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The purposes of this research of one group pretest - posttest design were to
: 1) compare the first grade students’ reading comprehension ability demonstrated
before and after learning the comprehension reading with song activities, and 2) study
the students’ opinions about the implementation of comprehension reading with song
activities. The sample consisted of 46 first grade students in Wat Bangpar school, Bang
Kaewfah in Nakhornchaisri district, Nakhron Pathom province. The implementation was
conducted during the second semester of the academic year 2006. The instruments
employed to collect data were 4 lesson plans of reading comprehension with song
activities, an ability test of reading comprehension, and a questionnaires inquiring
the students’ opinions about the implementation of reading comprehension with song
activities. The collected data were analyzed by the statistical means of percentage,
mean, standard deviation and the t - test dependent.
The research findings were as follow : 1) The first grade students’ reading
comprehension ability demonstrated before and after learning the reading
comprehension with song activities was statistically found significantly different at the
level of 0.05 whereas the after reading comprehension ability mean score was found
higher. 2) The first grade students’ opinions about the implementation of reading
comprehension with song activities was revealed high whereas the aspect of learning
atmosphere was revealed relatively high as well due to the teacher’s teaching reading
comprehension with song activities in the manner of relaxation and full of joy; the
aspect of usefulness was revealed high due to the songs’ double qualities of amusement
and knowledge, and; the aspect of learning activities was as well revealed high due to
the enhancement of students’ abilities of reading comprehension, summarizing the story
and ordering sequence of events.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตาม
ความเจริ ญกา วหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศตางๆ ลวนมี การพัฒนาประชากรซึ่ง
ถือเปนทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และนานาประเทศ คุณภาพทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งมาจากการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
ระบบโรงเรียน การศึกษาเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาความเจริญงอกงามของแตละ
คน เพื่อใหสนองตอบตอการพัฒนาสังคมตามวิถีประชาธิปไตย และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพเปนผูที่มีความรู รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม
จริยธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ถาคนในชาติมีคุณภาพก็จะทําใหประเทศชาติพัฒนา
เจริญกาวหนา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา
“การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และ
คุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทํา
ไดสะดวกราบรื่น ไดผลแนนอนและรวดเร็ว” (ในหลวงกับการศึกษาไทย 2546)
ดวยเหตุที่การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาวรัฐบาลจึงจําเปน
จะต อ งจั ด การศึ ก ษาและสนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด การศึ ก ษา ดั ง ปรากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 : 19) วา
รั ฐ ต อ งจั ด การศึ ก ษาและสนั บ สนุ น ให เ อกชนจั ด การศึ ก ษาอบรมให เ กิ ด ความรู
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สนั บ สนุ น การค น คว า สนั บ สนุ น การค น คว า วิ จั ย ในศิ ล ปะวิ ท ยาการต า งๆ เร ง รั ด พั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิเรงรัด
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ วิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ
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จากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ จึ ง เป น ที่ ม าของการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย
มีทั้งหมด 9 หมวด หมวด 4 เปนเรื่องแนวการจัดการศึกษาซึ่ง มาตรา 23 ไดระบุไวอยาง
