าคัญ 

2. พัฒนาสมรรถภาพในการก าหนด เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอ่าน สรุป
สาระส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน จัดการกับสาระความรู้ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง โดยการใช้แผนผัง
มโนทัศน์หรือแผนผังความคิดและเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านจากแผนผังนั้น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับผู้เรียน 
4. ฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกันคิด 
จากเป้าหมายของเทคนิค KWL Plus ท่ีกล่าวโดวิชาการมานั้นสามารถสรุปได้ว่า 

เทคนิค KWL Plus มีเป้าหมายดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานท่ีมีมาก่อนของผู้เรียนและใช้ช้ินงานในการ

ประเมินพัฒนาการของนักเรียนแล้วใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อช่วยเหลือการอ่านของนักเรียนและ
ส่งเสริมการคิด 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ต้ังค าถามในการอ่าน รวบรวมข้อมูล สร้างแผนผัง
ความคิด สรุปเรื่องท่ีได้จากการอ่าน รวมไปถึงประเมินความเข้าใจของตนจากการอ่าน 

 
4.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้

นักเรียนคิดโดยผ่าน  การอ่านได้ดียิ่งขึ้นและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL Plus  มีนักวิชาการเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

Carr and Ogle (Carr and Ogle, 1987, อ้างถึงใน วิสาข์  จัติวัตร์ , 2541: 228-
229) ได้เสนอขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ก่อนการอ่าน ครูกระตุ้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีจะอ่าน 
โดยการอภิปรายถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อและเขียนสรุปหัวข้อท่ีรู้ไว้ หลังจากนั้นคาดเดาว่า
จะพบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่านแล้วตั้งค าถมในส่ิงท่ีตนอยากรู้ 

2. ในระหว่างการอ่าน ในขณะท่ีอ่านนักเรียนหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อตอบค าถามท่ีได้
เขียนไว้ก่อนการอ่าน และอาจต้ังค าถามท่ีอยากรู้เพิ่มเติม นักเรียนเขียนบันทึกในส่ิงท่ีรู้จากบทอ่าน 

3. หลังการอ่าน อภิปรายถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอ่าน พิจารณาถึงค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ว่าได้ค าตอบตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ หลังจากนั้นสรุปน าข้อมูลท่ีเรียนรู้มาสรุปใจความเป็นรูป
ของแผนผังความคิด 

Carr and Ogle (Carr and Ogle, 2004, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียน 2547: 75) ได้
เสนอขั้นตอนการใช้เทคนิค KWL Plus ดังนี้ 

1. ขั้น K (What do I know) ขั้นนี้ก่อนท่ีนักเรียนจะอ่านเรื่อง ครูจะอธิบายความคิด
รวบยอดของเรื่องและก าหนดค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมสมอง (Brainstorms) และเขียน
ค าตอบของนักเรียนลงในแผนภูมิรูปภาพช่อง K - What do I know หลังจากนั้นนักเรียนและครู
ร่วมกันจัดประเภทข้อมูลความรู้ท่ีคาดการณ์ไว้ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องท่ีอ่าน 

2. ขั้น W (What do I want to learn) ในขั้นนี้ครูค้นหาความจริงจากค าถามของ
นักเรียนในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ อยากรู้ หรือถามท่ียังไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง 
พร้อมท้ังให้นักเรียนเขียนรายการค าถามลงในช่อง W - What do I want to learn หลังจากนั้น
นักเรียนทุกคนอ่านเรื่องและตอบค าถามท่ีต้ังไว้ ระหว่างอ่านนักเรียนสามารถเพิ่มค าถามและค าตอบ
ในกลุ่มของตัวเองได้ 

3. ขั้น L1 (What I learned) ในขั้นนี้จะระบุความรู้ท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นท้ัง
ระหว่างการอ่านและหลังการอ่าน นักเรียนบันทึกความรู้ท่ีได้ลงในช่อง L - What we have learned 
พร้อมท้ังตรวจสอบค าถามท่ียังไม่ได้ตอบ 

4. ขั้น L2 (Mapping) นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จัดประเภทไว้ในขั้น K เขียนช่ือเรื่องไว้
ในต าแหน่งตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลักของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขาพร้อมท้ังเขียน
อธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น 

5. ขั้น L3 (Summarizing) สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนผัง
ความคิด ซึ่งการเขียนในขั้นนี้จะมีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน 

Buehl (Buehl, 2004, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ , 2547: 76-77) ได้เสนอ
ขั้นตอนการใช้เทคนิค KWL Plus ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุส่ิงท่ีนักเรียนรู้หรือส่ิงท่ีนักเรียนคิดว่ารู้ลงในช่อง K (Identify What we 
want to know or Think you know - The K) ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกว่านักเรียนรู้อะไรมาบ้าง
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หรือคิดว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่าน ซึ่งครูอาจจะถามนักเรียนทีละคนเพื่อเช่ือมต่อรายละเอียด
ของเรื่องจากความคิดของแต่ละคนและบันทึกส่ิงท่ีนักเรียนรู้ไว้ในช่อง K - What we know 

ขั้นท่ี 2 ระบุว่านักเรียนต้องการรู้อะไร ลงในช่อง W (Identify What we want to 
know  - The W) ขั้นนี้ครูหรือนักเรียนถามเกี่ยวกับหัวข้อเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล อาจเป็นค าถาม
ข้อมูลท่ีได้บันทึกไว้ในช่อง K หรือเป็นค าถามส่ิงท่ีนักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่าน แล้วบันทกลงใน
ช่อง W - What we want to know   

ขั้นท่ี 3 จัดประเภทความรู้และส่ิงท่ีต้องการจะรู้  (Categorize the K and W) 
แนะน านักเรียนเพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการต่างๆของข้อมูลในช่อง K และช่อง W ประเภท
ของข้อมูลท่ีนักเรียนคาดว่าจะใช้ เช่น แบ่งเป็นสถานท่ี สาเหตุ ผลท่ีเกิดขึ้น การจัดระบบข้อมูลเป็น
ขั้นตอนแรกท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนมองเห็นข้อมูล
ท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ 

ขั้นที่ 4 การอ่านบทความ (Read the Article) ในขณะท่ีนักเรียนอ่านเรื่อง นักเรียน
จะค้นหาค าตอบและขยายความเข้าใจท่ีมีต่อเรื่อง ครูควรกระตุ้นการต้ังค าถามเพื่อตอบค าถามข้อมูล
ใหม่ บันทึกความรู้ท่ีได้ไว้ในช่อง L- What we have learned  

ขั้นท่ี 5 ระบุข้อมูลใหม่ (Identify New Information) หลังการอ่านนักเรียนระบุ
ข้อมูลใหม่ท่ีค้นพบจากการอ่าน ข้อมูลท่ีได้มาใหม่นี้นักเรียนจะน าไปรวมกับประเภทของข้อมูลท่ีได้จัด
ประเภทของข้อมูลไว้แล้ว หากมีความจ าเป็นอาจจัดประเภทของข้อมูลเพิ่มเติม 

ขั้นที่ 6 สร้างแผนผังความคิด (Create a Concept Map) หลังจากท่ีนักเรียนได้เติม
ข้อความในแผนภาพตาราง KWL สมบูรณ์แล้ว นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม น าข้อมูลท่ีได้จัด
ประเภทไว้มาสร้างแผนผังความคิด ซึ่งแผนผังความคิดนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นภาพรวมของ
เรื่องท่ีได้อ่านและช่วยสังเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้จาการอ่านได้ดีขึ้น 

ขั้น ท่ี  7 ระบุ ส่ิงท่ีจะศึกษาต่อไปในอนาคต ( Identify Further Investigation) 
หลังจากนักเรียนได้สร้างแผนผังความคิดเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนจะเกิดความกระจ่างชัดในส่ิงท่ีนักเรียน
รู้และตัดสินจะเพิ่มข้อมูล ส าหรับค าถามในช่อง W ท่ียังไม่สามารถหาค าตอบได้ให้จัดเตรียมการอ่าน
เพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 127-128) ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus ดังนี้ 

1. ขั้น K (Know) รู้อะไรจากเรื่องท่ีให้อ่านหรือจากหัวเรื่องท่ีก าหนด ก่อนท่ีครูจะให้
ผู้เรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องท่ีก าหนดให้ ครูอาจเสนอช่ือเรื่อง ค าส าคัญของเรื่องเพื่อถามค าถาม
ว่ารู้อะไรจากค าหรือช่ือเรื่อง เพื่อจะให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน ให้
นักเรียนระดมสมองหาค าตอบหรือให้ระบุค าต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเรื่อง/ค า/ความคิดรวบยอดท่ีระบุ 
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2. ขั้น W (What do we want to learn) เราอยากรู้อะไรจากค าต่างๆท่ีระบุในขั้น 
K โดยให้นักเรียนต้ังค าถามจากค าท่ีน าเสนอ ซึ่งค าถามจะมาจากความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนเอง โดย
ท่ีนักเรียนจะต้องตอบลงในตารางช่อง W ต่อจากนั้นให้นักเรียนอ่านเรื่องหรือบทอ่านท่ีก าหนดโดย
ละเอียด ตรวจสอบค าตอบ ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการอ่าน ระหว่างอ่านอาจมีค าถามเพิ่มและมีการตอบ
โดยกลุ่ม 

3. ขั้น L1 (What did we learn) เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนเขียนค าตอบลงใน
ตารางตรงช่อง L ตรวจสอบว่ามีค าถามใดบ้างท่ียังไม่มีการตอบ 

4. ขั้น L2 สร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) นักเรียนต้องกลับไปอ่านทบทวน
จากขั้น K เพื่อจะได้จัดประเภทของส่ิงท่ีเรียนรู้โดยเขียนค าส าคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิดและโยง
ความสัมพันธ์กับค าส าคัญย่อยเพื่ออธิบายรายละเอียดของความคิดหลัก 

5. ขั้น L3 ขั้นสรุป นักเรียนเขียนหมายเลขก ากับล าดับความคิดรวบยอด แผนผัง
ความคิด เพื่อเขียนสรุป การสรุปในขั้นนี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะบอกถึงความ
เข้าใจในเรื่องท่ีอ่านของนักเรียน 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus เพื่อใช้พัฒนาการอ่านจับใจความ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐาน ได้แก่ 
1.1 ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านจับใจความ 
1.2 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ อธิบายวิธีการเขียนหรือบันทึกข้อความลงในตาราง 

KWL Plus Chart  
1.3 ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ทักษะ                  

การอ่านจับใจความและงานเขียนประเภทบทความท่ีใช้ในการอ่านจับใจความ  
2. การจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ได้แก่ 

2.1 การน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่องท่ี
จะอ่าน เช่น ให้นักเรียนดูภาพ หรือใช้ค าถามเพื่อเช่ือมโยงสู่เรื่องท่ีจะอ่าน 

2.2 การฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนและครูร่วมกันฝึกตามขั้นตอน KWL Plus มี 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว K (What we know) ครูเสนอช่ือเรื่องหรือ
ค าส าคัญ แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกถึงความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องและค าส าคัญดังกล่าว โดยให้นักเรียน
บันทึกลงในช่อง K 
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ขั้นท่ี 2 นักเรียนต้องการรู้อะไร W (What we want to learn) นักเรียน
ต้ังค าถามท่ีต้องการรู้อะไรจากเรื่องท่ีจะอ่าน โดยเขียนบันทึกลงในตารางช่อง W โดยครูกระตุ้นให้
นักเรียนต้ังค าถามเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบเพื่อการจับใจความของเรื่องได้ 

ขั้นท่ี 3 ขั้น นักเรียนได้เรียนรู้อะไร L (What  we have learned) ให้
นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียด แล้วเขียนบันทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอ่านลงในตารางช่อง L 
ตรวจสอบส่ิงท่ีได้จากการอ่านกับค าถามท่ีได้บันทึกไว้ว่ามีค าถามใดท่ียังไม่ได้ค าตอบและหาค าตอบให้
ครบ โดยต้ังค าถามเพิ่มเติมได้เท่าท่ีต้องการ  

ขั้นท่ี 4  กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) นักเรียนน า
ความรู้ท่ีได้จากขั้นท่ี 1-3 เขียนเป็นแผนผังความคิด 

ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปใจความ (Summarizing) นักเรียนเขียนสรุปใจความท่ี
ได้เป็นความเรียงด้วยภาษาและถ้อยค าท่ีสละสลวย 

 
4.5 บทบาทของครูในการน าเทคนิค KWL Plus มาใช ้
 Carr and Ogle (Carr and Ogle 1987, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2547: 76) ได้

กล่าวถึงการน าเทคนิค KWL Plus มาใช้เป็นกลวิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านจับใจความ โดย
ผู้สอนต้องมีการเตรียมการดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเรื่องท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันและระดับความสามารถในการอ่านตามวัยของ
นักเรียน 

2. สร้างแผนภูมิรูปภาพ KWL Plus Chart บนกระดานและสร้างใบงานส าหรับ
นักเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  แผนภูมิรูปภาพ KWL Plus Chart 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว 
K - What we know 

นักเรียนต้องการรู้อะไร 
W - What we want to 

learn 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างไร 

L - What  we have 
learned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใจความท่ีได้จากเรื่อง 
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ตารางท่ี 11 แผนภูมิรูปภาพ KWL Plus Chart เรื่อง การอบสมุนไพร 
การอบสมุนไพร 

นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว 
K - What we know 

นักเรียนต้องการรู้อะไร 
W - What we want to learn 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร 
L - What  we have learned 

- สมุนไพรท่ีนักเรียนรู้จัก 
- ส มุ น ไพ ร ท่ี ใ ช้ ใน ก า ร อ บ
สมุนไพร 
 
 

- สมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม 
- สมุนไพรท่ีมีรสเปรี้ยว 
- สารประกอบท่ีระเหิดเมื่อถูก
ความร้อน 
- สมุนไพรท่ีใช้รักษาโรค 

- ประโยชน์ของการอบสมุนไพร 
- โร ค ท่ี สาม ารถบ าบั ด ด้ ว ย   
การอบสมุนไพร 
- การส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด 

 
แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 

ใจความที่ได้จากเร่ือง 
สมุนไพรสดและแห้งใช้ในการอบสมุนไพรได้ท้ัง 2 อย่างแบ่งเป็นชนิดมีกล่ินหอม มีรสเปรี้ยว เมื่อถูก
ความร้อนจึงมีกล่ินและท่ีใช้เฉพาะรักษาโรคมีวิธีการรักษา คือ การอบและการประคบ 
 

ในการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus นั้น ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนบันทึกข้อมูล                 
ลงในตารางดังตัวอย่างตารางท่ี 11 ท่ีแสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูล KWL Plus Chart เรื่อง                   
การอบสมุนไพร 

3. หลังจากนั้นใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนระดมสมอง (Brainstorm) เพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และดึงความรู้ของนักเรียนท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีจะอ่าน บันทึก
ส่ิงท่ีนักเรียนได้รู้มาก่อนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่านในช่อง K - What we know  

4. แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการต้ังค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบจากการอ่าน โดยน า
ค าถามนั้นใส่ในช่อง W - What we want to learn ค าถามเหล่านี้อาจได้มาจากการอภิปรายกันและ
ค าถามควรเป็นค าถามท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะท าให้นักเรียนได้ทราบเนื้อเรื่องท่ีจะอ่าน 

การอบสมุนไพร 

ลักษณะ 

- สมุนไพรสด 

- สมุนไพรแห้ง 

3 

 

 

ประโยชน์ 

- ใช้รักษาโรค 

 

การรักษา 

- การอบ 

- การประกอบ 

3 
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5. เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้วครูอาจกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาค าตอบจากค าถาม
ท่ีต้ังไว้ และอาจให้แสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ นอกเหนือจากค าถามท่ีต้ังไว้ 

6. หลังการอ่านเสร็จส้ิน ครูให้นักเรียนได้อภิปรายผลจากการอ่านและเขียนลงใน
ช่อง L - What  we have learned โดยบัน ทึกความรู้จากการตอบค าถามและ ความรู้ใหม่
นอกเหนือจากค าถามท่ีต้ังไว้ในช่อง W  

7. ในการสร้างแผนผังความคิด ครูควรให้นักเรียนจัดระบบข้อมูลก่อนน ามาเขียน
เป็นแผนผังความคิด 

8. การเขียนใจความท่ีได้จากเรื่อง นักเรียนต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการเขียนแผนผัง
ความคิดมาเขียนเป็นความเรียงด้วยภาษาของตนเอง ให้ครอบคลุมเนื้อหาและสละสลวย 

จะเห็นได้ว่าเทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิคท่ีมีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้อย่าง
ชัดเจน สามารถท าให้ผู้อ่านแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปสู่การจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้จากพื้นความรู้
เดิม จากค าถามท่ีจะน าไปสู่ค าตอบและยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดการ
อ่าน และเมื่อได้ค าตอบจนครบถ้วนแล้วจึงน ามาเขียนเป็นแผนภูมิรูปความความคิดเพื่อสรุปความรู้ท่ี
ได้จากการอ่านน าไปสู่การอ่านจับใจความของเรื่องได้ในท่ีสุด 

จากแนวคิดข้างต้น นอกจากการต้ังค าถามเพื่อให้ได้ใจความจากเรื่องท่ีอ่านแล้ว อีก
ขั้นตอนท่ีส าคัญเพื่อให้ ผู้อ่านได้มาซึ่งใจความของเรื่องตามแนวคิดของเทคนิค KWL Plus คือ        
การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งมีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น แผนผังความคิด แผนผังมโน
ทัศน์ แผนภูมิรูปภาพความหมาย แผนผังความคิด เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงใช้ค าว่า
แผนผังความคิด ดังนั้นจึงข้อเสนอประเด็นเกี่ยวกับแผนผังความคิด 

  
แผนผังความคิด 

ในส่วนของการสรุปความรู้ในการอ่านเรื่องตาม แนวคิดของเทคนิค  KWL Plus 
จ าเป็นต้องมีการเขียนแผนผังความคิดเพื่อเป็นการสรุปประเด็นความรู้ท่ีผู้อ่านได้ต้ังค าถามไว้ในขั้น  
ต่าง ๆ การเขียนแผนผังความคิดมีหลายประเภทและมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงข้อน าเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับแผนผังความคิดไว้ดังนี้ 

4.6 ความหมายของแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

 แผนผังความคิดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทีช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 
ช่วยท าให้จัดการความคิดได้อย่างเป็นระบบ กระชับเนื้อหาความรู้และช่วยในการจดจ าเนื้อหาความรู้
ต่าง ๆ ตามท่ีสุวิทย์ สินธุระเวชญ์ (2542: 30) ได้กล่าวถึงความหมายของแผนผังความคิด โดยเรียกว่า 
“ผังแนวความคิด” (Concept Mapping) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของ
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เนื้อหาอย่างมีล าดับขั้น โดยมีค าหรือข้อความเป็นตัวเช่ือมแนวคิดเหล่านั้น กล่าวว่า การใช้แผนท่ี
รูปแบบต่าง ๆ จะท าให้เห็นภาพรวมท้ังหมด เห็นความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึ่งท าให้
ความคิดยืดหยุ่น และเห็นภาพข้อเท็จจริงชัดเจนสามารถเก็บไว้ในหน่วยความจ าได้ง่าย วิสาข์ จัติวัตร์ 
(2545: 1) อธิบายว่าแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดรวบรวม สรุป 
และแสดงความคิดหรือข้อมูลส าคัญในรูปของแผนภูมิหรือภาพสอดคล้องกับสมศักด์ิ สินธุระเวชญ์
(2542: 30) ได้กล่าวว่าการใช้แผนท่ีรูปแบบต่างๆจะท าให้เห็นภาพรวมท้ังหมด เห็นความสัมพันธ์ของ
ความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึ่งท าให้ความคิดยืดหยุ่นและเห็นภาพข้อเท็จจริงชัดเจน สามารถเก็บไว้ใน
หน่วยความจ าได้ง่าย โดยชาตรี เกิดธรรม (2545 : 22) ท่ีกล่าวเติมว่า แผนผังความคิด (Mind 
Mapping) เป็นการแสดงโครงสร้างทางความคิด กระบวนการคิดและความสัมพันธ์ของกระบวนการ
คิดต้ังแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องท่ีก าลังคิด 
ท าได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรอง ความคิดย่อย และ
ความคิดท่ีแยกย่อยท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน และสามารถขยายต่อไปได้อีกไม่มีทิศทางท่ีก าหนด
ตายตัว โดยเริ่มจากความคิดหลักหรือความคิดรวบยอด (concept) ใหญ่ก่อนแล้วจึงแยกออกเป็น
ความคิดรองกระจายไปสู่รายละเอียดท่ีสนับสนุนความคิดหลัก  

นอกจากนี้ Buzan (Buzan, 1977: 57) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า เทคนิคท่ีใช้ในการจัดการ
ระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความคิดต่างๆเข้าด้วยกัน การจัดล าดับความส าคัญ 
การให้น้ าหนัก การผูก การต่อความคิดหรือข้อมูลต่างๆให้เข้ากันอย่างมีระเบียบก่อนท่ีจะส่ือออกมาให้
ผู้อื่นเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน โดยใช้ค าส าคัญในการน าเสนอความคิดต่างๆเหล่านั้นเป็น
ความคิดหลัก (Main Ideas) และจะให้ความส าคัญกับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไป
เรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดย่อย โดยใช้สี สัญลักษณ์ การสร้างภาพ มิติ ช่วยในการก าหนด
ความสัมพันธ์ของความคิดให้เป็นระบบระเบียบมีเส้นลากให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์และแจ่มแจ้ง
ชัด เจน และ Freeman (Freeman, 2005, อ้างถึ งใน  วิ ไลวรรณ  สวัสดิวงศ์ , 2547: 632 ) ให้
ความหมายว่า แผนภาพความคิด เป็นรูปแบบพิเศษท่ีแสดงเครือข่ายของแผนภาพความคิดเพื่อส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลและแบ่งส่วนข้อมูลโดยประกอบด้วยกล่องส าหรับใส่ความคิดรวบยอดมีเครื่องหมาย
แสดงทิศทางลูกศรท่ีอธิบายความสัมพันธ์ แต่ละองค์ประกอบ 

จากทฤษฎีข้างต้นสรุปได้ว่า  ความหมายของแผนผังความคิด หมายถึง การใช้แผนท่ีใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างมีล าดับข้ันตอนท าให้ผู้อ่านสามารถจดจ าได้ง่าย 
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4.7 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังความคิด 

  นักการศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังความคิดไว้ ดังนี้ 
Freeman (Freeman, 2005, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์, 2547: 634) กล่าวถึง 

วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังความคิด ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจขององค์ความรู้ 
2. เพื่อศึกษาและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใหม่  
3. เพื่อทราบพื้นฐานความรู้ท่ีมีมาก่อน 
4. เพื่อรวบรวมความรู้และข้อมูลใหม่ 
5. เพื่อการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูล 
6. เพื่อใช้ออกแบบโครงสร้างหรือกระบวนการ 
7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
นอกจากนี้ Lauzing ล่ัวซิง (Lauzing, 2005, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์, 2547: 

634) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังความคิดไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง 
2. เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างท่ีมีความซับซ้อน 
3. เพื่อใช้ในการส่ือสารความคิดท่ีมีความซับซ้อน 
4. เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการความรู้ใหม่กับ                   

ความรู้เก่า 
5. เพื่อประเมินความเขา้ใจหรือวิเคราะห์ความเข้าใจท่ีผิด 
จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า แผนผังความคิดมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูลต่าง ๆ จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมสมองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือแสดง
ความรู้ อธิบายข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการท่ีมีความซับซ้อนได้ 

 
4.8 ประโยชน์ของแผนผังความคิด 

  แผนผังความคิดมีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน โดยมีผู้รู้ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ไว้ดังนี้ 

สมศักด์ิ สินธุรเวชญ์ (2544: 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดกับการใช้
งานด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1. ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถน าแผนผังความคิดมาใช้ส าหรับจดบันทึกความรู้ การสรุป การ

อภิปราย ทบทวนความรู้เดิม การจัดระบบข้อมูลท่ีกระจัดกระจายให้เป็นระเบียบตลอดจนการวาง
แผนการท างาน การเสนอผลงานและการเขียนรายงาน 

2. ด้านผู้สอน 
ครูผู้สอนสามารถน าแผนผังความคิดมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน การสร้าง

หลักสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินโครงการ การเตรียมบทเรียน การ
เสนอผลงาน การบันทึกการประชุม การสรุป การอภิปราย ใช้ในการระดมความคิด การตรวจสอบ
ความรู้ของผู้เรียนและให้ผู้เรียนสรุปความเข้าใจจากบทเรียน 

ส่วน ทวีศักดิ์ ภวนานันท์ (2545: 27) กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดไว้ดังนี้ 
1. ส าหรับข้อมูลท่ีซับซ้อน หากเขียนด้วยแผนผังความคิดจะช่วยท าให้เกิดความ

รวดเร็วมากกว่าการเขียนเป็นค าหรือประโยค 
2. เนื่องจากแผนผังความคิดเป็นวิธีการคิดท่ีต้องใช้สมองท้ังสองข้าง ซึ่งสมองซีกซ้าย

จะท าหน้าท่ีวิเคราะห์ค า ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา ส่วนสมอง
ซีกขวาจะท าหน้าท่ีสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3. จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปัสคอโลซั่มเป็น
เสมือนสะพานเช่ือม  

4. ช่วยท าให้ระลึกถึงข่าวสารท่ีเคยคิดวาดไว้ได้ง่าย เพราะแผนผังความคิดได้ถูก
บันทึกลงในความทรงจ าอย่างมีโครงสร้างเป็นระบบ 

5. ช่วยจัดการกับข่าวสารต่างๆในรูปของโครงสร้างความสัมพันธ์ 
6. สมองด้านขวาท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือแนวคิดใหม่ๆจะถูก

พัฒนา และใช้งานมากขึ้น 
นอกจากนี้ น้ าผ้ึง มีนิล (2545: 30) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดไว้ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส ารวจความรู้เดิมของผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ส าหรับการสอนของครู 
2. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบของการคิดท่ีเข้าใจ

ง่าย สามารถอธิบายและมองเห็นได้อย่างเป็นระบบชัดเจน 
3. เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ โดยใช้ผังกราฟิกสรุปส่ิงท่ีเรียนเพื่อจะท าให้เกิด

ความคงทนของการเรียนรู้เพราะผู้เรียนจะเห็นถึงความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียนไปท้ังหมด 
จะเห็นได้ว่า แผนผังความคิดสามารถน ามาใช้ส าหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้

ได้อย่างเหมาะสมต่อครูและนักเรียน กล่าวคือ ครูน าแผนผังความคิดมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
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เรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ส าหรับนักเรียนนั้น แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือท่ีช่วย
ในการจดจ า การวางแผนการท างานและการทบทวนความรู้เดิมเพื่อสรุปเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

