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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย Pre – Experimental Design   

แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน – หลัง (One Group Pretest – Posttest Design)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   และ  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ         
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1  ปการศึกษา 2550 จํานวน 49 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัด           
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ และ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus                      
การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)                 
การทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบวา  1) ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู นักเรียน                 
มีความสามารถดานการอานจับใจความนิทานอยูในระดับสูงและมีความสามารถดานการอาน         
จับใจความบทรอยกรองอยูในระดับปานกลาง 2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู     
ดวยเทคนิค  KWL  Plus  อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดานไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนมีความเห็นวาเปนการสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบในสิ่งที่อยากรู      
ดานบรรยากาศการเรียนรูนักเรียนมีความเห็นวา ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูนักเรียนมีความเห็นวานักเรียนนํากระบวนการอานไปใช      
ในชีวิตประจําวัน และในวิชาอื่น ๆ 
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The purposes of this experimental research with one group pretest–posttest 

design were 1) to compare reading for main idea abilities of fifth grade students before and 

after being taught by KWL Plus Technique and 2) to study the students’ opinions towards the 

instruction with KWL Plus Technique. The sample consisted of 49 fifth grade students of 

Kanchanaburi Kindergarten school under the jurisdiction of the Office of Kanchanaburi 

Education Service Area 1 academic year 2007. The research instruments used for gathering 

data were ; instructional plan of KWL Plus Technique , reading for main idea test and 

questionnaire on opinions towards the instruction with KWL Plus Technique. The statistical 

analysis employed were percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), t–test 

dependent and content analysis. 

The research findings of the study were : 1) The reading for main idea abilities of 

the fifth grade students before and after being taught by KWL Plus Technique was statistically 

significant different at the 0.05 Level. The reading for main idea abilities of the students after 

the instruction with KWL Plus Technique was higher than before the instruction.  2) The 

students’ opinions towards in the instruction with KWL Plus Technique on the classroom 

activities, the classroom environment, and the advantage aspects were at a high agreement 

level.  
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เพื่อการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคขอมูลขาวสารทําใหมีวิทยาการใหม

เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  การรับสงขอมูลขาวสารเปนไปอยางงายดายและรวดเร็วมากขึ้นสงผลให    
คนในสังคมตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูดวยการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงตอง
อาศัยการอานเพื่อใหเกิดความเขาใจและสื่อความกันไดถูกตอง   ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญ   
ตอการดํารงชีวิต เปนเครื่องมือชวยใหแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต  ส่ิงที่ไดจากการอาน
เปนอาหารสมองที่ จะชวยพัฒนาความคิด   อารมณ   จิตใจหรือแกปญหาที่อาจ เกิดขึ้น                     
ในชีวิตประจําวัน  ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ความวา 

 
การศึกษาและการอานออกเขียนไดนี้ เปนประโยชนมาก  ประการหนึ่ง  ทําใหมี          

ความสะดวกในการติดตอ  เชน  ติดตอการงานราชการกับทางราชการหรือติดตอประสานงาน  
กับผูท่ีมาปฏิบัติงานพัฒนาตาง ๆ  ซึ่งถาติดตอพูดจากันไดไมติดขัดก็จะมีความเขาอกเขาใจกัน    
และสามารถรวมมือกันทํางานสรางความสุขความเจริญใหเกิดขึ้นได  อีกประการหนึ่งการอาน
ออกเขียนได จะชวยใหมีโอกาสเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ตางๆไดอยางมากมาย 
และความรูความเขาใจในสิ่งเหลานี้สามารถนํามาใชในทางสรางสรรคใหเกิดประโยชนตามที่
ตองการไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ภาษายังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดความรู  
ความคิด  รวมทั้งคุณธรรม  ความดีทุกอยาง (กรมวิชาการ 2541 : 73) 

 
นอกจากนั้นยังมีหนวยงานและนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน            

ไวสอดคลองกันไดแก   กรมวิชาการ (2541 : 1)  กลาวถึง ความสําคัญของการอานไววา  การอาน
เปนทักษะที่สําคัญที่จําเปนตองเนนและตองฝกฝนใหกับผูเรียนเปนอยางมาก  เนื่องจากการอานเปน
กระบวนการสําคัญที่ทําใหผูอานสรางความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห  ตีความ  ในระหวางอาน  
ผูอานจะตองรูหัวเร่ือง  รูจุดประสงคการอาน  มีความรูทางภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือ
ที่อานและจะตองใชประสบการณเดิมที่เปนประสบการณพื้นฐานของผูอาน ทําความเขาใจกับเรื่อง
ที่อานดวย  ซ่ึงตรงกับที่ พนิตนันท  บุญพามี (2542  : 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  
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การอานชวยเพิ่มพูนประสบการณ  ความรู  ความคิด  ใหคนเรามีความงอกงามทางวุฒิปญญาและ
ความสามารถมากยิ่งขึ้น  สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณของผูอาน
ใหเปนไปในทางที่ดีงามไดโดยตนเอง  รวมทั้งสามารถพัฒนาตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมได
เปนอยางดี และ วัชรี บูรณสิงห  และ นิรมล ศตวุฒิ (2542 : 9) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน
ไวในทํานองเดียวกันวา   การอานทําใหผูอานเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ๆ ในสังคมชวยใหผูอาน 
มีความคิดกวางขวาง  รูเทาทันความเปนไปของสิ่งตาง  ๆ รอบตัว  ดังนั้นเราควรหาเวลาอานหนังสือ
เปนประจํา จะทําใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  หากผูอานรูจักเลือกหนังสือ  รูวิธีอาน  อานออก  
และอานเปน จะสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง   นอกจากนั้น  กอ  สวัสดิ์พาณิชย (2533 : 
50)  ยังไดกลาวไววา  “การอานเปนเครื่องมือสําหรับแสวงหาความรูที่ดีที่สุด นักอานที่เกง ๆ จะอาน
หนังสือไดรวดเร็ว  จับใจความไดถูกตองและจับใจความไดมาก”   สวนพรทิพย ชาตะรัตน (2545 : 
59)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน สรุปไดวา  การอานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหา
ความรู  ผูที่มีความสามารถในการอาน คือ  สามารถอานไดมาก  อานไดเร็ว  และอานไดถูกตอง 
ยอมมีโอกาสในชีวิตหลาย ๆ ดานมากกวา  เชน  ดานการศึกษา   ดานสังคม  ดานการประกอบอาชีพ 
เปนตน สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและทันสมัยกวาผูที่ขาดทักษะในการอาน ดังนั้น     
ในการเรียนการสอนจึงจําเปนจะตองปลูกฝงใหผู เรียนมีนิสัยรักการอาน และพัฒนาผู เรียน            
ใหสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของการอานที่มีตอการดํารงชีวิตในยุคปจจุบันดังกลาว  การจัดการ
ศึกษาซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการพัฒนา  สรางสรรคความเจริญกาวหนา และแกไขปญหา
ตาง ๆในสังคม  และเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชวงชีวิต จึงใหความสําคัญ              
ตอการพัฒนาการอาน  ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 : 21)   ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สงเสริมความสําคัญในเรื่องการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง   
ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2548 : 5)  รวมทั้งเกณฑการ
พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน  2547 : 19)  ที่ไดระบุใหครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องผสมผสานความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  และกําหนดเปาหมายให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และ                      
รักการคนควา   นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
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ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ  2546 : 3)  ไดระบุคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานแลววา  ผูเรียนตองมีนิสัยรักการอาน  รักการเขียน  การแสวงหาความรู  และใชภาษา   
ในการพัฒนาตนเอง โดยทักษะการอานจะมุงเนนการอานเพื่อจับประเด็นสําคัญ แยกแยะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ  โดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  สาระที่   1 การอาน   มาตรฐาน  ท  1.1 กําหนดใหใช        
กระบวนการอานสรางความรู  ความคิดไปใช ตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  และกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรูไววา  ผูเรียนตองมีความสามารถ
จับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ  หาคําสําคัญในเรื่อง
ที่อานและใชแผนภาพความคิดโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด  พัฒนาความสามารถในการอาน  
นําความรูความคิดจากการอานไปใชแกปญหา  ตัดสินใจคาดการณและใชการอานเปนเครื่องมือ
พัฒนาตนเอง  การตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม ซ่ึงกรมวิชาการ (2546  :  28) ไดกําหนด   
ผังมโนทัศนทักษะการอานในใจชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ประกอบดวยการอานโวหาร  การบรรยาย  
การพรรณนา  การเปรียบเทียบ การจับใจความ แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห ความสรุปความ  
การใชบริบทในการอาน  และเขาใจความหมายของคํา  ประโยค  ขอความ 

จากการศึกษาผังมโนทัศนทักษะการอานในใจและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ     
การเรียนรูภาษาไทยชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (กรมวิชาการ 2546  :  28) พบวา  
ไดระบุไวเปนพฤติกรรมยอยในทักษะการอานในใจจึงกลาวไดวาหลักสูตรมุงใหนักเรียนอานในใจ 
แลวจับใจความได ในสาขาวิชาภาษาไทยมักใชคําวา “การอานจับใจความ”  ซ่ึงเปนการอาน  
ประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ ดังที่  ศศิธร  อินตุน (2535 : 21) กลาวไววา  “การอานจับใจความเปน
ทักษะที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอไมวาจะเรียนเรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตาม เพราะถาไมสามารถ
จับใจความได นักเรียนจะไมไดประโยชนจากการอานเทาที่ควร”   สวน  แววมยุรา   เหมือนนิล  
(2541 : 17)  ไดกลาวไววา  “การอานจับใจความเปนความเขาใจเรื่องที่อานระดับตน  และเปน
พื้นฐานสําคัญมากสําหรับการอานระดับสูงตอไป  เชน ถานักเรียนจับใจความเรื่องที่อานไมไดก็คง
ไมสามารถอานเพื่อวิจารณวาเรื่องนั้นดีหรือไมดีไดเลย”   นอกจากนั้น   ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล  
(2538  : 55)  ยังไดกลาวถึง   การอานจับใจความวา นับเปนหัวใจของการอาน  วัสดุการอาน         
ทุกรูปแบบไมวาจะมีเนื้อหาอยางใด  เพราะหากจับใจความไมไดก็ยอมไมเขาใจเรื่องที่อาน หากตอง
ใชประโยชนจากการอานนั้นก็ตองกลับมาอานใหมทําใหเสียเวลา  บางครั้งผูอาน  ไดอานเอกสาร 
ในที่ที่อาจจะไมไดกลับไปอานซ้ําอีก ก็ยิ่งเสียประโยชนไป  หากอานจับใจความไดจําไวไดหรือ
บันทึกไวไดก็จะใชประโยชนไดทันที 
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จากความสําคัญของการอานที่มีตอการดํารงชีวิตทําใหผูอานไดรับประโยชนหลายดาน 
ทั้งดานการเพิ่มพูนความรู  ความคิด  สติปญญา  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังชวย
ประสานความรูของมนุษยทุกชาติทุกภาษาเขาดวยกัน ทําใหเกิดการพัฒนาที่กวางขวาง มหาศาล 
โดยเฉพาะการอานจับใจความซึ่งนับวามีความสําคัญตอการอานทุกประเภท เพราะเปนทักษะ
พื้นฐานที่ทําใหผูอานเขาใจสิ่งที่อานไดเร็วและถูกตองตรงตามที่ผูเขียนตองการ  ซ่ึงหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกระดับสมควรใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความเชนเดียวกับ
ทักษะอื่น ๆ    โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และการอานจับใจความ  จึงมุงจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และมาตรฐานการเรียนรูทุกระดับชั้น และไดกําหนด
เปนนโยบายสงเสริมการอาน ทั้งนี้เพื่อตองการปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และสามารถอาน
จับใจความจากเรื่องที่อานได  ดวยการจัดทําโครงการสงเสริมการอาน  ดังนี้ 1)โครงการวางทุกงาน 
อานทุกคน  2) ครอบครัวรักลูกผูกรั้วใหอาน  3) ขุมทรัพยบัณฑิต  4) หมอภาษา   นอกจากนี้ยังได 
เขารวมโครงการปลูกฝงนิสัยรักการอานเด็กไทยรวมใจอานถวายในหลวง  ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องอีกดวย  

 ในบรรดาโครงการสงเสริมการอานของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 ดังที่กลาวแลว   โครงการ  “วางทุกงาน  อานทุกคน”               
เปนโครงการหนึ่งที่มุงพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนทุกระดับชั้น      
ทุกคน  กิจกรรมตามโครงการ คือ ฝายวิชาการของโรงเรียนจัดทําเอกสารการอานสําหรับผูเรียน  
ทุกคน ดวยการกําหนดเรื่องที่เหมาะสมกับระดับชั้นใหอานพรอมกันทุกวัน ใชเวลาในการอาน
ประมาณ  15  นาทีของชั่วโมงแรกกอนทําการสอน แลวใหผูเรียนสรุปใจความของเรื่องที่อาน 
บันทึกลงในสมุดวางทุกงาน อานทุกคน และครูประจําช้ันจะเปนผูตรวจความถูกตอง ผูวิจัยในฐานะ
ที่เปนผูรับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปที่  5  ไดตรวจสมุดบันทึกผลการอานของผูเรียน พบวา            
มีผูเรียนรอยละ 65 ที่ไมสามารถจับใจความจากเรื่องที่อานได  บอกรายละเอียดจากเรื่องที่อานไมได  
ผูเรียนบางสวนลอกขอความที่อานทั้งหมดลงในสมุดบันทึกการอาน  จากการสังเกตและสัมภาษณ
ครูผูรับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในโรงเรียนพบวา สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก         
ครูขาดการแนะนําใหผูเรียนรูจักวิธีการอานจับใจความที่ถูกตอง  หรือครูมีประสบการณนอย        
จึงขาดกลวิธีและวิธีสอนที่จะทําใหผู เ รียนจับใจความจากเรื่องที่อานได  อีกทั้งยังมีหนาที่              
ในการทํางานอื่นนอกเหนือจากการสอน   ทําใหไมสามารถสอนไดอยางเต็มที่   นอกจากนี้             
ยั งขาดการศึกษาคนคว า เทคนิควิ ธีสอนแบบต าง  ๆ   ซ่ึ งสอดคลองกับขอคิด เห็นของ                        
สุนันท  ประสาทสอน (2544 : 5)  ที่กลาวไววา   ปญหาการอานนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากครูบางสวน             
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ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานได  ทั้งนี้เพราะ
ผูเรียนขาดการฝกฝนทักษะดานการอานจับใจความ  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการสอนอาน  ทําให
การอานไมมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งในปจจุบันการสอนของครูเนนไปที่การสอนอานใหถูกตอง    
ตามหลักการอานและเนนการอานออกเสียงมากกวา  รวมทั้งระดับความสามารถพื้นฐานในการอาน
ของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน จึงทําใหสมรรถภาพดานการอานจับใจความของผูเรียนอยูในระดับ
ต่ํากวาดานอื่น  ๆ และจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู เ รียนตามหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปพ.5)  ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5       
ปการศึกษา 2549  ดานการอาน  คิด วิเคราะห  เขียน  พบวามีนักเรียนที่มีผลการประเมินยังไมเปนที่
นาพอใจ  ดังตารางที่  1 
 
ตารางที่  1 ผลการประเมินดานการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา                           

ปที่  5  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   ปการศึกษา  2547 – 2549 
 

รอยละของจํานวนนักเรยีน 
เกณฑการประเมิน 

ปการศึกษา  2547 ปการศึกษา  2548 ปการศึกษา  2549 

ดีมาก 
( 80 – 100 คะแนน ) 23.00 21.25 20.25 

ดี 
( 70 – 79 คะแนน ) 50.20 51.60 52.15 

รวมระดับ ดี – ดีมาก 
( 70 – 100 คะแนน ) 73.20 72.85 72.40 

พอใช 
( 50 – 69  คะแนน ) 

26.80 27.15 27.60 

ปรับปรุง 
( 0 – 49 คะแนน ) - - - 
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จากตารางที่ 1  พบวา   ปการศึกษา   2547  มีนักเรียนรอยละ 23.00  ผานเกณฑระดับ        
ดีมาก   นักเรียนรอยละ 50.20  ผานเกณฑระดับดี   ซ่ึงรวมจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑระดับดีและ 
ดีมาก  เทากับรอยละ  73.20  แตยังต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา  นักเรียนรอยละ  80   
ตองผานเกณฑระดับดีขึ้นไป  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียนจํานวนรอยละ  26.80   
ใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น  ปการศึกษา  2548  มีนักเรียนรอยละ 21.25  ผานเกณฑระดับดีมาก   
นักเรียนรอยละ 51.60  ผานเกณฑระดับดี   ซ่ึงรวมจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑระดับดีและดีมาก  
เทากับรอยละ  72.85  แตยังต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา  นักเรียนรอยละ  80  ตองผาน
เกณฑระดับดีขึ้นไป   ดังนั้นโรงเรียนจึงมีเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียนจํานวนรอยละ  27.15 ใหมี              
ผลการเรียนที่ดีขึ้น  และปการศึกษา  2549  มีนักเรียนรอยละ 20.25  ผานเกณฑระดับดีมาก   
นักเรียนรอยละ 52.15  ผานเกณฑระดับดี   ซ่ึงรวมจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑระดับดีและดีมาก  
เทากับ รอยละ  72.40  แตยังต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไววา  นักเรียนรอยละ  80  ตองผาน
เกณฑระดับดีขึ้นไป   ดังนั้นโรงเรียนจึงมีเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียนจํานวนรอยละ  27.60 ใหมี              
ผลการเรียนที่ดีขึ้น   

เมื่อพิจารณาเฉพาะดานการอาน  ซ่ึงกําหนดเกณฑความสามารถไว 5 ดาน ไดแก          
1) อานไดคลองแคลวและรวดเร็ว  2) อานไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธี               
3) อานแลวเขาใจความหมายของคํา   สํานวนโวหาร   4)  อานแลวจับใจความเรื่องที่อาน                   
5)  อานแลวสรุปความ ก็พบวา  ดานการอานจับใจความเรื่องที่อาน  นักเรียนมีความสามารถต่ําที่สุด  
คือ  มีนักเรียนรอยละ  61.92  ที่ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  องคการมหาชน  2546 : 14)  ซ่ึงปญหานี้ถาไมไดรับการแกไขอาจจะสงผล      
ตอการเรียนรูในกลุมสาระอื่น ๆ ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  เพราะการอานจับใจความเปนพื้นฐานในการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  
และจําเปนตองใชในการแสวงหาความรู และขอมูลสารสนเทศ  ถานักเรียนอานแลวไมสามารถ                  
จับใจความ จับประเด็นสําคัญจากการอาน รวมทั้งรวบรวมประเด็นตาง ๆ จากการอานเพื่อสรุปเรื่อง
ไมได  ผลที่ตามมาคือนักเรียนไมสามารถพิจารณาเลือกรับสาระที่มีคุณคาของเรื่องที่อานนั้นไดเลย 

การสอนอานใหผูเรียนสามารถจับใจความของเรื่องที่อานไดนั้น สามารถทําไดหลายวิธี 
ซ่ึงแตละวิธีเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนิยมนํามาใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  เชน  การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Cooperative  Learning)  การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน(Inquiry Learning)  การสอนแบบบูรณาการ (Intigrated Learning)  การสอนดวยวิธี
วิทยาศาสตร (Scientific   Learning) (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 :138)  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL, KWL Plus ซ่ึงเทคนิคเหลานี้  
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ลวนแตเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะการอาน ดังที่ วัชรา  เลาเรียนดี (2547 :      
92 – 94)  ไดกลาวไววา  เทคนิค KWL  สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ  
การนําเทคนิค KWL  มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะการคิดทําไดงาย  เนื่องจากมีกรอบ
และแนวทางฝกใหคดิเปนลําดับขั้นตอน  คือ  K : (What we know) นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอาน W : (What we want to know)  นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน                 
และ L : (What we have learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  เชนเดียวกับเทคนิค 
KWL Plus ที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอานอยางกระตือรือรน             
เปนการอานที่ฝกการถามตนเอง  และการใชความคิด  และคิดในเรื่องที่อาน พัฒนาสมรรถภาพ    
ในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการอาน สรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน  จัดการกับ
สาระความรูขึ้นมาใหมตามความเขาใจของตนเอง โดยการใชแผนภาพความคิดและเขียนสรุปเรื่อง 
ที่อานจากแผนภาพความคิดหลังจากที่ผานขั้นตอนการหาคําตอบของขั้น K, W ,L แลว                 
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ  สุวิทย   มูลคํา   และอรทัย   มูลคํา  (2545 : 8)  และ                           
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75) ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบ KWL  เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ เนนใหผู เ รียนมีทักษะกระบวนการอานที่สอดคลองกับทักษะการคิดอยางรูตนวา                       
ตนคิดอะไร  มีวิธีคิดอยางไร  สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได  โดยผูเรียนจะไดรับการฝก
ใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจตนเอง  มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังได
อยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับเทคนิค KWLของ โอเกิ้ล (Donna  Ogle)  เปนเทคนิควิธีสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่ชวยกระตุนความรูเดิมของนักเรียนและสงเสริมความคิดขณะที่อาน  โดยมีพื้นฐาน 
มาจากเทคนิค KWL  และ  KWL  Plus  จากผลงานวิจัยของ  ทิพสร  มีปน (2539 : บทคัดยอ)                  
ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน (2544:99)  และ วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 119)  พบวา  นักเรียน     
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  มีทักษะการอานสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคดังกลาว  

จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา ผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
สวนใหญ มีความสามารถในการอานสูงขึ้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus มาใชเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ โดยเพิ่มเติมขั้นตอนการทํา
แผนภาพความคิด (Mapping)  และการสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing)  เพื่อนํา
ผลที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนอานจับใจความในระดับชั้นประถมศึกษา รวมทั้ง
เสนอแนะแกครูและผูที่เกี่ยวของกับการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตอไป   
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

KWL  และ  KWL Plus ซ่ึง เปนแนวคิดของ โอเกิ้ล (Donna Ogle) ที่พัฒนาขึ้นในป  ค.ศ.1986     
เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนอาน  ซ่ึงเทคนิควิธีการ  KWL  นั้นเปนตัวยอที่ไดจาก             
ขั้นการสอน คือ  K (What  we  know)  นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  W ( What  we  want  
to  know)  นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  และ  L (What  we  have  learned)       
นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน จากนั้นตอมาป  ค.ศ. 1987  เทคนิค KWL ไดพัฒนา             
ใหสมบูรณขึ้นโดย  คาร  และ โอเกิ้ล  (Carr  and  Ogle)   และใชชื่อวา   KWL  Plus                      
โดยคงสาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ  KWL  ไว แตเพิ่มการเขียนแผนภาพความคิด 
(Mapping)  และการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)  อันเปนการพัฒนาทักษะการเขียนและ
การพูด  นอกเหนือไปจากทักษะการฟงและการอาน  ในเรื่องของเทคนิค  KWL  Plus  นั้น            
วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 93-95)  ไดกลาวไววา  เทคนิค  KWL  Plus   ประกอบดวยสวนที่สําคัญ
ของเทคนิค  KWL  คือ (K)  ระบุส่ิงที่รู  เรื่องที่รูเกี่ยวของกับเรื่องที่ระบุหรือหัวเร่ืองที่กําหนด (W)  
อยากรูอะไรบาง  จากสิ่งหรือเรื่องที่ระบุในขั้นแรก  และ (L)  เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนด
หลังจากอานเสร็จแลว  และเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด และการสรุปเรื่องราว   
ตาง ๆ ที่อานเมื่อจบกระบวนการ  KWL  แลว   ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  KWL  Plus   
ขึ้นอยูกับเรื่องที่เคยรูมากอน กลาวไดวาเทคนิค  KWL  Plus   ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห   
การอานอยางมีวิจารณญาณ และอานอยางสรางสรรคได  เพราะแตละขั้นตอน  จงใจใหนักเรียนอาน  
คิด วิเคราะหโดยละเอียด  จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู  อยากแสวงหาคําตอบ
ที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 117–
118)   ที่พบวา   ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6                   
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  อยางมีระดับนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามลําดับขั้นดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอม  และใหความรูพื้นฐานหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ  
(การจัดกลุมคละความสามารถ  ชี้แจงจุดประสงค  เกณฑการใหคะแนน การดําเนินกิจกรรม       
การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ)   

2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย   1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน  (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่จะอาน  การใชเกมทางการศึกษา  การใชคําถามเพื่อ
การเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่จะอาน)  2)  ขั้นกิจกรรมการอาน  ประกอบดวย  (1) กิจกรรมกอนการอาน 
(What  we  know)   ครูตั้งคําถามใหนักเรียนระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่นักเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง                  
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ที่จะอาน แลวบันทึกสิ่งที่นักเรียนรูไวในตารางใบงานชอง  K  (What  we  know)   และกระตุน    
ใหนักเรียนคาดเดาเรื่องที่จะอาน  (2)  กิจกรรมระหวางการอาน  (What  we  want  to  know)        
ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามใหนักเรียนอานและคนหาคําตอบจากการอาน จับประเด็นสําคัญ
ของเรื่องที่อาน บันทึกคําถามไวในตารางใบงานชอง  W (What we want to know)  (3) กิจกรรม
หลังการอาน (What  we  have  learned)  นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร ตอบคําถามและบันทึกความรู
ที่ไดในตารางใบงานชอง  L  (What  we  have  learned)  รวมอภิปรายภายในกลุมถึงขอมูลที่ไดจาก
การอาน  (4)  กิจกรรมการสรางเปนแผนภาพความคิด (Mapping) และ (5) การสรุปเรื่องที่อาน 
(Summarizing)  เปนความเรียงตามประเด็นสําคัญ  รายงานผลตอช้ันเรียนและรวมกันอภิปราย 

3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 
และใหขอมูลยอนกลับ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคนิค KWL  Plus  ผูวิจัยจึงสนใจ
นํามาพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงเทคนิค 
KWL  Plus เปนเทคนิคที่สามารถใชจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ
ของผูเรียนไดทั้งรายบุคคล และรายกลุม โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานจับใจความและ              
การเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL  Plus  ไดแก 

1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง  ปานกลาง  ออน  และเพศชาย           
เพศหญิง  กลุมละ 5 – 6 คน 

1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู 
1.3 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและการบันทึกขอมูลในตาราง  KWL – Chart  

2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานจับใจความ 
2.1 นําเขาสูบทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยง

เขาสูเร่ืองที่จะอาน  โดยใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน  เกมทางการศึกษา  การใชคําถาม      
พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน 

2.2 จัดกิจกรรมการอานจับใจความ ดวยเทคนิค KWL Plus มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่  1 กิจกรรมกอนการอาน  เรียกวา  ขั้น K (What  we  know)  คือ  

นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  โดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมอง       
ถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว  นําขอมูลที่ไดมาจําแนก  และบันทึกไวในตารางชอง  K – What  we  know 

ขั้นที่  2 กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ขั้น W (What  we  want  to  find  
out)  คือ  นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  โดยใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู 
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เชน  ผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไร  เร่ืองนี้มีความสําคัญอยางไร  นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอาน
เรื่องนี้  แลวบันทึกคําถามลงในตารางชอง  W– What we want to find out 

ขั้นที่  3 กิจกรรมหลังการอาน  เรียกวา  ขั้น L (What  we  have  learned)  
คือ  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูล  
ที่ไดจากการอานมาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง  W  แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูล
เดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ  ตลอดจนจัดลําดับขอมูล  แลวบันทึกลงในชอง  L – What  
we  have  learned 

ขั้นที่  4 การสรางแผนภาพความคิด  (Mapping)  ใหนักเรียนนําขอมูล      
จากการอานมาสรางแผนภาพความคิด  โดยใหฝกทําแผนภาพความคิดหลาย ๆ  รูปแบบ  เชน  
แผนภาพความคิดรูปดาว  แผนภาพความคิดรวบยอด  แผนภาพความคิดรูปลูกโซ  แผนภาพเสนโคง
แสดงลําดับเหตุการณ 

ขั้นที่  5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)  โดยใหนักเรียนเขียน
สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานโดยใชแผนภาพความคิดเปนแนวทางในการสรุป 

3. การฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานจับใจความเปนกลุมยอย ดวยเทคนิค KWL  Plus    
โดยครูคอยแนะนํา 

4. การวัดและประเมินผล  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียน  ตรวจผลงาน
และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 

จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus
รวมทั้งการสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด             
ในการวิจัยดังแผนภาพที่  1  ดังนี้ 
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แผนภาพที่  1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถด านการอ านจับใจความของนั ก เ รี ยน                           

ชั้นประถมศึกษาปที่  5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   

ขอคําถามของการวิจัย 
1. ความสามารถดานการอานจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5               

กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  แตกตางกันหรือไม 
2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  อยูในระดับใด 

การจัดการเรียนรูดวย เทคนิค KWL  Plus 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานจับใจความ
และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL  Plus   
2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานจับใจความ  คือ 

2.1 นําเขาสูบทเรียน โดยใช เกม  เพลง  รูปภาพ  แผนภูมิบทกลอน 
2.2 จัดกิจกรรมการอานจับใจความ  ดวยเทคนิค KWL  Plus           

มี  5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นที่  1 กิจกรรมกอนการอาน  เรียกวา  ขั้น K (What  we  

know)  นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   
ขั้นที่  2 กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ขั้น W (What  we  

want  to  find  out)  นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   
ขั้นที่  3 กิจกรรมหลังการอาน  เรียกวา  ขั้น L (What  we  have 

learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน   
ขั้นที่  4 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping)   
ขั้นที่  5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)   

3. การฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานจับใจความเปนกลุมยอย โดยครูคอย
แนะนํา 
4. การวัดและประเมินผล 

ความสามารถ            
ดานการอานจับใจความ 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิค KWL  Plus 
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สมมติฐานการวิจัย 
ความสามารถดานการอ านจับใจความ   ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5                

กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL  Plus  แตกตางกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 มีจํานวน 6 หองเรียน รวมทั้งหมด  298 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน  1 หองเรียน รวมนักเรียน  49  คน   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
- ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
- ตัวแปรตาม  ไดแก 

1) ความสามารถดานการอานจับใจความ   
2) ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

ขอบเขตของเนื้อหา 
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  คือ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

สาระที่  1  การอาน   มาตรฐาน  ท 1.1  สามารถจับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  
วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปความ  หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน  และใชแผนภาพความคิดพัฒนา
ความสามารถในการอาน  นําความรูความคิดจากการอานไปใชแกปญหา  ตัดสินใจ  คาดการณและ
ใชการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาตน  การตรวจสอบความรู  และคนควาเพิ่มเติม  โดยเลือก               
บทอานประเภท  นิทาน  เร่ืองสั้น   สารคดีสําหรับเด็ก  และบทรอยกรอง   

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง เปนเวลา 3 สัปดาหโดยใชเวลาเรียนสัปดาหละ  

2  วัน  วันละ  2  ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 12  ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2550 ทั้งนี้ ระหวาง
วันที่  7  กุมภาพันธ  2551 – 22  กุมภาพันธ  2551 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน  ผูวจิยัจงึ

นิยามความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี

ขั้นตอน  ดังนี้  1.  การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานดานการอานจับใจความและ                 
การเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL  Plus   2.  การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอาน 
จับใจความ ประกอบดวย   2.1 นําเขาสูบทเรียน   โดยใช  เกม  เพลง   รูปภาพ  แผนภูมิบทกลอน 
2.2  จัดกิจกรรมการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL  Plus  มี  5  ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นที่  1  กิจกรรม
กอนการอาน  เรียกวา  ขั้น K (What  we  know)  นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน    
ขั้นที่  2  กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ขั้น W (What  we want  to  find  out)  นักเรียนตองการ
จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  ขั้นที่ 3  กิจกรรมหลังการอาน  เรียกวา ขั้น L (What we have learned)  
นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพความคิด (Mapping)           
ขั้นที่  5  การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)  3. การฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานจับใจความ
เปนกลุมยอย  มี  5 ขั้นตอน  4. การวัดและประเมินผล 

2. ความสามารถดานการอานจับใจความ   หมายถึง   คะแนนที่ไดจากการ                     
ทําแบบทดสอบการอานจับใจความ  นิทาน  เร่ืองสั้น  สารคดีสําหรับเด็ก  บทรอยกรอง  โดยมุงวัด
ความสามารถดังนี้  1)  ระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน   2) ระบุจุดมุงหมายของผู เขียน               
3) ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง  และ  4) ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียน  หมายถึง  การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของนกัเรยีน   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ในดานการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู  บรรยากาศการจัดการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับ 

4. นักเรียน  หมายถึง  ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา  2550 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี             
เขต 1  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี  2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
และนําเสนอ ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 
- สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการอาน และการอานจับใจความ   
- ความหมายของการอาน 
- ระดับการอาน 
- ความสําคัญของการอาน 
- จุดมุงหมายของการอาน 
- ประเภทของการอาน 
- ประโยชนของการอาน 
- การอานจับใจความ 
- ความหมายของการอานจับใจความ 
- ประเภทของการอานจับใจความ 
- ประโยชนของการอานจับใจความ 
- ลําดับขั้นของการอานจับใจความ 
- หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสอนอานจับใจความ 
- ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย 
- เกณฑการประเมินการอานจับใจความ 

3. วิธีสอนอานจับใจความ   
- การสอนอานจับใจความโดยใชประสบการณทางภาษา 
- การสอนอานจับใจความโดยใชวิธีการสํารวจตรวจทาน 

14 
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- การสอนอานจับใจความโดยการเลานิทาน 
- การสอนอานจับใจความโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

4. เทคนิค KWL  Plus   
- การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
- แผนภาพความคิด 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
ที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  และมีสาระการเรียนรูเปนการกําหนดองคความรูที่เปนเนื้อหา
สาระครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 12 ป  สถานศึกษา ครูผูสอน และผูเกี่ยวของ สามารถจัดทํา
ห ลักสูตรไดต ามความ เหมาะสมกับผู เ รี ยน   และ เปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร  
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ            
การเรียนรูเปนชวงชั้น  พรอมทั้งกําหนดรายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับสาระการเรียนรูในการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 

โครงสราง 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด

ไวใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงไดกําหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้

1. ระดับชวงชั้น 
กําหนดเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน 
ชวงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 
ชวงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
ชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  
ชวงชั้นที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  
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2. สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย           
องคความรู  ทักษะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ของผูเรียน เปน 8 กลุมสาระ  คือ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตางประเทศ 

3. กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผู เ รียนไดพัฒนาความสามารถ        
ของตนเองตามศักยภาพ ซ่ึงเพิ่มเติมจากกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  โดยอาจ
จัดเปนแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ  ใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม   
มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม   ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย            
มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนกัเรยีน 

4. มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม  ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมของแตละกลุม   เพื่อใหเปนจุดหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

5. เวลาเรียน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนไว  ดังนี้ 
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ชวงชั้นที่   1   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 –         
1,000  ชั่วโมง 

ชวงชั้นที่  2   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 –          
1,000 ชั่วโมง 

ชวงชั้นที่  3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 
1,200 ชั่วโมง 

ชวงชั้นที่  4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 
1,200 ชั่วโมง 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ไดกําหนดเวลาเรียนเปนรายป            
มีเวลาเรียนประมาณ 4 – 6  ชั่วโมงตอสัปดาห  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  ควรให
สัดสวนใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ตาม  กลุมภาษาไทย  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  ยังคงมี
ความสําคัญ  ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น ๆ  ซ่ึงจะเห็นวาหลักสูตรใหความสําคัญ            
กับรายวิชาภาษาไทย เพราะเปนสาระการเรียนรูที่จะทําใหผู เรียนสามารถนําพื้นฐานไปใช            
ในการศึกษาชั้นสูงตอไป 

สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
หลักสูตรจะมีสาระการเรียนรู เปนกลุมเนื้อหาและทักษะที่จะตองสอน  แตละ                     

สาระการเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรูเปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาและในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู จะมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนสมรรถฐานที่ผูเรียน เรียนจบการศึกษา
จะตองมีความรูความสามารถในการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 12)  

  สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 5 สาระ  6 มาตรฐาน
ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2546 : 3)  
สาระที่  1 :  การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1   : ใชกระบวนการอานสรางความรู ความคิด ไปใชตัดสินใจแกปญหา 
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ 2  :  การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1   : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ  และ
รายงานการศึกษาคนควา อยางมีประสิทธิภาพ 
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สาระที่ 3  :  การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1   : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  

ความคิด   ความรู สึกในโอกาสตาง  ๆ  อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค 

สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1  : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว
เปนสมบัติของชาติ 

มาตรฐาน ท 4.2   : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และ
ชีวิตประจําวัน 

สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
ดังผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  2     ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ที่มา  :  กรมวชิาการ,  การจดัสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ,  2546),  28. 

มารยาท  การฟง  การดู  การพูด 

ภาษาไทย  ป.5 

การอาน 
การฟง  การดูและการพูด 

หลักการใชภาษา 

ทักษะ 
หลักเกณฑ
และทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม 

มารยาทและนิสัยรักการอาน 
การเลือกอานหนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส 

หลักการอาน 

การอานคําที่มีตัวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา  การผันวรรณยุกต 
การอานตัวอักษรยอ  เครื่องหมายวรรคตอน 
การแนะนําหนังสือ 

การอานในใจ 

การอานโวหาร  การบรรยาย  การพรรณนา   
การเปรียบเทียบ 
การจับใจความ  แยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น 
วิเคราะหความ  สรุปความ 
การใชบริบทในการอาน  และเขาใจความหมาย 
ของคํา  ประโยค  ขอความ 

การอานออกเสียง 

การอานบทรอยแกวและรอยกรอง 
การอานทํานองเสนาะ 
การทองบทอาขยาน  และนําไปใชอางอิง 

การเขียนสะกดคําและการเขียนตามคําบอก 
การคัดลายมือ  และเขียนหวัดแกมบรรจง 
การเขียนเรียงความ  ยอความเรื่องประสบการณ
จินตนาการ 
การเขียนรายงาน  และเขียนชี้แจงการปฏิบัติงาน 
การเขียนจดหมายถึงญาติและเพื่อน 
การกรอกรายการ 
การใชเลขไทย 

หลักเกณฑและทักษะ 

การเขียน 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

มารยาทและ 
นิสัยรักการเขียน 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
นิทาน  ตํานาน 
เรื่องสั้น 
สารคดี  บทความสั้น ๆ 
บทละคร  บทรอยกรอง 
การรวบรวมนิทานพื้นบาน 
หลักการพิจารณาหนังสือ 
การนําความรูจากการอานไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจ  คาดการณ  แกปญหาและ 
พัฒนาตน 

การใชคํา  กลุมคํา  ตามชนิดและหนาที่  เรียบเรียงเปน
ประโยค 
หลักการใชประโยค 
การใชคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 
การใชพจนานุกรม 
คํารราชาศัพทและคําสุภาพ 
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
การแตงคําประพันธ 
การใชภาษาพูดและภาษาเขียน 
การใชทักษะทางภาษาและสื่ออิเล็กทรอนิกสในการศึกษา
คนควา 

19 

หลักเกณฑการฟง  การดู  และการพูด 
การจับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
การวิเคราะห  การสรุปความเรื่องที่ฟงและดู 
การเขาใจจุดประสงคของเรื่องและของผูพูด  
เขาใจถอยคํา  น้ําเสียง  กิริยาทาทางของผูพูด 
การพูดแสดงความคิดเห็น  การตั้งขอสังเกต  
เปรียบเทียบ  การพูดรายงาน  การสนทนา
โตตอบ 
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษา    
ปที่  5  ดังตารางที่  2 

 
ตารางที่  2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2  สาระที่  1  การอาน 
 

สาระที่ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  2   
1.   การอาน 

มาตรฐาน ท  1.1                
ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิด ไปใช
ตัดสินใจ แกปญหา  และสราง
วิสัยทัศนในการดําเนินชวีิตและ
มีนิสัยรักการอาน 

 
สามารถจับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  วิเคราะห
ความ  ตีความ  สรุปความ  หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใช
แผนภาพความคิดโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด  พัฒนา
ความสามารถการอาน  นําความรู  ความคดิจากการอานไปใช
แกปญหาตดัสินใจคาดการณ  และใชการอานเปนเครื่องมือ
พัฒนาตนเอง  การตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม 

 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  2545), 12. 

การวัดและการประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

หลักการวัดประเมินผล 
การวัดการประเมินผลการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  มีหลักการของการประเมินชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 
1. การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
2. การประเมินผลจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
3. การประเมินผลจะตองมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได  และยุติธรรม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผลการเรียนรูของผูเรียน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนจะตองใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อให

ไดขอมูลตรงตามสภาพความเปนจริงซ่ึงสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
1. การตอบขอสอบ  ทั้งในลักษณะที่ เปนแบบเลือกตอบ  ไดแก  ขอสอบแบบ

เลือกตอบ  ถูก – ผิด  และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ  ไดแก  การเติมขอความลงในชองวาง 
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2. การตรวจสอบจากผลงาน  เชน  เรียงความ  รายงานการวิจัย  บันทึกประจําวัน            
การทดลอง  ผลงานจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน 

3. การสังเกตการปฏิบัติงาน  โดยผูสอนสามารถสังเกตการณนําทักษะและความรู   
ไปใชโดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   

ตั้งอยูเลขที่  75  ถนนบูรณะโกศล  ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี              
จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ  ไดแก  1. ระดับกอนประถมศึกษา คือ ชั้นอนุบาล1 และ ชั้นอนุบาล 2      
2. ระดับประถมศึกษา  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6    มีครู  79   คน  นักเรียน  1,975  คน 

วิสัยทัศน  (Vision) 
 มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  ใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณคาตอสังคม 

พันธกิจ  (Mission) 
1. จัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนใหสนองตอภาระงาน 
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยการให

ทักษะกระบวนการ  สรุปความรูไดดวยตนเอง  และนําความรูไปใชประโยชนได 
4. จัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอการใชประโยชนเพื่อ         

การพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน   เพื่อใหนักเรียนเรียนรูอย างมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาอาคารสถานที่  และจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 
7. พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. จัดสวัสดิการ  และสรางขวัญ  กําลังใจ  แกบุคลากรของโรงเรียนตามโอกาสและ

สถานการณ 
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เปาหมาย   (Goal) 
1.  นักเรียนระดับปฐมวัย รอยละ 90  มีความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม 

สติปญญา  และภาษา  ตามวัย  พรอมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา 
2. นักเรียนรอยละ 80  มีความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน 
3. นักเรียนรอยละ 80  มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4. นักเรียนรอยละ 75  มีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหา 
5. นักเรียนทุกคนไดรับการประกันดานโอกาส ความปลอดภัย และสุขภาพ 
6. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และสถานศึกษา 
7. ใชแหลงเรียนรูเปนสื่อในการพัฒนานักเรียน 
8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองตอความตองการของชุมชน 
9. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สะอาด  รมร่ืน  สวยงาม 
10. โรงเรียนมีการบริการจัดการอยางมีคุณภาพทุกฝายงาน 
11. มีการวัดประเมินผลผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
1. มีระเบียบวินัย 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีสุขภาพอนามัยดี 
4. อยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 

คําขวัญ 
ประพฤติดี  มีอนามัย  ใฝศึกษา พัฒนาสังคม 

โครงสรางหลักสูตร 
ระดับชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน 2 ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 

ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 - 3 
ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 

กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ  หรือ
กระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8 กลุม  ดังนี้                     
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1) ภาษาไทย   2) คณิตศาสตร   3) วิทยาศาสตร   4) สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                      
5)  สุขศึกษา และพลศึกษา  6)  ศิลปะ  7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   8)  ภาษาตางประเทศ  
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซ่ึงแบงออกเปน  1)  กิจกรรมแนะแนว  2)  กิจกรรมนักเรียน                   
แบงออกเปนกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาดและกิจกรรมตามความสนใจ  มาตรฐานการเรียนรู         
กําหนดไว  2  ลักษณะ   คือ   1) มาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียน        
เรียนจบในแตละชวงชั้น   คือ   ชั้นประถมศึกษาปที่  3  และ  6    2)  เปนผลการเรียนรูที่คาดหวัง         
รายป   รายชั้นของแตละกลุมสาระการเรียนรู    เมื่อผู เ รียนเรียนจบในแตละชั้น   ตั้ งแต                           
ชั้นประถมศึกษาปที่  1 –  ชั้นประถมศึกษาปที่  6   เวลาเรียน  ชวงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1–3  
ใชเวลาเรียน  1,000  ชั่วโมง   ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6  ใชเวลาเรียน  1,000  ชั่วโมง 

 
 
ตารางที่  3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
 

ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6)  
สาระการเรียนรู 

 

 

เวลาเรียน
ทั้งป 

เวลาเรียน/
สัปดาห 

เวลาเรียน/
ภาคเรียน 

 

เวลาเรียน
ทั้งป 

เวลาเรียน/
สัปดาห 

เวลาเรียน/
ภาคเรียน 

ภาษาไทย 240 6 120 160 4 80 
คณิตศาสตร 200 5 100 160 4 80 
วิทยาศาสตร 80 2 40 120 3 60 
สังคมศึกษา  ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

 
80 

 
2 

 
40 

 
80 

 
2 

 
40 

สุขศึกษา   และพลศึกษา 80 2 40 80 2 40 
ศิลปศึกษา 80 2 40 80 2 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 2 40 120 3 60 
ภาษาอังกฤษ 80 2 40 120 3 60 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 80 2 40 80 2 40 

รวม 1000 25 500 1000 25 500 
 

ที่มา :  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, (กาญจนบุรี : 
ม.ป.ท.  2546),  8. 
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คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สาระที่  1  การอาน  สาระการเรียนรู การอานในใจ   การอานจับใจความจากเรื่องที่อาน  

การแยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น วิเคราะหความ  ตีความ  สรุปใจความสําคัญ หาคําสําคัญในเรื่อง   
โดยใชแผนท่ีความคิดหรือแผนภาพความคิด  พัฒนาการอาน  นําความรูความคิดจากการอานไปใช
แกปญหา และตัดสินใจ  (โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2546 : 10) 

สาระการเรียนรูรายป 
สาระที่  1  การอาน   
มาตรฐานการเรียนรู  ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคดิไปใชตัดสินใจ  

แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และมนีสัิยรักการอาน 
 

ตารางที่  4 ตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู 

1.  สามารถจับใจความ   
แยกขอเทจ็จรงิและ
ขอคิดเห็น วิเคราะหความ 
ตีความ  สรุปความ   
หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน
และใชแผนภาพความคิด
พัฒนาความสามารถ       
ดานการอาน  นําความรู  
ความคิด  จากการอานไปใช
แกปญหา 
 

1.  อานในใจ  อานจับใจความ
จากเรื่องที่อาน โดยหาคําสําคัญ 
ใชคําถามใชแผนภาพ 
โครงเรื่องหรือแผนภาพ
ความคิด 
2.  การตีความ  วิเคราะหความ  
สรุปความจากเรื่องที่อาน  
ตดัสินใจคาดการณและใช 
การอานเปนเครื่องมือการ
พัฒนาตน  การตรวจสอบ
ความรู  และคนควาเพิ่มเติม 

1.  การอานในใจ   
การจับใจความของเรื่องที่อาน
โดยหาคําสําคญั  ใชคําถาม    
ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือ
แผนภาพความคิด 
2.  การแยกขอเท็จจริง  และ
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน  
การวิเคราะหความ  สรุปความ 
 
 
 

 
ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้    ผู วิ จั ย ไ ด จั ด ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ                           

ดานการอานจับใจความใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู             
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ขอ 1 สามารถจับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ           
หาคําสําคัญในเรื่องที่อานและใชแผนภาพโครงเรื่อง   หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถ
ดานการอานนําความรู  ความคิดจากการอานไปใชแกปญหา  และตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง                           
ขอ 1 อานในใจ  อานจับใจความ ของเรื่องที่อานโดยหาคําสําคัญ  ใชคําถาม  ใชแผนภาพโครงเรื่อง
หรือแผนภาพความคิด  ขอ 2  การตีความ  วิเคราะหความ  สรุปความจากเรื่องที่อาน  ตัดสินใจ  
คาดการณ  และใชการอานเปนเครื่องมือการพัฒนาคน  การตรวจสอบความรู  และคนควาเพิ่มเติม
อยูเสมอ 

หนวยการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ในการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  5                 

มีหนังสือเรียน 2 เลม  คือ ภาษาพาที จัดการเรียนรูหนวยที่  1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 ,12 ,14 ,16 ,18,19 ,20  
และวรรณคดีลํานํา  จัดการเรียนรูหนวยที่  2 , 4 , 6 , 8, 11, 13 , 15 , 17 รวมทั้งส้ิน 20 หนวย                 
การเรียนรู เวลาเรียนตลอดปการศึกษา  160  ชั่วโมง  สัปดาหละ  4 ชั่วโมง ในการจัดเวลาการเรียนรู
มากนอยตามเนื้อหาสาระของแตละหนวย และไดมีการกําหนดใหจัดการเรียนรูในแตละหนวย     
ใหครบทั้ง  5 สาระ  คือ  สาระที่  1  การอาน   สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟง การดู และ    
การพูด   สาระที่ 4 หลักการใชภาษา   สาระที่  5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงไดจัดทําเปน
กําหนดการจัดการเรียนรูในหนวยที่ 16 และ 17 ที่ทําการวิจัย  ดังตารางที่  5 

 
ตารางที่  5 กําหนดการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทยหนวยที่ 16 และ 17 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

จํานวน (ชัว่โมง) 
หนวย 
ที่ ชื่อหนวย 

กา
รอ
าน

 

กา
รเข

ียน
 

วร
รณ

คด
แีล

ะ 
วร
รณ

กร
รม

 

กา
รฟ

ง  ก
ารด

ู   
แล

ะก
ารพ

ดู 

หล
กัก

ารใ
ชภ

าษ
า 

รวม
(ชั่วโมง) 

16 ผูสานตอเจตนา 
(นิทาน , บทรอยกรอง) 

6 1 2 บูรณาการ 
ในสาระอื่น 

บูรณาการ 
ในสาระอื่น 9 

17 
ดวยไทยลวนหมาย 
รักสามัคคี 
(เรื่องสั้น , สารคดี) 

6 1 1 บูรณาการ 
ในสาระอื่น 

บูรณาการ 
ในสาระอื่น 8 
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกบทอานที่นํามาใชสอนอาน  4  ประเภท คือ นิทาน  1  เรื่อง  
บทรอยกรอง   2  เร่ือง    สารคดีสําหรับเด็ก   2   เร่ือง   และ เร่ืองสั้น   1  เร่ือง  ทั้งนี้เนื่องมาจาก      
ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไดกําหนดใหนักเรียนไดเรียนรู        
บทอานเกี่ยวกับนิทาน เร่ืองสั้น สารคดี  และบทรอยกรอง เพื่อใหนักเรียนไดฝกการอานจับใจความ         
แตบทอานประเภทบทรอยกรอง และ สารคดีสําหรับเด็ก เปนเรื่องที่ยาก ตองใชเวลาในการฝกอาน
จับใจความมากกวาเรื่องอ่ืน จึงจําเปนตองใชเวลาในการฝกอานเรื่องแตละประเภทไมเทากัน          
ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่  6 ประเภทบทอาน 
 

ประเภทบทอาน จํานวน (เรื่อง) เวลา (ชั่วโมง) 
1.   นิทาน 1 2 
2.   บทรอยกรอง 2 4 
3.   สารคดีสําหรับเด็ก 2 4 
4.   เรื่องสั้น 1 2 

รวม 6 12 
 
  

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการอานและการอานจับใจความ 

การจัดการเรียนการสอนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมากในการใหนักเรียนไดรับความรูจาก
สารตาง ๆ  คือ  การอาน  การอานจึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูไมวานักเรียนจะอานเพื่อ
คนควาความรู  อานเพื่อความเพลิดเพลิน  และอานเพื่อจรรโลงใจ  อานแลวตอบสนองความ
ตองการเหลานั้นได  ซ่ึงการอานจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูอานควรศึกษาความรูเกี่ยวกับการอาน
กอนเสมอเพื่อเปนแนวทางในการอานไดอยางเหมาะสม   

ความหมายของการอาน 
การอานเปนกระบวนการที่สําคัญในการรับความรู  มนุษยเราจะมีความสามารถ         

ในการเขาใจความหมายของตัวอักษรในสิ่งพิมพ  ตลอดจนสัญลักษณตาง ๆ  ซ่ึงความเขาใจ
ความหมายของมนุษยไมใชเพียงแตการเขาใจเนื้อเรื่อง  แตมนุษยสามารถที่จะแปลความ  ตีความ  
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ขยายความจากสิ่งที่เห็นได  โดยอาศัยความรูและประสบการณ  ประมวลออกมาเปนความรูความคิด
และนําไปใชประโยชนในการสื่อสารตอไป  ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2542  ไดใหความหมายของการอานไววา  การอาน  หมายถึง  การอานตามตัวหนังสือ  ถาออกเสียง
ดวยเรียกวาการอานออกเสียง  ถาไมออกเสียงเรียกวาการอานในใจ  สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให
เขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก  อานใจ : ตีความ เชน อานรหัส  อานลายแทง : คิด นับ        
(ไทยเดิม) (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1364)  และประเทิน  มหาขันธ  (2530 : 13)  ไดใหความหมาย
ของการอานวา  หมายถึง  กระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มี              
การจดบันทึกไว  การเขาใจความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่อานขึ้นอยูกับความหมายของ
ผูอ านที่ตองทําความเขาใจ   การอานจึง เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการแปลความ                         
การตอบสนอง  การกําหนดความ  มุงหมาย  และการจัดลําดับภาพของตัวอักษร  หรือสัญลักษณที่
ผูอานเห็น  ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณประสบการณของผูอาน  การอานที่ดีคือการอานที่ผูอานสามารถ
รับรูเร่ืองราวที่อาน  และเขาใจเรื่องที่อานนั้นไดอยางถูกตองตรงตามที่ผูเขียนตองการสื่อ  การอาน 
มีหลายประเภท  ทั้งการอานเอาเรื่อง  การอานอยางมีวิจารณญาณ  อานตีความ  และอานจับใจความ 

ดังนั้นความหมายของการอานจึงมีความหมายมากกวาการเขาใจความหมายของ
ตัวอักษรและสัญลักษณ   แต เปนเรื่องของกระบวนการทางสติปญญา   จินตนาการโดยมี
ประสบการณเดิมเขามาเกี่ยวของกอนที่จะประมวลกลายเปนความรูใหม  และความคิดที่มนุษย
นํามาใชในการสื่อสารรวมกันในสังคม 

ระดับการอาน 
การอานเปนทักษะที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในแตละระดับซึ่งแตกตางกันตาม

เกณฑที่นักวิชาการยึดถือมาใชแบงดังนี้ 
เปลื้อง  ณ นคร (2538 : 37 – 38)  แบงระดับการอาน เปน  4  ระดับดังนี้ 
1. ระดับพื้นฐานการอาน  หมายถึง  การอานที่สามารถอานออกเสียงหรืออานในใจได  

สามารถสะกดตัวอักษรไดคลองแคลว  และรูความหมายของคํา 
2. ระดับการอานตรวจตรา  หมายถึง  การทําความรูจักกับหนังสือที่อานในชีวิตการ

งาน หรือการเรียนเปนการอานอยางคราว ๆ 
3. ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณ   หมายถึง   ผูอ านเขาใจหนังสือที่อ าน                

ไดเปนอยางดี  เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรู  ความเขาใจ  และใหเกิดสติปญญา 
4. ระดับการอานอยางคนควา  หมายถึง  การอานเพื่อความรอบรู  เปนการอาน

ระดับสูง  อานเพื่อคนควาเปรียบเทียบวาในเรื่องนั้น ๆ  มีผูใดเขียนไววาอยางไร 
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ปราณี  เพชรแกว (2542 : 6  อางถึงใน เสาวลักษณ  ตรองจิตร 2547 : 34)  ไดแบงระดับ
การอานไวเปน  3 ระดับ  โดยพิจารณาจากความสามารถในเชิงการอานดังนี้  คือ  อานออก  อานได  
และอานเปน 

1. อานออก  หมายถึง  อานไดถูกตองตามอักขระวิธี  หลักการประสมอักษร  และอาน
ตามเนื้อเรื่องติดตอกันตั้งแตตนจนจบแตไมสามารถถายทอดรายละเอียดของเนื้อที่อานได   

2. อานได  หมายถึง  การอานที่มีพฤติกรรมการอานออกและเมื่ออานจบแลวก็รูเร่ือง
วาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  แตไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากกวานี้ 

3. อานเปน  หมายถึง  การอานที่ผูอานสามารถพิจารณาไดอยางละเอียดลึกซึ้ง  และ
แตกฉานในเนื้อหาที่อาน  เกิดความคิดสรางสรรค  และสามารถถายทอดความคิดนั้นออกมาใชให
เปนประโยชนในชีวิตประจําวันของตนและผูอ่ืนอีกดวย  การอานในระดับนี้เปนการอานอยางมี
วิจารณญาณ 

นอกจากนี้ ดอนแมน และคนอื่น ๆ (Dallman  and  others  1974, อางถึงใน ชลธิชา  
จันทรแกว  2549 : 45) ไดจําแนกการอานเพื่อความเขาใจ ออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. ระดับความเขาใจขอเท็จจริง หมายถึง ความเขาใจเรื่องที่อานตามตัวหนังสือ          
ที่เขียนไว 

2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ หมายถึง ความเขาใจโดยอาศัยการสรุปความ  ตีความ  
แปลความ จากเรื่องที่อาน 

3. ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการประเมินคาสิ่งที่อาน
โดยอาศัยความรู และประสบการณของการอานพิจารณาตัดสินวา ขอสรุปของผูเขียนถูกตอง
หรือไม อยางไร 

จากการแบงระดับการอานของนักวิชาการขางตน  สามารถสรุประดับการอาน             
โดยพิจารณาความสามารถในการอานเปนเกณฑไดดังนี้ 

1. การอานในระดับพื้นฐาน    หมายถึง    ทักษะการอานที่ ผูอานตองสามารถ                    
อานออกเสียงไดถูกตองตามอักขระวิธี  สามารถอานในใจได  มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ
คําที่อานซึ่งเปนทักษะการอานที่จําเปนในการอานเพื่อพัฒนาระดับสติปญญาในระดับสูงตอไป 

2. การอานในระดับสูง  หมายถึง  การอานที่ผูอานตองใชทักษะในการวิเคราะห
สังเคราะห  ประเมินคาของเรื่องที่อานเพื่อนําความรูจากการอานมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม  การอานในระดับนี้ไดแก  การอานวิเคราะห  การอานอยางมีวิจารณญาณ           
การอานคิดสรางสรรค 
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ความสําคัญของการอาน 
ปจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะขอมูลขาวสารตาง  ๆ                

ที่หมุนเวียนและหลากหลาย   และวิธีที่สําคัญที่สุดในการที่จะทราบขาวสารนั้นได  คือการอาน    
ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตมนุษยในการแสวงหาความรูทางดานการศึกษา  และยังเพิ่มพูนความรู  
ชวยในการพัฒนาทางสติปญญาและการตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญ  ในขณะเดียวกันการอานยังมี
บทบาทตอการดํารงชีวิตในแงของการสรางประสบการณใหม ๆ  การกาวทันวิทยาการกาวทันโลก
ที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงไดทุกเวลา  และบทบาทที่เกี่ยวของตอคนทุกคน  นอกจากนั้น การอานยังมี
ความสําคัญในการใหความเพลิดเพลินและความสุขกับผูอานอยูเสมอ  ดังที่มีผูกลาวถึงความสําคัญ
ของการอานไวดังนี้ 

ผกาศรี  เย็นบุตร (2526 : 41)  กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  การอานเปน
พฤติกรรมที่สําคัญอยางยิ่งในสังคมปจจุบันและจะตองทําตลอดชีวิต  เพราะปจจุบันนี้โลกเราได
พัฒนาขึ้นอยางมาก  หากเราไมอานหนังสือเราจะติดตามความกาวหนาของโลกไมทัน  เนื่องจาก
การอานเปนทักษะที่รับเขา  จึงทําใหผูอานไดรับประโยชนหลายประการ  ซ่ึงสอดคลองกับ
ความเห็นของ  สนิท  ตั้งทวี (2538 : 279)  ที่กลาวถึงความสําคัญของการอานไววา  การอานเปน
กระบวนการอันสําคัญในการแสวงหาความรูของมนุษย  ยิ่งในปจจุบันความเจริญทางดานการพิมพ
สูงขึ้น  วิทยาการตาง ๆ  ลวนออกมาในรูปของสิ่งพิมพ  การอานจึงไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญใน
การเรียนรูวิชาการไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง สําหรับสุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรมัพรรย 
(2523 : 98)  สรุปความสําคัญของการอานไววา  การอานมีความสําคัญตอนักเรียนเพราะเปนทักษะ
ที่นักเรียนใชแสวงหาสรรพวิทยาการตาง ๆ  ผูที่มีนิสัยรักการอานและมีทักษะการอานสูง                 
ยอมแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในการพูด
และการเขียนไดเปนอยางดี  เพราะถือวาหากนักเรียนมีพื้นฐานทางการอานที่ดีแลวยอมนําไปใชเปน
เครื่องมือในการหาความรู ในสาขาอื่น  ๆ   ได เปนอยางดี   ซ่ึงคลายกับความคิดเห็นของ                 
ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน (2542 ข : 3)  ที่สรุปความสําคัญการอานไววา  การอานมีความสําคัญตอ
ชีวิตมนุษยตั้งแตเล็กจนโต  สําคัญตอการพัฒนาอาชีพและการศึกษา  นับวาการอานเปนหัวใจสําคัญ
ในการเรียนการสอน   ดังนั้น  การอานจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองฝกใหเกิดความชํานาญ  เพื่อสะสม
ประสบการณทําใหเกิดความคิดที่กวางขวาง  เขาใจเรื่องที่อานไดรวดเร็วและถูกตอง  และ              
ศิวกานท  ปทุมสูติ (2540 : 15)  กลาวถึงความสําคัญของการอานวา  การอานชวยเพิ่มพูนความรู  
ความคิด  สงเสริมใหเกิดกระบวนการการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีงาม  และยังชวยประสานความรูของ
มนุษย  ทุกชาติทุกภาษาเขาดวยกันทําใหเกิดการพัฒนาสิ่งที่เปนประโยชนมากมาย 
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 จะเห็นไดวาความสําคัญของการอานจะเนนในเรื่องของการใชการอานในการแสวงหา
ความรูทางการศึกษา  ตลอดจนขอมูลขาวสารตาง ๆ  เพราะการศึกษาขอมูลขาวสารเหลานี้เปนสวน
หนึ่งในชีวิตที่เราทุกคนตองพยายามคนหาและกาวตามใหทัน  ทั้งนี้เพราะการศึกษาขอมูลขาวสาร  
คือ  ปจจัยสําคัญที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังนั้นมนุษยจึงไมควรที่จะละเลยการอาน             
ซ่ึงอาจจะทําใหเสียโอกาสที่ดีในชีวิต 

จุดมุงหมายของการอาน 
การอานที่ดีนั้น  ผูอานควรมีจุดมุงหมายในการอานที่ชัดเจนวาตองการรูส่ิงใดจาก     

การอาน  เพราะจุดมุงหมายของการอานนั้นมีอยูหลายประการ  หากผูอานกําหนดจุดมุงหมาย         
ใหชัดเจน จะชวยใหการอานเปนไปตามทิศทางที่ตองการ  ไมตองเสียเวลาไปอยางเปลาประโยชน  
และยังชวยใหการอานนั้นมีประสิทธิภาพ 

 จุดมุงหมายของการอานนั้นสามารถแบงไดหลายประการ อาทิ การอานเพื่อความรู  
อานเพื่อตองการรูขาวสารขอมูล  อานเพื่อการแกปญหา  อานเพื่อการคนควาวิจัย  อานเพื่อ            
ความเพลิดเพลิน  อานเพื่อนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  อานเพื่อคลายความเหงา  อานเพื่อ
เปนที่ยอมรับทางสังคม  อานเพื่อปรับปรุงอาชีพและบุคลิกภาพ  เปนตน  จะเห็นวา  จุดมุงหมายของ
การอานมีอยูดวยกันหลายขอ  ขึ้นอยูกับความตองการของผูอานเปนหลัก  ดังที่  นพดล  จันทรเพ็ญ 
(2531 : 74)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานสรุปไดวา  การอานเพื่อศึกษาหาความรู  เปนการอาน
เพื่อมุงใหไดความรูในเรื่องที่ตองการศึกษา  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องราวนั้น ๆ         
อานเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ  การอานนี้มุงที่จะผอนคลายอารมณทําใหเกิดความเพลิดเพลิน  
อานเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ตองการซ่ึงหมายถึงการคิดคนในเรื่องที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ  และ
ทายสุดคืออานเพื่อฝกทักษะในการอานออกเสียง  เปนการฝกฝนตนเองในการอานออกเสียง  
เพื่อใหผูอ่ืนฟงแลวเกิดความเขาใจและซาบซึ้งในอรรถรส  สวน สนิท  ตั้งทวี (2538 : 279)       
แสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายการอานไววา   เพื่อศึกษาหาความรูในเรื่องราวตาง  ๆ              
โดยละเอียดหรือโดยยอ  เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น  เพื่อตองการทราบขาวสารขอเท็จจริง  
เพื่อการศึกษาคนควา  เพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับในวงสังคม  และเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน   ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2532 : 109)  กลาวถึง  จุดมุงหมายของการอานไววา การอาน
ไมวาจะเปนเรื่องเล็กเรื่องใหญ  จุดประสงคที่มากอน  คือ  เพื่อใหรู  เชน  การอานสลากยา  การอาน
ตํารา ฯลฯ  และเพื่อใหเกิดความบันเทิง  การอานเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน  หนังสือ
สามารถสรางจินตนาการและเราอารมณของผูอานใหคลอยตามและเกิดความสนุกสนาน              
ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ ลินจง  จันทรวราทิตย (2542 : 12 – 13)กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานวา
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มีหลายประการไดแก  อานเพื่อศึกษาหาความรู  อานเพื่อตองการทราบขาวสารขอเท็จจริง  อานเพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  อานเพื่อปฏิบัติตามและแกปญหาตาง ๆ  อานเพื่อการศึกษาคนควา   
จับสาระความคิดและอานเพื่อความกาวหนาในอาชีพของตน  สําหรับ ฟอน  เปรมพันธุ (2542 : 
105)  สรุปจุดมุงหมายการอานวา ไดแก  อานเพื่อตองการศึกษาหาความรู  อานเพื่อความบันเทิง  
และ พนิตนันท  บุญพามี (2542 : 11 – 12)  ไดสรุปจุดมุงหมายของการอานวา  จุดมุงหมายใน         
การอานนั้นมี  4  ประการ  คือ  อานเพื่อความรู  ซ่ึงมีวัตถุประสงค 5  ประเด็น  ไดแก  1) หาคําตอบ
ในสิ่งที่สงสัย  2) ศึกษาหาความรูโดยละเอียด  3) รับรูขอมูลขาวสารขอเท็จจริง  4) ศึกษาคนควา
เปนพิเศษ  และ 5) รวบรวมขอมูลมาทํารายงาน  จุดมุงหมายตอไปคืออานเพื่อใหเกิดความคิด  อาน
เพื่อความบันเทิง  คือ  การอานที่คลายความเครงเครียดจะชวยพัฒนาความรูสึกและพัฒนาอารมณ  
และจุดมุงหมายสุดทายคือ  อานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ  การอานนี้ชวยใหผูอานเขาสูวงสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ  เสริมบุคลิกภาพในการสนทนากับผูอ่ืน  และสามารถสนทนาไดอยางราบรื่น 

ดังนั้นจุดมุงหมายของการอานนับเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหการอานประสบผลสําเร็จ  
เพราะในการอานผูอานควรรูจุดมุงหมายวาจะอานเพื่ออะไร  หากผูอานตั้งจุดหมายไวอยางชัดเจน
จะทําใหผูอานมุงอานใหสนองในสิ่งที่ตนเองตองการไดอยางถูกตอง  และรวดเร็ว ซ่ึงทําใหการอาน
นั้นเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 

ประเภทของการอาน 
ประเภทของการอานแบงออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ  คือ  การอานออกเสียง  และ         

การอานในใจ  ซ่ึงการอานทั้งสองประเภทนี้เปนสิ่งที่นักเรียนตองเรียนรูและฝกปฏิบัติใหอานได
อยางถูกตอง  ดังที่  สนิท  สัตโยภาส (2542 : 144 – 168) สรุปประเภทของการอานไว 2 ประเภท คือ 

1. การอานออกเสียง  เปนกระบวนการอานตอเนื่องระหวางสายตา  สมองและ                 
การเปลงเสียง  คือ  สายตาจะตองจับจองที่ตัวหนังสือ  สมองมีหนาที่ถายทอดอักษรออกมาเปน
ความคิด  แลวประมวลความคิดออกมาเปนถอยคําพรอมกับเปลงเสียงออกมาดัง ๆ  โดยการอาน
ออกเสียงนั้นมีอยู  3  ประเภท 

1.1 การอานออกเสียงรอยแกว  การอานออกเสียงรอยแกวจะยึดหลักเปลงเสียง
ตามธรรมชาติที่มนุษยพูดกันในชีวิตจริง  โดยผูอานตองพยายามรักษาสารเดิมไวใหสมบูรณที่สุด  
เพื่อใหผูฟงไดรับความรู  ความเขาใจ  และอรรถรสตามที่ผูเขียนตองการ  ดวยการยึดหลักการอาน
และกระบวนการฝกอาน  โดยฝกเปลงเสียงอานอยางชัดเจน  ทําเสียงเหมือนพูด  เสียงไมดังหรือ
คอยเกินไป  อานไมชาหรือเร็วเกินไป  เนนคําใหเหมาะสมกับความหมาย  เปลงเสียงคําทุกคํา       
ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
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1.2 การอานออกเสียงรอยกรองดวยเสียงปรกติ  จะปฏิบัติคลายกับอานรอยแกว
ตางกันที่การอานออกเสียงดวยเสียงปรกติจะตองเวนจังหวะการอานใหเปนไปตามฉันทลักษณของ
คําประพันธประเภทนั้น ๆ 

1.3 การอานออกเสียงรอยกรองทํานองเสนาะ  เปนการอานบทรอยกรองที่มี
สําเนียงสูงต่ํา   หนักเบา   ยาวส้ัน   มีเอื้อนเสียง   และเนนเสียงสัมผัสอยางไพเราะชัดเจน  จังหวะ             
การอานและคลื่นเสียงเปนกังวานฟงแลวเกิดความเพลิดเพลินและมีอารมณคลอยตาม 

2. การอานในใจ  เปนกระบวนการที่เรามองดูอักษรและถายทอดเปนความคิดอยาง
เงียบ ๆ ในใจ  ความคิดที่ไดจะรวมเปนความเขาใจและประสบการณที่ผูอานจะสามารถนําไปใช  
ใหเปนประโยชนเมื่อถึงเวลาอันสมควรตอไป  การอานในใจมีความสําคัญตอบุคคลมาก  เพราะเปน
การอานที่จะใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูวิชาการตาง ๆ  เปนการอานที่ชวยสรางวิสัยทัศน       
ไดอยางกวางไกล  สรางบุคคลใหรูเทาทันโลกยุคปจจุบันได  และยังเปนการอานที่ใหความบันเทิง  
การอานในใจแบงตามลําดับจุดประสงค 5 ประเภท คือ 

2.1 การฝกอานเร็ว  การอานหนังสือเร็วมีประโยชนแกผูอานอยางยิ่งในแงที่
ผูอานจะอานไดในปริมาณมาก  เก็บใจความสําคัญไดมาก  การฝกความเร็วในการอานในใจ          
จึงสําคัญมาก 

2.2  การอานเพื่อความเขาใจ  การอานที่ผูอานพยายามเขาถึงสาระสําคัญของ
ขอความในแงมุมต าง  ๆ   เชน   สรุปเรื่ อง   บอกรายละเอียดของเรื่ อง   ลําดับ เรื่ องราว                     
บอกความสัมพันธของสิ่งตาง ๆในเรื่อง  เปรียบเทียบ  บอกเหตุผล  แยกแยะ  คาดการณ  บอกความ
ตั้งใจของผูเขียนไดและสามารถตั้งชื่อเรื่องใหบทอานได  เปนตน  ลักษณะการอานในใจนี้เหมาะกับ
การอานงานเขียนทุกประเภทโดยเฉพาะ  ตํารา  บทความเชิงวิชาการ  สารคดี  และเรื่องราวตาง ๆ 

2.3 การอานสรุปความ   หรือการอานจับใจความ   เปนการอานที่ ผูอ าน              
มุงจับสาระสําคัญของขอความหรือเรื่องราวที่อานใหได  การอานแบบนี้มักใชกับการอานงานเขียน
ประเภทขาว  สารคดี  บทความ  นิทาน  เร่ืองสั้น  และนวนิยาย  เปนตน 

2.4 การอานตีความ   การอานตีความหรือวินิจสาร   เปนการอานเพื่อหา
ความหมายที่ซอนเรนหรือความหมายที่แทจริงของสาร  โดยพิจารณาขอความที่อานวาผูเขียน        
มีเจตนาใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูสึกอะไรนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่อาน 

2.5 การอานเพื่อวิเคราะหวิจารณและประเมินคา  เปนกระบวนการอานที่สราง
วิจารณญาณใหแกผูอาน  เพราะวิจารณญาณในการอานเกิดไดก็ตอเมื่อผานกระบวนการวิเคราะห  
แลวเกิดการวิจารณสารที่อาน  สุดทายจึงตัดสินประเมินคาของสิ่งที่อาน 
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นอกจากนี้  ฉวีวรรณ  คูหาภินันท (2542 ก : 9)  กลาวถึงการอานวามี  2  ประเภท  คือ   
การอานออกเสียง  และการอานในใจ 

1. การอานออกเสียง  มีความสําคัญตอการฝกอานตั้งแตวัยเด็ก  เพื่อจะไดฟงการอาน
ออกเสียงวาถูกตองอยางไร  ชัดเจนหรือไม  หากการอานออกเสียงยังไมชัดเจนจะไดแกไข           
ใหถูกตอง    

2. การอานในใจ   การอานในใจมีความสําคัญและจําเปนการฝกอานเมื่อเรียน          
ในระดับสูงขึ้น การอานในใจจะทําใหอานไดเร็วข้ึน  เพราะการอานเร็วทําใหอานหนังสือไดมากขึ้น  

ประโยชนของการอาน 
                      การอานออกเสียงมีประโยชนในหลายสวน เชน การอานออกเสียงในการอาน
วรรณคดี  และวรรณกรรมประเภทรอยกรอง  ไมวาจะเปนการอานเองหรืออานใหผูอ่ืนฟงจะทําให
ผูอานเกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในบทประพันธนั้น ๆและผูฟงก็ไดรับอรรถรสจากการฟง           
การอานออกเสียง  ซ่ึงอาจเปนการอานออกเสียงธรรมดาหรืออานแบบทํานองเสนาะ  ผูอานที่ไดรับ
การฝกฝนจะมีลีลาและทวงทํานองการอาน  ตลอดจนการออกเสียงที่ถูกตองตามอักขรวิธี  นอกจาก
การอานออกเสียงยังมีประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ  เชน  ผูประกาศพิธีกรในงานตาง ๆ  ผูอาน
จะตองฝกการออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจน มีจังหวะ การเวนวรรคที่ถูกตอง และตองมีการเตรียมตัว
เปนอยางดีในการอานภาษาตางประเทศ  การอานออกเสียงมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจและจดจํา
ไดงาย  เพราะผูอานจะตองฝกการออกเสียงดัง ๆ ตามไปดวย  เพื่อใหสามารถเลียนแบบเสียงเจาของ
ภาษาไดอยางถูกตองหรือแมแตการอานเพื่อทองจําขอความที่สําคัญ ผูอานจะตองอานออกเสียงดัง ๆ  
หลาย ๆ คร้ัง  จะชวยความจําไดเปนอยางดี  เชน  การทองคําศัพท  บทสวดมนต  บทกลอนทีไ่พเราะ  
และสูตรหรือกฎเกณฑในการเรียนวิชาตาง ๆ  เปนตน 
                      การอานในใจ ตองอานใหเร็วจึงถือวาเปนประโยชน เพราะทําใหอานหนังสือ          
ไดมากขึ้นในเวลาที่จํากัด  แตการอานเร็วเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ผูอานจําเปนตองจับใจความ
สําคัญใหได ตอบปญหา หรือตอบคําถามจากเรื่องที่อานได จําได ยอความได สรุปความ และ 
ตีความได  นอกจากนั้นสามารถแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็นได  อานแลวสามารถวิจารณ  รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นไมหลงเชื่อคําโฆษณาซึ่งถือเปนการอานที่ตองใชวิจารณญาณในการคิดไตรตรอง  
อยางรอบคอบ  เพื่อใหเกิดประโยชนในการอานสูงสุด 
                     จะเห็นไดวา ทั้งการอานออกเสียงและการอานในใจ ตางก็มีความสําคัญ การเลือกวา
ควรอานในใจหรืออานออกเสียงเมื่อใดจึงจะเหมาะสมและไดรับประโยชน  ควรพิจารณาถึง
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วัตถุประสงคในการอานเปนจุดสําคัญเพราะจะทําใหเลือกลักษณะการอานไดอยางถูกตองเหมาะสม  
และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
การอานจับใจความ 

การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากตอการแสวงหาความรู  และการพัฒนาตนเอง  
ดังที่    ศรีวิไล  พลมณี  (2545 :  122)  ไดกลาววา  นอกจากการอานจะเปนเครื่องมือในการพัฒนา
สมองและทักษะการแกปญหาแลว   การอานยังชวยสรางความเจริญพัฒนาแกประเทศชาติดวย  
ชาวตะวันตกจึงกลาววา  ความเจริญสามารถวัดไดดวยการอานหนังสือ ประเทศใดมีการผลิต
หนังสือมากและมีประชากรรูหนังสือ  อานหนังสือมาก  ประเทศนั้นก็จะพัฒนาไปมากไมวาดานใด  
ซ่ึงปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานการพิมพและการสื่อสารอื่น ๆ  ทําใหวิทยาการตาง ๆ 
เผยแพรออกมาในรูปของสิ่งพิมพเปนสวนมาก   การอานจึงเปนสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการอาน              
จับใจความ  เพราะผูที่สามารถจับใจความของเรื่องที่อานไดมากยอมมีโอกาสรับรูเร่ืองราวไดดีกวา 
ผูที่ไมสามารถจับใจความของเรื่องที่อานได  ดังที่  พัชรินทร แจมจํารูญ  (2548 : 35 – 36)  กลาวถึง          
การอานจับใจความวาเปนทักษะพื้นฐานที่มีความจําเปน   เพราะหากนักเรียนไมสามารถ                          
อานจับใจความได การอานในระดับสูงขึ้นไปก็ทําไดยาก เพราะการอานในใจทุกอยางตองอาศัย     
การอานจับใจความเปนพื้นฐาน  การอานจับใจความของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน  บางคน
สามารถอานไดรวดเร็ว  บางคนอานไดชาตองใชเวลาในการทําความเขาใจเนื้อเรื่อง  ดังนั้นผูอาน  
จึงตองเรียนรูกลวิธีการอานจับใจความ  รวมทั้งความรูที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

ความหมายของการอานจับใจความ 
การอานจับใจความเปนหัวใจในการอานหนังสือทุกชนิด  เพราะถาผูอานไมสามารถ          

จับใจความไดก็จะไมสามารถมองเห็นรายละเอียดขอปลีกยอยของเนื้อความในหนังสือที่อานได 
การอานจับใจความเปนการอานที่ผูอานตองเขาใจในเรื่องที่อาน และจับประเด็นของเรื่องได  ดังที่ 
สายสุนีย  สกุลแกว  (2534 : 24)  ไดใหความหมายของการอานจับใจความวา  เปนความสามารถ
ของผูอานที่จะจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง  ตลอดจนวินิจฉัยคุณคา  ส่ิงที่ตนอาน   
ไดอยางมีเหตุผล  ในทํานองเดียวกันกับความคิดเห็นของ  นพดล  จันทรเพ็ญ (2534  : 18)           
บรรเทา  กิตติศักดิ์ (2537 : 117) ที่ไดกลาวถึงความหมายของการอานจับใจความ สรุปไดวา การอาน      
จับใจความเปนการอานขั้นรายละเอียดที่ตองรับรูเนื้อเรื่อง  ความสําคัญ  วากลาวถึงใครหรืออะไร  
และความหมายของเรื่องวามีความเกี่ยวของกันอยางไร  สําหรับ  สเปซ  และสเปซ (Space  and  
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Space 1673 : 548,  อางถึงใน  มัณฑนา  พันประสิทธิ์  2543 : 25)  ไดกลาวถึงความหมายของ                           
การอานจับใจความวา  การอานจับใจความ  คือ  การพัฒนาความชํานาญดานการคิด  กระบวนการ
ในการหาขอมูล  และเปนสวนหนึ่งในกระบวนการที่สัมพันธกับการศึกษา สวนวารุณี  อุดมธาดา 
(2537 : 15)   และ  สุรดา  วาเสนัง (2539 : 18)  ไดใหความหมายของการอานจับใจความในทํานอง
เดียวกันวา  การอานจับใจความเปนการทําความเขาใจและแปลความหมายของเนื้อเรื่อง                        
ทั้งจุดมุงหมาย  สาระสําคัญ  พรอมทั้งแปลความหมายของเรื่องที่อานไดอยางรวดเร็ว  และถูกตอง 

จากความหมายของการอานจับใจความดังกลาว  สรุปไดวา  การอานจับใจความ
หมายถึง  การทําความเขาใจเรื่องที่อาน  สามารถระบุใจความสําคัญ  แนวคิดสําคัญของเรื่องที่อาน  
เขาใจจุดหมายของผูเขียน  และประโยชนที่ไดรับจากการอาน 

ประเภทของการอานจับใจความ 
การอานจับใจความมีหลายประเภท  ในการอานจับใจความเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพนั้น  

ผูอานตองมีหลักและวิธีการอานเพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการ  ซ่ึงเถกิง  พันธุเถกิงอมร  (2528 : 13)  
และวารุณี  อุดมธาดา (2537 : 23)   ไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความ วามีอยู 2 ประเภท  
คือ การอานเพื่อจับใจความสวนรวม และการอานเพื่อจับใจความสําคัญซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

การอานเพื่อจับใจความสวนรวมเปนหัวใจในการอานหนังสือทุกชนิด เพราะถาผูอาน
ไมสามารถอานจับใจความสวนรวมได  ก็จะไมสามารถมองเห็นรายละเอียดขอปลีกยอยของ
เนื้อความในหนังสือหรือเรื่องที่อานไดการอานเพื่อจับใจความสวนรวมนี้เปนการทําความเขาใจ   
ในเนื้อหาของเรื่องที่อาน  เพื่อใหมองเห็นความสัมพันธของรายละเอียดตาง ๆ  และเขาใจจุดหมาย
สําคัญของเนื้อเรื่องหรือขอความที่อาน  การอานเพื่อจับใจความสวนรวมทําไดดวยการพลิกดูหรือ
กวาดสายตาผานหัวขอตาง  ๆ   เพื่อใหทราบวามีโครงเ ร่ืองโดยยออยางไร   แตละหัวขอ                     
มีความสัมพันธกันอยางไร  และมีการดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางดวยวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาและ
แนวความคิด  ตลอดจนขอมูลตาง ๆ  อยางไรบาง  ซ่ึงขั้นนี้อาจมีการจดบันทึกยอเพื่อปองกันการลืม
ไดอีกทางหนึ่ง  การอานเพื่อจับใจความสวนรวมนี้  จะใหประโยชนแกผูอานในหลาย ๆ  ดาน  คือ   

1. สามารถตัดสินใจไดวาหนังสือนั้นมีคุณคาหรือสาระพอที่จะอานอยางละเอียด
หรือไม   

2. สามารถรูไดวาผูอานมีพื้นความรูและประสบการณที่จะอานโดยตลอดเลมหรือไม  
3. เปนแนวทางใหผูอานสามารถไปคนควาหาหนังสือที่ปรากฏอยูในบรรณานุกรม 

มาประกอบการอานหนังสือนั้นได  
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4. เปนการประหยัดเวลาแกผูอานที่มีเวลาจํากัด  เชน  ในหองสมุด  หรือรานขาย
หนังสือ  ที่ตองใชเวลาอันจํากัด   

5. ชวยในการเตรียมตัวสอบ เพราะในการจัดลําดับโครงรางสวนรวมของหนังสือ 
ดวยวิธีนี้ทําใหจดจําเนื้อหาสวนรวมไดแมนยํา 

สวนการอานเพื่อจับใจความสําคัญ  เปนการอานเพื่อทําความเขาใจ ใจความสําคัญของ 
เนื้อเรื่องหรือขอความ  ผูอานที่มีความชํานาญอาจไมจําเปนตองอานทุกตัวอักษร ในขณะที่ผูอานที่มี
ประสบการณนอยตองอานอยางพินิจ  พิจารณา  จึงจะสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องหรือ
ขอความนั้น ๆ  ได  ใจความสําคัญนั้นมิไดมีความหมายจํากัดเพียงแคเนื้อเร่ืองที่สําคัญเทานั้น           
นักอานที่ดีอาจจะเก็บสาระสําคัญ  (Theme)  ของหนังสือ  อาจกลาววาหาแกนของยอหนา            
หาขอความที่สําคัญที่สุด  หาขอความที่เดนที่สุด  วิธีในการอานจับใจความสําคัญนั้น  ผูอานจะตอง
พิจารณาตัดสวนตาง ๆ  ที่เปนรายละเอียด  ขอปลีกยอยในเรื่องในแตละยอหนา  คือ  1) ตัวอยาง     
ที่ประกอบในยอหนา  2) สวนขยายความ   หรือ  รายละเอียดตาง ๆ  3) สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย 
ขอความเปรียบเทียบทั้งหลาย  4)  ตัวเลข สถิติ วันเดือนป  5) คําถามหรือคําพูดของผูเขียนซึ่งเปน
สวนขยายใจความสําคัญ 

การอานจับใจความทั้ง 2  ประเภทดังกลาวเปนการอานที่ผูอานควรนําทั้ง 2 ประเภท   
มารวมกันในการอานทุกครั้ง  เพราะจะทําใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องหรือขอความไดเปนอยางดี  
สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวไดอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็สามารถวิเคราะหเรื่อง  จับใจความเรื่อง
ไดโดยตลอดและเร็วยิ่งขึ้น 

ประโยชนของการอานจับใจความ 
การอานที่มีประสิทธิภาพ คือ  การอานที่ผูอานสามารถจับใจความของเรื่อง  สาระของ

เร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง  และรวดเร็ว  ในการอานทุกครั้งทุกประเภท  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  
สารคดี  บันเทิงคดี  ตํารา  บทความทางวิชาการ  หรือแมกระทั่งจดหมาย  ส่ิงที่สําคัญที่ผูอาน
ตองการ  คือ  สามารถอานจับใจความของเรื่องที่อานไดถูกตองและเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานโดยตลอด  
ฉะนั้น ประโยชนที่จะไดจากการอานจับใจความจึงมีมากมาย  ดังที่เถกิง  พันธุเถกิงอมร (2528 : 15)  
ไดกลาวถึงประโยชนของการอานจับใจความไววา  1) สามารถตัดสินใจไดวาหนังสือนั้นมีคุณคา  
หรือสาระที่จะอานอยางละเอียดหรือไม  2) สามารถรูไดวาผูอานนั้นมีความรูหรือประสบการณ     
ที่จะอานโดยตลอดเลมหรือไม  3) เปนแนวทางใหผูอานสามารถไปคนควาหนังสือที่ปรากฏ        
ในบรรณานุกรม   อานประกอบหนังสือนั้นได  4) เปนการประหยัดเวลาแกผูอานที่มีเวลาจํากัด  
เชน  ในหองสมุด  หรือรานขายหนังสือ  เพื่อชวยในการตัดสินใจวา  ควรยืมหรือซ้ือหนังสือเลมนั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37

หรือไม  5) ชวยในการเตรียมตัวสอบ เพราะทําใหจดจําเนื้อหาไดแมนยําซึ่งแนวความคิดนี้
สอดคลองกับ ผุสดี  กุฎอินทร  (2526,  อางถึงใน วารุณี  อุดมธาดา 2537 : 18)  ที่ไดกลาวถึง
ประโยชนของการอานจับใจความ  ซ่ึงสรุปไดวา  การอานจับใจความเปนการอานที่รวดเร็ว  และ
สามารถอานไดในเวลาที่จํากัด  มีประโยชนมากสําหรับนักเรียนนักศึกษาในการเตรียมตัวเขาสอบ  
และสามารถพิจารณาคุณคาของหนังสือประเภทตาง ๆ  ที่อานไดอยางมีเหตุผล 

จากทัศนะดังกลาว   ประโยชนที่ได รับจากการอานจับใจความนั้นครอบคลุม                       
การดําเนินชีวิตประจําวันของคนทุกคน  ตั้งแตการอานเพื่อความบันเทิง  จนกระทั่งถึงการอานเพื่อ
การศึกษาหาความรูในสรรพวิทยาการตาง ๆ  ซ่ึงตองอาศัยการอานเพื่อจับใจความทั้งสิ้น  บุคคลที่มี
ความสามารถในการอานจับใจความจึงเปนบุคคลที่รับรูขาวสาร  เร่ืองราว  ไดรวดเร็ว  และเขาใจ
เรื่องที่อานไดดีกวาคนอื่น ๆ 

ลําดับขั้นของการอานจับใจความ 
การอานจับใจความเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการอานหนังสือทุกประเภท            

และยังเปนพื้นฐานในการอานเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อตีความ เพื่อวิจารณ (วนิดา  โสภาภัณฑ 
2530 : 18)  การอานจับใจความไดดีนั้น  ไดมีผูเสนอแนะวิธีการอานจับใจความไวหลาย ๆแบบ
ดวยกัน เชน ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2526 : 16) ไดกลาวถึงลําดับขั้นของการอานจับใจความ       
สรุปไดวา  ผูอานตองอานเรื่องใหตลอด  และพยายามหาประโยคใจความสําคัญใหได  จากนั้น     
ตั้งคําถามเพื่อถามตัวเองวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  แลวสรุปใจความสําคัญของเรื่อง และ
ขยายความในคําตอบเพื่อตองการรายละเอียด  สวนผกาศรี  เย็นบุตร  (2526 : 66)  และบันลือ  
พฤกษะวัน  (2530 : 145 – 146) ไดเสนอแนวการอานจับใจความ  ซ่ึงมีความสอดคลองกันวา      
การอานผูอานตองอานตั้งแตชื่อเร่ือง  และจุดประสงคของการอานคืออะไร  จากนั้นอานใหจบ 
อยางคราว ๆเพื่อดูวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร พิจารณาหาใจความสําคัญ ถาเปนหนังสือทั้งเลม      
ควรอานสารบัญกอน ขั้นตอไปก็อานโดยละเอียด  ในขณะอานก็ตั้งคําถามวาเรื่องที่อานเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร  เกิดขึ้นที่ใด  เมื่อไร  อยางไร  และผูเขียนมีจุดมุงหมายอยางไรในการเสนอเรื่องนี้  
จากนั้นนํามาเรียบเรียงเปนภาษาของผูอานเอง  และประการสําคัญควรฝกการอานจับใจความ       
อยูเสมอ จะชวยใหการอานจับใจความดีขึ้นนอกจากนั้น แววมยุรา  เหมือนนิล (2538 : 11, อางถึงใน 
มัณฑนี อยูเย็น 2539 : 25)  ไดเสนอแนวทางในการอานจับใจความใหเขาใจงายและรวดเร็ววา    
ตองอาศัยแนวทางพื้นฐานสําคัญหลายประการ  สรุปไดดังนี้ 
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1. สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราว ๆ  เพราะสวนประกอบของหนังสือ  
เชน  ชื่อเรื่อง  คํานํา  สารบัญ  คําชี้แจงการใชหนังสือ  ตางก็มีสวนทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
หนังสือไดอยางกวางขวาง 

2. ตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการอาน  
ใหเหมาะสม  และอานจับใจความหรือหาคําตอบไดเร็วข้ึน 

3. มีความสามารถทางภาษานับเปนพื้นฐานสําคัญในการอานจับใจความ  โดยเฉพาะ
ทักษะในการแปลความหมายของคํา  ประโยค และขอความตาง ๆ ในเรื่อง ใหเขาใจถูกตอง  รวดเร็ว 

4. มีประสบการณหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  จะทําใหเขาใจและจับใจความเรื่อง
ที่อานไดเร็วข้ึน 

5. ควรเขาใจลักษณะของหนังสือ  หนังสือแตละประเภทมีรูปแบบการแตงและ
เปาหมายของเรื่องที่แตกตางกัน  ถานักเรียนมีความเขาใจลักษณะของเรื่องหรือหนังสือที่อานชัดเจน  
วามีรูปแบบกลวิธีการแตงอยางไร  ก็จะมีแนวทางในการอานจับใจความไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

จากหลักการดังกลาว ในการสอนอานของครูจึงควรฝกใหเด็กปฏิบัติตามลําดับขั้น
ของการอาน  นั่นคือ  เร่ิมแรกอานแลวจํา  เขาใจ  สามารถสรุปเรื่องโดยใชคําพูดของตนเอง  
นําไปใชกับสถานการณใหม  วิเคราะห  สังเคราะหสรุปแนวคิดที่ เหมือนหรือแตกตางกัน           
และขั้นสูงสุดคือประเมินคา  สามารถคนหาคุณคาที่ไดจากการอานเรื่อง 

สรุปไดวาการอานจับใจความนั้นผูอานตองอานเร่ืองราวใหตลอดจนจบอยางคราว ๆ  
พยายามจับใจความในแตละยอหนา  ถาเปนหนังสือใหอานสารบัญกอน จากนั้นก็ตั้งคําถามเพื่อถาม
ตนเองวาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เมื่อไร  และนํามาเรียบเรียงเปนสํานวนภาษาของผูอานเอง 
หากตองการรายละเอียดใหขยายคําตอบออกไป  และที่สําคัญตองฝกการอานจับใจความอยูเสมอ  
เพื่อพัฒนาการอานจับใจความใหดีขึ้นตอไป 

หลักจิตวิทยาท่ีนํามาใชในการสอนอานจับใจความ 
การอาน  เปนกระบวนการทางจิตวิทยาโดยตรง  ปจจัยทางจิตวิทยาสงผลตอการอาน

เปนอันมาก  นักเรียนที่ประสบความลมเหลวในการอานนอกจากจะมีปญหากับการอานโดยตรง
แลวยังมีปญหาทางดานจิตวิทยาอีกดวย 

การสอนอานจับใจความ  จะมีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอผูที่
เตรียมการสอนอานจับใจความ  ดังที่  สรินยา  กอนทอง   (2538 : 23)   ไดกลาวถึงทฤษฎีการอาน    
จับใจความที่เนนความสัมพันธของขอความ   ซ่ึงเปนทฤษฎีของ  Trabasso  ไววา   การอานเปน
กระบวนการรับสาร  นับตั้งแตระบบรับรูขอความที่อาน  และแปลขอความเปนคําพูดหรือ          
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ลายลักษณอักษร  ทั้งนี้เกิดขึ้นจากระบบประสาททํางานเปน  2  ขั้นตอน  คือ  1) ระบบประสาทรับรู
ขอความแลวแปลความหมาย  2) นําไปเปรียบเทียบความรูที่มีอยูเปนทุนเดิม  ความเขาใจจึงเกิดขึ้น
เมื่อผูอานนําสารที่ไดรับใหมไปเปรียบเทียบกับความรูที่มีอยูเดิม  และผูอานมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ดวยการพูดหรือเขียนเพื่อแสดงวาตนเขาใจในขอความนั้น  จากทฤษฎีนี้แสดงวามีขั้นตอนการอาน
เปน  3  ขั้นตอน  ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

แผนภาพที่  3  ทฤษฎีการอานจับใจความ 
ที่มา  :  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย, หลักและวิธีการสอนอานภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 58.  