ชัดเจน ใหมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับสังคม และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ยังได
กําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของ
ชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทําสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(กรมวิชาการ 2544 ก : 2)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดจุดหมายมุงพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรดังกลาวไดกําหนดโครงสรางโดยแบงเปน 4 ชวงชั้น
ชวงชั้นละ 3 ป และกําหนดสาระการเรียนรูซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะและกระบวนการ
เรียนรู ตลอดจน คุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน เปน 8 กลุม ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้
เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยจัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐาน
การคิดและเปนกลยุทธแกปญหาวิกฤตของชาติ กลุมที่สองเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
พื้ น ฐานความเป น มนุ ษ ย แ ละสร า งศั ก ยภาพในการคิ ด และการทํ า งานอย า งสร า งสรรค
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ
(กรมวิชาการ 2544 ก : 5) จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดระบุใหภาษาไทยเปนกลุมสาระ
การเรียนรูกลุมหนึ่งที่ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจึงเปนวิชาพื้นฐานที่
สําคัญที่ผูเรียนตองเรียนรู ซึ่ง กรมวิชาการ (2544 ข : 7) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยไววา
ภาษาไทยมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทย คนไทยจําเปนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษา ฝกฝน
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ใหมีทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชสื่อสาร การเรียนรู
การเสริมสรางความเขาใจเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ วิชา
ภาษาไทยจึงเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูตางๆ ในโลก
แหงขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการใชภาษาจะรูจักวิเคราะหภาษาและแนวคิด ทําใหเกิด
การเรียนรูและนําไปสูความสําเร็จในการแกปญหารวมทั้งการเสาะแสวงหาความรู ความบันเทิงใน
สังคมที่เจริญดวยเทคโนโลยี ตลอดจนเปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูในขั้นสูงตอไป
บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 3) สุจริต เพียรชอบ (2539 :1 –2) และ วรรณี
โสมประยูร (2542 : 180) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยไวสอดคลองกันวา ภาษาไทยเปน
เครื่องมือสําหรับสื่อสารทางความคิดระหวางมนุษย และเปนเอกลักษณของชาติ เราจึงควรได
เรียนรูภาษาของตนเองใหมากพอที่จะใชใหเกิดประโยชนในการติดตอสื่อสารและใชเปนเครื่องมือ
แสวงหาความรูในเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจําวันอีกดวย นอกจากนี้ นพดล จันทรเพ็ญ (2542 : 10)
ไดกลาววา ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่มีความสําคัญตอคนไทยอยางยิ่ง เราควรภาคภูมิใจที่มี
เอกลักษณ ทางภาษาเปนของตนเองนับเป นมรดกทางวั ฒนธรรมที่ล้ําคาที่บรรพชนไดชวยกั น
สรางสรรค สมควรที่จะอนุรักษเพื่อธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ
ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองจัดการเรียนรูโดยอาศัยการฝกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟง
พูด อาน และเขียน การอานถือเปนทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่ง เพราะเปนทักษะที่จะชวยให
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากสื่อตางๆได ชวยใหผูอานไดรับรูเรื่องตางๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มของ
การเรียนรู ดังที่อัจฉรา ชีวพันธ (2546 : 43) ไดกลาววา
การอานเปนทักษะของการรับสารและเปนทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรูดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสารที่มีเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว การอานจึงเปนทักษะที่จําเปนในการนํามาใชเพื่อใหสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพวิทยาการไดอยางมีประสิทธิภาพ การอานจึงมี
คุณคาตอชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา เปนการเรียนการสอนที่
จะตองวางรากฐานของการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการอาน จึง
ตองคํานึงถึงการปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน เห็นคุณคา และความสําคัญของเรื่องที่