 
4.9 กฎเกณฑ์ของแผนผังความคิด 

  แผนผังความคิดเป็นรูปแบบของการน าเสนอความรู้ ท่ีมีรูปแบบเฉพาะและมี
กฎเกณฑ์ในการสร้างท่ีชัดเจนและแตกต่างไปในแต่ละประเภท ผู้เช่ียวชาญได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์การ
สร้างแผนผังความคิดไว้ดังนี้ 

Buzan (Buzan, 1997, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 60-63) การสร้างแผนผัง
ความคิดมีกฎเกณฑ์ก าหนดลักษณะพื้นฐานไว้ สรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. เทคนิค (techniques) แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือท่ีอาศัยเทคนิคท่ีช่วยท าให้
ประสิทธิภาพทางการคิดเพิ่มข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพื้นฐานท่ีต้องมีในแผนท่ีความคิด โดยแบ่งได้เป็น 
4 ลักษณะ ได้ดังนี้ 

1.1 ใช้การเน้น (use emphasis) การสร้างแผนผังความคิดจะใช้การเน้นให้เห็น
ถึงความส าคัญของความคิดในแผนผังโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้รูปภาพตรงกลาง 
และใช้สีต้ังแต่ 3 สีขึ้นไปเพื่อให้รูปภาพมีความน่าสนใจ การใช้รูปภาพและค าท่ีมีมิติต่างกัน เพราะมิติ
จะท าให้ดูโดดเด่นขึ้น ซึ่งมีผลท าให้จ าและส่ือสารได้ง่ายขึ้น การใช้ค าหรือรูปภาพท่ีสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ง่าย และช่วยให้เข้าใจแผนผังได้ดีขึ้น การใช้ค า เส้น และรูปภาพท่ีมีขนาดต่างกัน ซึ่งขนาดจะ
เป็นตัวบอกถึงความส าคัญของส่ิงต่างๆในแผนผัง การเว้นระยะระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆ ของ
แผนผังท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความชัดเจนของภาพ และช่วยให้เห็นถึงล าดับความส าคัญของการ
แยกแยะประเด็น 

1.2 ใช้การเช่ือมโยงสัมพันธ์ ในการสร้างแผนท่ีความคิด ต้องอาศัยการเช่ือมโยง
ของความคิดท่ีผู้สร้างสามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยการใช้เทคนิคค่างๆดังนี้ คือ การใช้ลูกศรเมื่อ
ต้องการเช่ือมโยงความคิดภายในความคิดหลักความคิดเดียวกันหรือระหว่างความคิดหลักแต่ละ
ความคิด ซึ่งลูกศรนี้อาจมีหัวเดียว (uni-directional) หรือหลายหัว (multi-headed) ก็ได้และ
สามารถช้ีไปข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้ การใช้สีเดียวกันในการแสดงความความเช่ือมโยงของความคิด 
ซึ่งสีจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยกระตุ้นความจ าและช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วย และการใช้
รหัสหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ดอกจัน อัศเจรีย์ เครื่องหมายค าถามไว้ข้างค า เพื่อแสดงความเช่ือมโยง
ของความคิดหรือมีมิติอื่น ๆ ซึ่งรหัสจะเป็นตัวช่วยให้เช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของแผนผังได้ทันที และช่วย
ประหยัดเวลาโดยใช้แทนคน องค์ประกอบต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 มีความชัดเจน (be clear) แผนท่ีความคิดจะต้องมีมีความชัดเจนในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ การใช้ค าหลัก (key word) ในการแสดงความคิดเพียงหนึ่งความคิดเท่านั้น การเขียนค า
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ทุกค าท่ีเป็นการแสดงถึงความคิดของผู้สร้างแผนท่ีความคิด โดยค าท่ีใช้จะต้องกะทัดรัดและสามารถ
แสดงถึงความส าคัญได้ด้วยการใช้ต าแหน่งบนแผนผัง การเขียนค าจะเขียนเหนือเส้นแต่ละเ ส้น                 
การลากเส้นแต่ละเส้นให้มีความยาวเท่ากับความยาวของค า การลากเส้นหลักเพื่อเช่ือมโยงรูปภาพตรง
กลางกับความคิดหลัก การแสดงความเช่ือมโยงของเส้นแต่ละเส้นกับเส้นอื่น  ๆ การลากเส้นหลักให้
หนากว่าเส้นอื่น ๆ การสร้างแผนผังให้มีลักษณะท่ีต่อเนื่องไม่ขาดตอนออกจากกัน การวาดภาพให้มี
ความชัดเจนท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แผนท่ีความคิดท่ีชัดเจนนั้นมีลักษณะท่ีงดงามและดึงดูดความ
สนใจ พยายามวางกระดาษท่ีจะใช้วาดแผนผังให้อยู่ในแนวนอนและพยายามเขียนค าไม่ให้กลับหัว
เพราะจะท าให้มีพื้นท่ีว่างในการวาดแผนผังมากขึ้น  

2. แบบแผนของแผนผัง (layout) การสร้างแผนผังความคิด นอกจากใช้เทคนิค
ต่างๆช่วยให้แผนท่ีความคิดมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางรูปแบบของแผนผังท่ีดีอีกด้วย 
ได้แก่ การใช้การเรียงล าดับขั้นของการคิด (use hierarchy) ในการสร้างแผนผังความคิดต้องมีการ
เรียงล าดับการคิดก่อนและหลังในเรื่องต่าง  ๆ และการใช้การเรียงล าดับเกี่ยวกับตัวเลข (use 
numerical order) การสร้างแผนผังความคิดในงานบางอย่าง เช่นการพูด การเรียงความ และการ
ตอบสนองข้อสอบต้องมีล าดับขั้นในการเขียนหรือการพูด ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ท่ีจะต้องอ้างอิงและ
ช่วยในการจัดล าดับข้ันน าเสนอได้อย่างชัดเจน 

 สรุปได้ว่ากฎเกณฑ์ในการสร้างแผนผังความคิดแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ด้าน
เทคนิค โดยใช้การเน้นสี รูปร่างหรือค าให้เด่นชัดง่ายต่อการจ า ใช้การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเส้น
และสี ความชัดเจนของข้อมูลต้องกระชับและชัดเจน ส่วนด้านแบบแผนของแผนผัง ต้องวางแผน
ต้ังแต่รูปร่างของแผนผังไปถึงการเรียงความส าคัญของข้อความให้เหมาะสม 

 
4.10 ขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิด 

 ขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิดมีขั้นตอนท่ีชัดเจนและมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน
ตามท่ีมีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิดเพื่อให้ผู้ศึกษาได้น าไปเป็นแนวทางดังนี้ 

Buzan (Buzan, 1997, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 60) กล่าวถึง วิธีการ
สร้างแผนผังความคิดว่ามีวิธีการดังนี้ โดยเริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่า
กว่าค านับพันค า ซ้ ายังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มความจ ามากขึ้นด้วย ให้วางกระดาษ
แนวนอน ใช้ภาพให้มากท่ีสุด ในแผนผังความคิดส่วนท่ีใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนค าหรือใช้รหัส เป็นการช่วย
การท างานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจ า พร้อมท้ังควรเขียนบรรจงตัวใหญ่  ๆ ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่อการย้อนกลับมาอ่านใหม่ จะท าให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้น สะดุดตา 
อ่านง่ายชัดเจน จะช่วยให้ประหยัดเวลาเมื่อย้อนกลับมาอ่านอีกครั้ง ควรเขียนค าเหนือเส้น แต่ละเส้น
ต้องเช่ือมต่อกับเส้นอื่น ๆ เพื่อให้แผนผังความคิดมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ค าควรจะมีลักษณะเป็น
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หน่วยค า กล่าวคือ ค าละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละค าเช่ือมโยงกับค าอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เปิดทางให้
แผนผังความคิดคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นควรใช้สีให้ท่ัวแผนท่ีความคิด เพราะสีจะช่วยยกระดับ
ความจ า เพลินตากระตุ้นสมองซีกขวา ควรปล่อยให้สมองมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ ๆ อย่าคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรือจะใส่หรือไม่ใส่อะไร เพราะจะ
ท าให้เสียเวลาและความคิดหยุดชะงัก โดยแบ่งขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิดไว้ท้ังหมด 6 ข้ันตอน 
ดังนี้ คือ ขั้นท่ี 1 เริ่มด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภาพลงบนกระดาษ ขั้นท่ี 2 ระบุค าส าคัญหลัก ขั้นท่ี 3 
เช่ือมโยงค าอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับค าส าคัญหลักด้วยเส้นโยงจากค าส าคัญหลักตรงกลางออกๆไปทุกทิศ
ทุกทาง ขั้นท่ี 4 เขียนค าท่ีต้องการ 1 ค าต่อ 1 เส้นและแต่ละเส้นควรเกี่ยวข้องกับเส้นอื่น  ๆ ด้วย     
ขั้นที่ 5 ขยายค าส าคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ขั้นที่  6  ใช้สี รูปภาพ ลักษณะ
เส้นเป็นการระบุถึงลักษณะของการเช่ือมโยง การเน้นหรือล าดับ 

ส าหรับอุปกรณ์ในการสร้างแผนผังความคิดนั้น ควรมีปากกาสีต่าง ๆ กัน (อย่าง
น้อย 3 สี) เพื่อใช้ในการสร้างแผนผังความคิดท่ีมีความหลากหลายและพื้นท่ีท่ีจะใช้ในการสร้างแผนผัง
ความคิดต้องมีขนาดกว้างพอสมควร อาจเป็นกระดาษขนาดใหญ่หรือกระดานด าก็ได้ 

ขั้นตอนการสร้างแผนผังความคิดมีขั้นตอนท่ีชัดเจนโดยเริ่มจากการวาดจากจุด
กึ่งกลางแล้วใช้เส้นเช่ือมโยงไปท่ีความคิดหลักและใช้เส้นเช่ือมโยงอีกครั้งไปยังความคิดย่อย โดยใช้ค า 
รูปร่าง เส้น และสีท่ีส่ือถึงความหมายและง่ายต่อการจดจ า จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาท่ีได้ทราบถึง
ขั้นตอนในการสร้างเพื่อจะได้วางแผนได้อย่างถูกต้อง 

 
4.11 ประเภทของแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

 แผนผังความคิดมีหลายแบบท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของ
หัวข้อหลัก เรื่องหลักหรือความคิดรวบยอดต่างๆกับเรื่องย่อย หรือหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
วัชรา เล่าเรียนดี  (2556: 64-67) ได้แบ่งประเภทของแผนผังความคิดไว้หลายประเภท โดยผู้วิจัยจะ
ได้เลือกแสดงแผนภูมิท่ีเข้าใจง่ายและเหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมีดังต่อไปนี้ 

4.11.1 แผนภูมิรูปดาว (Star Diagram) จัดเป็นแผนผังความคิดประเภท    
ใยแมงมุมอย่างหนึ่ง แผนภูมิรูปดาวสามารถแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของหัวเรื่องหลักกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ค าว่า “ช้าง” สามารถจะศึกษารายละเอียดของเรื่องท่ีส าคัญอื่น ๆ ได้ เช่น 
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แผนภูมิท่ี 3  แผนภูมิรูปดาว 
 

4.11.2 แผนภูมิแบบใยแมงมุม (Spider Diagram) ใช้ส าหรับการแจกแจง
เรื่องย่อยจากเรื่องหลักต่อไปได้เรื่อย ๆ ดังตัวอย่างเช่น หัวข้อหลัก คือ คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4  แผนภูมิแบบใยแมงมุม 
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4.11.3 แผนภู มิแบบลูกโซ่ (Chain Diagram) จัดเป็นแผนผังความคิด
ประเภท Flowchart Concept Map แผนภูมิลูกโซ่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยให้ล าดับความ
ต่อเนื่องของเรื่องราวหรือสาเหตุสู่ผลท่ีเกิดขึ้น เช่น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5  แผนภูมิแบบลูกโซ่ 

  
4.11.4 แผนภู มิแสดงเห ตุ -ผล (Cause-Effect Diagram) จัด เป็ น แผน ผัง

ความคิดประเภท System Concept Map แผนภูมิแสดงเหตุและผลช่วยท าให้เข้าใจหรือระบุสาเหตุ
และคิดหาเหตุผลได้มากยิ่งขึ้น แทนค าพูดการอธิบาย ซึ่ งการใช้แผนภูมิ ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นของเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็น
แผนภูมิท่ีใช้สรุปเหตุผลให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6  แผนภูมิแสดงเหตุ-ผล 
 

4.11.5 แผนภู มิ ต้น ไม้  (Tree Diagram) เป็นแผน ผังความ คิดประเภท 
Hierarchy Concept Map ใช้เพื่อแสดงความต่อเนื่องเช่ือมโยงของเรื่องหลัก ความคิดรวบยอดหลัก
กับองค์ประกอบอื่น ๆ หรือความคิดรวบยอดอื่น ๆ ดังตัวอย่าง เช่น สสาร ประกอบด้วย ของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ แสดงด้วยแผนภูมิต้นไม้ เช่น 

เหตุการณ์ท่ี 1 

เหตุการณ์ท่ี 2 

เหตุการณ์ท่ี 3 

เหตุการณ์ท่ี 4 

การอดอาหาร 

(เหตุ) 
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แผนภูมิท่ี 7 แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แผนภูมิรูปดาว แผนภูมิใยแมงมุม และแผนแบบลูกโซ่ใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนกับผู้วิจัย 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
อ่านจับใจความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
เทคนิค KWL plus มีดังนี้  

กินาริน ตันเสียงสม (2548: 126-128) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธี
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติ วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติ พฤติกรรมการท างาน
กลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD และ
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD 
กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม 

สสาร 

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

ไม้ หิน น้ า น้ าผ้ึง อากาศ
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เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 88 คน ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แล้วจับสลากให้ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งจัดให้กลุ่มทดลองให้สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมให้สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอนด้วยวิธีปกติ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับเดียวกัน จ านวน 24 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 20 ข้อมี
ค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.93 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76 ซึ่งค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43 - 
0.75 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.29 - 0.71 ส่วนข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 
1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.67 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มท่ีมีต่อวิธีสอนแบบ 
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ซึ่งมีค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.98 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.83
และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 15 ข้อ ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 
1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD จ านวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test independent  ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เทคนิค STAD ประเมินโดยครูอยู่ในระดับปานกลางและแบบนักเรียนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD นักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

ศิริพร ทาทอง (2548: 103-105) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักภาษาไทย เรื่อง ค ากริยาและค าวิเศษณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง ค ากริยาและค าวิเศษณ์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการ
สอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการสอนโดยการ
เรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 
จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน กลุ่มทดลองสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) และกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.27-0.73 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.27-0.87 ค่า
ความเท่ียงตรง 0.98 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.84 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ท่ีมีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) จ านวน 5 ข้อ แผนการวิจัย
เป็นแบบมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (pretest-posttest control group design) สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-
test independent)  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง ค ากริยาและค า
วิเศษณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อวิธีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกัน
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) พบว่านักเรียนชอบและเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น 

สมศักด์ิ ทองบ่อ (2549: 100-101) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนแบบ
ร่วมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยา
กร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 32 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) แล้วสุ่มให้หนึ่งห้องเป็นกลุ่มทดลองสอนด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือกันเทคนิค STAD และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค STAD แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มี
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22-0.73 ค่าความ
เท่ียงตรง 0.97 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.71 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD จ านวน 15 ข้อ  แผนการวิจัยเป็นแบบมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (control group pretest - posttest design) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test independent) 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD กับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
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ปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

อดิศร ขาวสะอาด (2555: 66-67) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ
ใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม 
รัชมังคลา-ภิเษกท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลา-
ภิเษกท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 น ามาสร้างเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านจับใจความท่ีมีเนื้อหาส่งเสริมคุณลักษณะเรื่องจิต
สาธารณะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ และ
แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
จ านวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test dependent) และน าไป
แปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เทคนิค STAD หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนหลังรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Bejarono (Bejarono, 1987: 62-77, อ้างถึงใน กินาริน ตันเสียงสม 2548: 
85) ได้ศึกษาวิธีเรียนแบบร่วมมือในกลุ่มเล็กในห้องเรียนท่ีเรียนภาษา ทดลองกับนักเรียนระดับ 7 
จ านวน 665 คน โดยใช้วิธีการเรียน 2 แบบ คือ การเรียนแบบร่วมมือกันในกลุ่มเล็ก STAD กับการ
เรียน ท้ังช้ัน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีแบบร่วมมือกัน
ในกลุ่มเล็ก STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบท้ังช้ันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

Norman (Norman, 2005: unpage, อ้างถึงในจันทร์แรม กงแก้ว, 2553: 
65) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิค STAD ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน
เกาหลีใต้ในด้านผลการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ และทัศนคติของผู้เรียน
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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ท่ีมีต่อความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจและทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้ร่วมศึกษาเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 คนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในโรงเรียนประถมศึกษา 
ยางเก็น เมืองบูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ด าเนินการทดลองในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 
2005 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชายและหญิงคละความสามารถในการด าเนินการวิจัยใช้
ในการทดสอบก่อนเรียนและจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แล้วท าการทดสอบหลัง
เรียน ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชายและ
หญิงคละความสามารถแต่จัดการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย พบว่า การใช้เทคนิค STAD ใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ในเกาหลีใต้นั้น ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ในด้านแรงจูงใจและทัศนคติท่ีมี ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นพบว่า ผู้เรียนมีแรงจูงใจใน
กาเรียนและมีทัศนคติต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นและมี ความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD อยู่ในระดับ      
เห็นด้วยมาก  

 
5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL plus 

5.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

พัชรินทร์ แจ่มจ ารูญ (2547: 79-83) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง    
การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  ท่ี ได้รับการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์ ด้วยวิธี  KWL-PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ 
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ท่ีได้รับการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยวิธี KWL-PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองสอนโดยการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี  KWL-PLUS และ
กลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีสอนอ่านแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิธี
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สอนอ่านแบบปฏิ สัมพันธ์ ด้วยวิธี  KWL-PLUS แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนอ่านแบบปกติ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.37 - 0.80 มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.58 ค่าความเช่ือมั่น 0.85 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีต่อวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS ชนิดปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า
ที (t-test independent) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับ
การสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS แตกต่างกันกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอน
อ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL - Plus นักเรียนเห็นด้วยร้อยละ 85 

ดุสิตา แดงประสริฐ (2549: 161-163) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus เปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 38 คน 
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWL Plus จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียน
สรุปความ เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 4 ด้าน ตอนท่ี  2 เป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย วัดทักษะการเขียนสรุปความ จ านวน 3 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบการทดลอง The 
One - Group Pretest - Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test independent) ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทักษะการการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
Plus พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมาก 
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อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสด์ิ (2550: 92-94) การพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 
1 จ านวน 49 คนท่ีได้มาจากการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus จ านวน 6 แผนซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านจับใจท่ีใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
จ านวน 1 ฉบับเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง 0.40-0.85 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.74 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus จ านวน 1 ฉบับ มี  2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ และตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ข้อ  แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest -Posttest Design สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย  ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus พบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (2552: 78-79) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติมี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียนท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการสอนโดยวิธี KWL Plus กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 83 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและจับสลากได้นักเรียนห้อง 3/10 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลองสอนโดย
วิธี KWL Plus และนักเรียนห้อง 3/7 จ านวน 40 คนเป็นกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสรุปความโดยวิธี KWL 
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PLUS จ านวน 4 แผนค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสรุป
ความโดยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 4 แผนค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความแบบอัตนัยโดยมีลักษณะเป็นข้อสอบคู่ขนานใช้ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.80 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอน
โดยวิธี KWL PLUS ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (
X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test independent) แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
อิสระต่อกันและการทดสอบค่าที (t-test dependent) แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL 
Plus สูงกว่านักเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยวิธี KWL Plus ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Carr and Ogle (Carr and Ogle, 1987: 626-631, อ้างถึงใน พัชรินทร์  
แจ่มจ ารูญ, 2547: 65-66) ได้ศึกษากลวิธีการใช้เทคนิค KWL plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เข้าใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าและนักเรียนท่ีอยู่ในโครงการสอนซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการ ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนสามารถถ่ายโอนการใช้เทคนิค KWL Plus ไปสู่
สถานการณ์การอ่านเรื่องใหม่ได้ รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องจากการอ่านตลอดจนมีทักษะการย่อความดี
ขึ้น 

Costa (Costa, 1994, อ้างถึงใน ศศิพรรณ เปรื่องศิลปะรัตน์ , 2545: 44) 
ศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ทางด้านคุณสมบัติในการอ่าน การสังเกตและการวิเคราะห์ โดยใช้การแบ่งกลุ่มแบบร่วมมือส าหรับกา
รอสนการอ่านวิธีการ 2 ชนิดท่ีใช้คือ Know, Want to learn, Learn (KWL) และการเรียนแบบ
ร่วมมือกัน (CIRC) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือกันเหมาะสมกับ
ระดับช้ันของตน วิธีการของ KWL นับเป็นวิธีการจดรายการว่านักเรียนรู้หรือต้องรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องท่ี
ยาก เมื่อไม่มีความรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้น และในการสอนอ่านด้วยวิธีการของ KWL สามารถช่วยให้การ
อ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเป็นนักเรียนมีความรู้เดิมและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีพอ 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
KWL plus สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียน ตลอดจนท าให้นักเรียนมีแนวทางในการอ่านท่ีชัดเจน
มากยิ่งขึ้น มีการคิดอย่างเป็นระบบ ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านได้ดี นอกจากนี้นักเรียนยังมี
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 
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พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แสดงว่านักเรียนมีทัศคติท่ีดีต่อการเรี ยนด้วย
เทคนิค KWL Plus ผู้วิจัยจึงน าเทคนิค KWL Plus มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของ
ผู้เรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้ท่ี
ดีนั้นควรมีเทคนิคหรือกระบวนการท่ีส่งเสริมทักษะของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพในตัวของผู้เรียน และ
ช่วยให้ผู้เรียน เกิดทักษะในเรื่องต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีจะต้องเลือกเทคนิควิธีการ
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับทักษะและตัวผู้เรียนให้มากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่า การสอนการอ่านจับ
ใจความนั้นสามารถใช้เทคนิคท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนของการอ่านจับใจความได้โดยใช้เทคนิค 
KWL Plus ร่วมกับใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันใน
การอ่านจับใจความ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะได้ท างานร่วมกันกับเพื่อน 
ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์และน าเทคนิคดังกล่าวมาจัดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL plus 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus มีวัตถุประสงค์ คือ              
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบ 
Pre Experimental Design แ บ บ  One Group Pretest Posttest Design โด ย มี นั ก เรี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549: 15) 

 
ตารางท่ี 12 แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 

T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
T1 แทน การสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X แทน การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
T2 แทน การสอบหลังเรียน (Posttest) 

 
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  มี 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
1.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา
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2. ขั้นสร้างเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
2.2 รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
2.3 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3. ขั้นทดลอง 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรทดลอง 

1. ขั้นเตรียมกำร 
       1.1 ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

 1.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 1.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
 1.1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การสอนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD และเทคนิค KWL plus 
 1.2 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.2.1 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

สมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 5 ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน 162 คน 

 1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมท้ังส้ิน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
โดยการจับสลาก 

1.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 1.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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 1.3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ 
 1.3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ

สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  
2. ขั้นสร้ำงเคร่ืองมือ 
 2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 
 2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่าน     

จับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ  
 2.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่าน                   

จับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus   
 2.2 รำยละเอียดของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
 2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับ

ใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus จ านวน 3 แผน                  
แผนละ 2 คาบ รวม 6 คาบ  

 2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบ               
แบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน และข้อสอบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ ข้อละ 
10 คะแนน รวมท้ังส้ิน 30 คะแนน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ มีลักษณะ
เป็นคู่ขนานท่ีใช้ทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่องการอ่าน          
จับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus เป็นแบบมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านระยะเวลา                        
2) ด้านบรรยากาศ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทั้งส้ิน 19 ข้อ 

 2.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท้ัง 3 ชนิด ท้ังนี้

จะแสดงรายละเอียดของการด าเนินการสร้างเรื่องมือแต่ละชนิดไปตามล าดับดังนี้ 
  2.3.1 แ ผน กำรจั ด กำร เรี ยน รู้ กลุ่ ม ส ำ ระก ำร เรี ยน รู้ภ ำษ ำไท ย                       

เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมโดยใช้กำรสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
   2.3.1.1 ศึ กษ าห ลัก สูต รแก น กล างก าร ศึก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาคร                
วุฒิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาระท่ี 1 การอ่าน รวมท้ังศึกษา
เอกสาร ต าราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 
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   2.3.1.2 ศึกษาเอกสารต าราท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความ การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD และการสอนด้วย
เทคนิค KWL plus 

   2.3.1.3 น าข้อมูลสาระส าคัญท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

   2.3.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
จ านวน 3 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 6 คาบ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 3 แผนประกอบด้วย                          
     2.3.1.4.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

    2.3.1.4.2 จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระส าคัญ  
    2.3.1.4.3 สาระการเรียนรู้  
    2.3.1.4.4 ภาระงานและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    2.3.1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู้   
    2.3.1.4.6 ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเนื้อหาสาระ  
    2.3.1.4.7 รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

 
ตารางท่ี 13  ก าหนดการจัดการเรียนรู้  โดยการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
 KWL plus  

แผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

1 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความบทความ 

ท 1.1  
(ม.2/2) 

นักเรียนสามารถตอบค าถาม
และสรุปเนื้อหาของบทความได้ 

2 

2 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจค ว าม นิ ท าน
ชาดก 

ท 1.1  
(ม.2/2) 

นักเรียนสามารถตอบค าถาม
และสรุปเนื้อหาของนิทานชาดก
ได้ 

2 

3 ก า ร อ่ า น จั บ
ใจความเรื่องส้ัน 

ท 1.1  
(ม.2/2) 

นักเรียนสามารถตอบค าถาม
และสรุปเนื้อหาของเรื่องส้ันได้ 

2 

รวม 6 
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    2.3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นท้ัง 3 แผน เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 
    2.3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการวัด
และประเมินผล รวมท้ังส้ินจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงตาม
จุดประสงค์และเนื้อหา จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of Item Objective Congruence (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 124) โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
   สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการ เ รี ย น รู้ นั้ น
   ความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ 
   เนื้อหา 
     -1 หมายถึง  แน่ใจว่าว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่
        สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา 
 

    N

R
IOC


  

เมือ่       IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
    N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

    ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้อง
กันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00  

    2.3.1.7 น าผลความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้องสมบูรณ์                
โดยในขั้นสอนควรปรับการใช้เวลาให้เหมาะสมและการใช้ภาษาให้สละสลวยและใบกิจกรรมควรปรับ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเวลาในการอ่าน 
     2.3.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง  
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2.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำม เป็นแบบทดสอบ             
แบบปรนัยและอัตนัย ประกอบด้วย แบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนและ
แบบอัตนัยจ านวน 1 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน ใช้ส าหรับทดสอบก่อนเรียน (pretest)                 
และทดสอบหลังเรียน (posttest) 