 
นอกจากนี้ สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2545 : 97)  ไดกลาวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยา             

ที่เกี่ยวกับการอานจับใจความไวดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike)  ซ่ึงเนนทางดานสติปญญา           

โดยกลาววา   ผูมีสติปญญาดีจะสามารถรับรูและอานจับใจความไดในเวลาอันรวดเร็ว  ตรงกันขาม
กับผูที่มีสติปญญาไมดี  จะใชเวลาอานเพิ่มขึ้น  ดังนั้นการใหนักเรียนไดรับการฝกฝนบอย ๆ  ก็จะ
เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการอานจับใจความดีขึ้น 

2. ทฤษฎีการใชส่ิงเราและการตอบสนอง  เนนการกระทําซ้ํา ๆ  จนตอบสนองโดย
อัตโนมัติ   ดังนั้น  การจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจก็เปนสิ่งเราที่ชวยใหเกิดความตองการ          
ที่จะอาน  ผลที่ไดคือการตอบสนองที่ดี 

3. ทฤษฎีของเกสตอลท (Gestalt)  เนนความสําคัญของการจัดเตรียม  คือ  กฎของ 
การรับรูที่ประยุกตเขามาสูการสอนอาน  ซ่ึงแยกเปนกฎ  3  ขอ  คือ 

3.1 กฎของความคลายกัน  เปนการจัดส่ิงที่คลายกันไวดวยกัน  เชน  คําที่
คลายกันโครงสรางประโยค  เนื้อเร่ือง  รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการอาน  หากจัดไวเปน
หมวดหมูก็จะชวยใหเกิดการรับรูไดเร็วข้ึน 

ประสบการณเดิม 

แหลงความรู 

ความหมาย รับสาร 
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3.2 กฎของความชอบ   เปนหลักสํ าคัญของการสอนอ านจับใจความ               
หากนักเรียนไดอานในสิ่งที่ตนชอบ  ก็จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมายตอตัว
นักเรียน 

3.3 กฎของความตอเนื่อง   เปนการพิจารณาโครงสรางของการสอนอาน           
ใหลักษณะตอเนื่องกัน  ทั้งนี้เพื่อใหมีการพัฒนาการอานเปนไปโดยไมหยุดชะงัก 

4. ทฤษฎีประสบการณเดิม (Schema   Theory)  มีแนวความคิดเชื่อวา ประสบการณ
เดิมของผูเรียนมีผลตอการเรียนรู เพราะในการเรียนรูผูเรียนจําเปนตองนําความรูเดิมที่เก็บสะสมไว 
เขามาชวยในการตีความเพื่อใหเขาใจความรูใหมไดดีขึ้น  รูเมลฮารท (Rumelhart  1981 : 4 – 12)  
ใหความหมายของ schema วาหมายถึง โครงสรางขอมูลที่ใชแทนความหมายของแนวคิดกวาง ๆ   
ที่เก็บสะสมไวในความทรงจํา โดยขอมูลที่ เก็บสะสมไวนั้นอาจเปนแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งของ  
สถานการณทั่ว ๆ ไป เหตุการณ  ลําดับเหตุการณ  การกระทํา หรือลําดับการกระทําซึ่งเปน
กระบวนการที่ตองมีขั้นตอนยอย ๆ คือ sub–schema ดังนั้นความรูหรือแนวคิด schema                  
จะประกอบดวยแนวความคิดยอย ๆ และอธิบายแนวความคิดยอย ๆ เหลานั้นเพื่อใหเขาใจระบบ
ของการรวมแนวความคิดยอย ๆมาเปนแนวความคิดรวมหรือความรู การใชทฤษฎีประสบการณเดิม
เขามามีบทบาทในสวนของการตีความสิ่งที่อานการทําความเขาใจสิ่งที่อาน เพราะประสบการณเดิม
จะชวยทําใหผูอานเขาใจโครงสรางของขอความที่มีความซับซอน  เขาใจเนื้อเร่ืองอยางมีเหตุผล      
รูเมลฮารท (Rumelhart  1981 : 22 – 23)ไดอธิบายวาการที่มนุษยจะเกิดความเขาใจในการอานไดนั้น 
ผูอานจะตองมีความรูทางภาษา  และมีความรูทั่วไปดวย เพราะในการอานผูอานจะตองใช
ประสบการณเดิมทางภาษาและความรูทั่วไปมาชวยในการทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เพราะขอเขียน
ตาง ๆเปนเพียงขอมูลทางภาษาเทานั้น  ผูอานจะตองพยายามสรางความหมายขึ้นมาโดยนํา
ประสบการณเดิมที่มีอยูเขามาสัมพันธกับขอเขียน 

โครงสรางประสบการณเดิมจะไมมีการจบสิ้นแตคงมีไว เพื่อสะสมขอมูลใหม                      
ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสรางเปนแนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสรางลงไปใน
กระบวนการที่เรียกวา การเติมชองวาง (slot   filling) ในโครงสรางประสบการณเดิมจะมีชองวางอยู  
และชองวางนี้จะถูกเติมเต็มดวยประสบการณสวนตัว  ส่ิงที่ไดมาจากการอานเมื่อชองวางมีความ
สมบูรณ  ความเขาใจก็จะเกิดขึ้น  นอกจากการเพิ่มพูนโครงสรางจะกอใหเกิดความเขาใจในการอาน
แลว บางครั้งตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเดิมที่มีอยูใหสามารถเขากับขอมูลใหมดวย  เพื่อที่จะ
ไดเกิดประโยชนในการตีความ  ทําใหเกิดโครงสรางความรูใหม ๆ ขึ้นจากทฤษฎีโครงสราง
ประสบการณเดิมนี้  ทําใหครูผูสอนมีแนวทางในการสอนอานไดเขาใจยิ่งขึ้นคือ  เมื่อครูผูสอน
เตรียมใหผูเรียนอานขอความ หรือเนื้อเรื่องครูจะตองเขามามีบทบาทในการกระตุนความรูเดิมของ
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ผูเรียนใหเกิดขึ้นและเหมาะสมกับส่ิงที่อาน  ในบางครั้งเรื่องที่อานอาจจะเปนสิ่งที่ผูเรียนไมคุนเคย  
ครูควรสรางภูมิหลังที่จําเปนใหกอนที่จะสั่งใหผูเรียนอาน  หรือควรใหมีการอภิปรายรวมกันเปน
การกระตุนประสบการณเดิม หรือใหแนวคิดเพื่อใหผูเรียนมีขอมูลเล็กนอยกอนที่จะไดอานขอมูล
ใหม ซ่ึงจะเปนการชวยเหลือใหผูเรียนสรางโครงสราง ความรูใหมขึ้นมาได (Robert  1996 : 207) 

นอกจากนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอาน  ซ่ึงไดแก  ทฤษฎีการลําดับความสําคัญของ
ขอความ  และการวิเคราะหเชื่อมโยงขอความ  อันเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ                       
ซ่ึง แลฟ  และฟลัด  (Lapp and Flood  อางถึงในวัฒนา  วิชิตชาญ  2546 : 40)  ไดรวบรวมไว  ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเนนการจัดลําดับใจความสําคัญ  ทฤษฎีนี้เนนการอานเปนกระบวนการ       
ที่เกี่ยวของกับหลักจิตวิทยา  2  ประการ  คือ  การรูขาวสาร  และเมื่อรับขาวสารแลวนําไป
เปรียบเทียบกับประสบการณเดิมแลวเกิดเปนความรูใหม  โดยผูรับขาวสารแมนําไปเปรียบเทียบกับ
ความรูเดิม  ของจริงหรือรูปภาพ   ถาไมตรงกับขอมูลดังกลาวจะอานขอความซ้ํา  ถาขาวสารให
ความรูสึกในทางลบจะตองใชเวลาในการรับรูนานกวาขาวสารที่ใหความรูสึกในทางบวก  จากนั้น
สมองจะบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับรูปรางของคําและความหมายของประโยคไว 

2. ทฤษฎีการวิเคราะหความเชื่อมโยงของขอความ  ทฤษฎีนี้ผูอานจะดึงขอความที่มี
ความหมายคลายคลึงกันมาเชื่อมโยงกัน  หรือขจัดขอความที่ไมตองการออก  ขอความที่ไดรับ                
การปรับปรุง  แกไขแลวจะมีความสัมพันธในทางบวก 

ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัย 
จากการศึกษาพบวา  ในการเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้นตองคํานึงถึงลักษณะของ

บทอานที่เหมาะสมกับวัย  ดังที่  บันลือ  พฤกษะวัน (2545 : 96 – 97)  ไดกลาวไววา 
ลักษณะของบทอานที่เหมาะสมกับวัยจําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
1. เปนบทอานที่สนองความตองการแหงวัย 
2. เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน 
สําหรับเด็กวัยประถมปลาย (9 ปขึ้นไป)  นั้นจะเริ่มรูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่อาน

ไดมากขึ้น  เร่ิมสนใจที่จะขยายการอานดวยตนเองมากขึ้น  ความตองการที่จะไดแบบอยาง           
ในการประพฤติปฏิบัติที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ  หรือวัสดุการอานที่ใหแนวคิด    
ในการประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรมไดบาง  วัยนี้จึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง     
ทางการอาน  ซ่ึงความตองการในการอานนิทานเพอฝนลดลง  สนใจในสภาพแวดลอมที่หางไกลตัว
ออกไป  ตองการทราบประวัติความเปนมาของบุคคล  สถานที่  ครอบครัว  สามารถฝกตนเองให
เปนคนรับผิดชอบและอาสางานตาง ๆ  รูจักวินิจฉัยจากเรื่องราวที่อาน  เร่ิมคิดเพอฝนในเรื่องอาชีพ  
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แสวงหาสิ่งที่ตนสนใจในการอาน  ฉะนั้น การจะสนองความตองการในการอานและกระบวนการ
สอนการอานยอมไดรับการเปลี่ยนแปลง  ที่จะขยายประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ         
การคิดใหกวางขวางกาวหนาขึ้น  สําหรับเรื่องที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานใหกับเด็กในวัยนี้  
ไดแก 

1. เรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริง  ตอสูโลดโผน 
2. นิทานสุภาษิต  นิทานอีสป 
3. สารคดีการทองเที่ยว  สภาพแวดลอม 
4. นิยายทองเที่ยว  ผจญภัย 
5. นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์  ความศักดิ์สิทธิ์ 
6. ประวัติความเปนมาของครอบครัว  สถานที่  ชุมชน 
7. นิทานประจําถ่ินและตํานาน 
8. เรื่องราวที่เกี่ยวกับขนบประเพณี  บุญบาป  กฎแหงกรรม 
9. เรื่องงานประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับงานและอาชีพ 
10. เรื่องราวที่ชวนขัน  นิทานตลก 
11. ประวัติบุคคลสําคัญ  เกร็ดประวัติศาสตร 
12. บทความทางวิชาการ  ขาว  เหตุการณ 
13. วรรณคดีภาพหรือวรรณคดีฉบับงาย 
14. วรรณคดี  หรือบทประพันธรอยกรอง 
นอกจากนั้นจากการศึกษางานวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 :8) ศศิพรรณ เปรื่องศลิปรตัน 

(2544 : 5)   จีรัณดา   กั้วพิสมัย  (2545 : 6)   วิไลวรรณ   สวัสดิวงศ  (2547 : 19)  และ                           
เสาวลักษณ   ตรองจิตร (2547 : 6)   มีความเห็นสอดคลองตรงกันวา   เนื้อหาที่นํามาใชสอนอานนั้น
ควรเปนบทอานประเภท  ขาว  บทความ   สารคดี  โฆษณา  เพลง  เร่ืองสั้น  และบทรอยกรอง   และ
เนื้อเรื่องนั้นตองเหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน  เปนเรื่องใกลตัว  มีชื่อเรื่อง
ที่นาสนใจ   ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอย ๆ  เนื้อเรื่องตองไมยาวและยากจนเกินไป   
จึงจะทําใหนักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วข้ึน 

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกบทอานที่นํามาใชสอนอาน  4  ประเภท  คือ  นิทาน  
สารคดีสําหรับเด็ก  เร่ืองสั้น  และบทรอยกรอง   
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เกณฑการประเมินการอานจับใจความ 
การประเมินความสามารถในการอานจับใจความกระทําไดหลายวิธี  การจะใชวิธีใด     

ก็ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายเปนสําคัญ  แตที่นิยมใชมี  2  วิธี  คือ (จีเรียง  บุญสม 2543 : 26) 
1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูมาตรฐาน (Standard Test)  ขอสอบนี้นําไปให

นักเรียนทําเพื่อการเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติ  (Norm)  แบบทดสอบนี้
ประกอบดวยขอความเปนตอน ๆ  หรือเรื่องสั้น ๆ  ใหนักเรียนอานแลวเลือกคําตอบ  เรียงจากเรื่อง
งาย ๆ  ไปหาเรื่องยาก  จํากัดเวลา  นักเรียนจะไดรับคะแนนตามความสามารถของความเขาใจ      
ในการอานแบบทดสอบ  คะแนนจะออกมาในรูปของคะแนนดิบ (Raw Score)  เปอรเซ็นตไทล 
(Percentile) หรือระดับ  (Grade –Equivalent) 

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูชนิดอิงเกณฑ (Criterion – Reference  Test)  ลักษณะ
ของแบบทดสอบนี้คลายคลึงกับแบบแรก  คือ  มีขอความเปนตอน ๆ  หรือเรื่องสั้น ๆ  ใหนักเรียน
อานแลวเลือกตอบ   แตไมเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติ  หรือกับนักเรียน
กลุมอื่น  คะแนนของนักเรียนขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  เกณฑนี้ถือวานักเรียนมีความสําเร็จ
อยูระหวางเกณฑรอยละ 80 – 90  

นอกจากการประเมินการอานจับใจความทั้ง 2 วิธีนี้แลว ยังมีวิธีหาความสามารถ         
ในการอานจับใจความเปนรายบุคคล ซ่ึงดําเนินการไดดวยการคํานวณองคประกอบที่เกี่ยวของ คือ 
คะแนนวุฒิปญญา ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2545 : 78-79) คะแนนวุฒิปญญา    
ไดมาจากการทดสอบ ซ่ึงมาจากคําวา Intellectual  Function ใชตัวยอวา I.F. หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองรวมกับประสบการณดานการอาน ที่เด็กไดรับจากทางบานและทางโรงเรียน ซ่ึงผลของ
การหาคา I.F. นํามาใชคํานวณเพื่อหาระดับความสามารถในการอานของนักเรียน วาตรงกับชั้นเรยีน
หรือไม แบบทดสอบวุฒิปญญา มี 6 ชุด ชุดละ 120 ขอ ประกอบดวยชุดตาง ๆ ดังนี้ 1)การใชภาษา  
2) การหาความสัมพันธของรูปราง   3) การคิดหาเหตุผล  4) การเรียงลําดับจํานวนตัวเลข                
5) การตัดสินโดยใชเหตุผล และ 6) การแกปญหา 

บอนด และ ธิงคเกอร (Bond and Thinker 2004,อางถึงในศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย  
2547 : 33) ไดคิดสูตรเพื่อวัดความสามารถในการอานของนักเรียน ที่เรียนในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ดังนี้ 

ระดับความสามารถในการอาน    =  ( 100
.F.I × ระดับชั้นที่เรียน)  + 1 

ระดับชั้นในที่นี้คือ  ระดับชั้นเรียนของนักเรียนอเมริกัน เมื่อนําสูตรนี้มาใชกับนักเรียน
ไทยตองปรับระดับชั้นใหตรงกับนักเรียนอเมริกันดวย  
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 วิธีสอนอานจับใจความ 

การสอนอานจับใจความใหผูเรียนสนใจและไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น  
ครูผูสอนตองเลือกวิธีการสอนอานจับใจความที่เหมาะสมกับระดับความรูและความสามารถของ
ผูเรียน  เพื่อที่จะทําใหผูเรียนสามารถอานจับใจความไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิธีการสอนอาน 
จับใจความมีอยูหลายวิธี  ดังจะกลาวโดยละเอียดตอไป 

การสอนอานจับใจความโดยใชประสบการณทางภาษา 
การสอนอานโดยใชประสบการณทางภาษาเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียน        

มีพัฒนาการทางภาษามากยิ่งขึ้น  เปนการสอนที่นําคําซ่ึงนักเรียนรูแลวและใชอยูในชีวิตประจําวัน
มาเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการอาน  ซ่ึงมีจุดมุงหมายคือ  เพื่อใหนักเรียนใชเหตุการณ         
ที่พบเห็นจากการอานและการบอกเลาเปนสื่อในการพัฒนา  ใหรูจักคําและความหมายของคํา  และ
ใหนักเรียนไดมีโอกาสแบงปนประสบการณทางภาษาของตนเองกับเพื่อน มาใชพัฒนาในการอาน    
จับใจความ  และใหนักเรียนรูจักเรียบเรียงถอยคําเปนเรื่องราวตามลําดับเหตุการณที่ตน                           
ได เคยพบเห็น   ส่ือความหมายให ผู อ่ืนเขาใจได   ในการสอนอานจับใจความดังกลาวนี้                           
สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545 : 104-105)  ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนในการดําเนินการ  คือ                   
1) ใหนักเรียนเขียนเรื่องที่ตนสนใจหรือเร่ืองที่ประทับใจมากที่สุด   2) ครูแกไขคําหรือขอความ   
ใหสละสลวยยิ่งขึ้นโดยรักษาแนวคิดของเรื่องไว   3) นักเรียนคัดลอกเรื่องราวอีกครั้งโดย            
วาดภาพประกอบ หรือจัดทํารูปเลมตามความถนัดของนักเรียน   4) ใหนักเรียนตั้งคําถามจาก      
เนื้อเรื่องและเขียนใสบัตรคําถามแนบไวทายเรื่องที่เขียนเสร็จเรียบรอยแลว  สวนคําเฉลยครูเปนผู
เก็บไว  5)  กําหนดใหนักเรียนอานเรื่องราววันละ  1  เร่ือง  แลวตอบคําถามโดยการตรวจสอบ
คําตอบจากครูและบันทึกคะแนน  เพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการอานจับใจความ 

การสอนอานจับใจความโดยใชวิธีสํารวจตรวจทาน 
การอานจับใจความโดยใชวิธีการสํารวจตรวจทานนี้  เปนการอานขั้นสูงเพราะผูอาน

ตองมีพื้นฐานในการอานอยางมีวิจารณญาณควบคูกัน  การอานจับใจความนี้จึงเหมาะกับนักเรียน 
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  หรือระดับมัธยมศึกษา  ผูอานจะตองมีประสบการณทางภาษา  
สามารถตัดสินวินิจฉัยขอความ เรื่องที่อานไดอยางรวดเร็ว   วัตถุประสงคในการสอนอาน            
จับใจความโดยใชวิธีสํารวจตรวจทาน  มีดังนี้  1) ใหนักเรียนไดสํารวจเรื่องราวที่อาน  เพื่อเปน
แนวทางใหเกิดปญหาหรือขอสงสัย  เพื่อที่จะนําไปคนควาหาคําตอบดวยการอานอยางละเอียด
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ตอไป   2) ใหนักเรียนรูจักตั้งคําถามหรือขอสงสัยโดยใชภาษาสื่อความ   3) ใหนักเรียนรูจักคนควา
หาขอมูลดวยการใชทักษะการอานจับใจความ มาตอบปญหาที่ตนสงสัย  4) ใหนักเรียนรูจักสรุป
ประเด็นที่สําคัญ จากการอานจับใจความโดยใชประสบการณเดิม   5) เปนการฝกใหนักเรียนมีความ
ละเอียดรอบคอบในการเลือกขอมูล  โดยใชประสบการณเดิมที่มีอยู เปนแนวทางในการวินิจฉัย 

นอกจากนี้ สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (2545: 115)  ยังไดกลาววา  การอานจับใจความ 
โดยใชวิธีการสํารวจตรวจทาน  มี  5  ขั้นตอน  คือ  

1. ขั้นสํารวจ  เปนขั้นที่ครูแนะนําใหนักเรียนสํารวจเรื่องที่อาน เชนชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง  
ตลอดจนสวนประกอบตาง ๆ ที่เปนสวนรวมของเรื่องในขั้นนี้ตองใชเวลาอยางรวดเร็ว 

2. ขั้นตั้งคําถามใหนักเรียนตั้งคําถามในเรื่องที่สํารวจแลว  เมื่อนักเรียนคิดไดครูเขียน
คําถามบนกระดานดํา  และเลือกขอคําถามที่เปนประโยชน  กอใหเกิดความรูที่นักเรียนสามารถ    
จะคนควาหาคําตอบได 

3. ขั้นอาน  ครูใหนักเรียนอานเรื่องใหละเอียด  เพื่อคนหาคําตอบที่วางไว  หาก
นักเรียนมีขอสงสัยเพิ่มเติมคําถามเพื่อหาคําตอบได 

4. ขั้นเลาเรื่อง  นักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่อานทั้งหมดเพื่อตอบคําถามหากขอใดมีขอ
สงสัยก็สามารถรวมกันอภิปรายได 

5. ขั้นทบทวน  นักเรียนอานเร่ืองทบทวนอีกครั้ง เพื่อความเขาใจในเนื้อเรื่องซ่ึงใน 
ขั้นนี้นักเรียนจะเขาใจจุดประสงคของเรื่องมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตามในการสอนดวยวิธีการนี้  ครูตองตั้งคําถาม  เพื่อชวยใหนักเรียนไดคนหา
คําตอบ  และเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจหรือขอสงสัยในเรื่องราวที่อานยิ่งขึ้น 

การสอนอานจับใจความโดยการเลานิทาน 
การสอนอานจับใจความโดยการเลานิทาน  คือ  การถายทอดเรื่องราวโดยใชภาษา        

ที่ออกเสียงเปนสื่อเปนศิลปะของการใชเสียงแหงถอยคํา  สํานวน  ประโยค  ใหผูอานสามารถ
ติดตามเรื่องราว  นึกเห็นมโนภาพ  เกิดความรูสึกคลอยตาม  การจัดการเรียนการสอนที่เนนสื่อสาร
ดวยคําและทําใหผูเรียนเพลิดเพลินในอรรถรส  เขาใจและรูคุณคาของคํา  ทั้งที่เปนคําเดี่ยว และเปน
วลี  ซ่ึงเปนการปูพื้นฐานไปสูการอาน  ผูสอนตองเลือกนิทานที่มีสารัตถะมีความยากงายและมีความ
เหมาะสมกับระดับของผูเรียนและมีเทคนิควิธีในการเลาเพื่อเปนการจูงใจผูเรียนสูการอานทั้งนี้ควร
เลือกนิทานที่มีสํานวนโวหารที่ เขาใจไดดีหากมีคํายากควรอธิบายแกผูฟงกอน  ส่ิงที่สําคัญที่สุด   
ในการเลานิทาน  คือ  การฝกออกเสียงใหเสียงดังไดยินชัดเจนทั่วถึงกัน  ครั้งที่เลานิทานควรนํา
หนังสือไปดวย เมื่อเลานิทานใหฟงแลวอาจให  ผูฟงอานใหฟงดวย และควรแนะนําใหอาน       
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เร่ืองอื่น ๆ ที่มีความสนุกสนาน อาจมีการจัดแขงขันประกวดเลานิทานเพื่อสงเสริมการอาน          
อีกทางหนึ่ง   

การสอนอานจับใจความโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการใชสติปญญาอยางหนึ่ง  เพราะเปนการ

คิดที่มีแบบแผน  ซ่ึงการสอนอานจับใจความโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้  การกําหนด
เปาหมายหรือทํานายเหตุการณของเรื่องกอนการอาน  โดยอาศัยแนวทางจากขอความบางตอน   
เปนการทํานาย    เหตุการณในเรื่องคลายกับการตั้งสมมติฐาน  แบงเปน  5  ขั้น  ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  สรุปไดดังนี้  1) อานเฉพาะชื่อเรื่องแลวชวยกันทํานายเหตุการณภายในเรื่อง   
กอนการลงมืออานเรื่อง  2) ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องประมาณ  1  ใน  4  ของเรื่อง แลวใหนักเรียน 
ตั้งคําทํานายเพิ่มเติมภายหลังที่ไดทราบเรื่องบางแลว  3) ใหนักเรียนอานออกไปอีก 1 ใน 4 ของเรื่อง 
ที่อานไปแลว  และใหนักเรียนปดหนังสือ  จากนั้นตั้งคําทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป  4) ครู
ใหนักเรียนอานตอไปอีก 1 ใน 4 ของเรื่อง และ ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องที่เหลือ แลวชวยกัน
สรุปวาตรงกับที่ทํานายไวหรือไม 

การสอนอานจับใจความตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะ
และเกิดการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้น  วิธีการสอนที่ดีจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ        
หลายประการในการดําเนินการ   วิธีการสอนดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมก็เปนวิธีหนึ่งที่ชวย
เสริมทักษะทางการอานจับใจความของนักเรียนใหดีขึ้นได  เนื่องจากมีกระบวนการสอนที่มุงเนน
ไปที่การเรียนรูของผูเรียน  และเพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะ 

 
เทคนิค  KWL Plus 

 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL Plus 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนแนวคิดของ  โอเกิ้ล (Donna  Ogle)         
ที่พัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1986  เพื่อนํามาใชเปนยุทธวิธีในการสอนการอานควบคูกับการสงเสริม
ความคิดขณะที่อานโดยมีพื้นฐานมาจากเทคนิค  KWL  และ  KWL Plus  ซ่ึง  วัชรา  เลาเรียนดี 
(2547 : 90-93)  ไดกลาวถึงเทคนิค  KWL  ไววา  เทคนิค  KWL  สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการอานทุกระดับได  และยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรคไดอีกดวย  การนําเทคนิค  KWL  มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและ
ทักษะการคิดทําไดงาย  เนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน  โดยครูเปนผูมี
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บทบาทคอยดูแลการฝกของนักเรียน  คอยตอบคําถามเพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบและคอย
กระตุนใหนักเรียนถามคําถามจากเรื่องที่อานดวย  สวนสุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา (2545 : 75)  
และ  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75)  ไดกลาวถึงเทคนิค  KWL  ไวในทํานองเดียวกันวา
เทคนิค  KWL  เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอาน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทักษะการคิดอยางรูตัววาตนคิดอะไร  มีวิธีคิดอยางไร  สามารถตรวจความคิดของตนเองได  และ
สามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง  โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการ
ทําความเขาใจ  มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเทคนิควิธีการ  
KWL  นั้นเปนตัวยอที่ไดจากขั้นการสอน  คือ  K (What  you  know)  นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน  W (What  you  want  to  know)  นักเรียนตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  และ L 
(What  you  have  learned)  นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากเรื่องที่อาน  หลังจากนั้นเทคนิค KWL       
ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้นโดย  คารและโอเกิ้ล (Carr  and  Ogle)  และใชวา  KWL  Plus  โดยคง
สาระสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ  KWL  ไวแลวเพิ่มเติมการเขียนแผนภาพความคิด 
(Mapping)  และสรุปเรื่องที่อาน ในเรื่องของเทคนิค  KWL  Plus  นี้  วัชรา  เลาเรียนดี (2547 : 93 – 
95)  ไดกลาวไววาเทคนิค KWL  Plus  ประกอบดวยสวนที่สําคัญ  คือ (K)  ระบุส่ิงที่รูเรื่องที่รู
เกี่ยวของกับเรื่องที่ระบุหรือหัวเร่ืองที่กําหนด (W)  อยากรูอะไรบาง  จากสิ่งหรือเร่ืองที่ระบุ          
ในขั้นแรก  และ (L)  เรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่กําหนดหลังจากอานเสร็จแลว  และเพิ่มเติมในสวน
ของการทําแผนผังมโนทัศนการสรุปของเรื่องราวตาง ๆ  ที่อานเมื่อจบกระบวนการ  KWL  แลว    
ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ KWL  Plus  ขึ้นอยูกับการถามคําถาม  การกระตุนใหนักเรียน
ตอบคําถามโดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่กําลังอานกับเรื่องที่เคยรูมากอนไดอยางสรางสรรค         
กลาวไดวาเทคนิค  KWL  Plus  ชวยพัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห  การอานอยางมีวิจารณญาณ
และอานอยางสรางสรรคได  เพราะแตละขั้นตอนจงใจใหนักเรียนอาน  คิด  วิเคราะหโดยละเอียด  
จากการเสริมแรงของครูจะชวยใหนักเรียนอยากรู  อยากแสวงหาคําตอบที่หลากหลายลึกซึ้งมากขึ้น  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : 117 – 118)  ที่พบวาทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  
Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยจัดการเรียนรู
ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน (การจัดกลุมคละ
ความสามารถ  ชี้แจงจุดประสงค  เกณฑการใหคะแนน  การดําเนินกิจกรรมการใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการอาน) 

2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะการอาน 
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ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (ใหนักเรียนดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่จะอาน  การใชเกมทาง
การศึกษา  การใชคําถามเพื่อการเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน) 

ขั้นที่  1 กิจกรรมกอนการอาน  นักเรียนรูอะไร (What  we  know)  ครูตั้งคําถาม
ใหนักเรียนระดมกําลังสมองเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน 

ขั้นที่  2 กิจกรรมระหวางการอาน  นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง (What  we  
want  to  know)  นักเรียนอานแลวคนหาคําตอบ 

ขั้นที่  3 กิจกรรมหลังการอาน  นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What  we  have  
learned)  ตอบคําถามจากการอาน 

ขั้นที่  4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิดจากการอาน (Mapping)   
ขั้นที่  5 กิจกรรมการสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) และนําเสนอตอ      

ชั้นเรียน  รวมกันอภิปราย 
3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ 

ความเปนมา 
           ในป  ค.ศ.1986  โอเกิ้ล  (Ogle)  ไดพัฒนากลวิธีการสอนอานบนพื้นฐานความเชื่อที่วา
นักเรียนไดเรียนรูอะไรมาบางแลวกอนการอาน (Know)  ดวยวิธีการวิเคราะหหัวเรื่องและทํานาย
เหตุการณของเรื่องกอนที่จะอาน (What  to  know)  ตั้งคําถามตอบคําถามระหวางการอานและ
นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (Learned)  หลังการอาน  ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่จะชวยใหครูคนหาพื้น
ฐานความรูของนักเรียนที่มีตอเรื่องที่จะอาน  และโดยการสรางแผนภาพตาราง  KWL  เพื่อที่จะได
บันทึกรายการขอมูลความรู  ขอคําถามลงในแตละชอง  โดยนักเรียนจะเขียนส่ิงที่นักเรียนตองรู    
ลงในชอง  W – What  you  want  to  know  และผลการเรียนรูที่นักเรียนรูลงในชอง  L – What  you  
have  learned  หลังจากที่นักเรียนอานจบ  ตอมาในป ค.ศ.1987  คารและโอเกิ้ล (Carr and Ogle)   
ไดรวมกันพัฒนารูปแบบการใชเทคนิค KWL มาเปน KWL Plus โดยเพิ่มกิจกรรมในชั้น  L  คือ  
การเพิ่มแผนภูมิการอาน (Mapping)  และการสรุปเนื้อเรื่อง (Summarizing)  จากการอานทั้งหมดอีก
ครั้งหนึ่ง  เพื่อใหการอานของนักเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น (Buehl  2004, อางถึงใน  วิไลวรรณ  
สวัสดิวงศ  2547 : 74)          

1. กระตุนนักเรียนในการใชกระบวนการอานอยางกระตือรือรน  ซ่ึงแสดงถึงการอาน
อยางมีความหมาย  มีการถามคําถามและคิดเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องในขณะที่อาน 

2. สงเสริมใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน  รวบรวมขอมูลจากเรื่อง  จัดระบบ
ขอมูล  สรางแผนภาพความคิดจากเรื่องและสรุปเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตินิ (Martini  2003, อางถึงใน วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 74)  กลาวถึง
วัตถุประสงคของเทคนิค  KWL Plus  ดังนี้ 

1. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและทํางานเปนทีม 
2. เพื่ อ เ ก็ บชิ้ น ง านจากแผนภาพตาร า ง   KWL  มา เป นข อมู ล สํ าหรั บครู                     

ในการชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียน 
3. เพื่อดําเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลโดยใชชิ้นงานในการประเมิน

พัฒนาการของนักเรียน 
คอนเนอร (Conner  2004, อางถึงใน วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 74)  กลาวถึง

วัตถุประสงคของการใชเทคนิค  KWL Plus  ดังนี้ 
1. เพื่อคนหาความรูที่มีมากอนของนักเรียนกอนที่จะอานเรื่อง 
2. เพื่อใหนักเรียนตั้งวัตถุประสงคในการอาน 
3. เพื่อใหนักเรียนไดติดตามความเขาใจของนักเรียนเองในการอานเรื่อง 
4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดประเมินความเขาใจที่มีตอเรื่องของตนเอง 
5. เพื่อเตรียมโอกาสใหนักเรียนไดขยายความคิดตอจากเรื่อง 
จากเปาหมายและวัตถุประสงคของการใชเทคนิค  KWL Plus  ที่กลาวโดยนักวิชาการ

ดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  เทคนิค  KWL Plus  มีเปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่ อ ผูสอนไดทราบถึ งความรูพื้นฐานที่ มีมากอนผู เ รี ยนและใชชิ้ นงาน                  

ในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนแลวใชเปนขอมูลยอนกลับ  เพื่อชวยเหลือการอานของ
นักเรียน 

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดตั้งวัตถุประสงค  ตั้งคําถามในการอาน  ระดมสมอง
รวบรวมขอมูล  จัดระบบขอมูล  สรางแผนภาพความคิด  สรุปเรื่องจากการอาน  รวมไปถึง               
การประเมินความเขาใจจากการอานดวยตนเอง 

การสอนอานแบบปฏิสัมพันธ  KWL  Plus 
การสอนอานแบบปฏิสัมพันธ  KWL Plus  หมายถึง  กลวิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจ

และการสรุปความ  ที่มีขั้นตอนเปนกระบวนการ  โดยตัวยอตาง ๆ  มีความหมายดังนี้ 
K = Know  หมายถึง  ความรูที่มีอยูแลว 
W = Want  to  know  หมายถึง  ส่ิงที่ตองการรูจากการอาน 
L = Learned  หมายถึง  ส่ิงที่รูหลังจากการอาน 
Plus = การเขียนแผนภาพความคิดและการเขียนสรุปความ 
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ขั้นตอนการสอนอานดวยเทคนิค  KWL Plus   
การสอนอานดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนกลวิธีการสอนที่ชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่อง   

ที่อานดียิ่งขึ้นและสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  การสอนดวยเทคนิค  KWL Plus                    
มีนักวิชาการเสนอขั้นตอนการสอน  ไวดังนี้ 

คารและโอเกิ้ล (Carr  and  Ogle  1987,  อางถึงในวิสาข  จัติวัตร  2541 : 225-229)         
ไดเสนอขั้นตอนดังนี้ 

1. กอนการอาน  ครูกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง            
ที่อาน  โดยการอภิปรายถึงความรูเดิมที่มีอยู เกี่ยวกับเรื่องที่อานแลวตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู 

2. ในระหวางการอาน  ในขณะที่อานนักเรียนหยุดเปนชวง ๆ  เพื่อตอบคําถามที่ได
เขียนไวกอนการอานและอาจตั้งคําถามที่อยากรูเพิ่มเติม  นักเรียนบันทึกส่ิงที่รูจากบทอาน 

3. หลังการอาน  อภิปรายถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการอาน  พิจารณาถึงคําถามในสิ่งที่       
อยากรูไดคําตอบตรงตามที่ตองการหรือไม  หลังจากนั้นสรุปนําขอมูลที่เรียนรูมาสรุปใจความ
สําคัญเปนรูปของแผนภาพความคิด 

คารและโอเกิ้ล (Carr  and  Ogle : 2004)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนอานไวดังนี้ 
1. ขั้น K (What  do  I  know)  ขั้นนี้กอนที่นักเรียนจะอานเรื่อง  ครูอธิบายความคิด       

รวบยอดของเรื่องและกําหนดคําถามโดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนไดระดมสมอง 
(Brainstorms)  ถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลวและนําขอมูลที่ไดมาจําแนก  แลวเขียนคําตอบของนักเรียน   
ในแผนภาพความคิดชอง  K – What  we  know  หลังจากนั้นนักเรียนและครูรวมกันจัดประเภท
ขอความรูที่คาดการณไวที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องที่อาน 

2. ขั้น W (What  do  I  want  to  learn)  ในขั้นนี้ครูคนหาความจริงจากคําถามของ
นักเรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ  อยากรู  หรือถามที่ยังไมมีคําตอบเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของเรื่อง  
พรอมทั้งใหนักเรียนเขียนรายการคําถามที่ตั้งไว  ในระหวางอานนักเรียนสามารถเพิ่มคําถามและ
คําตอบในกลุมของตัวเองได 

3. ขั้น L1 (What  I  learned)  ในขั้นนี้จะระบุความรูที่นักเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น      
ทั้งระหวางการอานและหลังการอาน  นักเรียนบันทึกความรูที่ไดลงในชอง  L – What  we  have  
learned  พรอมทั้งตรวจสอบคําถามที่ยังไมไดตอบ 

4. ขั้น  L2 (Mapping)  นักเรียนนําขอมูลที่ไดจัดประเภทไวในขั้น  K  เขียนชื่อเรื่องไว
ในตําแหนงตรงกลางและเขียนองคประกอบหลักของแตละหัวขอไวในแตละสาขา  พรอมทั้งเขียน
อธิบายเพิ่มเติมในแตละประเด็น 
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5. ขั้น L3 (Summarizing)  สรุปและเขียนสรุปความคิดรวบยอดจากแผนภาพความคิด  
ซ่ึงการเขียนในขั้นนี้  จะเปนประโยชนตอครู  และนักเรียนในการประเมินความเขาใจของนักเรียน 

บูเฮ็ล (Buehl  2004)ไดเสนอขั้นตอนการใชเทคนิค  KWL Plus  ดังนี้ 
ขั้นที่  1  ระบุส่ิงที่นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูลงในชอง  K (Identify  what  you  know  

or  Think  you  know – The  K)  ในขั้นนี้นักเรียนจะระลึกวานักเรียนรูอะไรบางหรือคิดวา              
รูอะไรบาง  เกี่ยวกับเรื่องที่อาน  ซ่ึงครูจะถามนักเรียนทีละคน  เพื่อเชื่อมตอรายละเอียดของเรื่องจาก
ความคิดของแตละคน  และบันทึกส่ิงที่นักเรียนรูไวในชอง  K – What  we  know 

ขั้นที่  2  ระบุวานักเรียนตองการเรียนรูอะไร  ลงในชอง  W (Identify  what  we  want  
to  know – The  W)  ขั้นนี้ใชคําถามนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล  อาจเปนคําถาม
ขอมูลที่ไดบันทึกไวในชอง  K  หรืออาจเปนคําถามสิ่งที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่อาน          
แลวบันทึกคําถามลงในชอง  W – What we want to know 

ขั้นที่  3  จัดประเภทความรูและส่ิงที่ตองรู (Categorize  the  K  and  W)  แนะนํา
นักเรียนเพื่อตัดสินใจในการจัดประเภทรายการตาง ๆ  ของขอมูลลงในชอง K  และชอง W  
ประเภทของขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะใช  เชน  แบงเปนสถานที่  สาเหตุ  ผลที่เกิดขึ้น  การจัดระบบ
ขอมูลเปนขั้นตอนแรกที่จะทําใหนักเรียนสามารถสรุปไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยใหนักเรียน
มองเห็นขอมูลที่ไมสามารถจัดเขากลุมได 

ขั้นที่  4   การอานบทความ  (Read  the  Article)   ในขณะที่นักเรียนอานเรื่องนักเรียน     
จะคนหาคําตอบและขยายความเขาใจตอเรื่อง   ครูควรกระตุนการตั้งคําถามเพื่อตอบคําถามขอมูล
ใหมบันทึกความรูไวในชอง    L – What  we  have  learned   

ขั้นที่  5  ระบุขอมูลใหม (Identify  New  Information)  หลังการอานนักเรียนระบุขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอานขอมูลที่ไดใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลที่ไดจัดขอมูล
ใหมที่คนพบจากการอาน  ขอมูลที่ไดใหมนี้นักเรียนจะนําไปรวมกับประเภทของขอมูลที่ไดจัด
ประเภทของขอมูลไวแลว  หากมีความจําเปนอาจจัดประเภทของขอมูลเพิ่มเติม 

ขั้นที่  6  สรางแผนภาพความคิด (Create  a  Concept  Map)  หลังจากที่นักเรียนไดเติม
ขอความในแผนภาพตาราง  KWL  สมบูรณแลว  นักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมนําขอมูลที่ไดจัด
ประเภทไวมาสรางแผนภาพความคิด  ซ่ึงแผนภาพความคิดนี้จะชวยใหนักเรียนมองเห็นภาพรวม
ของเรื่องที่ไดอานและชวยสังเคราะหและสรุปผลการเรียนรูจากการอานไดดีขึ้น 

ขั้นที่  7  ระบุส่ิงที่จะศึกษาตอไปในอนาคต (Identify Further  Investigation)  หลังจาก
นักเรียนไดสรางแผนภาพความคิดเสร็จสมบูรณ  นักเรียนจะเกิดความกระจางชัดในสิ่งที่นักเรียนรู
และตัดสินใจที่จะเพิ่มขอมูล  สําหรับคําถามในชอง  W  ที่ยังไมสามารถหาคําตอบได  ไดจัดเตรียม
การอานเพื่อการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต 
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จากการระบุขั้นตอนการสอนดวยเทคนิค  KWL Plus  ของนักวิชาการดังกลาว  สามารถ
สรุปไดวาการสอนอานดวยเทคนิค  KWL Plus  ประกอบดวย  3  ขั้นตอนสําคัญ  คือ 1) กิจกรรม
กอนการอาน  เปนการคนหาพื้นฐานความรู (Know)  เกี่ยวกับเรื่องที่อานของนักเรียน  โดยใชวิธีการ
ใหนักเรียนระดมสมองแลวบันทึกความรูของนักเรียนไวในชอง  K – What  we  know  หลังจากนั้น
ใหนักเรียนใชขอมูลที่ไดจากการระดมสมองคาดเดาเหตุการณ  2) กิจกรรมระหวางการอานในขั้นนี้
เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการที่จะรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (What  we  know)        
โดยครูตั้งคําถามไวแลวใหนักเรียนอานหรือหากนักเรียนในระดับชั้นเรียนที่มีความพรอมอาจรวม
ตั้งคําถามกับครูหรือตั้งคําถามเอง  โดยครูเปนผูแนะนําและตอบคําถามที่ตั้งไว  บันทึกคําถามไวใน
แผนภาพตารางชอง  W – What we want to know  และ  3) กิจกรรมหลังการอาน  เปนการ
ตรวจสอบวานักเรียนรูอะไรบาง (Learned)  บันทึกความรูที่ไดไวในตารางชอง  L – What  we  have  
learned  หลังจากนั้นนําขอมูลตาง ๆ  มาจัดระบบ  จัดประเภทแลวสรางเปนแผนภาพความคิด  และ
นํามาสรุปเรื่องทั้งหมดดวยความเขาใจ   

ในการนําเทคนิค  KWL Plus  มาใชเปนกลวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน           
จับใจความ  ผูสอนตองมีการเตรียมการดังตอไปนี้ 

1. เลือกเรื่องหรือบทความที่เหมาะสมกับระดับชั้นและระดับความสามารถในการ
อานตามวัยของนักเรียน 

2. สรางแผนภาพความคิด  KWL (KWL-chart)  บนกระดานและสรางใบงานสําหรับ
นักเรียน  ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่   7 ตาราง  KWL Plus 
 

นักเรียนรูอะไรบางแลว 
K – What  we  know 

นักเรียนตองการรูอะไร 
W – What we want to know 

นักเรียนเกดิการเรียนรูอยางไร 
L – What  we  have  learned 

   

ประเภทของขอมูลที่นักเรียนคาดวาจะตองใช (Categories  of  information  we  expect  to  use) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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กระตุนใหนักเรียนระดมกําลังสมอง (Brainstorm)  ตอบคําถามนักเรียนเพื่อใหนักเรียน 
ไดแลกเปลี่ยนความรูเพื่อดึงดูดความรูทั้งหมดของนักเรียนเกี่ยวกับหัวขอที่จะอาน โดยครูใชคําถาม
ตะลอม (prompting)  และการกระตุนนักเรียนเพื่อใหอธิบายเหตุผลที่นักเรียนมีความคิดเชนนั้น
บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูในชอง  K – What  we  know  และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู
ของขอมูลที่คาดวาจะใช 

3. แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการตั้งคําถามเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการจากการอาน 
นําคําถามที่ตั้งไวใสลงในชอง  W – What we want to know  คําถามเหลานี้อาจไดมาจาก                  
การอภิปรายหรือจากการระดมความคิด   คํ าถามควรมีหลากหลาย เพื่ อพัฒนาการคิด                           
จัดประเภทองคประกอบหลักของขอมูลที่คาดการณไวจะเปนการชวยใหนักเรียนมีวัตถุประสงคใน
การอาน 

4. นักเรียนอานเรื่องหรือบทความ  ครูกระตุนนักเรียนใหแสวงหาคําตอบจากคําถาม
ที่ตั้งไวในขณะอานครูควรกระตุนใหนักเรียนแสวงหาขอมูลใหมเพิ่มเติมและเพิ่มคําถาม 

5. หลังจากการอานเรื่องหรือบทความ  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายผล        
การเรียนรูที่ไดจากการอานและเขียนลงในชอง  L – What  we  have  learned  โดยเขียนบันทึก
แนวคิด  ความรูที่พบวานาสนใจจากการอาน  สําหรับคําถามบางคําถามที่ไมอาจแสวงหาคําตอบ     
ที่ไดจากการอานครั้งนี้ครูควรแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมแกนักเรียน 

6. สรางแผนภาพความคิด  ใหนักเรียนจัดประเภทของขอมูลที่ไดบันทึกไวในชอง  L  
และถามคําถามเพื่อใหนักเรียนไดบรรยายความคิด  สรางแผนภาพความคิดโดยเลือกขอมูลที่มี
ความสําคัญแสดงความสัมพันธกับเรื่องที่อาน 

7. แนะนํานักเรียนในการสรุป  การเลือกขอมูลและการจัดระบบขอมูล  ครูควร
แนะนํานักเรียนใหใชโครงรางขอมูลจากแผนภาพความคิด  เพื่อชวยใหนักเรียนสรุปขอมูล            
ไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและใหนักเรียนเขียนรายละเอียดเฉพาะที่เปนใจความหลักเพื่อขยายหัวขอ      
ในแตละประเภท (Carr  and Ogle  1987 : 626 – 631;  Conner  2004)  

ในการสอนดวยเทคนิค  KWL  Plus  นั้นครูผูสอนตองใหนักเรียนบันทึกขอมูลในตาราง      
ดังตัวอยางตารางที่ 8  ดังนี้ (North  Central  Regional  Educational  Laboratory  2005) 
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การอบสมุนไพร  
 

ตารางที่  8   การบันทึกขอมูลในตาราง  KWL- Chart 
 

K 
รูอะไรบาง 

W 
ตองการเรียนรูอะไร 

L 
ไดเรียนรูอะไร 

- สมุนไพรที่นักเรียนรูจัก 
- สมุนไพรที่ใชในการอบ
สมุนไพร 
 

- สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม 
- สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว 
- สารประกอบที่ระเหิดเมื่อถูกความรอน 
- สมุนไพรที่ใชรักษาโรค 

- ประโยชนของการอบสมุนไพร 
- โรคที่สามารถบําบัดดวยการอบ
สมุนไพร 
- การสงเสริมสุขภาพหลังคลอด 

แผนภาพความคิด 
 
 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญ 
สมุนไพรสดและแหงใชในการอบสมุนไพรไดทั้ง 2 อยางแบงเปนชนิดมีกลิ่นหอม  มีรสเปรี้ยว  เมื่อถูกความรอน
จึงมีกลิ่น  และที่ใชเฉพาะรักษาโรคมีวิธีการรักษาคือ การอบ  และการประคบ 

 
สรุปไดวาเทคนิค KWL  Plus  สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ  

โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนจะตองอาน  คิด  และทําความเขาใจกับเรื่องที่อานไวสําหรับฝกทักษะ
การแกปญหาและทักษะการคิดแบบตาง ๆ  ไดโดยคงสาระและขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ของ  KWL   โดยเพิ่มเติมในสวนของการทําแผนภาพความคิด (Mapping)  และการสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน (Summarizing)  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานและ      
นําความรูที่ไดรับจากการอานไปใชใหเกิดประโยชน 

แผนภาพความคิด 
แผนภาพความคิด  มีชื่อเรียกหลายชื่อ  เชน  แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  

ความหมายแผนภาพความคิด  เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน  ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา  แผนภาพ
ความคิด  ซ่ึงไดมีนักการศึกษาและนักวิจัยใหความหมายไวดังนี้ 

การอบสมุนไพร 

ลักษณะ 
- สมุนไพรสด 
- สมุนไพรแหง

การรักษา 
- การอบ 
- การประคบ 

ประโยชน 
- ใชรักษาโรค 
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อมรศรี  แสงสองฟา (2542 : 43)  ใหความหมายแผนภาพความคิดไววา  หมายถึง  
เทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย  เปนเทคนิคที่นํามาใชสอนอานจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ใหผูอาน เขียนโยงความสัมพันธ  ความหมาย  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ  
เนื้อเรื่องที่อานตลอดทั้งใจความสําคัญ  ลําดับเหตุการณตาง อยางเปนลําดับ  สอดคลองกับ                     
ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช (2545 : 112)  ที่กลาววา  แผนภาพความคิดจะแสดงถึงกระบวนการคิดในรูปแบบ
ภาพของความคิดที่มีหัวเร่ืองที่คิดอยูตรงกลาง   และมีความคิดเรื่องยอย ๆ  ตลอดจนรายละเอียด    
ตาง ๆ  แตกสาขาออกไป 

ฟรีแมน (Freeman  2005)  ใหความหมายไววา  แผนภาพความคิด  เปนรูปแบบ              
พิเศษที่แสดงเครือขายของแผนภาพความคิด  เพื่อสํารวจ  รวบรวมขอมูลและแบงสวนขอมูล               
โดยประกอบดวยกลองสําหรับใสความคิดรวบยอด   มี เครื่องหมายแสดงทิศทางลูกศร                     
ที่อธิบายความสัมพันธแตละองคประกอบ  ซ่ึงสอดคลองตรงกันกับ  โนวัก (Novak  2005)                          
ที่กลาวไววา   แผนภาพความคิด  เปนเครื่องมือเพื่อจัดระบบและอธิบายความรู  ซ่ึงรวมถึงความคิด
รวบยอดบางประเภท  มักจะสรางเปนกลอง   หรือวงกลมใสขอความและใชเสนในการเชื่อมโยง
แสดงความสัมพันธระหวางขอความเพื่ออธิบายความคิดรวบยอดของเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง 

วัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด 
นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคการใชแผนภาพความคิด  ดังนี้ 
ฟรีแมน (Freeman  2005)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิด         

ไวดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาความเขาใจขององคความรู 
2. เพื่อศึกษาและแสดงความสัมพันธของขอมูลใหม ๆ 
3. เพื่อทราบพื้นฐานความรูที่มีมากอน 
4. เพื่อรวบรวมความรูและขอมูลใหม 
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูล 
6. เพื่อใชออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ 
7. เพื่อแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา 
ลัวซิ่ง (Lauzing  2005)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการใชแผนภาพความคิดไวดังนี้ 
1. เพื่อรวบรวมความคิดโดยระดมสมอง 
2. เพื่อใชในการออกแบบโครงสรางที่มีความซับซอน 
3. เพื่อใชในการสื่อสารความคิดที่มีความซับซอน 
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4. เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนขึ้น  โดยบูรณาการความรูใหมกับความรูเกา 
5. เพื่อประเมินความเขาใจ  หรือวิเคราะหความเขาใจที่ผิด 
จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา  แผนภาพความคิดมีวัตถุประสงคในการนํามาใช

เพื่อ  1) แสดงความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ  จากการรวบรวมความคิดโดยการระดมกําลังสมอง
เพื่อใชในการแกปญหา   2)  แสดงความสัมพันธในการอธิบายขอมูล  ขั้นตอนกระบวนการที่มี     
ความซับซอนใหเขาใจงายขึ้นโดยการใชแผนภาพความคิด 

ประโยชนของการใชแผนภาพความคิด 
แผนภาพความคิดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามาใชในการ

พัฒนาการอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมไปสูการเรียนรูเรื่องใหมไดงายขึ้น  และสามารถที่จะเชื่อมโยงการเรียนรูไดอยางมี
ความสัมพันธกับรายวิชาตาง ๆ  ดังที่  ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช (2545 : 112)  และ อมรศรี  แสงสองฟา 
(2542 : 47)  ไดกลาวถึงประโยชนของการใชแผนภาพความคิดไวสอดคลองตรงกันวา  แผนภาพ
ความคิดมีประโยชนดังนี้ 

1. ประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน 
1.1 ชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดและเกิดการเรียนรูไดอยางมี

วิจารณญาณ 
1.2 สามารถใชประสบการณเดิมเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูเร่ืองใหมหรือรับรู

ขอมูลใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.3 ชวยพัฒนาการทํางานของสมองทั้งสองขาง  โดยที่สมองซีกซายทํางาน

เกี่ยวกับภาษา  ตรรกะ  การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน  การวิเคราะห  การแยกประเภท     
การจัดเรียงลําดับ  สมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นภาพรวม  จินตนาการ  สีสัน  มิติ  การใช
ความคิดสรางสรรค 

1.4 ชวยใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากระบบความคิดไดงายขึ้น  เพราะขอมูล
ไดมีการบันทึกโครงสรางอยางเปนระบบ 

2. ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครู 
2.1 ชวยใหครูสามารถฝกฝนทักษะปญญาใหเกิดแกผูเรียนไดงายขึ้น  ทําให

นักเรียนอานไดดวยตนเองเพราะไดรับการฝกใหคิด  ประเมินขอเขียน  ถายโอนขอมูลในขณะอาน
อยางตอเนื่อง 

2.2 ชวยใหครูเขาใจกระบวนการคิดของนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 
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2.3 ชวยใหครูสามารถประเมินพัฒนาการทักษะการคิดของนักเรียนไดอยาง
ตอเนื่องจากแผนภาพความคิดของนักเรียน 

รูปแบบการสรางแผนภาพความคิด 
รูปแบบการสรางแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบและไมถือวารูปแบบใดเปนรูปแบบ 

ที่ดีที่สุดขึ้นอยูกับความสัมพันธของความหมายในแผนภาพตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่อง
ที่นํามาอาน  (Enhanted   2004,  อางถึงใน  วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ  2547 : 68 – 73)  ไดจําแนก
รูปแบบของแผนภาพความคิดตามลักษณะโครงสรางไวหลายรูปแบบดวยกันและที่เหมาะสม         
ที่จะนํามาใชกับการสรางแผนภาพความคิดจากการอานสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. แผนภาพรูปดาว  (Star  Mapping)  เปนแผนภาพที่ชวยในการจัดระบบขอมูล      
ในลักษณะพื้นฐานจากการระดมสมองที่เกี่ยวกับเรื่องอยางงาย  เชน  ขอเท็จจริงลักษณะเฉพาะ   
ของสิ่งตาง ๆ  ดังแสดงในแผนภาพที่  4 
 

 

 
แผนภาพที่  4 แผนภาพรูปดาว (Star  Mapping)   
 

2. แผนภาพรูปแมงมุม (Supporting  Mapping)  ใชสําหรับบทอานที่แสดงประเด็น
สําคัญของเรื่อง  และรายละเอียดสนับสนุน  ดังแสดงในแผนภาพที่  5 

 

ที่อยู 

สี 

นกยาง ที่อยู ที่อยู 
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แผนภาพที่  5 แผนภาพรูปแมงมุม (Supporting  Mapping)   
 

3. แผนภาพรูปลูกโซ (Chain  Mapping)  สําหรับบทอานที่แสดงลําดับเวลา  ลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการหรือขั้นตอน  ตลอดจนการบรรยายเรื่องราว ๆ  ดังแสดงในแผนภาพที่  6 
 

 
 

แผนภาพที่  6   แผนภาพรูปลูกโซ (Chain  Mapping)  
 

เหตุการณแรก 
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4. แผนภาพแสดงเหตุ – ผล (Cause – Effect  Mapping)  สําหรับบทอานที่แสดง
เหตุผล  จากเหตุไปหาผลหรือจากผลยอนกลับมายังเหตุก็ได  ดังแสดงในแผนภาพที่  7 

 

 
 

แผนภาพที่  7  แผนภาพแสดงเหตุ – ผล (Cause – Effect  Mapping)   
 

5. แผนภาพรูปกางปลา (Fishbone  Mapping)  ใชแสดงปจจัยหลัก  ปจจัยสนับสนุน
และรายละเอียดที่สงผลตอประเด็นปญหาหลัก  ดังแสดงในแผนภาพที่  8 

 

 
 

แผนภาพที่  8 แผนภาพรูปกางปลา (Fishbone  Mapping)   
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สสาร 

ของแข็ง ของเหลว กาซ 

ไม หิน น้ํา น้ําปลา อากาศ 

6. แผนภาพรูปตนไม (Tree  Mapping)  ใชแสดงปจจัยหลักและปจจัยประกอบ     
การจัดประเภทลักษณะ  ขอเท็จจริงตาง ๆ  ดังแสดงในแผนภาพที่  9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  9 แผนภาพรูปตนไม (Tree  Mapping)   
 

นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 73 – 80)  ไดจัดรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
เปน  4  รูปแบบ  ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดกลุม   รูปแบบนี้ยึดความคิดรวบยอดเปนสําคัญและจัดกลุม
ตามลําดับความคิดรวบยอดยอยเปนแผนภาพโครงเรื่อง  มักเขียนเปนแผนภาพความคิดกิ่ง  ไดแก  
แผนภาพความคิดแสดงเหตุ – ผล    แผนภาพความคิดกางปลา    แผนภาพความคิดตนไม  แผนภาพ
ความคิดแสดงการเปรียบเทียบ   แผนภาพความคิดแสดงการแกปญหา   ดังแสดงตัวอยาง                
ในแผนภาพที่  10 – 15 

 

แผนภาพที่  10 แผนภาพรูปแบบการจัดกลุม 
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ความ 
ตาง 

ความ 
ตาง 

ความ 
เหมือน

ปญหา 

ทางแกปญหา ทางแกปญหา ทางแกปญหา 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  11 แผนภาพการเปรียบเทียบ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  12 แผนภาพการแกปญหา 
 

2. รูปแบบความคิดรวบยอด (Concept  Mapping)  รูปแบบนี้จะมีความคิดหลัก  และมี
ขอเท็จจริงที่จัดแบงเปนระดับมาสนับสนุนความคิดหลัก  เชน  การกลาวถึงลักษณะการบรรยาย  
การรวบรวมปญหา  การแกปญหา  การเปรียบเทียบ  เปนรูปแบบของความคิดรวบยอด    ดังแสดง
ในแผนภาพที่  13 

 

 

แผนภาพที่  13  แผนภาพรูปแบบความคิดรวบยอด 
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เรือ 

บก 

อากาศ เครื่องบิน 

รถมา รถไฟ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

เหตุการณที่  2 

เหตุการณที่  1 

เหตุการณที่  3 

เหตุการณที่  4 

3. รูปแบบการจัดลําดับ  รูปแบบการจัดลําดับจะเปนการจัดลําดับตามเหตุการณ         
การจัดลําดับตามกาลเวลา  การจัดลําดับการกระทํากอนหลังหรือตามกระบวนการ  มีการเริ่มตน
และสิ้นสุด  ดังแสดงในแผนภาพที่  14 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่  14 แผนภาพเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 
 

4. แผนภาพรูปวงกลม   รูปแบบนี้ เปนชุดของเหตุการณภายใตกระบวนการ             
ไมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุด  แตเปนเหตุการณที่ลําดับตอเนื่องกัน  ดังแสดงในแผนภาพที่  15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  15 แผนภาพรูปวงกลม 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชแผนภาพความคิดเพื่อฝกทักษะการอานจับใจความ    
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  ดังนี้  แผนภาพรูปดาว  แผนภาพรูปลูกโซ  แผนภาพรูป  
แมงมุม    แผนภาพรูปแบบความคิดรวบยอด  และแผนภาพเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ          
โดยผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาเลือก  คือ  ความเหมาะสมกับเนื้อหา  ทักษะที่ตองการพัฒนา  
และความยากงายในการสรางแผนภาพความคิด  ตามระดับชั้น 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus,  
เทคนิค KWLH ซ่ึง H ยอมาจาก How can we learn more หมายถึง การหาขอมูลเพิ่มเติมสวนเทคนิค 
KWLA  ซ่ึง  A  ยอมาจาก  Attitude  หมายถึง  เจตคติ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ    
ในการอานจับใจความ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL  Plus, KWLH  และ  KWLA 
ทิพสร  มีปน (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน

และเจตคติตอการอานภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธ  KWL  Plus  กับการสอนอานตามคูมือครูโดยมีขั้นตอน 4 ขั้นดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 นําเขาสู
บทเรียนและแจงจุดประสงค  ขั้นที่ 2 เตรียมการอาน  ขั้นที่ 3 ดําเนินการอาน ขั้นที่ 4 ประเมินผล  
ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนวิชาภาษาไทย  โดยการสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธดวยวิธี  KWL  Plus  กับการสอนอานตามคูมือครู  มีความเขาใจในการอานภาษาไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2) ความเขาใจในการอานภาษาไทยของนักเรียน
ที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี  KWL  Plus  กอนการทดลองและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียน       
ที่เรียนโดยการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี  KWL  Plus  กอนการทดลองและหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ     
ในการอาน  การเขียน  และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       
ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  KWL  Plus โดยมีขั้นตอน  4 ขั้นตอนดังนี้ คือขั้นที่ 1 นําเขาสู
บทเรียนและแจงจุดประสงค  ขั้นที่ 2 เตรียมการอาน  ขั้นที่ 3 ดําเนินการอาน ขั้นที่ 4 ประเมินผล  
ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู   ผลการวิจัยพบวา                 
1) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนอาน
ดวยกลวิธี  KWL  Plus  ประกอบกับกลวิธีสอนอานตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       
ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  KWL Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอน
อานตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) ความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี  KWL Plus  
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ประกอบดวยกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอานตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชรูปแบบ KWLA  พัฒนา
ทักษะการอานและการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  
กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอน  3 ขั้นตอนดังนี้ คือ  ขั้นที่ 1 กิจกรรมกอนอาน  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
ระหวางอาน  ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังอาน  และสํารวจเจตคติของนักเรียนที่มีตอการอาน ผลการวิจัย
พบวา  1) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
กลุมสูง  กลุมกลาง  และกลุมต่ํา  โดยใชรูปแบบ KWLA  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน  2) ผลสัมฤทธิ์การอานกับการเขียน
ของนักเรียนกลุมสูงและกลุมกลางไมมีความสัมพันธกัน  แตกลุมที่ต่ํามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) สวนคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดเจตคติกอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน
กอนเรียนทุกกลุม    

อมรศรี  แสงสองฟา (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจและ
แรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดทะเลบก  อําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ที่ไดรับการสอนดวยวิธี  KWL  Plus โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
คือ ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียนแจงจุดประสงค  ขั้นที่ 2 เตรียมการอาน  ขั้นที่ 3 ดําเนินการอาน ขั้นที่ 4 
ประเมินผล  กับการสอนอานตามคูมือครู  กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  
86 คน  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษ     
ดวยวิธีการสอนอาน  KWL  Plus  มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนอานตามคูมือครูภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ที่ไดรับ
การสอนอานภาษาอังกฤษดวยวิธี  KWL  Plus  มีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกับ
นักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวิธีสอนตามคูมือครูภายใตนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วิไลวรรณ  สวัสดิวงศ (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plusโดยมี
ขั้นตอน  5 ขั้นตอนดังนี้   ขั้นที่  1 กิจกรรมกอนการอาน  ขั้นที่  2 กิจกรรมระหวางการอาน                  
ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน  ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิด ขั้นที่ 5 กิจกรรมการสรุป
เรื่องจากการอาน  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดขนาน สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  จํานวน 32 คน  ผลการวิจัยพบวา  1) ทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  
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สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณารายทักษะการอาน
อยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคาเรื่องที่อาน  พบวา  ทักษะ
การอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่องที่อาน  หลังการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  สูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                    
สวนการประเมินคาเรื่องที่อานหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  สูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เห็นดวยตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับดังนี้  คือ  ดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ฝกใหนักเรียนไดคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและดานบรรยากาศการเรียนรู
ทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและดานบรรยากาศการเรียนรูทําใหนักเรียนสนุกสนานในการ
ทํากิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู 

พัชรินทร   แจมจํารูญ  (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา        
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL  Plus โดยมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 นําเขาสูบทเรียน และแจงจุดประสงค ขั้นที่ 2 เตรียมการอาน  
ขั้นที่ 3 การอาน ขั้นที่ 4 หลังการอาน กับวิธีสอนอานแบบปกติ พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน   
จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานแบบปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL  
Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนเห็นดวยกับวิธีสอนอานแบบ
ปฏิสัมพันธดวยวิธี KWL  Plus รอยละ 85 

สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ทําใหนักเรียนมีความสามารถ      
ในการอาน   ตลอดจนความเขาใจในเรื่องที่อานสูงกวาการสอนตามคูมือครู  สูงกวาการสอนแบบ
ปกติ และสูงกวากอนทดลอง  ทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติ
ที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  เพราะเปนเทคนิคที่ชวยใหนักเรียนไดฝกการคิด  
และตัดสินใจอยางมีเหตุผล  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและสนุกสนานในการทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนการเรียนรู  ดังนั้นเทคนิค KWL  Plus  จึงเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถนํามาใชจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและสงเสริมความสามารถในการคิดใหกับนักเรียน 

งานวิจัยตางประเทศ 
คาร และโอเกิ้ล (Carr and Ogle  1987 : 626 – 631) ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค    

KWL Plus  เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจและการสรุปความโดยทดลองกับนักเรียนระดับ                         
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ชั้นมัธยมศึกษา  ซ่ึงเปนนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอม
เสริมโดยใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  ผลการศึกษาปรากฏวานักเรียน
สามารถถายโอนการใชเทคนิค  KWL  Plus  ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได  รวมทั้งมี          
ความเขาใจเรื่องจากการอาน  ตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น 

กรอกซ  (Croix  1986,  อางถึงใน  ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน  2544 : 44)  ศึกษาผลของ
การสอนโดยใชกลวิธีการรับรูการเรียนรู (Metacognitive  self – monitoring) ที่มีตอความสามารถ
ในการอานขอเขียน ที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํา      
อายุ 15 และ 16 ป จํานวน  31  คน  แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ซ่ึงกลุมทดลองไดรับ  
การสอนดวยกลวิธี  “What  I  know”   เพื่อชวยใหการอานดีขึ้น  โดยเลือกบทอานที่นาสนใจของ
นักเรียน  และเปนบทอานที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนในกลุมทดลอง    
มีความสามารถในการอานสูงกวากลุมควบคุม  และยังมีการเปลี่ยนแปลงดานวิธีการทางบวก              
ในการอานบทอานในชีวิตประจําวันอีกดวย 

คอสตา (Costa 1994, อางถึงใน ศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน  2544 : 44)  ศึกษาพฤติกรรม
และประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทางดานคุณสมบัติ
ในการอาน การสังเกต และการวิเคราะห โดยใชการแบงกลุมแบบรวมมือกัน สําหรับการสอนอาน 
วิธีการ 2 ชนิดที่ใชคือ Know, Want  to  learn, Learn (KWL)  และการเรียนแบบรวมมือกัน (CIRC)  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนแบบรวมมือกัน เหมาะสมกับระดับชั้น     
ของตน วิธีการของ KWL นับเปนวิธีการจดรายการวานักเรียนรู หรือตองรูเกี่ยวกับหัวเร่ืองที่ยาก 
เมื่อไมมีความรูเกี่ยวกับหัวเร่ืองนั้น และในการสอนอานดวยวิธีการของ KWL สามารถชวยให    
การอานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถานักเรียนมีความรูเดิมและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ดีพอ 

 
สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของสรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน ดานทักษะกระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม 
และคานิยมมีเนื้อหาสาระครอบคลุม และยังเปนแนวทางใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรไดเหมาะสม
กับผูเรียนโดยมีโครงสรางของหลักสูตรที่ชัดเจน เอื้อตอการสรางเยาวชนใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ มีศักยภาพ     
ในการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานที่สถานศึกษาตอง
จัดเปนหลักในการเรียนรูเพื่อนําพื้นฐานไปใชในการศึกษาชั้นสูงตอไป การจัดการเรียนรูตาม
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ 
การอานจับใจความ สามารถแยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ และหาคํา
สําคัญในเรื่องที่อาน  ใชกระบวนการอานสรางความรู  และความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา    
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน แตการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ
การอานจับใจความนั้น ผูสอนตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา  หลักการจัดการเรียนรู      
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักการวัดประเมินผลเนนการใชคําถาม เพื่อใหผูเรียนคิด วิเคราะห ตีความ 
สรุปความจากเรื่องที่อาน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย คาร 
และ โอเกิ้ล (Carr  and  Ogle ) ในปค.ศ. 1987  มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมทักษะการอานของผูเรียน 
ทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน มีการจัดระบบความคิด โดยใชแผนภาพ
ความคิด และสรุปเรื่องจากการอานสงเสริมการเรียนรูดวยการระดมสมอง และการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 ที่ยึดหลักวา การจัดการเรียนรู ตองถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ   
ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการคิด การจัดการ และการแกปญหา 
และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   เทคนิคKWLH 
และเทคนิคKWLA  พบวาการจัดการเรียนรูดังกลาวสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาความเขาใจ           
ในการอานของผูเรียนได  การฝกทักษะนี้ผูเรียนสามารถทําไดตั้งแตชั้นประถมศึกษาขึ้นไป  อีกทั้ง
ยังสามารถจัดการเรียนรูไดดีในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอานจับใจความแลวยังทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในดานการเรียนสูงขึ้นดวย 
และพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานตอไป 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เ ร่ือง   การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental  Research)  แบบ  One Group Pretest  Posttest Design  หนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง 
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

การดําเนินการวิจัย 
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  จึงกําหนด

รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิด

ระบบดําเนินการตามโครงการ  เปนขั้นตอนของการนิยามปญหา  โดยการศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  
ขอมูลสารสนเทศ  การสัมภาษณ  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรอง
ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  แบบทดสอบ       
วัดความสามารถดานการอานจับใจความ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  และเสนอโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  ขั้นตอนนี้เปนขั้นการทดลองโดยเก็บ
ขอมูลจากเครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาจากขั้นตอนที่  1  ไปทดลองจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง     
ที่กําหนดไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปล
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงาน
ผลการวิจัย  เพื่อเสนอคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง           
แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามประเด็นที่คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอแนะ  
จัดพิมพและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของ 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 2         
ปการศึกษา 2550  จํานวน  6 หองเรียน  รวมทั้งหมด  298  คนโดยนักเรียนทั้ง 6 หองเรียนมีลักษณะ
และสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใกลเคียงกัน เนื่องจากทาง
โรงเรียนมีนโยบายในการจัดชั้นเรียนโดยใหแตละหองเรียนมีนักเรียนที่มีผลการเรียน  เกง             
ปานกลาง  และออน  คละกันในจํานวนที่เทา ๆ กันทุกหองเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1       
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จํานวน                         
1 หองเรียน  รวมนักเรียน  49 คน  ที่ไดมาจากการจับสลากหองเรียน 

ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง เปนเวลา  3  สัปดาห  
โดยใชเวลาเรียนสัปดาหละ  2  วัน วันละ  2  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่  2                           
ปการศึกษา 2550  ทั้งนี้ ระหวางวันที่  7  กุมภาพันธ  2551 – 22  กุมภาพันธ  2551 

เนื้อหาที่ใชในการทดลอง  ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระที่  1  การอาน มาตรฐาน ท 1.1  สามารถจับใจความ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  วิเคราะห
ความ  ตีความ  สรุปความ  หาคําสําคัญในเรื่องที่อาน  และใชแผนภาพโครงเรื่อง  หรือแผนภาพ
ความคิดพัฒนา  ความสามารถดานการอาน  นําความรู  ความคิด  จากการอานไปใชแกปญหา  
ตัดสินใจคาดการณ  และใชการอานเปนเครื่องมือในการพัฒนาตน  การตรวจสอบความรูและ
คนควาเพิ่มเติม   ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   ในหนวยการเรียนรูที่  16         
ผูสานตอเจตนา  และ  หนวยการเรียนรูที่17 ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี 

ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปร  2  ประเภท  ดังนี้ 
1. ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
2. ตัวแปรตาม  คือ  1) ความสามารถดานการอานจับใจความ  2) ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

แบบแผนการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน( Pre – Experimental  Design )  แบบหนึ่งกลุมสอบกอน
สอบหลัง  One  Group  Pretest  Posttest  Design (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 : 144)  ดังนี้ 
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เมื่อ T1 คือ การทดสอบกอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
 X คือ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
 T2  คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค  KWL  Plus  เพื่อพัฒนาความสามารถ                     

ดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน  6  แผน แผนละ 2 ชั่วโมง   
รวม 12  ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ  เปนแบบทดสอบที่ใช
ทดสอบทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย  
ชนิดเลือกคําตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 18 ขอ  18  คะแนน   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค           
KWL Plus  จํานวน  1 ฉบับ  มีจํานวน 17 ขอ  โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ประกอบดวยดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู  
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  3  ระดับ ดานละ 5 ขอ รวมจํานวน 15 ขอ  และตอนที ่2 
เปนคําถามปลายเปด (Open ended Form)เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการเรียนรูจํานวน 2 ขอ 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จํานวน 6 แผน คือ นิทานจํานวน 1 แผน บทรอยกรอง   จํานวน  
2  แผน  สารคดีสําหรับเด็ก จํานวน  2 แผน  และเรื่องสั้นจํานวน  1  แผน  แผนละ  2 ชั่วโมง       
รวม 12 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เอกสาร หนงัสือ และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 

T1 X T2 
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กับการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL Plus  
1.2 เลือกและกําหนดบทอานตาง  ๆเพื่อนํามาเปนบทอานในแผนการจัด          

การเรียนรู ดวยเทคนิค KWL  Plus  โดยเลือกบทอานประเภทนิทาน  เร่ืองสั้น  สารคดีสําหรับเด็ก  
และบทรอยกรอง 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิด KWL  Plus 
1.4 นํ าแผนการจั ดก าร เ รี ยนรู   ไปให อ าจ ารย ที่ ป รึ กษาวิ ทย านิพนธ                     

ใหขอเสนอแนะ  
1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  ตอผูเชี่ยวชาญ  3 คน  คือ  

(1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย  (2) ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการสอน  (3) ผูเชี่ยวชาญ    
ดานการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity)  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)      
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.05 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได           
โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  (มาเรียม   นิลพันธุ  2547 : 177) 

เห็นวาสอดคลองกับจุดประสงค  ใหคะแนน  +1 
ไมแนใจ ใหคะแนน   0 
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1 

จากสูตร IOC = N
R∑  

เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 
 ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู  เกี่ยวกับการใชภาษา ปรับกิจกรรมในใบงาน
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ และนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)
ของแผนการจัดการเรียนรู 1.00  ซ่ึงแสดงวามีความสอดคลอง 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 5/3โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน     
48 คน จํานวน 2 แผน ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะไมแตกตางจากกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู 
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1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ทดลองกับกลุม
ตัวอยาง  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
                      ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ดังแผนภาพที่ 16 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่  16  สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   
 

2. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ  จํานวน 1 ฉบับ  
เปนแบบทดสอบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จํานวน   18  ขอ   เปนแบบทดสอบ              

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  หลักสูตรสถานศึกษา   
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการพฒันาความสามารถ 

ดานการอานจบัใจความดวยเทคนิค KWL  Plus  และการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  เลือกและกําหนดเนื้อหาเพือ่นํามาเปนบทอานในแผนการจัดการเรียนรู   

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   

นําแผนการเรยีนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ใหขอเสนอแนะ 

นําแผนการเรยีนรูไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
แลวนําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองปรับปรุงแผนการเรียนรูตามคําแนะนํา 

ของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจดัการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีจํานวน 48 คน ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะไมแตกตาง 

จากกลุมตวัอยางจํานวน 2 แผน เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู   

นําแผนการจดัการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
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กอนการจัดการเรียนรูและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  สําหรับนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ใชวัดความสามารถดานการอานจับใจความของผูเรียน 4 ดาน  ดังนี้           
1) ระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน จํานวน 5 ขอ 2) ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน จํานวน 4 ขอ       
3) ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง จํานวน 5 ขอ 4) ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน จํานวน 4 ขอ 
โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

2.2 ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางแบบทดสอบ 
2.3 วิเคราะหเนื้อหา   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5   
2.4  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความโดยมี            

การวิเคราะห    ดังตารางที่  9 
 
ตารางที่  9 วิเคราะหความสามารถดานการอานจับใจความจําแนกตามประเภทบทอาน 
 

ประเภทบทอาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ระ
บุใ

จค
วาม

สํา
คัญ

 

ระ
บุจ

ุดม
ุงห

มา
ย 

ระ
บุแ

นว
คิด

สาํ
คัญ

 

ระ
บุป

ระ
โย
ชน

ที่ไ
ดรั
บ 

รวม 

1.นิทาน 1. นักเรียนมีความสามารถ 
ดานการอานจบัใจความนิทาน 

- 1 1 1 3 

2. สารคดีสําหรับ
เด็ก 

2. นักเรียนมีความสามารถ 
ดานการอานจบัใจความสารคดี
สําหรับเด็ก 

1 2 2 1 6 

3. บทรอยกรอง 3.  นักเรียนมีความสามารถ 
ดานการอานจบัใจความบทรอยกรอง 

3 1 1 1 6 

4. เรื่องสั้น 4. นักเรียนมีความสามารถ 
ดานการอานจบัใจความเรื่องสั้น 

1 - 1 1 3 

รวม 5 4 5 4 18 
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ขอสอบที่สรางขึ้นมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
ขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 18 ขอ รวม 18 คะแนน           

มีเกณฑในการตรวจใหคะแนนแตละขอดังนี้     ตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน 
โดยมีเกณฑระดับความสามารถดานการอานจับใจความของการทําแบบทดสอบปรนัย  

ดังตารางที่  10 
 

ตารางที่  10 เกณฑระดับความสามารถดานการอานจับใจความของคะแนนจากแบบทดสอบ 
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
17 – 18 สูงมาก 
15 – 16 สูง 
10 – 14 ปานกลาง 
0 – 9  ต่ํา 

 
เกณฑระดับความสามารถดานการอานจับใจความของคาเฉลี่ยรอยละ  ดังตารางที่  11 
 

ตารางที่  11 เกณฑระดับความสามารถดานการอานจับใจความของคาเฉลี่ยรอยละ 
 

คาเฉลี่ยรอยละ ( X %) ระดับความสามารถ 
  90 – 100 สูงมาก 
79 – 89  สูง 
51 – 78 ปานกลาง 
0 – 50 ต่ํา 

 
2.5 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความตออาจารย        

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไขคําถามที่ใชในแบบทดสอบ 
2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความและตารางวิเคราะห

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ภาษาที่ใชและดานวัดผล  เพื่อนําไปหาคาดัชนี    
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ความสอดคลองของแบบทดสอบ  แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  
Objective  Congruence)  ตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้ 

+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น 
0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น

หรือไม 
-1  หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังขอนั้น 
ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน             

จับใจความ 1.00 
2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานจับใจความไปทดลองใช

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  จํานวน  1  หองเรียน  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง 

2.8 นําผลการทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานจับใจความมาวิเคราะห        
รายขอ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  ดังนี้ 

2.8.1 คาความยากงาย (Difficulty)  (P)  คือ  สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
แบบทดสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 
0.80 (มาเรียม    นิลพันธุ    2547  :  188 ) 

 P = N
R  

เมื่อ P หมายถึง คาความยากของคําถามในแตละขอ 
 R หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
 N หมายถึง จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
เกณฑความยากงายของขอสอบ  กําหนดอยูระหวาง  0.20 – 0.80 
ขอสอบที่มีคา  P  ต่ํากวา  .20  แสดงวา ขอสอบขอนั้นยากเกินไป 
ขอสอบที่มีคา  P  เทากับ  .50  แสดงวา ขอสอบขอนั้นมีความยาก 
 ปานกลาง 
ขอสอบที่มีคา  P  ต่ํากวา  .50  แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางยาก 
ขอสอบที่มีคา  P  สูงกวา  .50  แสดงวา ขอสอบขอนั้นคอนไปทางงาย 
ขอสอบที่มีคา  P  สูงกวา  .80  แสดงวา ขอสอบขอนั้นงายเกินไป 
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ซ่ึงไดคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน             
จับใจความ ระหวาง 0.40 ถึง 0.85 

2.8.2 คาอํานาจจําแนก (Discrimination)  คือ  การตรวจสอบวาแบบทดสอบ
สามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20 
ขึ้นไป (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 130)  ดังนี้ 

 2/N
eRuRr −=  

เมื่อ r หมายถึง คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
 Ru หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
 Re หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน 
 N หมายถึง จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง  -1  ถึง  +1 

ขอสอบขอที่มีคาอํานาจจําแนกเปนบวก  และเขาใกล 1  แสดงวา  มีอํานาจ
จําแนกสูง   ซึ่งไดคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ระหวาง  0.19 ถึง 0.90 

2.8.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ  การตรวจสอบการวัดคาความเชื่อมั่น
ที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ  ที่เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  มาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder - 
Richardson)  จากสูตร  KR – 20 (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 123)  โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต  
0.74  ขึ้นไป  ดังนี้ 

ttr  = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−−
∑

2
tS
pq11n

n  

เมื่อ n หมายถึง จํานวนขอ 
 p หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ  
   = จํานวนคนที่ทําถูก/จํานวนคนทั้งหมด 
 q หมายถึง สัดสวนคนทําผิดในแตละขอ 
 2

tS  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77

ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน             
จับใจความ เทากับ  0.74 

 
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ              

ดังแผนภาพที่  17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  17  สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  หลักสูตรสถานศึกษา   
โรงเรียนอนุบาลบาลกาญจนบุรี  

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหเนื้อหา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่  5 

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย   

นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความไปทดลองใชกับ 
นักเรียนชั้น  ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวจิัย 

นําแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรบัปรุงแกไข 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL 
Plus  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL  Plus  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale)  มี  3  ระดับ  คือ  มาก  
ปานกลาง  นอย  จํานวน  15 ขอ  ซึ่งถาม  3 ดาน ดานละ 5 ขอ  รวม 15 ขอ  คือ  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับ  ซึ่งคําถามที่ใชมีการกําหนดคา
ความคิดเห็น    3 ระดับ  ดังตารางที่  12 

 
ตารางที่  12 เกณฑการกําหนดคาความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น คาคะแนน  เชงินิมาน 
เห็นดวยมาก 3 

เห็นดวยปานกลาง 2 
เห็นดวยนอย 1 

 
สําหรับการใหความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได  ผูวิจัยกําหนดเกณฑ     

ดังตารางที่  13 
 

ตารางที่  13 เกณฑการแปลความหมายของคาระดับความคิดเห็น 
 

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

 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค KWL  Plus  เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ  แบบปลายเปด (Open  end) 
ขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม  มีดังนี้ 
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3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   

3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
3.3 นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3  คน  คือ  1) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย  2)  ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค     
วิธีสอน  และ  3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกตอง ใชดุลพินิจเพื่อหา 
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ  1.00  

3.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
3.5 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  จํานวน  49  คน   
                       ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ดังแผนภาพที่  18 
 

 
 

แผนภาพที่  18 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรยีนรู 
โดยใชเทคนิค KWL  Plus   

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามคาความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือวิจัย 

นําเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคา  IOC 
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การดําเนินการทดลอง 
ในการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1.1 ผูวิจัยสรางบรรยากาศในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยฝกทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนที่จะนําไปใช  และการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus  ตลอดจนชี้แจง                     
การดําเนินการจัดการเรียนรูตั้งแตตนจนถึงสิ้นสุดการจัดการเรียนรู  รูปแบบและวิธีการเรียนรู            
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนเวลา  2  ชั่วโมง 

1.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู  เพื่อวัด
ความสามารถดานการอานจับใจความ  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน                      
จับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  ตลอดจนการวิเคราะห         
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือแลว 

2. ขั้นทดลอง  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus  ตามแผนการจัด             
การเรียนรูที่สรางไว  จํานวน  6  แผน  ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยสาระสําคัญ             
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  สื่อการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

2.1 ระยะเวลาทดลอง  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2550 
2.2 เวลาที่ใช  จํานวน  12 ชั่วโมง  เปนเวลา  3  สัปดาห  โดยใชเวลาเรียน 

สัปดาหละ 2  วัน  วันละ  2  ชั่วโมง 
2.3 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL  Plus  3  ขั้นตอน  คือ 

2.3.1 การเตรียมความพรอม   และใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน          
จับใจความ  และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค KWL  Plus   

2.3.1.1 จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถเกง  ปานกลาง  และ
ออน  เพศชาย  เพศหญิง  กลุมละ  5 – 6  คน 

2.3.1.2 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู 
2.3.1.3 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู และการเขียนบันทึกขอมูลลงใน

ตาราง KWL  Plus   
2.3.1.4 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานจับใจความ 

2.3.2 การจัดกิจกรรมฝกความสามารถดานการอานจับใจความ 
2.3.2.1 นําเขาสูบทเรียน  ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียน

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน  โดยใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน  เกมทางการศึกษา  การใช
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คําถามเพื่อเชื่อมโยงสูเรื่องที่อาน  พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรมตาม ใบความรูและ
ใบงาน 

2.3.2.2 จัดกิจกรรมการอานจับใจความ ดวยเทคนิค KWL Plus                
มี  5  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่  1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know)  
คือ  นักเรียนมีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  โดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมอง  
ถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว  นําขอมูลที่ไดมาจําแนก  และบันทึกลงในตารางชอง  K–What we know 

ขั้นที่  2 กิจกรรมระหวางการอาน  เรียกวา  ขั้น W (What  we  
want  to  find  out)  คือ  นักเรียนตองการจะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  โดยใหนักเรียนกําหนด
คําถามรวมกับครูซึ่งเปนคําถามประเภทฝกการอานจับใจความ  เชน  ผูเขียนมีจุดหมายอยางไร   
เรื่องนี้มีความสําคัญอยางไร  นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการอานเรื่องนี้  แลวบันทึกคําถามลงใน
ตารางชอง  W–What we want to find out 

ขั้นที่  3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have  
learned)  คือ  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องที่อาน  โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียน
เลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถามที่กําหนดไวในชอง  W  แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ  ตลอดจนจัดลําดับขอมูล  แลวบันทึกลงใน
ตารางชอง  L – What  we  have  learned 

ขั้นที่  4 การสรางแผนภาพความคิด (Mapping)จากเรื่องที่อาน
ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด  โดยใหฝกทําแผนภาพความคิดหลาย ๆ  
รูปแบบ  เชน  แผนภาพความคิดรูปดาว  แผนภาพความคิดรวบยอด  แผนภาพความคิด  รูปลูกโซ  
แผนภาพเสนโคงแสดงลําดับเหตุการณ 

ขั้นที่  5 การสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing)  โดยให
นักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานโดยใชแผนภาพความคิดเปนแนวทางในการสรุป 

2.3.3 การฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานจับใจความเปนกลุมยอย  โดยครูคอย
แนะนํา 

2.3.4 การวัดและประเมินผล  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบระหวางเรียน             
ตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผล 

จากขั้นตอนการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus  สามารถสรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและนักเรียน  ดังแสดงใน
ตารางที่  14 
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ตารางที่  14 สรุปกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทของครูและนักเรียน 
 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
1.  การเตรียมความพรอมและ
ใหความรูพืน้ฐานการอาน
ประเภทตาง ๆ  คือ  นิทาน  
สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่องสัน้  
บทรอยกรองและการจัดการ
เรียนรูตามขั้นตอนของเทคนคิ 
KWL  Plus   

1.  กําหนดขนาดของกลุม
คุณสมบัติของสมาชิก 
2.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู 
3.  ชี้แจงกจิกรรมการเรียนรู
และการเขยีนบันทึกลงใน
ตาราง KWL – Chart  
4.  อธิบายความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอานจับใจความ 

1.  จัดกลุมตามขอตกลง 
2.  ตั้งชื่อกลุม 
3.  กําหนดบทบาทของสมาชิก
ในกลุม  ไดแก  ประธานกลุม  
เลขานุการกลุม  สมาชิก 
4.  ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู  
การปฏิบัติกิจกรรมและการ
อานจับใจความ 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน 
จับใจความ 
2.1  นําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
2.2  จัดกิจกรรมการอาน  
จับใจความมี  5ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่  1  กิจกรรมกอนการอาน  
ขั้น K (What  we  know)   
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน   

1.  ใหดภูาพทีส่ัมพันธกับเรื่อง  
เกมทางศึกษา  การใชคําถาม  
เพื่อเชื่อมโยงสูเรื่องที่จะอาน 
2.  แจกใบความรู  ใบงาน  
พรอมทั้งอธิบายการดําเนิน
กิจกรรมและตาราง KWL – 
Chart 
1.  กระตุนหรือถามใหนักเรยีน
รวมกันแสดงความคิดเหน็ 
2.  บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูลงใน
ตารางชอง K 

1.  รวมกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน 
2.  ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 
 
 
 
 
1.  ระดมความคิดถึงสิ่งที่แลว
ในเรื่องที่จะอาน 
2.  นําขอมูลที่ไดมาจัด
หมวดหมู 
3.  บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูลงใน
ตารางชอง K  ที่ครูแจกใหเปน
รายกลุม 
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ตารางที่  14 (ตอ) 
 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 
ขั้นที่  2  กิจกรรมระหวางการ
อาน  ขั้น W (What  we  want  
to  find  out)  นักเรียนตองการ
จะรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อาน   

1.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนั
ตั้งคําถามที่ตองการรู 
2.  ชวยเหลือนกัเรียนในการตั้ง
คําถามประเภทการจับใจความ 
3.  บันทึกคําถามในตาราง        
ชอง W 

1.  ตั้งคําถามในสิ่งที่ตองการรู
เกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะอานโดยเนน
คําถามประเภทการจับใจความ 
2.  บันทึกคําถามในตาราง   
ชอง W 
3.  อานอยางมสีมาธิ  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชตอบคําถาม 

ขั้นที่  3  กิจกรรมหลังการอาน  
ขั้น L (What  we  have  
learned)  นักเรียนไดเรยีนรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่องที่ไดอาน 

1.  ตั้งประเด็นเพื่อการอภิปราย
สิ่งที่นักเรียนรูจากการอาน 
2.  บันทึกสิ่งที่นักเรียนรูลงใน
ตารางชอง L 

1.  นําขอมูลที่ไดจากการอาน
มาตอบคําถามที่ตั้งไวในขั้นที่ 2  
โดยเปรียบเทยีบระหวางขอมลู
เดิมที่ตนเองมอียูกับขอมูลใหม
ที่ไดรับจากการอานกับความ
คิดเห็น  และจดัลําดับขอมูล 
2.  บันทึกคําตอบและขอมูลลง
ในตารางชอง L 

ขั้นที่  4 การสรางแผนภาพ
ความคิด (Mapping)   

-  แนะนําชวยเหลือนักเรียนใน
การสรางแผนภาพความคดิ 

-  ระดมสมองในการสราง
แผนภาพความคิดภายในกลุม
และนําเสนอ 

ขั้นที่  5 การสรุปเรื่องจากการ
อาน (Summarizing)   

-  ชวยเหลือนกัเรียนในการ
สรุปเรื่องจากการอาน 

-  เขียนสรุปใจความสําคัญจาก
การอาน 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม    
เปนกลุมยอย  โดยครูคอย
แนะนํา 

-  แนะนํา  ชวยเหลือนกัเรียน
ในการทํากจิกรรม 

-  ฝกปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม 

4.  การวัดและประเมินผล -  สังเกตการรวมกิจกรรม  
ตรวจสอบผลงาน  ทดสอบโดย
แบบทดสอบ  และใหขอมูล
ยอนกลับแกนกัเรียน 

-  ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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3. ขั้นหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยนําแบบทดสอบ
วัดความสามารถดาน KWL  Plus  ไปทดสอบเพื่อวัดความสามารถดานการอานจับใจความหลังการ
จัดการเรียนรู (Posttest)  ของกลุมตัวอยาง  แลวนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด              
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus  ไปสอบถามความคิดเห็นนักเรียนกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus   

1.1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูการอาน           
จับใจความดวยเทคนิค KWL  Plus (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)   

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  
ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการ
อานจับใจความ (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)   

1.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน               
จับใจความ 

1.2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน               
จับใจความ 

1.2.4 หาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน                
จับใจความ 

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็น (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)   

2. การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การวิเคราะหความสามารถดานการอานจับใจความ  จากแบบทดสอบ                   

วัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
2.1.1 ใชสถิติคือ  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                

การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL  Plus  วิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที (t – test)  แบบ  dependent 
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2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus  จากแบบสอบถาม 

2.2.1 การวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น   ตอนที่   1            
แบบตรวจสอบรายการ (Rating  Scale)  3 ระดับ  ใชคาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.2.2 การวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น   ตอนที่  2  
แบบสอบถามปลายเปด (Open  End)ใชคารอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุป 

การวิจัย เรื่อง   การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  
Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ  Pre  Experimental  Designs  แบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง  
The  One  Group  Pretest  Posttest  Design  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  จํานวน 49 คน  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบจัดการเรียนรูและเก็บขอมูลดวยตนเอง  
จากนั้นนํามา ทําการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนกอนและหลัง
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  ใชการทดสอบ  t – test  แบบ  dependent  ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น  ใชการวิเคราะหคารอยละ (%)  ความคิดเห็น  3 ระดับ  ใชคาเฉลี่ย ( X )  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 
ตารางที่  15  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถ 
การอานจับใจความ
ดวยเทคนิค KWL  
Plus 

ทดสอบ
ความสามารถ 
การอานจับใจความ
กอนและหลัง 
การจัดการเรยีนรู
ดวยเทคนิค KWL 
Plus   

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี  
เขต 1  จํานวน  49  คน 

แบบทดสอบความสามารถ
ในการอานจับใจความ  
วิเคราะหขอมูล โดยหา
คาเฉลี่ยX  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และ  
t-test dependent 
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ตารางที่  15  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย 
เครื่องมือ/ 

การวิเคราะหขอมูล 
2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียน
ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค 
KWL Plus 

สอบถามความ
คิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ การ
จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWL  
Plus 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี  
เขต 1  จํานวน  49  คน 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
วิเคราะหขอมูล  โดยหา
คาเฉลี่ยX   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และ  
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content  Analysis) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้    เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus ผูวิจัย 
ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  และ
แบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  3  คน นําไปทดลองใชกับนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต  1  ที่ เปนกลุมตัวอยางจํานวน   49  คน  โดยทดสอบกอนเรียน   จัดกิจกรรมการเรียนรู              
ตามแผนการจัดการเรียนรู  ทดสอบหลังเรียน  และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลอง     
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัย      
ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   ตามลําดับดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1   การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความ  ของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

ตอนที่  2    ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL  Plus 

ตอนท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปท่ี 5   กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus 

การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามวิจัยขอที่  1 ความสามารถดานการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus     
แตกตางกันหรือไม 

1. ความสามารถดานการอานจับใจความในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus มีรายละเอียดดังตารางที่ 16 
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ตารางที่  16   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus  

 
กลุมทดลอง N คะแนนเต็ม X  S.D. t-test Sig. 