อ า น มี วิ จ ารณญาณในการวิ เ คราะห เ รื่ อ งที่ อ า นได รวมทั้ ง สามารถเลื อ กหนั ง สื อ อ า นได
เหมาะสม

ในเรื่องความสําคัญ และประโยชนที่พึงไดจากการอานนั้น ไดมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
ภาษาไทย ไดกลาวถึงความสําคัญ และประโยชนของการอานไว คือ ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล
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(ม.ป.ป , อางถึงใน อัจฉรา ชีวพันธ 2546 : 47) ไดเสนอแนะวา การอานชวยปองกันและแกไข
ปญหาบางอยางได ชวยพัฒนาจิตใจใหเจริญงดงามขึ้น ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค อํานวย
ความสะดวกในชีวิต ชวยพัฒนาอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ ศิวกานต ปทุมสูติ (ม.ป.ป,
อางถึงใน อัจฉรา ชีวพันธ 2546 :47) ที่ใหขอคิดไวดังนี้
การอาน… เปนการเพิ่มพูนประสบการณ ความรู ความคิดและวิจารณญาณใหคนเรามีความ
งอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปญญา และความสามารถไดดียิ่ง
การอาน…สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาในชีวิต และจิตวิญญาณของผูอานใหเปนไป
ในทางที่ดีงามไดโดยตัวของตัวเอง
การอาน…เสมือนสะพานเชื่อมประสานความรู ความเขาใจของมวลมนุษยทุกชาติภาษาใหถึง
กันใหตรงกันใหประจักษในความจริงเดียวกัน และใหสามารถประกอบกิจตางๆ อันเปน
คุณประโยชนรวมกันไดเปนอยางดี

นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทางภาษาไทย ตลอดจนนักวิจัย
อีกหลายทานที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542:11) ได
กลาววา การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย ตั้งแตเกิดจนโต จนกระทั่งวัยชรา การอานทําใหรู
ขอมูลขาวสารตางๆ ของโลกซึ่งในปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสารทําใหผูอานมีความสุข มี
ความหวั ง และมี ค วามอยากรู อ ยากเห็ น อั น เป น ความต อ งการของมนุ ษ ย ส ว น สุ รี ย ม าศ
บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้
การที่โลกเรากาวหนา และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอานดูเหมือนเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได การอานมีความสําคัญและ มีบทบาทในชีวิตความเปนอยูของ
คนเรามากกวายุคสมัยที่ผานมาหลายเทา ถาจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา โลกปจจุบันเปนโลกแหง
การอ า นและการท า ทายภู มิ ป ญ ญา คงไม เ กิ น ความจริ ง เราอ า นเพื่ อ ที่ จ ะได ติ ด ตาม
ความกาวหนาของเหตุการณ หรือความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

นอกจากนี้ วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548 : 4) กลาวถึง การอานวาเปนการติดตามรับ
ขอมูลขาวสาร และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารตางๆ รูจักใชเวลาวางให
เป น ประโยชน เกิ ด ความสนุ ก เพลิ ด เพลิ น และประสบความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในด า นการศึ ก ษาและ
ประกอบอาชีพ
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ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญ ถานักเรียนมีทักษะการอานที่ดีแลว นักเรียนก็จะ
สามารถใชประโยชนในการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเองไดดีตามไปดวย โดยเฉพาะการ
อานจับใจความหรือการอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะที่มีความสําคัญ ซึ่งจะทําใหผูอานไดรับ
รูเรื่องราวจากเรื่องที่อาน และเขาใจเรื่องที่อานไดถูกตองตรงตามที่ผูเขียนสื่อความหมาย ซึ่งจะทํา
ใหผูอานสามารถนําความรู แนวคิดที่ไดรับจากการอานไปใชประโยชนได ดังที่มีผูเชี่ยวชาญ
หลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญไวดังนี้คือ บันลือ พฤกษะวัน
(2545 :129) กลาววา การอานจับใจความสําคัญ เปนการอานที่ทําใหผูเรียนสามารถรับรูเรื่องราว
และเขาใจถายทอดความรู ออกมาเปนลายลักษณอักษร และรายงานดวยวาจา สามารถนําความรูที่
ได ไปใชในปจจุบันและอนาคตได เพราะผูอานจะตองใชทักษะทางภาษาอื่นรวมดวย จึงจะจับ
ประเด็นหรือใจความสําคัญเหลานั้นได สอดคลองกับบรรเทา กิตติศักดิ์ (2541 : 6, อางถึงใน
พิศมัย ยี่วิชัย 2544 :18) ที่กลาวถึงการอานจับใจความสําคัญวา เปนการอานที่ทําใหผูอานสามารถ
รับรูเรื่องราว สาระตางๆของเรื่องที่อาน ทําใหผูอานเกิดความรู และเปนพื้นฐานในการแสวงหา
ความรูตางๆไดเปนอยางดีและสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2542, อางถึงใน ศิวพร โกศิยะกุล 2546
:1) กลาวสรุปความสําคัญของการอานไววา นักเรียนที่มีความสามารถเขาใจเนื้อเรื่อง สามารถ
ตอบคําถามไดถูกตองรวดเร็ว แสดงวามีความสามารถในการอานสรุปความ