2.3.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างและเขียนแบบทดสอบท้ังปรนัยและอัตนัย 
2.3.2.3 น าข้อมูล สาระส าคัญท่ีได้จากการศึกษาท้ังในด้านทฤษฎีและ

แนวคิดมาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ  
2.3.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านจับใจความ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเป็นแบ่งข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย 
2.3.2.4.1 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 

0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ  
  2.3.2.4.1.1 จั ด ท า ต าร า งวิ เค ราะ ห์ ห ลั ก สู ต ร  แ ละ ส ร้ า ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความท่ีเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 20 ข้อมาใช้ในการวิจัย ดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านจับใจความ 

ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 

พฤติกรรม 
ควำมรู้
ควำมจ ำ 

ควำม
เข้ำใจ 

น ำไปใช ้ วิเครำะห ์ สังเครำะห ์
ประเมิน

ค่ำ 
รวม 
(20) 

ท 1.1  
(ม.2/2) 

ข้อสอบปรนัย 

นักเรียนสามารถ
ตอบค าถามและ
สรุปเน้ือหาของ
บทความได้ 

2 2 2 - 1 - 7 

นักเรียนสามารถ
ตอบค าถามและ
สรุปเน้ือหาของ
นิทานชาดกได้ 

2 2 1 - 1 - 6 
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ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 

พฤติกรรม 
ควำมรู้
ควำมจ ำ 

ควำม
เข้ำใจ 

น ำไปใช ้ วิเครำะห ์ สังเครำะห ์
ประเมิน

ค่ำ 
รวม 
(20) 

ท 1.1  
(ม.2/2) 

นักเรียนสามารถ
ตอบค าถามและ
สรุปเน้ือหาของเรื่อง
สั้นได้ 

2 2 2 - 1 - 7 

ข้อสอบอัตนัย 1 

รวม 6 6 5 - 3 - 21 
     
    2.3.2.4.1.2 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่องการอ่ าน                
จับใจความให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    2.3.2.4.1.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่องการอ่ าน                
จับใจความให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ประเมินแบบทดสอบเพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  (Index of Item 
Objective Congruence) น าผลจากการวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน มาค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป  
    2.3.2.4.1.4 ปรับปรุงข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 
0.5 ให้มีความถูกต้อง และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์หาค่า IOC อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อสอบ              
ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านจับใจความของผู้เช่ียวชาญ
ท้ัง 3 ท่านมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าความสอดคล้องต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 
1.00 ผู้วิจัยปรับปรุงข้อสอบให้มีความถูกต้องตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านในเรื่องการใช้
ภาษาในข้อค าถามและตัวเลือกให้สละสลวย       
    2.3.2.4.1.5  น าแบบ ทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์  เรื่ อ งการอ่ าน               
จับใจความท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (try – out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 34 คน  
    2.3.2.4.1.6  น า ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ม า วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง ส ถิ ติ                 
เพื่ อ ห าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ รายข้ อ โดย ห า ค่ าค วาม ย าก ง่ าย  (level of difficulty ห รื อ  ค่ า  p)                      
และค่าอ านาจจ าแนก (discrimination หรือ ค่า r) แล้วน ามาปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ          
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โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .20 ขึ้น
ไป ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.41 - 0.76 และได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24 - 
0.71 โดยคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์มาใช้จ านวน 20 ข้อ 
    2.3.2.4.1.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่องการอ่าน จับ
ใจความ วิเคราะห์ความเช่ือมั่นตามสูตร KR – 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)              
โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                    
เรื่องการอ่านจับใจความเท่ากับ 0.76  
    2.3.2.4.1.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่ อ ง  การอ่ าน               
จับใจความท่ีปรับปรุงตามเกณฑ์จนสมบูรณ์แล้วจ านวน 20 ข้อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 
   2.3.2.4.2 ข้อสอบอัตนัย จ านวน 1 ข้อ  

    2.3.2.4.2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่ าน                  
จับใจความช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

    2.3.2.4.2.2 น าแบบ ทดสอบ วั ดผล สัมฤทธิ์ เรื่ อ ง  ก ารอ่ าน                   
จับใจความท่ีสร้างขึ้นและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขความ
ถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาและความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
โดยเกณฑ์การตรวจให้คะแนนเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) การสรุปเนื้อหาของเรื่อง  คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 2) การเรียงล าดับเหตุการณ์ คะแนนเต็ม 3 คะแนน 3) อักขรวิธี คะแนนเต็ม 3 คะแนนและ 
4) ความสะอาด คะแนนเต็ม 1 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    การสรุปเนื้อหาของเรื่อง  คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
    3 คะแนน : ตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ี ไหน อย่างไรได้

ครบถ้วนทุกค าถามครอบคลุมเนื้อหาของเรื่อง โดยใช้ภาษาของตนเองอย่างสละสลวย 
    2 คะแนน : ตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไรขาดไป 1 

ประเด็นเขียนเนื้อหาของเรื่องขาด 1 ประเด็น โดยใช้ภาษาของตนเอง 
    1 คะแนน : ตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไรขาดไป 2 

ประเด็นเขียนเนื้อหาของเรื่องขาด 2 ประเด็น โดยใช้ภาษาของตนเอง 
    0 คะแนน : ตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไรขาดไป 2 

ประเด็นเขียนเนื้อหาของเรื่องขาด 2 ประเด็น โดยไม่ใช่ภาษาของตนเอง 
    การเรียงล าดับเหตุการณ์ คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
    3 คะแนน : เรียงล าดับเหตุการณ์ ต้ังแต่ต้นจนจบได้ถูกต้อง               

มีการใช้ค าเช่ือมท่ีเหมาะสม 
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    2 คะแนน : เรียงล าดับเหตุการณ์สลับไปมา 1 เหตุการณ์และ            
มีการใช้ค าเช่ือมท่ีเหมาะสม 

    1 คะแนน : เรียงล าดับเหตุการณ์สลับไปมา 2 เหตุการณ์และ                  
ไม่มีการใช้ค าเช่ือม 

    0 คะแนน : ไม่มีเรียงล าดับเหตุการณ์ และไม่มีการใช้ค าเช่ือม 
    อักขรวิธี คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
    3 คะแนน : เขียนประโยคและสะกดค าได้ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ทุกค า 
    2 คะแนน : เขียนประโยคผิด1ประโยคและสะกดค าผิด 1-3 ค า 

โดยไม่นับค าซ้ า 
    1 คะแนน : เขียนประโยคผิด2 ประโยคและสะกดค าผิด 5-6 ค า 

โดยไม่นับค าซ้ า 
    0 คะแนน : เขียนประโยคผิดต้ังแต่3 ประโยคขึ้นไปและสะกด

ค าผิดมากกว่า 6 ค า โดยไม่นับค าซ้ า 
    ความสะอาด คะแนนเต็ม 1 คะแนน 

    1 คะแนน : เขียนลายมืออ่านง่ายและลบค าผิดไม่เกิน 3 แห่ง 
    0 คะแนน : เขียนลายมืออ่านยากและลบค าผิดเกิน 3 แห่ง 

         2.3.2.4.2.3 น าแบบ ทดสอบ วั ดผล สัมฤทธิ์ เรื่ อ ง  ก ารอ่ าน                     
จับใจความ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนท่ีแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน 
และด้านการวัดผลประเมินผล จ านวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงและความสอดคล้องของ
แบบทดสอบ น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าความสอดคล้องต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00 ผู้วิจัย
ปรับปรุงข้อสอบให้มีความถูกต้องตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน เพื่อให้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยผู้เช่ียวชาญแนะน าให้ปรับความยาวของเนื้อเรื่องท่ีอ่านให้
เหมาะสมกับเวลาและแก้ไขเกณฑ์การตรวจให้คะแนนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

    2.3.2.4.2.4 น าแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลอง      
ใช้ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 34 คน     
    2.3.2.4.2.5 น าผลการทดสอบแบบอัตนัยมาวิเคราะห์ทางสถิติ                 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านจับใจความได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 
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    2.3.2.4.2.6 น าแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์  เรื่ อ ง  การอ่ าน               
จับใจความท่ีปรับปรุงตามเกณฑ์จนสมบูรณ์แล้วจ านวน 1 ข้อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 
 

2.3.3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2                   
ที่มีต่อกำรสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีมีต่อการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

2.3.3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยต่าง ๆ 

2.3.3.2 น าข้อมูลสาระส าคัญ ท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

2.3.3.3 สร้างแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า โดยการวัดระดับ 5 ระดับของลิเคิร์ท จากหนังสือคู่มือวัดคุณลักษณะของ
ส านักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 44-47) ได้ให้ค่าระดับการวัด
ไว้ ดังนี้ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านระยะเวลา ด้าน
บรรยากาศ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ รวมท้ังส้ิน 19 ข้อ โดยระดับ
ความคิดเห็น มีเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 15  เกณฑ์การก าหนดระดับความคิดเห็น 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำคะแนน 
เห็นด้วยมากท่ีสุด 5 

เห็นด้วยมาก 4 
เห็นด้วยปานกลาง 3 

เห็นด้วยน้อย 2 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 
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ผู้วิจัยได้ใช้การเกณฑ์การให้ความหมายของระดับค่าความคิดเห็นของแบบสอบถามความ
คิดเห็น ดังตารางท่ี 16 ดังนี้ 
 
ตางรางท่ี 16 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย 
เห็นด้วยมากท่ีสุด 4.50 - 5.00 

เห็นด้วยมาก 3.50 - 4.49 
เห็นด้วยปานกลาง 2.50 - 3.49 

เห็นด้วยน้อย 1.50 - 2.49 
เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1.00 - 1.49 

 
2.3.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับแบบสอบถาม 

2.3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนี              
ความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ                 
ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ าสุดเท่ากับ 
0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00  

2.3.3.6 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว
ไปใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL plus ครบท้ัง 3 แผน 

3. ขั้นทดลอง  
3.1 ผู้วิจัยช้ีแจงเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 

KWL plus ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัด      

ผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านจับใจความท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น    
3.3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
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KWL plus โดยผู้วิจัยใช้เวลาสอนจ านวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที แบ่งเป็น
ทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ การจัดการเรียนรู้ 6 คาบ และทดสอบหลังเรียน 1 คาบ รวม 8 ช่ัวโมง   

3.4 หลังจากเสร็จส้ินการทดลองแล้ว น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่าน
จับใจความทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง    

3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

3.6 ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านจับใจความ 
3.7 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ ใช้สถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ วิเคราะห์โดยการทดสอบ t-test แบบ 
dependent  

4.2 การวิ เคราะห์ ความคิดเห็นของนั ก เรียน ท่ีมี ต่อการ จัดการเรียนรู้ จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ของผู้เรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)               
5 ระดับ โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus เป็นการ
วิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องการอ่านจับใจความระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับ
ใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกปีท่ี 2/5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลาก การวิจัยครั้งมีข้ันตอนการทดลอง ได้แก่ ทดสอบ
ก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียนและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และตอบค าถามการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค                  
KWL plus 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
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ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค  KWL plus ผู้วิ จัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ จ านวน 21 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 20 ข้อและ
ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 17  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษา            
 ปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
 KWL plus ประเภทข้อสอบแบบปรนัย 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
การทดสอบก่อนเรียน 30 20 9.20 3.123 10.912 .000 
การทดสอบหลังเรียน 30 20 13.17 2.960 

 

จากตาราง ท่ี  17  พบว่ าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  เรื่ อง                                 
การอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD                    
ร่วมกับเทคนิค KWL plus  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในข้อสอบแบบปรนัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.20 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.123 หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.17 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.960 
เมื่ อน าคะแนน เฉ ล่ีย ท่ี ไ ด้จากการทดสอบก่ อนและหลัง เรี ยนมา เปรียบ เทียบโดยใช้ ค่า                         
t-test Dependent พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าที เท่ากับ 10.912 
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตารางท่ี 18   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 ร่วมกับเทคนิค KWL plus ชนิดข้อสอบแบบอัตนัย 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
การทดสอบก่อนเรียน 30 10 4.40 1.221 11.179 .000 
การทดสอบหลังเรียน 30 10 6.50 1.075 

 

จากตาราง ท่ี  18  พบว่ าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  เรื่ อง                                      
การอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL plus  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในข้อสอบแบบปรนัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.221 หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.075 เมื่อน าคะแนน
เฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้ค่า t-test Dependent พบว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าที เท่ากับ 11.179 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ตารางท่ี 19  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 ร่วมกับเทคนิค  KWL plus 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
การทดสอบก่อนเรียน 30 30 13.60 3.738 -13.730 .000 
การทดสอบหลังเรียน 30 30 19.67 3.624 

 

จากตารางท่ี 19  พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับ
ใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus     หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในข้อสอบแบบปรนัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL plus ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ                      
3.738 หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 19.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.624 เมื่อน าคะแนน
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เฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้ค่า t-test Dependent พบว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าที เท่ากับ -13.730 พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้จากแบบสอบถาม 
 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วย
 เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค                   
 KWL plus 

 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ

ท่ี 

ด้านระยะเวลา                                        
1. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ร่วมกับเทคนิค KWL plus                          

4.29 0.78 เห็นด้วยมาก 2 

2. ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา 4.32 0.65 เห็นด้วยมาก 1 
รวม 4.31 0.72 เห็นด้วยมาก (4) 
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ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค                   
 KWL plus (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ

ท่ี 

ด้านบรรยากาศ                                        
1. นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ตามข้ันตอน 

4.52 0.68 เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

2 

2. นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนและครู 4.58 0.62 เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

1 

3. นักเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.48 0.57 เห็นด้วยมาก 3 
4. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและ 
ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

4.06 0.81 เห็นด้วยมาก 4 

รวม 4.41 0.67 เห็นด้วยมาก (1) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                     
1. เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการอ่าน คิด เขียนไป                    
พร้อม ๆ กัน 

4.32 0.65 เห็นด้วยมาก 3 

2. เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ันตอนเป็นระบบไม่ซับซ้อน 4.26 0.73 เห็นด้วยมาก 5 
3. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนระดมสมองในการคิด 4.29 0.64 เห็นด้วยมาก 4 
4. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านท าให้นักเรียนอ่านอย่าง 
มีเป้าหมาย 

4.55 0.57 เห็นด้วย 
มากท่ีสุด 

1 

5. เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหา 
ส่ิงท่ีอยากรู้ 

4.26 0.73 เห็นด้วยมาก 5 

6. เป็นกิจกรรมท่ีสามารถใช้พัฒนาทักษะการอ่าน                   
จับใจความได้เป็นอย่างดี 

4.39 0.72 เห็นด้วยมาก 2 

รวม 4.34 0.67 เห็นด้วยมาก (3) 
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ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค                   
 KWL plus (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 

X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ

ท่ี 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ                        
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน 4.35 0.66 เห็นด้วยมาก 4 
2. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่านจับใจความมากขึ้น 4.39 0.76 เห็นด้วยมาก 3 
3. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ดีขึ้น 4.52 0.57 เห็นด้วย 

มากท่ีสุด 
1 

4. นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความอย่างเป็นระบบ 4.32 0.65 เห็นด้วยมาก 6 
5. นักเรียนได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการท างานและช่วยเหลือกัน
ในกลุ่ม 

4.29 0.82 เห็นด้วยมาก 7 

6. นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ภายใน
กลุ่มของตน 

4.32 0.79 เห็นด้วยมาก 6 

7. นักเรียนสามารถน ากระบวนการนีไ้ปประยุกต์ใช้ในวิชา
อื่นๆและในชีวิตประจ าวันได้ 

4.45 0.57 เห็นด้วยมาก  

รวม 4.38 0.69 เห็นด้วยมาก (2) 
ภาพรวม 4.37 0.68 เห็นด้วยมาก 

จากตาราง ท่ี 20 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.37, S.D. = 
0.68) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก
ในทุกด้าน ซึ่งมีล าดับได้ดังนี้ ล าดับท่ีหนึ่ง ด้านบรรยากาศ ( X = 4.41, S.D. = 0.67) ล าดับรองลงมา
คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ( X = 4.38, S.D. = 0.69) ล าดับท่ีสาม คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
( X = 4.34, S.D. = 0.67) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลา ( X = 4.31, S.D. = 0.72) ซึ่งแต่
ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ด้านบรรยากาศ นักเรียนมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ นักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนและครู ( X = 4.58, S.D. = 0.62)  และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน ( X = 4.06, S.D. = 0.81) 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก โดย
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ดีขึ้นมี ( X = 4.52, S.D. = 0.57) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความอย่างเป็นระบบ ( X = 4.32, S.D. = 0.65) 
และนักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ภายในกลุ่มของตน ( X = 4.32, S.D. = 0.79) 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย
มาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านท าให้นักเรียนอ่านอย่างมีเป้าหมาย                  
( X = 4.55, S.D. = 0.57) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ เป็นกิจกรรมท่ีมีขั้นตอนเป็นระบบไม่ซับซ้อน 
และ เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาส่ิงท่ีอยากรู้ ( X = 4.26, S.D. = 0.73) 

ด้านระยะเวลา นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก โดยข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา ( X = 4.32, S.D. = 0.65) ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ( X = 4.29, S.D. = 0.78) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus นี้ เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร จ านวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus                
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยแบบ                        
Pre Experimental Design แบบ One Group Pretest Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลมีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ ใช้สถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านจับใจความ วิเคราะห์โดยการทดสอบ t-test for dependent samples และ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus ของผู้เรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้               
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง            
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ             
ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับ            
เห็นด้วยมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ในการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้
น าเอาเทคนิคท้ัง 2 เทคนิคเข้ามาใช้ร่วมกันในการสอน เพื่อท าให้การสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เทคนิค STAD มีกระบวนการท่ีท าให้
เพื่อนสมาชิกช่วยเหลือกัน สร้างรู้สึกเท่าเทียมให้กับสมาชิกโดยการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถและ
สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับครูและระหว่างเพื่อนด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
ตนเองเมื่อท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนในแบบกลุ่มจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความพัฒนาขึ้น จากการจัดกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียนได้อ่านจับ
ใจความเป็นกลุ่มจากการสอนแบบเดิมท่ีเป็นการเรียนแบบปกติ นักเรียนเรียนและท างานเป็น
รายบุคคล ซึ่งนักเรียนบางคนเรียนรู้ในบทเรียนช้ากว่าเพื่อนหรือไม่เข้าใจในบทเรียนจึงท าให้นักเรียน
เบื่อหน่ายและไม่สนใจการเรียน แต่เมื่อนักเรียนได้ท างานร่วมกับเพื่อนได้มีการช่วยเหลือกันในกลุ่มท่ี
นักเรียนคละความสามารถกัน ท าให้นักเรียนเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนอ่อนได้พูดคุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์
กันมากขึ้นจากในขั้นกิจกรรมกลุ่มท่ีนักเรียนต้องท ากิจกรรมการอ่านร่วมกันเพื่อช่วยกันจับใจความให้
ได้ สอดคล้องกับกินาริน ตันเสียงสม (2548) ท่ีพบว่า ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 
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ด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เทคนิค STAD กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พฤติกรรม
การท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค 
STAD ประเมินโดยครูอยู่ในระดับปานกลางและแบบนักเรียนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD นักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี้ วิธีการอ่านจับใจความเป็นทักษะการอ่านท่ีมีข้ันตอนในการอ่านท่ีผู้เรียนอาจ
ยังมีความสับสนหรือไม่มีแนวทางในการอ่านจับใจความให้ส าเร็จได้ ตามท่ีกรมวิชาการ (2545: 49-
50) กล่าวว่า การสอนการอ่านจับใจความเป็นการสอนอ่านเพื่อมุ่งเน้นเนื้อเรื่อง ไม่พะวงกับ                       
การอ่านออกเสียง โดยครูแนะน าให้ต้ังค าถาม โดยครูแนะน าให้ต้ังค าถามส าหรับถามตัวเองจากเรื่องท่ี
อ่านว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอะไร ท่ีไหน อย่างไร และในการสอนของครูควรแนะน าแนวทางให้ก่อน
เพื่อท่ีจะช่วยให้การอ่านจับใจความได้ผลดี เช่น ให้นักเรียนรู้จักจุดมุ่งหมายของการอ่านหรืออาจมี   
การต้ังค าถามเพื่อค้นหาค าตอบจะช่วยให้นักเรียนอ่านจับใจได้ดีขึ้นหรือ ควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง
หลังจากการอ่าน เช่น ให้ตอบค าถาม หรือให้เขียนสรุปเรื่องราวเพื่อทดสอบความเข้าใจ สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะในการฝึกการอ่าน จับใจความตามท่ีบันลือ พฤกษะวัน (2545: 145) ได้กล่าวว่า ควรให้
นักเรียนต้ังค าถามเพื่อค้นหาค าตอบเพื่อนักเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนอ่านและให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง
หลังจากการอ่าน เช่น การตอบค าถาม สรุปเรื่องเพื่อทดสอบความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงเทคนิคท่ี
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีวิธีการอ่านจับใจความได้ง่ายขึ้นและเป็นกระบวนการท่ีชัดเจน ไม่ซับซ้อน    
และน่าสนใจ ผู้วิ จัยจึงเห็นว่ากระบวนการในการอ่านด้วยเทคนิค KWL plus ท่ีเหมาะสมกับ                           
การอ่านจับใจความ เนื่องจากเทคนิค KWL plus มุ่งเน้นให้นักเรียนหาใจความของเรื่องจาก
ประสบการณ์เดิมท่ีผู้เรียนทราบอยู่แล้ว และต้ังค าถาม เพื่อหาความรู้ใหม่ท่ีจะได้จากการอ่านและให้
นักเรียนสืบค้นความรู้ท่ีนักเรียนเป็นผู้อยากทราบด้วยตนเอง ตามท่ี Carr and Ogle (Carr and Ogle, 
1987, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2541: 228-229) ได้เสนอขั้นตอนของเทคนิค KWL plusคือ ก่อนการ
อ่าน ครูกระตุ้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีจะอ่าน โดยการอภิปรายถึงความรู้เดิม
ท่ีมีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อและเขียนสรุปหัวข้อท่ีรู้ไว้ หลังจากนั้นคาดเดาว่าจะพบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะอ่านแล้วตั้งค าถมในส่ิงท่ีตนอยากรู้ ในระหว่างการอ่าน ในขณะท่ีอ่านนักเรียนหยุดเป็นช่วง ๆ 
เพื่อตอบค าถามท่ีได้เขียนไว้ก่อนการอ่าน และอาจต้ังค าถามท่ีอยากรู้เพิ่มเติม นักเรียนเขียนบันทึกใน
ส่ิงท่ีรู้จากบทอ่าน และหลังการอ่าน อภิปรายถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอ่าน พิจารณาถึงค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ว่าได้ค าตอบตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ หลังจากนั้นสรุปน าข้อมูลท่ีเรียนรู้มาสรุปใจความ                
เป็นรูปของแผนผังความคิดจะเห็นว่ากระบวนการของเทคนิค KWL plus สามารถท าให้ผู้เรียน                      
อ่านจับใจความของเรื่องท่ีอ่านได้โดยการต้ังค าถามและมีการสรุปออกมาเป็นใจความของเรื่องได้ 
สอดคล้องกับพัชรินทร์ แจ่มจ ารูญ (2547) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ี
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ได้รับการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL-PLUS แตกต่างกันกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่าน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL - Plus นักเรียนเห็นด้วยร้อยละ 85 และพบว่าความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ท าให้เห็นว่าเทคนิค  KWL Plus สามารถท าให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านจับ
ใจความได้ 

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ             
ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับ            
เห็นด้วยมากในทุกด้าน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนในล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านบรรยากาศมี ล าดับ
รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ล าดับท่ีสาม คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านระยะเวลา เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ในด้านบรรยากาศ ประเด็นท่ีมีความคิดเห็น
เป็นล าดับท่ี 1 คือนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนและครู ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมาย นั่นคือ การจับใจความของเรื่องต่าง  ๆ ได้ เมื่อนักเรียนอ่อนไม่
สามารถค้นหาค าตอบหรือไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนใด นักเรียนเก่งก็จะคอยท าหน้าท่ีช่วยเหลือเพื่อนให้
เข้าใจ ในการเรียนแบบปกติ นักเรียนอาจไม่ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มบ่อยครั้งนัก แต่เมื่อนักเรียนได้
ท างานร่วมกันจึงเกิดท าให้นักเรียนรู้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอนท่ีคอยท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะน าจะเป็นท่ีปรึกษาสุดท้ายให้กับนักเรียน โดยใน
กลุ่มจะต้องปรึกษาและช่วยเหลือกันก่อน เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงขอความช่วยเหลือจากครู      
ท าให้ครูกับนักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เนื่องจากครูจะเป็นผู้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนเพื่อร่วมกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มท าให้งานส าเร็จไปตาเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Slavin (Slavin, 1987, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 40-43) ท่ีได้กล่าวว่า ในด้านของ                  
การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในการท าให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเรียนรู้เนื้อหา
กระจ่าง ผู้เรียนจะเสร็จส้ินงานท่ีได้รับมอบหมายได้เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ จน
กระจ่างแล้ว ผู้เรียนควรจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มก่อนท่ีจะถามครู ผู้เรียนในกลุ่มควร
พูดคุยปรึกษากันเบา ๆ นอกจากนี้ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับทราบกฎบางอย่าง และประเด็นท่ี
นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนบางคนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะ
ในบางครั้งเมื่อแสดงความคิดเห็นแล้วอาจถูกเพิกเฉยจากกลุ่ม หรือนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเก่งอาจมี       
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ความเช่ือมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปจึงท าให้นักเรียนบางคนอาจมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ             
การท างานเป็นกลุ่ม 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความได้ดีขึ้นท้ังนี้อาจเป็นเพราะในขั้นตอนของการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD ท่ีมีกระบวนการเสริมสร้างการท างานเป็นกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มท่ี
มีท้ังนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนท างานร่วมกันในอีกด้านหนึ่งก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท าให้นักเรียน
เกิดความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของกลุ่มและได้พูดคุยแลกเป ล่ียนความรู้ อีกท้ัง
ผู้วิจัยยังเสริมเทคนิค KWL PLUS ช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการอ่านมากยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนท า
กิจกรรมจนครบกระบวนการจึงท าให้เกิดการอ่านจับใจความท่ีส าเร็จได้มากกว่าการอ่านแบบปกติ               
ซึ่งสอดคล้องกับ ภาทิพย์ ศรีสุทธิ์ (2542: 12) ได้กล่าวถึง การอ่านจับใจความให้บรรลุจุดประสงค์                  
มีแนวทางดังนี้  ในขั้นแรกผู้อ่านต้ังจุดมุ่งหมายในการอ่านได้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้ เพื่อความ
เพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนาของผู้เขียน เพราะจะเป็นแนวทางก าหนดการอ่านได้อย่างเหมาะสม 
และจับใจความหรือค าตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยเป็นล าดับสุดท้าย คือ 
นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความอย่างเป็นระบบกับนักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภายในกลุ่มของตน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนบางคนอาจยังมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพราะโดยธรรมชาติแล้วนักเรียนเป็นเด็กอ่อนอาจถูกเพื่อนมองว่าเป็นภาระของกลุ่มและด้วย
ตัวเองของนักเรียนอ่อนเองก็ไม่มีความกล้าแสดงออกหรือแสดงออกแล้วเพื่อนในกลุ่มอาจไม่รับฟัง
เพียงครั้งเดียวนักเรียนก็อาจเลิกสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่านท าให้นักเรียนอ่านอย่างมีเป้าหมาย ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนักเรียนทุกคน ลดความรู้สึกไม่เท่าเทียมของ
นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ให้สมาชิกทุกคนตระหนักในหน้าท่ีของตนเอง ท้ังในเรื่องของการเรียน
และการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อนเพื่อท าให้ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยให้นักเรียนภายใน
กลุ่มช่วยเหลือและรับฟังซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้น หาค าตอบของค าถามต่าง ๆ และ
พัฒนาความสามารถของเพื่อนในกลุ่มพร้อมท้ังสร้างสัมพันธภาพท่ีดีภายในกลุ่มรวมกัน สอดคล้องกับ
วัชรา เล่าเรียนดี (2545: 1) ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการช่วยเหลือกันในกลุ่มจะลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งและ
เด็กอ่อนลง พร้อมท้ังมีเด็กกลุ่มปานกลางเป็นตัวเช่ือมระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน ท าให้เด็กอ่อนรู้สึก
ว่าตนเองก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆได้เหมือนเพื่อนสมาชิก เนื่องจากคะแนนพัฒนาของกลุ่มจะต้อง
น าคะแนนของทุกคนมาร่วมกัน วิธีดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กอ่อนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ในกลุ่มสมาชิกและสร้างรู้สึกเท่าเทียมกันและประเด็นท่ีนักเรียนเห็นด้วยเป็นล าดับสุดท้าย  คือ เป็น
กิจกรรมท่ีมีข้ันตอนเป็นระบบไม่ซับซ้อน และ เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาส่ิง
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ท่ีอยากรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในขั้นสอน ในขั้นการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD กับ เทคนิค KWL Plus อาจมีล าดับของขั้นกิจกรรมท่ีมาก นักเรียนอาจเกิดความสับสน 
และครูจะเป็นผู้อธิบายเนื้อหาและต้ังค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนมากเกินไปในบางครั้ง ท าให้
นักเรียนไม่ได้คิดว่าตนเองอยากค้นคว้าอะไรเพิ่มเติม  