การทดสอบกอนเรียน 49 18 11.84 3.00 
การทดสอบหลังเรียน 49 18 13.94 2.32 

-10.070 .000 

 
จากตารางที่  16   พบว าความสามารถด านการอ านจับใจความของนัก เรี ยน                   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว   โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูอยูในระดับ     
ปานกลาง ( X =13.94, S.D. = 2.32) สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอาน            
จับใจความของนักเรียนกอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ( X =11.84, S.D. = 
3.00)   

2. ความสามารถดานการอานจับใจความเปนรายดานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที่ 5  หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus   มีรายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่  17 คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5    

หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus จําแนกเปนรายดาน  
 
ความสามารถ 

ดานการอานจบัใจความ N คะแนน 
เต็ม X  S.D. X % ระดับ 

ความสามารถ 
ลําดับ 
ที่ 

ระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 49 5 3.72 0.93 74.40 ปานกลาง 4 
ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 49 4 3.08 0.88 77.00 ปานกลาง 3 
ระบุแนวคิดสาํคัญของเรื่อง 49 5 4.02 0.89 80.40 สูง 1 
ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน 49 4 3.12 0.90 78.00 ปานกลาง 2 

โดยภาพรวม 49 18 13.94 2.32 77.44 ปานกลาง - 
 
จากตารางที่ 17  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ    

อยูในระดับปานกลาง ( X =13.94, S.D. = 2.32) คิดเปนรอยละ  77.44  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
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พบวา  นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียน
มีความสามารถอยูในระดับสูงในดานการระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง( X =4.02, S.D. = 0.89)         
คิดเปนรอยละ 80.40 และนักเรียนมีความสามารถอยูในระดับปานกลางในดาน การระบุประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน ( X =3.12, S.D. = 0.90)  คิดเปนรอยละ  78.00  ในดานการระบุจุดมุงหมายของ
ผูเขียน ( X =3.08, S.D. = 0.88)  คิดเปนรอยละ  77.00   ดานการระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
( X =3.72, S.D. = 0.93)   คิดเปนรอยละ  74.40  ตามลําดับ 

3. ความสามารถดานการอานจับใจความจําแนกตามประเภทบทอานของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค  KWL  Plus มีรายละเอียด ดังตารางที่  18 
 
ตารางที่  18 คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5                      

หลังการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus จําแนกตามประเภทบทอาน      
 

ประเภทบทอาน N คะแนน
เต็ม X  S.D. X % ระดับ 

ความสามารถ 
ลําดับ 
ที่ 

1. นิทาน 49 3 2.43 0.67 81.00 สูง 1 
2. สารคดีสําหรับเด็ก 49 6 4.75 1.04 79.16 สูง 2 
3. บทรอยกรอง 49 6 4.47 1.01 74.50 ปานกลาง 4 
4. เรื่องสั้น 49 3 2.29 0.70 76.33 ปานกลาง 3 

รวม 49 18 13.94 2.32 77.44 ปานกลาง - 
  

จากตารางที่ 18  พบวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ
จําแนกตามประเภทเนื้อหาอยูในระดับปานกลาง( X =13.94, S.D. = 2.32) คิดเปนรอยละ77.44    
เมื่อพิจารณาตามประเภทของบทอานพบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับสูง 2 ดาน คือ ดานการอาน           
จับใจความนิทาน ( X =2.43, S.D. = 0.67) คิดเปนรอยละ  81.00  ดานการอานจับใจความสารคดี
สําหรับเด็ก ( X =4.75, S.D. = 1.04)  คิดเปนรอยละ  79.16  และ นักเรียนมีความสามารถอยูในระดับ  
ปานกลาง 2 ดาน คือดานการอานจับใจความเรื่องสั้น( X =2.29, S.D. = 0.70)  คิดเปนรอยละ 76.33 
ดานการอานจับใจความบทรอยกรอง ( X =4.47, S.D. = 1.01)  คิดเปนรอยละ  74.50 ตามลําดับ   
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ตอนที่  2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค  KWL Plus 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอที่ 2  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5     
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus อยูในระดับใด รายละเอียดดังตารางที่ 19   

 
ตารางที่  19 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู             

ดวยเทคนิค KWL Plus  
 

ความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนรู 
ดวยเทคนิค KWL Plus X  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที่ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับ      
    ตอเนื่องไมสับสน 

2.63 0.49 เห็นดวยมาก 5 

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยาก      
    จนเกินไป 2.65 0.48 เห็นดวยมาก 4 

3. สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดงความ 
    คิดเห็นในทุกขั้นตอน ของการจัดการเรียนรู 

2.80 0.41 เห็นดวยมาก 2 

4. สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและคนหาคําตอบ 
    ในสิ่งที่อยากรู 2.84 0.37 เห็นดวยมาก 1 

5. นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
    ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 2.71 0.50 เห็นดวยมาก 3 

รวม 2.73 0.25 เห็นดวยมาก 1 
ดานบรรยากาศการเรียนรู 
6. นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม         
    ทุกขั้นตอน 

2.34 0.59 เห็นดวยปานกลาง 4 

7. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน 
    เปนกลุม 2.20 0.68 เห็นดวยปานกลาง 5 

8. นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
    และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 

2.37 0.60 เห็นดวยปานกลาง 3 

9. ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา 2.74 0.44 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางที่  19 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ตอการจัดการเรยีนรู 
ดวยเทคนิค KWL Plus X  S.D. ระดับความคดิเห็น ลําดับที่ 

10. ครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติ  
       กิจกรรมอยางทั่วถึง 2.69 0.58 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.65 0.23 เห็นดวยมาก 2 
ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
11. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน 
       และมีเปาหมายในการอาน 

2.46 0.51 เห็นดวยปานกลาง 4 

12. ชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา   
       ที่เรียนเพิ่มมากขึ้น 2.57 0.56 เห็นดวยมาก 3 

13. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการ แลกเปลี่ยน
        ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชั้นเรียน 

2.31 0.72 เห็นดวยปานกลาง 5 

14. ฝกใหนักเรียนไดคิดและทํางาน 
        อยางเปนระบบ 2.69 0.47 เห็นดวยมาก 2 

15. นักเรียนนํากระบวนการอานไปใช 
       ในชีวิตประจําวัน และ ในวิชาอื่น ๆ 2.71 0.52 เห็นดวยมาก 1 

รวม 2.64 0.31 เห็นดวยมาก 3 
โดยภาพรวม 2.67 0.21 เห็นดวยมาก - 

 
จากตารางที่ 18 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL 

Plus โดยภาพรวมในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.67, S.D. = 0.21) เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับที่ 1       
( X = 2.73, S.D. = 0.25)  โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้  คือ  สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถาม        
และคนหาคําตอบในสิ่งที่อยากรู ( X = 2.84, S.D. = 0.37)  สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดง    
ความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู( X = 2.80, S.D. = 0.41) และนักเรียนไดรูจัก
แหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ( X = 2.71, S.D. = 0.50)  ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไมสับสน( X = 2.65, S.D. = 0.48)  และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป( X = 2.63, S.D. = 0.49) นักเรียนเห็นดวยมากในดาน
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บรรยากาศการจัดการเรียนรูเปนลําดับที่ 2 ( X = 2.65, S.D. = 0.23) โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับ
ดังนี้ คือ นักเรียนเห็นดวยมากในขอ ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา ( X = 2.74, S.D. = 
0.44)  และครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง ( X = 2.69, S.D. = 0.58)  และ
เห็นดวยในระดับปานกลางในขอ นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟง            
ความคิดเห็นของเพื่อน ( X = 2.37, S.D. = 0.60) นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม                
ทุกขั้นตอน ( X = 2.34, S.D. = 0.59)  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม ( X = 
2.20, S.D. = 0.68) และนักเรียนเห็นดวยมากในดานประโยชนที่ไดรับเปนลําดับที่ 3 ( X = 2.64, 
S.D. = 0.31) โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ คือ นักเรียนเห็นดวยปานกลางในขอ นักเรียนนํา
กระบวนการอานไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่น ๆ ( X =2.71, S.D. = 0.52)  ฝกใหนักเรียน
ไดคิดและทํางานอยางเปนระบบ ( X = 2.69, S.D. = 0.47)  และชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น ( X =2.57, S.D. = 0.56)  ตามลําดับ นักเรียนเห็นดวยปานกลางในขอ 
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและมีเปาหมายในการอาน( X = 2.46, S.D. = 0.51)  
และนักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันในชั้นเรียน 
( X =2.31, S.D. = 0.72)  ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปดพบวา  ในการปฏิบัติกิจกรรม          
การเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus   ปญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดคือเพื่อนในกลุมไมชวยกัน                    
แสดงความคิดเห็น มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40.82  รองลงมาคือ ไมสามารถคาดเดาเรื่องราว
จึงบันทึกขอมูลลงในตารางชอง K ไมได มีจํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 24.49  และการทํางาน    
ที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีจํานวน  8  คนคิดเปนรอยละ 16.33  ตามลําดับ 

ดานขอเสนอแนะของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  
พบวา นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียนดวยเทคนิค KWL Plus 
โดยเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และ เร่ืองสั้นใหมากขึ้นกวาเดิม มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ59.18 
รองลงมาคือ ใหครูนําเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมาสอนมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ
28.57 ตามลําดับ        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผล   อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ  

 
การวิจัยเรื่อง     การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน                     

ชั้นประถมศึกษาปที่  5   ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental Research)    แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest Design  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus  2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ไดแก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1   จํานวน   298  คน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จํานวน  49  คน ที่ไดมาจากการจับสลากหองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก      
1) แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   จํานวน  6  แผน  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง 
1.00  2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ ที่ใชทดสอบทั้งกอนและหลัง      
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  จํานวน  1 ฉบับ  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก
คําตอบ   4  ตัวเลือก  มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.40 ถึง 0.85 คาความเชื่อมั่น 0.74 จํานวน      
18 ขอ และ  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  
Plus  จํานวน  1 ฉบับ  มี 2  ตอน ตอนที่ 1  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  3 ระดบั
จํานวน 15 ขอ  และตอนที่ 2  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะในการเรียนรู
ดวยเทคนิค  KWL Plus  จํานวน 2 ขอ  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )                   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที  (t–test ) แบบ  dependent   และการวิเคราะห
เนื้อหา  (Content  Analysis)   สรุปผลการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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1. ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5                  
โดยภาพรวม  พบวา  คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนกอนและหลัง    
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค   KWL  Plus   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05              
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู             
โดยนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา  นักเรียนมีความสามารถในดานการระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องอยูในระดับสูง  
เปนลําดับที่ 1  และมีความสามารถดานการระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานอยูในระดับปานกลาง
เปนลําดับสุดทาย และเมื่อพิจารณาตามประเภทบทอาน  พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการอาน
จับใจความนิทานอยูในระดับสูง เปนลําดับที่ 1    และมีความสามารถดานการอานจับใจความ      
บทรอยกรองอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย   

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู           
ดวยเทคนิค  KWL Plus โดยภาพรวม พบวา นักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู           
ดวยเทคนิค KWL Plus อยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียน    
เห็นดวยมากในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ  ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู และเห็นดวยปานกลางในดานประโยชนที่ไดรับเปนลําดับสุดทาย เมื่อพิจารณาดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมพบวานักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องสงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถาม และคนหาคําตอบในสิ่งที่อยากรู        
เปนลําดับที่ 1  และเห็นดวยมากในเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนลําดับตอเนื่อง        
ไมสับสน เปนลําดับสุดทาย  เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศในการเรียนรู  โดยภาพรวมพบวา  
นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมาก ในเรื่องครูมีความ     
เปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา  เปนลําดับที่ 1  และเห็นดวยปานกลาง ในเรื่องนักเรียนมีความ  
พึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม  เปนลําดับสุดทาย และเมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับ 
โดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเห็นดวยมาก       
ในเรื่องนักเรียนนํากระบวนการอานไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่น ๆ  เปนลําดับที่ 1  และ
เห็นดวยปานกลาง ในเรื่องนักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน   
และกันในชั้นเรียน  เปนลําดับสุดทาย   

จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู        
ดวยเทคนิค KWL Plus ในดานปญหา พบวา นักเรียนมีปญหามากที่สุดในดานการปฏิบัติ      
กิจกรรมกลุม  คือ  เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน              
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สวนในดานขอเสนอแนะ  พบวา  นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลา         
ในการเรียนดวยเทคนิค KWL Plus โดยเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน และ เร่ืองสั้นใหมากขึ้นกวาเดิม  

อภิปรายผลการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง   การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ  ของนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus  ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผล          
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย   พบวา ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus   แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus   
สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus       
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนฝกคิดอยางเปนระบบ   เปนขั้นตอน และเชื่อมโยง       
ในแตละขั้นตอน ชวยพัฒนาความสามารถดานการอาน เนื่องจากมีกรอบและแนวทางใหนักเรียน
ฝกโดยมีครูคอยดูแลการฝกของนักเรียน และคอยกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม  เพื่อแสวงหาคําตอบ
จากเรื่องที่อาน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus ยังเปนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ที่ฝกใหนักเรียนไดคิดและคนหาคําตอบดวยตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ  วัชรา  
เลาเรียนดี   (2547  :  90 – 93)   ที่กลาวไววา  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  , KWL Plus และ 
KWLH สามารถนํามาใช เพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุกระดับ  และยังสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ และ  คิดอยางสรางสรรคไดอีกดวย โดยมี
กรอบในการคิด  คือ K– ใหระบุส่ิงที่เรียนรู หรือเรื่องที่รูเกี่ยวกับหัวเร่ืองที่กําหนด W – ใหระบุส่ิงที่
อยากรู L – ใหระบุส่ิงที่เรียนรูแลว และ Plus – การทําแผนภาพความคิด และการสรุปใจความสําคัญ 
สอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 75)  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา  
(2545  :  75)  ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา เทคนิค  KWL  เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการอาน และทักษะกระบวนการคิดอยางรูตัววาตนเองคิดอะไร  มีวิธีคิดอยางไร 
สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได  และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง        
โดยผูเรียนจะไดรับการฝกใหตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ  มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการ
ดึงมาใชภายหลังอยางมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ จากผลการวิจัยของ คาร และโอเกิ้ล (Carr and  
Ogle 1987 : 626 – 631)  ที่ไดศึกษากลวิธีการใชเทคนิค KWL – Plus  เพื่อพัฒนาความสามารถ     
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ในการเขาใจและการสรุปความ โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และนักเรียนที่อยูในโครงการสอนซอมเสริมโดยใชวิธีการสังเกต      
และสัมภาษณอยางไมเปนทางการ   ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถถายโอนการใชเทคนิค  
KWL – Plus ไปสูสถานการณการอานเรื่องใหมได   รวมทั้งมีความเขาใจเรื่องจากการอาน  
ตลอดจนมีทักษะการยอความดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ทิพสร มีปน (2539 : บทคัดยอ)  
และ วิไลวรรณ   สวัสดิวงศ  (2547 : บทคัดยอ)  พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค 
KWL – Plus   จะมีทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณในการวิเคราะหและการสังเคราะหจากเรื่อง   
ที่อานหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL – Plus  สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  และมีความเขาใจในการอานภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการอานภาษาไทย  นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ สุมาลี           
ธนวุฒิคติวรกุล (2541  : บทคัดยอ)  และ อมรศรี แสงสองฟา (2545 :บทคัดยอ) พบวา  
ความสามารถในการอาน  การเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนอานดวยกลวิธี KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรู กับการสอนอาน
ตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิจัยของ  ศศิพรรณ  
เปรื่องศิลปรัตน  (2544  : บทคัดยอ)  พบวาการใชรูปแบบ KWLA  สงผลให ผลสัมฤทธิ์การอาน
และการเขียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมสูง    กลุมกลาง และกลุมต่ํา 
โดยใชรูปแบบ KWLA   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียน 
สูงกวาคะแนนกอนเรียน  นอกจากนี้นักเรียนยังไดฝกการจัดระบบขอมูลความรูและความคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการอาน  โดยการทําแผนภาพความคิด และมีการสรุป
ใจความสําคัญจากแผนภาพความคิด  ซ่ึงมีประโยชนตอนักเรียน  คือ  นักเรียนไดฝกทักษะ             
การวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาสังเคราะหจัดระบบหมวดหมูของขอมูล เพื่อสรางแผนภาพ
ความคิด สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  (2542  :  112) และ อมรศรี  แสงสองฟา  
(2545  :  47) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา การใชแผนภาพความคิด จะเปนการชวยใหนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความคิดแลวนํามาเขียนเรียบเรียงแบบพรรณนาเพื่อเปนการทบทวนใหเกิด    
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น การใชแผนภาพความคิดจะแสดงใหเห็นความสัมพันธของเหตุการณ        
และแนวคิดของเหตุการณตลอดจนแนวคิดในบทอาน เมื่อนักเรียนอานเร่ืองแลวอภิปรายเรื่องที่อาน
รวมกันแลวชวยกันสรางแผนภาพความคิดรวมกับครู  จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน             
อยางตอเนื่อง และเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่อานได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   ซีมิดท 
(Schmidt  1986,  อางถึงใน  วัฒนา   วิชิตชาญ  2546 : 106)  ที่กลาววาการสอนอานโดยใชแผนภาพ
ความคิด เปนยุทธวิธีการอานเพื่อความเขาใจ โดยใหผูอานทํา  Mind  Mapping  เพื่อแสดง        
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ความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการอาน สวนขั้นตอนหลังการอาน ที่ใหนักเรียนสรางแผนภาพความคิด
ดวยตนเองโดยครูแกไขเพิ่มเติม เปนการชวยใหนักเรียนมองเห็นขอบเขตของเรื่องที่อาน ดังนั้น  
การสรางแผนภาพความคิดจึงเปนกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมทักษะการอาน      
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเดวิด  และ  แมคเพียรสัน (David  and  
McPherson  1989 : 232)  ที่กลาวถึงการสอนอานโดยใชแผนภาพความคิด (Mind   Mapping)วาเปน
เทคนิคการสอนอาน เพื่อความเขาใจที่สามารถใชได  ทั้งกอนการอาน  ระหวางการอาน  และ     
หลังการอาน ชวยใหผูอานมองเห็นขั้นตอน และลําดับความสัมพันธของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี 
               เมื่อพิจารณาความสามารถดานการอานจับใจความ หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL Plus  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา     
นักเรียนมีความสามารถในดานการระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง อยูในระดับสูง  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา  ความสามารถดานการระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง จัดเปนความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดงายและอีกประการหนึ่ง คือการเรียน            
การสอนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
ตระหนักถึง    การเรียนการสอนที่เนนคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก   1) ขยัน  2) ประหยัด  
3) ซ่ือสัตย    4) มีวินัย  5) สุภาพ  6) สะอาด 7) สามัคคี และ  8) มีน้ําใจ  (htpp://www.moe.go.th)     
จึงทําใหผูเรียนมีประสบการณเดิมในเรื่องของการวิเคราะหแนวคิดของบทอาน และภายหลังการ
จัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWL  Plus  ซ่ึงเปนเทคนิควิธีที่ฝกการอานควบคูกับการคิดวิเคราะห            
ทําใหนักเรียน    มีกรอบในการคิดอยางเปนลําดับขั้นตอน ตามอักษรยอ ของเทคนิค KWL  Plus  คอื
ขั้น K – What we know  (นักเรียนรูอะไรบาง)เปนขั้นการสอนที่นักเรียนตองใชประสบการณเดิมของ
ตนเอง   เปนพื้นฐานในการคาดเดาเนื้อเร่ืองหรือเหตุการณจากชื่อเร่ืองได เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองที่อาน      
ในขั้นตอไป ทําใหผูอานมีความเขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ธิดา  ฤทธาภัย (2537 : 46) และ เกียรติชัย  ยานะรังสี  (2540 : 47)  ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรู
และประสบการณเดิมเพื่อตีความทําความเขาใจเรื่องที่อาน  ดังนั้นประสบการณเดิมจึงเปนสวน
สําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น  ขั้น  W – What we want to find out  (นักเรียนตองการ
รูอะไร)  เปนขั้นการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนแสดงความอยากรู อยากเห็นโดยใชวิธีตั้งคําถาม   
เพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกันคนหาคําตอบจากเรื่องที่อานสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ วิจิตรา   
นรสิงห (2540 : 87) ที่พบวา การตั้งคําถามทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอาน มีใจจดจอ         
กับบทอาน และเพื่อตรวจสอบความรูของตนเอง ซ่ึงในขั้นการตั้งคําถามนี้ ผู เรียนจะไดรับ           
การกระตุนและแนะนําใหตั้งคําถามเชิงวิเคราะหใหหลากหลายครอบคลุมดานตาง ๆ เชน ระบุ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อาน   ระบุจุดมุงหมายของผู เขียน   ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง               
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ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนใชคําถามนี้เปนจุดหมายที่จะอานหาคําตอบ
ในขั้นตอไป  ขั้น L – What  we have learned  (นักเรียนอานเรื่องแลวรูอะไร) เปนขั้นการสอนที่ให
นักเรียนไดอานเนื้อเร่ืองอยางมีสมาธิเพื่อคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู จากเนื้อเรื่องที่ครู
นํามาใชเปนวัสดุในการอาน  สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ พัชรินทร  แจมจํารูญ  (2547 : 79)        
ที่พบวาในขั้น  L  นักเรียนจะรูสึกสนุกสนาน   กับการอานเนื้อเรื่องที่ครูนํามาใชสอนอานเพราะ 
เนื้อเรื่องที่ครูนํามาใหอานนั้นมีหลายประเภทและไมซํ้ากับเรื่องเดิมที่เคยอาน  ทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการอานอยางมีสมาธิตลอดจนจบเรื่องและขั้น  Plus  เปนขั้นการสอนที่ใหนักเรียน
ไดฝกการเรียงลําดับเหตุการณและการเรียบเรียงขอมูลอยางเปนระบบ โดยการทําแผนภาพความคิด
เพื่อสรุปเรื่องราว เนื้อหา ขอคิด  และขอเท็จจริงตาง ๆ และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน     
จากแผนภาพความคิด  ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ วารุณี  อุดมธาดา (2537 : 46)  อภิรดี  ทักธิการ (2538 : 77) และ พัชรินทร แจมจํารูญ  
(2547 : 81)ที่พบวา  การสอนโดยใหนักเรียนทําแผนภาพความคิดเพื่อสรุปเรื่องที่อานจะชวยใหเกิด
ความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานดีขึ้นเพราะทําใหสามารถมองเห็นใจความสําคัญรวมทั้งรายละเอียด
ของเรื่องที่อาน  ตลอดจนชวยใหนักเรียนแยกแยะใจความสําคัญในบทอานไดงาย และเปนระบบ  
มองเห็นภาพความคิดรวบยอด  และภาพรวมของบทอานไดเร็วชัดเจนสามารถเขาใจบทอานไดดี
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดของ  สตาฟเฟอร  (Stauffer 1980 : 75,  อางถึงใน ชลธิชา    
จันทรแกว  2549  : 128) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา การสอนโดยการทําแผนภาพความคิด   
เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลในการแยกแยะใจความสําคัญ
และรายละเอียดตาง ๆในบทอาน  มองเห็นความสัมพันธของรายละเอียดในบทอานนั้นไดอยาง
ชัดเจน  มีระบบเปนลําดับขั้นตอน และยังชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหบทอานไดงายและดีขึ้น 
หลังจากการทําแผนภาพความคิดแลว ในขั้นตอมาจึงใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของบทอาน   
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่อานมากขึ้น  และนักเรียน ไดเรียนรูวิธีการเรียบเรียง
ภาษาที่มาจากความเขาใจโดยนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญ        
ดวยภาษาของตนเอง จึงเห็นไดวาแผนภาพความคิดเปนเสมือนโครงรางในการเขียนสรุปใจความ
สําคัญ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิศากร  พวงมหา (2536 : 36) ที่พบวา กิจกรรมการสรุปยอ 
เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและใชภาษาของตนเองในการเขียน 
และสอดคลองกับแนวคิดของ สุรางค  โควตระกูล (2541 : 313) ที่กลาววาการสอนใหนักเรียน  
เขียนสรุปใจความสําคัญจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่อานและชวยเพิ่มความจําของนักเรียน    

อยางไรก็ตามจากผลการวิจัย พบวานักเรียนมีความสามารถในดานระบุใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แมนักเรียนจะไดทํากิจกรรมในขั้นแผนภาพ
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ความคิด เพื่อแยกรายละเอียดของเรื่อง และสรุปเรื่องแลวนั้น แตเนื่องจากนักเรียนยังขาด
ประสบการณในดานการอานจับใจความบทอานประเภทตาง ๆ อยางหลากหลาย เพราะการฝก
ทักษะการอานดานระบุใจความสําคัญ ของเรื่องที่อานตองใชระยะเวลาในการฝกอยางตอเนื่อง      
จึงทําใหนักเรียนยังไมสามารถระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตอง และในทุกเรื่องที่อาน 
สอดคลองกับแนวคิดของ บุญสง นิลแกว และคณะ (2535 : 29, อางถึงในศศิพรรณ  เปรื่องศิลปรัตน 
2544 : 2) และผะอบ  โปษะกฤษณะ (2537 : 4) อางถึงใน ศศิพรรณ เปรื่องศิลปรัตน  2544 : 3)        
ที่กลาวไวสอดคลองตรงกันวา ปญหาทางการอานของนักเรียนที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนสวนมาก
อานไมเปน อานแลวจับใจความของเรื่องไมได  บางก็อานชา ใชเวลาในการอานมาก  นอกจากนี้  
ในการอานเพื่อระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน จําเปนตองอาศัยการฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ     
จึงจะประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล(2538 : 55) และ   
แววมยุรา  เหมือนนิล (2541 : 17)ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา การอานจับใจความสําคัญ         
เปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอไมวาจะเรียนเรื่องอะไร ในระดับไหนก็ตาม เพราะถาอานแลว
ไมสามารถจับใจความของเรื่องที่อานได ก็จะไมไดรับประโยชนจากการอานเทาที่ควร และ
สอดคลองกับ ผลการวิจัยของพัชรินทร แจมจํารูญ  (2547 : 36) ที่กลาววา ในการอานหนังสือหรือ
ตําราตาง ๆ ผูอานจะตองจับใจความสําคัญในเรื่องที่อานใหได หากผูอานจับใจความไดก็จะทําให 
เขาใจบทอานและสามารถที่จะนําความรูไปใชไดตลอดเวลา  ดังนั้นผูอานควรฝกปฏิบัติ             
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ เพราะถาผูอานไมฝกการอานจับใจความอยางตอเนื่อง       
จะทําใหไมเขาใจคํา หรือ ขอความและไมสามารถจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานไดจะทําใหการอาน
ไมประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับแนวคิดของ โรบินสัน และ กูด (Robinson and Good 1987 : 
145 – 146 ,อางถึงใน สุรียมาศ  บุญฤทธ์ิรุงโรจน 2544 : 8) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา           
การพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ ครูจะตองเอาใจใสนักเรียนใหไดฝกฝนในการอาน
บอย ๆ เมื่อฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะแลวยังจําเปนตองฝกเพิ่มเติมอีกดวยวิธีฝกปฏิบัติในบทอาน
เดียวกันซ้ํา ๆ ในสถานการณและวิธีการที่แตกตางกัน เพื่อชวยพัฒนาทักษะการอานจับใจความใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การอานจับใจความงานเขียนแตละประเภทจะมีความแตกตางกัน 
เพราะงานเขียนแตละประเภท มีรูปแบบการแตง และเปาหมายที่แตกตางกัน ทําใหการอาน          
จับใจความมีความยากงายตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ สนิท  ตั้งทวี (2538 : 309)ที่กลาววา 
งานเขียนประเภทสารคดี เชน ขาว บทความ สารคดี เปนเรื่องจริงที่มุงใหความรู ความคิด แกผูอาน 
และเสนอสาระอยางตรงไปตรงมา มีจุดชี้แนะที่ทําใหจับใจความสําคัญไดงาย ในขณะที่งานเขียน
ประเภทบันเทิงคดี เชนเรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน มุงใหความสนุกสนานเพลิดเพลินตอผูอาน มีความ
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ซับซอนของบทอาน และแนวคิด ทําใหการจับใจความสําคัญมีความยากขึ้น รวมถึงความยาวของ
บทอานก็มีผลตอการอานจับใจความสําคัญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรินทร แจมจํารูญ(2547 
: 9) ที่พบวา ถาสิ่งที่นักเรียนอานนั้นเปนงานเขียนที่มีบทอานยาว นักเรียนจะจับใจความไมได หรือ
ถาจับใจความไดก็จะไมถูกตองสมบูรณ จะใชวิธีการลอกขอความออกมา ไมสามารถสรุปเปนภาษา
ของตนเองได ดังนั้นนักเรียนจะหลีกเลี่ยงการอานบทอานที่มีขนาดยาว  พยายามเลือกอาน             
จับใจความเฉพาะบทอานที่มีขอความสั้น ๆ    

เมื่อพิจารณาความสามารถดานการอานจับใจความตามประเภทบทอาน  พบวา       
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ
นิทานอยูในระดับสูง  เปนลําดับที่   1  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นิทานมีการดําเนินเรื่องที่ให           
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเหตุการณที่กระตุนความสนใจ  สงสัย  ใครรู  ชวนใหติดตาม                     
มีการผูก เรื่ องของตัวละคร   ใหขอ คิด   คติสอนใจ   ซ่ึ งนัก เรี ยนสามารถนํ าไปปรับใช                       
ในชีวิตประจําวันได   จึงเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจ อยากอานนิทาน  ซ่ึงวิเคราะห    
ไดงายกวาบทอานอื่น สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย (2547 : 87)  ที่ได
ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3                           
โรงเรียนแมพระประจักษ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม  พบวา  นักเรียน    
มีคะแนนการอานบทอานประเภทนิทานสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะนิทานเปนงานเขียนที่อานงาย
และใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีการถายทอดเรื่องราวที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมไดเปน
อยางดี และเปนเรื่องที่นักเรียนใหความสนใจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไดอะคิว  (Diakiw  
1990 : 297  อางถึงใน วันวิสาข  ไวทยรุงโรจน  2534 : 5)  ที่พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน   
ในการเรียนเมื่อใชนิทานทําการสอน ซ่ึงจะนําไปสูกิจกรรมการอาน การเขียนอยางมากมาย เพราะ
นิทานจะทําใหนักเรียนเกิดจินตนาการ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภัสสร วัชรคุปต (2543 : 
4)  ที่กลาววานิทานจะสงผลถึงเด็กโดยตรงในการพัฒนาทักษะการอาน ทั้งยังเปนสื่อที่กอใหเกิดการ
เรียนรูภาษาโดยไมรูตัว เปนสื่อที่ดึงดูดและเราความสนใจของนักเรียนทําใหเกิดความกระตือรือรน
อยากเรียน สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่อานมากยิ่งขึ้น สามารถตีความและอธิบายเรื่อง
ได นอกจากนี้นิทานยังมีบทอานที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนในวัยประถมศึกษา ตามหลัก
จิตวิทยาการอาน สอดคลองกับแนวคิดของ  บันลือ  พฤกษะวัน (2545 :   96 – 97)   ที่กลาววา 
ลักษณะของบทอาน ที่เหมาะสมกับวัย จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ  1) เปนบทอานที่สนอง
ความตองการแหงวัย และ 2) เปนบทอานที่สนองความสนใจและสงเสริมลักษณะการคิดของผูเรียน  
สําหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย (9  ปขึ้นไป) นั้นจะเริ่มรูจักคิด  หาเหตุผลจากเรื่องที่อาน
ไดมากขึ้น  เร่ิมสนใจที่จะขยายการอานดวยตนเองมากขึ้น เริ่มรูจักการวินิจฉัยเรื่องราวที่อาน          
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มีความตองการวัสดุการอานที่ใหแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติและเริ่มคิดในเชิงนามธรรมไดบาง   
สําหรับเรื่อง ที่ เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานใหกับเด็กในวัยนี้  ไดแก  นิทานสุภาษิต               
นิทานอีสป  นิทานอภินิหารที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์   ความศักดิ์สิทธิ์  นิทานประจําถ่ินและตํานาน  
นิทานตลก  นิทานเกี่ยวกับเรื่องที่จบลงอยางขมวดปมใหคิด  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของทิพสร  มีปน (2539 : 8) ศศิพรรณ เปรื่องศิลปรัตน (2544 : 5)  จีรัณดา   กั้วพิสมัย (2545 : 6)  
และเสาวลักษณ  ตรองจิตร (2547 : 6)  ที่พบวา นิทานที่นํามาใชสอนอานนั้น ควรเปนนิทาน          
ที่เหมาะสมสอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน  เปนเรื่องใกลตัว  มีชื่อเรื่องที่นาสนใจ           
ไมเปนเรื่องที่นักเรียนคุนเคยหรือพบอยูบอย ๆ  เนื้อเร่ืองตองไมยาวและยากจนเกินไป  จึงจะทําให
นักเรียนสนใจอานและเรียนรูไดเร็วขึ้น และนักเรียนมีความสามารถดานการอานบทรอยกรอง      
ในระดับปานกลาง  เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนขาดประสบการณในการอาน       
บทรอยกรอง  มีพื้นฐานความสามารถดานการอานบทรอยกรองนอย และมีระยะเวลาในการฝกฝน
การอานบทรอยกรองนอยเกินไป   จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ                  
บทรอยกรองต่ํากวาการอานจับใจความประเภทนิทาน สารคดีสําหรับเด็กและเรื่องสั้น นอกจากนี้ 
บทรอยกรองยังมีลักษณะแผนผังบังคับเฉพาะ นักเรียนอานแลวไมเขาใจ  ตองตีความ  แปลความ 
และถอดความ จากบทรอยกรองเปนบทรอยแกวใหสอดคลองกับบทอาน  คําบางคําไมเคยใช       
ในชีวิตประจําวัน  นักเรียนจึงขาดประสบการณเดิมที่จะนํามาตีความ  แปลความ  และถอดความ
จากบทอาน ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ  สมพร  มันตะสูตรแพงพิพัฒน (2534 : 21, อางถึงใน         
พรอุมา  พิชยะสุนทร  2546 : 28)  ที่กลาววา ผูอานตองมีพื้นฐานการอานในดานประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องที่อานมากพอสมควร  เพื่อใหสามารถเขาใจและตีความ หรือเชื่อมโยงความคิด            
ที่ปรากฏในเรื่องใหเขากับความคิดของตน เมื่อผูอานไดอานมากก็จะมีประสบการณเพิ่มมากขึ้นดวย 
ทําใหเขาใจเนื้อความไดตลอดโดยกระจางแจง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ                
ธิดา  ฤทธาภัย  (2537 : 46) และ เกียรติชัย  ยานะรังสี  (2540 : 4) ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรู
และประสบการณเดิมของตนเองเพื่อตีความ  ทําความเขาใจกับเรื่องที่อาน  ดังนั้นประสบการณเดิม
จึงเปนสวนสําคัญ  ที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น   และสอดคลองกับแนวคิดของ              
ผจงกาญจน   ภูวิภาดาวรรธน  (2534 : 88) ที่กลาวไววา การอานเรื่องนั้น ๆ ผูอานตองใชความรู 
ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณเดิมของตนเองที่มีอยูในขณะนั้นไปชวยตีความเนื้อเรื่องที่อาน 

2. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus   โดยภาพรวม  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากทุกดาน อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWL Plus เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการอาน
ควบคูกับทักษะการคิด  ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอนของตาราง  KWL  
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นักเรียนจึงมีกรอบการคิดที่เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน   นอกจากนี้ นักเรียนยังไดฝก ตั้งคําถามและ
คนหาคําตอบจากเรื่องที่อานดวยตัวเอง นักเรียนจึงมีจุดมุงหมายในการอาน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทิพสร   มีปน  (2539  : 73)  ที่กลาววา  การที่นักเรียนไดทราบจุดมุงหมายในการ
อานทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานเรื่องเพื่อคนหาคําตอบ ในสิ่งที่ตัวเองอยากรูใหได   
นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยฝกใหผูเรียนปฏิบัติอยางเปนระบบไมซับซอน  ทําใหผูเรียน
ปฏิบัติตามขั้นตอนไดไมยาก มีการถามใหนักเรียนระดมสมองเพื่อคนหาสิ่งที่เปนพื้นฐานความรูเดมิ 
แลวประมวลขอมูลมาคาดเดาเหตุการณของเรื่อง  ทําใหผูเรียนสนใจที่จะติดตามเรื่องที่อาน  และ
เกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่จะเรียนใหม  สอดคลองกับแนวคิดของ สุรพล  พยอมแยม 
(2545 : 20) ที่กลาววา โดยทั่วไปนักเรียนมีประสบการณเดิมทุกคน  หากการเรียนรูเดิมสัมพันธ
สอดคลองกับสิ่งที่จะเรียนรูใหม การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วกวา ผูที่มีประสบการณเดิม           
ไมสอดคลองหรือขัดขวางกับการเรียนรูใหม  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWL Plus  นั้นครูจะเปนผูคอยใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคิดตลอดในทุกขั้นตอน  
ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา   เลาเรียนดี (2547 : 150)           
ที่กลาววา  ส่ิงสําคัญในการนําเทคนิค KWL ไปจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน 
ใหกับนักเรียน คือ  การใชคําถามของครูในการกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอนของกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อยืนยันความคิดหรือเปลี่ยนแปลงความคิด เมื่อเห็นวามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ
กอนที่จะใชวิจารณญาณของตนเองในการหาขอสรุป  สอดคลองกับ การตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดของนักเรียนที่ตอบวา  การบันทึกขอมูลลงในตารางชอง  K   นักเรียนไมสามารถคาดเดา
เหตุการณในเรื่องได  หรือมักคาดเดาเรื่องราวผิดไปจากเรื่องที่อาน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียน
ไมมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อานจึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณของเรื่องที่อานได  
สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ นิรันดร   ตั้งเมธีกุล (2546 : 57) ที่พบวาในขั้นการระดมสมอง      
กอนการอานผูเรียนจะตองแสดงความคิดเห็นถึงส่ิงที่ตนรูแลว จากประสบการณเดิมของตนเองและ
เพื่อนๆ โดยการจัดกลุมขอมูลความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูในสมองมาปรับและคาดคะเน
ตีความขอมูลใหม และผลการวิจัยของพัชรินทร   แจมจํารูญ  (2547  : 80)  ที่พบวาประสบการณเดิม
ของนักเรียนเปนสิ่งสําคัญมากในการปฏิบัติกิจกรรมกอนการอานเพราะความรูจากประสบการณ
เดิมจะเปนพื้นฐานใหนักเรียนสามารถคาดเดาเนื้อเรื่อง หรือเหตุการณจากชื่อเรื่องในดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลาเปนลําดับที่ 1  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus นั้นเปนการสอนที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีความคุนเคยกับครูตลอดเวลาในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
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โดยการซักถาม  ขอสงสัย   ตอบคําถามของครู  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  
เพื่อใหการเรียนประสบผลสําเร็จดวยดี  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  บุปผชาติ   ทัฬหิกรณ (2540 : 
36, อางถึงใน นิรันดร  ตั้งเมธีกุล 2546 :  59) ที่กลาววา  การปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียน               
มีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนสิ่งที่ผูสอนสามารถทําไดโดยการ
เลือกใชวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เอื้อตอการพัฒนาความสามารถในการสรางสัม
พันธภาพระหวางบุคคลของผูเรียน   นอกจากนี้  ครูยังตองมีบุคลิกภาพที่เปนมิตรกับนักเรียนคอยให
คําแนะนําและใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปญหาตลอดระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม ทํา
ใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ และเกิดทัศนคติที่ดีทั้งตอการเรียนรูและตอตัวครู   สอดคลองกับแนวคิค
ของ  สุจริต  เพียรชอบ  และ สายใจ  อินทรัมพรรย (2536 : 78)   ที่กลาววา   บุคลิกภาพของครูก็เปน
การสรางบรรยากาศที่สําคัญ ครูควรมีใบหนาที่ยิ้มแยม ทาทางกระตือรือรน  เปนกันเอง จะเปนแรง
กระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  อีกทั้งมีความกระตือรือรน        ที่จะเรียน  และนกัเรยีน
เห็นดวยปานกลางในเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน เปนกลุม เปนลําดับสุดทาย  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนไมมีพื้นฐานในการทํางานเปนกลุม  และจากการสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม พบวานักเรียนบางคนไมใหความสนใจ  และไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม  
ไมรวมอภิปราย  และไมรวมระดมสมองกลัวเพื่อนไมยอมรับความคิดเห็น  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วิไลวรรณ   สวัสดิวงศ (2547 : 123) ที่พบวา นักเรียนไมให         ความสนใจ และ
ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม  เนื่องมาจากนักเรียนขาดความมั่นใจ  ในตนเองที่จะรวม
การอภิปราย   ขาดการวางแผนในการทํางานกลุม  ไมมีการแบงงานกันทํา      ขาดความไววางใจใน
การทํางานรวมกัน   สังเกตไดจากหัวหนากลุมและนักเรียนที่เรียนเกงในกลุมจะเปนผูทําชิ้นงานของ
กลุมมากกวาสมาชิกคนอื่น ๆ  นอกจากนี้ กองวิจัยทางการศึกษา              กรมวิชาการ (2543 : 124)  
ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบหรือ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู           ที่เสริมสรางคุณลักษณะ ดี 
เกง มีสุข  ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  การทํางานกลุมเปนลําดับ
สุดทาย  คือ  การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทํางาน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนยังขาด
ความสามารถในการวางแผนจัดการ การแบงงานกันทํา และนักเรียนเกงมักจะไมไววางใจให
นักเรียนออนไดรับผิดชอบงานของกลุม  และดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง
การนํากระบวนการอานไปใชในชีวิตประจําวัน และในวิชาอื่นๆ  เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา กระบวนการอานตามขั้นตอนของเทคนิค  KWL Plus  นักเรียนจะไดฝก    การอาน 
ตลอดจนฝกการคิดวิเคราะหเร่ืองราวจากการอานเพื่อหาคุณคาจากเรื่องที่อานและนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได  สอดคลองกับแนวคิดของ  อัจฉรา  ชีวพันธ (2547 : 56)   ที่กลาววา การเรียน
ในระดับประถมศึกษานักเรียนจะตองเตรียมความรูในแขนงวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมอีก          ตาม
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หลักสูตร ดังนั้นสิ่งที่เปนความรูความสามารถที่สําคัญที่สุดที่จะใชเปนเครื่องมือและศาสตร  อ่ืน ๆ 
ก็คือ การใชภาษาไทย ทั้งในการฟง การพูด การอาน  และการเขียน นอกจากนี้ครูผูสอนก็ตอง
คํานึงถึงการจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนไดมีการปะทะ
สัมพันธกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน   รวมมือกันทํางาน ตลอดจนถึงการใชส่ือการสอน
และมุมประสบการณเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูของบทเรียน และพัฒนาการของผูเรียนดวย ซ่ึงเด็กที่อยู       
ในวัยนี้จะมีอายุประมาณ 11 – 12  ปขึ้นไป  ในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาและ
ความคิดขั้นสุดยอดของเด็ก กลาวคือ เด็กจะมีวุฒิภาวะทางความคิดที่พัฒนาขึ้นจนมีความคิด     
แบบผูใหญ  เด็กจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห หาเหตุผลไดอยางกระจางชัด  สามารถนํา
ประสบการณตาง ๆ ที่มีอยูเดิมนํามาใช เชื่อมโยงในการแกปญหาไดอยางมีระบบระเบียบ  ส่ิงที่เปน
นามธรรมจะเปนสิ่งที่ทาทายความคิดของเด็กวัยนี้ไดอยางดีมีการนําความรูมาประยุกตใช             
ในสถานการณตาง ๆ มีความคิดในเชิงสรางสรรค  และเปนตัวของตัวเองมากขึ้น และนักเรียน    
เห็นดวยปานกลางในเรื่องการไดรับความรูใหม ๆจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   
ในชั้นเรียน เปนลําดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนสวนใหญไมกลาแสดงความคิดเห็น
เพราะกลัวคําตอบผิดทําใหไดขอมูลและคําตอบที่ไมหลากหลาย  สอดคลองกับแนวคิดของ            
สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2536 : 4)  และปรารถนา  เกษนอย (2540 : 55) ที่กลาววา  การอภิปรายรวมกัน   
เพื่อแสดงความคิดเห็นจะทําใหนักเรียนไดรับความรูนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาอางอิงและ         
ไดแนวคิดที่หลากหลายจากการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   

 จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู        
ดวยเทคนิค K WL  Plus ในดานปญหาพบวา  ปญหาที่นักเรียนพบมากที่สุดในดานการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม คือ เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น  และบางครั้งมีความคิดเห็นขัดแยงกัน          
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนยังขาดการวางแผนในการทํางานกลุม   การแบงงานกันทํา        
เพราะจาก การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมพบวา นักเรียนบางคนเลน และไมสนใจที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ  สอดคลองกับ กรมวิชาการ  (2542 : 17) ที่ไดศึกษาศักยภาพของเด็กไทย
ดานทักษะพื้นฐานที่จํา เปนตอการทํางาน  ประกอบดวย  ทักษะการจัดการ  (การวางแผน                
การปฏิบัติงาน  การประเมินผลงาน  และสรุปผลงาน)  การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความขยัน  
อดทน  อดออม  และประหยัด  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการจัดการ
ต่ําสุด  สวนในดานขอเสนอแนะ พบวา  นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุด ในดานการเพิ่มระยะเวลา
ในการเรียนดวยเทคนิค KWL  Plus โดยใหเพิ่มเนื้อหาประเภทนิทาน  เร่ืองสั้นใหมากขึ้น และ      
ใหครูนําเรื่องราวที่ เกี่ยวของกับชีวิตประจะวันมาสอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเด็กในวัยนี้                      
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จะมีความสนใจในการอานเรื่องราวที่ใหทั้งความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกวาเรื่องราว
ประเภทสารคดีที่มุ ง เสนอเนื้อหาสาระความรู   สอดคลองกับผลการวิจัยของศศิพรรณ                    
เปรื่องศิลปรัตน  (2544  :  37)  ที่กลาววา  เด็กในวัยนี้จะสนใจเรื่องสนุก  การผจญภัยตื่นเตน      
ชอบอานนิทาน  เทพนิยาย  หรือเรื่องราวที่แตงขึ้นใหม ๆ  และเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริง  

 
                                   ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาครั้งตอไป ซ่ึงประกอบดวย ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1. จากผลการวิจัย   พบวา   คะแนนความสามารถดานการอ านจับใจความ                  

ของนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  ซ่ึงหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สูงขึ้นโดยมีความสามารถอยูในระดับ     
ปานกลาง  ดังนั้นครูควรนําเทคนิค  KWL  Plus  ไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการอานจับใจความใหกับนักเรียนตอไป 

2. จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในดานการระบุใจความสําคัญของ
เรื่องที่อานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงต่ํากวาดานอื่น ๆ  ดังนั้น  ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการระบุใจความสําคัญใหกับนักเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  โดยเริ่มจากบทอาน
ประเภทสารคดีกอน ทั้งนี้เพราะสารคดี เปนเรื่องจริงที่มุงใหความรู ความคิด แกผูอาน และเสนอ
สาระอยางตรงไปตรงมา มีจุดชี้แนะที่ทําใหจับใจความสําคัญไดงาย แลวจึงคอยสอนเนื้อหาประเภท
บันเทิงคดี ทั้งนี้เพราะ นิทาน มุงใหความสนุกสนานเพลิดเพลินตอผูอาน แตมีความซับซอนของ  
บทอาน และแนวคิด ทําใหการจับใจความสําคัญมีความยาก รวมถึงความยาวของบทอานก็มีผลตอ
การอานจับใจความสําคัญ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรินทร  แจมจํารูญ ในขั้นการสอน        
ใหสรุปและเขียนแผนภาพความคิด (ขั้น Plus) ครูควรเนนใหนักเรียนฝกทําแผนภาพความคิด     
จากบทอานใหมาก ๆ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจบทอานและมองเห็นใจความสําคัญของบทอาน  
ไดดีขึ้น 

3. จากผลการวิจัย   พบวา   นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ                 
บทรอยกรองอยู ในระดับปานกลางซึ่ งต่ํ ากวาบทอานประเภทอื่น  ๆ   ดังนั้นในการสอน                        
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บทรอยกรอง ครูควรเพิ่มระยะเวลาในการสอน  และฝกการตั้งคําถามใหนักเรียนไดตีความ         
แปลความ และถอดความ จากบทรอยกรองเปนบทรอยแกว ใหสอดคลองกับบทอานซึ่งแตกตางจาก
การอานจับใจความประเภทนิทาน  สารคดีสําหรับเด็กและเรื่องสั้น  ตลอดจนจัดเตรียมบทอาน
ประเภทบทรอยกรองที่สอดคลองกับวัยและความตองการของผูเรียน มาฝกอานเพิ่มเติมใหมากขึ้น  
โดยเริ่มจากเรื่องที่งายไปสูเรื่องที่ยากและบทอานไมควรยาวจนเกินไป  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWL Plus   ไปใชเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะไดแก     

นักเรียนทํางานกลุมไมเปน  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  นอกจากนี้ครูควรฝกใหนักเรียนปฏิบัติ     
ในบทอานเดียวกันซ้ํา ๆ ในสถานการณและวิธีการที่แตกตางกัน เพื่อชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิด
ทักษะการอานจับใจความ 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยการนําเทคนิค KWL Plus ไปใชจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
ระดับชั้นอื่น ๆ  เชน  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพราะอยูในชวงชั้น
เดียวกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และการเขียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอน                   
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ไทยวัฒนาพานิช,  2536. 
สุเทพ  อวมเจริญ.  การออกแบบการสอน.  นครปฐม : คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
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ในการอานภาษาไทยอยางมวีิจารณญาณ  ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวทิยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544. 

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย.  หลักและวิชาการสอนอานภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,  
2545. 
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การเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนอานดวยวิธี   
KWL – Plus  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนตามคูมือครู.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2541. 

สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาษาไทย 5.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช,  2527. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

116
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12 (มกราคม – มีนาคม  2536) : 4. 
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ตารางที่  20  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง    
ขององคประกอบของแผนการจัดการการเรียนรูทั้ง 6  แผนการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3  คน 

ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมนิ 
1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 20  (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
1. สาระสําคัญ 

     

1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2. จุดประสงคการเรียนรู      
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
3. เนื้อหา      
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 3 1.00 
5. สื่อการจัดการเรียนรู      
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6. การวัดและประเมินผล      
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่  21 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง   
ขององคประกอบของแผนการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 

 
แผนการเรียนรูที่ 

1 2 3 4 5 6 
 

คาดัชนีความสอดคลอง 
 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
ตารางที่  22   ค า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง  ( IOC)   ข อ ง แ บบทดสอบ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ                           

ดานการอานจับใจความ 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 ∑R  IOC 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่  22   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
1 2 3 ∑R  IOC 

18 +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 +1 +1 +1 3.00 1.00 

 
ตารางที ่ 23  คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน               

ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL Plus 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องไม
สับสน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกนิไป +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  สงเสริมใหนักเรียนไดคดิและแสดงความคิดเห็นในทกุ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

4.  สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําตอบในสิ่งที่ 
อยากรู 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
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ตารางที ่ 23  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ 

1 2 3 ∑R  IOC 

5.  นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษา
คนควาเพิ่มเตมิ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

 ดานบรรยากาศ 
6.  นักเรียนสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม +1 +1 +1 3.00 1.00 

8.  นักเรียนกลาแสดงความคดิเห็นของตนเอง และยอมรบัฟง
ความคิดเหน็ของเพื่อน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

9.  ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 

10.  ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
อยางทั่วถึง 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

 ดานประโยชนท่ีไดรับ 
11.  นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและมี
เปาหมายในการอาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

12.  ชวยใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาทีเ่รียน 
เพิ่มมากขึ้น 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

13.  นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกนัและกันในชัน้เรียน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
 

14.  ฝกใหนกัเรียนไดคดิและทํางานอยางเปนระบบ +1 +1 +1 3.00 1.00 

15.  นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นๆ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
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ตารางที ่ 24 คาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ดานการอานจับใจความ 

 
ขอที่ p r  ขอที่ p r 
1* 0.54 0.00  16* 0.19 0.04 
2 0.48 0.29  17* 0.58 0.17 
3* 0.63 0.17  18 0.69 0.21 
4 0.73 0.21  19 0.40 0.38 
5* 0.90 0.13  20 0.73 0.29 
6 0.60 0.29  21 0.42 0.50 
7* 0.83 0.17  22 0.77 0.21 
8 0.63 0.42  23 0.42 0.33 
9 0.77 0.29  24 0.50 0.42 
10 0.31 0.38  25 0.67 0.25 
11* 0.63 0.17  26 0.85 0.29 
12 0.50 0.50     
13 0.54 0.33     
14* 0.31 0.04     
15 0.33 0.33     

 
หมายเหตุ 

1. ขอสอบขอที่  5, 7  มีคา  p  มากกวา 0.80 ถือเปนขอสอบที่งาย และขอที่ 16 มีคา  p 
นอยกวา 0.20 ถือเปนขอสอบที่ยาก 

2. ขอสอบขอที่  1, 3, 11, 14, 16, 17  มีคา r นอยกวา 0.20 เปนขอสอบที่ไมมีอํานาจ
จําแนก 

3. เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ จึงตัดออกแบบเจาะจง ไดแก ขอที่ 
1, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 17 
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การคํานวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบผลการเรียนรูดานการอาน โดยใชสูตร KR–20  
 

ttr  = 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ Σ−− 2

ts
pq11n

n  

2
ts  = )1n(n

)x(xn 22
−
− ∑∑  

 =     )148(48
)498577048( 2

−
−×  

 =  12.8351 
 
แทนคา ttr  = 118

18
−  { 8351.12

9250.31− } 

  =  17
18{1 – 0.3058} 

  = 1.06{0.6942} 

  =  0.74 

    
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคา 0.74 
แสดงวา   คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคาคอนขางสูง สามารถนําไปใชได 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข  
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่  25 ผลการเรียนรู  ดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5            
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus   

 

คนที่ 
ทดสอบ
กอนเรียน 

(18) 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(18) 

 
คนที่ 

ทดสอบ
กอนเรียน 

(18) 

ทดสอบ
หลังเรียน 

(18) 

 
คนที่ 

ทดสอบ
กอนเรียน 

(18) 

ทดสอบ
หลังเรียน 

(18) 
1 11 13  18 12 15  35 13 13 
2 14 15  19 15 17  36 14 15 
3 5 8  20 11 14  37 10 12 
4 11 15  21 14 16  38 14 16 
5 6 11  22 4 8  39 15 17 
6 15 17  23 15 17  40 14 14 
7 13 13  24 14 16  41 14 16 
8 11 15  25 10 13  42 14 15 
9 9 11  26 16 17  43 8 14 
10 15 17  27 9 14  44 13 15 
11 15 15  28 10 13  45 14 14 
12 10 12  29 9 12  46 11 14 
13 14 15  30 13 16  47 15 15 
14 13 15  31 16 17  48 13 13 
15 8 12  32 6 8  49 13 14 
16 7 11  33 11 12     
17 11 14  34 12 12     
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ตารางที่  26 เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus โดยการใชสถิติ t-test       
แบบ dependent 

 
Paired Samples Statistics 

POST-PRE Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
PRETEST 11.84 49 3.00 .429 

POSTTEST 13.94 49 2.32 .332 
 
 

Paired Samples Correlations 
POST-PRE N Correlation Sig. 

PRETEST & POSTTEST 49 .880 .000 

 
 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
POST-PRE 

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

t df Sig. 
(2-tailed) 

PRETEST 
POSTTEST -2.10 1.461 .209 -2.52 -1.68 -10.070 48 .000 
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ตารางที่  27 คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus 

 
ความสามารถรายดาน 

(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 
ประเภทเนื้อหา 

(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 
 
 
 
 
 

เลขที่ 
 
 
 ระ

บุใ
จค

วาม
สํา
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
ที่อ

าน
(

5) 

ระ
บุจ

ุดม
ุงห

มา
ยข
อง
ผูเข

ียน
 

(4)
 

ระ
บุแ

นว
คิด

สาํ
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
 

(5)
 

ระ
บุป

ระ
โย
ชน

ที่ไ
ดรั
บจ

าก
กา
รอ
าน

(
4) นิท
าน

 
(3)

 

สา
รค
ดีสํ

าห
รับ

เด็ก
 

(6)
 

บท
รอ
ยก
รอ
ง 

(6)
 

เรื่อ
งส

ั้น  
(3)

 

1 3 1 5 4 2 4 4 3 
2 4 3 4 4 2 6 5 2 
3 2 2 3 1 3 2 2 1 
4 4 4 4 3 3 5 4 3 
5 3 1 4 3 1 4 4 2 
6 4 4 5 4 3 5 6 3 
7 3 3 4 3 2 6 4 1 
8 4 3 4 4 2 4 6 3 
9 3 1 5 3 2 5 2 2 
10 4 4 5 4 3 6 5 3 
11 4 4 3 4 2 6 5 2 
12 4 3 3 2 3 4 4 1 
13 5 2 5 3 3 5 4 3 
14 4 3 4 4 3 5 5 2 
15 2 2 4 4 3 2 4 3 
16 3 2 3 3 2 4 3 2 
17 3 3 4 4 3 5 4 2 
18 3 4 5 3 3 5 4 3 
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ตารางที่  27  (ตอ) 
 

ความสามารถรายดาน 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

ประเภทเนื้อหา 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

 
 
 
 
 

เลขที่ 
 
 
 ระ

บุใ
จค

วาม
สํา
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
ที่อ

าน
(

5) 

ระ
บุจ

ุดม
ุงห

มา
ยข
อง
ผูเข

ียน
 

(4)
 

ระ
บุแ

นว
คิด

สาํ
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
 

(5)
 

ระ
บุป

ระ
โย
ชน

ที่ไ
ดรั
บจ

าก
กา
รอ
าน

(
4) นิท
าน

 
(3)

 

สา
รค
ดีสํ

าห
รับ

เด็ก
 

(6)
 

บท
รอ
ยก
รอ
ง 

(6)
 

เรื่อ
งส

ั้น  
(3)

 

19 5 4 4 4 3 5 6 3 
20 3 4 5 2 3 5 5 1 
21 5 4 4 3 3 5 5 3 
22 2 2 3 1 1 3 2 2 
23 5 4 4 4 3 6 6 2 
24 4 4 4 4 2 6 6 2 
25 5 3 4 1 1 5 5 2 
26 4 4 5 4 3 5 6 3 
27 4 3 4 3 2 5 5 2 
28 3 2 4 4 2 5 5 1 
29 3 3 3 3 3 4 3 2 
30 4 4 5 3 3 6 4 3 
31 5 3 5 4 3 6 5 3 
32 2 3 0 3 1 3 3 1 
33 3 2 4 3 3 3 4 2 
34 2 3 3 1 2 4 4 2 
35 4 3 3 4 2 5 4 2 
36 4 4 4 4 3 3 6 3 
37 4 3 4 3 2 4 4 2 
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ตารางที่  27  (ตอ) 
 

ความสามารถรายดาน 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

ประเภทเนื้อหา 
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

 
 
 
 
 

เลขที่ 
 
 
 ระ

บุใ
จค

วาม
สํา
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
ที่อ

าน
(

5) 

ระ
บุจ

ุดม
ุงห

มา
ยข
อง
ผูเข

ียน
 

(4)
 

ระ
บุแ

นว
คิด

สาํ
คัญ

ขอ
งเร

ื่อง
 

(5)
 

ระ
บุป

ระ
โย
ชน

ที่ไ
ดรั
บจ

าก
กา
รอ
าน

(
4) นิท
าน

 
(3)

 

สา
รค
ดีสํ

าห
รับ

เด็ก
 

(6)
 

บท
รอ
ยก
รอ
ง 

(6)
 

เรื่อ
งส

ั้น  
(3)

 

38 4 3 5 3 3 5 5 3 
39 4 4 5 3 3 6 5 3 
40 3 4 4 3 3 6 4 1 
41 5 4 4 3 3 5 5 3 
42 5 3 4 3 2 6 5 2 
43 4 4 3 3 2 4 5 3 
44 5 3 4 3 3 5 5 2 
45 4 3 4 3 1 6 4 3 
46 2 3 5 4 3 4 4 3 
47 5 3 4 3 2 5 5 3 
48 4 4 4 1 2 5 4 2 
49 4 2 5 3 2 5 5 2 

X  3.72 3.08 4.02 3.12 2.43 4.47 2.29 4.75 
S.D. 0.93 0.88 0.89 0.90 0.67 1.01 0.70 1.04 

รวม X   =  13.94 X   =  13.94 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่  28 รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค  KWL  Plus  ตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
แผนการสอนที่ ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 

1 – 6 ขอความเดิมเปน  เนื้อหา ปรับปรุงเปน  สาระการเรียนรู 

1 – 6 ขอความเดิมเปน  คาบ ปรับปรุงเปน  ชั่วโมง 
 
ตารางที่  29 รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบปรนัย  กอน – หลังเรียน  ตามคําแนะนํา           

ของผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบทดสอบ ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 

ขอที่ 1 จุดมุงหมายของผูเขียนใน 
การเสนอเรื่องนี้ใชวิธีใด 

จุดมุงหมายของผูเขียนใน 
การเสนอเรื่องนี้คืออะไร 

ขอที่ 12 จากเรื่องนี้สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

จากเรื่องนี้ขอใดคือขอคิดที่ 
สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได 

ขอที่ 14 
จุดมุงหมายของผูเขียน  
ผูประดิษฐของเลนควรมี
คุณสมบัติอยางไร 

จุดมุงหมายของผูเขียนเสนอวา     
ผูประดิษฐของเลนควรมีคุณสมบัติ
อยางไร 

 
ตารางที่  30 รายการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิด เห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู               

ดวยเทคนิค  KWL  Plus  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเดิม ขอความที่ปรับปรุงแกไข 

ขอ  9  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกบันักเรียน
ตลอดเวลา 

ขอ  9  ครูมีความเปนกันเองกับนักเรยีน
ตลอดเวลา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่  31 การวิเคราะหบทอาน  จุดประสงคการเรียนรู  และเวลา 
 
แผนการ 

จัดการเรียนรูท่ี บทอาน จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

1 การอานจับใจความนิทาน 1. ระบุใจความสําคัญของนิทาน 
ที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของนิทาน 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานนิทาน 

2 

2 การอานจับใจความ 
บทรอยกรอง 

1. ระบุใจความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของ 
บทรอยกรอง 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานบทรอยกรอง 

2 

3 
 

การอานจับใจความ 
บทรอยกรอง 

1. ระบุใจความสําคัญของ 
บทรอยกรองที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของ 
บทรอยกรอง 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานบทรอยกรอง 

2 
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ตารางที่  31 (ตอ) 
 
แผนการ 

จัดการเรียนรูท่ี บทอาน จุดประสงคการเรียนรู เวลา / ชั่วโมง 

4 การอานจับใจความเรื่องสั้น 1. ระบุใจความสําคัญของ 
เรื่องสั้นที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของ 
เรื่องสั้น 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานเรื่องสั้น 

2 

5 การอานจับใจความ 
สารคดีสําหรับเด็ก 

1. ระบุใจความสําคัญของ 
สารคดีสําหรับเด็กที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดี
สําหรับเด็ก 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานสารคดีสําหรับเด็ก 
 

2 
 

6 การอานจับใจความ 
สารคดีสําหรับเด็ก 

1. ระบุใจความสําคัญของ 
สารคดีสําหรับเด็กที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดี
สําหรับเด็ก 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจาก 
การอานสารคดีสําหรับเด็ก 
 

2 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความนิทาน  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องหรือ 

ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ ตลอดจนจุดมุงหมาย
ของผูแตงไดดีขึ้น นิทานเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยทักษะการอานจับใจความ        
เพราะผูเขียนจะสอดแทรกแนวคิด  ทัศนคติไว เมื่อผูอานมีทักษะในการอานจับใจความไดดี            
ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความนิทาน 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของนิทานที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของนิทาน 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานนิทาน 

สาระการเรียนรู 
1. นิทาน    เรื่อง   ไหเงินของพอ    และ  กระตายนอยเจาปญญา 
2. การอานนิทาน 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของนิทานที่อาน ระบุ

จุดมุงหมายของผูเขียน  ระบุแนวคิดสําคัญของนิทาน  และระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานนิทาน 

สื่อการเรียนรู 
1. นิทาน    เรื่อง   ไหเงินของพอ    กระตายนอยเจาปญญา 
2. ตาราง  KWL  Plus 
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน     
การอาน  ประเภทบทอาน
นิทานและการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  KWL  
Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  กําหนดขนาดของกลุม กลุมละ  
 5 – 6 คน  โดยคละความสามารถของ
นักเรียนเกง ปานกลาง และออน 
พรอมทั้งอธิบายกระบวนการทํางาน
กลุม 
2.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรูวา
ตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ดานการอานจบัใจความ  โดยนักเรยีน
ตองมีความสามารถ  ดังนี ้
-  ระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
-  ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
-  ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่อง 
-  ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน  
โดยในชัว่โมงนี้ฝกการอาน             
จับใจความประเภทนิทาน 
3.  อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
นิทาน  ตามหวัขอดังนี ้
-  ความหมายของนิทาน 
-  ประโยชนทีไ่ดรับจากนิทาน 
-  ลักษณะของตัวละครในนทิาน 
-  ขอคิดและคติพจนที่ไดจาก 
เนื้อเรื่องในนทิาน 
 

1.  จัดกลุมตามขอตกลง 
2.  ตั้งชื่อกลุม 
3.  กําหนดบทบาทของ
สมาชิกในกลุม  ไดแก
ประธานกลุม  เลขานุการ
กลุม สมาชิก 
4.  ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค       
การเรียนรู  การปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอนของ
เทคนิค KWL  Plus และ
การอานจับใจความ 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ชี้แจงขั้นตอนของกิจกรรม 
การเรียนรูตามเทคนิค KWL Plus และ
การเขียนบนัทกึลงใน 
ตาราง KWL – Chart  โดยอธิบายตาม
ตารางทีละชอง  ดังนี ้
-  ชอง K ใหนกัเรียนบนัทึกสิ่งที่รูแลว
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 
-  ชอง W ใหนักเรียนบันทกึส่ิงที่
ตองการรูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
-  ชอง Lใหนกัเรียนบนัทึกสิ่งที่ได
เรยีนรูแลวหลังจากการอานเรื่อง        
ที่เรียน 
-  ใหนักเรยีนสรางแผนภาพ 
ความคิดเกีย่วกับเรื่องที่อาน 
-  ใหนักเรยีนสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่านจากแผนภาพ
ความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 
 
 
 

1.  ใหนกัเรียนวาดรูป อาจเปน 
ตัวละคร สัญลักษณ  หรือสถานที่      
ที่เกี่ยวกับนิทานที่นักเรยีนชอบ        
มาหนึ่งรูปโดยครูกําหนดเวลา 10 นาที  
จากนั้นนักเรยีนนํารูปภาพไปแสดง
หนาช้ันแลวใหเพื่อนชวยกนัทายวา
รูปภาพนั้นเปนนิทานเรื่องใด 

1.นักเรียนแตละคน       
วาดภาพจาก
ประสบการณเพื่อมา
นําเสนอ หนาชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค     
KWL Plus มี 5 ขั้นตอนดังนี ้
ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน      
การอาน  ขั้น K–(What we 
know) นักเรยีนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1.  ติดบัตรคําวา “ไหเงนิของพอ” 
2.  ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับ “ไหเงินของพอ” บันทึก 
คําตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 
 

1.  อานบัตรคํา 
2. ชวยกันระดมสมอง 
ถึงส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ 
“ไหเงินของพอ” 

3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ในตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 
 
 

1.  อธิบายเรื่องคําถามประเภทตาง ๆ  
ใหกับนักเรยีน  โดยอธิบายหวัขอ  
คําถามประเภท จับใจความสําคัญ
จุดมุงหมาย ของผูเขียน  แนวคิด 
สําคัญและประโยชนทีไ่ดรับ          
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับไหเงนิของพอ 
3.  บันทึกคําถามที่ตองการรูลงใน 
ตารางชอง W 
4.  กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม  โดยครูคอย
ชวยเหลือแนะนํา  และตั้งคําถาม
รวมกับนกัเรียน เชน 
-  สถานที่ในเรื่องไหเงินของพอคือที่ใด 
-  ถาลูกทั้งสองของชาวนาขายที่นา  
ไปแลวจะเกิดอะไรขึ้น 
-  นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไร 
-  เหตกุารณตอนจบของนิทานเรื่องนี้
เปนอยางไร 

1.  ซักถามขอสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องการตั้ง
คําถามประเภทตาง ๆ 
2.  ชวยกนัระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ  
“ไหเงินของพอ” 
3.  บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงใน ตาราง
ชอง W เปนรายบุคคล 
4.  ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติม แลวบนัทึกลงใน  
ตารางชอง  W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อาน  ขั้น L (What  we  have 
learned)    นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง        
ที่อาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  แจกประเภทบทอานนิทานเรื่อง  
“ไหเงินของพอ” ใหนักเรียนอานในใจ 
 2.  กระตุนใหนักเรียนบอกถงึส่ิงที่ได
เรียนรูแลวหลังจากอานเรื่อง “ไหเงิน
ของพอ ” 
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัจัดลําดับ
เนื้อหาที่ไดรูแลวตลอดจนใหนักเรยีน
ชวยกันตรวจสอบความรูที่นักเรียน 
รูแลว  กับสิ่งที่นักเรยีนตองการรู  ที่ตั้ง
คําถามไวในชอง  W วาตอบคําถามได
ครบทุกขอหรือไม 
5.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได  ไวที่สวนทายของตาราง ใน
ชอง  L 
 
 
 
 
      

1. อานในใจเนื้อหา
ประเภทบทอานนิทาน
เรื่อง “ไหเงินของพอ”  
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอานเรื่อง 
“ไหเงินของพอ”  
3. บันทึกส่ิงที่นักเรียนรู
แลวลงในตารางชอง L 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ  
ความรูที่ไดเรยีนรูแลวกับ
ส่ิงที่ตองการรู 
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมได 
7.  บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
8.  บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงใน
สวนทายของตาราง 
ชอง  W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 

1. อธิบายการสรางแผนภาพความคิด  
โดยอธิบายในหัวขอเรื่อง 
- ความหมาย 
- วัตถุประสงคของการใช 
- ประโยชน 
- รูปแบบ 

1.  ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ 
การสรางแผนภาพความคดิ 
2.  ตอบคําถามครูและรวม
แสดงความคิดเห็นในการ
สรางแผนภาพความคิด
เรื่อง  “ไหเงินของพอ” 
3.  สรางแผนภาพความคดิ
เรื่อง  “ไหเงินของพอ”  
พรอมทั้งระบายสีและ
ตกแตงใหสวยงามตาม
ความคิดของตนเอง 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.อธิบายเรื่องการเขียนสรุปใจความ
สําคัญใหกับนกัเรียน 
 

1.  รวมกันระดมสมองใน
การสรุปใจความสําคัญ
เรื่อง “ไหเงินของพอ”  จาก
แผนภาพความคิด 
2.  เขียนสรุปใจความสําคัญ
เรื่อง “ไหเงินของพอ” เปน
รายบุคคล 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม 
การอานจับใจความเปน 
กลุมยอย โดยครูคอย
แนะนํา 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “กระตาย
นอยเจาปญญา”  และแจกตาราง  
KWL – Chart  ใหนกัเรียนฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการอานจับใจความ  นิทาน
เรื่อง “กระตายนอยเจาปญญา”       
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus  เปนกลุมยอย  โดยมีครู
คอยแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด 
 

1.  รวมกันปฏบิัติกจิกรรม
การอานจับใจความ
ประเภทบทอานนิทาน  
เรื่อง“กระตายนอยเจา
ปญญา”     ตามขั้นตอนการ
เรียนรูดวยเทคนิค  KWL  
Plus  เปนกลุมยอย 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

4.  การวัดและประเมินผล 1. สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2. ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3. ตรวจแบบทดสอบ 
 

1.  รวมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอน 
การจัดการเรยีนรู 
2.  สงตาราง KWL–Chart  
ที่ไดบันทึกคําตอบไว
เรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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นิทาน  เรื่อง  ไหเงินของพอ 

 
กาลครั้งหนึ่ง    ยังมีพอมายชาวนา  

คนหนึ่ง  ภรรยาของเขาไดเสียชีวิตไปหลายป
แลว  เขาจึงตองรับภาระเลี้ยงลูกชายสองคน
จนเติบใหญ 

ตอมา   ชาวนาผูนี้ไดลมปวยลง
และ   มีอาการหนักขึ้น  เมื่อเห็นวาตนเองคง
จะไมรอด  ชาวนาจึงเรียกลูกชายทั้งสองมา
และพูดวา 

“ลูกเอย  พอนั้นปวยหนักมากแลว  คงจะมีชีวิตอยูไดไมนาน เมื่อพอตายไป พอขอให
เจาทั้งสองจงรักใครปรองดองกัน   พอไมมีสมบัติอะไรให  นอกจากที่นาแปลงเดียวซ่ึงก็ไม  
มากนัก  ในที่นานี้ พอไดฝงไหเงินไหทองไว      คราใดที่เจาทั้งสองยากจนขัดสนก็จงพากันไป
ขุดมาใชนะลูกรัก” 

ลูกชายทั้งสองเมื่อไดฟงดังนั้น   ตางพากันรองไหดวยความเศราโศกเสียใจ  
ตอมาไมนาน...ชาวนาไดถึงแกกรรมลง 

เมื่อส้ินบิดา  พี่นองทั้งสองตองดํารงชีวิตตามลําพัง  โดยไมรูจะทํามาหากินอะไร  
นับวันมีแตความอดอยาก  ไดแตเที่ยวขอขาวปลาอาหารจากชาวบาน 

อยูมาวันหนึ่ง  พี่ชายนึกถึงคําพูดของบิดาได     จึงชวนนองชาวไปขุดดินในนาเพือ่หา
ไหเงินไหทอง  สองพี่นองชวยกันขุด...ขุด  ขุดเทาไรก็หาไหเงินไหทองไมพบ 

ทั้งสองจึงพากันเดินกลับบานดวยความผิดหวัง       และออนเพลีย  นองชาวนาพูดวา  
“พี่เอย!  นองวาเราขายที่นาแปลงนี้  แลวนําเงินมาซื้อขาวกินกันเถอะ  ถึงเราจะขุดอยางไรก็คงไม
พบไหเงินไหทองอยางที่พอวาหรอก 

พี่ชายนิ่งคิดอยูนานจึงตอบนองวา   “ ถาไมมีจริง  ๆ  ทําไมพอถึงบอกไว  พี่คิดวาเรา
อยาใจรอน ถาเราขายที่นาไป ไดเงินมาใชไมนานเทาไรเงินก็จะหมด  แลวเราสองคนพี่นองก็คง
ไมเหลืออะไร” 

“แลวเราจะทําอยางไรจึงจะพนจากความอดอยากอยางนี้”  นองชายถาม 
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“นองจา  ที่นาของเราถึงอยางไรก็ขุดดินกันจนทั่วนาแลว  เราไปขอเมล็ดพันธุ

ขาวเปลือกจากชาวบานมาปลูกในนาเราเถอะ  ถึงฤดูเก็บเกี่ยว  เราก็จะมีขาวกินและนาก็ยังคงเปน
ของเราตอไป”  พี่ชายกลาวตอบ 

เมื่อเห็นวาพี่ชายมีเหตุผลดี  พี่นองทั้งสองจึงพากันไปขอเมล็ดพันธุขาวเปลือกจาก
ชาวบาน  เขาทั้งสองนําเมล็ดพันธุขาวที่ไดนั้นมาหวานลงในที่นา 

เมื่อถึงฤดูฝน  ฝนตกลงมาพาใหพื้นดินชุมฉ่ํา  เมล็ดขาวในนาที่หวานไวก็เจริญเตบิโต
งอกงาม  สองพี่นอง...มองดูดวยความปลื้มใจ 

เมื่อตนขาวโตเต็มที่ ออกรวงสีเหลืองอราม สองพี่นองและเพื่อนบานมาชวยกัน  
เก็บเกี่ยวไดขาวเปนจํานวนมาก  พอที่จะเก็บไวกิน เผ่ือแผชาวบาน  แลวนําไปขายเปนเงินเก็บไว
ไดอีกเปนดังนี้ทุกป 

สองพี่นองจึงคิดไดวา  ไหเงินไหทองที่บิดาบอกไวนั้นที่แทก็คือผืนนาแหงนี้นี่เอง  
ซ่ึงถาเราขยันทํามาหากิน  เงินทองก็จะไมมีวันหมด  เปรียบประดุจการเก็บเงินไวในไห  แตถา
เมื่อใดเราไมรูจักทํามาหากิน  เงินทองที่มีอยูก็จะหมดไปไมวันใดก็วันหนึ่ง 

นับแตนั้นมา  สองพี่นองจึงขยันทํามาหากินและไมพบความอดอยากดังแตกอน  
อีกเลย 

 
 

มีทอง   สุวันวไิช (2540) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ไหเงินของพอ 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 
เรื่องไหเงินของพอ 

W 
ตองการรูอะไรอีกบาง 

เกี่ยวกับเรื่อง  ไหเงินของพอ 

L 
อานเรื่องไหเงนิของพอแลว 

รูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องไหเงินของพอ 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องไหเงินของพอ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 153

นิทาน  เรื่อง  กระตายนอยเจาปญญา 

มีแมกระตายตัวหนึ่งอยูในปากับลูกเล็ก ๆ สองตัว  ชื่อ กุกกิ๊ก  กับ ปุกปก ตางชวยกัน
ทํามาหากินอยางมีความสุขแต...แลววันหนึ่งแมกระตายปวยหนัก  ลูกกระตายจึงปรึกษากันเพื่อ
จะพาแมไปรักษาตัวพอดีมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผานมา ไดยินเรื่องที่ลูกกระตายปรึกษากัน
สุนัขจิ้งจอกรับอาสาจะชวยพาแมกระตาย ไปหาหมอซึ่งอาศัยอยูในถํ้าในปา  

ลูกกระตายดีใจมากที่มีคนมาชวยเหลือ ดังนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงพาแมกระตาย กุกกิ๊ก  
และ ปุกปก ไปที่ถํ้าแหงหนึ่ง" พวกหนูๆ รออยูนอกถํ้านี่แหละ ลุงจะพาแมของหนูเขาไปหาหมอ 

ในถํ้า "สุนัขจิ้งจอกบอกกับลูกกระตายทั้งสอง แลวตัวเองก็พาแมกระตายเขาไปในถ้ํา
สักครูหนึ่งลูกกระตายไดยินเสียงแมรองขอความชวยเหลือ 

" เสียงแมนี่ ! " กุกกิ๊กพูดอยางตกใจ   แลวชวนนอง
เขาไปแอบดู ก็พบวาแมกําลังถูก สุนัขจิ้งจอกทําราย...ลูกกระตาย
ทั้งสองพากันวิ่งออกมาจากถ้ํา   " จะทํายังไงกันดีนี่"  ลูกกระตาย
ทั้งสองตางมองหนาปรึกษากัน  แตคิดอะไรยังไมออก  

"เอาอยางนี้ดีกวา" ปุกปกพูดขึ้น  
"ทําอยางไรดีละ" กุกกิ๊กถาม ปุกปกจึงออกอุบายได

ความคิดใหกับ กุกกิ๊กลูกกระตายทั้งสองจึงแกลงสงเสียงรองแบบดัง ๆ พรอม ๆ กัน เจาสุนัข
จิ้งจอกไดยินเขา ตกใจ จึงออกมาดู 

"แผนดินถลมฟาทลายหรือไงหา พวกเจา"  สุนัขจิ้งจอก ถามดวยความโมโหยิ่งนัก 
"หากพวกเจาขืนสงเสียงดังกันแบบนี้  หมอก็รักษาแมของพวกเจาไมไดแน ๆ"  " คือ พวกเรา
อยากไดดอกบัวที่อยูตรงโนนนะ"  กุกกิ๊กพูดแบบออน ๆ พรอมชี้ขาหนาไปที่ลําธารไมไกล จาก
ถํ้ามากนัก 

"เวลาที่แมหายดีแลว  พวกหนูจะไดมีของมาฝากแม  พาหนูไปเก็บดอกบัวหนอย  
นะจะ คุณลุงใจดีรูปหลอ"   "ยุงจริงเชียว"  เจาสุนัขจิ้งจอกบนแตก็เดินนําหนาไปถึงกลางสะพาน  
ขามลําธาร 

"หนูอยากไดดอกโนนจะลุง"  กุกกิ๊ก แกลงชี้ไปยังดอกบัวที่อยูไกล ๆ "ดอกใหญ  
ดีจังเลย"  สุนัขจิ้งจอกพยายามยื่นหนาออกไป เพื่อจะงับดอกบัวจนสุดตัว ตามที่กุกกิ๊กตองการ  
ลูกกระตายไดโอกาส จึงกัดขาหลังของสุนัขจิ้งจอกอยางรุนแรง 
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สุนัขจิ้งจอกทั้งตกใจและเจ็บ  จึงพุงตัวไปขางหนาตามสัญชาติญาณ ตกลงไปในน้ํา 

สุนัขจิ้งจอกวายน้ําไมเปน น้ําทั้งลึกทั้งหนาวมันจึงจมน้ําตาย 
 ในที่สุดกุกกิ๊ก และ ปุกปก ชวยกันพยาบาลแมกระตายจนอาการดีขึ้นและในที่สุดก็

หายเปนปกติแมกระตายและลูก ๆ จึงอยูดวยกันอยางมีความสุขอีกครั้ง 
 
 

http://www.thaitv3.com 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  กระตายนอยเจาปญญา 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 

เรื่องกระตายนอยเจาปญญา 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ
เรื่อง  กระตายนอยเจาปญญา 

L 
อานเรื่องกระตายนอย 

เจาปญญาแลวรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องกระตายนอยเจาปญญา 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องกระตายนอยเจาปญญา 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  กระตายนอยเจาปญญา 

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากนิทานเรื่อง  กระตายนอยเจาปญญา  ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของนิทานเรื่องกระตายนอยเจาปญญา  คือ ...........................................................  

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

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

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

2. ผูเขียนนิทานเรื่องกระตายนอยเจาปญญา  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของนิทานเรื่องกระตายนอยเจาปญญา  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนไดประโยชนอะไรจากการอานนิทานเรื่องกระตายนอยเจาปญญา และนําไปใช          
ในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตารางที่  32 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  2 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความบทรอยกรอง  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของ     

เนื้อเรื่องหรือ ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ   ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น  บทรอยกรองเปนงานเขียนประเภทหนึ่ง ที่ตองอาศัยทักษะการอาน
จับใจความ    เพราะผู เขียนจะสอดแทรกแนวคิด  ทัศนคติไว เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน            
จับใจความไดดี ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความบทรอยกรอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของบทรอยกรอง 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานบทรอยกรอง 

สาระการเรียนรู 
1. บทรอยกรอง  เร่ืองดาวลูกไก    และ  ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 
2. การอานบทรอยกรอง 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อาน    

ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน    ระบุแนวคิดสําคัญของบทรอยกรอง   และ ระบุประโยชนที่ไดรับจาก
การอานบทรอยกรอง 
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สื่อการเรียนรู 
1. บทรอยกรอง    เรื่อง   ดาวลูกไก   และ  ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 
2. ตาราง  KWL  Plus 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 
การอานเนื้อหาประเภท    
บทรอยกรองและการ
เรียนรูตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWL  Plus 
 
 
 
 
 
     
 
  

1.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู        
ใหนกัเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก 
การอานจับใจความประเภท 
บทรอยกรอง 
2.  ครูอธิบายความรูพื้นฐานเรื่อง 
บทรอยกรอง โดยอธิบายในหัวขอ   
-  ความหมายของบทรอยกรอง 
-  ประโยชนทีไ่ดจากบทรอยกรอง 
-  ลักษณะของบทรอยกรอง 
-  ขอคิดและคติพจนที่ไดจาก 
บทรอยกรอง 
3. ทบทวนขั้นตอนการเรยีนรูตาม 
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL – Chart   
 

1.ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค       
การเรียนรู และการอาน 
จับใจความประเภท 
บทรอยกรอง 
2. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบนัทกึลงใน
ตาราง KWL – Chart   
 
 
 
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 

1. ครูเปดเพลง “ดาวลูกไก” แลว
สนทนาความหมายของเนื้อเพลง 

1. นักเรียนฟงเพลง      
“ดาวลูกไก” แลวสนทนา
ความหมายจากเนื้อเพลง 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus  มี 5  ขั้นตอน  
ดังนี ้
ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอนการ
อาน  ขั้น  K – (What  we  
know ) 
นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน 

1.  ครูติดบัตรคํา “ ดาวลูกไก “ 
2. ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับเนื้อเพลง “ดาวลูกไก” บันทึก
คําตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 
 

1.  อานบัตรคํา 
2. ชวยกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ “เพลง
ดาวลูกไก” 

3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ในตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 
 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับบทรอยกรองเรื่อง"ดาวลูกไก” 
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ โดยครูคอยชวยเหลือ   
แนะนํา  และตัง้คําถามรวมกับ
นักเรียน  เชน 
- ขอความใดทีแ่สดงความรักของแม 
ที่มีตอลูก 
- บทรอยกรองนี้ใหขอคิดในเรื่องใด 
- ผูเขียนมีจดุมุงหมายอยางไร 
 

1. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ            
การตั้งคําถามประเภท
ตาง ๆ  
2. รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ 
“ดาวลูกไก” 
3. บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติมแลวบนัทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อาน ขั้น L (What  we  have  
learned) นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่องที่อาน 
 
 
 

1.  แจกประเภทบทอานบทรอยกรอง
เรื่อง“ดาวลูกไก”ใหนักเรียนอานในใจ 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอาน 
บทรอยกรอง เรื่อง”ดาวลูกไก” 
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั 
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว    
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไว    
ในชอง W  วาตอบคําถามไดครบ    
ทุกขอหรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได ไวที่สวนทายของตารางชอง  W 

1.  อานในใจบทรอยกรอง 
“ดาวลูกไก”   
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอาน  
บทรอยกรอง เรื่อง  
ดาวลูกไก 
3.  บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง  L 
เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ
ความรูที่ไดเรยีนรูไปแลว  
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดแลว
บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง  W เปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 
 

1.  ทบทวนรูปแบบการสรางแผนภาพ
ความคิด  ใหกบันักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนัแสดง  
ความคิดเหน็ในการสรางแผนภาพ
ความคิดบทรอยกรองเรื่อง “ดาวลูกไก” 

1.  ตอบคําถามครูและ
รวมแสดงความคิดเห็น
ในการสรางแผนภาพ
ความคิดเรื่อง ดาวลูกไก 
2.  สรางแผนภาพ
ความคิดบทรอยกรอง
เรื่อง “ดาวลูกไก” เปน
รายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.  ทบทวนความรูเรื่องการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรยีน 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรอง 
“ดาวลูกไก” จากแผนภาพความคิด 

1.  รวมกันระดมสมอง
ในการสรุปใจความ
สําคัญของบทรอยกรอง
เรื่อง “ดาวลูกไก” จาก
แผนภาพความคิด 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานจับใจความเปน 
กลุมยอย โดยครูคอยแนะนํา 
 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “ขุนชาง
ขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม” และ
แจก ตาราง  KWL – Chart  ให 
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน 
จับใจความ บทรอยกรอง  ตามขั้นตอน
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  
เปนกลุมยอย  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

1.  รวมกันปฏบิัติ
กิจกรรมการอาน         
จับใจความประเภท    
บทรอยกรอง  เร่ือง    
“ขุนชางขุนแผน  ตอน
กําเนิดพลายงาม”  ตาม
ขั้นตอนการเรยีนรูดวย
เทคนิค  KWL  Plus  เปน
กลุมยอย 
 

4.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  รวมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอน 
การจัดการเรยีนรู 
2.  สงตาราง  KWL – 
Chart  ที่ไดบนัทึก
คําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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บทรอยกรอง  เรื่อง  ดาวลูกไก 

 
กาลครั้งหนึ่งเนิ่นนานนานมาแลว สองตายายเลี้ยงไกแกวแววสดใส 

เฝาเอ็นดูทะนุถนอมดั่งดวงใจ จนเจาไกสํานึกในบุญคุณ 
เจาไกก็ออกไขมาเจ็ดฟอง ตาเฝามองฟูมฟกรักเกื้อหนุน 
เมื่อเจ็ดใบไดปริแตกแรกอรุณ ยายเกื้อกูลเจาลูกไกทั้งเจ็ดตัว 

สองตายายรักยิ่งเปนหนักหนา เปนยอดยาใจในถวนทั่ว 
เฝาดูแลไกแกวทั้งแปดตัว เสมือนตัวเปนลูกรักสมัครใจ 
เจาไกกลาก็ดูแลลูกไกแกว ใหคลาดแคลวปองปกคอยขบัไล 
ลูกไกร่ืนมีแมไกคอยคุมภัย มิมีใครทําอะไรลูกไกได 

คร้ันวันหนึ่งพระธุดงคมาตรงหนา ปกกลดคา  ณ ชายปาใกลอาศัย 
สองตายายพลันคิดกุศลใจ จะไดใสบาตรพระกะทําบุญ 
ทําอยางไรเมื่อฟกแฟงและแตงราน เหี่ยวเฉาไปมิทนทานแตส้ินสูญ 
ผลหมากรากไมไมเกื้อกูล อยากทําบุญกลับไมมีอะไรให 

ตาบอกยายจะแกงไกถวายพระ กุศลจะแรงกลาอยาสงสัย 
ถวายสิ่งของรักหักหามใจ ยายรํ่าไหบอกตามใจของตานั้น 
อันแมไกไดยินเสียงตาบอก ก็ช้ําชอกโอบลูกไกใหอาสัญ 
โอแมจาแมรองไหทําไมกัน โอลูกนั้นเจาอยารูหดหูใจ 

ขอแทนคุณตายายดวยการณนี้ หวงแตลูกจะมีความหวั่นไหว 
เห็นตามาถือมีดแทบขาดใจ บอกลูกนอยอยาเสียใจในการลา 
เห็นมีดขาววาววับปาดคอแม ลูกไกแจรองรํ่ารองเรียกหา 
เห็นตารองครวญคร่ําชํ้าน้ําตา เห็นยายพาสายตาหลบหนาไป 

สุดอาลัยเห็นมารดาถูกฆาแกง กองไฟแดงแรงลุกโชนยิ่งหวั่นไหว 
ลูกไกส้ินดิ้นกระโจนเขากองไฟ ไฟผลาญไหมรางลูกไกทั้งเจ็ดตัว 
กอกําเนิดเกิดเปนดาวพราวระยับ ดาวลูกไกสวางวับไปถวนทั่ว 
ดวยเหตุแหงกุศลที่เมามัว ฆาแมไกของตัวตายจากไป 

http://www.thaipoem.com 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ดาวลูกไก 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 
เรื่องดาวลูกไก 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง  ดาวลูกไก 

L 
อานเรื่องดาวลกูไก 
แลวรูอะไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องดาวลูกไก 
 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องดาวลูกไก 
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บทรอยกรอง  เรื่อง  ขุนชางขุนแผน 
ตอน  กําเนิดพลายงาม 

 
แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน  

จะกินนอนวอนวาเมตตาเตือน จะจากเรือนรางแมไปแตตัว 
แมวันทองของลูกจงกลับบาน  เขาจะพาลวาวุนแมทูนหัว  
จะกมหนาลาไปมิไดกลัว  แมอยามัวหมองนักจงหักใจ  

 นางกอดจูบลูบหลังแลวส่ังสอน  อํานวยพรพลายนอยละหอยไห  
พอไปดีศรีสวัสดิ์กําจัดภัย  จนเติบใหญยิ่งยวดไดบวชเรียน  
ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ  เจาจงอุตสาหทําสม่ําเสมียน  
แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน  จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ  

 ลูกก็แลดูแมแมดูลูก  ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล  
สะอื้นร่ําอําลาดวยอาลัย  แลวแข็งใจจากนางตามทางมา  
เหลียวหลังยังเห็นแมแลเขมน  แมก็เห็นลูกนอยละหอยหา  
แตเหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ  โอเปลาตาตางสะอื้นยืนตะลึง 

 
 
 

หนังสืออานเพิ่มเติมบทอาขยานภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 1 – 4 (2545 : 38) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 
เรื่องขุนชางขุนแผน 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง  ขุนชางขุนแผน 

L 
อานเรื่องขุนชางขุนแผน 

แลวรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องขุนชางขนุแผนตอนกําเนิดพลายงาม 
 
 
 

สรุปใจความสาํคัญเรื่องขุนชางขนุแผนตอนกําเนิดพลายงาม 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม 

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากบทรอยกรองเรื่อง  ขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม  

ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของบทรอยกรองเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม  คือ ..........................  