แมวาการอานจะมีความสําคัญและเปนที่ยอมรับกันอยูทั่วไปแลววาเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูของผูเรียนทั่วๆ ไป แตคุณภาพของการจัดการศึกษาในดานการอานทั้งในอดีตและ
ปจจุบันก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังผลการสัมมนาและผลการวิจัยที่ผานมาคือ (1) จาก
การสรุปผลการสัมมนาระดับชาติวาดวยการรณรงคเพื่อพัฒนาการอานโดย ศาสตราจารยแมนมาส
ชวลิต ที่ไดสรุปหัวขอการอภิปราย บรรยาย และรวบรวมแบบสอบถามจากการสัมมนาเมื่อวันที่
2 -5 กันยายน 2528 เฉพาะสภาพปญหาการอาน โดยลําดับความสําคัญของปญหาได 5 อันดับดังนี้
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แลวอานไมออก ไมรูจักประสมคํา อานออกแตไมแตกฉาน
อ า นได แต ไ ม เ ข า ใจความหมาย ไม ส ามารถสรุ ป ใจความได ไม ส ามารถอ า นโดยวิ เ คราะห
เชื่อทุกอยางที่อาน อานไดชา ไมสามารถอานหนังสือไดมากเพียงพอจึงเรียนในระดับอุดมศึกษา
ไดยาก (2) นายกสมาคมการอานเปดเผยผลของการวิจัย ตามที่หนังสือพิมพเดลินิวสรายวันเสนอ
เปนขาวหนา 10 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528สรุปไดวา เด็กวัย 15 - 25 ป (ระดับ มัธยมศึกษา
ถึ ง อุ ด มศึ ก ษา)
มี ทั ก ษะการอ า นไม ดี พ อ จั บ ประเด็ น สํ า คั ญ ไม ไ ด จั บ ได ส ว นปลี ก ย อ ย
(บันลือ พฤกษะวัน 2534 : 1)
นอกจากนั้ น กองการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได
สังเคราะห งานวิ จัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2542
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จํานวน 26 เรื่อง พบวานักเรียนมีคุณลักษณะและความสามารถทางการใชภาษาไทยตามที่
หลักสูตรกําหนดในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยรอยละ 65
-75 (กรมวิชาการ, กองวิจัยการศึกษา 2542 : 70) และผลสัมมนาเรื่องทางสูความสําเร็จในการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา โครงการเรารักภาษาไทย ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พบวา ปญหาสําคัญของการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาคือ ปญหาดานการ
เขียนสะกดคํา ปญหาดานการฟง ปญหาดานการอานจับใจความ ปญหาดานการเขียนเรียงความ
และปญหาดานความเขาใจในหลักเกณฑทางภาษาไทย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2542 :7)
นอกจากนี้ผลการประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวาในป 2546 –
2547 นักเรียนมีผลการเรียนรูปลายภาคเรียนที่ 2 รอยละ 70.82 และ 72.85 ซึ่งต่ํากวาเกณฑของ
โรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 80 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาระที่ 1 : การอาน มาตรฐาน ท 1.1:
ใชกระบวนการอานสร างความรู แ ละความคิดไปใชตัดสิน ใจแกป ญหาและสรางวิสัย ทัศน ใ น
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน อยูในเกณฑต่ําที่สุด คือรอยละ65.23 ซึ่งในสาระนี้สวน
หนึ่งคือทักษะการอานในใจ การอานจับใจความ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่
1 ยังขาดทักษะในการอาน อานไมออก แจกลูกคําไมเปน ไมรูจักสระพยัญชนะ วรรณยุกต
ตัวสะกด ซึ่งเปนพื้นฐานในการอานที่สําคัญและอานจับใจความสําคัญไมได สาเหตุของปญหา
ในดานผูสอน อาจจัดกิจกรรมการเรียนรูไมนาสนใจ ไมจูงใจใหเรียน วิธีสอนไมนาสนใจ และ
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน อาจจะไมเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูสอนใชสื่อ
การสอนไมนาสนใจ ไมสอดคลองกับเนื้อหาหรือขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ ซึ่งปญหา
ดังกลาวถาไมไดรับการแกไข จะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน โดยเฉพาะสาเหตุสําคัญที่สงผลตอผล
การเรียนรูของผูเรียนมากที่สุดก็คือ การจัดการเรียนการสอนของครูหรืออาจจะกลาวไดวาวิธีสอน
ของครูไมนาสนใจและไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และจากการสัมภาษณครูผูสอนระดับชวงชั้น
ที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
และจากประสบการณของผูวิจัย ทําใหทราบวา ขณะที่นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย จะรูสึกเบื่อ
หนาย งวงนอน อยากใหหมดชั่วโมงเร็วๆ ซึ่งอาจเปนเพราะวิธีการสอนของครู มักนิยมการสอน
แบบใหอานตามหนังสือ ครูอธิบายประกอบเปนชวงเปนตอน แลวถามปากเปลา วัดความจํา ไมมี
สื่อการสอน เชน นิทาน เกม เพลง มาชวยเราใหเกิดความสนใจและใหจําบทเรียนไดเร็วยิ่งขึ้น
ผูวิ จั ยในฐานะผูสอน จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีก ารแกป ญหาการจั ดการเรี ยนรู สาระ
การเรียนรูภาษาไทยในสาระที่ 1 การอาน ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