ด้านระยะเวลา ประเด็นท่ีมีนักเรียนมีความคิดเห็นมากเป็นล าดับท่ี 1 คือ ระยะเวลาใน
การเรียนเหมาะสมกับเนื้อหา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนมีการจัดการภายในกลุ่มท่ีดี โดยมีการแบ่ง
หน้าท่ีกันอย่างชัดเจน แม้ในบางแผนการจัดการเรียนรู้นั้นเนื้อหาท่ีใช้อ่านอาจมีความยาวในระดับหนึ่ง
ตามประเภทของวรรณกรรมท่ีอ่าน เช่น เรื่องส้ัน เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีกันในกลุ่มแล้ว
ช่วยเหลือกันก็จะสามารถต้ังค าถาม ค้นหาค าตอบและความรู้ เพิ่มเติม เขียนแผนภาพความคิดและ
เขียนสรุปจับใจความ ท าให้เกิดการประหยัดเวลาและเป็นไปตามขั้นตอนในการอ่านจับใจความตาม
เทคนิค KWL Plus สอดคล้องกับ Slavin (Slavin, 1987, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 40-43) 
ได้กล่าวว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD ได้กล่าวว่าการสอนด้วยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค STAD หมายถึง การแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันท ากิจกรรมในกลุ่ม หลังจากนั้นครูจะให้ท าแบบทดสอบ คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
จะแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ระบบท่ีเรียกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ์ผล”  (Achievement 
Divisions) และประเด็นท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นน้อยเป็นล าดับสุดท้าย คือ ระยะเวลาในการเรียน
เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL 
plus ท้ังนี้อาจเป็นเพราะด้วยปัจจัยภายนอก เช่น กิจกรรมของโรงเรียน ท าให้บางครั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ถูกลดเวลาลง อาจท าให้นักเรียนจัดระบบไม่เช่นเดิมเหมือนในช่ัวโมงเรียนท่ีมีเวลาเรียนเต็ม
เวลา ถึงแม้ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมเวลาให้กับนักเรียนจนครบถ้วน แต่การท างานอาจติดขัดไม่ต่อเนื่องจึงท า
ให้เวลาไม่พอส าหรับนักเรียน 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน                
จับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus ท าให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการอ่านจับใจความและมีความคิดเห็นต่อการสอน                 
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus ในระดับดีมาก จึงถือว่าการวิจัยในครั้งนี้
สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะท่ีเกิดจากการวิจัยและเห็นถึงประโยชน์ท่ีมีต่อ              
ผู้ท่ีต้องการจะศึกษาเพื่อพัฒนางานผลการวิจัยในครั้งต่อไป ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

1.1 ในช่วงท่ีนักเรียนท ากิจกรรม ครูควรปล่อยให้สมาชิกในกลุ่มได้ปรึกษาและ
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ีโดยให้ค าปรึกษาในส่วนท่ีเป็นล าดับขั้นตอนท่ีนักเรียนอาจมีความสับสน ไม่
ควรแนะน าหรืออธิบายจนเกินไปเพราะนักเรียนจะไม่ถูกกระตุ้นให้คิด 

1.2 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์และการยอมรับกันในสมาชิก
กลุ่มท่ีเป็นส่ิงส าคัญเพื่อท าให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ี
อาจถูกเพื่อนละเลยหรือไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มและช่วยเหลือให้นักเรียนมีบทบาทเท่าเทียมกัน
ทุกคน 

1.3 ครูควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือเลือกบทอ่านท่ีนักเรียนสนใจ โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้เสนอเนื้อหาท่ีตนอยากอ่าน เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
วิธี อื่น ๆ 

2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้  
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีสอนด้วยเทคนิคอื่นๆท่ีเหมาะกับการอ่านจับใจความ เช่น 
เทคนิค SQ5R  เป็นต้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

 
 
1. รองผู้อ ำนวยกำรวิศิษฐ์ พหลยุทธ  ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญกำร
  
     สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนถำวรำนุกูล 
       อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม   
 
2. อำจำรย์นิตยำ บุญเฉลิม  ต ำแหน่ง  ครู คศ.3   
     สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
       อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร  
 
3. อำจำรย์ฉวีวรรณ จันทร์หอม  ต ำแหน่ง  ครู คศ.3 
     สถำนท่ีท ำงำน โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 
       อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่องส้ัน                 เวลาเรียน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) 
ผู้สอน นางสาววรัญญา บุรินทร์รัตน ์         ใช้สอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
............................................................................................................................................................... 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1  

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 
 ม.2/2 จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถตอบค าถามของเรื่องได้ 
 2. นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาของเรื่องส้ันได้ 
3. สาระส าคัญ 
 เรื่องส้ันเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยายแต่ขนาดส้ันกว่า             
โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบท้ิงให้คิด
ลักษณะเด่นของเรื่องส้ันคือมีเหตุการณ์หลักเพียงเหตุการณ์เดียว ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายและ
ใช้เวลาในการอ่านน้อย เรื่องส้ันจึงเหมาะกับผู้อ่านท่ีฝึกในการอ่านจับใจความเพราะเป็นเรื่องท่ีขนาด
ไม่ส้ันและไม่ยาวจนเกินไป ดังนั้น ผู้อ่านจะได้เริ่มต้นการอ่านวรรณกรรมท่ีมีขนาดยาวมากขึ้นอีกด้วย 
4. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 การอ่านจับใจความเรื่องส้ัน 
 ทักษะ/กระบวนการ 
 1. ทักษะการอ่าน 
 2. ทักษะการเขียน 
 3. กระบวนการกลุ่ม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. ชิ้นงานที่แสดงผลการเรียนรู้ / ภาระงาน 
 ใบกิจกรรมการอ่านจับใจความเรื่องส้ัน เรื่อง “มอม” 
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6. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 - วิธีวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 ใบกิจกรรมการอ่านจับใจความเรื่องส้ัน เรื่อง “มอม” 
 - เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 แบบบันทึกพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 แบบตรวจการอ่านจับใจความ 
 - เกณฑ์การตัดสิน ดี 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม ............................................................. จ านวน ...............................................  คน 
วันที่ประเมิน .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. .......................... 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
ความ
ร่วมมือ 

ขั้นตอน 
การท างาน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
      ลงชือ่ ...................................... ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินผล : สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความร่วมมือ สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ วม มื อกั นท า งาน            
มีการประสานงานที่ดี 
เปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุ่มอื่นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตลอดเวลา
ในการน าเสนอ 

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่ วม มื อ กั นท า ง าน  
ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น ที่ ดี              
ไ ม่ เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
สมาชิกกลุ่มอื่นมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในการ
น าเสนอ 

สมาชิกในกลุ่มทุ ก
คนท างานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ขาดการ
ประสานงานในกลุ่ม 
ไม่ เปิ ด โอ ก าส ให้
สมาชิกกลุ่มช่วงใน
การน าเสนอ 

สมาชิกในกลุ่มบาง
ค น ไ ม่ ท า ง า น        
ไม่ประสานงานใน
กลุ่ม ไม่เปิดโอกาส
ให้ สมาชิกกลุ่มอื่ น
โอกาส เข้ าร่วม ใน
การน าเสนอ 

2. ขั้นตอน 
การท างาน 

ก าหนดข้ันตอนการ
ท างานที่ชัดเจนเป็น
ระบบ ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์และทันเวลา
ที่ก าหนด 

ก าหนดข้ันตอนการ
ท างานชัดเจน ผลงาน
ส ม บู ร ณ์  แ ต่ ไ ม่
ทันเวลาท่ีก าหนด 

ก าหนดข้ันตอนการ
ท า ง า น ชั ด เ จ น 
ผลงานไม่ สมบู รณ์
แล ะ ไม่ ทั น เวล าที่
ก าหนด 

ไม่ก าหนดข้ันตอน
การท างานให้ชัดเจน 
ชิ้ น ง า น ไ ม่ เ ส ร็ จ
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ ไ ม่
ทันเวลาท่ีก าหนด 

3. การแสดง 
ความคิดเห็น 

สมาชิกทุ กคนร่วม
แสดงความคิดเห็น 
 

สมาชิก 1 คนไม่ร่วม
แสดงความคิดเห็น 

สมาชิก 2 คนไม่ร่วม
แสดงความคิดเห็น 

สมาชิกไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแสดง
ความคิดเห็น 

4. ความ
รับผิดชอบ 

สมาชิกทุกคนท างาน
ตามห น้าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบ หมายจนงาน
เสร็จสมบูรณ์ทันเวลา 

สมาชิกทุกคนท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจน
งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แต่ไม่ทันเวลา 

สมาชิกไม่ท างานที่
ได้รับมอบหมาย แต่
งานเสร็จสมบูรณ์ 

สมาชิ ก ไม่ ท า ง าน
ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายงาน ไม่
เสร็จสมบูรณ์ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
13 – 16 คะแนน      หมายถึง ดีมาก  7 – 9 คะแนน หมายถึง    พอใช้  
10 – 12 คะแนน      หมายถึง ดี  4 – 6 คะแนน หมายถึง    ปรับปรุง 
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แบบตรวจการอ่านจับใจความ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....................... โรงเรียน ........................................................................ ......... 
ภาคเรียนที่ ........................ ปีการศึกษา .......................................... 
วันที่ ........................ เดือน .............................................. พ.ศ. ............................... 
 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล 

การสรุป
ใจความ
ส าคัญ 

ส านวน
ภาษา 

อักขรวิธี 
ความเป็น
ระเบียบ 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
      ลงชื่อ ...................................... ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินผล : การอ่านจับใจความ 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. เน้ือหา จั บ ใ จ ค ว า ม ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง ค รบ ถ้ วน   
ทุกส่วน 

จับใจความได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วนขาด  
1 ส่วน 

จั บ ใ จ ค ว า ม ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง แ ต่ ไ ม่
ครบถ้วนขาด 2 ส่วน 

จับใจความได้ถูกต้อง
แต่ ไม่ ค รบ ถ้วนขาด 
มากกว่า 2  ส่วน 

2. ส านวน
ภาษา 

ส านวนภาษาสุภาพ
สละสลวยใช้ถ้อยค า
เหมาะสมทุกแห่ ง 
สื่อความหมายตรง
กั บ ล า ดั บ ค ว า ม
ชัดเจนไม่วกวน 

ส านวนภาษาสุภาพ
สละสลวยใช้ถ้อยค า
ไม่เหมาะสม ไม่เกิน 
1-2 แห่ง การล าดับ
ความไม่วกวน 

ส านวนภาษาสุภาพ
สละสลวยใช้ถ้อยค า
ไม่เหมาะสม ไม่เกิน 
3-5 แห่ง การล าดับ
ความไม่วกวน 

ส านวนภาษาสุภาพไม่
สละสลวยใช้ถ้อยค าไม่
เหมาะสม เกิน 5แห่ง 
ก าร ล า ดั บ ค วาม ไม่
วกวน 

3. อักขรวิธี ใช้ อักขร วิ ธี ต่าง  ๆ
และสะกดค าถูกต้อง
ทั้งหมด 

ใช้ อั ก ขร วิ ธี ต่ า ง  ๆ 
แ ล ะ ส ะ ก ด ค า ผิ ด              
1-5 แห่ง 

ใช้ อั กขร วิ ธี ต่ าง  ๆ 
แ ล ะ ส ะ ก ด ค า ผิ ด    
6-10 แห่ง 

ใช้ อั ก ข ร วิ ธี ต่ า ง  ๆ    
แ ล ะ ส ะ ก ด ค า ผิ ด    
11-15 แห่ง 

4. ความ
รับผิดชอบ 

สะอ าด  อ่ าน ง่ า ย 
ไ ม่ มี ร อ ย ล บ 
ตัวอักษรสม่ าเสมอ 

อ่านง่าย มีรอยลบ 
1-2 แห่ง ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 

อ่านง่าย มีรอยลบ  
3-5 แห่ง ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 

อ่ าน ง่ าย  มี ร อย ล บ
ต้ังแ ต่  6  แห่ ง ข้ึนไป
ตัวอักษรไม่สม่ าเสมอ 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
13 – 16 คะแนน      หมายถึง ดีมาก    
10 – 12 คะแนน      หมายถึง ดี   
7 – 9     คะแนน      หมายถึง    พอใช้ 
4 – 6     คะแนน      หมายถึง    ปรับปรุง 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1  
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นน าเสนอเนื้อหา  
 นักเรียนดูวีดิทัศน์เพลงฉ่อย ตอน “ฉ่อยวันเกิดก านัน” (นาทีท่ี 5.25 เนื้อหาจะเป็นการอวย
พร) โดยให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน บอกความรู้สึกท่ีได้ฟังและบอกว่านักเรียนเคยกล่าวค าอวยพรวัน
เกิดต่อเพื่อนหรือไม่ อย่างไร (เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องท่ีเกี่ยวกับวันเกิด) 
 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่มย่อย  
 2.1 นักเรียนตัวแทน 2 แสดงความคิดเห็นว่า หากพูดถึงค าว่า “สุขสันต์วันเกิด” นักเรียนนึก
ถึงส่ิงใด และเพราะอะไรนักเรียนจึงคิดถึงส่ิงเหล่านั้น (ค าว่า “สุขสันต์วันเกิด” เป็นค าส าคัญท่ีอยู่ใน
เรื่องส้ัน เรื่อง “อวัยวะใหม่” ซึ่งเป็นค าส าคัญท่ีจะช่วยพอเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้) 
 2.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม “บ้าน” ของตนเอง (กลุ่มบ้านในกิจกรรมนี้ สมาชิกในบ้านจะเปล่ียน
จากกิจกรรมท่ีแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันอย่างหลากหลายและไม่ให้นักเรียนคุ้นชินกัน
ภายในกลุ่ม แต่สมาชิกในกลุ่มยังอัตราส่วนเท่าเดิม โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ท่ี 1 กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน ด้วยสัญลักษณ์ แล้วให้นักเรียนรวมกลุ่มตามอัตราส่วน 1:2:1) 
พร้อมท้ังครูอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องส้ันและแจ้งคะแนนในคาบท่ีแล้วให้นักเรียนทราบ  
 2. นักเรียนอ่านช่ือเรื่องของเรื่องส้ัน เรื่อง“อวัยวะใหม่” แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ระดมความคิดว่านักเรียนนึกถึงส่ิงใดเมื่อเห็นช่ือเรื่อง แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในตาราง K ในใบงาน 
“บันทึกลับจับใจความ” 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่านักเรียนต้องการรู้อะไรเมื่อนักเรียนได้เห็นช่ือ
เรื่องส้ัน เรื่อง“อวัยวะใหม่” โดยครูคอยช้ีแนะและกระตุ้นเพื่อให้ได้ค าถามแล้วให้นักเรียนบันทึกลงใน
ตาราง W  
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเรื่องส้ัน เรื่อง“อวัยวะใหม่” โดยให้นักเรียนหาค าตอบของค าถามท่ี
ได้ต้ังไว้ใน W ให้ครบทุกค าถามและสรุปความรู้ท่ีได้จากการอ่านเพิ่มเติมแล้วให้นักเรียนบันทึกลงใน
ตาราง L  
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ชั่วโมงที่ 2 

 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ตัวแทนนักเรียน 1 กลุ่มอธิบายความรู้ท่ีสรุปได้จากค าถามในตาราง KWL ในใบงาน “บันทึก
ลับจับใจความ” แล้วให้ทุกกลุ่มตรวจดูความรู้ของตนเองและกลุ่มเพื่อนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในคาบท่ีแล้ว 
 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสรุปนักเรียนร่วมกันสรุปในส่ิงท่ีได้เรียนรู้  
 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดจากความรู้ท่ีได้รับในการอ่านเรื่องส้ัน โดยน า
ความรู้ในตารางมาสร้างแผนผังความคิดลงในใบงาน “บันทึกลับจับใจความ”  
 3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปใจความนิทานเรื่อง “อวัยวะใหม่” ลงในใบงาน “บันทึกลับจับ
ใจความ” พร้อมท้ังครูให้แนวทางในการสรุปใจความเพิ่มเติม (แนวทาง คือ ให้นักเรียนใช้ค าเช่ือมใน
การเช่ือมข้อความต่างๆ เพื่อความสละสลวย) 
 3.3 นักเรียนตัวแทนกลุ่ม 1 กลุ่มอ่านใจความท่ีนักเรียนได้สรุปแล้วให้เพื่อนฟัง โดยครูและ
นักเรียนช่วยกันอภิปรายตามเกณฑ์และหลักการอ่านจับใจความ จากนั้น ให้นักเรียนลงมือแก้ไข
ใจความของนักเรียนอีกครั้ง  
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวัดและประเมินผลทดสอบย่อยรายบุคคล คิดคะแนนเป็นความก้าวหน้าของ
กลุ่ม 
 นักเรียนท าใบกิจกรรมด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือจากกลุ่ม โดยให้นักเรียนอ่านเรื่องส้ัน 
เรื่อง “มอม” แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้ลงตารางในใบกิจกรรม 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นสร้างความประทับใจ ยกย่องกลุ่มท่ีได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์เก่ง เก่งมาก  
ยอดเยี่ยม 
 นักเรียนน าใบกิจกรรมส่งครูเพื่อตรวจทานค าตอบ พร้อมท้ังมอบรางวัลให้กับกลุ่มบ้านท่ีได้รับ
รางวัลจากกิจกรรมท่ีแล้วและให้กลุ่มบ้านดังกล่าวอ่านใจความท่ีได้รับรางวัลพร้อมกับอภิปรายค าตอบ
ท่ีได้   
 
6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 ใบความรู้เรื่องส้ัน เรื่อง “อวัยวะใหม่” 
 ใบงาน “บันทึกลับจับใจความ” 
 ใบกิจกรรมการอ่านเรื่องส้ัน เรื่อง “มอม” 
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7. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

เร่ืองสั้น 
 เรื่องส้ัน หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแก้วเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีสมมุติขึ้น มีโครงเรื่องง่ายๆ
และมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงจุดสุดยอดของเรื่องท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาส้ัน ๆ ผ่านตัวละครจ านวน 3-5 ตัว และอยู่ภายใต้แนวคิดส าคัญเพียงแนวคิดเดียว 
โดยส่วนมากเรื่องส้ันมีความยาวประมาณ 8,000 ค า อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลวิธี
การเขียนของผู้เขียน ความยาวหรือส้ันจึงไม่ได้ก าหนดตายตัว แต่จะยึดลักษณะการเขียนเป็นส าคัญ 
ชนิดของเร่ืองสั้น  
 เรื่องส้ันชนิดเน้นการผูกเรื่อง คือผู้เขียนมักสร้างปมขัดแย้งขึ้นมา ท าให้เกิดความซับซ้อนและ
มักจบลงด้วยการพลิกความคาดหมายของผู้อ่าน 
 เรื่องส้ันชนิดเน้นการสร้างตัวละคร คือ เรื่องส้ันท่ีเน้นพฤติกรรมของตัวละคร โดยใช้ตัวละคร
เป็นตัวด าเนินเรื่องเป็นส่วนใหญ่ โดยมักบรรยายเพื่อแสดงลักษณะของตัวละครอย่างใดอย่างหนึ่งให้
เด่นชัด เรื่องส้ันชนิดเน้นการสร้างบรรยากาศหรือฉากเป็นส าคัญ คือ เรื่องส้ันท่ีมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญของฉากและบรรยากาศ เพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตาม เรื่องส้ันชนิดเน้นแนวคิดหรือความ
คิดเห็น คือ เรื่องส้ันท่ีผู้เขียนต้องการเสนอแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้อ่าน ได้ไตร่ตรองไปพร้อมๆ
กับเรื่องในขณะท่ีอ่าน โดยใช้สัญลักษณ์ กล่าวโดยนัย หรือมุ่งเน้นให้เห็นสัจธรรมของชีวิต 
องค์ประกอบของเรื่องส้ัน  
 1. โครงเรื่อง (Plot) 
 โครงเรื่อง คือ เหตุการณ์เรื่องราวท่ีผู้เขียนร่างขึ้นคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินเรื่อง 
ให้น่าสนใจ ชวนติดตามสมเหตุสมผลเรื่อยๆจนถึงจุดสุดยอดของเรื่อง(Climax) และคล่ีคลายจบลง
ด้วยดี หรือคาดไม่ถึงก็ได้ 
 2. แก่นของเรื่องหรือแนวคิดของเรื่อง (Theme) 

แก่นของเรื่องคือ แนวคิดส าคัญหรือแนวคิดหลักท่ีปรากฏตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นตัวเช่ือมโยง
เรื่องเข้าด้วยกัน ผู้เขียนสามารถเสนอได้หลัก ๆ ดังนี ้
 3. ตัวละคร (Character) 
  ในเรื่องส้ันเรื่องหนึ่งนั้น ต้องมีตัวละคร ประมาณ1-5 ตัวเท่านั้น หากมีมากเกินไปจะท าให้
โครงเรื่องซับซ้อน และสบสน ตัวละครควรมีตัวเอกเพียงตัวเดียว และควรกล่าวให้เด่นชัดท่ีสุด                   
ส่วนตัวประกอบนั้นอาจกล่าวให้เห็นบ้างไม่ควรเด่นชัดเกินไป คือให้เป็นลักษณะเดียวกันกับฉาก            
โดยอาจกล่าวเป็นหมู่หรือคณะ ตัวละครอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นมนุษย์ อาจเป็นพืช สัตว์ ส่ิงของ หาก
เป็นมนุษย์ต้องมีความสมจริงทางด้านพฤติกรรม และการพูดจาท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่างมา
เหตุสมผล  
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 4. บทสนทนา (Dialogue) 
 บทสนทนา คือ ถ้อยค าท่ีตัวละครพูดโต้ตอบกันในเนื้อเรื่อง ซึ่งเขียนอยู่ในเครื่องหมาย
อัญประกาศ บทสนทนามีส่วนช่วยให้การด าเนินเรื่องและสร้างบรรยากาศให้เรื่องราวดูสมจริงมากขึ้น 
ท้ังยังท าให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนได้ฟังผู้อื่นพูดคุยสนทนากัน 
 5. ฉาก (Setting) 
 ฉาก คือ สถานท่ี เวลา และบรรยากาศในเรื่องท่ีผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้น ๆ 
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยส่วนมากเรื่องส้ันท่ัวไปไม่นิยมบรรยายฉากมากเพียงแค่บรรยายอย่างคร่าว  ๆ 
กล่าวอย่างตรงไปตรงมาเน้นความกระชับ และฉากยังเป็นส่วนท่ีท าให้ผู้อ่านทราบถึงบรรยากาศใน
ท้องเรื่องอีกด้วย 
การอ่านจับใจความเร่ืองสั้น  
 การอ่านจับใจความเรื่องส้ันให้ได้ถูกต้องแม่นย าอย่างรวดเร็วนับเป็นเรื่องยากพอสมควร 
เพราะเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงมักมีโครงเรื่องท่ีซับซ้อนและไม่นิยมบอก
เรื่องราวหรือแนวคิดส าคัญอย่างตรงไปตรงมา ผู้อ่านจึงควรใช้แนวทางพิจารณาดังนี้ 
 1. ช่ือเรื่อง นับเป็นจุดช้ีแนะหัวใจของเรื่องไว้เป็นอันดับแรก เรื่องส้ันบางเรื่องต้ังช่ือให้เห็น
แก่นเรื่องหรือใจความได้ชัดเจน แต่บางเรื่องก็ยากต่อการตีความจึงควรพิจารณาจากส่วนอื่น
ประกอบด้วย 

 2. แก่นเรื่อง ผู้อ่านควรพิจารณาจากข้อขัดแย้งของเรื่องแล้วติดตามว่าข้อขัดแย้งนั้น           
มีการส้ินสุดอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ตอนท้ายๆใกล้จบเรื่อง จะท าให้มองเห็นแก่นเรื่องได้ทันที 
หลังจากนั้นพยายามสรุปสาระส าคัญ โดยการตอบค าถามให้ได้ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร 
และท าไม ซึ่งนอกจากจะแสดงว่าผู้อ่านจับใจความของเรื่องได้แล้ว ยังจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเรื่อง
หรือใจความได้ง่ายด้วย 
 3. ภูมิหลัง แม้เรืองส้ันจะเป็นเรื่องสมมติ แต่นิยมท่ีจะสร้างเรื่องให้ดูสมจริงมากท่ีสุด         
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ์ในเรื่องจะช่วยให้จับใจความได้ง่ายข้ึน 
 4. น้ าเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่ง การจับน้ าเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่งให้ได้จะช่วยให้จับ
ใจความของเรื่องได้แม่นย าขึ้น 
 5. การอ่านท่ีมุ่งจับใจความเพียงเพื่อตอบค าถามใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร และท าไม                 
จึงอาจไม่ได้รสชาติและคุณค่าของบันเทิงคดีอย่างเพียงพอ ดังนั้นควรจับใจความย่อยหรือใจความ
ประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเรื่องไปพร้อมกัน 
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 อวัยวะใหม่ 