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

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

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

2. บทรอยกรองเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของบทรอยกรองเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนสามารถนําขอคิดที่ไดจากการอานบทรอยกรองเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนกําเนิด       
พลายงาม  ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตารางที่  33 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  3 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความบทรอยกรอง  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของ     

เนื้อเรื่องหรือ ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ   ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น  บทรอยกรองเปนงานเขียนประเภทหนึ่ง ที่ตองอาศัยทักษะการอาน
จับใจความ    เพราะผู เขียนจะสอดแทรกแนวคิด  ทัศนคติไว เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน            
จับใจความไดดี ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความบทรอยกรอง 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของบทรอยกรอง 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานบทรอยกรอง 

สาระการเรียนรู 
1. บทรอยกรอง  เร่ือง ผูชนะ และ ขาวกับวิถีชีวิตไทย   
2. การอานบทรอยกรอง 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของบทรอยกรองที่อาน    

ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน    ระบุแนวคิดสําคัญของบทรอยกรอง   และ ระบุประโยชนที่ไดรับจาก
การอานบทรอยกรอง 
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สื่อการเรียนรู 
1. บทรอยกรอง    เรื่อง   ผูชนะ  และ ขาวกับวิถีชีวิตไทย  
2. ตาราง  KWL  Plus 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 
การอาน  ประเภทบทอาน  
บทรอยกรองและการ
เรียนรูตามขั้นตอนของ
เทคนิค  KWL  Plus 
 
 
 
 
 
     
 
  

1.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู ให
นักเรียนทราบ โดยในชัว่โมงนี้ฝก 
การอานจับใจความประเภทบทอาน 
บทรอยกรองอีกครั้งหนึ่ง 
2.  ครูทบทวนความรูพื้นฐานเรื่อง 
บทรอยกรอง โดยอธิบายในหัวขอ   
-  ความหมายของบทรอยกรอง 
-  ประโยชนทีไ่ดจากบทรอยกรอง 
-  ลักษณะของบทรอยกรอง 
-  ขอคิดและคติพจนที่ไดจาก 
บทรอยกรอง 
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม 
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL – Chart   

1.ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงคการ
เรียนรู และการอาน 
จับใจความประเภท 
บทรอยกรอง 
2. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบนัทกึลงใน
ตาราง KWL – Chart   
 
 
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 

1. ครูใหนักเรยีนฟงเทปการอาน
ทํานองเสนาะ  “ ผูชนะ ”แลวสนทนา
ความหมายของบทรอยกรอง 

1. นักเรียนฟง การอาน
ทํานองเสนาะ“ ผูชนะ ” 
แลวสนทนาความหมาย
ของบทรอยกรอง 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus  มี 5  ขั้นตอน  
ดังนี้ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน    
การอาน  ขั้น  K – (What  
we  know )นักเรียนรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง      
ที่อาน 

1.  ครูใหนักเรยีนดภูาพบุคคลผูที่
ประสพความสําเร็จในดานตาง ๆ 
2. ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว เชน 
- ทาํอยางไรจึงจะประสพความสําเร็จ 
ในสิ่งที่เราคาดหวังไว  แลวบันทึก
คาํตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 
 

1.  ดูภาพบุคคลที่ประสพ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ 
2. ชวยกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ 
วิธีการที่จะปฏบิัติตน
อยางไรจึงจะพบกับ
ความสําเร็จ 
3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ในตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 
 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับบทรอยกรองเรื่อง “ผูชนะ” 
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ โดยครูคอยชวยเหลือ   
แนะนํา  และตัง้คําถามรวมกับ
นักเรียน  เชน 
- นักเรยีนตั้งความหวังเกีย่วกับอนาคต
ไวอยางไรบาง 
- ใจความสําคัญของบทรอยกรองคือ
ส่ิงใด 
- ผูเขียนมีจดุมุงหมายอยางไร 
 

1. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ            
การตั้งคําถามประเภท
ตาง ๆ  
2. รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ       
บทรอยกรอง “ผูชนะ” 
3. บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติมแลวบนัทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อาน ขั้น L (What  we  have  
learned) นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง          
ที่อาน 
 
 
 

1.  แจกประเภทบทอานบทรอยกรอง
เรื่อง “ผูชนะ”ใหนกัเรียนอานในใจ 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอาน 
บทรอยกรองเรื่อง“ผูชนะ” 
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั 
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว    
กับสิ่งที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวใน
ชอง W  วาตอบคําถามไดครบทุกขอ
หรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได ไวที่สวนทายของตารางชอง  W 

1.  อานในใจบทรอยกรอง 
เรื่อง “ผูชนะ” 
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอาน  
บทรอยกรอง เรื่อง  
“ผูชนะ” 
3.  บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง  L 
เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ
ความรูที่ไดเรยีนรูไปแลว  
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดแลว
บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง  W เปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 
 

1.  ทบทวนรูปแบบการสรางแผนภาพ
ความคิด  ใหกบันักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนัแสดง  
ความคิดเหน็ในการสรางแผนภาพ
ความคิดบทรอยกรองเรื่อง “ผูชนะ” 
 

1.  ตอบคําถามครูและ
รวมแสดงความคิดเห็น
ในการสรางแผนภาพ
ความคิดเรื่อง “ผูชนะ” 
2.  สรางแผนภาพ
ความคิดบทรอยกรอง
เรื่อง “ผูชนะ” เปน
รายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก  
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.  ทบทวนความรูเรื่องการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรยีน 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัสรุป
ใจความสําคัญของบทรอยกรอง 
เรื่อง“ผูชนะ”จากแผนภาพความคิด 

1.  รวมกันระดมสมอง
ในการสรุปใจความ
สําคัญของบทรอยกรอง
เรื่อง “ผูชนะ” 
จากแผนภาพความคิด 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานจับใจความเปน 
กลุมยอยโดยครูคอยแนะนํา 
 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “ ขาวกับ
วิถีชีวิตไทย” และแจก ตาราง KWL – 
Chart  ใหนกัเรียนฝกปฏิบัตกิิจกรรม
การอานจับใจความบทรอยกรอง    
ตามขั้นตอนการเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus  เปนกลุมยอย  โดยมีครู
คอยแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด 

1.  รวมกันปฏบิัติกิจกรรม
การอานจับใจความ
ประเภทบทรอยกรอง  
ตามขั้นตอนการเรียนรู
ดวยเทคนิค  KWL  Plus  
เปนกลุมยอย 
 

4.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  รวมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอน 
การจัดการเรยีนรู 
2.  สงตาราง  KWL – 
Chart  ที่ไดบนัทึก
คําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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บทรอยกรอง  เรื่อง  ผูชนะ 

 
 

เมื่อทําการสิ่งใดดวยใจรัก ถึงงานหนักก็เบาลงแลวคร่ึงหนึ่ง 
ดวยใจรักเปนแรงที่เรารึง ใหมุงมั่นฝนถึงซ่ึงปลายทาง 

เมื่อทําการสิ่งใดใจบากบั่น ไมไหวหวั่นอุปสรรคเปนขวากขวาง 
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไมละวาง งานทุกอยางเสร็จเพราะกลาพยายาม 

เมื่อทําการสิ่งใดใจจดจอ คอยเติมตอตั้งจิตไมคิดขาม 
ทําดวยใจเปนชีวิตคอยติดตาม บังเกิดผลงอกงามตามตองการ 

เมื่อทําการสิ่งใดใครควรคิด เห็นถูกผิดแกไขใหพนผาน 
ใชสมองตรองตริคิดพิจารณ ปรากฏงานกาวไกลไมลําเค็ญ 

ความสําเร็จจะวาใกลก็ใชที่ จะวาไกลฤาก็มีอยูใหเห็น 
ถาจริงจังตั้งใจไมยากเย็น และจะเปนผูชนะตลอดกาล 
 
 

บุญเสริม   แกวพรหม (2544 : 54) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ผูชนะ 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับเรื่องผูชนะ 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง  ผูชนะ 

L 
อานเรื่องผูชนะแลวรู

อะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องผูชนะ 
 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องผูชนะ 
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บทรอยกรอง  เรื่อง  ขาวกับวิถีชีวิตไทย 

 
 เมล็ดขาวมีคุณคา เล้ียงกายาใหเติบใหญ 
ขั้นตอนนั้นมากไซร กวาจะไดใหเรากิน 
 ชาวนาตองลําบาก กลบไถถากเตรียมพื้นดิน 
กําจัดวัชพืชส้ิน ปลอยน้ํารินเขานาได 
 ขาวแรกคือขาวกลา ที่ชาวนาหวานเอาไว 
คร้ันตนโตสมวัย จึงถอนไปดําในนา 
 หกเดือนผานพนไป ขาวนั้นไซรออกรวงมา 
อีกสามเดือนอรามตา ขาวในนาเปนสีทอง 
 รวมแรงกันแข็งขัน เคียวเกี่ยวพลันมั่นประคอง 
ผลิตผลทุงรวงทอง สมดังปองขาวเปลือกงาม 
 ตองนวดและฝดขาว ระยะยาวหลายโมงยาม 
เปนเมล็ดอรามงาม กินเวลาเปนหลายวัน 
 ไดขาวเปลือกมาสี ทุกชีวีสุขีพลัน 
หยาดเหงื่อแรงงานนั้น ไดแบงปนเปนขาวแทน 
 ขาวสารเมล็ดขาว รูปเรียวยาวงามเหลือแสน 
หุงหอมอรอยแมน ขาวจากแดนทิพยสวรรค 
 ขอบคุณแมโพสพ พาใหพบความมหัศจรรย 
ขาวไทยพาใหฉัน ยืดถือมั่นในความดี 
 ขยันและขันแข็ง ตองลงแรงจึงจะมี 
โภคผลอันเปนศรี สวัสดีมีแกตัว 

 
 
 

วิมลศรี  ศุษิลวรณ (2544 : 26 – 27) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ขาวกับวิถีชีวิตไทย 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 

เรื่องขาวกับวถีิชีวิตไทย 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่องขาวกับวถีิชีวิตไทย 

L 
อานเรื่องขาวกบัวิถีชีวิตไทย

แลวรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  ขาวกับวิถีชีวิตไทย 

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากบทรอยกรองเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย  ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของบทรอยกรองเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย  คือ ......................................................  

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

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

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

2. ผูแตงบทรอยกรองเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของบทรอยกรองเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนสามารถนําขอคิดที่ไดจากการอานบทรอยกรองเรื่องขาวกับวิถีชีวิตไทย  ไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 179

ตารางที่  34 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  4 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความเรื่องสั้น  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเนื้อเร่ือง

หรือ ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ   ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น   เรื่องส้ันเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยทักษะการอาน        
จับใจความ    เพราะผูเขียนจะสอดแทรกแนวคิด   ทัศนคติไว  เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน           
จับใจความไดดี ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความเรื่องสั้น 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของเรื่องสั้นที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องสั้น 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานเรื่องสั้น 

สาระการเรียนรู 
1. เรื่องสั้น  เร่ืองชอบกินหัวปลา    และ  คนชั่วเกิดเปนหมู 
2. การอานเรื่องสั้น 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของเรื่องสั้นที่อาน    ระบุ

จุดมุงหมายของผูเขียน    ระบุแนวคิดสําคัญของเรื่องสั้น   และ ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน
เรื่องสั้น 
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สื่อการเรียนรู 
1. เรื่องสั้น    เรื่อง   ชอบกินหัวปลา   และ  คนชั่วเกิดเปนหมู 
2. ตาราง  KWL  Plus 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 
การอาน  ประเภทบทอาน  
เรื่องสั้นและการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  KWL  
Plus 
 
 
 
 
 
     
  

1.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู        
ใหนกัเรียนทราบ โดยในชั่วโมงนี้ฝก 
การอานจับใจความประเภทเรื่องสั้น 
2.  ครูอธิบายความรูพื้นฐานเรื่องสั้น 
โดยอธิบายในหัวขอ   
-  ความหมายของเรื่องสั้น 
-  ประโยชนทีไ่ดจากเรื่องสั้น  
-  ลักษณะของเรื่องสั้น 
-  ขอคิดและคติพจนที่ไดจากเรื่องสั้น  
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม 
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL – Chart   
 

1.ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค 
การเรียนรู และการอาน 
จับใจความประเภท 
เรื่องสั้น  
2. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบนัทกึลงใน
ตาราง KWL – Chart   
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 

1. ครูเปดเพลง “คาน้ํานม”  
แลวสนทนาความหมายของเนื้อเพลง 

1. นักเรียนฟงเพลง        
“คาน้ํานม” แลวสนทนา
ความหมายจาก เนื้อเพลง 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus  มี 5  ขั้นตอน  
ดังนี้ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน    
การอาน ขั้น K – (What we  
know) นักเรยีนรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1.  ครูใหนักเรยีนดภูาพความสัมพันธ
ของแมที่มีตอลูก 
2. ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับเรื่อง ความรักของแมที่มีตอ
ลูก  การเลี้ยงดลููก  การเสียสละเพื่อลูก
แลวบันทกึคําตอบที่ไดลงในตาราง 
ชอง K 
 

1.  ดูภาพกิจกรรมวันแม 
2. ชวยกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ ความ
รักของแมที่มตีอลูก 
3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ในตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 
 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับเรื่องสัน้“ชอบกินหวัปลา” 
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ โดยครูคอยชวยเหลือ   
แนะนํา  และตัง้คําถามรวมกับ
นักเรียน  เชน 
- การกระทําเชนไรที่แสดงใหเห็นวา
แมรักและทําเพื่อลูก 
- ประสบการณที่พบในชีวิตจริง 
- เรื่องสั้นนี้ใหขอคิดในเรื่องใด 
- ผูเขียนมีจดุมุงหมายอยางไร 
 

1. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การตั้งคําถามประเภท
ตาง ๆ  
2. รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ 
เรื่อง “ชอบกินหัวปลา” 
3. บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติมแลวบนัทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3  กิจกรรมหลัง 
การอาน ขั้น L (What  we  
have  learned) นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง          
ที่อาน 
 
 
 

1.  แจกประเภทบทอานเรื่องสั้น“ชอบ
กินหวัปลา”    ใหนกัเรียนอานในใจ 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอานเรื่องสั้น
“ชอบกินหวัปลา”     
3.  บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรยีนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั 
จัดลําดับบทอานที่ไดเรยีนรูแลว 
5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว กับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวในชอง 
W วาตอบคําถามไดครบทุกขอหรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได ไวที่สวนทายของตารางชอง  W 

1.  อานในใจเรื่องสั้น 
“ชอบกินหวัปลา”       
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอาน เร่ืองสั้น 
“ชอบกินหวัปลา”     
3.  บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง  L 
เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ
ความรูที่ไดเรยีนรูไปแลว  
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดแลว
บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง  W เปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 
 

1.  ทบทวนรูปแบบการสรางแผนภาพ
ความคิด  ใหกบันักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนัแสดง  
ความคิดเหน็ในการสรางแผนภาพ
ความคิดเรื่องสั้น“ชอบกินหวัปลา”     

1.  ตอบคําถามครูและ
รวมแสดงความคิดเห็น
ในการสรางแผนภาพ
ความคิดเรื่องสั้น  
“ชอบกินหวัปลา”     
2.  สรางแผนภาพ
ความคิดเรื่องสั้น  
“ชอบกินหวัปลา”  เปน
รายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.  ทบทวนความรูเรื่องการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรยีน 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องสั้น“ชอบกิน 
หัวปลา”    จากแผนภาพความคิด 

1.  รวมกันระดมสมอง
ในการสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องส้ัน  
“ชอบกินหวัปลา”  จาก
แผนภาพความคิด 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานจับใจความ        
เปนกลุมยอยโดยครูคอย 
แนะนํา 
 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “ คนชั่ว   
เกิดเปนหม”ู และแจก ตาราง  KWL – 
Chart  ใหนกัเรียนฝกปฏิบัตกิิจกรรม
การอานจับใจความเรื่องสั้นตาม
ขั้นตอนการเรยีนรูดวยเทคนคิ  KWL  
Plus  เปนกลุมยอย  โดยมีครูคอย
แนะนําชวยเหลืออยางใกลชดิ 

1.  รวมกันปฏบิัติ
กิจกรรมการอาน         
จับใจความประเภท  
เรื่องสั้น เร่ือง “คนชั่วเกดิ
เปนหม”ู  ตามขั้นตอน
การเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL Plus  เปนกลุมยอย 
 

4.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  รวมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอน 
การจัดการเรยีนรู 
2.  สงตาราง  KWL – 
Chart  ที่ไดบนัทึก
คําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  ชอบกนิหวัปลา 

หญิงมายผูหนึ่ง หลังจากสามีตายจาก นางตอง
ดูแลลูกทั้งส่ีคนเพียงลําพัง เปนที่นายกยองสรรเสริญ เพราะ          
ไมเพียงแตนางจะทุมเท สงเสียลูกๆทั้งสี่   ใหไดรูเรียน          
ในขั้นสูงแลวลูก ๆ ทั้งสี่ก็ยังมีหนาที่การงานที่ดีในสังคม      
อีกดวย  อยูมาวันหนึ่ง แมผูเหน็ดเหนื่อยตรากตรําตลอด
ชีวิตไดลมปวยลง ลูกๆทั้งสี่ตางคอยดูแลปรนนิบัติแม                 
ดวยจิตกตัญู อีกทั้งอาหารทั้งสามมื้อก็ไดตกลงกันวา ลูกทั้งส่ีจะเปนคนจัดหา และลงมือปรุงเอง 
นั่นก็คือ  “หัวปลา”   ส่ิงที่แมชอบทานมากที่สุด     หลังจากรับประทานอาหารที่ประกอบดวย  
หัวปลาไปหลายมื้อ นางจึงเอยถามลูก ๆ  วา 

“ทําไมทุกมื้อ มีแตหัวปลาละลูก?”     “ แมครับ !   นี่เปนอาหารที่แมชอบทานที่สุด
มิใชดอกหรือครับ? ”  ถึงตอนนี้ นางไมอาจที่จะกลั้นน้ําตาเอาไวไดอีก  จึงไดเอยความลับที่เก็บ
ไวมานานหลายป  “เจาลูกโงเอย!  มินาละเจาทั้งหลาย  จึงปรุงอาหารที่ประกอบไปดวยหวัปลาให
แม ทุกมื้อ   แตเมื่อมาถึงวันนี้แลว  แมไมจําเปนที่จะตองปดบังพวกเจาอีกตอไป  แมกินหัวปลา
มาหลายสิบป ทั้งๆที่ไมเคยชอบกินมันเลย   แตกอนครอบครัวของเรายากจน   เจาทั้งสี่ตางก็ชอบ
กินเนื้อปลากันทั้งนั้น หากแมกิน... พวกเจาก็ไดกินนอยลง แตหากไมกิน ก็กลัวเจาจะไมสบายใจ 
ก็เลยแสรงบอกเจาทั้งหลาย วาแมชอบกินหัวปลา ใชวาแมจะไมชอบกินเนื้อปลา แทจริงแลวไม
กลาแยงพวกเจากินตางหาก! ” 

เมื่อไดฟงแมพูดจบ ลูกทั้งสี่จึงพากันรีบคุกเขาขอโทษ แทจริงแลว แม เปนผูยิ่งใหญ
กวาที่พวกเขาคิดไวมากเหลือเกิน 

 
 

http://www.nongmaiclub.com 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ชอบกนิหัวปลา 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 
เรื่องชอบกินหวัปลา 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่องชอบกินหวัปลา 

L 
อานเรื่องชอบกินหวัปลา     

แลวรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องชอบกินหัวปลา 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องชอบกินหัวปลา 
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เรื่องสั้น  เรื่อง  คนชั่วเกิดเปนหมู 

 
ซือชินจง เปนคนสันดานบาปหยาบชา ไมประกอบ

สัมมาชีพ เที่ยวขมเหงระรานชาวบาน  วันหนึ่งซือชินจงปวย
หนักกะทันหัน ขณะที่กําลังจะสิ้นใจ พระหยินสุยไดผานมา
แถวนั้น พระหยินสุย รูมากอนวาซือชินจงเปนคนชั่วราย บัดนี้
เห็นเขา   นาเวทนา บังเกิดเมตตาจึงเดินมาที่หนาเตียงกลาวกับ
เขาวา       “ซือชินจง แตไหนมาโยมไมรูจักทําดี เอาแตขมเหง
ชาวบาน บัดนี้บาปกรรมเต็มลน อาตมาเกรงวาภายหนาโยมจะ
ถูกกรรมสนอง โยมรีบขมากรรมเถิด มิเชนนั้น โยมตายแลวคงตองไปเกิดเปนหมู” 

ซือชินจงรูตัววาตนกําลังจะตาย ไดฟงพระพูดเชนนี้รูสึกกลัวมาก ในใจคิดวาตลอด
ชีวิตขมเหงชาวบาน ขมขูรีดไถ ปลนฆา ความชั่วทุกอยางทํามาหมด ตายแลวคงไมไดไปที่ดีแน 
ตอนนี้จะกลับตัวไมทันแลว แตเมื่อคิดวาตองไปเกิดเปนหมู ถูกคนแลเนื้อเฉือนหนัง อดไมได  
ที่จะเวทนาตนเอง บัดนี้มีพระมาเตือนใหขมากรรม   ก็รูสึกดีใจจึงเอามือขางซายวางที่หนาอก
ทําทาเหมือนขมากรรม พระ หยินสุยเห็นดังนั้นก็กลาววา “ดี ดี รูจักขมากรรมก็ดีแลว  แตโยม  
ใชเพียงมือซาย  ขางเดียวไหวพระ ยังไมอาจหลีกเลี่ยงจากเปนหมู แตมือขางซายยังสามารถรอด
พนจากมือหมูได เหตุนี้จึงรอดจากถูกมีดแลเฉือน” 

หลังจากซือชินจงตายได 7 วัน แมหมูบานแซเฉินไดออกลูก “หมูประหลาด” ตัวหนึ่ง 
ลูกหมูตัวนี้ขาหนาขางซายเหมือนมือคนมีหานิ้วครบถวน ชาวบานตางแหกันมาชมดู บางคนนึก
ถึงคําพูดของพระหยินสุย จึงเชื่อวาลูกหมูตัวนี้ตองเปนซือชินจงมาเกิดแน  ขาวนี้รูถึงลูกหลาน
ของซือชินจง 

พวกลูกหลานจึงมาขอซื้อลูกหมูประหลาดนี้ แลวนําไปปลอยที่วัดแหงหนึ่ง 
 
 

                                                                                                      htpp://www.mindcyber.com 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  คนชั่วเกิดเปนหมู 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 

เรื่องคนชั่วเกดิเปนหม ู

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง คนชั่วเกดิเปนหม ู

L 
อานเรื่องคนชั่วเกดิเปนหมู  

แลวรูอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู 

สรุปใจความสําคัญเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  คนชั่วเกิดเปนหม ู

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากเรื่องสั้นเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู  ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของเรื่องสั้นเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู  คือ.................................................................  

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

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

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

2. ผูเขียนเรื่องสั้นเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของเรื่องคนชั่วเกิดเปนหมู  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนสามารถนําขอคิดที่ไดจากการอานเรื่องสั้นเรื่องคนชั่ว เกิดเปนหมู  ไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตารางที่  35 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  5 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความสารคดี  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเนื้อเร่ือง

หรือ ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ   ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น     สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยทักษะการอาน                
จับใจความ   เพราะผู เขียนจะสอดแทรกแนวคิด  ทัศนคติไว  เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน            
จับใจความไดดี ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความสารคดี 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของสารคดีที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดี 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดี 

 
สาระการเรียนรู 

1. สารคดี  เร่ือง น้ํามัน   และ  ไขมุก 
2. การอานสารคดี 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของสารคดีที่อาน    ระบุ

จุดมุงหมายของผูเขียน   ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดีและ ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานสาร
คดี 
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สื่อการเรียนรู 
1. สารคดี  เร่ืองน้ํามัน    และ  ไขมุก 
2. ตาราง  KWL  Plus 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 
การอาน  เนื้อหาประเภท  
สารคดีและการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  KWL  
Plus 
 
 
 
 
 
     
 
  

1.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู ให
นักเรียนทราบ โดยในชัว่โมงนี้ฝก 
การอานจับใจความประเภทสารคดี 
2.  ครูอธิบายความรูพื้นฐานสารคดี
โดยอธิบายในหัวขอ   
-  ความหมายของสารคดี 
-  ประโยชนทีไ่ดจากสารคด ี
-  ลักษณะของสารคดี 
-  ขอคิดและคติพจนที่ไดจากสารคดี 
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม 
เทคนิค KWL Plus และการเขียน
บนัทึกลงในตาราง KWL – Chart   
 

1.ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค 
การเรียนรู และการอาน 
จับใจความประเภท 
สารคดี 
2. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบนัทกึลงใน
ตาราง  
KWL – Chart   
 
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 

1. ครูใหนักเรยีนดกูารพาดหัวขอขาว
การขึ้นราคาน้าํมัน  จากหนังสือพิมพ
แลวสนทนารายละเอียดของขาว 

1. นักเรียนอานขาวการ
ขึ้นราคาน้ํามัน 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus  มี 5  ขั้นตอน  
ดังนี้ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน    
การอาน  ขั้น  K – (What  
we  know) นักเรียนรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง      
ที่อาน 

1.  ครูใหนักเรยีนดภูาพจาก
หนังสือพิมพ และอานรายละเอียด 
ของขาว 
2. ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับเรื่อง  “น้ํามัน” แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 
 

1.  ดูภาพจากหนังสือพิมพ 
2. ชวยกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ 
“น้ํามัน” 
3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ใน ตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 
 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับเรื่อง “น้ํามัน”  
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ โดยครูคอยชวยเหลือ   
แนะนํา  และตัง้คาํถามรวมกับ
นักเรียน  เชน 
- ประโยชนของน้ํามัน 
- น้ํามันเกิดขึ้นไดอยางไร 
- สารคดีเรื่องนี้ใหขอคิดในเรื่องใด 
- ผูเขียนมีจดุมุงหมายอยางไร 
 

1. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การตั้งคําถามประเภท
ตาง ๆ  
2. รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ 
เรื่อง “น้ํามัน”  
3. บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติมแลวบนัทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3  กิจกรรมหลัง 
การอาน ขั้น L (What  we  
have  learned) นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่องที่อาน 
 
 
 

1.  แจกประเภทบทอานสารคดีเรื่อง 
“น้ํามัน” ใหนกัเรียนอานในใจ 
2.  กระตุนใหนักเรียนบอกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอานสารคดี
เรื่อง “น้ํามัน” 
 3.  บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัจัดลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว กับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวในชอง 
W วาตอบคําถามไดครบทุกขอหรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได ไวที่สวนทายของตารางชอง  W 

1.  อานในใจสารคดีเรื่อง 
“น้ํามัน”  
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอาน สารคดี
เรื่อง“น้ํามัน”  
3.  บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง  L 
เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ
ความรูที่ไดเรยีนรูไปแลว  
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดแลว
บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง  W เปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 
 

1.  ทบทวนรูปแบบการสรางแผนภาพ
ความคิด  ใหกบันักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนัแสดง  
ความคิดเหน็ในการสรางแผนภาพ
ความคิดสารคดีเรื่อง“น้ํามัน” 

1.  ตอบคําถามครูและ
รวมแสดงความคิดเห็น
ในการสรางแผนภาพ
ความคิดสารคดีเรื่อง
“น้ํามัน”  
2.  สรางแผนภาพความคดิ
สารคดีเรื่อง “น้ํามัน” เปน
รายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก 
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.  ทบทวนความรูเรื่องการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรยีน 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัสรุป
ใจความสําคัญของสารคดีเรื่อง
“น้ํามัน” จากแผนภาพความคิด 

1.  รวมกันระดมสมอง
ในการสรุปใจความ
สําคัญของสารคดีเรื่อง
“น้ํามัน” จากแผนภาพ
ความคิด 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม
การอานจับใจความเปนกลุม
ยอย  โดยครูคอย แนะนํา 
 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “ไขมุก” 
และแจก ตาราง  KWL – Chart  ให
นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมการอาน
จับใจความ  สารคดี    ตามขั้นตอน
การเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus  
เปนกลุมยอย  โดยมีครูคอยแนะนํา
ชวยเหลืออยางใกลชิด 

1.  รวมกันปฏบิัติกิจกรรม
การอานจับใจความ
ประเภทสารคดี เร่ือง 
“ไขมุก”  ตามขั้นตอน  
การเรียนรูดวยเทคนิค  
KWL  Plus  เปนกลุมยอย 
 

4.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  รวมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตามขัน้ตอน 
การจัดการเรยีนรู 
2.  สงตาราง  KWL – 
Chart  ที่ไดบนัทึก
คําตอบไวเรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  น้ํามัน 

 
น้ํามัน   หรือที่เรียกกันวา   น้ํามันปโตรเลียม   เปนของเหลวขนมีสีเหลืองออน  

ไปจนถึงสีดํา    พบอยูในชั้นหินใตผิวโลก  คําวา  ปโตรเลียม          
มีความหมายโดยตรงวา  น้ํามันหิน  น้ํามันเกิดจากการสลายตัวของ 
ซากพืชและซากสัตว ทับถมกันมาเปนเวลาหลายลานป  พืชและ
สัตวเหลานั้นลวนเปนสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีขนาดเล็กมาก  เมื่อตาย
ลงก็กลายเปนซากทับถมกันอยูบริเวณกนทะเล  บางแหงซากพืช
และซากสัตวจะถูกฝงลงไปใตชั้นทราย  โคลน  และหิน  ทําให
อากาศเขาไปไมถึง  ซากพืชและซากสัตวดังกลาวจึงเนาเปอยชา  
เมื่อกาลเวลาผานไป  เศษหิน ดิน  ทราย  ก็จะตกตะกอนอยูบริเวณ
กนทะเลเปนชั้น ๆ  หลายชั้น  ชั้นที่มีอายุมากจะเริ่มแข็งตัวเปนหินตะกอนกอนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกและความดันจากชั้นที่อยูขางบนจะทําให ซากพืชและซากสัตวเหลานั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ซากเหลานั้นจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนหยดน้ํามันอยางชา ๆ  หยดน้ํามันจะไหลไปตาม
รองหินแลวไปขังรวมกัน ทําใหเกิดเปนแหลงนํามันซึ่งอยูในชั้นใตดิน 

วิธีการขุดเจาะน้ํามันเพื่อนําขึ้นมาใช  จะตองเจาะหรือขุดลงไปจนถึงแหลงที่น้ํามัน 
ขังอยู แลวจึงนําน้ํามันขึ้นมาบนผิวโลก  เมื่อนําน้ํามันไปเขาโรงกล่ันก็จะถูกแยกออกเปนสวน
ตาง ๆ  ไดแก  น้ํามันรถยนต  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเตา 

ปจจุบันมนุษยตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้เปนอยางมาก  มนุษยใชน้ํามัน
เปนแหลง  พลังงานและเปนเชื้อเพลิงใหแกยวดยานพาหนะ  นอกจากนี้ยังสามารถนําบางสวน
ของน้ํามันมาใชทําพลาสติก  สีทาบาน  ยารักษาโรค  และผลิตภัณฑตาง ๆ 

การเกิดน้ํามัน  ตองใชเวลาหลายลานป  น้ํามันเปนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว
หมดไป    ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได  ไมมีวิธีใดที่จะทําใหน้ํามันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  
คนใชน้ํามัน   หมดเปลืองอยางรวดเร็ว เชื่อวาตอไปน้ํามันก็คงจะหมดลงอยางแนนอน  คนคง
ตองหันไปใชพลังงานอื่นแทน  ดังนั้นจึงควรชวยกันใชน้ํามันอยางประหยัดกอนที่จะไมมีน้ํามัน
ใหใชอีกตอไป 

 
http://www.pyo.hu.ac.th 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  น้ํามัน 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 

เรื่องน้ํามัน 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่องน้ํามัน 

L 
อานเรื่องน้ํามนัแลวรู

อะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องน้ํามัน 

สรุปใจความสําคัญเรื่องน้ํามัน 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  ไขมุก 

 
ไขมุก เปนวัตถุแข็งกลม และมีความวาว สรางขึ้นโดยหอยบางชนิด  เชน หอยกาบ  

หอยหูกวาง  และหอยมุกจาน  ไขมุกเกิดจากสิ่งแปลกปลอม  เชน  กรวด  เม็ดทราย  ส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็ก  เชน  หนอน  ส่ิงเหลานี้หลุดเขาไปติดในเปลือกหอยดานในทําใหเกิดความระคายเคือง
จึงสรางสารชนิดหนึ่งออกมาแลวคอยๆ เคลือบรอบสิ่งแปลกปลอมนั้นไวเปนชั้นๆ กระบวนการ
เกิดเปนเม็ดมุกนี้ตองใชเวลานานหลายปกวามุกจะมีขนาดใหญ  โดยทั่วไปจะใชเวลาไมต่ํากวา  
1 ปครึ่ง ถึง 2 ป  หอยตัวหนึ่งอาจสรางเม็ดมุกไดหลายเม็ด  การเก็บหอยมุกใตทะเลหรือแมน้ํา  
ทํากันมานานกวา 2,000  ปแลว   บริเวณที่มีการ
เก็บหอยมุกเกาแกที่สุดอยูนอกชายฝงทะเลทาง
เหนือของประเทศศรีลังกา ผูเก็บจะตองดําน้ําลง
ไปลึกมาก  ไขมุกที่มีคุณภาพดีที่สุด  คือ  ไขมุก
ที่มาจากอาวเปอรเซีย 

ไขมุกที่ เก็บไดจะไมคอยสมบูรณ 
สวนใหญจะมีรูปรางกลม สีของไขมุกมีตั้งแต   
สีขาว ครีม ชมพู เหลือง ฟา เขียว เทาเขม และดํา  
สีที่ แตกต า งกันนี้ ขึ้ นอยู กั บชนิดของหอย       
และสภาพแวดลอมที่หอยอยู  ราคาของไขมุก ก็จะขึ้นอยูกับสีความวาว และนําหนัก  รูปราง  
ก็จะตองกลม  ไขมุกที่มีราคาแพงสวนใหญจะเปนสีขาว  ครีม  ชมพู และดํา ไขมุกที่เก็บมาได  
จะถูกนํามาคัดเลือกตามรูปรางขนาดสี และคุณภาพ  จากนั้นจึงนํามาเจาะรูรอยดวยไหมเพื่อ  
ทําเปนสรอยไขมุก   ถาสีของไขมุกในสายสรอยเขากันไดมาก ราคาก็ยิ่งสูงขึ้น  

การคิดคนวิธีทํามุกเลี้ยงเปนการทดลองที่มีมานานแลว ชาวญ่ีปุนทําการทดลอง  
ไดเปนผลสําเร็จ มุกเลี้ยงทําโดยนําสิ่งแปลกปลอมที่ทําจากเปลือกหอยมุกตัวอ่ืนใสเขาไปใน
เปลือกชั้นในของหอยที่มีอายุ 3 ป แลวใสหอยไวในกรงใตทะเล  ชั้นของมุกจะคอย ๆ กอตัวรอบ
ส่ิงแปลกปลอมนั้น หอยมุกจะไดรับการดูแลอยางดีเปนเวลา 10 เดือน ถึง 3 ปครึ่ง  นับตั้งแตวันที่
ใส ส่ิงแปลกปลอมเขาไประยะเวลาที่ดูแลหอยมุก  ขึ้นอยูกับอัตราการสะสมตัวของมุก  
ซ่ึงแตกตางกันไปในน้ําที่แตกตางกัน ถามองดวยตาเปลาลักษณะภายนอกของมุกแท กับมุกเล้ียง 
จะไมมีความแตกตางกันเลย 
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ไขมุกเทียมหรือไขมุกปลอม  

ทํามาจากการเคลือบแกวหรือพลาสติก  
ความแตกตางระหวางไขมุกแทกับไขมุก
ปลอมสังเกตไดจากสี และความวาว วิธี
พิสูจนไขมุกมีหลายวิธี วิธีแรกใหนําไขมุก
มาสองกับ แสงไฟ  ไขมุกเทียมจะไมมีความ
วาว และสีเคลือบเหมือนมุกแท  บางครั้ง
อาจเห็นรอยเชื่อมตอหรือ รอยแตกหรือ
กะเทาะ  วิ ธี สุดท าย  เปนวิ ธีที่ ง ายที่ สุด        
นําไขมุกมาถูกับฟน  ไขมุกแทจะไมเปนรอยถาใชล้ินสัมผัสจะรูสึกสาก ๆ 

ปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป น้ําเกิดมลพิษ  ไขมุกแทจึงหายากมากยิ่งขึ้น  
การทํา   มุกเล้ียงมีการกระจายกันอยูทั่วโลก  การจับหอยมุกตามธรรมชาติจึงลดลง  ไขมุกจัดเปน
ส่ิงที่เกิดขึ้น  ตามธรรมชาติ  ดังนั้นจึงควรชวยกันอนุรักษหอยมุกใหคงอยูตลอดไป 

 
 
 

ชลธิชา   จันทรแกว  (2549 : 256 - 257) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  ไขมุก 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับเรื่องไขมกุ 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง ไขมุก 

L 
อานเรื่องไขมุก             
แลวรูอะไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องไขมุก 

สรุปใจความสําคัญเรื่องไขมุก 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  ไขมกุ 

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากสารคดีสําหรับเด็กเรื่องไขมุก  ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของเรื่องไขมุก  คือ................................................................................................  