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เพื่อฝ กความสามารถการอ า นจั บใจความ ทั้งนี้จ ากการศึกษางานวิจั ย ที่เ กี่ ย วกับการใชเพลง
ประกอบการสอน พบวาเพลงนาจะเปนเทคนิควิธีการที่จะทําใหผูเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น อีกทั้ง
เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหนาสนใจนาเรียน ไมนาเบื่อและสามารถทําใหผูเรียนจํา
บทเรียนไดแมนยํา และยังสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาคือ ฟง พูด อาน และเขียนไปพรอมๆ กัน
ดวย ดังที่ ผองศรี สุริยะปอ (2545 : 5) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชบทเพลง ซึ่งพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชบทเพลง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับ สนิท สัตโยภาส (2532 : 64 – 70, อางถึงใน ดวงเดือน จิตอารีย 2545 :
5) ที่กลาววา เพลงเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศในขณะเรียนใหดีขึ้น ทั้งยังชวย
ใหเด็กจดจําเรื่องที่เรียนไดแมนยําและมีไหวพริบดีขึ้น และสรวีย เคียนสันเทียะ (2545 :3) ที่
กลาวถึงเพลงวา มีความสัมพันธกับการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตางยอมรับวาเพลงมีผลตอการพัฒนาทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของ
บุคคล การนําเพลงมาใชประกอบการสอนสามารถฝกทักษะสัมพันธใหแกนักเรียนไดทั้งการฟง
พูด อาน เขียน เพราะโดยธรรมชาติมนุษยจะชอบเสียงเพลง ซึ่งสอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ
(2539 : 199 – 200) ไดกลาวถึง การใชเพลงประกอบการสอนดังนี้คือ ทําใหเกิดความสนุกสนาน
ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
ชวยผอนคลายความตึงเครียด ชวยใหอารมณแจมใสเบิกบาน
ภาษาไทย และชวยใหนักเรียนใชคําไดคลองขึ้น ทําใหเขาใจบทเรียนไดงายและดีขึ้น อีกทั้งยัง
ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดงออกอีกดวย และพรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2539 : 169 ,
อางถึงใน สรวีย เคียนสันเทียะ 2545 : 3) กลาววา เพลงเปนสื่อชนิดหนึ่ง ที่เราความสนใจให
ผูเรียนเกิดความรูสึกรื่นรมยกับบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น นักเรียนจะรูสึกสนุกสนาน
อยากจะเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชเพลงนําเขาสูบทเรียน ใชดําเนินการสอน หรืออาจใชสรุป
บทเรียนก็ได และสุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544 : 8) กลาววา ครูตองมีสื่อการเรียนการสอนที่
จะชวยสงเสริมความเขาใจในการอานของนักเรียน และการสอนโดยใชเกมและเพลง เปนกลวิธี
หนึ่งที่จะสามารถพัฒนาการเรียนใหมีประสิทธิภาพขึ้นดวย
นอกจากนี้ สรวีย เคียนสันเทียะ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการใชเพลงไทย
ลู ก ทุ ง เป น สื่ อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น สรุ ป ความของนั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ กอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทย สูง กลาง ต่ําแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม สําหรับ ผองศรี
สุริยะปอ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชบทเพลง และผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นสู ง ขึ้ น โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01. และในทํานองเดียวกัน ดวงเดือน จิตอารีย (2546 : 41) ไดศึกษา
เรื่อง การใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบคล้ําของนักเรียนชาวเขา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีคะแนนการอานออกเสียงเฉลี่ยรอยละ 67.90 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียง
คําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา อยูในระดับปานกลาง สวน พรวีนัส รุงสวาง (2547 : 43) ได
ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผากระเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรี ย นบ า นห ว ยต ม จั ง หวั ด ลํ า พู น โดยใช เ พลงไทยลู ก ทุ ง ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี
ความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ในวิชาภาษาไทย สูงกวาเกณฑ
การประเมินรอยละ 60
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ พลง
ประกอบการสอน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และนาจะนํามาใชพัฒนา
ความสามารถดานการอานจับใจความในสาระการเรียนรูภาษาไทยไดเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ดวย วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน จัดไดวาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ที่จะทําใหผลการเรียนรูของผูเรียนพัฒนาขึ้นและยังเปนการสรางบรรยากาศ
