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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59255308 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย / การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

นางสาว วิจิตรา สามาอาพัฒ: การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เอี่ยมจินดา 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษาความสามารถ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ KWLH-
Plus 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  
KWLH-Plus ตามเกณฑ์  75%  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 2) แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 3) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 4) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน 
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
6) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยท่ีมีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และการ
ทดสอบค่า t-test one sample test 

ผลการวิจัย 

1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ  KWLH-
Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ มีคะแนนร้อยละพัฒนาการสัมพัทธ์เท่ากับ 100 และ 86.67 ซ่ึงอยู่ในระดับสูงมาก 

2. ครูผู้สอนมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอน 
แบบ KWLH-Plus จากครูท้ัง 3 คน อยู่ในระดับดีมาก 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.34 คิดเป็นร้อยละ 80.86 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 75%  ท่ีตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกา รสอนแบบ 
KWLH-Plus โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59255308 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : THE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY FOR THAI TEACHERS / THE CRITICAL READING ABILITY 

MISS WIJITRA SAMA-ARPAT : THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITY FOR THAI TEACHERS OF MATHAYOMSUKSA 3 TO DEVELOP 
CRITICAL READING ABILITY USING ONLINE TEXTS WITH KWLH-PLUS TECHNIQUE THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MEECHAI IAMJINDA, Ph.D. 

The objectives of this research were 1) to study the teacher knowledge development about 
the  professional learning community and KWLH-Plus technique. 2) to study the teaching management ability of 
teacher about the critical reading with KWLH-Plus technique. 3) to study the student’s critical reading 
achievement using online texts with KWLH-Plus technique were passed the specified criterion is 75 percent. 
4) to study the opinion of teachers toward the development  of the professional learning community with KWLH-
Plus technique.     

The research instruments used were: 1) The teacher knowledge test about the development of 
teacher knowledge about the  professional learning community and KWLH-Plus technique. 2) The teaching 
observation form 3) The knowledge sharing interview form. 4) the critical reading ability with KWLH-Plus technique 
lesson plans. 5) The critical reading ability test. 6) a questionnaire used to survey the teacher’s opinion on 
the development of teacher knowledge about the  professional learning community and KWLH-Plus technique. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, relative gain score and t-test one sample test. 

The results of this research were as follows: 

1. The teacher knowledge development about the professional learning community and KWLH-Plus 
technique were higher than in pre-test with the relative gain score at 100 percent and 86.67 percent at 
the high level. 

2. The teaching management ability by using the critical reading with KWLH-Plus technique were at a 
good level. 

3. The student’s critical reading achievement with KWLH-Plus technique of students was 80.86 
percent that was higher than the specified criterion is 75 percent. 

4. The teachers’ opinion toward the development of teacher knowledge about 
the professional learning community and KWLH-Plus technique were at the highest agreement level. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอน                          
แบบ KWLH-Plus ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ความใจใส่ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ และอาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา  เทียนเพ่ิมพูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย           
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบ ารุง ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข
ข้อบกพร่อง เพ่ือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  จันทรวินิจ อาจารย์ ดร.พิณพนธ์  คงวิจิตต์ และ
อาจารย์ ดร.ณัฐกิตต์  สิริวัฒนาทากุล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัย                     
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์อาทิตย์ จิตรมั่น ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของเนื้อหาเพ่ือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และคอยเป็นก าลังใจให้ด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล                  
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ผู้เป็นก าลังใจ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา คุณประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบบูชา                    
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทาง                      
แก่ผู้วิจัยเสมอมา ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนตลอดจน                    
ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี จึงท าให้การจัดการเรียน   
การสอนของครูต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (Teacher) เป็น “ครูฝึก” 
(Coach) หรือ “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้” (Learning Facilitator) บทบาทของครูใน    
การสอนจะน้อยลงแต่ครูจะเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้
ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปราย และลงมือปฏิบัติ ด้วยการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว
จึงท าให้ครูต้องรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูจึงต้องสร้างชุมชนทาง
วิชาชีพขึ้นเพ่ือจะได้ก าหนดเป้าหมายและกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยในการคิดค้น เปลี่ยนแปลงและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ที่เรียกว่า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเวทีที่ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ให้
ประสบผลส าเร็จตามเจตจ านงของการปฏิรูปการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังที่ 
จ าเรียง วัยวัฒน์และเบญจมาศ อ่ าพันธ์ (2540: 12) ได้กล่าวไว้ว่า ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดความส าคัญเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับจะมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับวิชาชีพ และระดับชุมชน 
กล่าวคือ  
 ความส าคัญระดับที่ 1 ระดับนักเรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้นจากครูและเพ่ือนให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล นักเรียนจะได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิธีการเรียนและทักษะการสืบค้นความรู้ด้านเนื้อหาที่ก าลังศึกษา นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้เรียนเชิงรุก เป็นนักตั้งปัญหา 
และการเป็นนักแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในที่สุด กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการมีชุมชนการ
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เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษานั้นเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการเชิงรุกและการสร้าง  
 ความส าคัญระดับที่ 2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ การมีชุมชนแห่งวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักแห่งวิชาชีพของตน ปรับปรุงด้านวิธีสอน และด้าน
ทักษะภาวะผู้น า โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ไตร่ตรอง การใช้วิธีเสวนาและการได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา การที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จใน
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ทุกคนจะต้องร่วมกันพิจารณาเรื่องนโยบายการปฏิบัติต่าง ๆ และ
กระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยยึดหลักการปรับปรุงแก้ ไขสิ่งเหล่านั้น เพ่ือบริการ
ด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และน ามาสู่การสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
วิชาชีพของครูผู้สอนและผู้บริหารให้มีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่ดีต่อกันทุกฝ่าย 
 ความส าคัญระดับที่ 3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชนที่ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิกชุมชน
และผู้น าชุมชน โดยบุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ             
ที่ 21 ที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งภายในสถานศึกษาควรปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการนิเทศภายในที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เพ่ือที่จะช่วยเหลือแนะน าให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ คือ เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันเราสามารถรับข้อมูลและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในยุคปัจจุบันดังที่ เอมอร เนียมน้อย (2551: 1) 
ได้กล่าวไว้ว่าในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ 
คนในสังคมโลกด าเนินไปอย่างรวดเร็ว หลากหลายและกว้างขวาง ข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งส่วนที่เป็น
ประโยชน์และให้โทษ เพ่ือให้การรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ผู้รับสารในยุคนี้จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้รู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ และประเมินข้อมูล
ข่าวสาร หรือเรื่องราวเหล่านั้นได้ว่ามีความถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ผู้ที่จะมี
ความสามารถประเมินคุณค่าของสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านการรับสาร
โดยเฉพาะการอ่าน ในขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหรืออ่านเป็นซึ่งสอดคล้องกับ สุรางศรี วิเศษ 
(2553: 5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะการอ่าน 
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จะช่วยเพ่ิมทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้อ่านและยังช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ช่วยให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย  ทันเหตุการณ์ มีความคิดกว้างไกล มีเหตุผล            
มีความเฉลียวฉลาดทันคน สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2534: 10) กล่าวถึงความส าคัญของการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้น ถ้าเลือกอ่านอย่างถูกวิธีสามารถ
วินิจฉัยความถูกต้องของเรื่องราวที่อ่านได้อ่านมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์การแก้ปัญหาต่าง  ๆ ฉับไว 
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ช่วยขยายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เกิดความจรรโลงใจ ท าให้เพลิดเพลิน ช่วยพัฒนาจิตใจ มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เกิดการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ดังที่ 
เซอร์ ฟรานซิส เบคอน  ได้กล่าวว่า การอ่านท าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ (Reading makes a full 
man) ซึ่งหมายความว่าการอ่านท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ พฤติกรรมการด าเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยาและค่านิยม การอ่านช่วยปรับปรุงชี วิตให้
สดใสสมบูรณ์ เช่นเดียวกับกับสิริอาภา  รัชตะหิรัญ (2548) การอ่านเป็นทักษะการรับสารที่ มี
ความส าคัญและจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบัน การรับสารด้วยการอ่านมีความ
รวดเร็วและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อาทิการอ่านจากอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
ผู้ที่เห็นความส าคัญของการอ่านและมีความสามารถในการอ่านจึงมักจะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้อ่ืน 
สอดคล้องกับสุวดี ภู่ประดิษฐ์ (2552: 1) การอ่านนอกจากจะมีบทบาทส าคัญในการศึกษาเนื้อหาวิชา
ทุกประเภทแล้วยังช่วยให้มนุษย์ฉลาด สามารถเพ่ิมพูนปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย  
 จากความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้กับผู้เรียน        
ฝึกทักษะ กระบวนการคิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น        
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,   
2548: 7) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
กลุ่มสาระภาษาไทย พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 การอ่าน การอ่านออกเสียงค า  ประโยค  การอ่าน
บทร้อยแก้ว  ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)  
จะเห็นได้ว่าการอ่านมีความสัมพันธ์กับความคิด จึงจ าเป็นที่จะพัฒนาควบคู่กันไป นอกจากการอ่าน
โดยทั่วไปแล้วยังมีผู้กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้จ านวนมาก เช่น สมนึก พวงกลิ่น       
(2530: 13) ที่กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจ
ในเรื่องราวเป็นเบื้องต้นเสียก่อน แล้วจึงใช้วิจารณญาณ ประสบการณ์ของผู้อ่านวิเคราะห์ ตัดสิน 
แยกแยะข้อเท็จจริง และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ สอดคล้องกับเบญมาศ นวลอุไร (2538: 14)      
กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึงการอ่านที่ต้องใช้ความคิด วิจารณญาณ ไตร่ตรองอย่าง
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มีเหตุผล โดยใช้ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ของผู้อ่านในการตัดสินประเมินค่าเรื่องราวนั้น ๆ และ
สามารถแยกแยะความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงได้ ดังที่สิริอาภา รัชตะหิรัญ (2548) กล่าวไว้ว่า   
การใช้วิจารณญาณในการอ่าน นับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับนักอ่านเพราะต้องใช้
ความสามารถและสติปัญญาคิดหาเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจสารที่ผู้เขียนต้องการสื่ออย่างครบถ้วน 
สอดคล้องกับสมบัติ จ าปานิลและส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 99) กล่าวไว้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ คือ การอ่านที่ใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ หรือกล่าวโดยรวบรัดได้ว่า 
เป็นการอ่านอย่างระมัดระวังตรวจตราหาเหตุผล ที่นอกจากจะให้เกิดความรู้แล้วยังเกิดปัญญาในที่สุด 
 แม้ว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับนักเรียนทุกคน แต่
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณก็ยังเป็นปัญหาส าคัญ จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ให้ผู้ เรียนท า
แบบทดสอบอัตนัยที่มีเนื้อหาวิเคราะห์ตามแนว PISA จ านวน 30 ข้อ พบว่านักเรียนมีปัญหาในด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ กล่าวคือ นักเรียนอ่านวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่สามารถสรุปความได้และประเมินค่า
เรื่องที่ก าหนดให้อ่านไม่ได้ นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 45 ของ
นักเรียนทั้งหมด และจากผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560  วิชาภาษาไทย สาระการอ่านต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด จากการสอบถามจากนักเรียนที่
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 กันพบว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณต่ าส่วนหนึ่งมาจาก การจัดการเรียนการสอนของครู ที่ไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ดึงดูดใจนักเรียนให้สนใจในการอ่าน สอดคล้องกับฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 23) กล่าวไว้ว่า
วิธีการสอนของครูท าให้นักเรียนไม่อยากอ่านหนังสือ น่าเบื่อ เป็นการบังคับให้อ่าน ท าให้เด็กต่อต้าน  
 จากปัญหาดังกล่าว วิธีที่จะการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณนั้น ครูจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเทคนิคและกิจกรรมในการสอนที่หลากหลาย ผู้วิจัยได้
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณพบว่า การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWLH-Plus สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ได้ เทคนิค KWLH-Plus การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWHL Plus ขั้นก่อนการอ่าน ได้แก่         
1) ขั้น K ผู้สอนจะน าเสนอหัวข้อเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
สิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน รวมถึงวิธีที่นักเรียนได้รับความรู้นั้นโดยเริ่มจากการระดมความคิด
ของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มระดมสมองกันภายในกลุ่มของตนเองอีกครั้ง
พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองรู้ลงในใบงานช่อง k 2) ขั้น w ให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มตั้งค าถามถึงสิ่งที่
ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้นลงในใบงาน ช่อง w ขั้นระหว่างอ่าน ได้แก่ 3) ผู้สอนจะให้ผู้เรียน
แต่ละคู่หรือกลุ่มศึกษา เนื้อเรื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยผู้เรียนสามารถปรึกษากับคู่
หรือกลุ่มของตนเองได้ 4) ขั้น L ในขณะที่อ่านเรื่องให้เขียนค าตอบให้กับค าถามที่คู่หรือกลุ่มของ
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ตนเองได้ตั้งไว้และเขียนค าตอบหรือความรู้ที่ได้รับจากบทอ่านลงในช่อง L หากเกิดค าถามเพ่ิมเติม
ระหว่างอ่านสามารถตั้งค าถามเพ่ิมเติมในส่วนที่ต้องการทราบเพ่ิมเติมในช่อง w ขั้นสุดท้ายคือ ขั้นหลังอ่าน 
5) ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มอภิปรายผลของค าตอบที่ได้เขียนลงในช่อง L 6) ขั้น H ผู้สอนจะสอบถาม
ถึงค าถามที่ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มได้ตั้งขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทางและแหล่งในการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือตอบค าถามที่ได้ตั้งขึ้น โดยให้เขียนวิธีการและแหล่งข้อมูลเหล่ านั้นลงในช่อง H          
และด าเนินการสืบค้นข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ จากการศึกษางานวิจัยของกิตติกาญจน์ อินทเกตุ 
(2557: 124-125) ซึ่ งได้วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus  พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการได้รับการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมยา ทาเกตุ 
(2552: 150) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถการเขียนสรุปความ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกับแผนภูมิต้นไม้ พบว่า 
ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH ร่วมกับแผนภูมิต้นไม้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร และ

แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน อันจะน าไปสู่การพัฒนาครู และพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง

เกิดประสิทธิผล อีกทั้งผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ในการพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์และประเมินค่าสิ่งที่อ่านเพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 

 

 

(Bloom, 1956; Robbins , 1995 ; S.M. Hord, 1997; Sir Francis Bacon, 1976; Wallce, 1992; Willerman, McNeely, & and Koffman, 1991; กระทรวงศึกษาธิการ , 2551; กัลยา ยวนมาลัย , 2549; กัสมัส ห์ อาแด , 2561; กิตติกาญน์ อิ นทเก ตุ , 2557; เกศร ินทร ์ หาญด ารงร ักษ ์ , 2555; ขวัญชนก นัยจร ั ญ , 2551; จักรกร ิช  ปิยะ , 2557; จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร ่าม , 2554; ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ , 2542; ฉัตรแก้ว ภูนาหา , 2559; เฉลิมลาภ ทองอาจ , 2561; ชลธิชา  จันททร์แ ก้ว, 2549; ชูชาติ พ ่วงสมจิตร ์ , 2558; ณัฐกิตต์ิ สิร ิว ัฒนาทากุล , 2562; เตือนใจ คด ดี , 2554; ทรรศนีย์ แก้วนก , 2556; ทิศนา  แขมม ณี , 2548; ธีรยุทธ ร ุจาคม, 2561; บัน ลือ พฤกษะวัน , 2556; ประเทิน มหาขันธ์ , 2530; ปัทมา วิญญกูล , 2551; ผกาศรี  เย็นจิต, 2542; พงษ ์ศักด์ิ  พางาม, 2549; พรรณิการ ์  สมัคร, 2557 ; พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ ์, 2560; มานะ ตร ีรยาภิวัฒน์ , 2560; วัชรา เล่าเร ียนดี, 2556; วิร ิยา วิร ิยาร ัมภะ, 2549 ; วิไลลักษณ์ คีร ินทร ์ , 2546; ศิร ิชัย กาญจนวาสี, 2552; ศิร ิปร ียา  ใจบุญมา , 2561; สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง ม ณีกาญจ น์ , 2548; สมพร มันตะสูตร แพ่งพ ิพ ัฒน์ , 2534; สมุทร สมปอง , 2558; ส าลี ร ักสุทธี, 2553; สิร ิกัญญา จันทร ์ค ง , 2558; สิร ิอาภา ร ัชตะหิร ัญ, 2548; สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย์ , 2536; สุพ ิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา , 2559; สุรสิทธิ์  ว ิทยาร ัฐ, 2545; สุรางศร ี วิเศษ, 2553; เสถียร อ่วมพรหม , 2560; เสาวภา  ช่วยแก้ว, 2557 ; โสร ัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ , 2553; อนุสรา สุวรรณวงศ์ , 2558; อรสา กุนศิลา , 2556; อรัญเวศ, 2560; เอมอร เนียมน้อย , 2551) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
1. ขั้นวางแผน  
    1.1 ขั้นการสร้างวิสยัทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน  
    1.2 ขั้นก าหนดกิจกรรมการพฒันา  
2. ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มท ากิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติงาน เปน็ข้ันตอนท่ีสมาชิกแตล่ะคนน าผลการ
ปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดยเทยีบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปกตินยิมใช้
การทบทวนระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการ
ปฏิบัติงาน  
4. ขั้นสะท้อนผล เป็นข้ันการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนา
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครผู่านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
1. เตรียมความพร้อมให้ความรู้พ้ืนฐานด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
2. กิจกรรมฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.1 น าเข้าสูบ่ทเรียน  
 2.2 เสนอหัวข้อเรื่อง ให้นักเรียนตอบในขั้น K นักเรียนรู้อะไรบ้างจาก
หัวเรื่อง เขียนค าตอบลงใน K  
 2.3 ครูถามค าถามนักเรียน อยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่องดังกล่าว ข้ัน W 
เขียนค าตอบลงใน W 
 2.4 ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องและให้เขียนตอบลงในช่อง L 
ให้ท่ัวถึงทุกคน คือ ขั้น L นักเรียนรู้อะไรบ้าง 
 2.5 ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมในข้ัน H โดยถามค าถามว่านักเรียน    
จะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกลา่วได้จากท่ีใดบ้างและอย่างไร นักเรียน
ช่วยกันตอบ ลงในช่อง H  
 2.6 นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
 2.7 นักเรียน ครู ช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน 
 2.8 นักเรียนฝึกเพิ่มเติมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ KWLH และ
เขียนแผนผังความคิดและสรุป 
3. วัดและประเมินผลการคดิโดยใช้แบบฝึกหัดย่อย หรือให้สรุปวิธีคดิ 
 

2 . ค วาม ส าม ารถ ด้ าน    
การจัดการเรียนการสอน
ของครูด้านการอ่านอย่าง   
มี วิ จ ารณ ญ าณ จากสื่ อ
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus 

1. ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย ว ก า รส ร้ า งชุ ม ช น     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เท ค นิ ค ก า ร ส อ น แ บ บ 
KWLH-Plus 
 

4 . ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
ครูผู้สอนที่มี ต่อการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ
จ า ก สื่ อ อ อ น ไล น์ ข อ ง
นักเรียน โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus 
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ค าถามการวิจัย 
 1. พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค           
การสอนแบบ KWLH-Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้หรือไม่ 
 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจาก 
สื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับใด 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดหรือไม ่
 4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียนโดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์  75 %   
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค   
การสอนแบบ KWLH-Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
 2. ครูผู้สอนมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับดี   
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์  75 % 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ประชากร  
 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ          
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 18 คน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561              
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 492 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561           
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 3 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sample) ด้วยวิธีจับสลาก 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/5 และ 3/7 จ านวน 90 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sample) ด้วยวิธีจับสลาก 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
 1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-PLUS 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
 1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 
 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจาก 
สื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus 
 4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
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ขอบเขตทางด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาใน      
การด าเนินการวิจัย 5 สัปดาห์ จ านวน 15 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จ านวน              
3 ชั่วโมง ระยะที่ 2 จ านวน 11 ชั่วโมง และระยะท่ี 3 จ านวน 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เป็นขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ (Pretest) วัดความรู้ของครู      
เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 1 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นได้อบรมให้ความรู้ครู เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 2 ชั่วโมง รวมจ านวนชั่วโมงในระยะที่ 1 เท่ากับ                
3 ชั่วโมง 
 ระยะที่ 2 เป็นขั้นทดลอง ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus จ านวน 8 แผน แผนละ                
1 ชั่วโมง ใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง ครูสลับกันนิเทศเพ่ือนครูเพ่ือประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus
จ านวน 3 ชั่วโมง  รวมจ านวนในระยะที่ 2 เท่ากับ 11 ชั่วโมง  
 ระยะที่ 3 เป็นขั้นหลังการทดลอง ทดสอบหลังทดลอง (Posttest) กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ               
KWLH-Plus จ านวน 1 ชั่วโมง และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน             
1 ชั่วโมง รวมจ านวนในระยะที่ 3 เท่ากับ 2 ชั่วโมง  

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตัวชี้วัดและและสาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน มาก าหนดเป็นหัวข้อเรื่องที่สอน ได้แก่ 
ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล โดยน าเนื้อหาที่เป็นบทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ บทความ บันเทิงคดี  สารคดี   สารคดีเชิงประวัติ 
ต านาน และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากสื่อออนไลน์  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย หมายถึง วิธีการในการพัฒนาครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยก าหนดเป้าหมายและกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกันเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครูจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียน  
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 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus หมายถึง การจัดกิจกรรม       
การเรียนที่มีข้ันตอน ดังนี้  
 1) เตรียมความพร้อมให้ความรู้พื้นฐานด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 2) กิจกรรมฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.1 น าเข้าสู่บทเรียน   
    2.2 ขั้น K (Know) – What we know ครูสอบถามความรู้เดิมของนักเรียน นักเรียน
เขียนค าตอบลงในช่อง K  
    2.3 ขั้น W (What) – What we want to know ครูถามค าถามนักเรียนว่าอยากรู้
อะไรบ้างจากหัวเรื่องดังกล่าว นักเรียนเขียนค าตอบลงในช่อง W 
  2.4 ขั้น L (Learn) – What we have learned ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่อง
ว่านักเรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน และให้เขียนตอบลงในช่อง L  
  2.5 ขั้น H (How) How to know ให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมในขั้น H โดยถาม
ค าถามว่านักเรียนจะหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากท่ีใดบ้าง และอย่างไร นักเรียนเขียนตอบ
แหล่งของข้อมูลที่จะค้นคว้าลงในช่อง H  
  2.6 ขั้น Plus นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยให้นักเรียนอ่าน
เนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ขั้น K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็น และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อ
สร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
  2.7 นักเรียน และครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน 
  2.8 นักเรียนฝึกเพ่ิมเติมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขียนแผนผัง
ความคิดและสรุป 
 3) วัดและประเมินผลการคิดโดยใช้แบบฝึกหัดย่อย หรือให้สรุปวิธีคิด 
 3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus หมายถึง ความรู้ที่ได้รับหลังจากการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ซึ่งวัดจากคะแนนในการท าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 4. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อ
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus หมายถึง ความสามารถของครูผู้สอนในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus มีรายการ
ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค               
KWLH-Plus ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  และด้านการวัดและการประเมินผล 
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5. ครู หมายถึง ผู้ที่ก าลังสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1             

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1            

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 7. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการอ่านภาษาไทยที่
ผู้อ่านสามารถใช้ความคิด สติปัญญาในสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าจาก
เรื่องที่อ่านได้ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ตลอดจนตัดสินเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งวัดจากคะแนนในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 8. ความคิดเห็นของครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชน      
การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus ซึ่งวิเคราะห์จากคะแนนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของครู แบบประมาณค่าเป็น           
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค   
การสอนแบบ KWLH-Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
 2. ครูผู้สอนมีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับดี  
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์  75 %   
 4. ครูมีความคิดเห็นต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับดีมาก 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ               
KWLH-Plus ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 2.1 ความหมายและความส าคัญของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 2.2 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.3 กระบวนการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 2.4 ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 3. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.1 ความหมายและความส าคัญของการอ่าน 
 3.2 ประเภทของการอ่าน 
 3.3 ความหมายและความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.4 หลักและข้ันตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.5 ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 3.6 การวัดและประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
 4. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 4.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 4.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus   
 4.3 แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
 5. สื่อออนไลน์ 
 5.1 ความหมายของสื่อออนไลน์ 
 5.2 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
 5.3 ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ 
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 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง         
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่        
การเรียนรู้  อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร          
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่านเพ่ือน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ   
ของการเขียนซึ่ งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ  การเขียนตาม           
จนิตนา การวิเคราะห์วิจารณ์และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก  พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการและการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
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 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ โอกาสและบุ คคล การแต่ งบทประพันธ์ป ระเภทต่ าง ๆ  และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่น     
ของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพ่ือให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระที่ 2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย     
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คุณภาพผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องเข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่
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อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่อง        
ที่อ่านรวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
ค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ    
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และเขียนโครงงาน 
 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู น าข้อคิด ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
รวมทั้ งมี มารยาท ในการฟั ง ดู   และพู ด เข้ า ใจและ ใช้ ค าร าช าศั พ ท์   ค าบ าลี สั น สกฤต                             
ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างใน   
ภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลั กษณะภาษาที่ เป็นทางการ               
กึ่งทางการและไม่เป็นทางการและแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ 
 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่า  
ที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง และสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่  1 การอ่านมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน       
สร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 11) ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในสาระที่  1 การอ่าน มาตรฐาน                
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน                   

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
 - บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ   
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร                
กลอนเสภา  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  
และโคลงสี่สุภาพ 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 
3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    
6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง      
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน        

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคด ี  
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ต านาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                      

 9. ตีความและประเมินคุณค่า และ
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัย

ของนักเรียน 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน

ก าหนด 
10. มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2556  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายหลักของสถานศึกษา  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญขอองผู้เรียน 5 ด้าน
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มาตรฐานและตัวชี้วัด
และค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 5 ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ คือ 
 วิสัยทัศน์ 
 รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย  

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
 4. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 5. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานตามพระราชด าริ  
 เป้าหมายหลักของสถานศึกษา 

 1. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยจึงก าหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
 3. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
มีทักษะการด ารงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 4. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 
 5. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
 7. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ  ศาสตร์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 สมรรถนะส าคัญขอองผู้เรียน 5 ด้าน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2556  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการสื่อสารได้ 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางให้
ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีข้อมูลที่จะร่วมกันเพ่ือเลือกเรียนในวิชาเพ่ิมเติม ตามความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ ยังเป็นเอกสารที่นักเรียนจะได้ตรวจสอบว่า รายวิชาที่ตนเองลงทะเบียน
ไปนั้น มีส่วนส าคัญที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชาส่วนต่าง ๆ 
เหล่านี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการสอนของครูได้ว่า  ครูได้จัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามที่  
ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล 
พุทธศักราช 2556 หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ท 21101  ภาษาไทย 1  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 
 ท 21102  ภาษาไทย 2  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 
 ท 22101  ภาษาไทย 3  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 
 ท 22102  ภาษาไทย 4  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 
 ท 23101  ภาษาไทย 5  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 
 ท 23102  ภาษาไทย 6  จ านวน     60  ชั่วโมง         1.5 หน่วยกิต 

 มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใน
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 ม.3/1 อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 ม.3/3 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 ม.3/4 อ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบความคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและ
รายงาน 
 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีข้ึน 
 ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 
 ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง 
 ม.3/8 วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาชีวิต 
 ม.3/10 มีมารยาทในการอ่าน 
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ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 5 ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23101 ภาษาไทย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ระบุความแตกต่างของค า  ใจความส าคัญ
และรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน   เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนใน
เรื่องที่อ่าน ฝึกการคัดลายมือ เขียนข้อความ ชีวประวัติ ย่อความ จดหมายกิจธุระ   อธิบาย ชี้แจง
แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  พูดแสดงความคิดเห็น พูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จ าแนกและใช้ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ ใช้ค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ศัพท์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ  แต่งโคลงสี่สุภาพ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและ
คุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก ใช้ความสามารถใน การคิด
การอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้
เข้าใจตรงกัน  
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้       
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ      
ตัวชี้วัด 
 ท 1.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/10 
 ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/10 
 ท 3.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/6 
 ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 
 ท 5.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
รวม  22  ตัวชี้วัด 
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2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ความหมายและความส าคัญของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร 
และนักการศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีนักการศึกษาและนักวิจัยได้
ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้คล้ายกัน ดังนี้  
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 60) PLC หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ วิธีการในการ
พัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมี
เครือข่ายในการท างาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
 อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558: 15) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การร่วมมือ รวมพลัง
ของผู้บริหารและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของตนเองร่วมกับเพ่ือน
ครู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ
ไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 เสถียร อ่วมพรหม (2560: 2) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) หมายถึง ชุมชนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน โดยกระบวนการเรียนร่วมกันของบุคคลทั้งหมดของชุมชน บุคลากร
ทั้งหมดในชุมชนมีอิสระในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีการคิดค้นและ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้ที่หลากหลาย มีการคิดค้นและเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและศักยภาพที่ก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 ธีรยุทธ รุจาคม (2561: 20) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning 
Community (PLC) หมายถึง สภาพการด าเนินงานของกลุ่มคนหรือความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชน 
ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันเพ่ือ
จะก่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญมีเป้าหมายสูงสุดของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ         
การประสบผลสัมฤทธิ์หรือบรรลุเป้าหมายที่กลุ่มชุมชนตั้งไว้ 
 ศิริปรียา  ใจบุญมา (2561: 9) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community) หรือ PLC เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมที่กระท าการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างสมาชิกของชุมชนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ร่วมกันไว้ คือการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จากการปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือน าไปสู่             
แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความยั่งยืนในการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 Gavin (1993: 78) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง ชุมชนที่มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์แสวงหาและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนชุมชนให้รองรับความรู้ใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและการเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ 
 Marguardt & Reynolds (1994: 212) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง บรรยากาศ
ของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือช่วยให้
เข้าใจในสรรรพสิ่ง ขณะเดียวกันก็ช่วยชุมชนเรียนรู้จากความผิดพลาดและความส าเร็จซึ่งผลที่ทุกคน
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มคนที่มีวิชาชีพเดียวกันร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 จ าเรียง วัยวัฒน์ และเบญมาศ อ่ าพันธ์ (2540: 12) ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของตนให้
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดความส าคัญเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับวิชาชีพและระดับชุมชน 
กล่าวคือ  
 ความส าคัญระดับที่ 1 ระดับนักเรียนซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิด     
การเรียนรู้ขึ้นจากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลส าหรับตน 
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียน และทักษะการสืบค้น
ความรู้ด้านเนื้อหาของวิชาที่ก าลังศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ต่อเนื่องจนบรรลุ
เป้าหมายของการเป็นผู้ เรียนเชิงรุก และการเป็นนักตั้งปัญหา และการเป็นนักแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิผลในที่สุด กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนใน
สถานศึกษา ก็เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและ
การสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียนรู้ 
 ความส าคัญระดับที่ 2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหารของ
โรงเรียน โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สองจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า ชุมชน
แห่งวิชาชีพ หรือ Professional Community ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ การมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน          
ทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักแห่งวิชาชีพของตน ไปเพ่ือการปรับปรุงด้านวิธีการสอน และด้าน
ทักษะภาวะผู้น า โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ไตร่ตรอง การใช้วิธีเสวนา และการได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา เป็นต้น การที่จะบรรลุความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ได้นั้น ทุกคนต้องร่วมกันพิจารณาทบทวนเรื่องนโยบายการปฏิบัติต่าง ๆ และกระบวนการบริหาร
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จัดการต่าง ๆ ของโรงเรียนเสียใหม่ โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เพ่ือให้สามารถบริหาร
ด้านความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวน ามาสู่         
การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น              
มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครอง 
 ความส าคัญระดับที่ 3 เป็นระดับการเรียนรู้ของชุมชนที่ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิกและ
ผู้น าชุมชน โดยบุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย คือผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ของชุมชนเหล่านี้ต้องมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายของการเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ได้โดยให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้ความสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัคร
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนแก่โรงเรียนและชุมชนของตน ส าหรับหน่วยงานและสถาบัน
ที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจเป็นภาคธุรกิจเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา ก็มีส่วนส าคัญให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่นักเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงในสังคมที่โรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน ด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากชุมชน ไม่ว่า
ประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจต่าง ๆ และสถาบันอ่ืนอย่างหลากหลายเช่นนี้ จึงท าให้กรอบความคิดและ
นิยามของชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามระดับที่ 3 ขยายตัวกว้างออกไปอย่างมาก 
 Hord (1997) ได้กล่าวถึงความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า เป็นน าไปสู่        
การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการสรุปผล 2 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว
งานสอนของครู เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  จนเกิดความต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อ
พัฒนาการโดยรวมของนักเรียน จนเกิดเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนมี
ผลดียิ่งขึ้น มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการ
สังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ อย่างแตกฉานยิ่งขึ้นจน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการ
รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทาง
วิชาชีพเพ่ือศิษย์ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญ คือสามารถลด
อัตราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า และพบว่ามีความก้าวหน้าในการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบ
ในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏ อย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถลดอัตราการซ้ าชั้น 
และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด 
เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่ม
นักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน 

สรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน โดยสร้างให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการประยุกต์ให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในวิชาชีพครู  

 
องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2562: 20) ได้กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือ 
ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ น าเสนอเป็นองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มาจากข้อมูลที่
รวบรวม และวิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 องค์ประกอบ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีม ร่วมแรงร่วมใจ 
ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน
น าเสนอจากการสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ  และรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
วิสัยทัศน์ร่วม เป็นการมองเห็นภาพเป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เป็น

เสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิง
อุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) คือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพ
ความส าเร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกัน (Hord, 1997) อาจเป็นการมองเริ่มจากผู้น าหรือกลุ่มผู้น า  
ที่มีวิสัยทัศน์ท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรือการมองเห็นจากแต่ละ
ปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ (4 Shared)            
มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 

 1. การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทาง ส าคัญของการท างานแบบมองเห็นภาพเดียวกัน 
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 2. เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมาย
ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่ สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงให้
เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาการการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
 3. คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่ส าคัญเมื่อเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานจน
เชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน หลอมรวมเป็นคุณค่าร่วม ซึ่งเป็นพลังส าคัญที่จะเกิดพลังในการ
รว่มกันท างานในเชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน    
 4) ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายร่วม รวมถึงการเรียนรู้ของครูในทุก ๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่มุ่ง      
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือศิษย์
ร่วมกันของครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)   

องค์ประกอบท่ี 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork)  
ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะ    

การท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิด
เจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Louis, 
Kruse, & Marks, 1996) การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู บนพ้ืนฐานงานที่มี ลักษณะต้องมี
การคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติ
ร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์ ที่งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วม 
(Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการท างานซึ่งกันและกัน 
แบบละวางตัวตนให้มากท่ีสุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้ความสามารถ
ของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างานจน เกิด ประสบการณ์หรือ
ความสามารถในการท างาน และพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพ้ืนฐานของพันธะร่วมกันที่เน้น
ความสมัครใจ และการสื่อสารที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
อย่างไรก็ตามการที่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการท างานแบบทีม             
ร่วมแรงร่วมใจ ที่ท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปด้วยกันด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนั้น ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษของการรวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็น กัลยาณมิตร ท าให้เกิดทีมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การท างาน
เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดี่ยว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบของทีม         
จะมีเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ หรือพันธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น             
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ทีมร่วมสอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น  (วิจารณ์ พานิช, 2554; 114  Olivier & Hipp, 2006;  
Little & McLaughlin, 1993) 

องค์ประกอบท่ี 3 ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership)  
ภาวะผู้น าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีนัยส าคัญของการผู้น าร่วม 2 ลักษณะส าคัญ 

คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะ ผู้น าร่วมกัน ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าร่วมกัน รายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เกิดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002)    
จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและเป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้โดยมีผล
มาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเอง
ก่อนด้วยการลงมือท างาน อย่างตระหนักรู้ และใส่ใจให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุก ๆ คน (Olivier & 
Hipp, 2006) จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวน าให้  ผู้ ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับ          
การท างานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003)  รวมถึงการน าแบบไม่น า โดยท าหน้าที่
ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้น าร่วม ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้
เกิดการน าร่วมดังกล่าวควรมีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกัน     
การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้ อ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแล
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้  การสร้างมโนทัศน์ การมีวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อื่น เป็นต้น   

 2) ภาวะผู้น าร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการ   
กระจายอ านาจ เพ่ิมพลังอ านาจซึ่งกันและกันให้สมาชิก มีภาวะผู้น าเพ่ิมขึ้น จนเกิดเป็นผู้น าร่วมของ
คร ู(Hargreaves, 2003) ในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้         
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม การสนับสนุนการกระจายอ านาจ            
การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท าหรือครูท าหน้าที่เป็นประธาน เพ่ือสร้าง          
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้  
 สรุปภาวะผู้น าร่วม คือ น าการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองและสมาชิก ผู้น าจะต้องเกิด
การเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพ จนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสุขในวิชาชีพของตนเองและ
ผู้อื่น ภาวะผู้น าร่วมจะเกิดผลต่อความเป็น PLC 
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 องค์ประกอบที่  4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and 
development)  

การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ   
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู มีรายละเอียดดังนี้  

1) การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญในการเรียนรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์ตรงในงานที่
ปฏิบัติจริงร่วมกันของสมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก แนวคิด
กรวยประสบการณ์  (Cone of Experience) คือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีการท างานร่วมกันเป็นทีม
จึงท าให้การเรียนรู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการ
ร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ท าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยว คอย
สะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เช่น สะท้อนการเรียนรู้ การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การคิด
เชิงระบบการสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข้าใจการท างานของสมอง และการจัดการความรู้ 
เป็นต้น  

2) การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ             
วุฒิภาวะความเป็นครูให้เป็นครูที่สมบูรณ์โดยมีนัยส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเองของครู 
เพ่ือที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ 
เมื่อครูมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของนักเรียนได้ จึงน าไปสู่
ความสามารถในการสอนหรือจัดการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถ
เรียนรู้และเป็นครูได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา กรุณา และความอ่อนน้อม 
เห็นศิษย์เป็นครู  เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ เป็นต้น
 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั้นมีหัวใจ
ส าคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชนการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ของครูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 องค์ประกอบท่ี 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community)  
 กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  คือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่ง
ความสุข สุขท้ังการท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมแบบเปิดเผยที่ทุกคน
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นวิถีแห่งอิสรภาพและเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย หรือปลอด
การใช้อ านาจกดดัน บนพ้ืนฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเป็น
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พลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันท างาน แบบอุทิศตนเพ่ือวิชาชีพโดยมี เจตคติเชิงบวก
ต่อการศึกษาและผู้เรียนสอดคล้องกับ Sergiovanni (1994) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            
เป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ
ต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพ 
และชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกันแบบสังฆะ ถือศีล หรือหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหม
วิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของสังคมแห่งการ
พ่ึงพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553: 67)  กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องมี
บรรยากาศของ วัฒนธรรมแบบเปิดเผย คือ ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นวิถีแห่ง
อิสรภาพยึดความสามารถและสร้างพื้นที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน  
 องค์ประกอบท่ี 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)  
 โครงสร้างที่สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีลักษณะคือ 
ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ แต่ควรใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ 
และเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไข
สนับสนุนตามบริบทชุมชน โดยมีโครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ (Sergiovanni, 1994) หรือ
โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพ่ือลดความขัดแย้ง ระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับ            
ฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงาน 
เป็นหลัก (Hord, 1997) การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศและอ่ืน ๆ ที่ตาม
ความจ าเป็นและบริบท ของแต่ละชุมชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ให้เกิด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ , 2553)          
มีรูปแบบการ สื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พ้ืนที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัว           
ในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความ แตกแยกและมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (Eastwood & Louis, 1992) 
 กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในบริบทสถานศึกษา 
กล่าวคือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมิตร แสดงถึงการ 
รวมพลังของครูที่เป็นผู้น าร่วมกัน ท างานร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจเชิงคุณธรรม ที่มาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า 
ร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาภายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีรายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดเป้าหมาย (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนเพ่ือก าหนดด าเนินการ พิจารณาและสะท้อนผลใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติ 
 2) การเริ่มต้นความรู้ใหม่ 
 3) การออกแบบการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศ 
ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
 3. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอน
สืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

  1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็น   
การวางแผนระยะยาว (Long-term) 

  2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
  3) ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
4. เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็ก ๆ และน าไปสู่การปรับขยาย (Start small)  
5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการ

สะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดการวางแผน  
6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success)  
7. น าสู่สาธารณะ (Go public) การวางแผนที่ส าเร็จจึงเชิญผู้เข้าร่วม 
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) 
 

ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน S.M. Hord. (1997) ได้กล่าวใน
การสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการสร้างชุมชนทางวิชาชีพกับโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มี
การสร้างชุมชนทางวิชาชีพ มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
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 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
 1. ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง 
 2. เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้นโดยเพ่ิมความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 
 3. รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน  
 4. รู้สึกเกิดสิ่งที่ เรียกว่า พลังการเรียนรู้  (Powerful learning) ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติ      
การสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้นคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการ
สอนและผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 

 5. เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้นและรู้ว่าตนเองควรแสดง
บทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์       
ที่คาดหมาย 
 6. รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  
ส่งผลดีต่อการปรับปรุง และพัฒนาวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างแรง
บันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
 7. เพ่ิมความพึงพอใจ เพิ่มขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้นและลดอัตราการลาหยุดงาน
น้อยลง 
 8. มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด 
และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า 
 9. มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 10. มีความประสงค์ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพ้ืนฐาน      
ด้านต่าง ๆ 

 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
 1. ลดอัตราการตกซ้ าชั้นและจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
 2. อัตราการขาดเรียนลดลง 
 3. มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์ และวิชาการ
อ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า 
 5. มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน 
ลดลงชัดเจน 
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 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน คือท าให้ครูได้ตระหนักที่จะร่วมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ และความคิดเห็นของครูในกลุ่ม 
และร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกัน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เป็นเหมือนการมีเพ่ือนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
 

3. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ความหมายและความส าคัญของการอ่าน 
 มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 31) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการในการแปลความหมายของ
ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่มีการจดบันทึกไว้ กระบวนการในการอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเมื่อ
เด็กเปล่งเสียงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูด ถ้าหากไม่เข้าใจค าพูดนั้นก็จัดว่าไม่ใช่การอ่าน
ที่สมบูรณ ์
 สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2534: 8) กล่าวว่า การอ่าน คือ การรับรู้ความหมายจาก
ถ้อยค าที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้ส่งสารอะไรมายังผู้อ่าน ทั้งด้าน
ความคิด ความหมาย ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ว่าผู้เขียนตั้งใจจะแสดงความคิดอย่างไร มีความหมายว่า
อย่างไร เกี่ยวข้องกับอะไร 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 1) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า คือ ความเข้าใจใน
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวอักษร และข้อความที่พิมพ์หรือเขียนขึ้นมา 
 กรมวิชาการ (2544: 5 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า คือ ความคิดที่สามารถเข้าใจใน
เรื่องที่อ่านได้ ย่อมน าไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบแนวคิดต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านเกิด
ความรู้จากเรื่องที่อ่านแล้วน ามาแยกแยะตีความหมายก่อนที่จะเกิดเป็นความคิดของตนเอง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7) ได้ให้ความหมายว่า การอ่าน เป็นการรับแล้วถ่ายทอดโดยใช้
ตัวอักษร สัญลักษณ์ เป็นสื่อความคิด เจตนา หรือการท าความเข้าใจกับผู้ถ่ายทอดต้องการ              
สื่อความหมายนั้น 
 สิริอาภา รัชตะหิรัญ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของการอ่าน คือ กระบวนการแปล
ความหมายของตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ออกเป็นความคิด ความเข้าใจเรื่องราวหรือสารที่
ผู้เขียนเจตนาจะให้รับรู้ แต่ถ้าการแปลตัวอักษรและสัญลักษณ์เหล่านั้นออกมาเป็นเสียงโดยไม่เข้าใจ
ความหมาย ก็จัดว่าการอ่านนั้นยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้การอ่านท่ีแท้จริงอยู่ที่การเข้าใจความหมาย   
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 วิไลลักษณ์ คีรินทร์ (2548: 7) ได้สรุปความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน การท าความเข้าใจบทอ่านของผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมของทั้งสอง
ฝ่ายทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับโลก และวัฒนธรรมการเขียน 
 ส าลี รักสุทธี (2550: 4) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า คือ การตีความ แปลความจาก
ตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อพิมพ์ ต่าง ๆ ออกมาเป็นข้อมูลความรู้ สู่การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน 
 สุรางศรี วิเศษ (2553: 1) การอ่าน คือ กระบวนการของการสื่อความหมายโดยการรับรู้สาร
ในรูปแบบของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้แทนความคิดที่ผู้ส่งสารเขียนขึ้น หรือตีพิมพ์อยู่ใน
สิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ ว่าผู้เขียนได้ส่งสารอะไรมายังผู้อ่าน โดยผู้อ่านสามารถแปลความความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์นั้นมาเป็นความรู้ความเข้าใจของผู้ อ่าน โดยผ่านกระบวนการคิด 
ประสบการณ์ และความเชื่อของตน 
 บันลือ พฤกษะวัน (2556: 6) ได้ในความหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
 1. การอ่านเป็นการแปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมเสียงที่ใช้การผสมเสียงของ
ตัวอักษรหรือสะกดตัวผสมค าซึ่งระยะหนึ่งเราใช้กันมาก เรียกว่า อ่านออก เพ่ือมุ่งให้อ่านหนังสือได้
ถูกต้องแตกฉาน ขยายประสบการณ์ในการอ่านค าโดยตรง 
 2. การอ่านที่ใช้ความสามารถในการผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเป็นค าประโยคท าให้
เกิดความเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน ซึ่งผู้ฟังฟังแล้วรู้เรื่อง เรียกว่าอ่านได้ 
 3. การอ่านที่เหนือกว่าสามารถใช้เทคนิคการจ ารูปค า เข้าใจรูปประโยคแล้วสรุปเรื่องราว 
เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนสื่อความคิดมายังผู้อ่าน คืออ่านแล้วสามารถประเมินผลของสิ่งที่อ่านได้ 
เรียกว่า อ่านเป็น 
 4. การอ่านเป็น เป็นการพัฒนาความคิด โดยผู้อ่านใช้ความสามารถหลายๆ ด้าน นับตั้งแต่
การสังเกต การจ ารูปค า การใช้ประสบการณ์เดิมมาแปลความ ตีความ หรือถอดความให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ดี ตลอดจนน าสิ่งที่อ่านมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติได้ดี 
 สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ออกมาเป็นความคิด การที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจสารได้ดีนั้นจ าเป็นจะต้องการใช้ประสบการณ์เดิมมา
แปลความ ตีความ หรือถอดความให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่อ่าน  
 การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และช่วยสนองความ
อยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้ทุกเรื่อง ดังที่ จินตนา ใบกาซูยี (2543: 58)  ได้สรุป
การบรรยายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรราชกุมารี ถึงความส าคัญของการอ่าน
หนังสือไว้ ดังนี้ 
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 1. การอ่านหนังสือท าให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การฟัง 
 2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจ ากัดเวลาและสถานที่ สามารถน าไปไหนมาไหนได้ 
 3. หนังสือเก็บได้นานกว่าสื่ออย่างอ่ืน ซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจ ากัด 
 4. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิด และสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน 
 5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าสื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้เพราะขณะอ่าน
จิตใจจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ 
 6. ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรือ          
ทุกตัวอักษรเป็นไปตามใจของผู้อ่าน หรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้  
 กรมวิชาการ (2542: 7) ได้ระบุความส าคัญของการอ่านว่า 
 1. การอ่านหนังสือได้โดยไม่มีการจัดเวลาและสถานที่ สามารถน าไปไหนมาไหนได้ 
 2. หนังสือเก็บได้นานกว่าสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งมักมีอายุใช้งานโดยจ ากัด 
 3. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิด และสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน 
 4. การอ่านส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธินานกว่าสื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้เพราะขณะอ่านจิตใจต้อง
มุ่งม่ันอยู่กับข้อความ พินิจ พิเคราะห์ข้อความ 
 5. ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านด้วยตนเอง อ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้าม หรืออ่าน         
ทุกตัวอักษร เป็นไปตามใจของผู้อ่าน หรือจะอ่านเล่มไหนก็ได้ เพราะหนังสือมีมาก สามารถเลือกอ่านได้ 
 6. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบ ราคาถูกกว่าสื่ออย่างอ่ืน จึงท าให้สมองผู้อ่านเปิดกว้างสร้าง
แนวคิดและทัศนคติได้มากกว่า ท าให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง 
 7. ผู้อ่านเกิดความคิดเป็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งหนังสือ  
บางเล่มสามารถน าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดี 
 8. การอ่านหนังสือท าให้ ได้ เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาความรู้ด้วยวิธี อ่ืน
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546: 6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า 
 1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจ าเป็น 
ต้องอ่านหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ 
 2. การอ่านเป็นเครื่องมือเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนและพัฒนางาน 
 3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นต่อไป 
 4. การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้  เพราะประสบการณ์ที่ได้จาก
การอ่านเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้าก็จะท าให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ 
 5. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหา
ความสุขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุดและได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 
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 6. การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ และบุคลิกภาพ
เพราะเม่ืออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 7. การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์  
และสังคม 
 8. การอ่านเป็นวิธีการพัฒนาระบบสื่อสาร และการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

 เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (1976: 1674) กล่าวว่า การอ่านท าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ 
หมายความว่า การอ่านพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในด้านสติปัญญา ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ การด าเนินชีวิต ช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
และมีความสุข การอ่านจึงมีความส าคัญมาก 
 กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2557: 18) การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์มาก 
การอ่านช่วยให้ผู้อ่านเกิดปัญญา ช่วยพัฒนาตนเองรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และ
ผ่อนคลายความเครียดไม่เอารัดเอาเปรียบ และเป็นเกราะป้องกันตัวเองจากปัญหาต่าง ๆ ถ้ารู้จักใช้
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปวิเคราะห์สิ่งที่เป็นประโยชน์  
 สรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคัญ คือ การอ่านช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ และเพ่ิมประสบการณ์ ท าให้เป็นคนฉลาดรอบรู้ การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาชีวิต สังคมและประเทศชาติ 
 
ประเภทของการอ่าน 
 มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้แบ่งประเภทของการอ่านไว้ดังนี้ 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 9) การอ่านมี 2 ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ 
 1. การอ่านออกเสียง มีความส าคัญในการฝึกให้อ่านตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือจะได้ฟังการอ่าน        
ออกเสียงว่าถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ เพียงใด ผู้ฝึกจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง การอ่านออกเสียงช่วยสนอง
ความต้องการและการอยากรู้เป็นอย่างดี 
 2. การอ่านในใจ  การอ่านในใจมีความส าคัญและจ าเป็นต้องฝึกอ่านในใจเมื่อเรียนในระดับสูงขึ้น 
เพราะการอ่านในใจจะท าให้อ่านได้เร็วขึ้น ไม่เสียเวลาในการอ่านออกเสียงตามไปด้วย การอ่านเร็ว         
จะท าให้เรียนหนังสือได้เร็วและเก่งกว่าคนวัยเดียวกัน เพราะการอ่านเร็วท าให้อ่านหนั งสือได้มากขึ้น
ในเวลาอันจ ากัด 
 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2547: 88) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านว่า มี 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. การอ่านแจกรูป 
 2. การอ่านสะกดค า 
 3. การอ่านออกเสียง 
 4. การอ่านในใจ (อ่านจับใจความ) 
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 สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 23) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านว่ามี 
3 ประเภท ดังนี้ 
 1. อ่านเพื่อรู้ อาจแบ่งออกเป็น 
 1) เพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการ ได้แก่ การอ่านค าแนะน าอ่านเพ่ือตอบปัญหาซึ่งยัง         
ข้องใจอยู่ 
 2) อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งโดยย่อและโดยละเอียด 
 3) อ่านเพือ่ต้องข่าวสาร ข้อเท็จจริง 
 4) อ่านเพ่ือศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ เพ่ือต้องการประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ
หรือเพ่ือท าต าราทั่วไป ๆ ไป 
 5) อ่านเพ่ือหาข้อมูลประมวลเข้าเอามาท าวิจัยเผยแพร่ในหมู่นักวิชาการ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ชาติในส่วนรวม 
 2. อ่านเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจให้เกิดความเพลิดเพลิน 
    เป็นการพักผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากงานประจ า ได้แก่ บันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น 
หรือเป็นวรรณกรรมและวรรณคดีต่าง ๆ  
 3. อ่านเพ่ือสังคม หรือให้สังคมยอมรับ เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า คนรักหนังสือ
หรือผู้รักการอ่านเป็นคนที่น่าคบ อาจเข้ากับคนต่างชั้นต่างระดับได้ง่ายยิ่งเป็นคนที่มีความรู้จริง ๆ 
จากการอ่าน การฟัง และไม่มีนิสัยเลวร้ายอย่างอ่ืนอยู่ในกมลสันดานแล้วยิ่งเป็นที่นิยม เข้าไหนเข้าได้ 
ไม่มีใครรังเกียจ การสนใจอ่าน โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวจะท าให้มีรู้กว้างขวาง มีทัศนะทันสมัย 
คุยกับใคร ๆ ก็รู้เรื่องอาจแสดงความคิดเห็นให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นคนมีคุณค่าต่อหมู่คณะ และต่อสังคม
เฉพาะกลุ่มและสังคมในประชาชาติ 
 สุชาติ  พงษ์พานิช (2557: 3) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ 
 1. การอ่านอออกเสียง การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพ่ือผู้ อ่ืน ผู้ อ่านจะต้องควบคุม        
การออกเสียงและการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง มีจังหวะลีลาที่น่าฟัง การอ่านออกเสียงที่ดีต้องอาศัย
ศิลปะการอ่าน เช่น อ่านให้เป็นเสียงพูด ค าขึ้นต้นควรอ่านให้ดังขึ้นและช้ากว่าปกติเล็กน้อย เพ่ือให้
ผู้ฟังตั้งใจฟัง  แล้วจึงผ่อนลงเป็นปกติ ถ้าค าใดเป็นค าส าคัญก็เน้นค านั้นให้ชัดเจน น้ าเสียงและสีหน้า
ท่าทางของผู้อ่านจะต้องสอดคล้องกับอารมณ์และลีลาของเนื้อความ กระบวนการอ่านออกเสียง
แตกต่างไปจากกระบวนการอ่านในใจ กล่าวคือ การอ่านออกเสียงมี 3 ขั้นตอน ในขณะที่การอ่านในใจ
มีเพียง 2 ขั้นตอน 
 2. การอ่านในใจ  การอ่านในใจเป็นการอ่านเพ่ือเก็บใจความและเพ่ือท าความเข้าใจ          
เพ่ือแสวงหาความรู้ความบันเทิงให้แก่ตนเอง ผู้ อ่านจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับค าศัพท์  และมี
ความสามารถหลายประการเพ่ือเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้โดยตลอด 
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 สรุปได้ว่า การอ่านมี 2 ประเภท ได้แก่ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ การอ่านออกเสียง           
คือ การเปล่งเสียงดังออกมา โดยผู้อ่านจะต้องควบคุมการออกเสียงและการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
ให้มีจังหวะลีลาที่น่าฟัง ส่วนการอ่านในใจ คือ การอ่านเพ่ือเก็บใจความและเพ่ือท าความเข้าใจ               
สรุปความและเกิดความคิดข้ึนในใจ  
 
ความหมายและความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 98) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณว่า คือการอ่านที่ใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง เป็นการอ่านอย่าง
ระมัดระวังตรวจตราหาสาเหตุ ท าให้เกิดความรู้และเกิดปัญญา 
 มณีรัตน์  สุกโชติรรัตน์ (2548: 64) ได้ให้ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า 
การที่ผู้อ่านต้องอ่านด้วยการพิจารณาตัดสินประเมินค่าสิ่งที่ผู้เขียนว่าเป็นการแสดงข้อความจริงหรือ
เป็นความคิดเห็น เป็นการกล่าวเท็จหรือจริง ถูกผิดเพียงไร ดังนั้นผู้อ่านต้องใช้ความรู้ความสามารถใน
ระดับการอ่านตามตัวอักษร ระดับการอ่านตีความและระดับการน าไปใช้เป็นพื้นฐาน ความสามารถใน
การอ่านประเภทนี้ อาจทดสอบด้วยการใช้ค าถามระดับประเมิน 
 กัลยา  ยวนมาลัย (2549: 1) กล่าวว่า  การอ่าน หมายถึง  การใช้ความสามารถในการแปล
ความหมาย  รับรู้และเข้าใจเรื่องราวข้อมูล  ข่าวสาร  ความคิด  ความรู้สึก  ตลอดจนจินตนาการ และ
สาระต่าง ๆ ที่ผู้อ่ืนถ่ายทอดมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือ  ทั้งการใช้สื่อความรู้สมัยใหม่สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราว  แปลความหมายได้อย่างแจ่มแจ้งทั้ง
ความหมายตามตัวอักษรและนัยอ่ืนที่แฝงอยู่ในความหมาย  รู้จักวิเคราะห์  วิจารณ์  เนื้อหาที่อ่าน  
รู้จักประเมินค่าและสามารถน าสิ่งที่อ่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในด้านต่าง ๆ 
 เอมอร เนียมน้อย (2551: 11) ได้สรุปความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า 
หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านใช้ความคิดพิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน มีเหตุผล เพ่ือวิเคราะห์
หาค าตอบ สรุปสาระส าคัญ ทั้งเข้าใจความหมายโดยนัยของถ้อยค า อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน 
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม 
 เตือนใจ คดดี (2554: 22) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การท าความเข้าใจ
ตัวหนังสือที่ปรากฏด้วยการใช้ความคิด สติปัญญา หลักความจริงมาใช้ไตร่ตรองเรื่องราวอย่างเข้าใจ 
เพ่ือพิจารณาสาเหตุของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้อ่าน ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าเรื่องที่อ่านหรือตัดสินเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือได้ 
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 กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2557: 22) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่าน
สามารถใช้ความคิด สติปัญญา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แยกแยะหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
ประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน โดยน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่อ่าน 
 สรุปได้ว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ ผู้อ่านสามารถใช้ความคิด สติปัญญาในสรุปความ 
ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าจากเรื่องที่ อ่านได้ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
ตลอดจนตัดสินเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณา           
สิ่งต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบันดังที่ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 173-174) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ      
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้ 
 1. ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจึงจ าเป็นต้องใช้
วิจารณาณให้รอบคอบ เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 2. ความก้าวหน้าทางด้านโฆษณาขายสินค้ามีมากจนคนส่วนใหญ่หลงเชื่อในค าโฆษณา      
การใช้ความคิดอย่างพินิจพิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 3. เนื่องจากลัทธิการปกครองในปัจจุบันมีหลายลัทธิ แต่ละลัทธิก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อ 
โดยใช้หลักจิตวิทยาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้การตัดสินใจ
เชื่อหรือไม่เชื่อลัทธิใดเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิถีทางของระบบประชาธิปไตยนั้น
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ก็ดี การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์   
ก็ดี จึงจ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย 
 5. ปัจจุบันบรรดาต าราต่าง ๆ มีมาก การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันจึงมิได้ยึดอยู่แต่ต ารา
เพียงเล่มเดียว หากต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาจากต าราหลายเล่ม หลายผู้เขียนด้วยเหตุนี้การอ่าน
อย่างพิเคราะห์จึงมีความจ าเป็นมากในยุคปัจจุบัน 
 สิริอาภา รัชตะหิรัญ (2548: 59) ได้กล่าวว่า การใช้วิจารณญาณในการอ่าน นับว่าเป็นเรื่อง           
ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักอ่าน เพราะต้องใช้ความสามารถและสติปัญญาคิดหาเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือให้
เข้าใจสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารอย่างครบถ้วน 
 เอมอร เนียมน้อย (2551: 12) ได้กล่าวในความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง นักเรียนนักศึกษาควรได้รับการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถน ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้ทั้ งด้านการเรียน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในปัจจุบัน วิทยาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว นักศึกษาต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง ตัดสิน ประเมินสารต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องเพ่ือน้ ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
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 พรรณิการ์ สมัคร (2557: 29) ได้กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญต่อ     
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เพราะช่วยในการปะเมินสิ่ งที่อ่านในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถวินิจฉัยข้อถูกผิดต่าง ๆ ของข้อมูลโดยอาศัยเหตุผลประกอบการตัดสิน 
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ สติปัญญาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ศิริพร ศรีสุวรรณ์ (2557: 16) ได้กล่าวว่าถึงความส าคัญ ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า 
เป็นทักษะที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นเครื่องแสวงหาความรู้ 
พัฒนาสติปัญญาให้รู้จักใช้ความคิดใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รู้จักตัดสินประเมินค่าเรื่องที่อ่าน
สามารถน าผลที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างดี 
 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญมากเพราะเป็นการอ่านที่พัฒนาความคิด 
สติปัญญาของผู้อ่านเพ่ือจะได้เกิดการตีความ วิเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพ่ือน า
ผลที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
หลักและขั้นตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 มีนักการศึกษาได้อธิบายหลักและข้ันตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้ 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 55) กล่าวถึงหลักการอ่านอย่างมมีวิจารณญาณไว้ 9 ประการดังนี้ 
 1. ทราบผู้เขียน ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นใครเป็นคนเขียน และผู้เขียนนั้นเป็นที่เชื่อถือ
ได้เพียงใด 
 2. ทราบความหมายในการเขียน ผู้อ่านจะต้องสามารถเดาได้ว่าผู้เขียนนั้นเขียนเพ่ือความ
ประสงค์อันใด เขียนเพ่ือยุยง เพียงเพ่ือให้เกลียดชังฝ่ายตรงข้าม หรือเขียนเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริง 
 3. ทราบความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านจะต้องสามารถประเมินได้ว่าความคิดเห็นของผู้เขียน
ที่แสดงไว้ในเรื่องราวนั้นเป็นไปอย่างมีเหตุผลหรือไม่ 
 4. ทราบข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง ผู้อ่านจะต้องทราบข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้เขียนที่ปรากฏในแหล่งอื่น 
 5. ทราบข้อมูลที่ใช้อ้างอิง ผู้อ่านจะต้องทราบว่าเรื่องราวนั้น ๆ มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานยืนยัน
จนเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ 
 6. ทราบเรื่องราวที่อ่านนั้นว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ หรือข้อความนั้นเป็นเพียง    
การเสนอข้อมูลธรรมดา 
 7. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวนั้น ๆ แล้วทราบแนวทาง
ต่าง ๆ อันเกิดจากการอ่านเรื่องราวนั้น ๆ  
 8. ทราบแหล่งที่มีผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น ๆ แสดงความคิดเห็นในลักษณะคัดค้านหรือ
เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ 
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 9. การมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ ว่าดี ไม่ดี ถูกต้อง
หรือไม่ ถูกต้องเพียงใด การปรับปรุงแก้ไขเพียงเพียงใดหรือไม่ การมีความรู้สึกต่อเรื่องที่อ่านนี้              
จัดว่าเป็นความต้องการของการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนแก่เด็ก 
 พงษ์ศักดิ์ พางาม (2549: 36) ได้สรุปขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ว่า การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณมีล าดับขั้นที่เริ่มจากการรู้-จ าความหมายของค า หรือข้อความในเรื่องที่อ่าน ท าความ
เข้าใจเรื่องที่อ่าน แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าประโยชน์หรือแนวคิดจากเรื่อง        
ที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เอมอร เนียมน้อย (2551: 16) ได้สรุปหลักของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า ผู้อ่านอย่าง
มีวิจารณญาณต้องมีความสามารถสูงในการวิเคราะห์เหตุผลของผู้เขียนที่เสนอผ่านมาทางตัวหนังสือ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินตัดสินเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะปรากฏออกมาใน
พฤติกรรมต่อไปนี้ 
 1. จ าแนกประเภทของงานเขียนได้ 
 2. สามารถแยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นได้ 
 3. สามารถอธิบายความหมายของค าศัพท์ ส านวน อุปมา 
 4. ตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
 5. บอกจุดประสงค์หลักของผู้เขียนได้ 
 6. จับแนวคิดหลักได้ 
 7. จับน้ าเสียง หรือความรู้สึกของผู้เขียนได้ 
 8. บอกโครงเรื่อง หรือสรุปเรื่องได้ 
 9. ประเมินค่าเรื่องที่อ่านได ้
 เฉลิมลาภ ทองอาจ (2554: 14) ได้กล่าวว่า วิจารณญาณจะเกิดขึ้นได้จากการใช้หลักเหตุ 
และผลของผู้อ่าน  และย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการเรียนการสอนอ่านที่เป็นเหตุและผลด้วย  ชั้นเรียนที่มี
บรรยากาศของการถกเถียงกันด้วยเหตุและผล ลดอารมณ์และอัตตาส่วนตัว   ย่อมขยายกลายเป็น
หน่วยสังคมแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงในที่สุด จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ที่ใช้วิจารณญาณในการอ่าน            
คือ ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. บอกได้ว่า สารหรือแก่นเรื่อง (theme) ที่ผู้เขียนต้องการเสนอมายังผู้อ่านคืออะไร และ
ผู้เขียนใช้กลวิธีการใดในการน าเสนอ 
 2. กลวิธีการน าเสนอสารหรือแก่นเรื่องข้างต้นนั้น มีความถูกต้องหรือสมเหตุสมผลมากน้อย
เพียงใด 
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 3. อะไรคือปัจจัยที่จะท าให้งานเขียนเรื่องนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือไม่ถูกต้องหรือไม่
น่าเชื่อถือ 
  4. ข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาประกอบการสนับสนุนแก่นเรื่องหรือประเด็นความคิดของตนนั้น             
มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
 5.  ข้อมูลที่น าเสนอในงานเขียน ข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น  และข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนั้น น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
 เกศรินทร์ หาญด ารงรักษ์ (2555: 24) ได้สรุปหลักและทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
คือ ผู้อ่านควรพิจารณาความหมายด้านภาษาของค า ประโยคและข้อความ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างประโยคและข้อความ การล าดับใจความของเรื่อง จับความคิดส าคัญและรู้จักแยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและตัดสิน ประเมินค่าความน่าเชื่อถือของเรื่องราวได้ 
 สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2559: 16) ได้สรุปขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ถ้อยค า ความหมายโดยตรง หมายถึง ค าที่มีในพจนานุกรม ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2. การวิเคราะห์ประโยค คือ การพิจารณาการใช้และเรียบเรียงค า ข้อความในประโยคว่า
ถูกต้องหรือไม ่
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การวิเคราะห์ความส าคัญของแต่ละตอน ซึ่งอาจมากน้อย
ไม่เท่ากันต้องสามารถบอกได้ว่า ตอนใดส าคัญ ตอนใดไม่ส าคัญ มีข้อสรุปโต้แย้งกับความคิดเห็นกับ
ข้อเท็จจริงหรือไม ่
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ คือ การน าบทความ ข้อความ ข่าว จากเรื่องเดียวกัน แต่ต่างจาก
ผู้เขียน 2 คนมาวิเคราะห์ในด้านภาษา ท่วงท านอง ความคิด จุดเน้น เจตนาผู้เขียน 
 Wallce (1992: 335) ได้เสนอขั้นตอนของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ 3 ขั้นตอน และให้
ผู้เรียนตั้งค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน ดังนี้ 
 1. ก่อนอ่าน (Pre reading) ก่อนลงมืออ่านข้อเขียนนั้นผู้อ่านควรตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่อง        
ที่อ่าน เช่น เรื่องนี้สามารถน าไปใช้เขียนด้วยวิธีใดได้บ้าง เหตุใดจึงมีการเลือกเรื่องนี้มาเขียน เรื่องนี้มี
เนื้อหาเก่ียวกับอะไร 
 2. ขณะอ่าน (While reading) ค าถามที่ผู้อ่านควรถามตัวเอง คือ ข้อเขียนนี้มีวิธีการน าเสนอ
เช่นไร เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดี ทั้งนี้เพราะการค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ลักษณะเช่นนี้ 
ผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ในขณะที่อ่านผู้อ่านต้องท าสิ่งต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ การคาดเดา
ว่าข้อเขียนที่จะตามมาคืออะไร คิดเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนข้อเขียน ที่จะตามมาทั้งหมด           
ตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน ใช้วิธีการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ 
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 3. หลังอ่าน (Post reading) เมื่ออ่านจบแล้วผู้อ่านควรตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่อง เช่น ข้อเขียนนี้มุ่ง
เขียนให้ผู้อ่านกลุ่มใด หรือใครคือผู้อ่านเรื่องนี้ เรื่องนี้ผู้เขียนสามารถเลือกเขียนด้วยวิธีอ่ืนได้หรือไม่  
การตั้งค าถามก่อนอ่าน ระหว่างอ่านและหลังอ่านนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่านอย่างรอบคอบนับเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีวิจารณญาณในการอ่าน 
 สรุปขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้ดังนี้  
 1) การจ าความหมายของค าข้อความหรือประโยค เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน   
 2) สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง   
 3) เรียงล าดับเหตุการณ์หรือเล่าเรื่องได้  
 4) น าเหตุการณ์ไปเทียบเคียงหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 5) วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเนื้อเรื่องแล้วประเมินค่า   
 6) พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น 
 7) พิจารณาคุณค่าเหตุผลและความประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน 
 
ประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 การสื่อสารในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลักส าคัญในการพิจารณา
ความหมายของข้อความต่าง ๆ และมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการเข้าใจความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณจึงมีประโยชน์ต่อการเข้าใจสื่อในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักการศึกษาได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ดังนี้ 
 ผกาศรี  เย็นจิต (2542: 245) ได้กล่าวว่า เทคนิคการอ่านโฆษณามีหลายลักษณะใช้เป็น
แบบฝึกหัดส าหรับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้อ่านสามารถประเมินหรือตัดสิน
ด้วยตนเองได้ ดังนั้นการฝึกฝนจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ผู้อ่านอาจจะฝึกฝนได้จากสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ เช่น บทบรรณาธิการ บทความ บทโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยเฉพาะการอ่านข่าวจาก
หนังสือพิมพ์นับเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีราคาถูกและใช้เป็นแบบฝึกหัดการอ่านได้เป็นอย่างดีเพ่ือผู้อ่านจะได้
รู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ เหล่านั้น 
 พงษ์ศักดิ์ พางาม (2549: 33) ได้กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์ในการใช้
ชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาการ และสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือให้ไม่ตก
เป็นทาสของข้อมูลข่าวสาร ที่ขาดความน่าเชื่อถือซึ่งมีมากในปัจจุบัน การใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ท าให้เลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตได้ 
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 วิริยา วิริยารัมภะ (2549: 36) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์ คือ ท าให้ผู้อ่านเกิด
ปัญญา ได้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและมีประโยชน์ที่ถูกต้องและมีประโยชน์ เนื่องจากได้ใช้ความคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว 
 ปัทมา วิญญกูล (2551: 21) ได้สรุปประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การช่วย
ให้ผู้อ่านมีความรู้ความคิดอย่างรอบคอบ สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และ
สามารถน าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
 กิตติกาญจน์  อินทเกตุ (2557: 26) ได้สรุปประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่กระตุ้นให้ผู้อ่านรู้จักคิด พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ             
มีเหตุผล สามารถวินิจฉัยข้อถูกผิดของเรื่องต่าง ๆ และสามารถน าสิ่งที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีประโยชน์ในการพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่อ่านให้
รอบคอบด้วยเหตุผล ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้อ่านวิเคราะห์ แยกแยะรายละเอียดของเรื่องได้แล้วน าไปสู่ การ
ประเมินค่า และพิจารณาคุณค่าเหตุผลและความประทับใจที่ได้รับจากการอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
การวัดและประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 การวัดและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการวัด ซึ่งในการวัดแต่ละครั้งจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการวัดให้ชัดเจน ซึ่งมี
นักการศึกษาและนักวิจัยได้สรุปการวัดและประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
 ขวัญชนก นัยจรัญ (2551: 42) ได้สรุปการวัดและประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า
การวัดและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีเกณฑ์แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการวัด เช่น การวัดประเมินผลด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน ซึ่งในการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้งมีทั้งความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้     
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า ซึ่งในการวัดและประเมินผลในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณสามารถประเมินโดยเน้นในส่วนที่ต้องการได้และสามารถสร้างแบบวัดความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน   
การจัดการเรียนการสอน และก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน และก าหนดว่าจะสร้างแบบทดสอบในรูปแบบใดโดยสร้างแบบสอบให้ครอบคลุมเกณฑ์
ในการวัดและประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึ่งมี  6 ขั้น คือ ความจ า ความเข้าใจ             
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าให้ครบถ้วน 
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 ชาญชัย หมันประสงค์ (2556: 35) ได้สรุปว่า ในการฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องตั้งประเด็นค าถามซึ่งค าถามนั้นจะต้องเป็นค าถามลักษณะประเภทความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เพ่ือกระตุ้นหรือเป็นการท้าทาย
ความคิดนักเรียนให้ฝึกคิดพร้อมทั้งประมวลข้อมูลเชื่อมโยง เหตุผลล่วงหน้าและกล้าตัดสินใจตอบ
ค าถามได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และสมเหตุผล 
 พรรณิการ์  สมัคร (2557: 37) ได้สรุปขั้นตอนการวัดและประเมินผลการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ว่า เป็นการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนทั้งหมดหลังการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งผู้อ่านจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจึงจะถือว่าเป็นผู้บรรลุเป้าหมายของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมายและความคิดเห็นของ
ผู้เขียน สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
ข้อเขียนนั้น ๆ ตลอดจนตัดสินคุณค่า ข้อคิด และสามารถประยุกต์ความรู้จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

Bloom (1971) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ

ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภท

ของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน

คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทาง

การศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational Objectives ได้จ าแนกจุดมุ่ งหมายการเรียนรู้

ออกเป็น 3 ด้าน  คือ 

 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

    พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิด
เรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย  6 ระดับ ได้แก่ 

     1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่าง ๆ และ
ระลึกเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นย า 

     1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญของ
เรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ 

     1.3 การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน าหลักการ 
กฎเกณฑ์และวิธีด าเนินการต่าง ๆ ของเรื่องที่ได้รู้มา น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 

     1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้
กระจายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน 
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     1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็น
เรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 

     1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระท า            
สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปการประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่ก าหนดไว้  

 2. จิตพิสัย (Affective Domain)  
    พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและ
คุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียน
เปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 

     2.1 การรับรู้  คือ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
เป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน 
     2.2 การตอบสนองเป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และ
พอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
     2.3  การเกิดค่านิยมเป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม ซึ่งจะแสดง
ออกมาในรูปของการยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็น
ความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 
     2.4 การจัดระบบเป็นการสร้างแนวคิดและจัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะรวบรวม
ค่านิยมเหล่านั้น โดยอาศัยความสัมพันธ์กับสิ่งที่ยึดถือ เพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับค่านิยมใหม่ หรืออาจจะยอมรับค่านิยมใหม่
โดยยกเลิกค่านิยมเก่าไปก็ได้ 
     2.5 บุคลิกภาพ เป็นการน าค่านิยมที่ยึดถือนั้นมาใช้ เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัย
ประจ าตัวของตน ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
    พฤติกรรมด้านจิตพิสัยนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากนั้นขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็น
ค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน              
คนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 
 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
    พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับ    
ของทักษะ ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 
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      3.1 การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัว
แบบที่สนใจ 
     3.2 กระท าตามแบบ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายาม
ท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 
     3.3 การหาความถูกต้อง เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ ซึ่งจะพัฒนาเป็น
รูปแบบของตัวเอง อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับตัวแบบเดิมก็ได้ 
     3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจ หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเองก็จะมีการกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่ อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ เป็น
พฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และคล่องแคล่ว นั่นคือ เกิดทักษะขึ้น
แล้ว การที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะได้จะต้องอาศัยการฝึกฝนในเรื่องนั้น ๆ และกระท าอย่าง
สม่ าเสมอ 
     3.5 การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่จะได้จากการฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ ได้คล่องแคล่วว่องไว โดยอัตโนมัติ ดูเป็นไปอย่างธรรมชาติไม่ขัดเขิน 
ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
 สรุปได้ว่า การวัดและประเมินการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้อ่านต้องสามารถใช้ความคิด 
สติปัญญาในสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถจ าแนก
ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ตลอดจนตัดสินเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล ซึ่ง เป็นการตรวจสอบ
กระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นทั้งหมดหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus พัฒนามาจากการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL ซึ่งเป็น

แนวคิดของ Ogle (Donna Ogle) ที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1986 เทคนิคดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่กับการส่งเสริมการคิดในขณะที่อ่านได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWLH-Plus เป็นการจัดกิจกรรมของ KWLH แล้วเพ่ิมเติมในส่วนของการสรุปสาระส าคัญ 
(Plus) โดยให้นักเรียนท าแผนผังมโนทัศน์หรือแผนผังความคิด (Mind Mapping) เพ่ือสรุปความคิด
รวบยอดหลักของนักเรียน 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 เทคนิค KWLH พัฒนามาจากเทคนิค KWL ที่เน้นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และกระตุ้นความคิดในขณะที่อ่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้น K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอ่าน 
 2. ขั้น W (What we want to find out) นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 3. ขั้น L (What we have learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่อ่าน 
 4. ขั้น H (How can we learn more) นักเรียนจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร 
 ชลธิชา  จันทร์แก้ว (2549: 66) ได้สรุปว่าเทคนิค KWLH-Plus สามารถน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะต้องอ่าน คิด และท าความเข้าใจ
กับเรื่องที่อ่านไว้ส าหรับฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ได้โดยคงสาระและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของ KWL แล้วเพ่ิมเติมในส่วนของขั้น H (How we can learn 
more) จากเทคนิค KWLH ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนต้องคิดเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายต่อไป ที่ส าคัญของเทคนิค KWLH จะต้องใช้
ค าถามที่หลากหลายจากครูและค าถามที่หลากหลายจากตัวนักเรียนเอง ครูต้องคอยส่งเสริมกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งค าถามจากค าหรือคิดรวบยอดที่ตนเองต้องการรู้ลึกหรือรู้ค าตอบและค าอธิบาย โดยเน้น
ค าถามประเภทการคิดวิเคราะห์ นอกจากนั้นได้เพ่ิมเติมในส่วนของการท าแผนที่ความคิด (Mapping) 
และการสรุปใจความของเรื่องที่อ่าน (Summarizing) เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่
อ่านและน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2553: 122) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ที่น ามาใช้ใน
การสอนอ่านซึ่งเป็นอักษรย่อของค าว่า Know, Want to know และ Learn ตามล าดับ 
 Know (K) หมายถึง รู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน โดยยังไม่ต้องอ่านในรายละเอียด เพ่ือถาม
ความรู้เดิม เรื่องราว สาระส าคัญหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Want to Know (W) หมายถึง ต้องการอะไรจากเรื่องที่อ่าน จากบทอ่าน โดยคิดต่อเนื่อง
จากข้ัน K คือรู้อะไรจากเรื่องที่อ่านบ้าง และต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่านต่อไป 
 Learn (L) หมายถึง เกดิการเรียนรู้อะไรบ้าง 
 โดยจะเขียนตอบลงไปในแบบฟอร์มหรือตาราง KWL ทุกขั้นตอน นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดเพ่ือให้ได้ค าตอบครบถ้วน โดยการถามค าถามแบบเจาะลึกเพ่ิมเติมมากขึ้น ครูถามค าถาม
เพ่ิมเติมติดตามดูแลช่วยเหลือ ยิ่งฝึกมากเท่าใด จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและใช้ความคิดมากข้ึน 
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 แผนผัง KWL ที่ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องและเขียนข้อความลงในช่องที่ก าหนด ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาเรื่องมากขึ้น อ่านได้เร็วขึ้นและละเอียดมากขึ้น โดยครูคอยแนะน า
ถามค าถามเพ่ิมเติมทุกขั้นตอน เพ่ือให้การลงสาระส าคัญของแต่ละช่องสมบูรณ์ ครบถ้วน เทคนิค 
KWL สามารถน ามาใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น  
 1. เพ่ือช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม หรือดึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเรื่องที่
ให้อ่าน 
 2. เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของการอ่านได้ 
 3. ช่วยให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่อ่านมากขึ้น 
 4. ช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองจากการอ่าน 
 5. ช่วยให้นักเรียนสามารถขยายแนวคิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ละเอียดมากข้ึน 
 6. ช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น จากการก าหนดกรอบหรือแนวการ
อ่าน และคิดทีละข้ันตอน 
 7. ช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ขั้น L ซึ่งสามารถถามค าถามเพ่ิมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดได้ หลังจากที่เรียนได้ระบุสิ่งที่ตนเองได้
เรียนรู้จากเรื่องที่อ่านหรือการปฏิบัติตามข้ันตอน 
 ทรรศนีย์ แก้วนก และคณะ (2556: 505) ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่
เป็นเทคนิค KWLH-Plus มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ขั้นก่อนการอ่าน/ น าเข้าสู่บทเรียน 
      1.1 ขั้น K 
      K : What we know นักเรียนคิดตอบค าถาม ว่ามีความรู้อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับหัวข้อที่
ครูก าหนด แล้วจับคู่แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันบันทึกในช่อง K  
      ผู้สอนจะน าเสนอหัวข้อเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
และสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน รวมถึงวิธีที่นักเรียนได้รับความรู้นั้นโดยเริ่มจาการระดมความคิด
ของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มระดมสมองกันภายในกลุ่มของตนเองอีกครั้ง
พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองรู้ลงในใบงานช่อง K 
      1.2 ขั้น W 
      W : What we want to know นักเรียนคิดตอบค าถาม ต้องการรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
ก าหนด แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ ร่วมกันบันทึกในช่อง  W ให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่ม          
ตั้งค าถามถึงสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้นลงในใบงาน ช่อง W 
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 2. ขั้นระหว่างอ่าน 
      2.1 จับคู่หรือกลุ่ม 
 ผู้สอนจะให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
โดยผู้เรียนสามารถปรึกษากับคู่หรือกลุ่มของตนเองได้ 
 3. ขั้นหลังอ่าน 
 3.1 ขั้น L 
      L : What we have learned หลั งจากอ่านหรือศึกษาเรื่องแล้ ว นั ก เรียนคิด              
ตอบค าถาม ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับคู่ ร่วมกันบันทึกในช่อง L 

  ในขณะที่อ่านเรื่องให้เขียนค าตอบให้กับค าถามที่คู่หรือกลุ่มของตนเองได้ตั้งไว้และ
เขียนค าตอบหรือความรู้ที่ได้รับจากบทอ่านลงในช่อง L หากเกิดค าถามเพ่ิมเติมระหว่างอ่านสามารถ
ตั้งค าถามเพ่ิมเติมในส่วนที่ต้องการทราบเพ่ิมเติมในช่อง W โดยผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มอภิปรายผล
ของค าตอบที่ได้เขียนลงในช่อง L 

  Mapping นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ จ าแนกจัดหมวดหมู่ หรือ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดกับคู่ แล้วร่วมกันจัดท าเป็นแผนภาพความคิด 

 3.2 ขั้น H 
  H : How can we learn more นักเรียนคิดตอบค าถามจะหาความรู้เพ่ิมเติมได้

อย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกับคู่ ร่วมกันบันทึกในช่อง H 
  ผู้สอนจะสอบถามถึงค าถามที่ผู้ เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มได้ตั้งขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้ง

สอบถามถึงแนวทางและแหล่งในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือตอบค าถามที่ได้ตั้งขึ้น โดยให้เขียนวิธีการและ
แหล่งข้อมูลเหล่านั้นลงในช่อง H และด าเนินการสืบค้นข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ 

 3.3 ขั้น Summarizing 
  นักเรียนคิดวิเคราะห์สรุปใจความส าคัญ แล้วแลกเปลี่ยนความคิดกับคู่ และร่วมกัน

บันทึกในช่องสรุปแต่ละคู่น าผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่อ่ืนร่วมกันสรุปเป็นความรู้ของทั้งชั้นน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการวัดและประเมินผล  
  ตัวอย่างตาราง KWLH Plus 

KWLH Plus Chart on…………………… 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมตามกระบวนการ KWLH-Plus 
 

K : What we know W : What we want to know L : What we have learned 

  
 
 

 

H : How can we learn more 
Plus เป็นขั้นของการสรุปความรู้โดยจัดท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

 

 

 การท ากิจกรรมตามกระบวนการ KWLH-Plus ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถควบคุมการอ่านของตนเองได้มากขึ้นเพราะนักเรียนสามารถใช้ทักษะการตั้ง
ค าถาม การคาดคะเน และการใช้ความรู้เดิมเพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้ดี
ขึ้นกว่า KWLH  
         จิราภรณ์ เหลืองอร่ามสกุล (2554: 49) กล่าวสรุปไว้ว่า การสอนอ่านด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้น
ค้นหาพ้ืนฐานความรู้ (K) ขั้นตรวจสอบความรู้ที่ต้องการ (W) ขั้นบันทึกความรู้ที่ได้ (L) ขั้นเสาะหา
ข้อมูลความรู้เพิ่มเติม (H) และข้ัน Plus สรุปสาระส าคัญโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 
 เสาวภา  ช่วยแก้ว (2557: 39) ได้สรุปว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้จากการน าเทคนิค KWLH มาร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยเพ่ิมเติมในขั้นบอก 
เสนอแหล่งเรียนรู้การจัดท าแผนภาพความคิด การสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งพัฒนามาจาก
เทคนิค KWL เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการศึกษาแนวคิดและ
หลักการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus จึงได้น าแนวคิดและหลักการดังกล่าวมา
สังเคราะห์ใหม่ร่วมกับแบบฝึกอ่านการจับใจความ โดยก าหนดเป็นกิจกรรมในแบบฝึกให้นักเรียนได้
พัฒนาการอ่านจับใจความตามแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 กิจกรรมในแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
 กิจกรรมที่ 1 เป็นขั้นค้นหาความรู้พ้ืนฐานเพ่ือช่วยให้นักเรียนตรวจสอบความรู้หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่อ่าน โดยให้นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก 
และบันทึกไว้ในกิจกรรมขั้น K (What we know) 
 กิจกรรมที่ 2 เป็นขั้นตรวจสอบความรู้ที่ต้องการเพ่ือช่วยให้นักเรียนพิจารณาตัดสินใจว่าต้อง
เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่อ่าน โดยให้นักเรียนก าหนดคาม แล้วบันทึกไว้ในกิจกรรมขั้น W (What we 
want to find out) 
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 กิจกรรมที่ 3 เป็นขั้นบันทึกความรู้ที่ได้เพ่ือช่วยให้นักเรียนระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่อ่าน 
โดยภายหลังจากการอ่านเรื่อง นักเรียนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้ใน
กิจกรรมขั้น W แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่กับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ 
ตลอดจนจัดล าดับข้อมูล แล้วบันทึกไว้ในกิจกรรมขั้น L (What we have leaned) 
 กิจกรรมที่ 4 เป็นขั้นเสาะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเสาะหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ไความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น โดยให้นักเรียนบอกแหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะไป
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียนในห้อง แล้วบันทึกไว้ ในกิจกรรมขั้น H (How can we 
learn more) 
 กิจกรรมที่ 5 เป็นขั้นการสร้างแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ซึ่งนักเรียนต้องกลับไป
อ่านทบทวนขั้น K เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสาระความรู้ต่าง ๆ 
จากนั้นน าข้อมูลจากการอ่านมาสร้างแผนภาพความคิด 
 กิจกรรมที่  6 เป็นขั้นสรุปใจความส าคัญของเรื่องจากการอ่าน (Summarizing) โดยให้
นักเรียนสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 สรุปได้ว่า เทคนิค KWLH-Plus เป็นเทคนิคที่ช่วยในการพัฒนาการอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการอ่าน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดในขณะที่อ่าน การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น K (know) เป็นขั้นทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนว่า
มีความรู้เดิมเก่ียวกับหัวเรื่องอย่างไรบ้าง 2) ขั้น W (what) เป็นขั้นการตั้งค าถามว่าผู้เรียนอยากรู้อะไร
จากหัวเรื่อง 3) ขั้น L (Learn) เป็นขั้นการอ่านรายละเอียดของเรื่องว่าได้รับความรู้อะไรบ้างเรื่อง              
ที่อ่าน 4) ขั้น H (how) เป็นขั้นค้นคว้าข้อมูลความรู้ในสิ่งที่ต้องการรู้เพ่ิมเติม 5) ขั้น Plus เป็นขั้นของ
การสรุปความรู้โดยจัดท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
 
แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

ความหมายของแผนผังความคิด 
 นักการศึกษาได้ท าการบันทึกศึกษาเกี่ยวกับแผนผังความคิดโดยเรียกชื่อแตกต่างกัน  เช่น 
Semantic Webbing, Group Mapping, Cognitive Map แ ล ะ  Concept Map  ก า ร อ ธิ บ า ย
ความหมายของแผนผังความคิด มีดังนี้ 
 กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา (2544: 14) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบแผนผังความคิด
เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนจัดกลุ่มความคิดรวบยอดของตน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็น
ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเป็นภาพ สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจ าได้ง่าย 

บูซาน (1991: 59) ได้อธิบายความหมายของแผนผังความคิดไว้ว่า เป็นการแสดงออกของ  
การคิดแบบรอบทิศทาง (Radiant Thinking) ซึ่งเป็นลักษณะการท างานตามธรรมชาติของสมอง
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มนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพที่มีพลังน าไปสู่กุญแจสากลที่จะใช้ไขประตู
ศักยภาพของสมอง แผนผังความคิดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับแง่มุมมองชีวิตซึ่ งการเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาและการคิดที่แจ่มชัดขึ้นจะน าไปสู่การพัฒนาการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์ 

สรุปได้ว่าแผนผังความคิด คือ การน าความคิดรวบยอดมาเขียนเชื่อมโยงเป็นภาพรวมอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของความคิด ท าให้จดจ าและเข้าใจได้ง่าย 

เทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping Techniques) 

การจัดท าแผนผังความคิดเป็นการท างานร่วมกันของสมองด้านซ้ายและด้านขวาใน          
การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันซึ่งโครงสร้างหรือการท างานของสมองในการติดต่อ จัดการ รวบรวม 
บันทึก เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นั้น จะเริ่มด้วยความคิดหลัก (Main Ideas) ที่จุดกลางแล้วแตก
สาขาแยกย่อยออกแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน Buzan (1991: 106) 

ขั้นตอนการสร้างผังความคิด 

Buzan (1991: 27)  กล่าวถึงข้ันตอนของการสร้างแผนผังความคิดไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เรื่องหรือประเด็นที่สนใจให้สร้างขึ้นตรงกลางของภาพ 
2. ใจความหลักของหัวเรื่องจะแผ่ขยายมาจากตรงกลางของภาพ ออกมารอบทิศทาง ซึ่ง

เปรียบเสมือนก่ิงก้านที่แยกออกมา 
3. มีการวาดภาพหรือเขียนค าส าคัญลงบนเส้นของแต่ละกิ่งก้านที่แตกย่อยออกมาตามล าดับ

ความส าคัญของแต่ละหัวข้อ โดยทั้งที่หัวข้อหลัก และหัวข้อรองจะมีการเชื่อมโยงกันด้วยกิ่งก้านที่แผ่
ขยายออกมาก 

4. กิ่งก้านต่าง ๆ จะจัดสร้างรูปแบบโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกต่างกันตาม
ต าแหน่งและความส าคัญของประเด็นต่าง ๆ  

จากลักษณะพ้ืนฐานของผังความคิด สรุปได้ว่าลักษณะเด่นของเทคนิคนี้ก็คือ การจัดระบบ
และการเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ค าส าคัญในการน าเสนอความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น 
และจะให้ความส าคัญกับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานของ
ผังความคิดนี้จะน ามาซึ่งกฎเกณฑ์ในการสร้างและแผนผังความคิดต่อไป 

กฎเกณฑ์การสร้างแผนผังความคิด 

 Buzan (1991)  กล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการสร้างแผนผังความคิด ไว้ดังนี้ 
 1. เทคนิค (Technique) ในการสร้างแผนผังความคิดอย่างมีกฎเกณฑ์ แบ่งออกเป็น               

3 เทคนิค ดังนี้ 
    1.1 ใช้การเน้น (Use Emphasis) โดยที่ใช้รูปภาพตรงกลางเสมอ ซึ่งรูปแบบที่สร้างควรใช้