 

           ชาติ กอบจิตติ 

 

 เจ้านายผมเป็นคนน่ารักเขามีวิธีท าให้ลูกน้องรักเขาได้เสมอแม้เรื่องส่วนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ              
ของพวกเราท่ีเขาไม่น่าจะใส่ใจเขาก็กลับให้ความสนใจคอยดูแลทุกข์สุขของพวกเราตลอดมา  
 คุณเช่ือไหมเค้าจ าวันเกิดของพวกเราได้ทุกคนและยังรู้อีกว่าจะซื้อของขวัญอะไรท่ีให้เจ้าของ
วันเกิดจะพึงใจ 
 ผมเองไม่เคยมีวันเกิดหมายถึงไม่เคยจัดเล้ียงวันเกิดไม่เคยได้รับของขวัญวันเกิดไม่เคยบอกวัน
เกิดกับใครยกเว้นบ้างในยามจ าเป็นเช่นกรอกใบสมัครงานหรือเมื่อบังเอิญมีเรื่องต้องติดต่อกับ               
หน่วยราชการ 
 "สุขสันต์วันเกิด" เจ้านายผมยิ้มสว่างขณะยื่นของขวัญช้ินเล็ก ๆ ให ้
 "ขอบคุณครับ" ผมยิ้มรับของขวัญวันเกิดช้ินแรกของตัวเองภายในใจนึกอยากรู้ว่าภายใน    
กล่องนั้นคืออะไรแต่ปากกับใจกลับไม่ตรงกัน 
 "เจ้านายไม่น่าล าบากเลย" ปากว่าอย่างนั้น 
 "ล าบากอะไรกันไม่ล าบากหรอก..." สีหน้าและน้ าเสียงของเขานั้นบ่งบอกถึงความจริงใจ               
 "...พอดีเมื่อตอนไปญี่ปุ่นคราวท่ีแล้วเห็นเข้าเลยนึกถึงคุณนี่เก็บเอาไว้ต้ังสองเดือนกว่าแล้ว 
พอดีเมื่อตอนไปญี่ปุ่นคราวที่แล้วเห็นเข้าเลยนึกถึงคุณนี่เก็บเอาไว้ตั้งสองเดือนกว่าแล้ว" 
 "ขอบคุณครับ" ผมนึกรักเจ้านายข้ึนอีกโขอุตส่าห์ซื้อมาเก็บไว้เพื่อรอให้ถึงวันนี้ 
 "แกะออกดูสิผมว่าคุณต้องชอบแน่ ๆ " เขาพูดอย่างมั่นใจ 
 ... กล่องของขวัญเล็ก ๆ กว้างประมาณสามนิ้วสูงราวนิ้วครึ่งยาวก็คงไม่เกินเก้านิ้วฟุตห่อด้วย
กระดาษสีขาวเรียบผูกริบบ้ินสีขาวดูสวยสะอาด  
 ผมคาดว่าคงจะเป็นปากกาแต่ดูเหมือนน้ าหนักของมันจะมากกว่าจึงคิดว่าไม่น่าจะใช่ 
 ปลดริบบ้ินออกแก้กระดาษห่อดึงกล่องของขวัญออกมาเปิดฝากล่องขึ้น  
 ...นาฬิกาข้อมือส าหรับนักด าน้ านอนนิ่งอยู่ ในนั้นหน้าปัดกลมสีด าต าแหน่งตัวเลขและ              
เข็มนาฬิกาสีเขียวเรืองแสงภายในหน้าปัดมีช่องเล็ก ๆ บอกวัน, วันท่ีสายนาฬิกาท าด้วยอย่างหล่อสีด า              
ดูรวม ๆ แล้วมันเป็นนาฬิกาข้อมือท่ีสวยเรือนหนึ่งสวยในแบบบึกบึนอดทน 
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 “ชอบไหม?" เสียงเจ้านายเรียกสายตาผมให้ข้ึนมอง 
 "สวยดีครับ" ผมตอบตามความจริงของสายตาแต่ในใจรู้ สึกผิดหวังกับของขวัญ ช้ินนี้                    
 "... เจ้านายก็รู้นี่ครับว่าผมไม่ใส่นาฬิกา" พูดออกไปโดยไม่ได้คิดพูดแล้วก็เสียใจท่ีพูดไป               
นึกถึงหัวใจคนอุตส่าห์ซื้อมาให้ 
 แต่เจ้านายกลับยิ้ม 
 "ก็นั่นนะสิผมก็รู้ว่าคุณไม่ใส่ผมถึงซื้อให้... 
 ...เอาขึ้นมาใส่สิผมอยากเห็นคุณใส่นาฬิกา" 
 ผมจ าต้องหยิบนาฬิกาขึ้นมาคาดบนข้อมือ ท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ ของคนไม่เคยคาดนาฬิกาอย่าง         
ผมกว่าจะส าเร็จ ท าให้เจ้านายอมยิ้มอยู่หลายครั้ง 
 "หุ่นอย่างคุณนี่ใส่นาฬิกาเรือนนี้แหละเหมาะ ผมเลือกไม่ผิดหรอกใส่แล้วดูเป็นแมนดี" 
เสียงพูดของเค้าแสดงถึงความภาคภูมิใจในของขวัญท่ีเค้าเลือกให้แต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าผมเองไม่อยาก
ได้นาฬิกาเรือนนี้เลยแม้แต่น้อย  
 "ใส่ให้ผมเห็นบ้างนะ" เขาส่ังเสียก่อนเดินผละไป 
 ท้ิงให้ผมอยู่กับความรู้สึกแปลก ๆ กับนาฬิกาบนข้อมือเรือนแรกของชีวิต 
 ต้ังแต่เกิดมาผมไม่เคยมีนาฬิกาส่วนข้อมือกับเขาเลยแม้เมื่อโตข้ึนมีงานมีการท ามีเงินพอหาซื้อ
มาใส่ได้ก็ไม่เคยมีความคิดท่ีจะซื้อนาฬิกามาสวมให้หนักข้อมือ คิดแต่เพียงว่าควรปล่อยข้อมือให้เป็น
อิสระไว้จะดีกว่า 
 แม่ผมจะไม่คาดนาฬิกาแต่ก็มิได้หมายความว่าผมจะไม่รับผิดชอบเรื่องเวลาผมเองต้องผูกพัน
กับเวลาเหมือนเช่นคนอื่น ๆ ต้องมีเวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน เวลานัด เวลาเข้าโรงหนัง เวลา ฯลฯ 
และผมก็รักษาเวลาเหล่านั้นไว้ได้ 
 ผมมีประสบการณ์ในการอ่านเวลาจากนาฬิกาข้อมือของคนอื่นมานับครั้งไม่ถ้วนอาจเรียกได้
ว่าจัดอยู่ในขั้นช่ าชองทีเดียวเพียงแค่แวบดูเข็มนาฬิกาก็รู้เวลาได้ ไม่ต้องจ้องมองให้เสียมารยาท 
 เพิ่งจะมาระยะหลังนี้เองท่ีต้องเสียมารยาทไปบ้างเมื่อนาฬิกาข้อมือเริ่มเปล่ียนจากระบบใช้
เข็มมานิยมเป็นระบบตัวเลขท าให้ผมต้องใช้เวลาอ่านเวลาจากข้อมือของคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่
เคยมีปัญหาอันใดยังคงสบายใจเรื่อยมา 
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 จนกระท่ังต้องคาดนาฬิกาข้อมือเองนี่แหละท าให้ล าบากใจ... วันท้ังวันไม่เป็นอันท างาน
ร าคาญแต่ไอ้นาฬิกาเจ้ากรรมท่ีขึ้นมาเกาะอยู่บนข้อมือข้างขวาของผมจะท าอะไรให้ติดขัดไม่
คล่องแคล่วเหมือนเคยมันเป็นส่วนเกินท่ีเพิ่มข้ึนมาบนร่างกายให้รกรุงรังแท้ ๆ ราวกับเป็นอวัยวะใหม่
ท่ีงอกขึ้นมาอย่างฉับพลัน 
 ท้ังเกะกะตัวเกะกะใจอยากจะถอดท้ิงเสียให้ส้ินเรื่องแต่ก็ท าไม่ได้ต้องจ าใส่ไว้เพื่อรักษาน้ าใจ
เจ้านาย 
 เพื่อน ๆ ท่ีท างานต่างเวียนมาขอดูนาฬิกาบนข้อมือผมเยินยอความคิดของเจ้านายท่ีเลือก
ของขวัญให้ แต่มีบางคนเหมือนกันท่ีหยอกล้อผมท านองว่าเห็นผมคาดนาฬิกาแล้วดูตลก ๆ อย่างไรไม่
รู้ซึ่งผมก็เห็นด้วย... 
 ครั้นผ่านมานานวัน ก็ไม่มีใครให้ความสนใจกับนาฬิกาบนข้อมือผมพวกเขาต่างยอมรับกัน
แล้วว่าผมเป็นคนคาดนาฬิกาข้อมือคนหนึ่ง เหมือนคนท่ัว ๆ ไปเป็นเรื่องปกติ 
 ด้วยเหตุผลท่ีต้องรักษาน้ าใจเจ้านายนั่นเอง ผมจ าต้องใส่นาฬิกาเรือนนี้มาท างานทุกวัน 
 แล้วในท่ีสุดความรู้สึกเกะกะร าคาญกับนาฬิกาท่ีเคยมีอยู่ก็ค่อย ๆ หายไปหายไปท้ังร่างกาย
และจิตใจของผมไม่ได้ต่อต้านมันอีกต่อไปแล้ว 
 มันได้กลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมโดยท่ีผมไม่รู้สึกตัวเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า
นาฬิกาปรับตัวเข้ากับผมได้หรือว่าผมปรับตัวเข้ากับนาฬิกาได้ผมไม่แน่ใจรู้แต่ว่าวันใดท่ีผมลืม                 
คาดนาฬิกาวันนั้นผมจะรู้สึกหงุดหงิดท้ังวัน 

ที่มา: รวมเร่ืองสั้น ชุด นครไม่เป็นไร 
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ใบงาน “บันทึกลับจับใจความ”  
เร่ือง ................................................ 

นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว 
K- What we know 

นักเรียนต้องการรู้อะไร 
W - What we want to learn 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร 
L - What  we have learned 

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

 

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

 

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

 
แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใจความที่ได้จากเร่ือง 
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        ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ 

 ต้ังแต่มอมมันลืมตาขึ้นมองดูโลกเบ้ืองแรก โลกนี้นายคนหนึ่งและแม่อีกคนหนึ่ง มอมเป็น

ลุกโทนเกิดใต้ถุนบ้านไม้สองช้ันหลังเล็กๆแถวมักกะสัน มอมรู้ว่าพ่อของมันเป็นหมาพันธุ์อัลเซเชียน

อยู่ตึกใหญ่ถนนเพชรบุรี เจ้าของเล้ียงถนอมหนักหนา แต่แม่ของมันเป็นหมาไทยตลาดประตูน้ าท่ี

มอมปฏิสนธิขึ้นมาได้ก็เพราะอุปัทวเหตุเจ้าของพ่อของมันเผลอปล่อยให้หลุดออกมาจากบ้านได้ช่ัว

ครู่ ท้ังหมดนี้มอมไม่สนใจ มันรู้แต่วาภายในใต้ถุนบ้านนั้นมีแม่อยู่ส าหรับดูดนมเวลาหิว ซึ่งมันก็หิว

บ่อย ๆ และเอาไว้นอนเบียดให้อุ่นได้เมื่อเวลามันหนาว  

 พอมอมจ าความได้ มันก็รู้ว่าคนมุดเข้าใต้ถุนบ้านนั้นบ่อย ๆ อีกคนหนึ่ง มันรู้สึกว่ามือคน

นั้นมาอุ้มชูลูบคล ามันเล่นเสมอ มอมมันคันเขี้ยวก าลังจะขึ้นมันก็กัดมือเล่นบ้าง เลียเล่นบ้าง บางที

เจ้าของมือนั้นก็ยกตัวขึ้นใกล้ ๆ ติดกับหน้า มอมมันกระดิกหางดีใจจนตัวส่ัน เลียหน้า เลียปากคน

นั้น ๆ ก็ไม่ว่าปล่อยตามใจมัน มอมมันจ ากล่ินไว้ว่าคน ๆ นั้นเป็นนายของมันแล้วมันก็รัก 

 พอมอมมันเริ่มเดินได้ มันก็คลานจากใต้ถุนออกสู่ลานบ้าน โลกของมันกว้างขึ้นอีก

เล็กน้อย มันรู้ว่านายอยู่บ้านสองช้ันเล็ก ๆ ค่อยข้างจะเก่าและไม่ได้ทาสี นอกจากนายแล้วก็มีคน

อื่นอยู่ด้วยอีกสองคน คนหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิง นายบอกมันว่าคนนี้คือนายผู้หญิง อีกคนหนึ่งเป็นเด็ก

เล็กๆเพิ่งสอนเดิน นายเรียกว่าหนู แต่มอมมันพอจะเดาออกว่าเป็นลูกของนายเพราะกล่ินตัว

เหมือนกัน 

 พอมอมเริ่มคลานออกจากใต้ถุนบ้านท่ีเคยนอน แม่ก็เริ่มห่างไป แต่ก่อนพอมอมรู้สึกหิวนม

ทีไรต้องรู้สึกว่ามีแม่อยู่ใกล้ๆคอยให้นมทุกครั้ง แต่เด๋ียวนี้นานๆแม่จึงจะมาหาสักครั้งหนึ่งและ

น้ านมแม่รู้สึกว่าน้อยและจางลง 

 แต่มอมมันไม่เดือดร้อนเท่าไรนัก เพราะนายหาชามอ่างก้นทะลุมาวางไว้ที่นอกชานหลัง

บ้านระหว่างครัวไฟกับตัวเรือนใบหนึ่งเอาข้าวคลุกกับท่ีนายกินเหลือใส่ให้มันกินวันละสามเวลาทุก

วัน เวลาเช้าเวลาเย็นนายให้เอง ส่วนตอนกลางวันนายผู้หญิงเป็นคนให้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

  

มอม 



123 
 

 

 

         

 

  
 มอมมันโตเร็วผิดหมาธรรมดา เพราะมันเป็นพันธุ์พ่อมากกว่าพันธุ์แม่ ยิ่งโตมันก็ยิ่งกินจุขึ้น   
ทุกวัน แต่นายกลับดีใจคอยให้ข้าวมันกินอิ่มเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งกว่านั้นเวลานายผู้หญิงท าครัว              
มอมมันก็แอบเข้าไปอยู่ด้วย 
 บางทีมันก็เกะกีดขวางนายผู้หญิงก็ตีเอาบ้าง ไล่เอาบ้าง แต่แล้วมันก็กลับเข้าไปอีก เพราะ
มอมมันรู้ว่าถึงแม้นายผู้หญิงจะดุจะตีอย่างไร ในท่ีสุดมันก็ต้องได้อะไรกินเสมอ  
 มอมมันโตวันโตคืนจนกลายเป็นหนุ่มใหญ่ แม่หายไปจากโลกของมัน ซึ่งเด๋ียวนี้เหลือแต่นาย 
มอมไม่ได้รักนายเท่าชีวิต แต่นายเป็นชีวิตของมอม เช้าขึ้น นายหายไปจากบ้าน มันก็รู้สึกว่าชีวิตของ
มันว่างเปล่า แต่มอมรู้ว่าตกบ่ายก็ต้องกลับ ฉะนั้น ตามปกติมันก็ไม่เดือดร้อน 
 มอมใช้เวลาท่ีนายไม่อยู่หาอะไรกินบ้าง เล่นกับหนูบ้าง บางทีหนูก็ดึงหูดึงหางมันเล่นกับ            
มันเจ็บ ๆ แต่มอมมันก็ทนได้เพราะกล่ินของนายติดอยู่ท่ีตัวของหนูเหมือนกันคน ๆ เดียวกัน ช่ัวแต่ว่า
หนูตัวเล็กกว่า 
 บางทีมอมมันก็ออกไปเท่ียวนอกบ้าน เดินไปก็ดมกล่ินอะไรต่ออะไรไป กล่ินคนแปลก ๆ ท่ีติด
อยู่ตามทางเดินกล่ินหนูท่ีออกหากินตามถังขยะในเวลากลางคืน กล่ินหมาบ้านใกล้เรือนเคียงและ            
หมากลางถนนท้ังตัวผู้ตัวเมีย 
 เมื่อมอมตัวยังเล็กอยู่ มันไม่ค่อยกล้าออกจากบ้าน เพราะหมาอื่น ๆ มันรุมกันเห่า มันรุมกัน
กัด แต่เด๋ียวนี้มอมตัวโตกว่าหมาอื่น พอออกนอกบ้าน ถึงหมาอื่นจะเห่า แต่ก็วิ่งหนีมอมทุกตัวไปใน
บรรดาหมาตัวผู้ในละแวกบ้าน มอมมันเคยแสดงฝีมือให้ปรากฏมาแล้ว ไอ้ตัวไหนท่ีเคยเป็นจ่าฝูงหัว
โจก มอมมันก็เคยปราบมาแล้ว 
 ตามธรรมเนียมหมานั้น ถ้าจะออกจากบ้านไปไหนจะต้องถ่ายปัสสาวะรายทางไว้ ส าหรับ           
ดมกล่ินของตนเองกลับบ้านได้ถูกท่ีท่ีจะถ่ายรดนั้นก็ต้องเป็นท่ีท่ีสังเกตได้ง่าย สูงเพียงระดับจมูกไม่ต้อง
ก้มลงดมให้เสียเวลา เป็นต้นว่าเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ข้างทาง ออกจากบ้านเดินไปก็ต้องยกขาถ่ายรดเอา
ไวเป็นส าคัญ แต่ถ้ามีหมาตัวอื่นมาถ่ายทับเสีย กล่ินนั้นก็เพี้ยนไป อาจถึงกลับบ้านไม่ถูกหรืออย่างน้อย
ก็ต้องล าบากทุลักทุเล การถ่ายปัสสาวะรดท่ีตัวอื่นท าไว้แล้วจึงเป็นอนันตริยกรรมของสุนัข อภัยให้กัน
ไม่ได้และถ้าท ากันต่อหน้าก็เป็นการท้าทายกันโดยตรงเป็นการท าลายเกียรติของหมาตัวผู้ด้วยกันแสดง
ว่าหมดความเกรงใจนับถือกันต้องต่อสู้จนแพ้กันไปข้างหนึ่ง 
  คนในบ้านเขาหนวกหูหนักเข้า เขาก็ทุบตีเอาบ้าง เอาอิฐขว้างเอาบ้าง มอมก็ต้องทน                     
เพราะความรักก าลังขึ้นหน้า มอมหายจากบ้านไป 4-5 วัน หิวหนักเข้าก็ต้องโซกลับบ้าน แทนท่ีนายจะ
ว่ากล่าวกลับรีบหาข้าวให้มันกิน 
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 มอมมีอาการผิดประหลาดซูบผอมไปสัก 15 วัน แล้วมันก็กลับเป็นปกติเหมือนเก่า                     
น่าประหลาดท่ีความรักท่ีมีต่อนางนวลก็หายไปด้วย คงเหลือแต่ความรักนาย พอตกบ่ายทุก ๆ วัน                
มอมมันจะต้องไปหมอบคอยนายท่ีหัวกระไดบ้านตามันจับอยู่ ท่ีประตูบ้านและประสาททุกส่วน
เตรียมพร้อมท่ีจะรับนาย 
 พอดีได้ยินเสียงฝีเท้านายเดินกลับบ้าน มอมก็หูต้ังคอยฟัง พอลูกบิดประตูหน้าบ้านเสียง            
ดังแกร๊ก มันก็โผจากท่ีด้วยก าลังท้ังตัวแล้วก็โถมเข้าหานายดีใจเสียเป็นท่ีสุดแล้วที่นายกลับบ้าน มันจะ
วิ่งเข้าพันแข้งพันขานาย คาบข้อมือนาย เลียต้ังแต่หน้าลงมาจนถึงเท้า ความดีใจของมอมกว่าจะสงบ
ได้ก็เมื่อนายผลัดผ้าเข้าห้องอาบน้ าหายไป ทีนี้มันก็มีหน้าท่ีติดตามนายไปทุกฝีก้าว ไม่ว่านายจะนั่ง
หรือนอน หรือจะไปทางไหนมอมเป็นต้องอยู่ข้าง ๆ 
 บางวันนายพามันออกไปดินเท่ียวเล่นนอกบ้าน ถ้าวันไหนได้ออกไปเท่ียวกับนาย วันนั้นก็เป็น
วันท่ีมอมดีใจเอิกเกริกเป็นพิเศษ ออกได้ก็วิ่งน าหน้าไป บางทีก็วิ่งเลยไปจนนายต้องเรียก บางครั้งได้
กล่ินอะไรท่ีข้างถนนน่าสนใจเป็นพิเศษ มันก็ไถลเท่ียวสูดดมกล่ินนั้นเสียจนนายต้องเรียกอีกเหมือนกัน 
.......................................................................  
ท่ีมา: ตัดตอนมาจากเรื่องส้ัน มอม  
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  ใบกิจกรรม   
เร่ือง ................................................ 

นักเรียนรู้อะไรบ้างแล้ว 
K- What we know 

นักเรียนต้องการรู้อะไร 
W - What we want to learn 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร 
L - What  we have learned 

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

 

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

 

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

 
แผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใจความที่ได้จากเร่ือง 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง การอ่านจับใจความ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง การอ่านจับใจความ 
ค าช้ีแจง 
 1 . แบ บทดสอบ ฉบั บนี้ จั ดท ำขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสง ค์ เพื่ อทดสอบ วั ดผล สัมฤทธิ์                  
กำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมี ท้ังหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนนและข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ                  
ข้อละ 10 คะแนน โดยข้อสอบปรนั ยให้นั ก เรียนท ำเครื่องหมำย  ท่ีข้อ  ก ข ค หรือ  ง                      
ท่ีคำดว่ำเป็นค ำตอบท่ีถูกเพียงค ำตอบเดียว  
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เรื่อง: ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์  patwajee@gmail.com 

 หน้ำร้อนนี้ เครื่องด่ืมยอดฮิตท่ีพบในส่ือโฆษณำบ่อยสุดเห็นจะเป็นชำเขียวบรรจุขวด               
เพรำะผู้ผลิตทุ่มงบโฆษณำมหำศำลเพื่อจูงใจให้กินไม่อั้น…ไม่ใช่เพรำะรสชำติแต่เพื่อชิงโชครถยนต์       
คนไม่น้อยจึงหลงลืมไปว่ำส่ิงท่ีจะได้รับก่อนรำงวัลท่ีมีโอกำสเพียงน้อยนิดคือปริมำณน้ ำตำลเกินขนำด
อันจะน ำไปสู่โรคเรื้อรังอย่ำงโรคอ้วนและโรคเบำหวำน                                                                                                               
 ในอดีตชำเขียวได้รับควำมนิยมเพรำะกระแสรักสุขภำพ แต่ปัจจุบันชำเขียวกลับเป็นเครื่องด่ืม

ท ำลำยสุขภำพเสียมำกกว่ำ เมื่อเร็วๆ นี้นิตยสำรฉลำดซื้อ น ำปริมำณน้ ำตำลท่ีระบุบนฉลำกอำหำรของ
ชำเขียวทุกยี่ห้ อ ท่ีวำงขำยใน ท้องตลำดมำแปลงเป็นปริมำณน้ ำตำลทรำยขำวต่อช้อนชำ                   
เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นภำพชัดๆ ว่ำชำเขียวท่ีด่ืมมีน้ ำตำลมำกเพียงใด พบว่ำ ชำเขียวบรรจุขวดขนำด             
500 มิลลิลิตรมีน้ ำตำล 3-18 ช้อนชำ ปริมำณมำกท่ีสุดคือกว่ำ 18 ช้อนชำ หรือ 75 มิลลิกรัม หรือ
เกือบ 1 ขีด เกินควำมต้องกำรต่อวันของร่ำงกำยท่ีต้องกำรน้ ำตำลไม่เกิน 6 ช้อนชำถึงสำมเท่ำ 
 ขณะชำเขียวต้นต ำรับท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่ใส่น้ ำตำล แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมด่ืมชำเขียว        
รสด้ังเดิมซึ่งมีปริมำณน้ ำตำลประมำณ 7 ช้อนชำต่อขวด 500 มิลลิลิตร คิดเป็นควำมเข้มข้นน้ ำตำล 
5.6 เปอร์เซ็นต์ เพรำะผลกำรส ำรวจพบว่ำคนไทยชอบเครื่องด่ืมท่ีมีควำมเข้มข้นน้ ำตำล 10-12 
เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นน้ ำอัดลมบ้ำนเรำจึงหวำนกว่ำต่ำงประเทศ  แม้แต่น้ ำผลไม้สดคนไทยส่วนใหญ่ก็ยัง
เติมน้ ำตำล ส่วนน้ ำสมุนไพรเพื่อสุขภำพท่ีวำงขำยในท้องตลำดส่วนมำกก็เติมน้ ำตำลเช่นกัน 
 ยิ่งเครื่องด่ืมรสหวำนได้รับควำมนิยมเพียงใด ปริมำณผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคอ้วนก็
เพิ่มขึ้นเป็นเงำตำมตัว  จำกสถิติคนไทยเสียชีวิตสูงสุดจำกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งประกอบด้วย
โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง       
และ โรคอ้ วนลงพุ ง  ในจ ำน วนนี้ โรค เบำหวำน เป็ น อัน ดับ  1  ส่วน โรคอ้ วน เป็น อั น ดับ  3                   
และจำกกำรส ำรวจพบว่ำกำรบริโภคน้ ำตำลของคนไทยอยู่ในระดับอันตรำยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
โดยบริโภคน้ ำตำลเฉล่ียคนละ 83.6 กรัมต่อวัน หรือประมำณ 16.7 ช้อนชำ ซึ่งสูงกว่ำเกือบสำมเท่ำ
ของค ำแนะน ำท่ีให้บริโภคน้ ำตำลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชำ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในรูปเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 

ชาเขียวท าร้ายฉัน 

 



129 

  