ในการเรียนที่สนุกสนานนาสนใจ เหมาะสมกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากการที่ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน มีนักวิชาการ
หลายทานไดกลาวถึงการใชเพลงประกอบการสอน ดังนี้ สุ จ ริ ต เพี ย รชอบ และสายใจ
อิ น ทรั ม พรรย (2536 : 373 -376) ไดสรุปขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอนไวดังนี้
1) ขั้นเตรียมการใชเพลง เลือกเพลงจากที่มีผูแตงไวใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหา
ตลอดจนความสนใจของนักเรียนดวย ถาเปนเพลงที่แตงขึ้นเองจะตองใหมีจังหวะและทํานอง
ที่นาสนใจ โดยอาจจะใชทํานองที่มีอยูแลวเปนหลักในการแตง ครูทดลองรองกอน พรอมทั้ง
เตรียมอุปกรณประกอบไวใหพรอม เชน เครื่องดนตรี เครื่องบันทึกเสียง หรือนักเรียนที่จะเลน
ดนตรี และแสดงทาทางประกอบ 2) ขั้นใชเพลงประกอบการสอน ใชเพลงนําเขาสูบทเรียน
ดําเนินการสอน สรุปบทเรียน หรือทบทวนบทเรียน ครูรองเพลง หรือเปดเทปใหนักเรียนฟง แลว

9
ใหนักเรียนรองตาม ถานักเรียนมีทาทางประกอบเพลง ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงไดอยาง
เต็มที่แตตองไมรบกวนหองขางเคียง หากนักเรียนมีความสามารถดานดนตรีครูควรใหนักเรียน
ออกมาแสดงความสามารถ จั ด กิจกรรมที่ เ ปน ประโยชนจ ากการรองเพลง เชน รีวิ ว ประกอบ
อภิปรายตอบคําถาม เขียนเรื่อง หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการสรุป 3) ขั้นประเมินผลการใชเพลง
สังเกตจากการแสดงออกในการรองเพลง หรือการรวมกิจกรรมจากเพลง ทดสอบความเขาใจจาก
บทเพลง ดวยการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม สวน ประคอง สุทธสาร (2525 : 59) ไดกลาวถึงการใช
เพลงประกอบการสอนไวดังนี้ 1) ใหผูเรียนอานแผนภูมิเพลงบนกระดานหรือครูเขียนเพลงไวบน
กระดาน
เพื่อใหผูเรียนเขาใจความหมายของบทเพลงเสียกอน กระดาน เพื่อใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายของบทเพลงเสียกอน และอานไดอยางถูกตอง ครูอาจใหผูเรียนอาน 2 ครั้ง ใหอาน
ธรรมดาและใหอานตามจังหวะเพลงที่รอง 2)ใหผูเรียนฟงเพลงเปนตัวอยาง โดยครูรองใหฟงหรือ
เปดเทป 1 – 2 ครั้งและปรบมือ พรอมทั้งเคาะจังหวะตามทํานองเพลง เพื่อจับจังหวะการรองเพลง
ใหได 3) ใหผูเรียนรองตามทีละวรรคทีละตอนและตลอดทั้งเพลง บางเพลงอาจใหนักเรียนทําทา
ประกอบเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน และเกิดความหมายแกผูเรียน เด็กจะเขาใจเนื้อเพลง และ
เขาใจเนื้อหาเปนอยางดี 4)ใหผูเรียนจดเนื้อเพลงไวเพื่อชวยทบทวนความจําเละนําไปรองในยาม
วาง และ กรมวิชาการ (2535 : 12) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนการสอนโดยใชเพลงไวดังนี้ 1) ครู
เขียนเนื้อเพลงบนกระดานดําหรือใชแผนภูมิเพลงติดที่กระดานดําหนาชั้น 2) นักเรียนอาน
เนื้อเพลงตามครู 3) ครูรองเพลงใหนักเรียนฟง 1 เที่ยว 4) ครูใหนักเรียนรองเพลงตามทีละ
วรรค 5) ครูและนักเรียนรองเพลงพรอมกัน พรอมทั้งปรบมือใหถูกจังหวะ 6) นักเรียนฝกรอง
เพลงจนคลองและทําทาประกอบ 7) ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง
8) คัดเนื้อเพลงลงสมุดและฝกอาน สวนสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 9,
อางถึงใน ผองพรรณ อินทรชัย 2545 : 29) ไดเสนอบันได 6 ขั้นของการสอนเพลงไวดังนี้ 1)
เลือกเพลงใหเหมาะสมกับเนื้อหาวัตถุประสงคของบทเรียนและเวลาที่จะใชสอน 2) เขียนแผนภูมิ
ลงบนกระดานดํา หรือแผนภูมิ จัดวรรคตอนตามจังหวะเพลง แบงกลุมนักเรียนอานเนื้อเพลง อาน
กลุมละวรรคหรือกลุมละตอนสลับกัน ครูนักเรียนรวมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง 3)
เปดแถบบันทึกเสียงหรือครูรองใหนักเรียนฟงตลอดเพลง 1 – 2 เที่ยว 4) ครูรองนํา นักเรียนรองตามที
ละวรรค 2 – 3 เที่ยว 5) รองพรอมกัน ฝกเคาะจังหวะ และทําทางายๆ ประกอบ นอกจากนี้ สมพล
ธูปบูชา (2524 : 51 – 52) ไดเสนอขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอนไวดังนี้ 1) ขั้นเตรียม
เลือกเพลงที่มีผูแตงไวแลว ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียนถาแตงเองหรือดัดแปลงจาก
เพลงอื่นควรเรียบเรียงใหกลมกลืนกับทํานองเพลงนั้น ทดลองขับรองเพื่อความคลองแคลว หรือ
เพื่อปรับปรุงเนื้อเพลงที่แตงขึ้นเอง เตรียมอุปกรณ เชน เนื้อเพลง เทปบันทึกเสียง เครื่องดนตรี
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เปนตน 2) ขั้นสอน ใชเพลงนําเขาสูบทเรียนดําเนินการสอน สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน
2.1) ครูรองเพลงนั้นใหฟง 1 – 2 เที่ยว หรือใชเครื่องบันทึกเสียงชวย 2.2)ใหผูเรียนฝกรองตามครู