ตั้งแต่สี เพ่ือสร้างความมีชีวิตชีวาและความน่าสนใจ ควรมีการใช้มิติในรูปภาพและค าต่าง ๆ ใน
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แผนผังเพ่ือความโดดเด่นและง่ายต่อการจดจ าและการสื่อสาร รวมทั้งควรใช้ค า เส้น หรือรูปภาพที่มี
ขนาดแตกต่างกันออกไปเพ่ือแสดงถึงล าดับความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ในแผนผังความคิด นอกจากนี้ 
การเว้นระยะห่างของประเด็นต่าง ๆ ในแผนผัง จะช่วยเพ่ิมความชัดเจน ความส าคัญของ                 
แต่ละประเด็น ทั้งยังท าให้แผนผังมีความเป็นระเบียบและมีโครงสร้างอีกด้วย 

    1.2 ใช้ในการเชื่อมโยง (Association) โดยใช้ลูกศรเมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงภายใน
ความคิดเดียวกันและ ระหว่างความคิดหลักแต่ละความคิด ซึ่งลูกศรนี้อาจเป็นแบบหัวศรเดียวกัน 
หรือหลายหัวก็ได้และมีขนาด รูปแบบ และมิติที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป โดยที่ลูกศรเหล่านั้น 
จะเป็นตัวบอกทิศทางด้านระยะทางให้กับความคิดของเรา นอกจากนี้ควรมีการใช้สีต่าง ๆ เพราะการ
ใช้สีต่าง ๆ นั้น จะเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลมากที่สุดตัวหนึ่ง ในการเพ่ิมพูนความจ าและความคิด
สร้างสรรค์ การใช้สีเฉพาะกับพ้ืนที่เฉพาะในแผนผังความคิดจะท าให้เรารับรู้ข้อมูลได้เร็วขึ้นและยัง
ช่วยพัฒนาความจ าเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ และยังช่วยเพ่ิมจ านวนและพิสัยของความคิดสร้างสรรค์   
การใช้รหัสก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของแผนผังความคิดได้ทันที อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลา โดยการใช้รหัสแทนคน โครงการ องค์ประกอบหรือกระบวนการต่าง ๆ เป็นต้น 

    1.3 มีความชัดเจน (Clarity) โดยเริ่มต้นจากการวางกระดาษที่จะใช้วาดแผนผังให้อยู่ใน
แนวนอน เพราะจะท าให้มีอิสระและพ้ืนที่ว่างส าหรับวาดแผนผังมากขึ้น และยังง่ายต่อการอ่าน       
อีกด้วย ใช้ค าหลักเพียงหนึ่งค าต่อหนึ่งเส้นเท่านั้นและลากเส้นให้ยาวเท่ากับความยาวของค าซึ่งจะช่วย
วางค าให้ใกล้ไกลมากขึ้น ครอบคลุมค าทุกค าที่เขียนให้ชัดเจน เพราะจะท าให้จดจ าได้ง่ายขึ้น และยัง
แสดงถึงความส าคัญของค าที่เกี่ยวข้องในแผนผัง ในการเขียนค าลงบนเส้นนั้น พยายามเขียนค าให้           
ไม่กลับหัว โดยพยายามรักษามุมในการเขียนค าให้มากท่ีสุด ไม่เกิน 45 องศา จะท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ความคิดที่แสดงออกมานั้น และเส้นต่าง ๆ เหล่านั้น จะสร้างโครงให้กับร่างของค า ซึ่งเป็นการ
เตรียมการจัดระบบความคิด และความเป็นระเบียบ ที่จะท าให้มีความชัดเจนและช่วยให้การระลึก
ข้อมูลที่เอ้ือต่อการเชื่อมโยงค าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และในการวาดเส้นกลาง ควรวาดให้หนากว่าเส้นอื่น 
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเส้นอ่ืน ๆ นอกจากนี้ในการวาดรูปภาพ ควรวาดให้มีความชัดเจน           
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าความชัดเจนภายนอกจะเป็นตัวส่งเสริมความชัดเจนภายในความคิด 

    1.4 สร้างหรือพัฒนารูปแบบส่วนตัว (Personal Style) ในการสร้างแผนผังให้มีลักษณะ
ตามความคิดของตนเองนั้น ย่อมท าได้แต่ยังต้องรักษากฎเกณฑ์ของการสร้างแผนผังความคิดด้วย         
จะเป็นผลท าให้จดจ าข้อมูลในแผนผังความคิดได้ง่ายขึ้น 

 2. แบบแผน (Pattern) กฎของแบบแผนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างแผนผัง
ความคิด แบ่งเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

    2.1 เรียงล าดับขั้น (Stage Order) การแบ่งประเภทในแบบของการเรียงล าดับความคิด
พ้ืนฐานจะช่วยให้พลังสมองเพ่ิมมากข้ึน 
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    2.2 เรียงล าดับตัวเลข (Numerical Order) ในกรณีที่ต้องการสร้างแผนผังความคิดในงาน
เฉพาะกิจ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น การใช้ตัวเลขจะช่วยให้จัดขั้นตอนในการน าเสนอได้ดีขึ้น 
และช่วยให้เกิดความคิดเชิงตรรกะมากขึ้น 
          รูปแบบของแผนผังความคิด 
 กรมวิชาการ (2544: 14) ได้เสนอรูปแบบของแผนผังความคิดไว้ 7 แบบ ดังนี้ 
 1. แผนผังความคิดรวบยอด (A Concept Map) ท าได้โดยเขียนความคิดรวบยอดไว้ข้างบน

หรือตรงกลางแล้วลากเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรวบยอดอ่ืน ๆ ที่ส าคัญรองลงมาหรือความคิดที่

ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนี้  

 

    

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนผังความคิดรวบยอด 
 

 2. แผนผังใยแมงมุม (A Spider Map) ท าได้โดยเขียนความคิดรวบยอดที่ส าคัญไว้กึ่งกลาง 
แล้วเขียนค าอธิบายบอกลักษณะของความคิดรวบยอดอ่ืน ๆ ไว้ด้วย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 แผนผังใยแมงมุม 

 3. แผนผังความคิดรูปวงกลมทับเหลื่อม (An Overlapping Circles Map) เป็นการเขียน 
เพ่ือน าเสนอสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
 
 



 54 
 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนผังความคิดรูปวงกลมทับเหลื่อม 
 4. แผนผังวงจร (A Circle Map) เป็นการเขียนแผนผังความคิดเพ่ือเสนอขั้นตอนต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์เรียงล าดับเป็นวงกลม 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 แผนผังวงจร 
 

 

 5. แผนผังก้างปลา (A Fishbone Map) เป็นการเขียนแผนผังโดยก าหนดประเด็นหรือเรื่อง
แล้วเสนอสาเหตุและผลต่างในแต่ละด้าน 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 แผนผังก้างปลา 
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 6. แผนผังแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่ม (A Two-group Interaction Map) เป็น       
การเขียนเพ่ือเสนอวัตถุประสงค์ การกระท าและการตอบสนองของกลุ่มสองกลุ่มที่ขัดแย้งหรือ
แตกต่างกัน 

 

 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 แผนผังแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่ม 

 7. แผนผังตารางเปรียบเทียบ (A Compare Table Map) เป็นการเขียนตารางเพ่ือ
เปรียบเทียบสองสิ่งในประเด็นที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 แผนผังตารางเปรียบเทียบ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบผังความคิด ที่มีลักษณะงานเขียนที่พบเห็นบ่อยครั้ง มี               
3 แบบ ได้แก่ แผนผังความคิดแบบบรรยาย การเล่าเรื่องเหตุการณ์หรือขั้นตอน และการเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกต่าง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดในการวางเค้าโครงร่างของ               
งานเขียนก่อนลงมือร่างจริง 
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 ประโยชน์ของแผนผังความคิด 
 Buzan (1995)  แสดงความคิดเห็นว่าแผนผังความคิดมีประโยชน์ต่อการเรียน ดังนี้ 
 1. ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความคิดทั้งหลายเข้าด้วยกันและช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง               
มีวิจารณญาณ 
 2. ช่วยขจัดค าท่ีไม่ต้องการ สามารถเน้นและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค า 
 3. เป็นการวางแผนเนื้อหาที่จะเขียน ก่อนลงมือเขียนจริง 
 4. ช่วยให้เกิดความลื่นไหลในความคิดและเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็น 
 5. ช่วยสรุปย่อข้อมูล 
 6. ช่วยให้ผู้เขียนมองเห็นภาพรวมของงานเขียน ทั้งสามารถควบคุมประเด็นให้อยู่ในเรื่องที่  
จะเขียน 
 7. ใช้เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกการอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ใช้ในการวาง
แผนการเขียนรายงานวิชาการหรือการเขียนรายงาน 

สรุปได้ว่า การสร้างแผนผังความคิด ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนอย่างแท้จริงและ
ต้องสามารถจับประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยได้ แล้วจึงน ามาสร้างแผนผังแความคิด
แสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ 

 
5. สื่อออนไลน์ 

 
ความหมายของสื่อออนไลน์   
 ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีเข้าม า
เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลาย จึงท าให้สื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อสังคมใน       
ยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อออนไลน์ไว้ดังนี้ 
 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2556: 2) สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารหรือเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง สื่อสังคมออนไลน์มีหลายประเภท เช่น บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์ 
(Twitter), ไมโครบล็อก (Microblogging) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น  
ยูทูป (Youtube), เฟซบุ๊ก (Facebook ) และไลน์ (Line) เป็นต้น รวมไปถึงการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ 
(Media Sharing) 
 จักรกริช  ปิยะ (2557: 19) อธิบายความหมายของสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media)             
ไว้ดังนี้ค าว่า Social หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน 
ส่วนค าว่า Media หมายถึง สื่อ คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้น           
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ค าว่า Social Media จึงหมายถึง สังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์               
โต้ตอบกันได้ 
 มานะ ตรีรยาภิววัฒน์ (2556: ระบบออนไลน์) ได้ให้ความหมายของสื่อออนไลน์ว่า หมายถึง 
สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทาง
สังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่
เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปแบบของข้อมูล 
ภาพและเสียง 
 โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ (2553: 6) ได้กล่าวถึงการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในฐานะ
เป็นสื่อแสดงความคิดเห็นมีลักษณะการสื่อสารในหลายรูปแบบ ว่าเป็นการสื่อสารลักษณะจาก       
คนเดียวไปสู่คนจ านวนมาก จากคนจ านวนมากไปสู่คนส านวนมาก ลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่ยินยอม
ให้บุคคลธรรมดาติดต่อสื่อสารกับคนจ านวนมาก จึงท าให้เป็นสื่อที่ทรงพลังมาก  
 สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ (2545: 323) ได้สรุปลักษณะของสื่อออนไลน์ ไว้ดังนี้ 

1. ไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง 
2. กระจายข้อมูลข่าวสารในแนวราบไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน 
3. มีผลสะท้อนกกลับทันทีทันใด 
4. ให้ข้อมูลแบบไม่มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และเวลา 
5. น าเสนอโดยใครก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นนักสื่อสารมวลชน 
6. ใช้ต้นทุนในการด าเนินการน้อยกว่าการด าเนินการสื่อสารมวลชนในแบบเดิม 
7. สามารถบริการข้อมูลข่าวสารตอบสนองเจาะจงผู้ใช้งานได้มากกว่า 
8. น าเสนอข้อมูลในระบบเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น ใช้งานได้ไม่เน้นล าดับขั้นของข้อมูล 
9. มีผลสะท้อนกลับที่รวดเร็ว 

         10. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการด าเนินการมีความหลากหลาย ไม่จ ากัดเฉพาะการรับจ้างโฆษณา 
         11. เนื้อหาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 
         12. การน าแสนอข้อมูลข่าวสารนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลของบุคคล 

สรุปได้ว่า สื่อออนไลน์ คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ และโปรแกรมประยุกต์
ที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร สามารถส่ง
ข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
 พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์ (2556: 7) ได้สรุปประเภทของสื่อออนไลน์ไว้ดังนี้ 
 1. บล็อก (blogging) 
 ซึ่ งเป็ นการลดรูปจากค าว่า  Weblog ซึ่ งถือ เป็ นระบบจัดการเนื้ อหา (Content 
Management System: CMS) รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่าเขียน (Post) 
และท าการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมท า
เว็บไซต์ ทั้งนี้การเรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปตามล าดับ
ของเวลา(Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ 
สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจ ากัดเรื่องเทคนิค 
 2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) 
 รูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จ ากัดขนาดของการเขียน (Post) แต่ละครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร 
โดยแรกเริ่มผู้ออกแบบทวิตเตอร์ (Twitter) ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ใน
ขณะนี้ (What are you doing?) แต่กิจการต่าง ๆ กลับน าทวิตเตอร์ (Twitter) ไปใช้ในทางธุรกิจ             
ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง บอกต่อ เพ่ิมยอดขาย สร้างชื่อ (Brand) หรือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้เรายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์บทความใหม่  ๆ
บน Blog ได ้ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ทวิตเตอร ์(Twitter) เป็นนิยมอย่างรวดเร็ว 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
 เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลไปจนเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนของ
ตนเองขึ้นในส่วนของโปรไฟล์ (Profile) ซึ่งประกกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวและรูป การจดบันทึกหรือการ
ใส่วิดีโอ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ยังมีเครื่องมือส าคัญในการสร้างจ านวนเพ่ือน
ให้มากขึ้น คือ ในส่วนของการเชิญเพื่อนและการค้นหาเพื่อนที่รู้จัก  
 4. การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) 
 เว็บไซต์ที่ เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสร้างหรือเพ่ิมรูปหรือวิดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กับ
ครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นประโยชน์มากต่อนักการตลาดที่ไม่จ าเป็น
จะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง แต่อาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูก ๆ ถ่ายทอด
ความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นน าขึ้นไปสู่ เว็บไซต์การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ เช่น ยูทูป 
(Youtube), เฟซบุ๊ก (Facebook ) และไลน์ (Line) เป็นต้น หากความคิดของเราเป็นที่ชื่นชอบ                
ก็ท าให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือกรณีหากกิจการขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงาม ก็อาจจะ
ถ่ายรูปแล้วน าขึ้นไปสู่เว็บไซต์ได้ เพ่ือให้ลูกค้าได้ชมหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการน าชมโรงงาน 
หรือบรรยากาศในการท างานของกิจการ 
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 5. Social News and Bookmarking  
 เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใดในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิด
โอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดนั้น
เป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้น เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถท าการ 
Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ ง                   
แต่สามารถท าผ่านออนไลน์ และเนื้อหาในส่วนที่เราท า Bookmark ไว้นี้ สามารถท่ีจะแบ่งปันให้คนอ่ืน ๆ
ได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจ านวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์ 
 6. ฟอรัมส์ออนไลน์ (Online Forums) 
 รูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยใน
หัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสื อ การลงทุน     
เป็นต้น ได้ท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะน าสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ นักการตลาดควนสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน Forums เหล่านี้ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นค า
วิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเราเองสามารถเข้าไปท าความเข้าใจ แก้ไขปัญหา 
ตลอดจนถึงใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  เว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ 
 
ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ 
  สื่อออนไลน์มีประโยชน์มากในโลกยุคปัจจุบัน เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารแล้ว สื่อ
ออนไลน์มีประโยชน์อีกมากมายในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลเป็นอย่างมาก สื่อออนไลน์ควรจะเป็นการส่งเสริม
แนวคิดและสนับสนุนวิธีการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ใช้ สรุปประโยชน์ของสื่อออนไลน์ได้ดังนี้ 
 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 
 2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตั้งคาถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคาตอบได้ช่วยกันตอบ 
 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว 
 4.เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อื่นได้
เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น 
 5. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสาหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ 
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 
 6. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น 
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 7. คลายเครียดไดส้ าหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพ่ือนคุยเล่นสนุกๆ 
 8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได้ 

สรุปได้ว่า สื่อออนไลน์มีประโยชน์ช่วยในการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวก
และประหยัด สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งสนใจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม 
เพราะสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็นได้ แลกเปลี่ยนความรู้ได้ 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน      
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus พบว่ามีผู้วิจัยใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 เตือนใจ คดดี (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊อต มิลล์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย    
ของจอห์น สจ๊อต มิลล์ และ2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊อต มิลล์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 1 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊อต มิลล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
เรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊อต มิลล์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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 กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความสารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การอ่านเทคนิค KWLH-Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่  9 
สุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน
และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณด้วยเทคนิค KWLH-Plus 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ             
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 
(t-test dependent) พบว่า 1) ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 2) นักเรียน 
ที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 พรรณิการ์ สมัคร (2557)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R การวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี อ าเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 
8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยการอ่านแบบ SQ3R 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ             
3) แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน SQ3R การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test 
dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า 1) ความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R            
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ3R โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  
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 เกศรินทร์ หาญด ารงรักษ์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอน การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
ชุดการสอนอ่านอย่างวิจารณญาณส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง 
จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 คาบ รวม 8 คาบเรียน รวมการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ                 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย   
(X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test) และ          
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีค่ าเท่ ากับ 86.06/88.42               
2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 3) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนในระดับมาก 
 เสาวภา ช่วยแก้ว (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถใน
การจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-
Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 
สังกัดเทศบาลเมืองพังงาน จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test แบบ 
Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/83.92 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค KWLH-Plus หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus ในภาพรวมในระดับมาก 
 อรสา กุนศิลา  (2556) ได้ศึกษาการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือเพ่ือพัฒนาความสารถการ
จัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศและการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 2 คน 
จ านวน 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 2 ห้อง จ านวน 6 ห้อง จ านวน 237 คน 
โรงเรียนคงทองวิทยา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน การวิจัยใน
ครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการนิเทศ 
แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนา การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
ค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า       
1) ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสูงขึ้นอยู่ในระดับมาก
ขึ้นทุกด้าน 2) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นจากการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศและการปฏิบัติติดตาม 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 Robbins (1995) ได้วิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของครูและระดับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามการปฏิบัติการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ         
ซินเดอร์ พาแวน ในโรงเรียน 15 แห่ง เพ่ือแยกความพึงพอใจในงานของครู โดยเลือกจากโรงเรียน          
แต่ละระดับโดยการสุ่ม ผลการวิจัยพบว่าการเพ่ิมการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลข้อมูล
ย้อนกลับสามารถเพ่ิมความพึงพอใจในงานของครูระหว่างกันในโรงเรียนประถม 
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Carr and Donna Ogle (1987) ศึกษาเรื่องกลวิธีการใช้ เทคนิค KWL-Plus เพ่ือศึกษา

ความสามารถในการเข้าใจ และการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็น

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและนักเรียนที่อยู่ในโครงการสอนซ่อมเสริมโดยใช้วิธีสังเกตและ

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนสามารถถ่ายโอนการใช้เทคนิค KWL-

Plus ไปสู่สถานการณ์การอ่านเรื่องใหม่ได้ รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีทักษะการย่อ

ความดีขึ้น 

Fengjaun (2010, อ้างถึงในจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม, 2554 : 59) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  

การบูรณาการกลวิธีการสอนด้วย KWL ในการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก กลวิธี KWL เป็นวิธีการสอนอ่านที่ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และใช้สอนอ่าน

กันอย่างแพร่หลายในห้องเรียนของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา การสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL สะท้อน

ให้เห็นถึงขั้นตอนในการรับรู้ของนักเรียนจากการอ่าน นอกจากนี้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐ 

Minnessota ยังน าเทคนิค KWL ไปใช้ในการสอนเขียนอีกด้วย นักการศึกษาในต่างประเทศได้ศึกษา

เกี่ยวกับกลวิธี KWL และได้น ามาใช้เป็นกิจกรรมการอ่าน ในประเทศจีนได้น ากลวิธี KWL มาใช้ในการ

สอนภาษาต่างประเทศ การวิจัยครั้งนี้ได้ท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่บูรณาการกับกลวิธี KWL เพ่ือใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก ผลปรากฏว่านักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน

ด้วยกลวิธี KWL นี้เป็นอย่างดี และกลวิธี KWL จะถูกน าไปใช้กับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ

เป็นวิชาเอกอย่างจริงจัง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อ

ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus พบว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อ

ครูผู้สอน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นของครูในกลุ่ม และร่วมพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกัน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้เกิดการร่วมคิด             

ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการน า

เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus มาใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านท่ีสูงขึ้น 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ครู
ภาษาไทย ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองในโรง เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ 
The One-Group Pretest-Posttest Design การน าเสนอวิธีการในบทนี้ผู้วิจัยน าเสนอแบ่งออกเป็น 
7 ส่วน คือ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 3. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 5. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
 6. การด าเนินการทดลอง 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ประชากร  
 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ          
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 18 คน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561              
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 492 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561           
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 3 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sample) ด้วยวิธีจับสลาก 
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 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1, 3/5 และ 3/7 จ านวน 90 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ ใน         
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sample) ด้วยวิธีจับสลาก 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น  
 1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 ตัวแปรตาม 
 1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 
 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อ
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus 
 4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 
3. แบบแผนที่ใชในการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีแบบแผนการวิจัยแบบ  The One-Group Pretest-Posttest Design 
เขียนเป็นแบบแผนวิจัยได้ดังนี้  

แบบแผนการวิจัยแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 
 

  
เมื่อ 

  T1  แทน   ทดสอบก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWLH-Plus 

T1       X         T2

   T2 
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   X        แทน   การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนอ่านด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
            T2  แทน   ทดสอบหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1. แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 
 2. แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 3. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 6. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 
5. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 5.1 แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus 
 การสร้างแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus มีการทดสอบก่อนและหลัง จ านวน 1 ชุด เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 2 ข้อ  
เป็นแบบวัดความรู้ส าหรับครูที่สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีขั้นตอน               
ในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสร้างแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูภาษาไทยและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 2) จัดท าตารางวิเคราะห์แบบวัดความรู้ครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus  
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 3) สร้างข้อสอบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
 4) น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค       
การสอนแบบ KWLH-Plus เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา      
ความถูกต้องของข้อความ จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 5) น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค       
การสอนแบบ KWLH-Plus ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง
ของข้อค าถาม (Content Validity) หาค่ าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) กับจุดประสงค์ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-
Plus เท่ากับ 1.00 
 6) น าแบบทดสอบความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่สอน
รายวิชาภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ    
Kuder- Richardson โดยใช้ เกณฑ์ความเชื่อมั่นตั้ งแต่  0.70 ขึ้นไป ได้แบบวัดความรู้ครูที่ค่ า        
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
 7) น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้และเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 9  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

 
 
 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสรา้งแบบวัดความรู้เกีย่วกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ       

และเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

จัดท าตารางวิเคราะห์แบบวัดความรู ้

สร้างข้อสอบวัดความรู้ครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 

KWLH-Plus เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 2  ข้อ 

น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 

KWLH-Plus เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกตอ้งของ       

ข้อค าถามจากนั้นปรับปรุงและแกไ้ข 

น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 

KWLH-Plus ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่า IOC 

น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus 

ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูทีส่อนรายวิชาภาษาไทยทีไ่ม่ใช่กลุ่ม

น าแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus ที่สมบูรณแ์ลว้ไปใช้กับกลุม่ตัวอย่าง 
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5.2 แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 การสร้างแบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus โดยมีรายการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียม   
การสอน ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้  และด้านการวัด                  
และการประเมินผล มีการสังเกตครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนใช้เวลาในการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง  
รวมทั้งหมด 3 ครั้ง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
          1) ศึกษา หลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบสังเกตการสอนขของครู 
 2) สร้างแบบสังเกตการสอนของครูตามขอบเขตเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตใน    
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสังเกตแบบตรวจสอบรายการ ใช้การตรวจสอบ 2 ประเภท คือ มีการปฏิบัติ
และไม่มีการปฏิบัติ โดยหากพบว่าครูผู้สอนมีการปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และหาก
ครูผู้สอนไม่ปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน การสังเกตในครั้งนี้เป็นการสังเกตครูผู้สอน 3 คน     
คนละ 3 ครั้ง ซึ่งครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินกันเองภายในกลุ่ม จากนั้นน าคะแนนที่ได้จาก  
การสังเกตมาหาค่าร้อยละ เพ่ือเทียบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อสังเกตครูผู้สอนทั้งหมด    
3 คน คนละ 3 ครั้ง ผลของการหาค่าร้อยละเม่ือน าไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
  ปฏิบัติ   1  คะแนน 
  ไม่ปฏิบัติ  0  คะแนน 
 การให้ความหมายของค่าเฉลี่ยแบบสังเกตที่วัดได้ เกณฑ์ที่ ใช้ในการให้ความหมายโดย
พิจารณา ดังนี้ 
  คะแนนร้อยละ 0-49      หมายถึง  การปฏิบัติการสอนน้อยที่สุด  
  คะแนนร้อยละ 50-59     หมายถึง การปฏิบัติการสอนน้อย  
  คะแนนร้อยละ 60-69   หมายถึง การปฏิบัติการสอนปานกลาง  
  คะแนนร้อยละ 70-79   หมายถึง การปฏิบัติการสอนดี  
  คะแนนร้อยละ 80-100   หมายถึง การปฏิบัติการสอนดีมาก   
 3) น าแบบสังเกตการสอนของครูที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4) น าแบบสังเกตการสอนของครูที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบการใช้ภาษา 
ความถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบ 
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สังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ KWLH-Plus เท่ากับ 1.00 
 5) น าแบบประเมินสังเกตการสอนของครูที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 
 5.3 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus มีการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus      
จ านวน 5 ข้อ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ ตัวแปร หรือประเด็นส าคัญท่ีต้องการทราบข้อมูล 

2) สร้างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ให้สัมพันธ์กับประเด็นหรือค าส าคัญที่ต้องการทราบข้อมูล 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสรา้งแบบสังเกตการสอนของคร ู

สร้างแบบสังเกตการสอนของครู ตามขอบเขตเนื้อหาการจดัการเรียนรู้ 

น าแบบสังเกตการสอนของครูที่สรา้งขึ้นเสนอต่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ 
การใช้ภาษา ความถูกตอ้งของขอค าถามจากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแบบสังเกตการสอนของคร ูที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อหาค่า IOC 

น าแบบสังเกตการสอนของคร ูที่ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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  3) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบการใช้
ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 4) น าแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ     
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบการใช้ภาษา ความ
ถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ      
แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus เท่ากับ 1.00 
 5) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยปรับแก้ไข
แบบสัมภาษณ์คือการเพ่ิมเติมส่วนข้อมูลผู้สัมภาษณ์ โดยระบุระดับชั้นที่สอน และปรับข้อค าถามให้
ชัดเจน และเข้าใจง่าย แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ของครูระหว่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

  

ศึกษาทฤษฎี หลักการ ตัวแปร หรอืประเด็นส าคญัที่ต้องการทราบขอ้มูล 

สร้างข้อค าถามใหส้ัมพันธ์กับประเด็นหรือค าส าคัญทีต่้องการทราบขอ้มูล 

น าแบบสัมภาษณ์ทีส่ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา      

ความถูกตอ้งของข้อค าถามจากนั้นปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

น าแบบสัมภาษณ์ที่แกไ้ขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาคา่ IOC 

น าแบบสัมภาษณ์ทีไ่ดร้ับการปรับปรุงแก้ ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 
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 5.4 แผนการจัดการเรียนรู้วชิาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง มีขั้นตอน
ในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา       
พุทธมณฑล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระท่ี 1 การอ่าน 
 2) ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 3) ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
 4) วิเคราะห์ และก าหนดเนื้อหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
 6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีข้อเสนอแนะคือให้เลือกเนื้อหาของบทความที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนมาใช้
เป็นบทอ่าน เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 7) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล ตรวจสอบการใช้
ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบ KWLH-Plus เท่ากับ 1.00 
 8) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลได้แนะน าให้ปรับเกณฑ์การประเมินเป็นร้อยละ 70 คือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ใน
ระดับคุณภาพด ี
 9) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

 

5.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWLH-Plus ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 3) จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือก าหนดเนื้อหาในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          

และหลักสตูรสถานศึกษากลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ                         
การจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 

วิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาเพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรยีนรู ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา  
และความถูกต้องของข้อค าถาม จากน้ันปรับปรุงและแก้ไข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่า IOC 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สมบูรณแ์ล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 

น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

เนื้อหา 

จ านวนข้อแต่ละระดับพฤติกรรม 

รวมจ านวน 
(ข้อ) 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห ์

สัง
เค

รา
ะห

 ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

1. การอ่านนิทาน 2 2 3 1 2 10 

2. การอ่านโฆษณา 2 2 3 1 2 10 
3. การอ่านบทความ 2 2 3 1 2 10 
4. การอ่านบทร้อยกรอง 2 2 3 1 2 10 

รวม 8 8 12 4 8 40 

 
 

 4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 65 ข้อ 
 5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่แก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เท่ากับ 1.00 
 7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเรื่องการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมาแล้วเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 8) น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์หาค่า     
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
     8.1) ค่าความยากง่าย (p) คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ตอบแบบทดสอบถูกในแต่ละข้อต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 
129) ได้แบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.80  
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     8.2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) คือ การตรวจสอบว่าแบบทดสอบสามารถจ าแนก
นักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดี เพียงใด โดยใช้ เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้ งแต่  0.20 ขึ้นไป             
ได้แบบทดสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.80 
    8.3) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบการวัดค่าความเชื่อมั่นที่สม่ าเสมอ
และคงที่  โดยผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-
Richardson โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.84 แล้วจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว จ านวน 40 ข้อ มาเป็นแบบทดสอบ          
หลังเรียน 
        9) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 13 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย         

และหลักสตูรสถานศึกษากลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสร้างวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมวีิจารณญาณ  

จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เปน็แบบทดสอบปรนยั                

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 65 ข้อ  

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา และความถูกต้องของข้อค าถาม จากน้ันปรับปรุงและแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่แกไ้ขแล้ว                                

เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อหาค่า IOC 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทีไ่ด้รบัการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้

ทดลอง (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)     

ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น แล้วเลือกข้อสอบที่มคีุณภาพมา 40 ข้อ 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทีส่มบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุม่ตัวอย่าง 
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 5.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นใน
ระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ
น้อย และระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด มาค านวณหาค่าเฉลี่ยและน าค่าเฉลี่ย        
ไปเทียบกบัเกณฑ์การประเมิน ซึ่งค าถามที่มีการใช้มีการก าหนดค่าความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1     หมายถึง    ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด  
  ระดับ 2     หมายถึง    ความคิดเห็นในระดับน้อย   
  ระดับ 3     หมายถึง    ความคิดเห็นในระดับปานกลาง  
  ระดับ 4     หมายถึง    ความคิดเห็นในระดับมาก   
  ระดับ 5     หมายถึง    ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  
 การให้ความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได้ เกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย          
โดยพิจารณาค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49   หมายถึง เห็นด้วยน้อย   
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49   หมายถึง เห็นด้วยมาก   
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด   
 3) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา และความถูกต้องของข้อค าถาม 
 4) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
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 5) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 6) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 14  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชน 

การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 
6. การด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองมีขั้นตอนการด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นก่อน       
การทดลอง ขั้นทดลอง และข้ันหลังการทดลอง มีรายละเอียดแต่ละข้ัน ดังนี้ 
 1) ขั้นก่อนการทดลอง  
 1.1 ท าการทดสอบก่อนทดลอง (Pretest) วัดความรู้ของครูที่สอนภาษาไทยที่เป็น           
กลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยท่ีมีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบการใช้ภาษาและ
ความถูกต้องของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อหาค่า IOC 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสมบูรณ์แล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
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วิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยใช้แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ใช้เวลา
ท าแบบวัดความรู้ก่อนทดลอง จ านวน 1 ชั่วโมง 
 1.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus ส าหรับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดอบรมให้ความรู้ครู  เรื่องการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ในคาบที่ 8 ซึ่งเป็นคาบกิจกรรม 
PLC ของโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จ านวน 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดแต่ละชั่วโมง
ดังนี้ 
 ชั่วโมงท่ี 1 การจัดอบรม เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 วิทยากรเตรียมสื่อพาวเวอร์พ้อยท์ และแจกเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ชั่วโมงท่ี 2   การจัดอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 วิทยากรเตรียมสื่อพาวเวอร์พ้อยท์ และแจกเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิค           
การสอนแบบ KWLH-Plus โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการ ขั้นตอนการสอนแบบ KWLH-Plus 
และการน าไปใช้กับผู้เรียน 
 ชั่วโมงที่ 3 แนวทางการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค          
การสอนแบบ KWLH-Plus 
 วิทยากรอธิบายแนวทางการสร้างกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ใน
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 1.3 ผู้วิจัยและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง        
ใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง มีการทดสอบหลังเรียนจ านวน 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง  
 2) ขั้นทดลอง  
 2.1 สร้างตารางการนิเทศครูเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน            
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ระยะเวลาในการประเมิน
เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง 
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ตารางที่ 3  ตารางการนิเทศครูเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus  

 

ครั้งท่ี ผู้ไดร้ับการนเิทศ ผู้นิเทศ 

1 

ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 3 

ครูคนท่ี 2 ครูคนท่ี 1 

ครูคนท่ี 3 ครูคนท่ี 2 

2 

ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2 

ครูคนท่ี 2 ครูคนท่ี 3 

ครูคนท่ี 3 ครูคนท่ี 1 

3 

ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 3 

ครูคนท่ี 2 ครูคนท่ี 1 

ครูคนท่ี 3 ครูคนท่ี 2 

 

 2.2 ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้
เวลาสอน 8 ชั่วโมง มีการทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง 
 2.3 ด าเนินการนิเทศครูเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง     
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยใช้แบบประเมินสังเกตการ
สอนของคร ูจ านวน 3 ชุด ประเมินเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง 
 2.4 ครูกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus หลังจากจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ 
 3) ขั้นหลังการทดลอง  
 3.1 เมื่อด าเนินการทดลองแล้ว ท าการทดสอบหลังทดลอง (Posttest) กับครูที่ เป็น          
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus โดยใช้แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกับก่อนทดลอง เป็นข้อสอบแบบอัตนัย           
จ านวน 2 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ตรวจผลการทดสอบ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 3.2 ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
น ามาทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/5 และ 3/7 จ านวน 90 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
ตรวจผลการทดสอบ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวีทางสถิติ 
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 3.3 สอบถามความคิดเห็นของครูโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทย            
ที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus        
แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus (Index of them Objective Congruence : IOC) 
 2) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินสังเกตการสอนของครู (Index of them 
Objective Congruence : IOC)  
 3) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ครู ( Index of them Objective 
Congruence : IOC) 
 4) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
อย่ างมี วิ จารณ ญ าณ โดยใช้ เทคนิ คการสอนแบบ  KWLH-Plus (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) 
 5) ห าค่ าดั ชนี ค วาม สอดคล้ อ ง ( Index of Item Objective Congruence: IOC)        
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)     
ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น  
 6) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อ            
การสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus (Index of 
them Objective Congruence : IOC)  
 7.2 ทดสอบสมมติฐาน  
 1) ใช้สถิติ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 
2552) ในการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีสูตรดังนี้ 
  DS (%) = (Y-X) 
 
  DS (%) = คะแนนร้อยละของพัฒนาการผู้เรียน 
  X = คะแนนวัดครั้งก่อน 

X100 
(F-X) 
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  Y = คะแนนวัดครั้งหลัง 
  F = คะแนนเต็ม 

  ระดับคะแนนพัฒนาการ 
  76 – 100 = พัฒนาการระดับสูงมาก 
  51 – 75  = พัฒนาการระดับสูง 
  26 – 50  = พัฒนาการระดับกลาง 
  1  – 25  = พัฒนาการระดับต้น 
 2) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคะแนนร้อยละในการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักเรียน 
  3) วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัด        
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Rating Scale)         
แบบ 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4) ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (x̅) และร้อยละ ในการวิเคราะห์ผลความสามารถด้านการจัด       
การเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus               
ใช้เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ดังนี้ 
  ปฏิบัติ   1  คะแนน 
  ไม่ปฏิบัติ  0  คะแนน 
 การให้ความหมายของค่าเฉลี่ยแบบสังเกตที่วัดได้ เกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย
พิจารณา ดังนี้ 
 คะแนนร้อยละ 0-49  หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 คะแนนร้อยละ 50-59 หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

อยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนร้อยละ 60-69 หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

อยู่ในระดับปานกลาง    
 คะแนนร้อยละ 70-79 หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

อยู่ในระดับดี 
 คะแนนร้อยละ 80-100 หมายถึง ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู

อยู่ในระดับดีมาก 
 5) ใช้สถิติ t-test one sample test ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือ 6 ชนิด 
น าไปทดลองใช้กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 90 คน 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิค    
การสอนแบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75% 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และ       
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบความรู้ของครูที่สอนภาษาไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค
การสอนแบบ KWLH-Plus เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้
ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus            
มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
คนท่ี 

 
คะแนน 

ก่อนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(10) 

คะแนน 
หลังการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(10) 

คะแนน 
พัฒนาการสัมพัทธ ์

ระดับของ
พัฒนาการ 

1 5 10 100 สูงมาก 
2 2.5 9 86.67 สูงมาก 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า
ครูทั้ง 2 คน มีคะแนนร้อยละพัฒนาการสัมพัทธ์เท่ากับ 100 และ 86.67 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
 ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยสร้างตารางการนิเทศระหว่างครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง     
ผลการศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ     
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. ด้านการเตรียมการสอน 
 

   

1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจดับรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาไดค้รบถ้วน 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
แผนการจดัการเรียนรู้หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอยา่งทั่วถึง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนใหร้่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

1 0 1 1 0 1 0 1 1 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus (ต่อ) 
 
 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. ด้านการเตรียมการสอน          
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครบ
ทุกขั้นตอนท้ังกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมรวบยอด 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 

คิดเป็นร้อยละ 75 75 100 75 75 100 75 100 100 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
1. ครูผู้สอนมีการน าเขา้สู่บทเรียน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจดักิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีการสอน
อ่านแบบ KWLH-Plusดังนี ้
   2.1 ขั้น K ครูสอบถามความรู้เดมิของนักเรียน 
(Know- K)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.2 ขั้น W ครูถามค าถามนักเรยีน (What - W)  0 1 1 1 1 0 1 1 1 
   2.3 ขั้น L นักเรียนอ่านรายละเอียด (Learn - L)  0 1 1 1 1 1 1 1 1 
   2.4 ขั้น H นักเรียนหาความรู้เพิม่เติม (How- H)  0 1 1 0 1 1 1 1 1 
   2.5 ขั้น Plus นักเรียนสรา้งแผนผังความคิด    1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   2.6 ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่
อ่าน 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 

   2.7 นักเรียนฝึกเพิ่มเตมิการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขยีนแผนผัง
ความคิดและสรุป 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 

คิดเป็นร้อยละ 50 100 100 75 75 100 100 100 100 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 



 87 
 
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู ้          
1. ครูผู้สอนเตรยีมสื่อและแหล่งการเรยีนรู้ครบถ้วน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนใช้สื่อและแหล่งการเรยีนรู้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ด้านการวัดและการประเมินผล          
1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลถูกต้องตาม
เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

  
 

 

จากตารางที่ 6 พบว่าครูผู้สอนมีการปฏิบัติครบตามขั้นตอนทั้ง 3 ครั้ง โดยคิดค่าร้อยละของ
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการเตรียมการสอน มีค่าร้อยละเท่ากับ 86 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าร้อยละเท่ากับ 89 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ด้านสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ ค่าร้อยละเท่ากับ 100 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดีมาก และด้านการวัด
และการประเมินผล ค่าร้อยละเท่ากับ 100 ระดับความสามารถอยู่ในระดับดีมาก  
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75%  
 ผู้วิจัยได้ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้าน    
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เป็นแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 ชุด เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ น ามาทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/5  และ 3/7 จ านวน 90 คน      
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิค      
การสอนแบบ KWLH-Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 7  
 

ตารางที่ 6  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 

การทดสอบ จ านวน (N) คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ t 

หลังเรียน 90 40 32.34 3.31 80.86 6.73* 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ     
จากสื่อออนไลน์โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3            
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 90 คน ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด    
มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) หลังเรียนเท่ากับ 32.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 80.86 
ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบกับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่าสูงกว่าเกณฑ์           
ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และ การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชน    
การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 3 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

รายการ (X̅) S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาก
ขึ้น 

5 0 มากที่สุด 

1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน 5 0 มากที่สุด 

1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 มากที่สุด 

1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

5 0 มากที่สุด 

1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนสามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

5 0 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 5 0 มากที่สุด 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  KWLH-Plus 
สามารถท าให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

5 0 มากที่สุด 

2.3 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ KWLH-Plus 

4.33 0.58 มาก 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 

5 0 มากที่สุด 

2.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  
KWLH-Plus เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ 

5 0 มาก 

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  
เป็นวิธีการสอนที่มีประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันได้ 

5 0 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  
KWLH-Plus 

4.83 0.19 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.92 0.10 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และ       
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด   
(X̅ = 4.92, S.D.= 0.1) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย
มากที่สุดทุกด้านซึ่งเรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ ด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
(X̅ = 5, S.D.= 0)  ล าดับรองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus (X̅ = 4.83, S.D.= 0.19)  ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูผู้สอนมีความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุดทุกรายการ ดังนี้ ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
มากขึ้น การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน  การสร้างชุมชนการเรียนรู้    
ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหา    
การเรียน  การสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 5, S.D.= 0)   
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ครูผู้สอนมีความเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุดจ านวน 4 รายการดังนี้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  KWLH-Plus สามารถท าให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบ     
มากยิ่งขึ้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus สามารถพัฒนา
ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus  เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus เป็นวิธีการสอนที่มีประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับ     
มากที่สุด (X̅ = 5, S.D.= 0) ล าดับรองลงมา คือ ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ KWLH-Plus อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D.= 0.58) และนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ก ร ะบ วน ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย วิ ธี ก า รส อ น อ่ าน แ บ บ  KWLH-Plus อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก                             
(X̅ = 4.33, S.D.= 0.58)  ตามล าดับ 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิ จั ย เรื่ อ ง  การสร้ างชุ มชนการเรียนรู้ ท างวิ ช าชี พท างวิ ช าชี พ ครูภ าษ าไทย                  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากออนไลน์โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผน   
การวิจัยเป็นแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ                            
1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของ
นักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ตามเกณฑ์  75% 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                     
ภาคเรียน  ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 3 คน 
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sample) ด้วยวิธีจับสลาก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่  3/1, 3/5 และ 3/7 จ านวน 90 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561                  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sample) ด้วยวิธีจับสลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชน   
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 2) แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอน   
ในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus          
3) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 4) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางวิชาชีพครูภาษาไทย             
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ 
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ครูผู้สอนทั้ง 2 คนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ มีคะแนนร้อยละพัฒนาการ
สัมพัทธ์เท่ากับ 100 และ 86.67 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก  
 2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จากครูทั้ง 3 คน อยู่ในระดับดีมาก 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅) หลังเรียนเท่ากับ 32.34 คิดเป็นร้อยละ 80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 75%  ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อด้านการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ ในระดับมากที่สุด คือ มีความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 5 และ               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0   
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus สรุปอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนทั้ง 2 คนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชน     
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus สูงกว่าก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท าให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันภายในกลุ่ม มีการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการสร้างชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ครูได้ตระหนักที่จะร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจนเกิด          
การแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ และความคิดเห็นของครูในกลุ่ม และร่วมพัฒนาการจัดการเรียน       
การสอนที่เป็นแนวทางเดียวกัน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเหมือนการมีเพ่ือนร่วมคิด 
ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน กระทั่งเกิดเป็นความกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  S.M. Hord. (1997) ได้กล่าวในการ
สังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ  ว่า พลังการเรียนรู้  
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(Powerful  learning) ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น  กล่าวคือ  มีการ
ค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจ
มาก่อน สอดคล้องกับ สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543: 127) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมายถึง ชุมชนที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตน           
มีรูปแบบการคิดใหม่ มีการตั้งความมุ่งหวังไว้สูง โดยมีการเรียนรู้ การคิดและท าร่วมกันอย่างอิสระ
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ศิริปรียา ใจบุญมา (2561: 90) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
เครื่องมือวัดการปฏิบัติของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การท างานร่วมกันระหว่างครูในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการน าเสนอและแบ่งปันประสบการณ์สอนร่วมกับสมาชิก
ในกลุ่มชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มก็ยินดีรับฟัง
ด้วยทัศนคติที่ดีต่อกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สมุทร สมปอง (2558: 139-140) 
ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา : 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จากการทดสอบครูที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 81.25 เนื่องจากครู
ได้มีการร่วมมือกันท างานการเรียนการสอน วางแผนรวมกัน พูดคุย สะท้อนผลการท างานในกลุ่มย่อย
ทุกวันอย่างไม่เป็นทางการ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดทั้งผลส าเร็จทุกสัปดาห์ การที่ครู
มีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องการสอนท าให้ได้แนวคิด และประสบการณ์ที่ประสบผลส าเร็จ เป็น        
การพัฒนาตนเองจากเพ่ือนครูด้วยกัน  
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้
จัดอบรมให้ความรู้ครูในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและทบทวนความรู้
ของครูในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น ความหมายและความส าคัญ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ททางวิชาชีพ ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน อีกทั้งการมี
ส่วนร่วมและได้ร่วมวางแผนการด าเนินโดยมีการจัดวางตารางการเข้านิเทศเพ่ือนครู มีการพุดคุยกัน
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับปัญหาที่พบหลังจากการปฏิบัติการสอน ความร่วมมือและ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ครูมี
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ               
ธีรยุทธ รุจาคม (2561: 20) ได้กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional 
Learning Community (PLC) คือ สภาพการด าเนินงานของกลุ่มคนหรือความเป็นอยู่ของบุคคลใน
ชุมชน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพที่มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อความรู้ดังกล่าวได้รับการปฏิสัมพันธ์
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แลกเปลี่ยนกันเพ่ือจะก่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญมีเป้าหมายสูงสุดของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพ คือการประสบผลสัมฤทธิ์หรือบรรลุเป้าหมายที่กลุ่มชุมชนตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
เสถียร อ่วมพรหม (2560: 2) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นชุมชนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน โดยกระบวนการเรียนร่วมกันของบุคคลทั้งหมดของชุมชน บุคลากร
ทั้งหมดในชุมชนมีอิสระการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีการคิดค้นและ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้ที่หลากหลาย มีการคิดค้นและเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานร่วมกัน มีการแบ่งปันความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและศักยภาพที่ก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ได้สอดคล้องกับ แนวคิดของ              
ศิ ริป รียา  ใจบุญ มา (2561: 9) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community) หรือ PLC เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมที่กระท าการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างสมาชิกของชุมชนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด
ร่วมกันไว้ คือการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จากการปฏิบัติของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือน าไปสู่             
แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความยั่งยืนในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558: 112) ได้กล่าวว่า PLC หรือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            
เป็นวิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครู
ไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการท างาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมุทร สมปอง (2561: 143-144) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา : การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 81.25 เนื่องมาจาก ครูได้เข้าอบรมและได้ศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรในการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แล้วจึงได้น ารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน       
การจัดการเรียนการสอนในสภาพจริง มีการประชุมหลังการสอน และได้สนทนา พูดคุยเรื่องการเรียน
การสอนจากการปฏิบัติงานร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัสมัสห์ อาแด (2561: 90 )         
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือ   
ร่วมพลังในโรงเรียนประถมศึกษา ผลจากการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพบว่า ครูผู้สอน   
มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ   
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และก าหนดเป้าหมายในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน    
ครูได้ร่วมคิดกับเพ่ือนร่วมงานไปพร้อมกัน ด้วยกระบวนการวิจัยแบบร่วมมือ สอดคล้องกับณัฐกิตติ์    
สิริวัฒนาทากุล (2562: 176-177) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครูได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ครูได้รับความรู้และลงมือ
ปฏิบัติ และการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมใจกัน
แก้ปัญหาผู้เรียนท าให้สามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มีผลดีต่อครูผู้สอน กล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการพัฒนางานสอนของครู           
เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้สึกที่อยากร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียน ซึ่งเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนมีผลดียิ่งขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 75%  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  KWLH-Plus ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅) หลังเรียนเท่ากับ 32.34 คิดเป็นร้อยละ 80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 75%  ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะการใช้ เทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus เป็นกรอบในกิจกรรม การเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ขั้นตอนของเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ในแต่ละขั้นตอนล้วนท าให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด การท ากิจกรรมตามกระบวนการ KWLH-Plus ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
คิดรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้ทักษะ การตั้งค าถาม การคาดคะเน และการใช้ความรู้เดิม
เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้นกว่า เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
ท าให้นักเรียนสามารถควบคุมการอ่านของตนเองได้มากขึ้น  สอดคล้องกับกิตติกาญจน์  อินทเกตุ 
(2557: 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะเทคนิค 
KWLH-Plus เป็นเทคนิคที่มีกระบวนการสอนต่าง ๆ ที่จะพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้มี
ประสิทธิภาพและท าให้นักเรียนได้น าความรู้เดิมจากการอ่านมาใช้ และมีกรอบหรือตารางบันทึก
ข้อมูลประเด็นส าคัญ ถ้านักเรียนไม่ได้บันทึกก็สามารถน าไปเขียนสรุปเพ่ิมเติมได้ สอดคล้องกับเสาวภา 
ช่วยแก้ว (2557: 93) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของ             
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH-Plus พบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการอ่านเริ่มต้นจากการกระตุ้นประสบการณ์
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านโดยการบันทึกถึงความรู้เดิมที่มีเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ 
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หลังจากนั้นคาดเดาว่าจะพบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน การตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ใน
ระหว่างการอ่าน ในขณะที่อ่านให้นักเรียนหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือตอบค าถามที่ได้ เขียนไว้ หลังการอ่าน 
ได้มีการอธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน ทบทวนถึงค าถามในสิ่งที่อยากรู้ว่าได้ค าตอบตรงตามที่
ต้องการหรือไม่ ในขณะที่ขั้น H (how can we learn more) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องคิดเพ่ือหาความรู้
เพ่ิมเติม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่จะสืบค้นหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่าง
หลากหลายต่อไป ส่วนการจัดท าแผนภาพความคิดนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ง่ายขึ้น เพราะข้อมูลได้มีการบันทึกโครงสร้างอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับทรรศนีย์  แก้วนก (2556: 115) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
ร่วมกับนิทานพ้ืนบ้าน ที่มีการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
ร่วมกับนิทานพื้นบ้าน มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษ หลังทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus 
เป็นเทคนิคที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่านและกระตุ้นความคิดขณะที่อ่าน จัดการทบทวน
ความรู้เดิมของตนเอง ได้น าความรู้เดิมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะเรื่องที่
นักเรียนต้องอ่าน คิดและท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน   
 นอกจากนี้อาจเป็นเพราะสื่อออนไลน์ที่ ใช้ประกอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็น           
เรื่องที่นักเรียนสนใจ มีภาพประกอบสวยงามและดูทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและ           
เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยได้เลือกน า
สื่อออนไลน์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่นักเรียนให้ความสนใจ เลือกใช้เนื้อหาที่ไม่ยาวจนเกินไปมาสร้างเป็น
แบบฝึกการอ่าน จึงดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับณิชาพร ปรีชาวิภาษ และ
รังษิมา  สุริยารังสรรค์ (2555: 102) ที่พบว่า นักเรียนมมีความสนในการอ่านจับใจความก่อนและหลัง
เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแสดงว่าแบบฝึกท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนมีภาพประกอบสวยงามท าให้
นักเรียนกระตือรือร้นต้องการเรียน และปฏิบัติกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบฝึกการอ่าน             
จับใจความ เพราะการพัฒนาแบบฝึกมีการเลือกเนื้อหาที่หลากหลายอยู่ในความสนใจของผู้เรียน 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้         
และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.92, S.D.= 0.1)  และด้านที่ครูมีความเห็นมากที่สุด คือ ด้านการสร้างชุมชน   
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเพราะ รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นรูปแบบที่ครู
ได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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อย่างกัลยาณมิตรระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน อีกทั้งครูสามารถน าชั่วโมงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ. 0206/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สอดคล้องกับ 
สมุทร สมปอง (2561: 145) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนประถมศึกษา : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนนร่วม พบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยรวม
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมจิตศึกษาเพ่ือพัฒนาปัญญาภายใน
ของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู เป็นรูปแบบที่ครูได้พัฒนางานการเรียนการสอนเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนครูได้
พัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงานซึ่งเห็นเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญครูได้มีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
เพ่ือนครูด้วยกันเอง ได้ผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตาม ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนครูด้วยกันใน                     
การพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบและได้เผยแพร่ผลงาน ครูจึงเกิดความภาคภูมิใจและมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
 ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นอันดับ 2 อาจเพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค KWLH-Plus มีขั้นตอน
การพัฒนาการอ่านที่ชัดเจน เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus เป็นเทคนิคที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านการอ่าน อีกท้ังยังกระตุ้นความคิดขณะที่อ่าน ผู้เรียนจะได้น าความรู้เดิมมาประกอบการ
พิจารณาเรื่องที่อ่าน และตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้ในระหว่างการอ่าน และหาค าตอบโดยการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามที่ผู้เรียนต้องการรู้ จึงท าให้ผู้เรียนได้ความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
อรัญญา แสงวิจิตร (2556: 136) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการใช้แบบจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดก าแพงแสนเมืองน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดอาจเป็น
เพราะว่าการสอนด้วยเทคนิค KWLH-Plus ช่วยให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนและ
เชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอน ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านเนื่องจากมีกรอบและแนวทางให้นักเรียนฝึกโดยมี
ครูคอยดูแลการฝึกของนักเรียนและคอยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามเพ่ือแสวงหาค าตอบจากเรื่อง          
ที่ อ่าน สอดคล้องกับ ฉัตรแก้ว ภูนาหา (2559: 56 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ            
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาพระนอน
วิทยาคม โดยใช้เทคนิค KWLH-Plus ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค  KWLH-Plus โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ในขณะที่อ่านบทอ่าน และครูพัฒนาบทอ่าน
ที่เป็นสื่อการสอนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การเรียนรู้และการศึกษาครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1. เนื่องจากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกอบด้วยสมาชิกครูภาษาไทยจ านวน 3 คน ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้นั้นมีความจ าเป็นมากที่
จะต้องมีการพูดคุย  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการพบปะพูดคุยกับ
ครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกวันอังคาร ในชั่วโมง PLC ของโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือเป็น        
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระยะแรก พบว่าการรวมกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอต่อ
การเริ่มสร้างชุมชน ด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องประสบการณ์ และพ้ืนฐานความรู้ของครู
ไม่เท่ากัน อีกทั้งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับสมาชิกบางท่าน ดังนั้นจึงควรเพ่ิม
ช่องทางในการการติดต่อพูดคุย แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู เพ่ือท าให้
สมาชิกครูได้พูดคุยกันมากขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันไลน์  
 2. จากการด าเนินการนิเทศครูเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน         
เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus โดยใช้แบบประเมินสังเกต    
การสอนของครู โดยมีการผลัดกันนิ เทศตามตารางที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่าค รูมีระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากการนิเทศติดตาม และ
การพูดคุยให้ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตรหลังจากการนิเทศทุกครั้ง ท าให้ครูมีพัฒนาการความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3. จากการด าเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus จ านวน 8 ชั่วโมง     
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนแบบ KWLH-Plus มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนักเรียนต้องพบกับบทความที่
เป็นการวิเคราะห์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ดังนั้นครูจึงต้องกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-
Plus ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท าให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่ ใช้ เทคนิค KWLH-Plus ในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน     
การอ่านที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรน าเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ไปใช้กับการอ่านประเภทอื่น ๆ  
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus  

 แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  

 แบบสัมภาษณ์ครผูู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ KWLH-Plus 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
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แบบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคนิค 
การสอนแบบ KWLH-Plus ของผู้สอน 

 
ค าชี้แจง   ให้ครูผู้สอนตอบค าถามตามที่โจทย์ก าหนด 
1. จงอธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
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................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
2. จงอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  (5 คะแนน) 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
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เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus  

จุดประสงค์ 
1. ครูผู้สอนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชน

การเรียนรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 
2. ครูผู้สอนสามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้ครบทุกข้ันตอน 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 
.1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 5 คะแนน 
 5 คะแนน: อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้ 
  ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 
 4 คะแนน: อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้  
  แต่ขาด 1 ประเด็น 
 3 คะแนน: อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้  
  แต่ขาด 2 ประเด็น 
 2 คะแนน: อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้  

   แต่ขาด 3 ประเด็น 
 1 คะแนน: อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้  
  แต่ขาด 4 ประเด็น 
 0 คะแนน: ไม่สามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชน          
               การเรียนรู้ได้  
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  5 คะแนน 

5 คะแนน: อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้ครบทุกขั้นตอน 
 4 คะแนน: อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้แต่ขาด 1 ขั้นตอน 
 3 คะแนน: อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้แต่ขาด 2 ขั้นตอน  
 2 คะแนน: อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้แต่ขาด 3 ขั้นตอน 
 1 คะแนน : อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้แต่ขาด 4-5 ขั้นตอน 
 0 คะแนน: ไม่สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ได้ อธิบายผิดพลาด  
  คลาดเคลื่อน ไม่เรียงล าดับ 
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แนวค าตอบแบบทดสอบวัดความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus  

 

1. จงอธิบายอธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการปฏบิัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
 ความหมาย 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายในการท างานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน /การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันของครู 
 หลักการและแนวทาง 

สร้างภาวะผู้น าร่วมกัน  สร้างและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่หมูคณะ สร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วม สร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูล /  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์การ ต้อง
ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใต้
การมีส่วนร่วมของทุกคน 
2. จงอธิบายการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  (5 คะแนน) 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
 1. เตรียมความพร้อมให้ความรู้พื้นฐานด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 2. กิจกรรมฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
       2.1 น าเข้าสู่บทเรียน  
       2.2 เสนอหัวข้อเรื่องให้นักเรียนตอบในขั้น K  
  นักเรียนรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง เขียนค าตอบลงใน K  
       2.3 ครถูามค าถามนักเรียน อยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่องดังกล่าว ขั้น W เขียนค าตอบลงใน W 
       2.4 ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องและให้เขียนตอบลงในชอง L ให้ทั่วถึงทุกคน คือ 
ขั้น L นักเรียนรู้อะไรบ้าง 
  2.5 ให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมในข้ัน H โดยถามค าถามว่านักเรียนจะหาความรู้เพ่ิมเติม
ในเรื่อง ดังกล่าวได้จากท่ีใดบ้าง และอย่างไร นักเรียนช่วยกันตอบ ลงในช่อง H  
       2.6 นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
       2.7 นักเรียน และครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน 
       2.8 นักเรียนฝึกเพ่ิมเติมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขียนแผนผัง
ความคิดและสรุป 
 3. วัดและประเมินผลการคิดโดยใช้แบบฝึกหัดย่อย หรือให้สรุปวิธีคิด 



 112 
 

แบบสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอน 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

 
ชื่อผู้รับการสังเกต...........................................................................................ต าแหน่ง.......................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................สอนระดับชั้น............ ......................... 

แผนการเรียนรู้ที่..................หน่วยการเรียนรู้ที่..................เรือ่ง............................................................ 
สอนวันที่.................................................................................. ..............................................................  

 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ด้านการเตรียมการสอน 

1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน    

2. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้    
3. ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วน    

4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด 

   

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอย่างทั่วถึง    

6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกข้ันตอนทั้ง
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรม
รวบยอด 

   

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนมีการน าเข้าสู่บทเรียน    

2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plusดังนี้ 
   2.1 ขั้น K ครูสอบถามความรู้เดิมของนักเรียน (Know- K)  

   

   2.2 ขั้น W ครูถามค าถามนักเรียน (What - W)     

   2.3 ขั้น L นักเรียนอ่านรายละเอียด (Learn - L)     

   2.4 ขั้น H นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติม (How- H)     
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รายการประเมิน 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

   2.5 ขั้น Plus นักเรียนสร้างแผนผังความคิด       

   2.6 ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องท่ีอ่าน    

   2.7 นักเรียนฝึกเพ่ิมเติมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ 
KWLH และเขียนแผนผังความคิดและสรุป 

   

ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ครูผู้สอนเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ครบถ้วน    

2. ครูผู้สอนใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วน    

ด้านการวัดและการประเมินผล 
1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้    

2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลถูกต้องตามเครื่องมือและเกณฑ์
การวัดและประเมินผล 

   

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................ผู้สังเกต 

 

          (...................................................) 
 

 
 
 
 
 
 



 114 
 

แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

 
ชื่อ – สกุล......................................................................... ....... ระดับชั้นที่สอน ............................ 