 ส่วนผสมอีกชนิดในชำเขียวท่ีน่ำห่วงใยคือกำเฟอีน นิตยสำรฉลำดซื้อ ได้ส ำรวจเครื่องด่ืม             
ชำเขียวส ำเร็จรูปท่ีจ ำหน่ำยในท้องตลำดเพื่อตรวจวิเครำะห์ปริมำณกำเฟอีนโดยธรรมชำติ พบว่ำ               
ชำเขียวพร้อมด่ืมขนำดบรรจุ 500 มิลลิลิตร เกินครึ่ง (15 ตัวอย่ำงจำก 23 ตัวอย่ำง) มีปริมำณ
กำเฟอีนเกิน 50 มิลลิกรัมต่อขวด และชำเขียวขนำดบรรจุ 600 มิลลิลิตรพบปริมำณกำเฟอีน            
ต้ังแต่ 77.27-103.48 มิลลิกรัมต่อขวด ขณะท่ีผู้ใหญ่ปรกติไม่ควรรับกำเฟอีนเข้ำร่ำงกำยเกิน                      
วันละ 200 มิลลิกรัม หำกรวมกับเครื่อง ด่ืมอื่น  ๆ ท่ีผสมกำเฟอีน  เช่น  กำแฟ น้ ำอัดลม                       
ย่อมมีโอกำสท่ีร่ำงกำยจะได้รับสำรดังกล่ำวมำกเกิน 
 ส่ิงท่ีน่ำเป็นห่วงคือกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดให้เครื่องด่ืมชำเขียวระบุค ำเตือนเกี่ยวกับกำเฟอีนไว้
บนฉลำกอำหำร เพรำะถือว่ำกำเฟอีนในชำเขียวมีอยู่ตำมธรรมชำติ ไม่ได้แต่งเติมเหมือนน้ ำอัดลมและ
เครื่องด่ืมชูก ำลังท่ีต้องมีค ำเตือนว่ำห้ำมด่ืมเกินวันละสองขวด เพรำะหัวใจจะส่ัน นอนไม่หลับ              
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรด่ืมท่ีห้ำมเด็กและสตรีมีครรภ์ด่ืมเนื่องจำกกำเฟอีนมีผลต่อทำรกในครรภ์
และมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของสมองเด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี ส่วนผู้ป่วยต้องปรึกษำแพทย์ก่อนจึงไม่            
น่ำแปลกใจท่ีเมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่ำวใหญ่ในส่ือสังคมออนไลน์ว่ำ แม่ท่ีรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ซื้อชำเขียวทุกวันเพื่อ
ส่งฝำชิงโชค ท้ังยังให้ลูกน้อยวัยไม่กี่ขวบด่ืมชำเขียวเป็นกิจวัตรโดยไม่รู้ว่ำก ำลังหยิบยื่นสำรอันตรำยแก่
สมองให้เด็ก ๆ ซ้ ำท ำให้เด็กเป็นโรคอ้วน 
 ชำเขียวบรรจุขวดคือตัวอย่ำงชัดเจนว่ำ ส่ิงท่ี คิดว่ำดีต่อสุขภำพกลับท ำร้ำยสุขภำพ                 
เมื่อมีกำรปรุงแต่งเพื่ อผลทำงกำรค้ำ  ดังนั้นควรเตือนสติตัวเองอยู่ เสมอว่ำกำรด่ืมชำเขียว                        
และชำส ำ เร็จรูปอื่ น ๆ  เช่น  ชำขำว ชำด ำ ชำแดง ซึ่ งมี สูตรน้ ำตำลเดียวกัน กับชำเขี ยว                                 
มิใช่กำรส่งเสริมสุขภำพ หำกแต่เป็นหนทำงสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรืออีกช่ือเรียกว่ำโรคท ำตัวเอง  
ซึ่งแก้ไขหรือหลีกเล่ียงได้ด้วยกำรปรับพฤติกรรมให้ด่ืมน้อยลงหรือไม่ด่ืมเลย 

ท่ีมำ: ชำเขียว (Green Tea) …ด่ืมอย่ำงไรให้ได้ประโยชน์ ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ตีพิมพ์ใน นิตยสำร สำรคดี ฉบับท่ี 362 เมษำยน 2558 
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1. ร่ำงกำยของคนเรำต้องกำรปริมำณน้ ำตำลเท่ำไหร่ต่อวัน                                                                                                              
 ก. ไม่เกิน 5 ช้อนชำ      ข. ไม่เกิน 6 ช้อนชำ                                                                                            
 ค. ไม่เกิน 7 ช้อนชำ         ง. ไม่เกิน 8 ช้อนชำ    
2. ชำเขียวที่วำงขำยตำมท้องตลำดมีปริมำณน้ ำตำลมำกท่ีสุดคือเท่ำใด    
 ก. 16 ช้อนชำ    ข. 17 ช้อนชำ 
 ค. 18 ช้อนชำ    ง. 19 ช้อนชำ                                                                                                                                                                      
3. ข้อใดคือเหตุผลท่ีท ำให้คนในปัจจุบันเลือกดื่มชำเขียวมำกขึ้น                                                                                                    
 ก. สภำพอำกำศท่ีร้อน   ข. หำซื้อง่ำยและรำคำถูก                                                                                
 ค. ดีต่อสุขภำพของทุกคน   ง. ของรำงวัลจำกกำรส่งชิงโชค                                                                                                                                                                                                                    
4. เหตุใดผู้ผลิตเครื่องด่ืมชำเขียวจึงต้องเติมน้ ำตำลลงไปเป็นปริมำณมำก                                                                 
 ก. ชำเขียวมีรสชำติจืด   ข. คนไทยชอบเครื่องด่ืมรสหวำน                                                                                                           
 ค. วิธีท่ีท ำให้ชำเขียวอยู่ได้นำน  ง. ผู้ผลิตต้องกำรลดปริมำณใบชำลง 
5. หำกเรำต้องกำรดื่มชำเขียวเพื่อสุขภำพ เรำควรท ำอย่ำงไร                                                                                               
 ก. ด่ืมแต่ชำเขียวเย็น   ข. ด่ืมเพียงครึ่งขวดท่ีซื้อมำ                                                                                                                    
 ค. ด่ืมน้ ำสะอำดตำมเม่ือดื่มชำเขียว ง. ชงด่ืมเองเติมน้ ำตำล 1 ช้อนชำ  
6. “ชำเขียวพร้อมด่ืมขนำดบรรจุ 500 มิลลิลิตร เกินครึ่ง (15 ตัวอย่ำงจำก 23 ตัวอย่ำง) มีปริมำณ 
    กำเฟอีนเกิน 50 มิลลิกรัมต่อขวด และชำเขียวขนำดบรรจุ 600 มิลลิลิตรพบปริมำณกำเฟอีน             
    ต้ังแต่ 77.27-103.48 มิลลิกรัมต่อขวด ขณะท่ีผู้ใหญ่ปรกติไม่ควรรับกำเฟอีนเข้ำร่ำงกำยเกิน                       
    วันละ 200 มิลลิกรัม” จำกข้อควำมบุคคลใดมีแนวโน้มท่ีจะได้รับสำรคำเฟอีนเกินมำกท่ีสุด   
 ก. น้ ำฝนด่ืมชำเขียวแบบธรรมชำติ   ข. น้ ำผ้ึงด่ืมชำเขียววันละครึ่งขวด  
 ค. น้ ำฟ้ำชอบด่ืมกำแฟหลังด่ืมชำเขียว    ง. น้ ำฟ้ำด่ืมชำเขียวขนำด 500 มล.วันละ 1 ขวด                                                                                                                                                                                                                                                             
7. จำกช่ือบทควำม “ชำเขียวท ำร้ำยฉัน”แสดงให้เห็นถึงส่ิงใด                                                                                  
 ก. ด่ืมชำเขียวไม่ดีต่อสุขภำพ  ข. ด่ืมชำเขียวหลำยขวดมำกจะอ้วน 
 ค. ด่ืมชำเขียวบรรจุขวดไม่มีประโยชน์ ง. ด่ืมชำเขียวให้ดีต้องด่ืมชำเขียวร้อน 
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                                          สองพี่น้อง (จุลลนันทิยชาดก) 
 

 บริเวณป่ำใหญ่แห่งหนึ่งในเขตเทือกเขำหิมพำนต์ มีฝูงลิงอยู่ฝูงหนึ่ง ซึ่งมีลิง 2 พี่น้องเป็น           
ผู้ควบคุมดูแล ชำตินั้น พระพุทธเจ้ำของเรำเกิดเป็นลิงตัวพี่ ช่ือ “มหำนันทิยะ” ส่วนพระสำรีบุตร             
เกิดเป็นลิงตัวน้องช่ือ “จูฬนันทิยะ” ลิง 2 พี่น้องมีลิงบริวำรอยู่ 80,000 ตัว แม่ลิงของลิงท้ังสองนั้น          
ตำบอด จึงตกเป็นหน้ำท่ีของลิง 2 พี่น้องต้องช่วยกันดูแลเล้ียงดู  
 ครำวหนึ่ง ลิง 2 พี่น้องต้องพำบริวำรไปหำกินไกลจำกท่ีอยู่ แต่ได้มอบหมำยให้ลิงตัวหนึ่ง             
น ำผลไม้มำให้แม่ลิงกิน ผลปรำกฏว่ำลิงท่ีได้รับมอบหมำยให้น ำผลไม้มำนั้นกลับคิดไม่ซื่อเก็บไว้                
กินเสียเอง ลิง 2 พี่น้องกลับมำเห็นแม่ลิงซูบผอมจึงถำมเอำควำมจริง  
 “แม่ ท ำไมผอมลงเล่ำ แม่ไม่ได้กินผลไม้ท่ีลูกส่งมำให้หรือ หรือว่ำแม่ไม่ชอบ ผลไม้เหล่ำนั้น
ล้วนมีรสชำติอร่อยท้ังส้ิน” 
 “ผลไม้ท่ีไหนลูก แม่ไม่เคยได้เลย” แม่ลิงตอบ 
 ลิงมหำนันทิยะได้ฟังแม่พูดเช่นนั้นก็เข้ำใจทันทีว่ำลิงท่ีมอบหมำยให้น ำผลไม้มำให้คิดไม่ซื่อ    
จึงเกิดสะเทือนใจและคิดว่ำ 
 “เรำมัวแต่ดูแลบริวำรให้ได้รับควำมสุข แต่แม่ของเรำเกือบตำยเพรำะไม่มีใครดูแล                   
ต่อไปนี้เรำจักออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำฝูงลิงมำเล้ียงดูแม่ดีกว่ำ” 
 ครั้นคิดได้ดังนี้แล้ว ลิงมหำนันทิยะก็เรียกน้องชำยคือลิงจูฬนันทิยะมำปรึกษำแล้วมอบหมำย
ให้รับผิดชอบดูแลบริวำรแทน 
 “น้องรัก  น้องช่วยดูแลบริวำรแทนพี่ ด้วย พี่ จักลำออกเพื่ อมำท ำหน้ ำท่ี เล้ียงดูแม่                
เพรำะไม่อย่ำงนั้นแล้วไม่มีเวลำดูแลแม่แน่” 
 “ไม่ละพี่ ฉันไม่ต้องกำรดูแลบริวำรหรอก ฉันก็อยำกดูแลแม่เหมือนกัน” ลิงจูฬนันทิยะปฏิเสธ
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผล เป็นอันว่ำ ลิง 2 พี่น้องยอมสละต ำแหน่งหัวหน้ำฝูงมำเล้ียงดูแลแม่ลิงซึ่งบัดนี้                          
แก่เฒ่ำแล้ว ท้ังสองพำแม่ลิงลงจำกป่ำหิมพำนต์มำอยู่ท่ีต้นไทรต้นหนึ่งใกล้ชำยแดน สำมแม่ลูกอยู่
ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข โดยลิง 2 พี่น้องต่ำงผลัดเปล่ียนกันออกไปหำผลไม้มำให้แม่ลิง 
 “เหนื่อยไหมลูก” แม่ลิงมักถำมลูก ๆ อย่ำงนี้เสมอ 
 “ไม่เหนื่อยหรอกจ้ำแม่” ลูก ๆ จะพำกันตอบอย่ำงนี้ทุกครั้ง ซึ่งแม่ลิงได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบำยใจ 
ส่วนลิง 2 พี่น้องก็รู้สึกอบอุ่นใจ 
 ทำงด้ำนเมืองพำรำณสี มีพรำหมณ์หนุ่มคนหนึ่งศึกษำศิลปวิทยำจบมำจำกส ำนักของ
พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ พรำหมณ์หนุ่มคนนี้นิสัยหยำบคำยร้ำยกำจและใจร้อน อำจำรย์ทิศำปำโมกข์
มองดูศิษย์ซึ่งเข้ำมำอ ำลำกลับบ้ำนเกิดด้วยควำมเป็นห่วง 
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 “ลูกรัก ลูกเป็นคนใจร้อน จ ำค ำพูดของพ่อไว้ให้ดีนะว่ำควำมใจร้อน ควำมหยำบคำยร้ำยกำจ
จะท ำให้ลูกเดือดร้อน จงพยำยำมปรับปรุงนิสัยใจคอให้เป็นคนสุภำพ อะไรก็ตำมท่ีท ำไปแล้วจะท ำให้
เดือดร้อนก็อย่ำไปท ำ” อำจำรย์ทิศำปำโมกข์เตือนศิษย์ 
 “ผมจะพยำยำมอย่ำงท่ีอำจำรย์แนะน ำ” ศิษย์รับค ำแล้วกรำบลำอำจำรย์ 
 ครั้นกลับมำเมืองพำรำณสีแล้ว พรำหมณ์หนุ่มนั้นก็ครุ่นคิดหำวิธีเล้ียงชีวิตตนเองและ
ครอบครัว เขำมองไม่ เห็นทำงอื่นจะใช้ควำมรู้ ได้นอกจำกกำรล่ำสัตว์ เมื่อ เห็นทำงอย่ำงนี้                    
เขำจึงตัดสินใจยึดอำชีพเป็นพรำนเนื้อออกล่ำสัตว์แล้วแล่เนื้อออกขำย เขำภูมิใจและมีควำมสุขมำกท่ี
เห็นสัตว์ป่ำถูกยิงตำยต่อหน้ำ 
 “ฮ่ำ...ฮ่ำ จะหนีไปไหนพ้นวะเจ้ำสัตว์น้อย” เขำจะหัวเรำะค ำรำมล่ันอย่ำงนี้ทุกครั้งท่ีปล่อย        
ลูกธนูออกไป 
 เขำเป็นคนท ำบำปขึ้น ทุกวันท่ีออกไปล่ำสัตว์จะต้องได้สัตว์ติดมือกลับมำทุกครั้ง ครั้นได้มำ
แล้วก็มอบให้ เมียแล่เนื้อออกเป็น ช้ิน  ๆ ส่วนหนึ่ งเก็บไว้กิน ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่ งน ำออกขำย                           
แต่วันหนึ่งนับเป็นวันท่ีเขำโชคร้ำย เพรำะไม่สำมำรถยิงสัตว์ป่ำได้เลย เขำรู้สึกหัวเสียและเดินง้ำงธนู
ออกล่ำเหยื่อด้วยควำมเจ็บแค้น 
 “ให้เจอเถอะนะ กูจะยิงไม่เล้ียงเลย” เขำค ำรำมอยู่ในใจ 
 พรำหมณ์หนุ่มผู้หยำบช้ำเดินล่ำเหยื่อไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังมำถึงต้นไทรท่ีลิง 3 แม่ลูกอำศัยอยู่ 
เขำเดินตรงรี่ไปท่ีต้นไทรนั้นพร้อมท้ังมีควำมหวัง “คงมีอะไรให้กูได้ยิงมั่งละวะ” 
 ขณะนั้นเองท่ีต้นไทรนั้น ลิง 2 พี่น้องก ำลังปรนนิบัติแม่ลิงให้กินผลไม้อยู่ ลิงมหำนันทิยะ      
เห็นพรำหมณ์หนุ่มถือธนูเดินเข้ำมำก็คิดว่ำ “พรำนคนนี้เห็นแม่ลิงแก่ๆ คงไม่ท ำอะไร” จำกนั้น ตัวเอง
กับน้องชำยจึงหลบอยู่ท่ีคำคบ 
 ฝ่ำยพรำหมณ์หนุ่มผู้หยำบช้ำมำถึงต้นไทรสอดส่ำยสำยตำมองไปจนท่ัวก็เห็นแม่ลิงก ำลังนั่งกิน
ผลไม้อยู่บนกิ่งต้นไทร 
 “พอดีเลย...” เขำคิด “วันนี้เกือบท้ังวันยังไม่ได้เนื้อสักตัว เอำละวะลิงแก่ก็ลิงแก่เถอะ              
เนื้อมันก็กินได้เหมือนกัน"  
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 คิดแล้วเขำก็ ง้ำงธนู เต็ม ท่ีหมำยท่ีจะยิ ง ลิงมหำนัน ทิยะคอยจับตำดูอยู่ตลอดเวลำ              
เห็นพรำหมณ์หนุ่มแสดงท่ำทำงเช่นนั้นก็แน่ใจว่ำเหตุร้ำยต้องเกิดขึ้นแก่แม่ของตนแน่นอน                 
จึงรีบบอกลิงจูฬนันทิยะให้รู้ตัวและตนเองก็กระโดดออกมำขวำงหน้ำแม่ลิงไว้พลำงร้องบอกพรำหมณ์
หนุ่มว่ำ “ท่ำนนำยพรำน อย่ำยิงแม่ของข้ำพเจ้ำเลย ท่ำนแก่มำกแล้ว มิหน ำซ้ ำยั งพิกำรอีกด้วย              
มำยิงข้ำพเจ้ำดีกว่ำ ข้ำพเจ้ำยินดีสละชีวิตให้แม่”  
 จำกนั้นก็หันไปบอกลิงจูฬนันทิยะว่ำ “น้องรัก พี่ฝำกแม่ด้วย” 
 พรำนหนุ่มผู้หยำบช้ำไม่ได้เกิดควำมสงสำรแม้แต่นิดเดียว เขำปล่อยลูกธนูใส่ลิงมหำนันทิยะ
เต็มแรง ลิงมหำนันทิยะถูกยิงกระเด็นตกจำกต้นไทรและส้ินใจตำยในทันที 
 จำกนั้นพรำหมณ์หนุ่มก็สอดลูกธนูเตรียมจะยิงแม่ลิงอีก 
 “อย่ำ...อย่ำ...ท่ำนนำยพรำน” ลิงจูฬนันทิยะขอร้อง พลำงกระโดดขวำงหน้ำแม่ลิง              
 “อย่ำยิงแม่ของข้ำพเจ้ำเลย โปรดไว้ชีวิตท่ำนเถิด ข้ำพเจ้ำยินดีตำยแทน” 
 พอขำดค ำของลิงจูฬนันทิยะ พรำหมณ์หนุ่มก็ยิงลูกธนูใส่เต็มแรงอีกเช่นกัน ผลก็คือ            
ลิงจูฬนันทิยะกระเด็นตกจำกต้นไม้ส้ินใจตำยคำท่ีเช่นกัน จำกนั้นเขำก็ยิงแม่ลิงอีกด้วย ผลปรำกฏว่ำ
วันนั้นเขำได้ลิง 3 ตัวแม่ลูกกลับบ้ำนด้วยควำมดีใจ 
 ขณะท่ีเขำหำบลิง 3 แม่ลูกมุ่งหน้ำกลับบ้ำนนั้นก็เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันขึ้นท่ีบ้ำนของเขำ 
กล่ำวคือ เกิดฟ้ำผ่ำบ้ำนแล้วมีไฟลุกไหม้ครอกเมียและลูก 2 คนตำยหมดเหลือแต่ซำกบ้ำนกับ            
กองกระดูกของลูกและเมีย ขณะนั้นเขำหำบลิงมำถึงทำงเข้ำหมู่บ้ำนพอดี ชำวบ้ำนเมื่อเห็นต่ำงก็             
รีบเข้ำมำแจ้งข่ำวร้ำยให้ทรำบ ทันท่ีทีเขำได้รับข่ำวร้ำยนั้น เขำถึงกับร้องไห้โฮด้วยควำมเสียใจ         
ไม่สำมำรถจะคุมสติไว้ได้ ท้ิงหำบวิ่งโร่ไปบ้ำนขนำดผ้ำผ่อนหลุดลุ่ยก็ไม่รู้สึกตัว เขำเข้ำไปในซำกบ้ำน
ของตัวเองแล้วทันใดนั้นโครงบ้ำนท่ีเหลืออยู่ก็หล่นตีศีรษะเขำแตกเลือดอำบ เขำวิ่งออกจำกบ้ำน 
 ทันใดนั้นเอง ส่ิงท่ีไม่คำดคิดก็เกิดขึ้น แผ่นดินตรงท่ีเขำยืนได้แยกออกแล้วดูดร่ำงของเขำ          
ลับหำยไปในพริบตำ 

 

ท่ีมำ: นิทำนชำดกจำกพระไตรปิฎก เล่ม 2   
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8. พระพุทธเจ้ำท่ีเสวยพระชำติเป็นลิงอำศัยอยู่ท่ีใด  
 ก. เมือง     ข. สวน    
 ค. ป่ำ     ง. บ้ำน 
9. สองลิงพี่น้องท ำอย่ำงไรกับแม่ลิงตำบอดเมื่อออกไปหำอำหำร  
 ก. ข่ีหลังไปด้วย    ข. นั่งบนกิ่งต้นไม ้
 ค. แอบไว้ในพุ่มไม้   ง. ฝำกตัวอื่นเล้ียง 
10. เหตุใดลิงสองพี่น้องจึงต้องมำเฝ้ำดูแลแม่ลิงเอง  
 ก. คนจะซุ่มท ำร้ำย   ข. ลิงบริวำรไม่ดูแลแม่ 
 ค. ต้องกำรผลัดกันพัก   ง. เปล่ียนท่ีหำอำหำรบ่อย 
11. ข้อใดไม่ใช่อุปนิสัยของนำยพรำน  
 ก. พอเพียง    ข. รักครอบครัว 
 ค. เคำรพอำจำรย์   ง. ขยันท ำมำหำกิน 
12. ข้อคิดท่ีได้จำกเรื่องตรงกับพุทธศำสนสุภำษิตใด  
 ก. ท ำดีได้ดี ท ำช่ัวได้ช่ัว   ข. ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
 ค. เวรย่อมระงับด้วยกำรไม่จองเวร  ง. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนอง 
13. ข้อใดเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง  
 1. นำยพรำนยิงลิงผู้น้องและแม่ลิงเพื่อน ำกลับไปให้ครอบครัว 
 2. ลิงผู้พี่เอำชีวิตตัวเองเข้ำแลกให้นำยพรำนยิงตำย 
 3. ท้ังสองตกลงกันว่ำใครจะดูแลแม่ตำบอดท่ีไม่ได้กินจนผอม 
 4. นำยพรำนถูกข่ือบ้ำนทับตนแล้วโดนธรณีสูบ  
 5. ลูกเมียของนำยพรำนตำยเพรำะบ้ำนของนำยพรำนถูกไฟไหม้ 
 6. ลิงสองพี่น้องออกหำอำหำรเล้ียงบริวำรและแม่ลิงตำบอด  

 

 ก. 3 2 6 1 4 5     ข. 3 6 2 1 4 5 
 ค. 6 3 2 1 5 4     ง. 6 2 1 3 4 5   

 

 

 

 

เรามาอ่านเรือ่งต่อไปกัน 

เลยดีกว่า 
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        ส.เดชำติวงศ์ ณ อยุธยำ  

 

 ดวงอำทิตย์ก ำลังแผ่รัศมี ปกคลุมยอดไม้ใบหนำทึบ ซึ่งถูกปลูกไว้สองข้ำงถนนตัดใหม่              
ท ำให้แลดูร่มรื่นและสะอำดตำ แต่ร่ำงแน่งน้อยแบบบำงและร่ำงอวบท้วมของเด็กสำววัยรุ่นสองคน
ยังคงอยู่ในลักษณะเดินทอดน่องอย่ำงสบำยอำรมณ์ ประดุจว่ำแสงแดดอันแรงกล้ำนั้นมิได้ระคำยเคือง
ผิวละเอียดอ่อนของเธอแม้แต่น้อย ใบหน้ำอิ่มเอิบเปล่งสีชมพูระเรื่อเพรำะไอแดด ลูกผมปลิวระแก้ม
สองข้ำง เธอสะบัดเปียไปมำอย่ำงร่ำเริง หันมำทำงผู้ร่วมทำงซึ่งก ำลังมองพื้นดินอย่ำงใช้ควำมคิด  
 “ดีใจจังนะ อีกสองสามวันก็จวนจะสอบไล่แล้ว ฉันอยากให้เวลาติดปีกบินไปเร็ว ๆ เหลือเกิน 
เพราะมีอะไรอีกหลายอย่างท่ีจะท าให้ฉันเปล่ียนแปลงไปเป็นคนละคน” 
 เธอก้มลงมองเครื่องแบบนักเรียนแล้วหัวเรำะอย่ำงสบำยใจ คู่สนทนำของเธอขมวดค้ิวเข้ำหำ
กันเป็นเชิงสงสัย 
 “ฉันไม่เข้าใจเลยนิด อะไรกันท่ีจะท าให้เธอเปล่ียนแปลงไป ถึงอย่างไรเธอก็ยังคงเป็น
พลับพลึง ภูธเรศร อยู่ดี ไม่ว่าเธอจะเป็นนักเรียนหรือเป็น....เอ้อ....สาวสังคมก็ตาม” 
 พลับพลึงยักไหล่พอเป็นพิธี “เธอน่ะไม่มีวันรู้อะไรเสียละ วันหนึ่ง ๆ ก็หมกอยู่กับหนังสือจน
ผอมจะตายอยู่แล้ว ฉันน่ะไม่เอาเด็ด นี่รู้ไหม ฟังซี...พอฉันจบหกแล้วนะ ฉันก็จะออกจากโรงเรียน          
พ่อบอกว่าจะให้ฉันดัดผม แล้วก็อนุญาตให้หัดเต้นร าได้ โอย...สนุกเลยมลเอ๋ย ฉันน่ะอยากจะเต้นร า        
จะตายไปแล้ว เห็นพี่นุชไปงานเต้นร าทีไรใจเต้นทุกที พี่น้อยแต่งตัวซ้วยสวย แล้วก็มีบอร์ ด้ีการ์ด             
ท่าสมาร์ทอย่างคุณปวัติเอารถยนต์มารับไป อย่านี้น่ะไม่น่าอยากบ้างเชียวเรอะ?” 
 มลธิดำถอนใจยำว สำยตำจับอยู่ ท่ีริมฝีปำกของเพื่อนสำวเหมือนจะแสดงควำมสมเพช          
เธอยิ้มน้อย ๆ ฉุดมือพลับพลึงให้หลบรถยนต์ท่ีสวนมำ 
 “อือม์... ความคิดของเธอไม่เหมือนของฉันเลยแหละนิด เธอน่ะก าลังถูกความฟุ้งเฟ้อครอบง า
เสียจนตาบอด ไม่เห็นการณ์ไกลไปกว่านั้น ฉันทายว่าเธอไม่มีความสุขยั่งยืนไปตลอดกาลเหมือนอย่าง
ท่ีเธอเคยวาดภาพไว้หรอก นั่นมันภาพลวงตา เธอไม่เคยคิดบ้างหรือว่า คงจะมีสักวันหนึ่งท่ีเธอรู้สึกเบ่ือ
หน่ายท้อแท้กับไอ้ความสุขช่ัวแล่นและจะจ าเจซ้ าซากอย่างนั้นน่ะ” พลับพลึงสะบัดเปียอีกครั้งแววตำ
เป็นประกำย  “ฉันคิดว่าจนตายฉันก็ไม่เบื่อ เธอน่ะซี จะเรียนแพทย์ใช่ไหมล่ะ”ถำมพลำงท ำจมูกย่น              
กลอกตำด ำกลมโตไปมำ 
  