ทีละวรรค หรือทีละบท 2.3)ใหผูเรียนขับรองเอง อาจเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม 2.4) ถามีทาทาง
หรือจังหวะประกอบการรองเพลง ครูควรใหอิสระแกเด็กไดรวมกิจกรรม แตตองไมรบกวนหอง
อื่น 2.5) จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกการเรียน โดยใชเพลงเปนสื่อ เชน อภิปราย เลาเรื่อง ตอบ
คําถาม แขงขันกันตอบปญหาเกี่ยวกับเนื้อเพลง เปนตน 3) ขั้นประเมิน สังเกตจากความสนใจใน
การรอง การแสดงออก มารยาทในการฟง การทดสอบ จากการซักถาม สอบขอเขียนเกี่ยวกับเนื้อ
เพลง หรือบางครั้งครูอาจใชเพลงทดสอบความเขาใจของนักเรียนเลยก็ได
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานจับใจความของ บันลือ
พฤกษะวัน (2545 : 128 -129) ประทีป วาทิกทินกร (2542 : 79) อัญชลี แจมเจริญ (2526 : 94)
รัชนี ศรีไพรวรรณ (2520 : 45) และ นพดล จันทรเพ็ญ (2542 : 87) ไดกลาวไวสอดคลองพอ
สรุปไดวา ในการสอนอานจับใจความนั้นมีกิจกรรมที่สําคัญๆ ที่ควรจัดคือ 1. ใหนักเรียนอาน
คราวๆ อานผานๆ อานอยางรวดเร็วเพื่อสํารวจวาเรื่องนั้นกลาวถึงอะไร 2. อานอยางละเอียด
เพื่อทําความเขาใจเรื่องและเก็บใจความสําคัญหรือสาระสําคัญ 3. ครูตั้งตําถามใหนักเรียนอาน
ขอความเพื่อหาคําตอบซึ่งบางคําถามอาจไมมีขอความปรากฏอยู ซึ่งครูจะตองแนะนําใหนักเรียน
แปลความ เพื่ออาศัยปริบทเพื่อตอบคําถามใหได เพื่อเปนการทดสอบความเขาใจในเรื่องที่อาน
4 . ใหนักเรียนเลาเรื่องยอ หรือเรียงลําดับเหตุการณ 5. ใหนักเรียนสรุปเรื่องวาเรื่อง กลาวถึงอะไร
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอานจับใจความผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี
ที่เกี่ยวของดังนี้ 1) ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) สกีมาเปนโครงสรางความรูที่เกิดขึ้นในสมอง
ของผูอาน การที่ผูอานจะเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานได ก็ตองอาศัยความรูเดิมของผูอานมา
ปฏิ สั ม พัน ธ กั บ บทอ า น การทํ า ความเข า ใจคํ า ประโยค หรื อ บทอ า น การนํ าสิ่ ง ที่ อ า นมาคิ ด
พิจารณากับความรูเดิม 2) ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด (Thorndike) ซึ่งกลาวถึงทฤษฎีการให
สิ่งเราและการตอบสนองวาการจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจ ก็จะเปนสิ่งเราที่จะทําใหเกิดความ
ตองการที่จะอานผลที่ไดคือการตอบสนองที่ดี 3) ทฤษฎีของเกสตัลท (Gestalt) ไดกลาวถึง กฎ
ของความคลายกัน เปนการจัดสิ่งที่คลายกันไวดวยกัน เชน คําที่คลายกัน โครงสรางของประโยค
เนื้อเรื่อง รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอาน หากจัดไวเปนหมวดหมูก็จะชวยใหเกิดการรับรู
ไดดี และกฎของความพึงพอใจ เปนหลักสําคัญในการสอนอานจับใจความ หากนักเรียนไดอาน
ในสิ่งที่ตนชอบยอมเกิดความพึงพอใจก็จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนอาน มีความหมายตอ
ตัวนักเรียน
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนและการ
สอนอานจับใจความ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีและขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการ
สอน ในเบื้องตนผูวิจัยไดคัดเลือกเพลงที่จะนํามาใชในขั้นการจัดการเรียนรูใหมีความเกี่ยวของ
สัมพัน ธ กั บบทอาน ซึ่ง จะทํ า ใหนัก เรีย นรับรูไ ดดี ตามกฎของความคลายคลึงกันของเกสตั ลท
(Gestalt) และเลือกเพลงที่นักเรียนในวัยเด็กชอบและสนใจ กลาวคือมีเนื้อเพลงเกี่ยวกับสัตวหรือ
สิ่งใกลตัว เนื้อเพลงสั้นๆ ทํานองเร็ว สนุกสนาน ราเริง สอดคลองกับกฎการใหสิ่งเราและการ
ตอบสนองของธอรนไดด (Thorndike) และกฎแหงความพึงพอใจของเกสตัลท (Gestalt) และ
ไดออกแบบกิจกรรมใหมีการอานบทอาน ทั้งอานคราวๆเพื่อสํารวจเรื่อง และอานอยางละเอียด
เพื่อตอบคําถามและจับใจความสําคัญ รวมทั้งกําหนดใหมีการซักถามใหนักเรียนหาคําตอบจาก
เพลงและบทอาน ตามแนวคิดการสอนอานจับใจความ ทั้งนี้ไดกําหนดเปนเปนขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจโดยใชปริศนาคําทาย
รูปภาพ และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง 2.) ขั้นจัดการเรียนรู 2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลง
เกี่ยวกับบทอานใหนักเรียนอาน 2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลงตามทีละวรรคทีละตอนจน
ตลอดทั้งเพลง 2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระใจความ
สําคัญของเพลง ลําดับเหตุการณ และการสรุปเนื้อเพลง 2.4 ครูนําเสนอบทประพันธ นิทาน
ใหนักเรียนอานคราวๆ และอานอยางละเอียด 2.5 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับสาระสําคัญ การลําดับเหตุการณ จับใจความสําคัญ และสรุปเนื้อหาของบทประพันธและ