1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ................................... 
4. ข้อเสนอแนะต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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5. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    วิชา ภาษาไทย       รหัสวิชา ท23101         
เรื่อง การอ่านจับใจความจากต านาน     ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา  1  คาบ  
ผู้สอน ครูวิจิตรา  สามาอาพัฒ                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  
 ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 1.2 ตัวช้ีวัด 
 ม. 3/3 ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 ม. 3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน   
2. สาระส าคัญ 
 การอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านเก็บสาระส าคัญหรือใจความส าคัญของเรื่อง
ที่อ่านได้ ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่
สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืนๆ ประโยคที่เป็นใจความส าคัญสามารถเป็นใจความได้โดย
ไม่ต้องมีประโยคอ่ืนมาประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความส าคัญเพียงประโยคเดียวหรือ
อย่างมากไม่เกินสองประโยค 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. สมรรถนะของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) ใฝ่เรียนรู้     
 2) มุ่งม่ันในการท างาน  
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6. สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
 1) ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
 2) หลักของการอ่านจับใจความส าคัญ 
       ด้านทักษะกระบวนการ 
    1) ทักษะการอ่านจับใจความ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) ใฝ่เรียนรู้     
 2) มุ่งม่ันในการท างาน  
7. ภาระ/ชิ้นงาน 
 แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระดับคุณภาพ 2 

ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-
Plus Chart 

แบบประเมินการบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ  
KWLH-Plus Chart 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนพฤติกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

มีความ
ร่วมมือกัน
ท ากิจกรรม 

มีการแสดง
ความคิดเห็น 

มีการรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

มีความ
รับผิดชอบ
ต่องานท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
12 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

               

               

               

               

               
               

               

               
               

               
               

               

               

               
               

               

               
               

     
                                                             ลงช่ือ.................................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

ความร่วมมือกันท า
กิจกรรม 

มีความสนใจ ตั้งใจและมี
ความกระตือรือร้นใน 
การท างาน 

ตั้งใจท างานและมีความ
กระตือรือร้น 

ตั้งใจท างานแต่ขาด
ความกระตือรือร้น 

การแสดงความคิดเห็น แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มทุกครั้งและมีเหตุผล
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มแต่ใช้เหตผุลไม่
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
แต่ไมม่ีเหตผุล 

การรับฟังความคดิเห็น ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่นทุกครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบ้าง 

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนเลย 

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตรงเวลาที่ก าหนด 

ท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

ท างานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน  อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน  9-10  คะแนน  อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน  6-8   คะแนน  อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน  3-5   คะแนน  อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน

ตารางช่อง 
K W L H 

 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 

Mapping) 
 

การสรุปใจความ
ส าคัญ รวม 

คะแนน 
(12) 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
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เกณฑ์การประเมินแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน
ตารางช่อง 
K W L H 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม 
- ระบุแหล่งค้นคว้า
ได้ 3 แหล่งขึ้นไป 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม
เป็นส่วนใหญ ่
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
2 แหล่ง 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการแต่ไม่
สอดคล้องกับค าถาม  
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
1 แหล่ง 

เขียนค าตอบไม่ครบ
และไม่สอดคล้องกับ
ค าถาม  
-ไม่ระบุแหล่งค้นคว้า 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 
Mapping) 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านครบทุก
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิด
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านทุก
แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 1
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 1 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 2
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 2 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 
- เชื่อมโยงความคิด 
ไม่สมัพันธ์กับค า
ส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
3 แห่งขึ้นไป 

การสรุปใจความ
ส าคัญ 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องครบทุก
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 1 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 2 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ KWLH-Plus Chart 
  ครูอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus และวิธีการเขียนบันทึก
ข้อมูลในแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart  

 2. กิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus) 
  2.1 น าเข้าสู่บทเรียน 
   ครูน าภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน จ านวน 1 ภาพ ให้นักเรียนดู 
ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบค าถามสั้น ๆ โดยมีแนวค าถามดังนี้ 
   - ภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับอะไร 
   - จากภาพมีเหตุการณ์ส าคัญอะไรเกิดข้ึน 
   - มีต านานที่เก่ียวข้องในภาพนี้หรือไม่ 
   ครูเชื่อมโยงภาพดังกล่าวเข้าสู่การอ่านจับใจความอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องต านาน           
ถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน 
  ขั้น K – What we know 
  2.2 ขั้น K – What we know คือการเสนอหัวข้อเรื่อง ให้นักเรียนตอบในขั้น K นักเรียนรู้
อะไรบ้างจากหัวเรื่อง เขียนค าตอบลงในตารางช่อง K  
   - ครูอธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ เช่น ความหมายและขั้นตอน
การอ่านจับใจความ 
   - นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ ครูแจกแบบฝึกอ่านจับใจความ 
เรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน และแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
   - ครูเสนอหัวข้อเรื่อง “ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน” เพ่ือให้นักเรียนพิจารณา 
แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกถึงความรู้เกี่ยวกับชื่อเรื่องว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับชื่อเรื่องที่จะอ่านมาก
เพียงใด โดยให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในตารางช่อง K 
  ขั้น W – What we want to know  
  2.3 ขั้น W – What we want to know ครูถามนักเรียนว่าอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง
ดังกล่าว  แล้วเขียนค าตอบลงในตารางช่อง W 
   - นักเรียนตั้งค าถามที่ต้องการรู้อะไรจากเรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน              
ที่จะอ่าน โดยบันทึกลงในตารางช่อง W โดยครูเน้นให้นักเรียนตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ แล้วอ่านเรื่อง
อย่างละเอียดและตรวจสอบสิ่งที่ได้กับการอ่านกับค าถามที่ได้บันทึกไว้ 
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  ขั้น L – What we have learned 
  2.4 ขั้น L – What we have learned ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องและให้เขียน
ตอบลงในตารางช่อง L ว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง  
   - นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน 
ลงในตารางช่อง L และตรวจสอบว่ามีค าถามใดบ้างที่ยังไม่ได้ค าตอบ  
   - นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละค าถาม และหากมีค าถามใด
ที่ยังไม่ได้ค าตอบให้นักเรียนเว้นไว้ เพ่ือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
  ขั้น H - How we can learn more 
  2.5 ขั้น H - How we can learn more ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมในข้ัน H  
   - ครูถามนักเรียนว่าจะหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน ได้
จากที่ใดบ้างนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่จะไปค้นคว้า อินเทอร์เน็ต หนังสือ เอกสาร
ต ารา หรือค้นคว้าจากห้องสมุด แล้วให้นักเรียนไปหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วบันทึก
ข้อมูลคววามรู้ที่ไปค้นคว้าในตารางช่อง H 
  ขั้นสร้างแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
  2.6 นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
   - นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ขั้น K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
         ขั้นสรุป 
         2.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องท่ีอ่าน 

   - นักเรียนและครูร่วมกับสรุปใจความส าคัญเรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน โดย
การซักถามและให้นักเรียนล าดับเรื่องให้ถูกต้องเพ่ือให้เข้าใจง่ายในภาษาของตนแองและบันทึกลง
แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
3. การวัดและประเมินผล 

 - นักเรียนและครูร่วมกับสรุปการจับใจความเรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน 
 - นักเรียนส่งแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
      2)  แบบฝึกอ่านจับใจความ เรื่อง ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน 
      3)  แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 



 124 
 

10.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต  
  2) หนังสือ ต ารา และเอกสาร   
  3) ห้องสมุดโรงเรียน 
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ใบความรู้  
เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ 

ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
 การอ่านเพ่ือจับใจความ เป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้อ่านเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านความหมาย
ของใจความ  
 ใจความส าคัญ  หมายถึง ใจความที่ เด่นสุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ 
ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้อง
มีประโยคอ่ืนประกอบ ซึ่งใน แต่ละย่อหน้าจะมีประโยคในความส าคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมาก 
ไม่เกินสองประโยค 
 ใจความรอง หรือ พลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให้ชัดเจนขึ้น  อาจเป็นการอธิบายให้
รายละเอียด ให้ค าจ ากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วน เพ่ือสนับสนุน
ความคิด ส่วนที่มิใช่ใจความส าคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือ รายละเอียด 
หลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
 วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น การท าเครื่องหมายเส้นใต้ 
การใช้สีต่างๆ กัน แสดงความส าคัญมากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับ
ใจความส าคัญที่ดี แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยส านวนภาษาและส านวนของตนเองไม่ควรย่อด้วยการตัดเอา
ข้อความส าคัญมาเรียงต่อกัน เพราะอาจท าให้ผู้อ่านพลาดสาระส าคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้กา ร
ตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ในการอ่านเพ่ือค้นหาใจความ ผู้อ่านควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  อ่านชื่อเรื่องทุกถ้อยค า ท าความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง เพราะ
โดยทั่วไปชื่อเรื่องจะให้แนวทางเก่ียวข้องกับเนื้อเรื่อง 
 ขั้นที่ 2  อ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้าอย่างละเอียด  เมื่ออ่านจบแต่ละย่อหน้าให้หาประโยค
ส าคัญของย่อหน้า 
 ขั้นที่ 3  จดบันทึกประโยคส าคัญของแต่ละย่อหน้าลงสมุด 
 ขั้นที่ 4  อ่านประโยคส าคัญที่จดบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
ทั้งหมด  เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นประโยคส าคัญของแต่ละย่อหน้าจริงหรือไม่ 
 ขั้นที่ 5 น าประโยคส าคัญทั้งหมดที่บันทึกไว้มาเขียนเรียงล าดับให้เป็นใจความโดยปรับภาษา
ให้สละสลวย และให้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน 
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 ขั้นที่ 6  อ่านใจความที่ปรับภาษาอย่างละเอียด  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ความชัดเจน               
การสะกดค า การเว้นวรรค และหลักภาษา 
 ตัวอย่าง 
ข้อความท่ี 1 
 

 

   ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือ การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้มีเงินเหลือเก็บ  
ข้อความท่ี 2 
 

 

ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือ ในสังคมไทยปัจจุบันเต็มไปด้วยความเชื่อมากกว่าความคิด                                         
 
 
 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างงานอาชีพให้มีฐานะพอมีพอกิน เพียงพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า เศรษฐกิจพอเพียง ต้องช่วยตัวเอง ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่อย่าง
ธรรมดา อยู่อย่างมีเหตุมีผล ถ้าเราด าเนินชีวิตเช่นนี้ ก็คงมีเงินเหลือเก็บ” 
 

“ในสังคมไทยปัจจุบันเต็มไปด้วยความเชื่อมากกว่าความคิด พฤติกรรมของผู้คนในสังคมแสดงให้
เห็นชัดเจนว่า  ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อมากกว่าอยู่ด้วยความคิด ดังนั้นถ้อยค าที่กระจกหลังของรถที่
ปรากฏตามท้องถนน จึงมีแต่ค าว่า รถคันนี้สี...ตรงข้ามกับรถที่เป็นสีจริง เช่น รถสีแดงก็เขียนว่า
รถคันนี้สีเขียว หรือในจอโทรทัศน์ก็มีแต่ความเชื่อมากกว่าความคิด แม้หลายรายการจะขึ้น
ตัวอักษรว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยก็ตาม จะมีสักกี่คนจะอ่านหรือฟังถ้อยค าเหล่านั้น 
หรือแม้แต่ในชีวิตทั่วไปในทันทีที่เกิดเรื่องประหลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนหรืออย่าง
ใดก็ตาม  สิ่งแรกที่คนในสังคมจะท าคือ บูชากราบไหว้และขอหวย สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเสียแล้วและเป็นที่เฮฮาส าหรับบางกลุ่ม คนในสายการเมืองและสายบันเทิงที่เป็นสาย
คุมความคิดและความรู้สึกของคนทั้งประเทศก็ใช้ความเชื่อน าเช่นกัน  จนดิฉันคิดว่า เราอาจ
เปลี่ยนแปลงสังคมแห่งความเชื่อนี้กลับมาเป็นสังคมแห่งการคิดได้ยากยิ่งแล้ว จึงอยากให้เรา
ช่วยกันท าสังคมแห่งความเชื่อนี้เป็นสังคมแห่งความเชื่อที่เป็นบวก แต่พอดีและพอควร” 
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 ข้อความท่ี 3  
      

 

ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือ รู้สึกว่าได้ผ่านการใช้ชีวิตมามากพอแล้ว ที่ยังมีชีวิตและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อยู่บ้าง ถือเป็นโชคดีและเป็นของแถม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ผมผ่านการใช้ชีวิตมามากแล้ว ทั้งชีวิตเพ่ือการงาน ชีวิตเพ่ือสังคม ชีวิตเพ่ือครอบครัว ญาติ
มิตร และชีวิตเพ่ือ ตนเอง รู้สึกว่าได้ผ่านการใช้ชีวิตมามากพอแล้ว ที่ยังมีชีวิตและท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้อยู่บ้าง ถือเป็นโชคดีและเป็นของแถม จึงใช้ชีวิตและท ากิจกรรมเท่าที่ท าได้ไปเรื่อยๆ 
อย่างสบายใจ แม้จะมีภาวะเจ็บป่วยอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงมากยังคงช่วยตัวเองได้ ไปไหนมาไหนได้ 
แม้ในอัตราที่ค่อนข้างช้าและเจ็บปวดเพราะมีแรงน้อย” 
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สื่อออนไลน์จากเว็บไซต์ Facebook.com ช่ือ Lanna 

 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ เมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนา มีราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระสิริโฉม
งดงามยิ่ง แอบรักกับชายเลี้ยงม้า ซึ่งเป็นการผิดกฎตามโบราณราชประเพณี แต่ด้วยความรักท่ีมีต่อกัน 
ทั้งสองได้แอบรักกันมาจนกระทั่ง พระราชธิดาเกิดตั้งครรภ์ เห็นจะปิดความไว้ไม่ได้อีกต่อไป จึง
หลบหนีตามกันมา พระราชบิดารู้ความเกิดความอับอายที่พระราชธิดาใฝ่ต่ า ก็ส่งทหารไล่ติดตาม           
 ทั้งสองระหกระเหินเดินป่า จนถึงร่มไม้ในที่ราบแห่งหนึ่งริมน้ าโขง ราชธิดาซึ่งทรงพระครรภ์
ได้หลายเดือนแล้วเสด็จต่อไปไม่ไหว จึงบอกชายคนรักว่าไปต่อไม่ไหว หิว และเหนื่อยอ่อน จะรออยู่
ที่นี่ ชายหนุ่มก็บอกนางว่า ให้รออยู่ที่นี่จะไปหาอาหารมาให้ อย่าเสด็จไปไหน แล้วชายหนุ่มก็เข้าป่า   
ไปหาอาหาร           
 กองทหารเชียงรุ้งตามมาทัน เห็นชายเลี้ยงม้าในป่า ก็เข้ารุมฟันแทง ตายอยู่กับที่ฝ่ายพระราชธิดา
รอชายคนรักจนเย็นมืดค่ าก็ไม่เห็นกลับมา ชะแง้เก้อชะเง้อคอยอยู่นาน ก็เห็นกองทหารของพระราชบิดา
ออกมาจากชายป่า เข้าล้อมพระราชธิดาไว้ แล้วทูลเชิญกลับไปยังนครเชียงรุ้ง 

ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน 
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พระราชธิดาตระหนกตกใจสังหรณ์ว่าชายคนรักจะเป็นอันตรายเสียแล้ว แต่ก็ยังแข็งใจ       
ตรัสถามทหารว่าเห็นชายหนุ่มหรือไม่ ทหารก็ทูลตอบว่า ได้ฆ่าตายเสียแล้วเมื่อทรงทราบดังนั้น            
พระราชธิดาทรงเสียพระทัยอย่างยิ่ง ทรงกรรแสงคร่ าครวญเกลือกกลิ้งอยู่กลับพ้ืน ใคร่ครวญเห็นว่า
คนรักก็ได้ตายจากไปแล้ว จะเสด็จกลับนครเชียงรุ้งก็คงถูกราชอาชญาสาหัส อีกทั้งทรงครรภ์กับชาย
เลี้ยงม้า ชาวเมืองคงจะดูแคลนเล่นไปจนตลอดพระชนม์  เมื่อได้สติจึงตั้งสัจจะอธิษฐาน เอาความรัก
อันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง ดึงปิ่นที่ปักผมออกมา แทงพระขมับของพระองค์เองจนโลหิตไหลออกมาเป็นสาย 
สิ้นพระชนม์อยู่ตรงนั้น สายพระโลหิตที่ได้หลั่งไหลออกมา ได้กลายมาเป็นต้นแม่น้ าแม่สายใน         
ทุกวันนี้ ส่วนพระวรกายของพระราชธิดาที่นอนเหยียดยาวจากใต้จรดเหนือ ก็กลายเป็นดอยนางนอน
จวบจนทุกวันนี้ อิตถีเพศของพระนางกลายเป็นถ้ าหลวง และส่วนของพระอุทรที่ทรงครรภ์ก็เป็น
ดอยตุง ส่วนที่เป็นพระเศียรกลายเป็นดอยท่า (ปัจจุบันเรียกดอยจ้อง) พระถันกลายเป็นดอยอีกลูกหนึ่ง
ขึ้นมา เรียกว่าดอยแม่ย่า ในต านานลาวจกจากพงศาวดารลาวเฉียง เล่าว่าปู่เจ้าลาวจกเทวบุตรก่ายบัน
ได้เงินลงมาจากสวรรค์ ต่อมาได้สร้างตุงใหญ่ขึ้นปักบนดอยจึงเรียกดอยนั้นว่าดอยตุง ส่วนดอยที่            
เกิดจากพระถันนั้น ยอดพระถันเป็นที่อยู่ของชายาปู่เจ้าลาวจก จึงเรียกว่าดอยแม่ ย่า ส่วนดอยที่           
เกิดจากพระเศียร เป็นดอยที่ราชโอรสปู่เจ้าลาวจกคอยพ่อ จึงเรียกว่าดอยท่า เชื่อกันว่าดอยทั้ง 3             
ในเทือกเขานางนอนนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ลาวจักราช ต้นวงศ์ของพญาเม็งราย ก่อนที่            
จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยาง เหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุง             
ถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของล้านนาประเทศ 

ที่มา : เฟซบุ๊ก ของ Lanna 
https://www.facebook.com/Lannalanguage/posts/1740298072702003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/surfa/Documents/THESIS%202561/5บท/Lanna 
file:///C:/Users/surfa/Documents/THESIS%202561/5บท/Lanna 
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ภาพ : เชียงราย บ้านเฮา 
ที่มา : ต านานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน จาก เฟซบุ๊ก ของ Lanna 
(https://www.facebook.com/Lannalanguage/posts/1740298072702003) 

 

file:///C:/Users/surfa/Documents/THESIS%202561/5บท/(https:/www.facebook.com/Lannalanguage/posts/1740298072702003)
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แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 

     เร่ือง.......................................................................................... 
 

ชื่อ ...........................................นามสกุล.........................................ชั้น .................. เลขท่ี  .......... 

ขั้นที่ 1 K – What we know 
นักเรียนรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 2 W – What we want to know  
นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 3 L – What we have learned 
นักเรียนรู้อะไรบ้าง เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 4 H - How we can learn more 
นักเรียนจะหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างและอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นการสรา้งแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
           นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ข้ัน K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
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ขั้นสรุปการอ่าน 
นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย     วิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา ท23101         

เรื่อง การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ    ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3              เวลา  1  คาบ  

ผู้สอน ครูวิจิตรา  สามาอาพัฒ                  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  
 ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน  
การด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 1.2 ตัวช้ีวัด 
 ม. 3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
 ม. 3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
 ม. 3/4 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน   
2. สาระส าคัญ 
 การโฆษณาเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจประเภทหนึ่ง มุ่งจูงใจเพ่ือประโยชน์ในการขายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามในเรื่องที่อ่าน ถ้าผู้อ่านมีวิจารณญาณในการซื้อสินค้าและบริการ 
ก็จะไม่ถูกชักจูงและหลอกได้ง่าย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถตีความ ประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
4. สมรรถนะของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1) ใฝ่เรียนรู้      
 2) มุ่งม่ันในการท างาน 
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6. สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
 1) การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ     
       ด้านทักษะกระบวนการ 
    1) ทักษะการตีความ 
    2) ทักษะการประเมินค่า 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1) ใฝ่เรียนรู้      

    2) มุ่งม่ันในการท างาน 
7. ภาระ/ชิ้นงาน 
 แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระดับคุณภาพ 2 

ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-
Plus Chart 

แบบประเมินการบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-

Plus Chart 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

มีความ
ร่วมมือกันท า

กิจกรรม 

มีการแสดง
ความคิดเห็น 

มีการรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

มีความ
รับผิดชอบ
ต่องานท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
12 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

               

               

               

               

               
               

               

               
               

               
               

               

               

               
               

               

               
               

     
                                                             ลงช่ือ.................................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

ความร่วมมือกันท า
กิจกรรม 

มีความสนใจ ตั้งใจและมี
ความกระตือรือร้นใน 
การท างาน 

ตั้งใจท างานและมีความ
กระตือรือร้น 

ตั้งใจท างานแต่ขาด
ความกระตือรือร้น 

การแสดงความคิดเห็น แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มทุกครั้งและมีเหตุผล
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มแต่ใช้เหตผุลไม่
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
แต่ไมม่ีเหตผุล 

การรับฟังความคดิเห็น ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่นทุกครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบ้าง 

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนเลย 

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตรงเวลาที่ก าหนด 

ท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

ท างานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน  อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน  9-10  คะแนน  อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน  6-8   คะแนน  อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน  3-5   คะแนน  อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน

ตารางช่อง 
K W L H 

 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 

Mapping) 
 

การสรุป
ใจความส าคญั รวม 

12 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
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เกณฑ์การประเมินแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน
ตารางช่อง 
K W L H 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม 
- ระบุแหล่งค้นคว้า
ได้ 3 แหล่งขึ้นไป 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม
เป็นส่วนใหญ ่
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
2 แหล่ง 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการแต่ไม่
สอดคล้องกับค าถาม  
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
1 แหล่ง 

เขียนค าตอบไม่ครบ
และไม่สอดคล้องกับ
ค าถาม  
-ไม่ระบุแหล่งค้นคว้า 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 
Mapping) 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านครบทุก
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิด
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านทุก
แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 1
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 1 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 2
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 2 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 
- เชื่อมโยงความคิด 
ไม่สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 3 แห่ง
ขึ้นไป 

การสรุปใจความ
ส าคัญ 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องครบทุก
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 1 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 2 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ KWLH-Plus Chart 
 ครูทบทวนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus และวิธีการเขียนบันทึกข้อมูลใน
แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart  

 2. กิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus) 
 2.1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูยกข้อความจากโฆษณาสินค้ามาให้นักเรียนตอบค าถาม 

 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อความจากโฆษณาท่ียกมา เช่น 
  ข้อความดังกล่าวน่าจะเป็นการโฆษณาของสินค้าประเภทใด 
  จุดประสงค์ของโฆษณาดังกล่าวคืออะไร 
  โฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ครูโยงเข้าสู่เนื้อหาการอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ 
 ขั้น K – What we know 
 2.2 ขั้น K – What we know คือการเสนอหัวข้อเรื่อง ให้นักเรียนตอบในขั้น K นักเรียนรู้
อะไรบ้างจากหัวเรื่อง เขียนค าตอบลงในตารางช่อง K  
 - นักเรียนบอกโฆษณาที่ชอบตนเองชอบ และให้นักเรียนอธิบายเหตุผลที่ชอบโฆษณาดังกล่าว 
 - ครูอธิบายความรู้จาก Power Point การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ และแจกแบบฝึก
อ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ “บล๊าน ซี คอลลาเจน” 
 - นักเรียนตอบค าถามในแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
เกี่ยวกับความรู้ที่มีจากหัวเรื่อง โฆษณา บล๊าน ซี คอลลาเจน เช่น ประโยชน์ของคอลลาเจน คอลลา
เจนที่พบในร่างกาย เป็นต้น แล้วเขียนบันทึกค าตอบลงในตารางช่อง K 
  ขั้น W – What we want to know  
    2.3 ขั้น W – What we want to know ครูถามนักเรียนว่าอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง
ดังกล่าว  แล้วเขียนค าตอบลงในตารางช่อง W 

“ครีมหน้าใสช่วยยกกระชับใบหน้าให้คุณเพ่ือความสวยอ่อนเยาว์และดูหน้าเด้งและใส เพ่ือผิว    

ดูอ่อนเยาว์ขึ้น ช่วยให้ผิวนุ่มเด้งสดชื่น 7 คุณค่าแห่งความงาม ให้ผิวคุณสว่าง & กระจ่างใส 

ประเภท : ช่วยผิวหน้าขาวใส ช่วยให้ผิวหน้าประกายออร่า ช่วยลดจุดด่างด า ช่วยปรับสีผิวให้

สม่ าเสมอ และช่วยท าให้ผิวหน้าเรียบภายใน 7 วัน” 



 141 
 

 - ครูกระตุ้นให้นักเรียนตั้งค าถามที่ต้องการรู้อะไรจากโฆษณา บล๊าน ซี คอลลาเจน ที่จะอ่าน 
โดยบันทึกลงในตารางช่อง W โดยครูเน้นให้นักเรียนตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ เช่น   
  คอลลาเจนมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร? 
  โฆษณานี้มีจุดประสงค์อะไร? 
  นักเรียนคิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณค่าดังที่กล่าวไว้หรือไม่  
  เมื่อรับประทานแล้วจะเกิดผลดี ผลเสียต่อร่างกายหรือไม่? 
  โฆษณานี้ผลิตถูกต้องตามหลัก อย. หรือไม่? ตรวจสอบได้อย่างไร? 
  โฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ? 

 ขั้น L – What we have learned 
 2.4 ขั้น L – What we have learned ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องและให้เขียนตอบ
ลงในตารางช่อง L ว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง  
 - นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านโฆษณา บล๊าน ซี คอลลาเจน และบันทึกลงใน
ตารางช่อง L ส่วนค าถามท่ียังไม่ได้ตอบให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้  
 ขั้น H - How we can learn more 
 2.5 ขั้น H - How we can learn more ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมในข้ัน H  
 - นักเรียนบอกแหล่งเรียนรู้ในการหาความรู้เพ่ิมเติมจากโฆษณา บล๊าน ซี คอลลาเจน ได้จากที่
ใดบ้างนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่จะไปค้นคว้า อินเทอร์เน็ต หนังสือ เอกสารต ารา 
หรือค้นคว้าจากห้องสมุด แล้วให้นักเรียนไปหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูล    
คววามรู้ที่ไปค้นคว้าในตารางช่อง H 
 ขั้นสร้างแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
 2.6 นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
 - นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ข้ัน K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
       ขั้นสรุป 
       2.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่าน 

 - นักเรียนและครูร่วมกับสรุปการอ่านโฆษณา บล๊าน ซี คอลลาเจน โดยการซักถามและให้
นักเรียนล าดับเรื่องให้ถูกต้องเพ่ือให้เข้าใจง่ายในภาษาของตนแองและบันทึกลงแบบบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
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      3. การวัดและประเมินผล 

 - นักเรียนส่งแบบบันทึกการอ่านอย่างมิวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 
10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1  สื่อการเรียนรู้ 
  1) Power Point การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ 
  2) ใบความรู้ เรื่อง การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ     
  3)  แบบฝึกอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ “บล๊าน ซี คอลลาเจน” 
       4)  แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต 
  2) หนังสือ ต ารา และเอกสาร 
  3) ห้องสมุดโรงเรียน 
  
  



 143 
 

ใบความรู้  
เรื่อง การอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ     

ความหมายของโฆษณา 
 การโฆษณาเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจประเภทหนึ่ง มุ่งจูงใจเพ่ือประโยชน์ในการขายสินค้าและ
บริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตามในเรื่องที่อ่าน ถ้าผู้อ่านมีวิจารณญาณในการซื้อสินค้าและบริการ 
ก็จะไม่ถูกชักจูงและหลอกได้ง่าย 
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา 
 1. เพ่ือแนะน าให้รู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ  แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  เช่น  ประเภท  ประโยชน์ คุณสมบัติ              
โดด เด่น  ความส าคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  ต่อการด ารงชีวิตของผู้บริโภค  เป็นต้น  
 3. เพ่ือสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ   จนผู้บริโภคจ าชื่อ  
จ าตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี  
 4. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ  เร้าใจหรือดึงดูดใจ  กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า   
หรือบริการซึ่งน าไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  
 5. เพ่ือส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการกับคู่แข่งที่จ าหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันใน                
การจ าหน่าย  เพ่ิมยอดขายหรือเพ่ิมการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น 
 6. เพ่ือเป็นการทบทวนความจ า  เน้นย้ าให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจ าของ
ผู้บริโภค 
 7. เพ่ือสร้างต าแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค 
 8. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น  
 9. เพ่ือสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับอันจะส่งผลถึงการ
จ าหน่ายสินค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน  
โครงสร้างข้อความโฆษณา 
       โครงสร้างข้อความโฆษณามีองค์ประกอบหลัก  5  ประการ  คือ 
 1. หัวเรื่องหรือพาดหัว    เป็นข้อความในส่วนแรกของโฆษณา เพื่อดึงดูดหรือเรียกร้อง ความ
สนใจ มีการใช้ถ้อยค าที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ น่าสนใจ  เร้าใจและดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้ภาษาท่ีสะดุดตา หรือใช้ตัวอักษร ที่มีความชัดเจน มีความโดดเด่นมากกว่าส่วนอื่น ๆ 
 2. พาดหัวรอง หรือข้อความขยายพาดหัว    เป็นข้อความขยายท าให้พาดหัวมีความชัดเจน
มากขึ้นหรือสร้างความเข้าใจต่อเนื่องจากพาดหัวหลักซ่ึงเป็นส่วนที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 
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 3. ข้อความโฆษณา ซ่ึงในการอธิบายนั้นอาจกล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณรายละเอียดต่าง ๆ 
ของสินค้า คุณภาพ ราคา การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับยี่ห้ออ่ืน หรือการกล่าวถึง
หลักฐานต่าง ๆ เช่น การรับประกันคุณภาพ จากสถาบันต่าง ๆ ความคิดเห็นจากบุคลที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป หรือความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น เพื่อชักจูงให้ผู้รับสารรู้สึก
เชื่อถือ และคล้อยตาม ซึ่งในส่วนนี้จะมีการใช้ ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าพาดหัวหรือหัวเรื่อง 
 4. ภาพประกอบ คือ สิ่งที่จะเสริมตลอดจนสร้างความเข้าใจเพ่ิมความเข้าใจเพ่ิมจากข้อความ
โฆษณา และยังดึงดูดความสนใจและยังเป็นส่วนขยายความของข้อความเพ่ือให้มีความเข้าใจมากข้ึน 
 5. สรุป เป็นส่วนที่จะท าให้ผู้รับสารรู้สึกประทับใจและจดจ าได้เกิดความต้องการ ให้สินค้า
หรือบริการ หรืออาจเป็นการเสนอประโยชน์อีกครั้ง และกระตุ้นให้ผู้รับสารรู้สึกต้องการในสินค้า 
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แบบอ่านโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ  
“บล๊าน ซี คอลลาเจน” 

 

 

 

ที่มา : https://www.balancedswm.com/product/5/ 

 

 

 

 

 

https://www.balancedswm.com/product/5/
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แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 

     เร่ือง.......................................................................................... 
 

ชื่อ ...........................................นามสกุล.........................................ชั้น .................. เลขท่ี  .......... 