  

เสื้อราตรีสีเลือดนก 
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 “ตายแน่ท่ีรักจ๋า อีกแปดปีพอได้ปริญญาก็สวมแว่นตาหนาเตอะเป็นอะไรไม่รู้ เธอจะเรียนไป
ท าไมกันนะต้ังแต่แปดเก้าปี ผลท่ีสุดก็ต้องมานั่งเล้ียงลูก เฮ้อ...ฉันล่ะไม่เห็นด้วยเลย”มลธิดำยิ้มอย่ำง
แห้งแล้ง 
 “นิดไม่มีวันเข้าใจหรอก แต่ว่าวันหนึ่งนะนิดจึงจะส านักด้วยตัวเอง...วันหนึ่งท่ีนิดจะเบ่ือฟลอร์
ลีลาศเหมือนเบื่อโรงเรียน เบื่อไอ้การท่ีจะต้องสวมหน้ากากเข้าหากันในวงสังคม แล้วก็วันหนึ่งท่ีนิดคิด
จะท าอะไรจริง ๆ สักอย่างหนึ่ง เวลานี้นิดยังไม่เข้าใจหรอก เพราะว่าหัวสมองของนิดก าลังเต็มไปด้วย
มโนภาพ ความเพ้อฝันอย่างวิจิตรพิสดาร บางทีนะ...เอ้อ...บางทีเมื่อนิดแต่งงานแล้ว นิดอาจเสียดาย
เวลาท่ีล่วงไปเปล่า ๆ กับความสุขจอมปลอม ไม่มีแก่นสาร นิดอาจจะฉุกคิดขึ้นได้ว่า นิดขาดอะไรไป
อย่างหนึ่งท่ีจะท าให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์และมีรสชาติขึ้น” 
 “อย่ามาใช้ปรัชญากับคนโง่  ๆ อย่ างฉันหน่อยเลยน่ ามลท่ีรัก  ฉัน ไม่ รู้ เรื่อ งหรอก                                
แต่เด๋ียวก่อนมลจ๋า เธอรู้ไหมว่า ยายมยุรีก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ฉันอยากท าตัวเด่นจริงๆนะ ฉันไม่เคย
เกลียดใครเท่ายายมยุรี ไม่ว่าฉันจะท าอะไรมยุรีต้องท าให้เหมือนฉันท้ังๆท่ีรู้อยู่แล้วว่าคนอย่าง
พลับพลึง ภูธเรศรน่ะ ยังไม่เคยมีใครเอาชนะได้ จริงๆนะ ฉันว่าในโลกนี้จะหาอะไรสนุกเท่ากับแกล้ง
ทรมานคนแล้วเป็นไม่มี คอยดูนะมล ฉันเข้าสังคมได้เมื่อไหร่ล่ะก็ ยายมยุรีจะต้องเป็นบ้าตาย                 
เพราะความอิจฉาทีเดียว” แล้วพลับพลึงก็หัวเรำะเสียงใส 
 มนต์ธิดำบีบมือเพื่อนสำวเบำ ๆ "ถึงหัวเล้ียวแล้วสวัสดีนะนิด พรุ่งนี้พบกันใหม่"  
 มลธิดำเล้ียวไปตำมถนนอีกสำยหนึ่ง คนละทำงกับพลับพลึงเหมือนกับท่ีเธอตัดสินใจจะเล้ียว
ชีวิตไปคนละทำงกับพลับพลึงเช่นเดียวกันทำงของมลธิดำนั้นขรุขระ แต่ทำงของพลับพลึงรำบเรียบ            
ไม่มีอะไรน่ำต่ืนเต้น ไม่มีส่ิงช่วยปรุงชีวิตให้มีรสชำติน่ำอภิรมย์ ในขณะท่ีมลธิดำก ำลังเคร่งเครียดอยู่กับ
ทฤษฎีและบทพิสูจน์อันเต็มไปด้วยรูปสำมเหล่ียมและวงกลมนั้น พลับพลึงจะยืนเด่นอยู่หน้ำกระจกเงำ
บำนใหญ่ หมุนตัวไปมำ เอียงซ้ำยตะแคงขวำและหัดยิ้มให้ลักยิ้มท่ีแก้มบุ๋มถนัดเพื่อเสริมเสน่ห์                
บนใบหน้ำ 
 พลับพลึงเดินทอดอำรมณ์เอื่อย ๆ ไปตำมขอบถนนคอนกรีต ดวงตำด ำสนิทและสดใสแวววำว
นั้นสอดส่ำยไปมำ ในท่ีสุดก็เพลงหยุดลงหน้ำร้ำนตัดเส้ือสตรีแห่งหนึ่ง เป็นร้ำนกว้ำงขวำงโอ่โถงและ
หรูหรำ ส่ิงสะดุดตำเด็กสำวมำกท่ีสุด ก็คือ หุ่นโชว์เส้ือท่ีต้ังอยู่ในตู้กระจกหน้ำร้ำน เส้ือรำตรีสีเลือดนก
ประดับด้ินเงินแพรวพรำว พลับพลึงหลับตำถอนใจอย่ำงเหนื่อยอ่อน นึกเห็นภำพตัวเองในชุดรำตรี        
สีเลือดนกประดับด้ินเงินตัวนี้ แล้วก็เคลิบเคล้ิมไปตำมควำมเพ้อฝันถ้ำหำกว่ำพลับพลึงได้สวมชุดนี้ไป
ในงำนเต้นร ำพลับพลึงก็จะต้องเป็นท่ีรวมของสำยตำทุกคู่ เป็นจุดเด่นท่ีผู้หญิงจะต้องอิจฉำและผู้ชำย
จะต้องเคลิบเคล้ิมใหลหลง ริมฝีปำกงำมถูกเม้มสนิทและคอเชิดระหงขึ้นอีกเล็กน้อย  
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 เมื่อควำมคิดค ำนึงมำหยุดลงตรงนี้นึกถึงค ำชมของเพื่อน ๆ ท่ีว่ำ พลับพลึงคนนี้งำมเหมือน                 
ดอกพลับพลึงกลำงป่ำแรกแย้ม ใครเห็นก็อดเว้นท่ีจะลอบชมมิได้ ผิวขำวละเอียดและเกล้ียงเกลำกลม
กลึงไปทุกส่วน  ใบหน้ำรูปไข่เป็นท่ีรองรับค้ิวเรียวคู่งำมท่ีสุด และดวงตำด ำสนิทเป็นประกำยแวววำว
เหมือนดำวรุ่งจรัสแสง เยำวเรศเคยชมว่ำ ผมของพลับพลึงด ำเป็นมันละเอียดอ่อนเหมือนกลุ่มไหม 
หำกได้รับกำรตกแต่งทำงวิทยำศำสตร์แล้ว พลับพลึงก็จะ เป็นหญิงสำวท่ีเด่นท่ีสุดและจะเป็น                 
ดำวจรัสแสงท่ีสุด   โอ แล้วถ้ำหำกเธอได้สวมชุดรำตรีสีเลือดนกประดับด้ินเงิน เผยให้เห็นช่วงแขนคอ
ไหล่และแผ่นหลังอันนวลผ่องแล้วพลับพลึงก็จะต้องเป็นเทพธิดำท่ีเทพบุตรจะต้องใฝ่ฝันถึง                       
เหมือนเจ้ำหญิงผู้ทรงสิริโฉมในเทพนิยำยปรัมปรำ พลับพลึงจะติดดอกคัทลียำบนผมด ำสนิทของเธอ
ด้วยพลับพลึงจะเป็นสุขท่ีสุดทุกคนจะต้องเพ่งเล็งมำท่ีพลับพลึง และซุบซิบถำมกันว่ำ หล่อนเป็นใคร
มำจำกไหนเท่ำนี้เอง พลับพลึงก็จะกลำยเป็นจุดเด่นของสังคม 
 ตลอดคืนนั้นพลับพลึงนอนไม่หลับ ด้วยควำมเป็นห่วงเกรงจะไม่ได้เส้ือรำตรีชุดนั้น                   
ป้ำยท่ีติดบอกรำคำไว้กับตัวเส้ือท ำให้พลับพลึงอึดอัด และกระวนกระวำยใจเป็นท่ีสุด พลับพลึงจะเอำ
เงินท่ีไหนมำถึง 600 บำท แน่ละ หำกพลับพลึงเอ่ยปำกขอคุณพ่อแม้เพียงค ำเดียว คุณพ่อก็จะต้อง
จัดกำรให้สมประสงค์ของธิดำสุดสวำทแต่คุณแม่นี่สิ คุณแม่ของพลับพลึง พลับพลึงคว่ ำหน้ำกับหมอน 
ฟำดแขนฟำดขำกับท่ีนอนด้วยอำรมณ์ฟุ้ งเฟ้อและปล่อยตัวให้หลงละเลิงไปกับส่ิ งเย้ำยวน                   
พลับพลึงอยำกจะร้องกรีดให้สุดเสียงว่ำเธอเกลียดเกลียดคุณแม่ของเธอเอง แล้วก็คิดถึงควำมกตัญญู
ของตนเองยิ่งพลุ่งพล่ำนหนักขึ้น 
 คุณแม่ของพลับพลึงมีอะไรอย่ำงหนึ่งท่ีไม่เหมือนคนอื่น ๆ คุณแม่หวีผมเรียบเกล้ำเป็นมวยไว้
ข้ำงหลังท ำให้เห็นรูปหน้ำถนัด แววตำสีน้ ำตำลเข้มของคุณแม่ไม่มีควำมเหี้ยมโหดดุร้ำยหรืออิจฉำริษยำ
หน้ำเฉย ๆ กิริยำชำเย็นแต่อ่อนหวำนสุภำพพูดน้อยและพูดเสียงค่อย ๆ รวมท้ังควำมสง่ำ น่ำย ำเกรงของ
คุณแม่นั่นเองท่ีท ำให้พลับพลึงครั่นคร้ำม เพียงแต่คุณแม่ใช้สำยตำบงกำรต ำหนิหรือแสดงควำมไม่พอใจ
ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งพลับพลึงก็ไม่กล้ำขยับเขยื้อนไหวติงเสียแล้ว พลับพลึงหัวแข็งและด้ือรั้นกับทุก ๆ คน
แม้แต่คุณพ่อ แต่พลับพลึงก็กลำยเป็นพลับพลึงท่ีว่ำง่ำยและอ่อนโยนเมื่ออยู่ต่อหน้ำคุณแม ่
 พลับพลึงรู้สึกเกลียดคุณแม่ขึ้นมำทันที เมื่อนึกถึงควำมปรำชัยอย่ำงย่อยยับของตน ริมฝีปำก
ถูกกัดเสียระบมท ำไมนะพลับพลึงจะต้องกลัวผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงท่ีแสนจะบอบบำงและชำเย็นอย่ำง
คุณแม่แล้วพลับพลึงก็ควรนึกถึงเส้ือรำตรีสีเลือดนกประดับด้ินเงินตัวนั้นอีก คุณพระช่วย! คุณแม่            
ทนมองภำพลูกสำววัยรุ่นของท่ำนสวมเส้ือรำตรีชุดนั้นไม่ได้เป็นอันขำดท่ำนคงเป็นลมแน่นิ่งไปเสียก่อน
เป็นแน่ พลับพลึงผลักหมอนข้ำงกล้ิงตกจำกเตียง แล้วก็โยนผ้ำห่มลงไปกองทับกันอย่ำงอำรมณ์
เสียเวลำนี้พลับพลึงเกลียดคุณแม่เหลือเกินท ำอะไรไม่ได้ พลับพลึงก็ทุ่มตัวลงร้องไห้เพรำะควำมโกรธ
ควำมแค้นและควำมเสียใจจนเหนื่อยอ่อนหลับไปแล้วฝันถึงชุดรำตรีสีเลือดนกประดับด้ินเงินตัวนั้น 
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 ต่อมำอีกหนึ่งเดือนหลังจำกกำรสอบปลำยปีผ่ำนไปแล้วเพียงไม่กี่วัน พลับพลึงถลำออกจำก
โรงเรียนเหมือนนกน้อยออกจำกรัง คุณแม่มักชอบขัดใจพลับพลึงเสมอ ๆ ครั้งนี้คุณแม่ต้องกำรจะให้
พลับพลึงเรียนต่อในขั้นเตรียมมหำวิทยำลัยแผนกบัญชี พลับพลึงร้องค้ำนเสียงหลงแล้วก็เริ่มเกลียด
คุณแม่ข้ึนมำอีก และในเย็นวันนั้นพลับพลึงก็ตัดสินใจแน่วแน่ขอเส้ือรำตรีชุดนั้นจำกคุณพ่อเพื่อจะส่วน
ไปในงำนชุมนุมศิษย์เก่ำนักเรียนอังกฤษซึ่งคุณพ่อจะต้องไปร่วมด้วย คุณพ่อหัวเรำะอย่ำงขันๆจน
พลับพลึงหน้ำงอ แต่แล้วเมื่อไปถึงร้ำนตัดเส้ือพลับพลึงก็ต้องร้องไห้เพรำะควำมผิดหวัง เมื่อคนขำย
บอกว่ำมีผู้มำซื้อไปเสียแล้ว พลับพลึงกลับถึงบ้ำนด้วยอำรมณ์พลุ่งพล่ำนเมื่อนำงพัสซี แมวตัวโปรดเข้ำ
มำเคล้ำแข้งเคล้ำขำ พลับพลึงก็ผลักกระเด็นไปอย่ำงโกรธ ยิ่งแลเห็นจิมลูกสุนัขคนปุยนอนกระดิกหำง 
แทะรองเท้ำแตะคู่ท่ีตนรักท่ีสุดเข้ำด้วย พลับพลึงก็เหลืออดคว้ำขวดหมึกขว้ำงไปท่ีจิมหมึกหกเปรอะ
พื้นห้องเชลแล็กเป็นดวงใหญ่ ขณะท่ีพลับพลึงก ำลังอยู่ในสภำพเช่นนั้นคุณแม่ของเธอก็โผล่เข้ำมำ
พร้อมกับคุณพ่อในมือถือเส้ือกระโปรงท้ังชุดตัดเย็บแบบเรียบ ๆ ด้วยผ้ำแก้วสีชมพูอ่อนพองท้ังตัวคุณ
แม่หันมำทำงคุณพ่อ 
 "คุณไม่น่าจะพาลูกไปซื้อเส้ือตามร้านอย่างนั้นนี่คะไม่เข้ารูปเข้าทรงเลยสักนิดเดียว แล้วก็เส้ือ
ตามร้านนะไม่มีแบบส าหรับเด็กรุ่น ๆ อายุ 14 - 15 ขนาดลูกของเราหรอกค่ะ ลูกของเรายังเด็ก
เกินไป" หันมำทำงพลับพลึงยิ้มอย่ำงอ่อนโยน 
 "ลูกไม่น่าจะกวนคุณพ่อเลย ลูกควรจะรู้ว่าแม่จะต้องเตรียมไว้ให้ลูกเสมอนี่ไงล่ะลูก" ท้ังทำงท่ี
คุณแม่อ่อนหวำนเอำอกเอำใจพลับพลึงอย่ำงนี้ก็ยังไม่วำยโกรธยิ่งเห็นเส้ือผ้ำแก้วทั้งชุดสีชมพูอ่อนพอง
ท้ังตัวซึ่งคุณแม่ชูให้ดูอย่ำงภูมิใจว่ำส ำเร็จด้วยฝีมือของท่ำนและหวังว่ำจะเป็นท่ีพอใจของลูกสำวก็ยิ่ง
โกรธมำกพลับพลึงต้องท ำให้คุณแม่ผิดหวังเช่นทุกๆครั้ง เธอท ำหน้ำเง้ำถำมว่ำ "นี่คุณแม่จะให้นิดเป็น
เด็กอายุ 10 ขวบอีกหรือคะ โธ่ นิดโตแล้ว" อยำกจะพูดต่อไปมำกกว่ำนั้นแต่ก็ไม่กล้ำ คอหอยตีบตัน 
 เป็นอันว่ำพลับพลึงต้องจ ำใจสวมกระโปรงผ้ำแก้วพองท้ังตัวไปในงำนรำตรีตรงกันข้ำมกับท่ี
เธอเคยฝันวำดภำพไว้พลับพลึงนั่งนิ่งไม่ยอมด่ืมอะไรท้ังนั้น ดวงตำท้ังคู่สอดส่ำยเผ่ือจะพบกระโปรง
รำตรีสีเลือดนกประดับด้นชุดนั้นบ้ำงจะมีใครบ้ำงไหมหนอท่ีโชคดีเป็นเจ้ำของและสวมมำในงำนนี้ และ
แล้วพลับพลึงก็ต้องเบิกตำกว้ำงใจเต้นแรง เมื่อร่ำงของเด็กสำวผู้หนึ่งก้ำวขึ้นมำบนเวทีเต้นร ำ เธอผู้นั้น
สวมเส้ือรำตรีสีเลือดนกประดับด้ินเงินตัวเดียวกับท่ีพลับพลึงใฝ่ฝัน พลับพลึงยิ่งทวีควำมเดือดดำล
ริษยำมำกขึ้นเมื่อร่ำงระหงในชุดรำตรีนั้น ยิ้มอย่ำงผู้ชนะพลับพลึงกัดริมฝีปำกตัวเอง จนรู้สึกเจ็บคนนั้น
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจำกมยุรีคู่แข่งของพลับพลึง พลับพลึงก้มลงมองชุดท่ีสวมอยู่อย่ำงเหลืออด 
อยำกจะฉีกท้ิงให้ขำดวิ่น พอดีภรรยำหลวงรำชปรำรภเอ่ยกับคุณแม่ว่ำ 
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 "ตายจริง นั่นลูกสาวใครนะคะ โธ่ ยังเด็กเหลือเกินอายุราวๆหนูนิดนี่เอง สวมเส้ือเปิดหลัง
หมดดูซีคะคุณพร ดูเหมือนสวมรองเท้าส้นสูงยังไม่เป็นเลย" แล้วคุณฉวีภรรยำคุณประธำนก็สนับสนุน
ด้วยน้ ำเสียงแสดงควำมสมเพชว่ำ "กระโปรงชุดนั้นคงตกเข้าไปหลายร้อยทีเดียวแหละค่ะ แต่ว่าเอ้อ... 
ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้ท าให้แกเป็นคนมีค่าสูงขึ้นเลยตรงกันข้ามกลับท าให้ค่าของความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา
ของแกต้องต่ าลงไป เด็กๆอย่างแกจะงามน่ารักน่าเอ็นดูมาก ถ้าสวมเส้ือแบบเรียบ ๆ ไม่ลงครีมพอก
หน้า" แล้วคุณฉวีก็กระตุกเปียพลับพลึงเบำๆ คุณแม่ยิ้มอย่ำงภูมิใจมองเส้ือผ้ำแก้วสีชมพูของพลับพลึง 
พลับพลึงนั่งคอแข็งมือประสำนบนตักรู้สึกใบหน้ำร้อนผะผ่ำว โอ... นี้ถ้ำหำกพลับพลึงสวมชุดนั้นมำใน
งำนนี้  คุณพระช่วยพลับพลึงไม่กล้ำแม้แต่จะคิดถึงภำพของตนเองในลักษณำกำรอย่ำงมยุรี มันไม่ได้
หรูหรำ... มันไม่ได้หรูหรำและงดงำมเหมือนอย่ำงท่ีพลับพลึงวำดไว้เลย 
 เมื่อจะก้ำวลงจำกบันไดสถำนลีลำศพลับพลึงรู้สึกตัวเบำหวิวคล้ำยปุยนุ่นแววตำของควำมรัก
และควำมพอใจจับอยู่ท่ีกระโปรงผ้ำแก้วพองรอบตัวสีชมพูอ่อน แล้วเล่ือนไปจับอยู่ท่ีใบหน้ำของคุณแม่
ใบหน้ำท่ีเฉยและเย็นชำแต่แววตำท่ีบ่งถึงควำมปรำณีอยู่เสมอนั้น บัดนี้  พลับพลึงรู้สึกท้ังรักและบูชำ   
ยิ่งกว่ำอะไรท้ังหมดเป็นครั้งแรกท่ีพลับพลึงสำรภำพกับตัวเองว่ำพลับพลึงไม่ได้เกลียดผู้หญิงท่ีแสนจะ
บอบบำงและชำเย็นคนนี้เลย พลับพลึงเกำะขอบกระโปรงรำตรีของคุณแม่ไว้แน่นเมื่อคืนนั่งบนรถแล้ว
พลับพลึงก็ซุกกอดคุณแม่เหมือนลูกนกซุกปีกแม่ของมัน แล้วซบหน้ำลงกับตัก พลับพลึงรู้สึกอบอุ่น
ท่ีสุดในชีวิตเมื่อแขนละมุนละไมคู่นั้นโอบพลับพลึงไว้เบำ ๆ 
 "คุณแม่คะ...นิด...เอ้อ...นิดจะเรียนบัญชีค่ะ" พลับพลึงเงยหน้ำขึ้น บอกคุณแม่ด้วยเสียงแผ่ว
เบำแต่เต็มไปด้วยควำมสุข 
 
ที่มา: รวมเร่ืองสั้น ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก 
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14. เมื่อเรียนจบ พลับพลึงอยำกท ำส่ิงใด  
 ก. เรียนต่อ    ข. หำงำนท ำ 
 ค. อยู่บ้ำนเฉย ๆ    ง. แต่งตัวแบบผู้ใหญ่ 
15. คุณแม่ของพลับพลึงต้องกำรให้พลับพลึงเรียนต่อคณะอะไร  
 ก. คณะครู    ข. คณะแพทย์  
 ค. คณะบัญช ี    ง. คณะพยำบำล  
16. เพรำะเหตุใดสุดท้ำยพลับพลึงจึงยอมเรียนในคณะท่ีแม่ต้องกำร  
 ก. พลับพลึงไม่อยำกให้ใครมำว่ำเธออีก   
 ข. พลับพลึงไม่ต้องกำรทะเลำะกับแม่ของเธออีก 
 ค. พลับพลึงต้องกำรเอำชนะคนท่ีไม่ชอบ      
 ง. พลับพลึงทรำบแล้วว่ำแม่เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้เธอเสมอ 
17. พลับพลึงมีควำมรู้สึกอย่ำงไรท่ีต้องใส่ชุดท่ีแม่หำมำให้  
 ก. โกรธ     ข. อึดอัด 
 ค. ยินดี     ง. อับอำย 
18. บุคคลใดท ำตำมค ำแนะน ำท่ีมลธิดำแนะน ำพลับพลึง  
 ก. น้ ำฝนแต่งตัวสวยงำมตำมโอกำส  ข. น้ ำเย็นท ำทุกอย่ำงตำมใจตนเอง 
 ค. น้ ำผ้ึง คิดทบทวนว่ำตนชอบเรียนอะไร     ง. น้ ำฟ้ำไปเท่ียวกับครอบครัวอยู่เสมอ 
19. กำรแต่งกำยของมยุรีในเรื่อง เรำสำมำรถน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร  
 ก. ควรแต่งกำยตำมวัย   ข. ควรแต่งกำยตำมสถำนท่ี 
 ค. ควรแต่งกำยอย่ำงเรียบง่ำย  ง. ควรแต่งกำยตำมสมัยนิยม 
20. กำรท่ีแม่ของพลับพลึงเลือกทุกอย่ำงให้กับเธอได้ถูกต้องและเหมำะสมตรงกับส ำนวนใด  
 ก. อำบน้ ำร้อนมำก่อน   ข. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
 ค. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี   ง. เดินตำมผู้ใหญ่มำไม่กัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรามาเขียนใจความของเรือ่ง 

กันดีกว่า 
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ห่านย่างไฟแดง 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่ำนเรื่องส้ันต่อไปนี้แล้วสรุปใจควำมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
 
 
   
               ส.เดชำติวงศ์ ณ อยุธยำ  

  
  ………………………………………………………. 