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

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

2. ผูเขียนเรื่องไขมุก  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของเรื่องไขมุก  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนสามารถนําขอคิดที่ ไดจากการอานสารคดี สําหรับเด็กเรื่องไขมุก  ไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตารางที่  36 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  6 
การจัดการเรียนรูดวยเทคนคิ  KWL  Plus 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 
เร่ือง   การอานจับใจความ   เวลา   2   ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
การอานจับใจความสารคดี  คือ   การอานที่ผูอานตองจับใจความสําคัญของเนื้อเร่ือง

หรือ ขอความที่อาน  ซ่ึงจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อ   ตลอดจน
จุดมุงหมายของผูแตงไดดีขึ้น     สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยทักษะการอาน           
จับใจความ   เพราะผูเขียนจะสอดแทรกแนวคิด   ทัศนคติไว   เมื่อผูอานมีทักษะในการอาน               
จับใจความไดดี ก็จะสามารถเขาใจเรื่อง และแนวคิดของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
นักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความสารคดี 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ระบุใจความสําคัญของสารคดีที่อาน 
2. ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน 
3. ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดี 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอานสารคดี 

สาระการเรียนรู 
1. สารคดีสําหรับเด็ก  เร่ือง แมวไทย และ งูพิษ 
2. การอานสารคดี 
3. การอานจับใจความ  ประกอบดวย  ระบุใจความสําคัญของสารคดีที่อาน    ระบุ

จุดมุงหมายของผูเขียน    ระบุแนวคิดสําคัญของสารคดี   และ ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน
สารคดี 
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สื่อการเรียนรู 
1. สารคดีสําหรับเด็ก   เร่ือง   แมวไทย  และ  งูพิษ 
2. ตาราง  KWL  Plus 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.  การเตรียมความพรอม
และใหความรูพื้นฐาน 
การอาน  เนื้อหาประเภท  
สารคดีและการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของเทคนิค  KWL  
Plus 
 
 
 
 
 
     
 
  

1.  ชี้แจงจดุประสงคการเรียนรู ให
นักเรียนทราบ โดยในชัว่โมงนี้ฝก 
การอานจับใจความประเภทบทอาน 
สารคดีสําหรับเด็ก 
2.  ครูอธิบายความรูพื้นฐานสารคดี 
โดยอธิบายในหัวขอ   
-  ความหมายของสารคดี 
-  ประโยชนทีไ่ดจากสารคด ี
-  ลักษณะของสารคดี 
-  ขอคิดที่ไดจากสารคดี 
3. ทบทวนขั้นตอนการเรียนรูตาม 
เทคนคิ KWL Plus และการเขียน
บันทึกลงในตาราง KWL – Chart   
 

1.ซักถามสิ่งที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับจุดประสงค 
การเรียนรู และการอาน 
จับใจความประเภท 
สารคดีสําหรับเด็ก 
2. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การปฏิบัติกิจกรรม และ
การเขียนบนัทกึลงใน
ตาราง  
KWL – Chart   
 
 
 

2.  การจัดกจิกรรมฝก
ความสามารถดานการอาน
จับใจความ 

  

2.1 นําเขาสูบทเรียน 
 

1. ครูติดภาพแมวไทยพันธุตาง ๆ 
และใหนักเรียนสังเกตรูปรางลักษณะ
ของแมวไทย 

1. นักเรียนดภูาพแมว
ไทยแลวสนทนาถึง 
ความแตกตางในเรื่อง
ของชีวิตความเปนอยู 
และสายพนัธุ 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

2.2  จัดกิจกรรมการอาน   
จับใจความดวยเทคนิค 
KWL  Plus  มี 5  ขั้นตอน  
ดังนี้ขั้นที่ 1  กิจกรรมกอน    
การอาน  ขั้น  K – (What  
we  know )  นักเรียนรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่อง      
ที่อาน 

1.  ครูใหนักเรยีนบอกเกี่ยวกบัการ
เล้ียงแมวไทย เทาที่ทราบ 
2. ติดแผนภูมติาราง KWL – Chart 
3.  กระตุนใหนักเรียนคิดและตอบ
คําถามถึงส่ิงที่นักเรียนรูแลว 
เกี่ยวกับเรื่อง “แมวไทย” แลวบันทึก
คําตอบที่ไดลงในตาราง  ชอง K 
 

1.  ดูภาพแมวไทย 
2. ชวยกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่รูแลวเกี่ยวกับ  
“แมวไทย” 
3. บันทึกคําตอบที่ไดลง
ในตาราง  ชอง K ที่ครู
แจกใหเปนรายบุคคล 
 

ขั้นที่ 2  กิจกรรมระหวาง 
การอาน   ขั้น  W (What  
we  want  to  find  out)   
นักเรียนตองการรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที ่อาน 

1. ทบทวนเรื่องการตั้งคําถาม 
2. กระตุนใหนักเรียนชวยกนัคิดและ
ตั้งคําถามถึงส่ิงที่นักเรียนตองการรู
เกี่ยวกับ “แมวไทย” 
3. บันทึกคําถามของนักเรียนลงใน
ตารางชอง W 
4. กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม
ประเภทตาง ๆ โดยครูคอยชวยเหลือ   
แนะนํา  และตัง้คําถามรวมกบั
นักเรียน  เชน 
- การเลี้ยงดแูมวไทย 
- ประสบการณที่นักเรียนเคยเลี้ยงแมว 
- สารคดีนี้ใหขอคิดในเรื่องใด 
- ผูเขียนมีจดุมุงหมายอยางไร 
 

1. ทบทวนความรูเดิม
ของตนเองเกีย่วกับ 
การตั้งคําถามประเภท
ตาง ๆ  
2. รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ตองการรูเกี่ยวกับ 
เรื่อง “แมวไทย” 
3. บันทึกคําถามที่
ตองการรูลงในตาราง
ชอง W  เปนรายบุคคล 
4. ตั้งคําถามรวมกับครู
เพิ่มเติมแลวบนัทึกลงใน 
ตารางชอง W 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการ
อาน ขั้น L (What  we  have  
learned) นักเรียนไดรู
อะไรบางเกีย่วกับเรื่องที่อาน 
 
 
 

1.  แจกเนื้อหาประเภทสารคดีเรื่อง 
“แมวไทย” ใหนักเรียนอานในใจ 
 2.  กระตุนใหนักเรียนบอกสิ่งที่ได
เรียนรูแลวหลังจากการอานสารคดี
สําหรับเด็กเรือ่ง “แมวไทย” 
3.  บันทึกส่ิงที่นักเรียนไดเรยีนรูแลว
ลงในตารางชอง L 
4.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั 
จัดลําดับเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนั
ตรวจสอบความรูที่นักเรียนรูแลว กับ
ส่ิงที่นักเรียนตองการรู ที่ตั้งไวในชอง 
W วาตอบคําถามไดครบทุกขอหรือไม 
6.  แยกคําถามที่นักเรียนยังหาคําตอบ
ไมได ไวที่สวนทายของตารางชอง  W 

1.  อานในใจสารคดีเรื่อง  
“แมวไทย” 
2.  รวมกันระดมสมองถึง
ส่ิงที่ไดเรียนรูแลว 
หลังจากการอานสารคดี
“แมวไทย” 
3.  บันทึกส่ิงที่ไดเรียนรู
แลวลงในตารางชอง  L 
เปนรายบุคคล 
4.  ชวยกนัจดัลําดับ
เนื้อหาที่ไดเรียนรูแลว 
5.  ชวยกนัตรวจสอบ
ความรูที่ไดเรยีนรูไปแลว  
6.  ชวยกนัแยกคําถามที่
ยังหาคําตอบไมไดแลว
บันทึกคําถามที่ยังหา
คําตอบไมไดลงในตาราง
ชอง  W เปนรายบุคคล 

ขั้นที่ 4  การสรางแผนภาพ    
ความคิด (Mapping) 
 

1.  ทบทวนรูปแบบการสรางแผนภาพ
ความคิด  ใหกบันักเรียน 
2.  กระตุนใหนักเรียนรวมกนัแสดง  
ความคิดเหน็ในการสรางแผนภาพ
ความคิดสารคดีสําหรับเด็กเรื่อง  
“แมวไทย” 
 

1.  ตอบคําถามครูและ
รวมแสดงความคิดเห็น
ในการสรางแผนภาพ
ความคิดสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “แมวไทย” 
2.  สรางแผนภาพ
ความคิดสารคดีสําหรับ
เด็กเรื่อง “แมวไทย” เปน
รายบุคคล 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู บทบาทคร ู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 5  การสรุปเรื่องจาก 
การอาน (Summarizing) 
 
 

1.  ทบทวนความรูเรื่องการเขียนสรุป
ใจความสําคัญใหกับนักเรยีน 
2.  กระตุนใหนักเรียนชวยกนัสรุป
ใจความสําคัญของสารคดี“แมวไทย” 
จากแผนภาพความคิด 

1.  รวมกันระดมสมองใน
การสรุปใจความสําคัญของ
สารคดี“แมวไทย” 
 จากแผนภาพความคิด 

3.  การฝกปฏิบัติกิจกรรม  
การอานจับใจความ          
เปนกลุมยอยโดยครูคอย 
แนะนํา 
 

1.  ครูกําหนดหัวขอเรื่อง  “งูพิษ” และ
แจก ตาราง  KWL – Chart  ใหนักเรยีน
ฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานจับใจความ  
สารคดี ตามขั้นตอนการเรียนรูดวย
เทคนิค  KWL  Plus  เปนกลุมยอย  
โดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 

1.  รวมกันปฏบิัติกิจกรรม
การอานจับใจความประเภท
สารคดี เร่ือง “งูพษิ”  ตาม
ขั้นตอนการเรยีนรูดวย
เทคนิค  KWL  Plus  เปน
กลุมยอย 
 

4.  การวัดและประเมินผล 
 

1.  สังเกตการรวมกิจกรรมของ    
นักเรียน 
2.  ตรวจสอบผลงานของนักเรียนและ
ใหขอมูลยอนกลับ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  รวมฝกปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนการจัด 
การเรียนรู 
2.  สงตาราง  KWL – Chart  
ที่ไดบันทึกคําตอบไว
เรียบรอยแลว 
3.  ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  แมวไทย 

แมวเปนสัตวที่ชอบประจบประแจง   ซุกซนและ
วองไว  แมวจะเดินเบาจนแทบไมรูตัว  มีการเปรียบกับนักยองเบา
ไววา    เดินเบาเหมือนแมว  เรียกพวกยองเบาวาตีนแมว  แมวมี
ความเกง เปนพิเศษในเรื่องการจับหนู  มันจะเดินเขาไปหาศัตรู  
ดักรอศัตรูของมันอยางเงียบกริบ  มันจะตองจองตะครุบทันทีที่มี
โอกาส   ความวองไวของแมวนี้ทําใหมันมีชื่อเสียงในการจับหนู
ไปทั่วโลก 

แมวไทยเปนแมวที่อยูในเขตเมืองรอน  ไดรับการ  
ยกยองวาเปนแมวพันธุขนสั้นที่สวยที่สุดในโลก  รูปรางไดสัดสวนลงตัว  แมวไทยไดรับ  
การยอมรับวา  เปนสัตวเล้ียงตัวโปรดของคนรักแมวทั่วโลก  มีสีสันหลากหลายตั้งแตเทา  น้ําตาล
เขม  น้ําตาลออน  ตลอดจนสีขาวปลอดไปทั้งตัว   การเลี้ยงแมวไทยเปนที่นิยมไปทั่วโลกจนมี
การกอตั้งสโมสร     แมวไทยในประเทศอังกฤษขึ้น 

ในอดีตมีการบันทึกไววาแมวไทยมีดวยกันอยู  17  พันธุ  แตปจจุบันเหลือเพียง  
4 พันธุเทานั้นที่เปนที่รูจักกันดี  ไดแก  สีสวาด  ขาวมณี  ทองแดง  และวิเชียรมาศ  นอกจาก  
ผูเล้ียงแมวจะเอ็นดูในความนารักนาชังแลว  ผูเล้ียงแมวยังเลี้ยงตามความเชื่อตั้งแตคร้ังโบราณ
ของชาวไทยดวย 

การเลี้ยงแมวพันธุสีสวาด  หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวาพันธุโคราช  เปนแมวที่มีสีเทา 
ตลอดทั้งตัว  นิสัยจะเรียบรอยกวาแมวพันธุอ่ืน ๆ  เชื่อกันวาใครเลี้ยงแมวพันธุนี้   ครอบครัวจะมี
ความสงบสุข  ไมมีเร่ืองเดือดรอนใจใด ๆ  การเลี้ยงแมวพันธุทองแดง ที่มีสีน้ําตาลเขม จนดู
เหมือนสีทองแดง  มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาพันธุศุภลักษณ  เชื่อกันวา   แมวพันธุนี้จะชวยสงเสริม
บารมีและเกียรติยศชื่อเสียงของผูเล้ียงใหสูงขึ้น  แมวพันธุวิเชียรมาศ มีสีน้ําตาลออน  ปลายขา
และสวนหูจะมีสีเขมกวาลําตัวเล็กนอย  เชื่อกันวาผูเล้ียงจะทํามาคาขึ้น  เงินทองไหลมาเทมา  
สวนพันธุสุดทายคือพันธุขาวมณี  บางคนเรียกวาขาวปลอด เพราะแมวพันธุนี้มีสีขาวตลอดทั้งตัว  
เชื่อกันวาแมวพันธุนี้จะทําใหผูเล้ียงมีจิตใจสบาย  มีชีวิตที่รมเย็นเปนสุข 

ความเชื่อเกี่ยวกับแมวนั้นมีอยูมากมาย    ประเพณีหลายอยางในประเทศไทยก็นําแมว
เขามาเกี่ยวของดวย  โดยเฉพาะกับแมวคราว   แมวคราวเปนแมวที่มีอายุมากและมีหนวดเครายาว  
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ลักษณะนิสัยของแมวคราวชอบอยูเฉย  แมวชนิดนี้จึงถูกนําเขารวมในพิธีตาง ๆ  การทําขวัญและ
โกนผมไฟเด็กก็นําแมวคราวมาแตงตัวและนอนลงในเปล    เชื่อวา  เด็กรูอยูไมไปไหนมาไหน
ไกล  ๆ ประเพณีแหนางแมวก็เปนอีกประเพณีหนึ่งที่ใชแมวเชนกัน  เปนการทําพิธีขอฝนโดยแห
แมวไปตามหมูบาน  นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกวา ถาใครฆาแมวจะมีบาปหนัก  ฆาแมวก็เทากับ  
ฆาพระหรือเณรตายหนึ่งรูปเลยทีเดียว  ความเชื่อในเรื่องการเลี้ยงแมวยังมีอีกมาก  แตละประเทศ
ก็จะมีความเชื่อแตกตางกันไป 

จะเห็นไดวาแมวไทยเปนแมวที่มีลักษณะดีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว  เรื่องราวของแมวไทยมีบันทึกไวในสมุดไทยโบราณ        
เลมใหญไดรวบรวมภาพเขียนแมวไทยโดยละเอียดทั้งรูปราง  สีสัน  
และลักษณะที่ดีของแมวไทยไวทั้งหมด 

 
 
 
 
 

ศศิพรรณ   เปรื่องศิลปรัตน (2544 : 155 – 156) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 210

ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  แมวไทย 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับ 
เรื่องแมวไทย 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่องแมวไทย 

L 
อานเรื่องแมวไทย 
แลวรูอะไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องแมวไทย 
 

สรุปใจความสําคัญเรื่องแมวไทย 
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สารคดีสําหรับเด็ก  เรื่อง  งูพิษ 

 
เร่ืองของสัตวมักเปนเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจและ

อยากรูอยูเสมอ  ถาเปนสัตวที่นากลัวก็ยิ่งนาสนใจ  เชน  
ปลาฉลาม  คางคาวและผึ้ง  โดยเฉพาะงู  เด็ก ๆ  มักให
ความสนใจกันมาก  งูจัดเปนสัตวที่นากลัวของคนมา
นานแลว 

งูจัดอยูในจําพวกสัตวเล้ือยคลาน  มีลําตัวยาว
และเพรียว  ไมมีแขนขา  ปจจุบันมีงูประมาณ  3,000 ชนิดทั่วโลก  พบมากในเขตรอนและอบอุน  
งูสามารถอาศัยอยูไดเกือบทุกที่  ที่ที่งูชอบอาศัยไดแกเทือกเขาสูงในหุบเขา  ใตดิน  บนตนไม  
และทะเลทรายบางชนิดอยูในทะเล  งูทุกชนิดเปนสัตวกินเนื้อ  เชน  ไสเดือน  แมลง  ไข  ปลา  
นกและหนู  หรือแมแตงูดวยกันเอง 

ในประเทศไทยพบงูอยูประมาณ  180 ชนิด  มีทั้งงูพิษและไมมีพิษ  ในน้ําลายของงู  
ที่ไมมีพิษ มีฤทธิ์ในการยอยสลายเนื้อเยื่อ  กระดูก  และขนของสัตวไดเปนอยางดี  สวนงูพิษจะมี
ตอมน้ําลายตอมหนึ่ง ซ่ึงผลิตสารที่เปนพิษเรียกวา  “น้ําพิษ”  ในน้ําพิษนี้ประกอบดวยสาร  
หลายอยาง  ซ่ึงจะทําใหเนื้อเยื่อของเหยื่อถูกทําลายดวยวิธีตาง ๆ  เชน  ทําลายระบบประสาท  
และระบบเลือด  สารที่พบในน้ําพิษจะแตกตางกันไปตามชนิดของงู  แมแตงูพันธุเดียวกันก็ยัง
ตางกัน  นอกจากนี้น้ําพิษยังทําหนาที่ยอยสลายเนื้อเยื่อของเหยื่อดวย  น้ําพิษจะเริ่มยอยเหยื่อทันที
แมเหยื่อ จะยังไมถูกกลืนเขาไปในทอง  น้ําพิษชวยลดเวลาในการยอยอาหารของงูไดมากกวาครึ่ง
เมื่อเทียบกับการยอยตามปกติ 

ตัวอยางงูที่มีพิษรายแรงชนิดแรก  คือ  งูเหา มีลําตัวสีดําเขียวอมเทาหรือน้ําตาล  
มีความยาวปกติ 1 เมตรหรืออาจยาวกวา  งูจงอาง เปนงูในตระกูลเดียวกับงูเหา  จัดเปนงูพิษที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก  เมื่อพบเหยื่องูเหาจะยกทอนหัวตั้งขึ้น แลวแผคอกวางออก เรียกวาแผแม
เบี้ยเพื่อขมขูศัตรู  ศัตรูที่สําคัญของงูเหาคือพังพอน  พังพอนรวดเร็วกวางูเหามาก  เมื่อเกิดการ
ตอสู  พังพอน  จะเปนฝายชนะ  พิษของงูเหาจะทําลายระบบประสาท  เหยื่อจะเคลื่อนไหวไมได  
ระบบหัวใจและระบบการหายใจลมเหลวและตายในที่สุด  งูเหาบางชนิดสามารถพนพิษใสเหยื่อ
ได  โดยจะเล็งไปที่ตาของเหยื่อ  เชน  กวางและควาย  งูสามารถพนพิษไปไดไกลถึง  8  ฟุต  
พิษจะทําใหเหยื่อตาบอดไดทันที 
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ชนิดที่สองคืองูหางกระดิ่ง  พิษของงูชนิดนี้ จะทําลายระบบเลือด  ทําใหเกิดการบวม

และตกเลือดภายใน  งูหางกระดิ่งมีจุดเดนอยูที่สวนปลายของหาง  เมื่อเวลามันสั่นหางจะมีเสียง
ดัง  สวนที่ปลายหาง ที่ทําใหเกิดเสียงนี้จะเปนผิวหนังแหงแข็ง  มีลักษณะเปนหวงที่ยึดติดกัน  
อยางหลวม ๆ  เมื่องูล่ันหาง หวงแตละอันจะขัดสีกันและเกิดเสียง    งูหางกระดิ่งจะสั่นหางของ
มันเพื่อนเตือนสัตวที่มันไมตองการไมใหมาเขาใกล  และเมื่อมันโกรธหรือกลัว  งูหางกระดิ่งบาง
ชนิด ก็ไมส่ันหาง  ดังนั้นจึงไมอาจใชเสียงการสั่นหางของงูเปนเครื่องเตือนภัยไดเสมอไป 

งูมีพิษชนิดอื่น ๆ  เชน  งูกะปะ  งูแมวเซา  งูสามเหลี่ยม  งูทะเลเปนงูที่มีพิษรุนแรง
มาก    งูไมจําเปนตองใชน้ําพิษในการลาเหยื่อเสมอไป  งูที่มีขนาดใหญ  เชน  งูหลาม  งูเหลือม  
และงูอนาคอนดา  จะใชวิธีรัดเหยื่อใหหายใจไมออกจนตาย  จากนั้น จึง
คอยๆ  กลืนเหยื่อเขาไป  งูจะไมอาศัยอยูในที่ที่มีคนอยูอยางหนาแนน  
เชน  ในเมืองเพราะงูกลัวคนมาก  งูจะชอบอยูในสวนหรือปารก ๆ  
ดังนั้น เมื่อเดินผานที่รกควรใสรองเทาหนา ๆ  ใชไมกรุยทางไปเรื่อย ๆ  
เพื่อบอกใหงูรูและใหมันเล้ือยหนีไป 

 
 
 

ศศิพรรณ   เปรื่องศิลปรัตน (2544 : 132 – 133) 
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ตาราง  KWL – Chart  เรื่อง  งูพิษ 
ชื่อกลุม................................................................................... 

K 
รูอะไรบางเกีย่วกับเรื่องงูพษิ 

W 
ตองการรูอะไรอีกบางเกี่ยวกับ

เรื่อง งูพิษ 

L 
อานเรื่องงูพิษแลวรูอะไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนภาพความคิดเรื่องงูพิษ 

สรุปใจความสําคัญเรื่องงูพิษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
ทายแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง  งูพษิ 

ชื่อ ...................................................................................ชั้นประถมศึกษาปที่ ...............เลขที่...........  
 
คําชี้แจง ใหนักเรียนที่ใชขอมูลจากสารคดีสําหรับเด็กเรื่องงูพิษ  ตอบคําถามสั้น ๆ 
 
1. ใจความสําคัญของเรื่องงูพิษ  คือ..................................................................................................  

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

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

2. ผูเขียนเรื่องงูพิษ  มีจุดมุงหมายอยางไร 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

3. แนวคิดสําคัญของเรื่องงูพิษ  คือส่ิงใด 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนสามารถนําขอคิดที่ไดจากการอานสารคดีสําหรับเด็กเรื่องงูพิษ  ไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
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ตารางที่  37 เกณฑการประเมินผลงานรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน รายการประเมิน 
3 2 1 

1.  ใจความสําคัญ 
ของเรื่อง 
 

เขียนบอกไดสมบูรณ 
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดคอนขาง
ชัดเจน ถูกตอง  
ตรงประเด็น 

เขียนบอกไมชดัเจน 
ไมตรงประเดน็ 
 

2. จุดมุงหมายของ
ผูเขียน 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

3. แนวคดิสําคัญ 
ของเรื่อง 

เขียนบอกไดถูกตอง 
ครบถวน  ตรงประเด็น 

เขียนบอกไดถูกตอง 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกไดไมถูกตอง 
 

4. ประโยชนที่
ไดรับจากการอาน 
 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
 ตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
คอนขางตรงประเด็น 

เขียนบอกประโยชน 
ที่ไดรับจากการอาน 
ไมชัดเจน ไมตรงประเด็น 

 
 
เกณฑการประเมิน คะแนนเฉลี่ย      9 – 12 คะแนน    หมายถึง     ดี 
 คะแนนเฉลี่ย      6 – 8 คะแนน    หมายถึง     พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย      4 – 5 คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ 
กอนและหลงัจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

คําชี้แจง 1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถ               
ดานการอานจับใจความ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  
Plus 

2. ขอสอบมีทั้งหมด  18  ขอ  เปนแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   
ขอละ  1  คะแนน  ใชเวลาทําขอสอบ  60  นาที  โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย    ลงใน
กระดาษคําตอบ  ขอ  ก   ข  ค  หรือ  ง  ที่คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  
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แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานจับใจความ 
กอนและหลังจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานเรื่องแลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

อานนิทานตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  ขอ  1 – 2  

 
แมควายผูนาสงสาร 

     
 
 
 
 

นานมาแลวสมัยที่สัตวยังพูดภาษาคนได  แมควายตัวหนึ่งอาศัยอยูกับชาวนา  และมี
ลูกเล็ก ๆ  ที่ยังตองกินนม 1 ตัว  วันหนึ่งชาวนาพาแมควายไปไถนาแตเชาตรู  ลูกควายเดินตาม
ไปดวย  เวลาผานไปแมควายยังทํางานไมเสร็จ  ลูกควายรูสึกหิวนม จึงรองเรียก  “แม แม แม แม
จาหนูหิวนม”  แมควายไดยินเชนนั้นจึงขออนุญาตชาวนาเพื่อจะใหนมลูก  แตชาวนาไมอนุญาต  
ทั้งยังกลาววา  “เจาจะไปไดก็ตอเมื่อไถนาเสร็จแลวเทานั้น”  วาแลวชาวนาก็ใหแมควายไถนา
ตอไป  ลูกควายรองไหดวยความหิว  และความรอนของแสงแดด  เสียงรองของลูก  ทําใหแม
ควายพยายามออนวอนชาวนาอีกครั้ง  แตก็ไดรับการปฏิเสธเชนเดิม  แมควายจึงกมหนาทํางาน
ตอไปจนเสร็จ  ชาวนาจึงปลดแอกออกจากตัวของแมควาย  เมื่อเปนอิสระแมควายจึงรีบวิ่งตรง
ไปหาลูก  ความรีบรอนทําใหเสียหลักลมลงเปนเหตุใหฟนบนหักหมดทุกซี่  โลหิตไหลเปรอะ
เปอนริมฝปาก  ชาวนาเห็นเชนนั้นจึงรีบวิ่งไปดู  แลวใชปูนขาวทาริมฝปากแมควายไวเพื่อมิให
โลหิตไหลออกมาอีก  แมควายจึงกลาวกับลูกวา  “เจาจงจําไว  แตนี้ไปพวกสัตวอยางเรา  จะไม
ขอพูดภาษาคน” 

ตั้งแตนั้นมาควายจึงไมพูดภาษาคน ไมมีฟนบน  ทั้งริมฝปากบนยังมีสีขาวทุกตัวดวย 
 

คูมือการเรียนการสอนภาษาไทย  ชวงชัน้ที่ 2 (2549 : 60) 
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1. จุดมุงหมายของผูเขียนในการเสนอเรื่องนี้คืออะไร (ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. เลาเรื่องของแมควายและลูกควายที่ฟนหัก 
ข. เลาเรื่องความทรหดอดทนในการทํางานของแมควาย 
ค. เลาประวัติความเปนมาของการที่ควายพูดภาษาคนไมได 
ง. เลาประวัติความเปนมาของควายที่ไมมีฟนบนและพูดภาษาคนไมได 

2. จากนิทานเรื่องนี้สงผลใหนักเรียนปฏิบัติตนตามขอใด (ระบุประโยชนที่ไดรับ) 
ก. เมตตากรุณาตอผูที่ลําบากกวา 
ข. ขอรองใหชาวนาเลิกใชควายไถนา 
ค. แบงปนหรือชวยหาอาหารใหควายกินบาง 
ง. ชวยเหลือผูอ่ืนทํางานเพื่อฝกความอดทน 

อานนิทานตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  ขอ 3  
 

กาอยากเปนหงส 

กานั้นมีขนที่ดําสนิทเเละเปนเงางาม  เเต
ทวาพวกกา กลับมิไดพึงพอใจในความเปนตัวเอง  
พวกกาเห็นวาหงสนั้นมีขนสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ ก็พา
กันนึกอิจฉา   เเละอยากที่จะมีขนสีขาวเชนนั้นบาง 

"สงสัยวา  คงเปนเพราะหงส  ชอบลง
อาบน้ําอยูเสมอ เเละก็ยังพํานักพักอาศัยอยูใกล สระ
น้ําดวย"   กาตัวหนึ่งคาดคะเน กาอีกตัวหนึ่งจึงสนับสนุนวา 

"นั่นนะสิ  ถาพวกเราวายน้ําบอย ๆ  เเละพักอยูใกลสระน้ํา  เราก็คงจะขาวเหมือน  
หงสนะ" 

เมื่อเห็นดีเห็นงามดวยกันเชนนั้น พวกกาก็พากันละทิ้ง เทวสถานอันเปนที่พํานักพัก
อาศัยมาตั้งเเตเดิม เเลวพากันอพยพไปอยูที่ริมสระน้ํา  พวกกาชวนกันลงเลนน้ําทุกวันเเละไซขน
เปนประจํา อยางหงส  เเตพวกมันก็มิไดมีขนที่ขาวขึ้นเเตอยางใด  กายังคงมีขนสีดําสนิทเชนเดิม 
เเตทวามันไมอาจมีความสุขดังเดิมเพราะสถานที่ใหมนั้นมิไดมีอาหาร การกินอุดมบูรณเหมือนที่
เคยอยู ดังนั้นพวกกาจึง อดตายกันหมดในเวลาตอมา 

อมตะนิทานอสีป   (2541: 151) 
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3. การกระทําของกาในเรื่องนี้ตรงกับสํานวนใด (ระบุแนวคิดสําคัญ) 
ก. ขี่ชางจับตั๊กแตน 
ข. เล้ียงชางกินขี้ชาง 
ค. เห็นชางขี้  ขี้ตามชาง 
ง. เห็นกงจักรเปนดอกบัว 

อานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  ขอ 4 – 5 
 

 
 ทําความดี  แมไมมีมนุษยเห็น 
 เทพเจาก็ยอมเปนพยานได 
 ทําความดีคนไมเห็นไมเปนไร 
 จงภูมิใจวาเราทําแตความดี 

 
 

วัชรพงศ  โกมทุธรรมวิบูลย (2550 : 131) 
 

 

4. เจตนาของผูเขียนบทรอยกรองนี้เพื่ออะไร (ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ตําหนิ 
ข. อธิบาย 
ค. ตักเตือน 
ง. ใหกําลังใจ 

5. แนวคิดสําคัญของบทรอยกรองนี้  ตรงกับสํานวนใด (ระบุแนวคิดสําคัญ) 
ก. ปดทองหลังพระ 
ข. ฝนทั่งใหเปนเข็ม 
ค. ปากปราศรัย  ใจเชือดคอ 
ง. รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา 
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อานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 6 
 

 
 ถึงจนทนสูกัด กินเกลือ 
 อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ พวกพอง 
 อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์ 
 โซก็เสาะใสทอง จับเนื้อกินเอง 

 
 

สุภาษิตโลกนติิคําโคลง ( 2539: 168) 
 

6. บทรอยกรองนี้  สงผลใหเราปฏิบัติตนเชนไร (ระบุประโยชนที่ไดรับ) 
ก. ใหขยัน 
ข. ใหซ่ือตรง 
ค. ใหรักพวกพอง 
ง. ใหรักศักดิ์ศรี 
 

อานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 7 
 
 

กิจเอยกิจวัตร ตางถนัดทําไปในหนาที่ 
ตื่นเชางานคอยอยูเรารูดี ขมันขมีไมครานงานก็แลว 
ขืนทิ้งไวเปนดินพอกหางหมู กวาจะรูงานประดังคั่งเปนแถว 
งานทั้งหลายงายยากหากรูแนว ทําเสร็จไวใจแผวชื่นบาน  เอย 
 

หนังสือเรียนภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 (2536: 48) 
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7. ใจความสําคัญของบทรอยกรองนี้  คือส่ิงใด  (ระบุใจความสําคัญ) 
ก. ความขยันหมั่นเพียร 
ข. ความยากงายของงาน 
ค. ความสุขและความสําคัญ 
ง. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

อานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 8 
 

 ความรูดูยิ่งลํ้า สินทรัพย 
คิดคาควรเมืองนับ ยิ่งไซร 
เพราะเหตุจักอยูกับ กายอาต – มานา  
โจรจักเบียนบได เรงรูเรียนเอา 

 
สุภาษิตโลกนติิคําโคลง ( 2539 : 71) 

 

8. บทรอยกรองนี้  กลาวถึงความสําคัญของสิ่งใด  (ระบุใจความสําคัญ) 
ก. การโจรกรรม 
ข. ทรัพยสมบัติ 
ค. การมีความรัก 
ง. การศึกษาหาความรู 
 

อานบทรอยกรองตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 9 
 

 ใดใดในโลกลวน อนิจจัง 
คงแตบาปบุญยัง เที่ยงแท 
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแนน  อยูนา 
ตามแตบาปบุญแล กอเกื้อรักษา 

 
http://www.school.net.th  
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9. ใจความสําคัญของบทรอยกรองนี้กลาวถึงเรื่องใด  (ระบุใจความสําคัญ) 
ก. เงาที่ติดตามตัวเรา 
ข. ความไมเที่ยงแทแนนอน 
ค. บาปที่ติดตามตัวเหมือนเงา 
ง. บาปและบุญเทานั้นที่อยูกับตัวเรา 
 

อานเรื่องสั้นตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 10 – 12 
 

“ทําดีใหเด็กเห็น” 

คร้ังหนึ่ง มีบานหลังหนึ่งมีสามี ภรรยา ลูกชาย และอามาแก ๆ  
คนหนึ่ง อามาแกมากและไมแข็งแรง มีอาการมือส่ันตลอดเวลา ทําใหถือของ
ลําบากโดยเฉพาะเวลาที่อามาทานขาวรวมกับครอบครัว อามาจะถือชามขาว
ไดลําบาก และทําขาวหกลงบนโตะตลอดเวลา ลูกสะใภอามารําคาญกับเรื่อง

นี้มาก จึงปรึกษากับสามีวา เวลาอามาทานขาวเขาจะทําขาวหกเกลื่อนโตะ นางทนไมไดเพราะมัน
ทําใหรูสึกกินขาวไมลง สามีก็ไมรูจะทําอยางไร เพราะเขาไมสามารถทําใหอามาหายมือส่ันได อีก
ไมกี่วัน ลูกสะใภก็พูดกับสามีเร่ืองนี้อีกวา จะไมแกไขอะไรเลยหรือ นางทนไมไดแลว หลังจาก
โตเถียงกันไปสักพัก สามีก็ยอมตามภรรยา โดยเมื่อถึงเวลาทานขาว เขาจะจัดใหแมนั่งแยกโตะ
ตางหากเพียงคนเดียว และใชถวยขาวถูกๆบิ่นๆ เพราะอามาทําถวยแตกบอย ๆ   เมื่อถึงเวลาทาน
ขาว  อามาเศราใจมาก  เพราะอามาก็ไมมีปญญาจะแกไขอะไรได นางนึกถึงอดีตที่นางเลี้ยงดูลูก
ชายดวยความรักเสมอมา นางไมเคยบนตอความเหนื่อยยาก และเวลาที่ลูกชายเจ็บไขนางก็ดูแล
อยางดี เวลาลูกชายมีปญหาก็ ชวยแกไขทุกครั้ง แตตอนนี้อามารูสึกวาถูกทิ้ง อามาเสียใจมาก 
หลายวันผานไป อามายังเศราใจ  รอยยิ้มเริ่มจางหายไปจากใบหนาของเขา  หลานชายนอย ๆ ของ
อามาซึ่งเฝาดูทุกอยางมาตลอดก็เขามาปลอบใจ และบอกคุณยาวา เขารูวา คุณยาเสียใจมากที่พอ
แมของเขาทําแบบนี้  แตหลานชายมีวิธีที่จะใหอามา กลับไปทานขาวรวมกับทุกคน              ได
ความหวังเริ่มเกิดขึ้นในหัวใจของหญิงชรา จึงถามหลานชายวาจะทําอยางไร หลานก็ตอบวา  
เย็นนี้ใหคุณยาแกลงทําชามของคุณยา  ตกแตกเหมือนกับไมไดตั้งใจ  อามาไดฟงก็แปลกใจ  
แตเด็กนอยยืนยันวา  ใหคุณยาทําตามที่บอก ที่เหลือปลอยเปนหนาที่ของหลานเอง  และแลวเมื่อ
ไดเวลาอาหารเย็น หญิงชราก็ตัดสินใจลองทําตามที่หลานพูด     เพื่อจะดูวาหลานมีแผนอะไร 
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หญิงชรายกถวยขาวเกาที่เต็มไปดวยรอยบิ่นขึ้นแลว  แกลงปลอยลงบนพื้นเหมือนกับหลุดมือ  
ถวยขาวเกา ๆ  แตกกระจายยับเยิน ลูกสะใภเห็น ถวยแตกเสียหายก็ลุกขึ้นเตรียมจะดาวาอามา  
แตลูกชายตัวนอยของนางกลับชิงพูดขึ้นมากอนวา “คุณยา…!! ทําไมทําชามแตกหมดเลยละครับ 
นี่ผมกะวาจะเก็บไวใหคุณแมใชตอนแกนะ แลวคุณแมจะเอาชามเกาๆที่ไหนใชกันละทีนี้…  
คุณยานิใชไมไดเลยนะครับ”  เมื่อลูกสะใภไดยินลูกชายพูดเชนนี้ก็หนาซีดและดาอามาไมออกอีก
ตอไป  นางรูทันทีวา  ส่ิงที่นางทําจะเปนตัวอยาง ใหลูกชายของนางปฏิบัติตอนางเมื่อนางแกตัวลง  
นางรูสึกอับอาย และสํานึกกับการกระทําของตัวเอง ตั้งแตนั้นมา ทุกคนก็ทานขาวรวมกัน  
มาตลอด  

 
http://boy.blogth.com 

 

 

10. เรื่องนี้สรุปใจความสําคัญไดวาอยางไร (ระบุใจความสําคัญ) 
ก. อาการของคนเมื่อมีอายุมาก 
ข. การปฏิบัติตัวตอผูมีพระคุณ 
ค. ความสัมพันธกันภายในครอบครัว 
ง. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

11. แนวคิดสําคัญของเรื่องนี้ตรงกับสํานวนใด (ระบุแนวคิดสําคัญ) 
ก. ไดทีขี่แพะไล 
ข. เห็นกงจักรเปนดอกบัว 
ค. ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
ง. คนดีตกน้ําไมไหล  ตกไฟไมไหม 

12. จากเรื่องนี้ขอใดคือขอคิดที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได    (ระบุประโยชนที่ไดรับ) 
ก. ความมีน้ําใจ 
ข. ความเมตตากรุณา 
ค. ความกตัญูกตเวที 
ง. ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
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อานสารคดีสําหรับตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 13 – 16 

ตํานานของเลนเด็ก 

ของเลนในโลกมีมานานนับเปนพัน ๆ  ปมาแลว  สวนใหญ
จะเปนรูปจําลองสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ของแกะสลัก  ตุกตา  ลูกขาง  
และลูกบอล  หลังจากนั้นรูปแบบของของเลนก็ยังไมเปลี่ยนแปลงมาก
นัก  ตอมาไดเร่ิมมีตุกตาตาง ๆ  มีผมสีน้ําตาล  มีตาสีฟา  มีขนตายาว
และหนา  ใสเส้ือที่มีสีฉูดฉาด  นอกจากนี้ยังไดมีการประดิษฐตุกตา
เลียนแบบธรรมชาติ  เลียนแบบหนังการตูน  ตุกตาที่สามารถถอดแขน

ขาได  เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อผา  ตอมาไดมีการผลิตตุกตาสําหรับเด็กผูชายดวย  
โดยทําเปนตุกตาทหาร  กะลาสี  นักบิน  ตุกตารูปสัตว  ตุกตารูปละครสัตว  และยังมีของเลน  
ชุดชิ้นสวนตาง ๆ  ที่ประกอบขึ้นเปนรูปรางตาง ๆ  ไดอีกดวย 

ของเลนจากตางประเทศไดเขามาในเมืองไทยตั้งแตสมัยอยุธยา  แตไมมีหลักฐาน  
แนชัด  จนสมัยรัชกาลที่ 3  ไดมีสินคาจากเมืองจีนเขามาในเมืองไทยครั้งแรก  โดยบรรทุกมาทาง
เรือสําเภา  เมื่อใดที่เรือสําเภามาถึงก็จะมีการตีกลองเชิญชวนใหคนมาซื้อสินคา  ส่ิงของสวนใหญ
ที่คนจีนนํามาขายนั้นก็จะมีของเลนรวมอยูดวย  เชน  รถบรรทุก  รถลาก  และรถไขลาน 

ของเลนไทยก็มีเร่ืองราวที่นาสนใจไมนอย  สวนใหญมักเปนของเลนพื้นบานที่ใชใน
การละเลนตาง ๆ  เชน  เดินกะลา  หมอขาวหมอแกง  และมากานกลวย  สวนใหญมักทําจากวัสดุ
ธรรมชาติ  ปลาตะเพียนจะสานดวยใบมะพราว  ตุกตาที่ทําจากลูกตาล  ดังนั้น จึงไมมีความ
คงทนถาวรจะเนาเปอยไปตามกาลเวลา 

ของเลนไทยแตละภาคจะคลายกัน  การเลนเรือทางภาคใตจะใชเปลือกมะพราวมาตัด
เปนเรือใชกระดาษเสียบกลายเปนใบเรือ  สวนภาคกลางจะนําไมไผมาเหลา  หยอดเทียนรอน ๆ  
ปกขนนกก็จะไดเรือเชนกัน  นอกจากเรือแลวก็ยังมีของเลนชนิดอื่นอีก  เชน   รถ  ซ่ึงอาจจะทํา
มาจากกระปองนม   หลอดดาย  หรือลูกตาล   นํามาเจาะรู  2 ขาง  แลวไสไปขางหนา  ของเลน
ของไทยมักจะไมคอยเปลี่ยนรูปแบบรูปทรงมากนักแตจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัสดุเทานั้นคงเปน
เพราะอิทธิพลจากตาง ประเทศ  ตัวอยางที่เห็นชัด ๆ  คงจะเปนตุกตาที่แตเดิมทํามาจากลูกตาล
หรือไม  ตอมาไดพัฒนาทําจากพลาสติกแตเคลื่อนไหวไมได  ตุกตาที่เคลื่อนไหวไดเหมือน  
มีชีวิตตองซ้ือจากตางประเทศ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 225

 
ประเภทของเลนอาจแบงไดเปน  4 ประเภท  คือ  ประเภทที่ 1  ของเลนที่ผลิตเพื่อ

การคา  ซ่ึงจะวางขายอยูทั่วไป เนนการออกแบบที่สะดุดตา เพื่อเรียกรองความสนใจจากเด็ก ๆ  
ประเภทที่ 2  ของเลนที่ใชความคิด  ฝกใหเด็กคิดมากกวาความเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว  
ของเลนประเภทนี้จึงมีราคาแพงกวาประเภทแรก  ประเภทที่ 3  ของเลนที่มีประโยชนหลายอยาง  
อาจเปนทั้งของโชว  ของตกแตงบาน  และเปนของเลนไปในตัว  ของเลนประเภทนี้เหมาะ
สําหรับใชตกแตงหองประเภทสุดทาย  คือ  ของเลนที่เคยผลิตมาแลวในอดีต  ปจจุบันก็ไดนํามา
ผลิตขึ้นอีก  ตัวอยางเชน  ชุดน้ําชา  เกวียน  และรถไฟ  วัสดุที่ใชทําอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา  ปจจุบันของเลนสวนใหญทํามาจากพลาสติก  พลาสติกเปนวัสดุที่มีอายุยืนยาวหลายป 

ของเลนเด็กเปนสิ่งที่ทําใหทราบถึงเรื่องราวในอดีตไดอาจไมสวยงาม  แตนับเปน  
ส่ิงที่นาสนใจ  มีสีสันที่ดึงดูด  มีรูปรางแปลกตา  ทําใหเด็กอยากรูอยากเห็นและอยากสัมผัส  
นอกจากนี้ยังใหความรูและความเพลิดเพลินอีกดวย 

 
 

ศศิพรรณ  เปรือ่งศิลปรัตน (2544 : 241 – 242) 
 
 

 

13. ใจความสําคัญของเรื่องนี้คือขอใด (ระบุใจความสําคัญ) 
ก. ของเลนเด็กมีมานานนับเปนพัน ๆ ปมาแลว 
ข. ของเลนเด็กมีสีสันสวยงาม  ชวนใหเด็กอยากรูอยากเห็น 
ค. ของเลนเด็กของไทยในแตละภาคมีลักษณะที่คลายคลึงกัน 
ง. ของเลนเด็กมีพัฒนาการทุกยุคทุกสมัย  ทําใหทราบเรื่องราวในอดีตได 

14. จุดมุงหมายของผูเขียนเสนอวา  ผูประดิษฐของเลนควรมีคุณสมบัติอยางไร   (ระบุจุดมุงหมาย
ของผูเขียน) 
ก. มีความอดทน 
ข. มีความพยายาม 
ค. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ง. มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
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15. การที่คนไทยนําวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐของเลนโดยไมมีผูสอน  เปรียบไดกับสุภาษิตขอใด
 (ระบุแนวคิดสําคัญ) 
ก. คบคนใหดูหนา  ซ้ือผาใหดูเนื้อ 
ข. ขางนอกสุกใส  ขางในเปนโพรง 
ค. อยาไวใจทาง  อยาวางใจคน  จะจนใจเอง 
ง. หนามแหลมไมมีคนเสี้ยม  มะนาวกลมเกลี้ยงไมมีคนกลึง 

16. ถานักเรียนไดรับรางวัลเปนของเลน  นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร    (ระบุประโยชนที่ไดรับ) 
ก. เลนดวยความทะนุถนอม 
ข. นําของเลนไปอวดเพื่อน 
ค. เลนอยางรุนแรง  เพื่อทดสอบความทนทาน 
ง. นําของเลนถอดชิ้นสวนออกแลวประกอบเปนรูปแบบใหม 

อานสารคดีสําหรับเด็กตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 17 – 18 
 

นาฬิกากุกกู 

นาฬิกาเปนเครื่องบอกเวลาที่มีมานาน  สรางขึ้นโดย
มนุษย  แตละแบบจึงตางกันไป  นาฬิกากุกกูนับเปนนาฬิกาที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวมีความโดดเดนและแปลกตา  นอกจากนี้ยังมี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกดวย 

นาฬิกากุกกูเรือนแรกสรางขึ้นโดยพี่นองคูหนึ่ง  ทําจาก  
ไมสนในปาดํา  ประเทศเยอรมัน  เริ่มแรกวิธีทําเข็มนาฬิกายังไม

ซับซอนมากนักใชเพียงเฟอง 3 อันกับกอนหิน 1 กอนเปนตัวถวง  เข็มนั้นก็จะหมุนบอกเวลาได  
จากนั้นมีการแตงแตมสี  บนหนาปดดวยมือมีเสียงดังกังวานเหมือนกับเสียงรองเตือนเมื่อนาฬิกา
เดินครบชั่วโมง  ชางกระจกผูหนึ่งไดตัดสินใจนํานาฬิกากุกกูนี้ไปขาย  ทําใหเริ่มเปนที่รูจักของ
ผูคน  ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกเพราะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร  ราคาถูก  ทนทาน  
ไมแตกหักงาย  ทั้งยังบอกเวลาดวยความเที่ยงตรง  ในที่สุดไดมีการสงนาฬิกาเหลานั้นไปขายยัง
อเมริกาครั้งแรกไดเปนผลสําเร็จ   ตอมาไดมีการประดิษฐนาฬิกากุกกูที่เปนไมแกะสลักเรือนแรก
ขึ้นโดยชายคนหนึ่งชื่อ  จาขอบ  นาฬิกาชนิดนี้รูปทรงคลายสถานีรถไฟ  นับเปนนาฬิกาที่ไดรับ
ความนิยมและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศเยอรมันตลอดจนทุกวันนี้ 
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ปจจุบันไดมีการประดิษฐนาฬิกากุกกูมากมายหลายแบบ  การประดิษฐในแตละชั้น

ตอนตองใชความพิถีพิถันเปนอยางมาก  ชิ้นสวนของนาฬิกาประกอบดวยตัวเครื่องที่ทําจาก
ทองเหลือง  ลูกตุม  ไมพาย  และหีบดนตรีที่เลียนเสียงนกดุเหงา  หรือนกกุกกู  จนกลายเปนที่มา
ของชื่อนาฬิกานั่นเอง  นาฬิกากุกกูแบงออกเปน  2 แบบ  แบบที่หนึ่งเรียกวา  นาฬิกากุกกู  
ซ่ึงเปนเรือนใหญ  แบบที่สองเรียกวา  นาฬิกามินิกุกกู  จะเปนเรือนเล็ก  วัยรุนชอบใชกันมาก 

ในการเลือกซื้อจะตองดูตุมน้ําหนัก  ถามีตุมน้ําหนัก  3 อัน  จะมีเสียงนกรองบอก
เวลาทุกครึ่งชั่วโมง  มีตุกตาออกมาเตนรําตามเสียงเพลงทุกชั่วโมงดวย  ถามีตุมน้ําหนัก 2 อัน  
จะมีเสียงนกรองบอกเวลาเพียงอยางเดียวเทานั้น 

รูปแบบดังกลาวทําใหคนทั่วโลกนิยมกันมาก  นับเปนนาฬิกาที่ยังคงไดรับความนิยม
อยูอยางไมเสื่อมคลาย 

 
ศศิพรรณ  เปรือ่งศิลปรัตน (2544 : 241 – 242) 

 
 

17. จุดมุงหมายของผูเขียนตองการสื่อความถึงเรื่องใด  (ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน) 
ก. ใหความรูเรื่องนาฬิกากุกกู 
ข. ขอรองใหอนุรักษนาฬิกากุกกู 
ค. เชิญชวนใหประดิษฐนาฬิกากุกกู 
ง. แนะนําวิธีการเลือกซื้อนาฬิกากุกกู 

18. ผูประดิษฐนาฬิกากุกกูควรมีลักษณะอยางไร  (ระบุแนวคิดสําคัญ) 
ก. มีความขยัน 
ข. มีความอดทน 
ค. มีความพยายาม 
ง. มีความคิดสรางสรรค 
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เฉลยแบบทดสอบ 
กอนและหลงัจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL   Plus 

 
 
 
 
 
 

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

ตอนที่  1   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางขวามือเพียงชองใดชองหนึ่งในแตละขอ                    
ตามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus   ดังนี้ 

เห็นดวยมาก ใหระดับ     3 
เห็นดวยปานกลาง ใหระดับ     2 
เห็นดวยนอย ใหระดับ     1 

 
ระดับความคิดเห็น รายการ 

3 2 1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดบัตอเนื่องไมสบัสน 

   

2.  สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนไดไมยากจนเกินไป    
3.  สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นในทุกข้ันตอนของการจัดการ
เรียนรู 

   

4.  สงเสริมใหนักเรียนตั้งคําถามและตอบคําตอบในสิ่งท่ีอยากรู    
5.  นักเรียนไดรูจักแหลงขอมูลท่ีหลากหลายในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม    

ดานบรรยากาศ 
6.  นักเรียนสนกุสนานในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 

   

7.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม    
8.  นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน    
9.  ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา    
10.  ครูคอยชวยเหลือแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมอยางทั่วถึง    

ดานประโยชนที่ไดรับ 
11.  นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอานและมีเปาหมายในการอาน 

   

12.  ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น    
13.  นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ในชั้นเรียน 

   

14.  ฝกใหนักเรยีนไดคิดและทํางานอยางเปนระบบ    
15.  นักเรียนสามารถนํากระบวนการอานไปใชในชีวิตประจําวันและในวิชาอื่นๆ    
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ตอนที่  2       ใหนักเรยีนเขยีนแสดงความคิดเห็น   จากคาํถามที่กําหนดใหตอไปนี ้

1. นักเรียนพบปญหาใดบางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค  KWL  Plus 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

2. นักเรียนมีขอเสนอแนะอยางไรบาง   เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค           
KWL  Plus 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
1. นางวาสนา     คงมั่น     

ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 
 

2. นางรัตนา      ฉายะเจริญ  
ครูเชี่ยวชาญ   
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
 

3. นางมยุรี      ศรีสันต     
ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
หนังสือขอเชญิเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขออนญุาตทดลองเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ – นามสกุล นางอาภรณพรรณ   พงษสวัสดิ์ 
 
ที่อยู 184/2   ถนนกรมพระราชวังบวร  อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  
  วิชาเอกการสอนภาษาไทย  
  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 พ.ศ. 2548 ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2528 – 2532  อาจารย 1  ระดับ 3  โรงเรียนบานพุรวก  สํานักงานการประถมศึกษา 
 อําเภอบอพลอย  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2533 – 2537  อาจารย 1  ระดับ 4  โรงเรียนบานพุรวก  สํานักงานการประถมศึกษา 
 อําเภอบอพลอย  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2537 – 2547  อาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
 สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอเมืองกาญจนบุรี   
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1       
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