ขั้นที่ 1 K – What we know 
นักเรียนรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 2 W – What we want to know  
นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 3 L – What we have learned 
นักเรียนรู้อะไรบ้าง เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 4 H - How we can learn more 
นักเรียนจะหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างและอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
           นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ข้ัน K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
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ขั้นสรุปการอ่าน 
นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย           วิชา ภาษาไทย     รหัสวิชา ท23101         

เรื่อง การอ่านประเมินค่าบทความอย่างมีวิจารณญาณ   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  1  คาบ  

ผู้สอน ครูวิจิตรา  สามาอาพัฒ                        โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  
 ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน             
การด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 1.2 ตัวช้ีวัด 
 ม. 3/4 อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน   
 ม. 3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดียิ่งข้ึน   
2. สาระส าคัญ 
 บทความ  คือ ความเรียงประเภทหนึ่งที่เขียนเพ่ือความรู้ ความคิด มีรูปแบบการเขียนคล้าย
กับเรียงความแต่การเขียนบทความจะต้องมี เรื่องราวมาจากข้อเท็จจริงหรือข่าวประจ าวัน              
มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความสนใจของผู้อ่านและผู้เขียน  และจะต้องสอดแทรก
ข้อเสนอเชิงวิชาการหรือความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องท่ีอ่านได ้
4. สมรรถนะของผู้เรียน 

 1) ความสามารถในการคิด 
 2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) ใฝ่เรียนรู้      
 2) มุ่งม่ันในการท างาน   
6. สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
 1) การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ     
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       ด้านทักษะกระบวนการ 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    2) ทักษะการประเมินค่า 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1) ใฝ่เรียนรู้       
    2) มุ่งม่ันในการท างาน     
7. ภาระ/ชิ้นงาน 
 แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระดับคุณภาพ 2 

ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-
Plus Chart 

แบบประเมินการบันทึกการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ KWLH-

Plus Chart 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วท า

เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนพฤติกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

มีความ
ร่วมมือกันท า

กิจกรรม 

มีการแสดง
ความคิดเห็น 

มีการรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

มีความ
รับผิดชอบ
ต่องานท่ี
ได้รับ
มอบหมาย 

รวม 
12 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

               

               

               

               

               
               

               

               
               

               
               

               

               

               
               

               

               
               

     
                                                             ลงช่ือ.................................................... ผู้ประเมิน 
                                                                                ................ /................ /................ 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

ความร่วมมือกันท า
กิจกรรม 

มีความสนใจ ตั้งใจและมี
ความกระตือรือร้นใน 
การท างาน 

ตั้งใจท างานและมีความ
กระตือรือร้น 

ตั้งใจท างานแต่ขาด
ความกระตือรือร้น 

การแสดงความคิดเห็น แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มทุกครั้งและมีเหตุผล
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
ในกลุ่มแต่ใช้เหตผุลไม่
ถูกต้อง 

แสดงความคดิเห็นกับเพื่อน
แต่ไมม่ีเหตผุล 

การรับฟังความคดิเห็น ยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่นทุกครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบ้าง 

ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนเลย 

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตรงเวลาที่ก าหนด 

ท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

ท างานไม่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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แบบประเมินการบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน  อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน  9-10  คะแนน  อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน  6-8   คะแนน  อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน  3-5   คะแนน  อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน

ตารางช่อง 
K W L H 

 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 

Mapping) 
 

การสรุป
ใจความส าคญั รวม 

12 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
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เกณฑ์การประเมินแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ
ค าถามลงไปใน
ตารางช่อง 
K W L H 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม 
- ระบุแหล่งค้นคว้า
ได้ 3 แหล่งขึ้นไป 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการและ
สอดคล้องกับค าถาม
เป็นส่วนใหญ ่
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
2 แหล่ง 

เขียนค าตอบได้ครบ
ทุกรายการแต่ไม่
สอดคล้องกับค าถาม  
-ระบุแหล่งค้นคว้าได้  
1 แหล่ง 

เขียนค าตอบไม่ครบ
และไม่สอดคล้องกับ
ค าถาม  
-ไม่ระบุแหล่งค้นคว้า 

การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind 
Mapping) 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านครบทุก
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิด
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านทุก
แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 1
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 1 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 2
ประเด็น 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 2 แห่ง 

- เนื้อหาครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัของ
เรื่องที่อ่านขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 
- เชื่อมโยงความคิดไม่
สัมพันธ์กับค าส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 3 แห่ง
ขึ้นไป 

การสรุปใจความ
ส าคัญ 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องครบทุก
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 1 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 2 
ประเด็น 
 
 

- สรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องขาด 3 
ประเด็นขึ้นไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนน 11-12 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดีมาก 
 คะแนน   9-10 คะแนน   อยู่ในระดับ   ดี 
 คะแนน   7-8   คะแนน   อยู่ในระดับ   พอใช้ 
 คะแนน   4-6 คะแนน        อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ KWLH-Plus Chart 
 ครูทบทวนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH-Plus และวิธีการเขียนบันทึกข้อมูลใน
แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart  

 2. กิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 
KWLH-Plus) 
 2.1 น าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูโยงเข้าสู่เนื้อหาการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความ
อ่อนแอ รักษาหายได้”  

 ขั้น K – What we know 
 2.2 ขั้น K – What we know คือการเสนอหัวข้อเรื่อง ให้นักเรียนตอบในขั้น K นักเรียน             
รู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง เขียนค าตอบลงในตารางช่อง K  
  - นักเรียนบันทึกความรู้ที่ตนมีเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอ รักษา
หายได”้ เช่น 

 ลักษณะอาการของโรคซึมเศร้า 
 สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า 
 วิธีการรักษาโรคซึมเศร้า 
 แล้วเขียนบันทึกลงในแบบบันทึก KWLH -Plus ในตารางช่อง K 

  ขั้น W – What we want to know  

  2.3 ขั้น W – What we want to know ครูถามนักเรียนว่าอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง 
แล้วเขียนค าตอบลงในตารางช่อง W 
  - นักเรียนร่วมกันตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ ประเมินค่าที่ต้องการรู้จากหัวข้อเรื่อง ครูกระตุ้นให้
นักเรียนตั้งค าถาม แล้วจึงบันทึกลงในตารางช่อง W เช่น   

  สาระส าคัญของบทความนี้คืออะไร 

  บทความดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  บทความนี้เหมาะกับผู้อ่านวัยใดมากที่สุด 
  เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว จะน าไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไร 
  นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้จักกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า 
  เพราะเหตุใดเราจึงต้องรักษาเมื่อมีอาการโรคซึมเศร้า 
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 ขั้น L – What we have learned 
 2.4 ขั้น L – What we have learned ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดของเรื่องและให้เขียน
ตอบลงในตารางช่อง L ว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง  
 - นักเรียนเขียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความ เรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความ
อ่อนแอ รักษาหายได้” และบันทึกลงในตารางช่อง L พร้อมทั้งตอบค าถาม ส่วนค าถามที่ยังไม่ได้
ตอบให้นักเรียนร่วมกันหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้  
 ขั้น H - How we can learn more 
 2.5 ขั้น H - How we can learn more ให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมในข้ัน H  
 - ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับค าถามที่ยังไม่ได้ตอบ ว่านักเรียนจะสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้บ้าง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือเรียน เอกสารต ารา หรือค้นคว้าจากห้องสมุด แล้วให้
นักเรียนไปหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูลความรู้ที่ไปค้นคว้าในตารางช่อง H 
 ขั้นสร้างแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
 2.6 นักเรียนสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
 - นักเรียนแต่ละคนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ข้ัน K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping)  
        ขั้นสรุป 
        2.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องท่ีอ่าน 

 - นักเรียนและครูร่วมกับสรุปบทความและแสดงความคิดเห็นจากบทความ เรื่อง             
“โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอ รักษาหายได้” บันทึกลงแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
KWLH-Plus Chart ของแต่ละบุคคล 
3. การวัดและประเมินผล 

    - นักเรียนส่งแบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 
10. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1 สื่อการเรียนรู้ 
 1) ใบความรู้ เรื่อง การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ     
 2) แบบฝึกอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอ                 
รักษาหายได”้ 
 3)  แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart  
 10.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต 2) หนังสือ ต ารา และเอกสาร 3) ห้องสมุดโรงเรียน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ 

ความหมายของบทความ 
 บทความ  คือ ความเรียงประเภทหนึ่งที่เขียนเพ่ือความรู้ ความคิด มีรูปแบบการเขียนคล้าย
กับเรียงความแต่การเขียนบทความจะต้องมีเรื่องราวมาจากข้อเท็จจริงหรือข่าวประจ าวันมีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่ในความสนใจของผู้อ่านและผู้เขียน  และจะต้องสอดแทรกข้อเสนอเชิง
วิชาการหรือความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย 
ลักษณะของบทความ 
 1. เรื่องท่ีเขียนต้องเป็นเรื่องที่มีสาระ เป็นเรื่องจริง มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เมื่ออ่านแล้วจะได้
ความรู้หรือความคิดเพ่ิมข้ึน 
 2. ต้องเสนอเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากก าลังสนใจอยู่ในขณะนั้น  ทันต่อเหตุการณ์  หรือเรื่องที่
เป็นปัญหา   และมีความส าคัญเป็นพิเศษ 
 3. ต้องมีส่วนเป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียน  โดยน าเสนอแนวคิดที่น่าสนใจชวนให้
ผู้อ่านคิดตามหรือคิดต่อ 
 4. ควรใช้ภาษาให้น่าอ่าน  และสร้างความสนใจ 
 5. ความยาวของบทความควรสั้น กะทัดรัด เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาจ ากัด 
องค์ประกอบของบทความ 
  บทความส่วนใหญ่คือมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือ 
 1. ชื่อเรื่อง   เป็นส่วนแรกของบทความที่สร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน บทความในหนังสือพิมพ์ 
หรือนิตยสาร อาจตีพิมพ์ชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความสนใจ 
  2. บทน า  คือ  ส่วนที่อยู่ย่อหน้าแรกของบทความ  มีลักษณะเป็นการกล่าวน าเรื่อง โดยให้
ความรู้เบื้องต้น  บอกเจตนาและผู้เขียนหรือตั้งค าถาม  ซึ่งผู้เขียนจะใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเขียนให้
ผู้อ่านสนใจเนื้อเรื่อง 
  3. เนื้อหา  เป็นส่วนส าคัญที่สุดของบทความเพราะเป็นส่วนที่รวบรวมความรู้ สาระต่าง ๆ 
และความคิดเห็นของผู้เขียน 
 4. บทสรุป  คือ  ส่วนสุดท้ายของบทความที่ผู้เขียนใช้สรุปเนื้อหา และสร้างความประทับใจ
แก่ผู้อ่านโดยใช้กลวิธีหลายประการ  เช่น  การชักจูงใจให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง การให้ข้อคิด
การหาแนวร่วม 
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ประเภทของบทความ 
 1. บทความบรรยายเหตุการณ์  เป็นบทความที่บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเหตุการณ์ใน
ความสนใจของคนสังคม  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรายงานให้ผู้อ่านทราบความเป็นไปของบ้านเมือง และมี
ส่วนร่วมรับรู้ในเหตุการณ์นั้น 
 2. บทความเชิงวิเคราะห์  เป็นบทความที่ผู้เขียนน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆที่เป็นข่าว หรืออยู่ใน
ความสนใจของประชาชน โดยจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 3. บทความเชิงวิจารณ์  เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการเสนอความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เป็นข่าว หรือเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่  การเสนอความคิดเห็น
อาจเป็นไปในลักษณะโต้แย้ง  ไม่เห็นด้วย  เสนอแนะแนวทาง  หรือชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง 
 4. บทความเชิงวิชาการ  เป็นบทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง บทความ
เชิงวิชาการท่ีน าเสนอในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร   
หลักการอ่านและพิจารณาบทความ ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ข้อเท็จจริง   ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้  
  - ข้อเท็จจริงในบทความ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและน่าเชื่อถือหรือไม่ 
  - ผู้เขียนน าข้อมูลมาจากแหล่งใด 
  - มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านสืบค้นต่อไปหรือไม่ และแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ 
  2. ข้อคิดเห็น  ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
   - ข้อคิดเห็นของผู้เขียนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 
  - ผู้เขียนเสนอข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ 
  - ข้อคิดเห็นของผู้เขียนมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
  - ข้อคิดเห็นของผู้เขียนสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ 
 3. กลวิธีน าเสนอ   ควรพิจารณารายละเอียดดังนี้  
  - ผู้เขียนน าเสนอบทความได้น่าสนใจหรือไม่  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทความ 
  - การน าเสนอของผู้เขียน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย หรือเกิดความสับสน 
         - ผู้เขียนน าเสนอเรื่องด้วยถ้อยค าส านวนที่เข้าใจง่าย และชัดเจนหรือไม่  
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ  ควรพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ 
  - ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านบทความนี้มากน้อยเพียงใด 
  - ข้อคิดหรือทรรศนะของผู้เขียนสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ 
  - บทความนี้มีประโยชน์กับบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม 
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สื่อออนไลน์จากเว็บไซต์ Twitter.com ชื่อ @PR_dmh  
แบบอ่านบทความ 

เรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอ รักษาหายได้” 

 
       ที่มา : ทวิตเตอร์ ของ กรมสุขภาพจิต (www.twitter.com ค้นหา @PR_dmh) 
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 เรื่อง “โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอ รักษาหายได้” 
 การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก จ านวนกว่า 8 แสนคนต่อปี คาดว่าจะเพิ่ม
เป็น 1.5 ล้านคน ในปี 2563 
 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 20 เท่าตัว ส าหรับประเทศไทย  
คนไทยฆ่าตัวตายส าเร็จเฉลี่ย 1 คน ในทุก ๆ 2 ชั่วโมง ผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่า
ผู้หญิง เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน และโรคซึมเศร้า ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย  
ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชน ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก โดย
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ประชากรมากกว่า 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า หากไม่ได้
รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้องนานเป็นเดือน เรื้อรังเป็นปี จะกลับเป็นซ้ าได้บ่อย หากอาการ
ซึมเศร้ารุนแรง อาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า ส าหรับประเทศไทย
พบผู้ป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน 
 อุปสรรคส าคัญหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการ  คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักและไม่เข้าใจถึงความสูญเสียที่ เกิดจากการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า  ตลอดจนมีอคติต่อ
ผู้ป่วย มองเป็นความขี้ เกียจ  อ่อนแอ  ซึ่ งในความเป็นจริงไม่ เป็น เช่นนั้น  ซึมเศร้าเป็นความ
เจ็บป่วย พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ  
 โรคซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากสารสื่อประสาทในสมองท างานผิดปกติซึ่ งเกิดได้หลาย
สาเหตุ เช่น การหลั่งฮอร์โมน การหลั่งสารสื่อประสาทผิดปกติ หรือปัจจัยภายนอก เช่น ความ
ผิดหวัง ความสูญเสีย ความเครียด เมื่อปัจจัยเหล่านี้มารวมกัน ท าให้คนๆนั้นเกิดภาวะซึมเศร้า
ได้ ความคิด ทัศนคติ การตัดสินใจ การมองโลก ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่สามารถ
บังคับความคิดของตัวเองได้ เพราะสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ ต่อให้จิตใจเข้มแข็งสักเท่าไหร่       
ก็ตาม ดังนั้น คนที่จากไป ไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้มแข็ง แต่เป็นเพราะเขาเจ็บป่วย และสามารถรักษาให้หาย
ได้ สิ่งจ าเป็นที่สุด คือ การดูแลด้วยความตั้งใจและอดทน จากเพ่ือน ครอบครัวและคนใกล้ชิด ที่จะ
ช่วยให้อาการซึมเศร้าหายเร็วขึ้น การพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจจะเป็นก้าวแรกในการฟ้ืนคืนจากโรค
ซึมเศร้า 
 สัญญาณบอกเหตุของโรคซึมเศร้า  ได้แก่ ซึมเศร้า ท้อแท้ เบื่อไม่อยากท าอะไรขาดความ
สนใจสิ่งรอบข้าง ไม่มีสมาธิ อ่อนเพลีย เชื่องช้า รับประทานอาหารมากขึ้น หรือน้อยลง นอนมาก
ขึ้ น  หรือน้ อยลง  ต าหนิ ตั ว เอ ง  และพยายามฆ่ าตั วตาย   อย่ า งน้ อย  5 อาการติ ดต่ อกั น
นาน 2 สัปดาห์ ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า หากพบเห็นอย่าประมาท ควรพูดคุยกับเขา หรืออาจ
แนะน าให้เขาไปพบจิตแพทย์ ซึ่งควรเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า ที่ไปพบจิตแพทย์คือ คนเป็นบ้า เพราะการมี
อคติเช่นนี้ จะยิ่งท าให้ผู้ป่วยไม่กล้าไปพบแพทย์ ท าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสุดท้าย        
จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย 
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 นอกจากนี้การแสดงความเห็น  หรือวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย หรือโรค
ซึมเศร้า โดยไม่ได้คิดก่อนว่าจะกระทบกับผู้ใดหรือไม่นั้น อาจส่งผลกระทบกับผู้ที่มีปัญหาอยู่เดิม หรือ
กลุ่มคนที่อ่อนไหว มีความเปราะบางทางจิตใจ ที่อาจคิดว่า อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์และตัดสินใจจบชีวิต
ในลักษณะเดียวกันได้ โรคซึมเศร้าจึงเป็นประเด็นทางสาธารณสุข ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและมาตรการหนึ่งที่ส าคัญที่ภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้
ได้ คือ ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพ่ือลดอคติและตราบาป และเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาทาง
จิตเวช เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะซึมเศร้าและอาการของโรค  และรู้วิธีพ้ืนฐานในการ
รับมือและให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น  
ที่มา : กรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=26711 
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แบบบันทึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ KWLH-Plus Chart 

     เร่ือง.......................................................................................... 
 

ชื่อ ...........................................นามสกุล.........................................ชั้น ... ............... เลขท่ี .......... 

ขั้นที่ 1 K – What we know 
นักเรียนรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 2 W – What we want to know  
นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 3 L – What we have learned 
นักเรียนรู้อะไรบ้าง เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นที่ 4 H - How we can learn more 
นักเรียนจะหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างและอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ขั้นการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
           นักเรียนอ่านเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ข้ัน K น ามาเรียบเรียงเป็นประเด็นและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแผนผังความความคิด (Mind Mapping) 
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ขั้นสรุปการอ่าน 
นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ค าชี้แจง   แบบทดสอบฉบับนี้มี  40 ข้อ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 
  ค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X  (กากบาท) ลงในกระดาษค าตอบ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อใดมีความหมายโดยนัย 

ก. เขามีอาชีพเป็นลูกหาบ 
ข. ลูกพ่ีของเด็กแว้นกลุ่มนี้ค่อนข้างมีเหตุผล 
ค. แม่มีลูกมือท าขนมหลายคน 
ง. ดาราตลกชื่อดังเป็นลูกบ้านของก านันคนใหม่ 

2.   ค าที่ท าเครื่องหมายเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยนัย  
ก. เธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มเข้ามาจีบ  
ข. เขาทอดลูกเต๋าเพ่ือเล่นเกมเศรษฐีมหาสนุก 
ค. ฉันทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือระดมเงินทุนเข้าวัด 
ง. ผมเตรียมท าทอดมันเพ่ือท าบุญเลี้ยงพระเพล 

อ่านนิทานที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 3 

นิทานอีสปเรื่อง มดกับตั๊กแตน 

    ตั๊กแตนเจ้าส าราญตัวหนึ่งมีนิสัยเกียจคร้าน ชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่สัตว์อ่ืน ๆ    

พากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรัง มันมัวแต่ร้องร าท าเพลง สนุกสนานไปวัน  ๆ ครั้นถึงฤดูหนาว      

หิมะตกหนัก ตั๊กแตนไม่สามารถหาอาหารมากินได้ อดอยากอยู่หลายวัน จนในที่สุดต้องซมซานมา     

เคาะประตูรังของมดซึ่งเคยรู้จักกัน 

     “ได้โปรดเถิดเพ่ือน ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย เมื่อพ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว       

ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คืนเป็นเท่าตัว” ตั๊กแตนพยายามวิงวอน 

     “อ้าว ! ก็เมื่อฤดูร้อนที่ใคร ๆ เขาพากันท ามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้ามัวท าอะไรอยู่” มดย้อนถาม 

     “ฉันไม่ได้อยู่เปล่า ๆ นะ แต่ได้ร้องร าท าเพลงตลอดเวลา เมื่อตอนที่เพ่ือน ๆ และเธอขนอาหาร

ผ่านมาก็ได้ยินมิใช่หรือ” 

     “ได้ยินซิ ในเมื่อเจ้ามัวแต่ร้องเพลงตลอดฤดูร้อน เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นร าให้สนุกเถิด” กล่าวจบ   

มดก็ปิดประตูทันที 
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3. เมื่อน านิทานอีสปเรื่อง “มดกับตั๊กแตน” มาเปรียบเทียบกับนิทานอีสปเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”  

 ในด้านเนื้อหา ข้อใดถูกต้อง  

 ก. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องดึงดูดความสนใจ 

 ข. จ านวนของตัวละครส่งผลให้เรื่องน่าสนใจ 

 ค. น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับผลแห่งความประมาท 

 ง. ตอนจบเสนอแนวคิดที่ช่วยคลี่คลายปมปัญหาของเรื่อง 

อ่านข้อความท่ีก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 4 

“ลดน้ าหนัก” 

     ถ้าคุณต้องการลดน้ าหนักครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ คุณจะต้องลดอาหารให้ได้ 500 แคลอรีต่อวัน    

โดยลดปริมาณอาหารมื้อหนักลง และเปลี่ยนจากของหวานมาเป็นผลไม้ หากต้องการเผาผลาญ

แคลอรีโดยการออกก าลัง คุณจะต้องวิ่งให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับรูปร่างมากกว่า

ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ าหนัก การออกก าลังกายน่าจะเหมาะกว่า เพราะนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมัน

แล้วยังเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วย ผู้ที่ควบคุมอาหารอย่างเดียวจะสูญเสียทั้งไขมันและกล้ามเนื้อ  

 
4. ถ้าให้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนเรื่อง “ลดน้ าหนัก” ข้อใดเหมาะสมจะใช้เป็นข้อสนับสนุนหลักที่
น่าเชื่อถือและเป็นจริง  
 ก. พฤติกรรมการบริโภคเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
 ข. มนุษย์เผาผลาญแคลอรีได้ด้วยวิธีการลดปริมาณอาหาร 
 ค. การลดปริมาณแคลอรีในแต่ละวันเป็นวิธีการดูแลรูปร่างที่ดีท่ีสุด 
 ง. การบริโภคอย่างฉลาดคือการลดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ 
อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 5–6 
 การอ่านเป็นดุจประตูบานแรกที่จะเปิดออกสู่โลกของการศึกษาเล่าเรียน ถ้าการสอนอ่านใน
ช่วงแรกของระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียน
อ่านได้อย่างแตกฉาน เกิดความประทับใจในการอ่าน และปลูกฝังจนเป็นนิสัยรักการอ่าน ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาคือ ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ และหากเจาะลึกลงเฉพาะการอ่านออก
เสียง ผู้ที่ฝึกทักษะ  ในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นผู้ที่ออกเสียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะในการพูด การอ่าน หรือการขับร้องเพลง ทั้งยังจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดี ช่วยให้เกิดความเชื่อม่ัน   ในตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
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5. สาระส าคัญของข้อความนี้ตรงกับข้อใด  
 ก. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความแตกฉานในการอ่าน 
 ข. ผู้เรียนควรมีความแตกฉานในการอ่าน จนเกิดความประทับใจ 
 ค. การอ่านเป็นประตูบานแรกที่เปิดสู่กระบวนการเรียนรู้ 
 ง. การอ่านเป็นสิ่งที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ 
6. ข้อใดเป็นข้อสนับสนุนหลักของข้อความ “ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการอ่านออกเสียงจะได้รับประโยชน์”  
 ก. ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
 ข. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ช่วยให้เกิดความม่ันใจ 
 ค. เกิดความประทับใจและนิสัยรักการอ่าน 
 ง. ใช้เสียงสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. บุคคลใดมีพฤติกรรมการอ่านที่เกิดประโยชน์มากที่สุด  
 ก. อัมพรอ่านหนังสือเฉพาะช่วงใกล้สอบ 
 ข. อัมพิกาเลือกอ่านหนังสือท่ีมีรูปเล่มสวยงาม 
 ค. อ าพลเลือกจดบันทึกเฉพาะสาระส าคัญลงในสมุดบันทึก 
 ง. อ าพันเลือกอ่านหนังสือเฉพาะประเภทที่ตนเองชอบอย่างสม่ าเสมอ 
อ่านพระบรมราโชวาทแล้วตอบค าถามข้อ  8-9 
 ...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุข ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย
ความเป็นธรรม ทั้งใจเจตนาและการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียด
บังมาจากผู้อ่ืน ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอ านวยประโยชน์ถึงผู้อ่ืนและ
ส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรม
ของบุคคลซึ่งมีลักษณะเป็นการท าลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนท าลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อน
เบียนท าลายนั้น ที่สุดก็ต้องกลับมาท าลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกท าลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืน
ตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมไปเหมือนกัน... 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2518 
8. ใจความส าคัญของพระบรมราโชวาทตรงกับข้อใด  

ก. ความสุขความเจริญเป็นสิ่งอันสร้างสรรค์  
ข. ความสุขความเจริญจะให้ประโยชน์ต่อผู้กระท า 
ค. ความสุขความเจริญที่แท้จริงต้องได้มาด้วยความเป็นธรรม 
ง. ความสุขความเจริญจะท าให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 
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9. ที่สุดแล้วความเจริญที่เท็จเทียมจะกลับมาท าลายตนด้วยเหตุใด  
ก. เพราะได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
ข. เพราะความเจริญที่เท็จเทียมจะท าให้ผู้นั้นล่มจม 
ค. เพราะได้มาด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อ่ืน 
ง. เพราะความเจริญที่เท็จเทียมจะบ่อนเบียนท าลายส่วนรวม 

อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ  10 

 (ก) ฝุ่นละออง มีโดยทั่วไปพบได้ในทุกสถานที่ อาจจะมากหรือน้อยตามสถานที่นั้น ๆ ฝุ่น
ละอองจะมีลักษณะเป็นอนุภาคแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ ตี บด
กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ   (ข) เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ 
และตกลงสู่ พ้ืนในเวลาต่อมา ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ าหนักของอนุภาคฝุ่น
แหล่งก าเนิดของฝุ่นจะแสดงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษ  ของฝุ่นด้วย เช่น แอสแบสตอล ตะกั่ว 
ไฮโดรคาร์บอน กัมมันตรังสี  (ค) ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคัญใน
เมืองใหญ่และเมืองที่ก าลังพัฒนา  (ง) ฝุ่นละอองอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
10. ข้อใดคือใจความส าคัญของข้อความข้างต้น 
 ก. (ก)      ข. (ข) 
 ค. (ค)      ง. (ง) 
อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 11-14 

 “การอบรมสั่งสอนลูกที่เคร่งครัดมากมายเกินไป  ก็อาจเป็นผลร้ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น
วิธีเลี้ยงลูกท่ีดีก็คือ  เดินตามทางสายกลาง  อย่าให้ตึงหรือหย่อนเกินไป  ควรเปิดโอกาสให้เด็กหรือลูก
ได้ใช้ความคิด ได้ทดลอง  ได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ได้รู้วิธีช่วยตัวเอง  ได้ฝึกแก้ปัญหาของตัวเองให้
มาก  ส่วนที่จะควบคุมกันควรเป็นเรื่องกรอบของกฎหมายและศีลธรรมเท่านั้น การเสริมให้เขาได้ท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ที่เขาพอใจให้มาก  ย่อมดีกว่าการตั้งแต่ข้อห้ามหรือการให้ท าตามค าสั่งแต่
ฝ่ายเดียว” 
 
11. ใจความส าคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด  

ก. การอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ควรควบคุมเฉพาะกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมเท่านั้น 
ข. การอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ต้องมีความยืดหยุ่นและปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม 
ค. การดูแลบุตรหลานควรเดินสายกลางเพราะเด็กสมัยนี้มีอิสระทางความคิด 
ง. การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กเป็นเรื่องส าคัญมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ 



 170 
 

12. จากข้อความที่อ่านกล่าวถึงวิธีการอบรมบุตรที่ดีคือข้อใด 
    ก. สอนให้รู้จักตนเอง    ข. สอนให้มีประสบการณ์ 
    ค. สอนให้อยู่ในกรอบศีลธรรม   ง. สอนโดยไม่บังคับหรือตามใจเกินไป 
13. “การเสริมให้เขาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่เขาพอใจ” จากข้อความนี้หมายถึงอะไร  

ก. การตกปลา    ข. การเล่นเกมตัวต่อ 
    ค. การเล่มเกมคอมพิวเตอร์   ง. การท าตนเป็นหนอนหนังสือ 
14.  “เดินตามทางสายกลาง  อย่าให้ตึงหรือหย่อนเกินไป”  การกระท าใดสอดคล้องกับความคิด
ดังกล่าว  

ก. กวดขันให้ท าการบ้าน   ข. ให้อิสระในการคบเพ่ือน 
    ค. ปล่อยให้คิดว่าจะวาดภาพอะไร  ง. ให้ตัดสินใจเลือกชมรายการโทรทัศน์  
อ่านข้อความที่ก าหนด แล้วตอบค าถามข้อ 15 

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปตั้งอยู่ข้างๆ เหมืองเกลือ 

 คณะนักโบราณคดีชาวบัลแกเรียขุดพบซากเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปในเขตพ้ืนที่ส ารวจใกล้
เมือง โปรวาเดีย การวัดอายุวัตถุหลายชั้นที่ค้นพบในซากเมืองด้วยวิธีไอโซโทปคาร์บอน -14 แสดงให้
เห็นว่าเมืองโบราณนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 6,200–6,700 ปีที่แล้ว หรือประมาณ 4,000 ปีก่อนยุคอารย
ธรรมกรีกโบราณ การขุดส ารวจเผยให้เห็นถึงโครงสร้างของถนน บ้านสองชั้น อาราม หลุมฝังศพ 
นอกจากนีย้ังพบหลักฐานร่องรอยการผลิตเกลืออยู่มากมาย นักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าประชากร
ราว 350 คนของเมืองนี้น่าจะกุมอ านาจทางเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อย เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่ใกล้กับแหล่ง
แร่เกลือธรรมชาติที่ ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรบอลข่าน ในสมัยก่อนเกลือถือเป็นสินค้าหลักที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง โครงการขุดส ารวจเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2005 โครงสร้างแรกของเมืองที่
ปรากฏต่อหน้านักส ารวจคือ ก าแพงหินหนาหลายเมตรที่คาดว่าสร้างขึ้นเพ่ือปกป้องเมืองจากศัตรูผู้
รุกราน นักวิจัยกล่าวว่า นี่เป็นหลักฐานของการสร้างป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป ภายนอก
ก าแพงเมือง นักวิจัยยังค้นพบสถานที่ท าพิธีสักการะบูชาอีก 2 แห่ง และอารามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้
ก าลังอยู่ในระหว่างการส ารวจอีกเช่นกัน 
15. จากข้อความที่ก าหนดให้อ่าน ข้อใดถูกต้อง  
 ก. เมืองโบราณนี้ยังไม่มีวิธีจัดการกับศพ 

 ข. แร่เกลือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของเมืองโบราณนี้ 
 ค. กระบวนการขุดค้นเมืองโบราณแห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว 

 ง. เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจึงต้องสร้างก าแพงหินเพ่ือป้องกันน้ าท่วมแหล่งแร่เกลือ 
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อ่านแบบอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง  
ก. จ านวนของการใช้กระทงโฟมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ข. ปี 2561 มีผู้ใช้กระทงโฟมเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วร้อยละ 3.62 
ค. เขตราษฎร์บูรณะมีกระทงโฟมมากกว่าเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 520 ใบ 
ง. กระทงท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติและท่ีย่อยสลายได้เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วร้อยละ 1.1 
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17. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  
ก. เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
ข. เขตลาดกระบังมีจ านวนการใช้กระทงโฟมน้อยกว่าเขตราษฎร์บูรณะ 
ค. เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีจ านวนการใช้กระทงโฟมน้อยที่สุด 
ง. เขตลาดกระบังมีประชากรที่ใส่ใจธรรมชาติมากกว่าเขตอ่ืน 

18. ข้อความในข้อใดใช้ภาษาแสดงเหตุผลสนับสนุน  
ก. ขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงด้วยความสุข ให้วันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่