“เป็ดย่างหมดเร็วจริง” 
 “อ๊ะ...ยังมีวิเศษกว่านั้นอีก”เสียงพ่อตอบ เด็กชำยผู้น่ำสงสำรกล้ันใจฟังประโยคต่อไปเหมือน
นักโทษประหำรซึ่งก ำลังรอค ำพิพำกษำของศำลฎีกำ 
 “ห่านย่างไฟแดงไงล่ะ” 
 เสียงฮำครืนรอบวงเหล้ำ เด็กชำยร้องไห้ โฮ วิ่ งเตลิดไปสู่ป่ำโดยไม่ยอมเหลียวหลัง            
ขณะนั้นพำยุฝนเริ่มพัดแรงและฝนก็เริ่มเทลงมำ เขำวิ่งไปยังโพรงไม้ซึ่งเคยขังลูกห่ำนไว้ กระชำกขอน
ไม้ออก แล้ววิ่งเข้ำไปซุกอยู่ในโพรงนั้น เสียงฟ้ำร้อง เสียงกิ่งไม้แห้ง และเสียงฟ้ำผ่ำเปรี้ยงปร้ำง             
เขำไม่ยอมลืมตำเพรำะควำมกลัวสำยฟ้ำแลบ ในโพรงเหม็นอับ อำกำศช้ืนและหำยใจไม่ออก เขำนึกถึง
ชำยคำบ้ำนและผ้ำห่ม เขำอยำกจะกลับไปบ้ำน แต่พอได้กล่ินสำบของลูกห่ำน เขำก็เริ่มนึกถึงบ้ำนด้วย
ควำมชิงชัง นึกถึงพ่อด้วยควำมเจ็บแค้น และนึกถึงแม่ด้วยควำมน้อยใจ เขำจะไม่กลับไปอยู่กับพ่อใจ
ร้ำย เขำจะไม่กลับไปหำแม่ผู้มีแต่ควำมชำเย็นและไม่มีควำมรักท่ีจะให้เขำ เขำเช่ือว่ำแม่รู้เรื่องท่ีพ่อจะ
ฆ่ำลูกห่ำนและไม่ทัดทำน จนกระท่ังเมื่อเย็นนี้ชำยตัดฟืนพำมันไปให้พ่อ แม่ก็ปล่อยให้พ่อเชือดคอและ
ถลกขนมันท้ังๆท่ีแม่รู้ว่ำเขำรักมัน แม้มันจะเกเรและเป็นที่เกลียดชังของคนท้ังบ้ำนแต่มันก็เป็นท่ีรักยิ่ง
ของเขำ มันท ำให้เขำหำยว้ำเหว่และมันเป็นสัตว์เล้ียงท่ีซื่อสัตย์ต่อนำยมำก 
 เขำสะอื้นเมื่อนึกถึงวันแรกที่แม่ห่ำนออกไข่ เขำต้ืนเต้นมำก หมั่นไปดูมันบ่อยๆทุกเช้ำและเย็น 
และเฝ้ำถำมแม่ทุกคืนก่อนเข้ำนอนว่ำ “เมื่อไหร่ตัวเล็ก ๆ มันจะออกจากไข่จ๊ะแม่” 
 ครั้นแล้ววันหนึ่งขณะท่ีเขำเดินผ่ำนท่ีท่ีแม่ห่ำนกกไข่ เขำก็ได้ยินเสียงประหลำดแหลมเล็ก 
แล้วลุกห่ำนตัวน้อย ๆ ก็โผล่หน้ำออกมำจำกกองฟำง เขำรีบวิ่งไปบอกแม่อย่ำงดีใจ แล้วต่อจำกนั้น               
เขำก็ไปเล่นกับมันทุกเช้ำเย็น พอมันวิ่งได้คล่องและเริ่มซุกซนเขำก็พำมันเข้ำป่ำ มันติดเขำมำก                   
ถ้ำวันไหนเขำหนีไป มันจะต้องไปเท่ียวตำมหำเข้ำในป่ำ เวลำพ่อไล่ตวำด มันจะวิ่งหัวซุกหัวซุนมำหำ
เขำพลำงส่งเสียงฟ้อง เมื่อเขำถูกแม่ดุอย่ำงรุนแรง เขำจะแอบไปหำมันแล้วเช็ดน้ ำตำกับขนของมัน         
พอนึกถึงนัยน์ตำใสแจ๋วของมันท่ีมองดูเขำ เด็กชำยก็ก้มหน้ำลงเช็ดน้ ำตำกับหัวเข่ำ 
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 พำยุสงบลง ฝนขำดเม็ดขณะท่ีแสงอำทิตย์หำยไปจำกขอบฟ้ำพอดี เสียงน้ ำฝนบนกิ่งไม้หยด
ลงบนกองใบไม้แห้งดังต๋ิง ๆ เขำรู้สึกหนำวและอ่อนเพลีย ขณะปัดดินเพื่อจะเอนตัวลงนอน                         
มือของเขำกวำดไปถูกกับวัตถุนิ่ม ๆ ส่ิงหนึ่ง เขำหยิบมันขึ้นมำลูบคล ำ เขำเริ่มร้องไห้อีก มันเป็นขน
ห่ำนสีเทำสกปรกซึ่งร่วงอยู่ในโพรงไม้ บัดนี้ขนของมันคงจะถูกถอนท้ิงไว้ในหลุมหลังบ้ำน พวกคนใจ
ร้ำยท้ังหลำยคงจะก ำลังกินเนื้อของมันอย่ำงเอร็ดอร่อย อำ...ลูกห่ำนท่ีน่ำสงสำร 
 เขำนึกถึงพ่อ...เขำเช่ือว่ำ จะไม่มีผู้ชำยคนใดในโลกใจร้ำยเช่นนี้ 
 เขำนึกถึงแม่...เขำเช่ือว่ำ จะไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกรักลูกน้อยเช่นนี้ 
 เขำนึกถึงตัวเอง...เขำเช่ือว่ำไม่มีเด็กคนไหนในโลกจะทนอยู่ต่อไปได้ ฉะนั้นเขำต้องหนีไปเสีย 
 “เจ้าจะหนีไปไหน” เสียงประหลำดในใจของเขำถำมข้ึน 
 “ไปไหนก็ได้ให้พ้นบ้าน” อ ำนำจฝ่ำยต่ ำของเขำตอบ 
 “เจ้าไม่รักแม่ของเจ้าหรือ” มโนธรรมถำมอย่ำงเยือกเย็น 
 “ถ้าแม่ไม่รักฉัน ท าไมฉันจะต้องรักแม่ด้วยเล่า” 
 “แม่ทุกคนรักลูก” มโนธรรมเตือน 
 “ไม่จริง แม่ไม่รักฉัน แม่เกลียดฉันเพราะฉันเหมือนพ่อของฉันซึ่งใจร้ายกับแม่มาก” 
 “สัตว์เดรัจฉานยังรักลูกของมันและแม่ของเจ้าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ” 
 ครำวนี้อ ำนำจฝ่ำยต่ ำเงียบ สักครู่หนึ่งควำมทิฐิก็ร้องบอกว่ำ 
 “เอาละ ฉันจะรออยู่ ท่ีนี่ถ้าแม่รักฉันก็คงเป็นห่วงและเท่ียวตามหาฉันให้เวลาส าหรับ             
การตัดสินใจจนถึงเวลาพระจันทร์ขึ้น” 
 เขำรู้สึกเหนื่อยมำกจึงเคล้ิมหลับไป เขำนอนหลับอยู่ในโพรงไม้นั้น เป็นเวลำนำนจน
พระจันทร์คล้อยต่ ำ เขำสะดุ้งต่ืนเพรำะมีอะไรอย่ำงหนึ่งมำไซ้ ท่ีคอเขำลุกขึ้นพรวดพรำดด้วย               
ควำมตกใจจนศีรษะกระแทกกับโพรงไม้อย่ำงแรงได้ยินเสียงท่ีชินหูร้องอย่ำงดีใจ 
 “โอ...นี่ผีหลอกหรืออย่างไร” เขำอุทำนขณะท่ีเพ่งมองดูลูกห่ำนขนสีเทำโดยอำศัยแสงจันทร์ท่ี
สองเข้ำมำในโพรง มันวิ่งเข้ำมำซุกเขำแล้วส่งเสียงเอ็ดตะโร เขำลูบขนมันอย่ำงไม่เช่ือ สักครู่หนึ่งเขำก้ม
ลงกอดมันไว้แน่นระล่ ำระลักว่ำ 
 “คุณพระช่วยเจ้า จริง ๆ น่ะแหละ เจ้าไปแอบอยู่เสียท่ีไหนจึงไม่ถูกผู้ชายใจร้ายคนนั้นจับไป
เชือดคอย่างไฟ” 
 เขำมุดโพรงออกมำสูดอำกำศอันเย็นช่ืนข้ำงนอก แหงนหน้ำดูดวงจันทร์ท่ีคล้อยตำมด้วย           
สีหน้ำสลดเขำบอกกับมันด้วยน้ ำเสียงน้อยใจว่ำ 
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 “แม่ไม่รักข้าหรอก ฉะนั้นไม่มีประโยชน์อันใดท่ีข้าจะกลับไปอยู่กับความว้าเหว่ในท่ีท่ี
ปราศจากความรัก ข้าจะไปในเมืองแล้วรับจ้างเขาท างาน เขาหันไปมองดูทางเดินไปสู่บ้าน เขารีรออยู่
ครู่หนึ่งจึงก้าวไปข้างหน้าบางทีเขารู้สึกใจหายวาบจนต้องหยุดเดิน แต่อ านาจฝ่ายต่ ากระซิบเตือนอยู่
อย่างซ้ าซากว่าไปเสียเถอะแม่เจ้าไม่ได้รักเจ้าดอก” 
 เขำหันมำพยักหน้ำกับลูกห่ำน “ไปกับข้าเถิด เจ้าเพื่อนยาก” 
 มันวิ่งตำมเขำมำสักสองสำมก้ำว ก็หยุดชะงักเขำได้ยินแม่ห่ำนร้องเรียกมันส่งเสียงขำนรับ
เหลียวล่อกแล่ก แล้ววิ่งไปทำงโน้นทำงนี้เพื่อหำทิศทำงของเสียงนั้น เขำหยุดหันไปดูมันแม่ห่ำนค่อยๆ
โผล่ออกมำทำงพุ่มไม้มันวิ่งถลำเข้ำไปหำแม่อย่ำงดีใจเขำผิวปำกเรียกมันวิ่งกลับมำอีก พอวิ่งมำได้ครึ่ง
ทำงแม่ห่ำนส่งเสียงร้องมันก็หันหลังกลับไปหำแม่มันพะว้ำพะวังอยู่เช่นนี้ สักครู่หนึ่งก็หยุดอยู่ข้ำงๆแม่
เขำเดินไปพลำงเหลียวหลังมำผิวปำกเรียกมัน ครำวนี้มันไม่วิ่งมำหำเค้ำอีกต่อไปได้แต่ส่งเสียงรับอยู่
ข้ำงๆแม่ของมัน เขำนั่งลงบนขอนไม้เท้ำคำงมองดูมันอย่ำงน้อยใจ เขำรู้สึกเสียใจท่ีมันรักเขำน้อยกว่ำ
แม่ของมันจึงพูดด้วยเสียงส่ันเครือว่ำ “กลับไปอยู่กับแม่ของเจ้าเถิด ข้าเป็นแต่เพียงเพื่อนของเจ้า            
บาง ที เจ้ าอาจจะถูกถลกขนย่ างไฟแดง แ ต่ข้ าก็ ช่ วยอะไรไม่ ไ ด้  ข้ าจะ ไม่ อยู่ กั บ เจ้ าแ ล้ว                        
ลาก่อนห่านน้อย....เจ้าเพื่อนยากของข้า” 
 เขำโบกมือไล่มัน แล้วพูดต่อไปว่ำ “ไปเถิด กลับไปบ้านของเจ้าเจ้าโชคดีท่ีมีแม่ท่ีรักและ              
เป็นห่วงเจ้าไปสิ กลับไปอยู่กับแม่ของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะถูกจับย่างไฟแดง” 
 เขำมองดูลูกห่ำนขนสีเทำเดินตำมแม่ของมันไปด้วยควำมรู้สึกประหลำดมันรักแม่ของมัน               
มันไม่หนีแม่ของมันไป 
 "มันรักแม่ของมัน" เขำได้ยินเสียงเบำเบำลอยมำตำมลม เขำสะดุ้งเข้ำใจว่ำอุปำทำน                 
ท ำให้เขำได้ยินเสียงอย่ำงนี้ 
 "มันรักแม่ของมันมันไม่หนีแม่ของมันไป" เขำได้ยินซ้ ำอีกเป็นครั้งท่ีสอง 
 เขำลุกขึ้นอย่ำงตกใจเสียงนั้นก็เงียบไปมีแต่เสียงจ้ักจ่ันเรไรแทนท่ี พอเขำก้ำวเท้ำออกเดินก็ได้
ยินเสียงอันอ่อนโยน ของผู้หญิงลอยมำแต่ไกล 
 "ลูกห่านน้อยของแม่เอ๋ย จงกลับมาเถิดมิฉะนั้นเจ้าจะหลงทางเบ้ืองหน้านั้นไม่มีความรักให้แก่
เจ้าดอกเจ้าจะไม่พบอะไรนอกจากความว้าเหว่และภยันตรายรอบด้าน ลูกเอ๋ย...เจ้ายังเล็กนัก                
เมือ่เปรียบเทียบกับโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ จงดูแต่สาหร่ายต้นกระจ้อยร่อยเถิด มันจักต้องถูกกลืน
หายไปในคล่ืนลูกใหญ่ อันประมาณจ านวนมิได้นั้น กลับมาหาแม่ของเจ้าเถิด ท่ีนี่มีแต่ความรักและ
ความอบอุ่น"  
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  เขำถลำไปท่ีมำของของเสียง ผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมำจำกพุ่มไม้พร้อมกับกำงแขนออก          
เขำวิ่งเข้ำไปซุกอยู่ในอ้อมแขนนั้น เธอก้มลงจูบเขำและเช็ดน้ ำตำให้ ใบหน้ำของเธออ่อนโยนและ                 
ยิ้มละไมท้ัง ๆ ท่ีน้ ำตำคลอตำ 
 "แม่รักลูกไหมจ๊ะ" เขำเงยหน้ำขึ้นถำม แม่กอดเขำไว้แน่น เขำรู้สึกอบอุ่นและมีควำมสุขจนไม่
อยำกจะท ำอะไรแม้แต่กำรฟังค ำตอบจำกแม่ 
 ขณะนั้น ลูกห่ำนซึ่งซุกปีกแม่ของมันอยู่ในพุ่มไม้ก็ส่งเสียงร้องอย่ำงดีใจแล้ววิ่งมำไซ้เขำ            
เขำมองหน้ำแม่อย่ำงสงสัย แม่หัวเรำะ 
 "แม่ห่านรักลูกของมัน และลูกห่านก็รักแม่ของมันอย่างนั้นไม่ใช่หรือ" แม่ถำม 
 "แต่...ลูกห่านไม่มีพ่อท่ีใจร้ายนี่จ๊ะ" 
 "พ่อไม่ได้ใจร้าย พ่อตั้งใจจะขู่ให้เจ้าท าเล้าให้มันเท่านั้น" 
 "แต่พ่อจะต้องฆ่ามันแน่ๆถ้ามันไม่หนีไปไหนเสียก่อน" 
 "มันไม่ได้หนีไปไหน มันอยู่ใต้ถุนบ้านตลอดวัน" 
 “แต่พ่อพูดถึงห่านย่างไฟแดงกับเพื่อนๆ" 
 แม่หัวเรำะ กอดเอวเขำพำเดินไปตำมทำงท่ีจะกลับไปสู่บ้ำน 
 "นี่แน่ะ แม่จะบอกให้ พ่อน่ะกินเนื้อห่านไม่เป็นดอก" 
 เด็กชำยมอมแมมเดินกอดสะเอวแม่ของเขำหำยลับไปหลังพุ่มไม้และลูกผ่ำนขนสีเทำสกปรกก็
เดินอุ้ยอ้ำยตำมแม่ของมันไป เสียงเด็กชำยกระซิบบอกแม่ของเขำ แทรกเสียงต๋ิงๆของน้ ำฝนบนกิ่งไม้ท่ี
หยดลงบนกองใบไม้แห้ง 
 "แม่จ๋า ฉันจะไม่เป็นเด็กขี้เกียจอีกต่อไป และพรุ่งนี้ฉันจะท าเล้าห่านแต่เช้ามืด" 
 
ท่ีมำ: ตัดควำมจำกรวมเรื่องส้ัน ฉันอยู่นี่...ศัตรูท่ีรัก  
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ใจควำมของเรื่องส้ัน คือ .........................................................................................................................                                                               
..................................................................................................................................................................                                           
..................................................................................................................................................................                                                                       
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................................
.                               
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ใจควำมของเรื่องส้ัน คือ                               
        เด็กชำยคนหนึ่งวิ่งออกจำกบ้ำนด้วยควำมโกรธท่ีพ่อของเขำฆ่ำลูกห่ำนท่ีเขำรักเพื่อไปท ำ              
ห่ำนย่ำงไฟแดง เขำจึงวิ่งหนีออกจำกบ้ำนด้วยควำมเสียใจในขณะท่ีฝนตกหนัก ด้วยควำมเหนื่อยและ
จิตใจว้ำวุ่น คิดถึงเรื่องพ่อกับแม่และเจ้ำห่ำนเขำเผลอหลับไปจนรู้สึกได้ว่ำมี ลูกห่ำนมำหำเขำ                  
และในท่ีสุดแม่ก็มำตำมหำเขำเช่นกัน และเขำก็ได้ทรำบควำมจริงจำกแม่ว่ำลูกห่ำนอยู่ใต้ถุนบ้ำน              
แต่ท่ีพ่อพูดอย่ำงนั้นเพรำะอยำกให้เขำสร้ำงเล้ำให้ห่ำน 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

   1. ข    11. ก    
   2. ค     12. ง    
   3. ง    13. ค     
   4. ข    14. ง     
   5. ง    15. ค    
   6. ค    16. ง    
   7. ค    17. ก     
   8. ค    18. ค    
   9. ข    19. ก   
   10. ข    20. ก 
  
 
     
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความ 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 
ค ำช้ีแจง 
 1. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบับนี้ จัดท ำขึ้น เพื่ อน ำผลไปใช้ประโยชน์ ในกำรวิ จัย               
เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียน กำรตอบค ำถำมของนักเรียนไม่มีผลต่อคะแนนของ
นักเรียนใด ๆ ท้ังส้ิน ขอให้นักเรียนพิจำรณำตอบตำมควำมจริง                                                                                                    
 2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบับนี้  เป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ 
กำรเรียนเรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิค KWL plus 4 ด้ำน ได้แก่  1) ระยะเวลำ 2) ด้ำนบรรยำกำศ 3) ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ และ 4) ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ดังนี้                                                                                                                                               
  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ให้ระดับ 1                                                                                
  เห็นด้วยน้อย   ให้ระดับ 2                                                                     
  เห็นด้วยปำนกลำง  ให้ระดับ 3                                                                                
  เห็นด้วยมำก   ให้ระดับ 4                                                                         
  เห็นด้วยมำกท่ีสุด   ให้ระดับ 5                                                                         
 3. วิธีตอบแบบสอบถำม ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อ แล้วท ำเครื่องหมำย / ลงในช่อง
ระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีตรงกับระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนเพียงช่องเดียวเท่ำนั้น                                               
 ตัวอย่ำง                                                                                                                                                                                
        

รำยกำร ระดับควำมคิดเห็นของนักเรียน 
5 4 3 2 1 

ด้ำนบรรยำกำศ                                     
1. นักเรียนมีควำมสุข 

 
/ 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus 
 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 
ด้ำนระยะเวลำ                                    
1. ระยะเวลำในกำรเรียนเหมำะสมกับกิจกรรม
ต่ ำงๆ ต ำม ขั้ น ต อ น ข อ ง ก ำร จัด ก ำร เรี ย น รู้               
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 
KWL plus                          

 
 

    

2. ระยะเวลำในกำรเรียนเหมำะสมกับเนื้อหำ      
ด้ำนบรรยำกำศ                                    
1. นัก เรียนมีควำมสนุกและกระตือรือร้น ใน              
กำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมข้ันตอน 

     

2. นักเรียนมีสัมพันธภำพท่ีดีระหว่ำงเพื่อนและครู      
3. นักเรียนมีควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น      
4. นักเรียนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ
และได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกัน 

     

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้                                 
1. เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิด เขียน
ไปพร้อมๆกัน 

     

2. เป็นกิจกรรมท่ีมีข้ันตอนเป็นระบบไม่ซับซ้อน      
3. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนระดมสมอง      
ในกำรคิด 

     

4. เป็ น กิ จ ก ร รม ท่ี ส่ ง เส ริ ม ก ำรอ่ ำน ท ำ ให้               
นักเรียนอ่ำนอย่ำงมีเป้ำหมำย 

     

5. เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนต้ังค ำถำมและ
ค้นหำส่ิงท่ีอยำกรู้ 

     

6. เป็ น กิ จก รรม ท่ีสำมำรถใช้พั ฒ นำทักษ ะ              
กำรอ่ำนจับใจควำมได้เป็นอย่ำงดี 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus (ต่อ) 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .................................................................................................................................                                       
................................................................................................................................................................                                                   
................................................................................................................................................................ 
 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 
ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นักเรียนได้พฒันำทักษะกำรอ่ำน  

     

2. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในกำรอ่ำนจับใจควำม
มำกขึ้น 

     

3. นักเรียนสำมำรถอ่ำนจับใจควำมได้ดีขึ้น      
4. นักเรียนได้ฝึกอ่ำนจับใจควำมอย่ำงเป็นระบบ      
5. นักเรียนได้ควำมรู้ใหม่ๆจำกกำรท ำงำนและ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม 

     

6. นัก เรียนกล้ำคิดและกล้ำแสดงออกอย่ำง
สร้ำงสรรค์ภำยในกลุ่มของตน 

     

7. นักเรียนสำมำรถน ำกระบวนกำรนี้ไประยุกต์ใช้
ในวิชำอื่นๆและในชีวิตประจ ำวันได้ 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางและค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
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ตารางท่ี 21  ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิNการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 

ข้อที่ 
 

ประเภท 
คะแนนความคิดเห็น 

IOC คนที่ 1  คนที่ 2  คนที่ 3 

1 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

2 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

3 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

4 ความเข้าใจ +1 0 +1 0.67 

5 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

6 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

7 น าไปใช้ +1 +1 +1 1 

8 น าไปใช้ +1 +1 +1 1 

9 น าไปใช้ +1 +1 0 0.67 

10 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1 

11 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

12 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

13 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

14 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

15 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

16 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

17 น าไปใช้ +1 +1 +1 +1 

18 น าไปใช้ +1 +1 0 0.67 

19 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1 

20 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 21   ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแบบทดสอบ                      
 วัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยผู้เช่ียวชาญ 
 (ต่อ) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อที่ ประเภท 
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

คนที่ 1  คนที่ 2  คนที่ 3 
21 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

22 ความรู้ความจ า +1 +1 +1 1 

23 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

24 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

25 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

26 ความเข้าใจ +1 +1 +1 1 

27 น าไปใช้ +1 +1 +1 1 

28 น าไปใช้ +1 +1 +1 1 

29 น าไปใช้ +1 +1 +1 1 

30 สังเคราะห์ +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 22  ค่าดัชนีแผนความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแผนการจัด 
 การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  โดยผู้เช่ียวชาญ  
 

 
ล าดับที่ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 

 
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ด้านสาระส าคัญ 

    

     1.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     1.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     
     2.1  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     2.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     2.3  สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
3 

ด้านเน้ือหา     
     3.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.2  สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
4 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
     4.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     4.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     4.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
5 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้     
     5.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     5.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 

 
 
6 

ด้านการวัดและประเมินผล     
     6.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     6.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     6.3  สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 22  ค่าดัชนีแผนความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแผนการจัด 
 การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  โดยผู้เช่ียวชาญ  
  (ต่อ) 

 
ล าดับที่ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 

 
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
ด้านสาระส าคัญ 

    

     1.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     1.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     
     2.1  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     2.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     2.3  สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
3 

ด้านเน้ือหา     
     3.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.2  สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
4 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
     4.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     4.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 0 +1 0.67 
     4.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
5 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้     
     5.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     5.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 

 
 
6 

ด้านการวัดและประเมินผล     
     6.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     6.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     6.3  สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 
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ตารางท่ี 22  ค่าดัชนีแผนความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแผนการจัด 
 การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus  โดยผู้เช่ียวชาญ  
  (ต่อ) 

 
ล าดับที่ 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 

 
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ด้านสาระส าคัญ 

    

     1.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     1.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 

 
2 

ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้     
     2.1  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     2.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     2.3  สอดคล้องกับการเรียนรู้และประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
3 

ด้านเน้ือหา     
     3.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.2  สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     3.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1 

 
4 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
     4.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     4.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     4.3  สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล +1 0 +1 0.67 

 
5 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้     
     5.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     5.2  สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 

 
 
6 

ด้านการวัดและประเมินผล     
     6.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
     6.2  สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
     6.3  สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 23  ค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบและความเหมาะสมของแบบสอบถาม                   
 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้การจัด 
 การ เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADร่วมกับเทคนิค KWL plus โดยผู้เช่ียวชาญ 

ล าดับ
ที่ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
 

1 

ด้านระยะเวลา     
ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆตามข้ันตอนของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL plus                          

+1 +1 +1 1 

ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับเน้ือหา +1 +1 +1 1 
 

2 
ด้านบรรยากาศ     
นักเรียนมีความสนุกและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอน +1 +1 +1 1 
นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนและครู +1 +1 +1 1 
นักเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อื่น +1 0 +1 0.67 
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน +1 0 +1 0.67 

 
 

3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอ่าน คิด เขียนไปพร้อม ๆ กัน +1 +1 +1 1 
เป็นกิจกรรมที่มีข้ันตอนเป็นระบบไม่ซับซ้อน +1 +1 +1 1 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดมสมองในการคิด +1 +1 +1 1 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน ท าให้นักเรียนอ่านอย่างมีเป้าหมาย +1 +1 +1 1 
เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามและค้นหาสิ่งที่อยากรู้ +1 +1 +1 1 
เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี +1 +1 +1 1 

 
 
   4 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ     
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน +1 +1 +1 1 
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่านจับใจความมากข้ึน +1 +1 +1 1 
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ดีข้ึน +1 +1 +1 1 
นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 1 
นักเรียนได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการท างานและช่วยเหลือกันในกลุ่ม +1 +1 +1 1 
นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ภายในกลุ่มของตน +1 +1 +1 1 
นักเรียนสามารถน ากระบวนการน้ีไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น  ๆ และใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 1 
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ตารางท่ี 24  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 เรื่อง การอ่านจับใจความ 
 

ข้อ p r ข้อ p r 
1 0.68 0.29 16 0.62 0.29 
*2 1.00 0.00 *17 0.97 0.06 
3 0.56 0.53 18 0.65 0.24 
4 0.53 0.71 19 0.76 0.24 
5 0.62 0.41 20 0.71 0.35 
*6 0.47 0.00 *21 0.59 0.12 
*7 0.97 0.06 22 0.71 0.24 
8 0.65 0.35 *23 0.09 0.06 
9 0.74 0.41 24 0.76 0.35 
10 0.47 0.24 25 0.41 0.59 
11 0.65 0.35 26 0.68 0.41 
12 0.59 0.24 27 0.65 0.24 
*13 1.00 0.00 *28 0.59 0.00 
14 0.74 0.41 29 0.71 0.47 
*15 0.44 0.06 *30 0.62 0.06 

 
หมายเหตุ  
 1. ข้อสอบท่ีมีค่า p ต่ ากว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ียาก 
 2. ข้อสอบท่ีมีค่า p สูงกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ีง่าย 
 3. ข้อสอบท่ีมีค่า r  ต่ ากว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่าเกณฑ์ 
 4. ข้อสอบท่ีมีค่า r  เป็นลบ       จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่มีค่าอ านาจจ าแนก 
 เนื่องด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ มีจ านวน 30 ข้อได้ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซึ่งได้ค านวณหาข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 20 ข้อได้ดังนี้เพื่อ
น าไปใช้ในการทดลอง 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 และ 
29 
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การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เร่ือง การอ่านจับใจความ 

  
 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง               
การอ่านจับใจความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ จ านวน 21 ข้อ แบ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัย 20 ข้อและข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ แบบข้อสอบ
ปรนัยจ านวน 20 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ 
 2. ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง การอ่านจับใจความ แบบข้อสอบ
อัตนัยจ านวน 1 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ 
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ตารางท่ี 25  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

ล าดับที่ คะแนน ค่า 
ความต่าง 

ล าดับที่ คะแนน ค่า 
ความต่าง ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 14 19 5 18 12 18 6 
2 11 16 5 19 14 19 5 
3 13 20 7 20 12 15 3 
4 21 22 1 21 14 19 5 
5 9 16 7 22 9 17 8 
6 10 21 11 23 16 21 5 
7 14 22 8 24 17 23 6 
8 13 20 7 25 20 27 7 
9 18 22 4 26 10 21 11 
10 18 21 3 27 12 23 11 
11 9 14 5 28 12 21 9 
12 11 16 5 29 20 26 6 
13 9 13 4 30 15 20 5 
14 10 15 5    x̄ 13.60 19.67  

15 13 22 9 S.D. 3.74 3.62 
16 21 26 5 
17 11 15 4 
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