แต่ละครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ข. เชิญชวนให้แต่ละครอบครัวร่วมใช้กระทงเดียวกันเป็นกระทงครอบครัว เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ

ปริมาณขยะ 
ค. ประชาชนส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 60 ตั้งใจชวนครอบครัวไปลอยกระทง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีลอยกระทงกับสถาบันครอบครัว 
ง. วันลอยกระทงปีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจชักชวนลูกๆ หรือลูกๆชักชวนพ่อแม่ไปลอยกระทง โดยใช้

กระทงเดียวกัน 
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อ่านแบบอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 19-20 
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19. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PM. 2.5 
 ก. เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเรื้อรัง และสารก่อมะเร็ง 
 ข. พบมากในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ สระบุรี ขอนแก่น 
 ค. เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก สามารถป้องกันได้โดยใส่หน้ากากอนามัยทั่วไป   
 ง. สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ 

20. พฤติกรรมของใครที่ก่อให้เกิด PM 2.5  
     ก. ณัฐวุฒิฉีดพ่นยาไล่ยุงทิ้งไว้ก่อนออกนอกบ้าน 
     ข. อรวีใช้บริการขนส่งมวลชนไปท างานทุกเช้า 
     ค. ลุงสชุาติเผาหญ้าที่นาเมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเก่ียว 
     ง. พลอยรดน้ าที่สนามหญ้า และพ่นละอองน้ าบนหลังคาบ้าน 
อ่านข่าวต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 21-22 
 เทคโนโลยีเป็นผลร้ายของสังคมกล่าวคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้คนในสังคมเกิดการ
เลียนแบบ กล่าวคือ ในการโฆษณาเครื่องอ านวยความสะดวก อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ทางบริษัท
โฆษณาจะใช้ดารานักแสดงหรือบุคคลที่อยู่ในความสนใจของสังคมมาดึงดูดความสนใจ  ท าให้ผู้คน
โดยเฉพาะวัยรุ่นเกิดอยากได้สินค้าชนิดนั้น เป็นค่านิยมในสังคมที่ว่า ถ้าอยากเป็นเหมือนดารา
นักแสดงคนนั้นก็ต้องซื้อสินค้าชนิดนั้น  เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นช่องทางในการถูกล่อลวงได้ง่ายขึ้น เรา
จะพบว่า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นท าให้การสื่อสารระหว่างบุคคลง่ายขึ้น กลายเป็นช่องทางของ
เห ล่ ามิ จ ฉ าชี พ ใน ก ารล่ อ ล ว ง  เช่ น  ก าร พู ด คุ ย ส น ท น าผ่ าน ท างโป รแ ก รม  Line ห รื อ 
โปรแกรม Camfrog จนน าไปสู่การถูกล่อลวงพาไปข่มขืน และถูกส่งไปค้าประเวณียังต่างประเทศและ
สุดท้ายคือเทคโนโลยีสมัยใหม่น าไปสู่การก่ออาชญากรรม กล่าวคือ เด็กและเยาวชนที่ชอบเล่นเกม 
ต้องการน าเงินไปเล่นเกม หรือน าเงินไปซื้อสิ่งของต่าง ๆ ในเกม แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นไม่มีเงิน เด็ก ๆ ก็
ย่อมจะท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้เงิน อาจจะขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่ อาจจะไปฉกชิงวิ่งราวกระเป๋า ดังจะ
เห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวการวิ่งราวกระเป๋าโดยน าเงินไปเล่นเกม 
 
21. ใจความส าคัญของข้อความนี้คืออะไร  
     ก. เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นจนเกิดเป็นปัญหาสังคม 
     ข. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นท าให้การสื่อสารระหว่างบุคคลง่ายขึ้น 
     ค. เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเหล่ามิจฉาชีพในการล่อลวงววัยรุ่น 
     ง. เทคโนโลยีมีประโยชน์และสามารถอ านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว 
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22. ผู้เขียนเขียนด้วยความรู้สึกอย่างไร  
     ก. เป็นทุกข์   ข. ห่วงใย  ค. โศกเศร้า   ง. เห็นใจ 
อ่านเรื่องต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 23-25 

 
23. ผู้เขียนข้อความนี้มีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด  
 ก. ให้ข้อคิด     
 ข. เชิญชวน 
 ค. ให้ความรู้     
 ง. ให้ความเพลิดเพลิน 
24. จากเรื่องที่ได้อ่าน  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  

ก. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
ข. ในการประชุมมีการเสิร์ฟเครื่องดื่ม  
ค. น้ าขิงเป็นเครื่องดื่มชนิดร้อน 
ง. น้ าขิงมีผลต่อสุขภาพ 

25. ใจความส าคัญของข้อความที่ได้อ่าน  คือข้อใด  
ก. เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือความแข็งแรงของร่างกายคือน้ าขิง 
ข. ขิงช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์  ร่างกายสดชื่น  ในการประชุมมักจะใช้กัน 
ค. น้ าขิงร้อน ๆ ช่วยท าให้สุขภาพสมบูรณ์ร่างกายสดชื่น  มีผู้นิยมใช้กันแพร่หลาย 
ง. เครื่องดื่มที่สามารถคุมธาตุของร่างกาย  ขับลม  แก้ท้องเฟ้อเรอเปรี้ยว  คือน้ าขิงเท่านั้น 
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พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ป้ายโฆษณาข้อใดไม่มีค าโฆษณาเกินจริง 
 ก. โฆษณาท่ี 1   ข. โฆษณาท่ี 2   
 ค. โฆษณาท่ี 3   ง. โฆษณาท่ี 4  
27. ข้อใดใช้ภาษาโฆษณาที่สื่อความหมายได้ชัดเจนสมเหตุสมผลมากท่ีสุด  
 ก. สู่มิติใหม่ท่ีไร้กาลเวลา ใช้นาฬิกา “โอเลก้า” 
 ข. ความงามเหนือกาลเวลา ถ้าคุณใช้ครีม “เอ บี” 
 ค. เสริมสร้างปัญญา ค้นหาความจริง อ่าน “คม คิด ลึก” 
 ง. แวววาวกว่าเพชร กินขนมเกร็ดหิมะ “ชิมจัง” แข็งแรง 
 
อ่านค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 28 

   “ถ้าทุกคนแข็งขันมั่นสัจจะ ไม่เลยละคุณธรรมประจ าจิต 

  ซื่อต่อคนต่อหน้าที่ในชีวิต   ซื่อต่อมิตรต่อชาติศาสน์ราชัน 

  สังคมไทยคงจะสุขปลุกใจชื่น  ประชาไทยคงจะรื่นหฤหรรษ์ 

  ดรุณไทยคงปรีดาทั่วหน้ากัน  มาเถิดมามุ่งมั่นเทิดธรรม์เทอญ” 

 
 
 

ป้ายโฆษณาที่ 1 
ครีมขาวไว ขาวทันใจ ภายใน 5 นาที น าเข้าจากยุโรป รับประกัน ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน 

ป้ายโฆษณาที่ 2 
แชมพูป้องกันผมร่วง มีส่วนผสมของมะกรูด อัญชัน และว่านหางจระเข้ สมุนไพรแท้ ๆ 

ป้ายโฆษณาที่ 3 
ยาหยอดตา รักษาอาการสายตาสั้น ใช้เพียง 1 ขวด หาย 100 เปอร์เซ็นต์                 

รับรองผลโดยผู้ใช้จริงกว่า 1,000 คน 

ป้ายโฆษณาที่ 4 
ยาลดความอ้วน กิน 1 เม็ดหลังอาหารเย็น ช่วยสลายไขมันได้โดยไม่ต้องออกก าลังกาย     

และไม่ต้องคุมอาหาร 
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28. กวีนิพนธ์ข้างต้นมีคุณค่าด้านใดมากท่ีสุด  
 ก. คุณค่าทางภาษา   ข. คุณค่าด้านสังคม 
 ค. คุณค่าด้านคติธรรม   ง. คุณค่าทางอารมณ ์
 “การให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา นิยมเรียกกันว่า ทาน ศีล ภาวนา การให้ทานนั้น เป็น

การสร้างบุญที่ต่ าได้บุญน้อย ไม่ว่าจะท ามากอย่างไร ไม่มีทางจะได้บุญมากไปกว่าการรักษาศีล       

การรักษาศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ไม่มีทางท่ีจะได้บุญมากกว่าการเจริญภาวนาไปได้” 

29. การท าบุญในข้อใดให้ประโยชน์มากที่สุด  
 ก. การถือศีลห้า     
 ข. นั่งสมาธิภาวนา 
 ค. การท าบุญตักบาตร    
 ง. ทอดกฐินและทอดผ้าป่า 
 “การบ ารุงพ่อแม่ ไม่ต้องรอพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกประพฤติตัวดี ไม่ท าให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือหนักใจ 

ตรงกันข้าม น าความปลื้มปิติมาสู่พ่อแม่ แค่นั้นก็ถือเป็นการบ ารุงพ่อแม่ได้อย่างหนึ่งคือ บ ารุงหัวใจ” 

30.  ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใด  
 ก. ความภูมิใจของพ่อแม่    
 ข. ความรับผิดชอบของลูก 
 ค. การตอบแทนพระคุณพ่อแม่   
 ง. การแสดงความเคารพรักบุพารี 
อ่านค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 31 

     ซื่อตรงคงเส้นคงวา ลั่นวาจาไว้อย่างใด 
  รักษาค าพูดให้   เขาเชื่อถือคือคนจริง 
  นับว่ามีสัจจะ   เป็นธรรมะประเสริฐยิ่ง 
  อาภรณ์ที่เพริศพริ้ง  ไม่งามกว่าสัจจาภรณ์ 
 
31. ข้อใดคือข้อคิดท่ีได้จากบทร้อยกรองข้างต้น  
 ก. เสียศีลสงวนศักดิ์ไว้  วงศ์หงส์ 
 ข. เสียศักดิ์สู้ประสงค์  สิ่งรู้ 
 ค. เสียรู้เร่งด ารง   ความสัตย์  ไว้นา 
 ง. เสียสัตย์อย่าเสียสู้  ชีพม้วยมรณา 
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อ่านค าประพันธ์ที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 32 
   เห็นใดจ าให้แน่   นึกหมาย  
  ฟังใดอย่าฟังดาย    สดับหมั้น  
  ชนม์ยืนอย่าพึงวาย   ตรองตรึก  ธรรมนา  
  สิ่งสดับทั้งนั้น    ผิดเพี้ยนเป็นครู  
32. ข้อใดน าคุณค่าท่ีได้จากโคลงโลกนิติบทนี้ไปใช้ได้ถูกต้อง  
 ก. เชื่อฟังเฉพาะครูเท่านั้น  
 ข. ปฏิบัติตนตามค าสอนของผู้ใหญ่  
 ค. รับสารจากสื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ  
 ง. วางเฉยกับข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับตน 
 
 

 
 
33. ค าประพันธ์ต่อไปนี้สอนเรื่องใด  
 ก. อย่าไว้ใจใครง่ายๆ      
 ข. ควรมีน้ าใจต่อกัน 
 ค. รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา    
 ง. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ 
 
 

 
34. แนวคิดตามข้อใดไม่สอดคล้องกับค าประพันธ์ต่อไปนี้  
 ก. คนทั้งหลายในสังคมชอบคบคนดี  
 ข. คนเราควรท าสิ่งที่ดีแต่พอควร 
 ค. คนที่ท าตัวเด่นมาก ๆ จะสร้างศัตรู  
 ง. คนทั่วไปชอบให้คนอ่ืนท าความดี 
 
 

     

  

  “อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้  
 จงท าดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน 
 

     ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า   น้ าพึ่งเรือเสือพ่ึงป่าอัชฌาสัย  

 เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ    รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ 
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35. ข้อใดคือคุณค่าท่ีได้จากเนื้อเพลงข้างต้น  
  ก. โน้มน้าวใจ         
  ข. จรรโลงใจ 
  ค. ให้ความรู้          
  ง. ให้ความบันเทิง 
36.  ข้อใดมีวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณต่างจากข้ออื่น  

      ก. อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทางภาคใต้ว่าจะมีพายุเข้าและมีฝนตกชุกหนาแน่น 

  ข. น้ าท่วมและอากาศหนาวส่งผลให้ผักมีราคาแพงกว่าปกติ รวมถึงราคาน้ ามันด้วย 

  ค. ระดับน้ าแม่น้ ามูลยังคงทรงตัว มวลน้ าก้อนใหญ่ยังไม่ไหลมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี 

  ง. พระภิกษุสามเณรในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวลงอย่างรวดเร็ว 

อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 37 
   (1) กล้วย Banana ผลไม้ที่นิยมรับประทานมากที่สุดในบ้านเรา   (2) กล้วยมีอยู่หลากหลาย
สายพันธุ์ เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุก เป็นต้น   (3) กล้วยยังอุดมไปด้วยเส้นใย
และกากอาหาร และยังมีวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย   (4) ส่วนใบตองอีก
ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์กันอย่างมาก เช่น ท ากระทง ห่อขนม ห่ออาหาร ท าบายศรี บวงสรวงต่าง ๆ  

37. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็น   
 ก. ตอนที่ 1     
 ข. ตอนที่ 2  
 ค. ตอนที่ 3     
 ง. ตอนที่ 4 
38. ข้อใดไม่ได้ใช้ภาษาโน้มน้าวใจ  
 ก. ผิวสวยสุขภาพดีหาได้ที่ไหน 
 ข. ใช้ครีม.....ผิวจะนุ่มเนียนน่ามอง 
 ค. หุ่นดีทันใจไม่ต้องรอด้วย 2 สุดยอดเทคโนโลยี 
 ง. ลองเพียงครั้งแรกเห็นผลภายใน 7  วัน 

“อยู่ที่เรียนรู้  อยู่ที่ยอมรับมัน  ตามความคิดสติเราให้ทัน 
อยู่กับสิ่งที่ม ีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด” 
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อ่านประกาศต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามข้อ 39 

39. ใจความส าคัญของประกาศนี้คืออะไร  
ก. ขั้นตอนในการท าใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ยุ่งยาก 
ข. การท าใบอนุญาตขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม 
ค. การยื่นเรื่องราวท าใบอนุญาตขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ไม่ต้องเสียค่าค าร้อง 
ง. การท าใบอนุญาตขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

 

   “คนเราถึงจะเป็นใหญ่ปานใดก็ดี ยังคงมีผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ใหญ่กว่า ซึ่งถ้าเป็นผู้มีความคิดชอบก็

จะต้องเคารพนับถือ พระบรมศาสดาที่เรานิยมว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะต่อ

พระธรรม”  

40. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้เขียน  

 ก. มีคุณธรรม    ข. อ่อนน้อยถ่อมตน 

 ค. มีความคิดเฉียบคม    ง. มีความรู้วิชาการสูง 

 

    

 

 

 

ประกาศ 
 ผู้ที่จะไปท าใบขออนุญาตขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ก็ตาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
โดยตรง อย่าได้ติดต่อกับบุคคลภายนอก ขั้นตอนในการด าเนินงานไม่ยุ่งยาก เตรียมเอกสาร         
ให้ครบถ้วน แล้วยื่นเรื่องพร้อมค าร้อง ซึ่งขอได้จากประชาสัมพันธ์แผนกขับขี่ โดยไม่ต้องเสียค่า    
ค าร้องแต่อย่างใด 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนีส้รา้งขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยท่ีมีต่อการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทาง
 วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus โดยเขยีนเครื่องหมาย √ ลง
 ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของตนเองเพียงช่องเดียว 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมากข้ึน      

1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน      
1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน      

1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนสามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

     

2. กระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus 

     

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  KWLH-Plus 
สามารถท าให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

     

2.3 นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี 
การสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

     

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ 

     

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  
เป็นวิธีการสอนที่มีประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันได้ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 

 ตารางแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

  ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 
(Index of them Objective Congruence : IOC) 

 ตารางแสดงแบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน
เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ KWLH-Plus ของครูผู้สอนของผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 ตารางแสดงแบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการ

ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ของ

ผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) 

 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 

 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ตารางแสดงผลความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัด       

การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

 ตารางแสดงผลการศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus  
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 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ       
วัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ข้อสอบ 
ข้อที ่ ระดับพฤติกรรม 

ผลการประเมิน 
∑ R IOC ผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 1 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 2 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 3 
1 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

2 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
3 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

4 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
5 เข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
6 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

7 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 
8 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

9 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
10 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

11 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
12 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
13 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
14 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
15 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

16 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
17 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

18 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
19 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
20 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
21 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

22 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
23 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

24 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
25 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
26 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

27 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
28 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 
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ข้อสอบ
ข้อที ่

ระดับพฤติกรรม 
ผลการประเมิน 

∑ R IOC ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 3 

29 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 

30 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 
31 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 

32 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
33 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

34 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
35 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

36 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
37 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
38 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

39 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
40 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 

41 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
42 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
43 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
44 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
45 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
46 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 
47 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

48 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
49 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

50 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
51 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

52 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 
53 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

54 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
55 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

56 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
57 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
58 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 

59 ประเมินค่า +1 +1 +1 +3 1 



 186 
 

 
        ตารางแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ข้อสอบ 
ข้อที่ p r คุณภาพ 

ข้อสอบ 
ข้อที่ p r คุณภาพ 

1 0.19 0.36 ไม่น ามาใช้ 31 0.77 0.25 น ามาใช้ 
2 0.18 0.12 ไม่น ามาใช้ 32 0.52 0.60 น ามาใช้ 

3 0.74 0.38 น ามาใช้ 33 0.66 0.40 น ามาใช้ 
4 0.71 0.46 น ามาใช้ 34 0.09 0.30 ไม่น ามาใช้ 

5 0.18 0.04 ไม่น ามาใช้ 35 0.85 0.61 ไม่น ามาใช้ 
6 0.63 0.33 น ามาใช้ 36 0.91 0.02 ไม่น ามาใช้ 
7 0.34 0.24 น ามาใช้ 37 0.48 0.32 น ามาใช้ 

8 0.14 0.21 ไม่น ามาใช้ 38 0.75 0.36 น ามาใช้ 
9 0.57 0.22 น ามาใช้ 39 0.59 0.37 น ามาใช้ 

10 0.80 0.57 น ามาใช้ 40 0.43 0.50 น ามาใช้ 
11 0.05 0.92 ไม่น ามาใช้ 41 0.07 0.15 ไม่น ามาใช้ 
12 0.80 0.57 น ามาใช้ 42 0.34 0.22 น ามาใช้ 
13 0.4 0.57 น ามาใช้ 43 0.64 0.38 น ามาใช้ 

14 0.16 0.32 ไม่น ามาใช้ 44 0.85 0.23 ไม่น ามาใช้ 
15 0.92 0.45 ไม่น ามาใช้ 45 0.50 0.62 น ามาใช้ 
16 0.43 0.65 น ามาใช้ 46 0.57 0.21 น ามาใช้ 

17 0.34 0.24 ใช้ได้ 47 0.55 0.33 ใช้ได้ 
        

ข้อสอบ 
ข้อที ่

ระดับพฤติกรรม 
ผลการประเมิน 

∑ R IOC ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 2 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 3 

60 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 
61 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
62 ความเข้าใจ +1 +1 +1 +3 1 

63 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 
64 น าไปใช้ +1 +1 +1 +3 1 

65 วิเคราะห ์ +1 +1 +1 +3 1 
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ข้อสอบ 
ข้อที่ p r คุณภาพ 

ข้อสอบ 
ข้อที่ p r 

คุณภาพ 
 

18 0.23 0.69 น ามาใช้ 48 0.05 0.44 ไม่น ามาใช้ 
19 0.14 0.33 ไม่น ามาใช้ 49 0.18 0.33 ไม่น ามาใช้ 

20 0.35 0.80 น ามาใช้ 50 0.23 0.39 น ามาใช้ 
21 0.46 0.75 น ามาใช้ 51 0.44 0.54 น ามาใช้ 

22 0.85 0.04 ไม่น ามาใช้ 52 0.62 0.31 น ามาใช้ 
23 0.31 0.63 น ามาใช้ 53 0.19 0.46 ไม่น ามาใช้ 

24 0.69 0.22 น ามาใช้ 54 0.82 0.35 ไม่น ามาใช้ 
25 0.75 0.30 น ามาใช้ 55 0.12 0.03 ไม่น ามาใช้ 

26 0.17 0.55 ไม่น ามาใช้ 56 0.62 0.31 น ามาใช้ 
27 0.09 0.06 ไม่น ามาใช้ 57 0.73 0.61 น ามาใช้ 
28 0.75 0.45 น ามาใช้ 58 0.66 0.22 น ามาใช้ 

29 0.62 0.31 น ามาใช้ 59 0.59 0.23 น ามาใช้ 
30 0.19 0.2 ไม่น ามาใช้ 60 0.87 0.54 ไม่น ามาใช้ 

    61 0.55 0.31 น ามาใช้ 

    62 0.14 0.12 ไม่น ามาใช้ 
    63 0.43 0.51 น ามาใช้ 
    64 0.66 0.39 น ามาใช้ 
    65 0.09 0.03 ไม่น ามาใช้ 
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     ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อ   
การสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus (Index of 
them Objective Congruence : IOC) 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

   1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

   1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน +1 +1 +1 1.00 
   1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน +1 +1 +1 1.00 

   1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 

   1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอน
สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

+1 +1 +1 1.00 

2. กระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
   2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ KWLH-Plus 

+1 +1 +1 1.00 

   2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-
Plus สามารถท าให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

   2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

+1 +1 +1 1.00 

   2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-
Plus สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 

+1 +1 +1 1.00 

   2.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-
Plus เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 

   2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-
Plus เป็นวิธีการสอนที่ มี ประโยชน์ส ามารถน าไปต่อยอดใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 1.00 
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     ตารางแสดงแบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน
เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ KWLH-Plus ของครูผู้ สอนของผู้ เชี่ ยวชาญ  การหาค่ าดัชนีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

IOC ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1.ครูผูส้อน
สามารถอธิบาย
ความหมาย 
หลักการและ
แนวทางการ
ปฏิบัติการสรา้ง
ชุมชนการ
เรียนรูไ้ด้
ถูกต้อง 
ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

1. จงอธิบายอธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ 
- ความหมาย 
   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้
ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเดี่ยวและมีเครือข่ายใน
การท างานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน / การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู 
-หลักการและแนวทาง                        
      สร้างภาวะผู้น าร่วมกัน  สร้างและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่หมูคณะ 
สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม สร้างเง่ือนไขที่เกื้อกูล /  การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์การ ต้องทุ่มเทความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน 

+1 +1 +1 1.00 

2. ครูผู้สอน
สามารถอธิบาย
ขั้นตอนของ   
วิธีสอนอ่าน
แบบ KWLH-
Plus ได้ครบ
ทุกขั้นตอน 

2. จงอธิบายการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ KWLH-Plus  (5 คะแนน) 
2.1 ขั้น K (Know) ความรู้  
-นักเรียนรู้อะไรบา้งจากหัวเรื่อง  
2.2 ขั้น W (What) สิ่งที่ต้องการรู้ 
-นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างจากหัวเรื่อง 
2.3 ขั้น L (Learn) เรียนรู้ 
-นักเรียนรู้อะไรบ้าง เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้ว 
2.4 ขั้น H (How) การค้นคว้า 
-นักเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างและอย่างไร 
2.5 ขั้น Plus การเขียนแผนผังความคิด 
-นักเรียนสร้างแผนผังความคิด    
2.6 ขั้นสรุป  
-นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน 
2.7 นักเรียนฝึกเพิ่มเติมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขียน
แผนผังความคิดและสรุป 
2.8 วัดและประเมินผลการคิดโดยใช้แบบฝึกหัดย่อย หรือให้สรุปวิธีคิด 

+1 +1 +1 1.00 
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      ตารางแสดงแบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนใน
การปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ของ 
ผู้ เชี่ยวชาญการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

ด้านการเตรียมการสอน 
1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน +1 +1 +1 1.00 

2. ครูผู้สอนจดับรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู ้ +1 +1 +1 1.00 
3. ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาไดค้รบถ้วน +1 +1 +1 1.00 

4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้หรือตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

+1 +1 +1 1.00 

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอยา่งทั่วถึง +1 +1 +1 1.00 

6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนใหร้่วมกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครบทุกข้ันตอนท้ังกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการเรยีนรู้และกิจกรรมรวบยอด 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูผู้สอนมีการน าเขา้สู่บทเรียน +1 +1 +1 1.00 
2. ครูผู้สอนจดักิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus ดังนี ้
   2.1 ขั้น K ครูสอบถามความรู้เดมิของนักเรียน (Know- K) 

+1 +1 +1 1.00 

   2.2 ขั้น W ครูถามค าถามนักเรยีน (What - W) +1 +1 +1 1.00 
   2.3 ขั้น L นักเรียนอ่านรายละเอียด (Learn - L) +1 +1 +1 1.00 

   2.4 ขั้น H นักเรียนหาความรู้เพิม่เติม (How- H) +1 +1 +1 1.00 
   2.5 ขั้น Plus นักเรียนสรา้งแผนผังความคิด    +1 +1 +1 1.00 

   2.6 ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน +1 +1 +1 1.00 
  2.7 นักเรยีนฝึกเพิ่มเตมิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขยีนแผนผังความคดิและ
สรปุ 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู ้
1. ครูผู้สอนเตรยีมสื่อและแหล่งการเรยีนรู้ครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 
2. ครูผู้สอนใช้สื่อและแหล่งการเรยีนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 
ด้านการวัดและการประเมินผล 

1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ +1 +1 +1 1.00 
2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลถูกต้องตามเครื่องมือและเกณฑ์การวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนเตม็ 

คะแนนหลังเรียนของนักเรียน 

ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2 ครูคนท่ี 3 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 

1 40 34 85 31 77.5 35 87.5 
2 40 30 75 29 72.5 27 67.5 

3 40 32 80 27 67.5 34 85 
4 40 34 85 30 75 28 70 

5 40 35 87.5 33 82.5 29 72.5 
6 40 32 80 35 87.5 33 82.5 
7 40 31 77.5 33 82.5 29 72.5 

8 40 30 75 32 80 27 67.5 
9 40 31 77.5 32 80 30 75 

10 40 30 75 30 75 34 85 
11 40 34 85 29 72.5 36 90 
12 40 36 90 38 95 33 82.5 
13 40 33 82.5 29 72.5 37 92.5 
14 40 37 92.5 32 80 32 80 
15 40 32 80 21 52.5 26 65 

16 40 33 82.5 30 75 31 77.5 
17 40 38 95 29 72.5 36 90 
18 40 32 80 30 75 27 67.5 

19 40 35 87.5 36 90 36 90 
20 40 31 77.5 31 77.5 32 80 

21 40 38 95 26 65 33 82.5 
22 40 33 82.5 33 82.5 27 67.5 
23 40 37 92.5 37 92.5 31 77.5 
24 40 39 97.5 35 87.5 35 87.5 

25 40 33 82.5 32 80 34 85 
26 40 32 80 31 77.5 34 85 
27 40 35 87.5 35 87.5 33 82.5 

28 40 33 82.5 31 77.5 29 72.5 



 192 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน (ต่อ) 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนเตม็ 

คะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนของครูคนท่ี 1 

คะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนของครูคนท่ี 2 

คะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนของครูคนท่ี 3 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 

29 40 37 92.5 29 72.5 39 97.5 
30 40 32 80 34 85 35 87.5 

ค่าเฉลี่ย (X̅) X̅ = 33.63 X̅ = 84.08 X̅ = 31.33 X̅ = 78.33 X̅ = 32.07 X̅ = 80.17 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) S.D. = 2.57 S.D. = 6.42 S.D. = 3.45 S.D. = 8.62 S.D. = 3.49 S.D. = 8.73 

 

การ
ทดสอบ 

n คะแนนเตม็ 
X̅ 
 S.D. % of Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 90 40 32.34 3.31 80.86    6.73* 0.0000 

 

 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

 
คนท่ี 

 

คะแนนก่อนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ 
(10) 

คะแนนหลังการสรา้ง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ 
(10) 

คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ ์

ระดับของพัฒนาการ 

1 5 10 100 สูงมาก 

2 2.5 9 86.67 สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 193 
 

       ตารางแสดงผลความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้และการจัด      
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

 
 

รายการ 
ครู

คนท่ี 
1 

ครู
คนท่ี 

2 

คร ู
คนท่ี 

3 
(X̅) S.D. 

1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมากข้ึน 

5 5 5 5 0 

   1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน 5 5 5 5 0 
   1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 5 5 5 0 
   1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

5 5 5 5 0 

   1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนสามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

5 5 5 5 0 

เฉลี่ยด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 5 0 
2. กระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 

   2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
KWLH-Plus 

5 4 5 4.67 0.58 

   2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  KWLH-Plus 
สามารถท าให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

5 5 5 5 0 

   2.3 นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ KWLH-Plus 

4 4 5 4.33 0.58 

   2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 
สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ 

5 5 5 5 0 

   2.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus เป็น
วิธีการสอนที่น่าสนใจ 

5 5 5 5 0 

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการสอนอ่านแบบKWLH-Plus เป็น
วิธีการสอนที่มีประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันได้ 

5 5 5 5 0 

เฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ KWLH-Plus 4.83 0.19 

รวมทุกด้าน 4.92 0.10 
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        ตารางแสดงผลการศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWLH-Plus 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. ด้านการเตรียมการสอน    

1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจดับรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. ครูผู้สอนน าเสนอเนื้อหาไดค้รบถ้วน 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรูห้รือตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอยา่งทั่วถึง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนใหร้่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

1 0 1 1 0 1 0 1 1 

7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรยีนมีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครบ
ทุกขั้นตอนท้ังกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมรวบยอด 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการเตรียมการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 75 75 100 75 75 100 75 100 100 

ค่าร้อยละของท้ังหมด 86 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

1. ครูผู้สอนมีการน าเขา้สู่บทเรียน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจดักิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีการ
สอนอ่านแบบ KWLH-Plusดังนี ้
   2.1 ขั้น K ครูสอบถามความรู้เดมิของนักเรียน 
(Know- K)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.2 ขั้น W ครูถามค าถามนักเรยีน  
(What - W)  

0 1 1 1 1 0 1 1 1 

   2.3 ขั้น L นักเรียนอ่านรายละเอียด        
(Learn - L)  

0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2.4 ขั้น H นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติม        
(How- H) 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 

   2.5 ขั้น Plus นักเรียนสรา้งแผนผังความคิด    1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   2.6 ขั้นสรุป นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่
อ่าน 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 

   2.7 นักเรียนฝึกเพิ่มเตมิการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ KWLH และเขยีนแผนผัง
ความคิดและสรุป 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 50 100 100 75 75 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของท้ังหมด 89 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู ้          

1. ครูผู้สอนเตรยีมสื่อและแหล่งการเรยีนรู้
ครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. ครูผู้สอนใช้สื่อและแหล่งการเรยีนรู้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านสื่อการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของท้ังหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ด้านการวัดและการประเมินผล          

1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์
การเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลถูกต้องตาม
เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ังหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ 
วัน เดือน ปี เกิด 3 กันยายน 2532 
สถานที่เกิด จังหวัดยโสธร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายน้ าผึ้ง

ในพระอุปถัมภ์ ฯ  
พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2559 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 198/292 หมู่ 1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
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