นิทาน 3.) ขั้นประเมินผล 3.1สังเกตการรวมกิจกรรม 3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลงและ
บทอาน
จากแนวความคิดตางๆ ที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน ดังแผนภูมิที่ 1
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การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
1. ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจ
ของผูเรียน
2. ขั้นจัดการเรียนรู
2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลงเกีย่ วของกับบทอาน
ใหนกั เรียนอาน
2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลง
2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเพลง
2.4 ครูนําเสนอบทอาน นิทาน บทประพันธให
นักเรียนอานคราวๆ และอานอยางละเอียด
2.5 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับบทอาน

ความสามารถดานการ
อานจับใจความ

ความคิดเห็นทีม่ ีตอ
การจัดการเรียนรู

3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลง
และบทอาน
แผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน
คําถามในการวิจัย
1. ความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนแตกตางกันหรือไม
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอนอยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
ความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
จํานวน 46 คน ที่กําลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 23 คน ของ
โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่กําลังเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ความสามารถดานการอานจับใจความ
2.2.2 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ พลง
ประกอบการสอน
3. เนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้อยูในกลุมสาระสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 :
การอาน มาตรฐาน ท1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน มาตรฐานชวงชั้นที่ 1 และผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง ของหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยใช บ ทอ า นประเภทนิ ท าน บทประพั น ธ ที่ มี ผู แ ตง ไว แ ล ว เป น สื่ อ ในการอ า นจั บ ใจความ
สวนเพลงใชประกอบการสอน ซึ่งเปนเพลงที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับนิทานและเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลอง ดํ าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2550 โดยใชเวลาทดลองสัปดาหละ 4 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 2 สัปดาห
รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้
1. การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน หมายถึง กระบวนการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเพลงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียน
เพื่อกระตุนความสนใจ 2) ขั้นจัดการเรียนรู 2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวของกับบทอานให
นักเรียนอาน 2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลง 2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถาม ลําดับ
เหตุการณ และตอบคําถามเกี่ยวกับเพลง 2.4 ครูนําเสนอบทอาน นิทาน บทประพันธให นักเรียน
อานคราวๆ และอานอยางละเอียด 2.5 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับบท
อาน 3) ขั้นประเมินผล 3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม 3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลงและ
บทอาน
2. ความสามารถดานการอานจับใจความ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบ
ความเขาใจเนื้อหาของบทอาน โดยสามารถตอบคําถาม บอกใจความสําคัญและ เรียงลําดับ
เหตุการณเกี่ยวกับบทประพันธ นิทานไดโดยการแปลความ ซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบที่ผวู จิ ยั สราง
ขึ้น ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู
3. เพลงประกอบการสอน หมายถึง บทเพลงที่นํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนเพลงที่ผูอื่นแตงไวแลว โดยเลือกเพลงที่มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระของบทประพันธ
นิทาน เพื่อสรางบรรยากาศ ในการเรียนรู เราความสนใจ และฝกการอานจับใจความกอน
เชื่อมโยงไปสูการอานจับใจความบทอาน
4. ความคิดเห็นของผูเรียน คือ ความรูสึกของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ พลงประกอบการสอนเกี่ ย วกั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน บรรยากาศในการจัดการเรียนรู และประโยชนที่
ไดรับจากการจัดการเรียนรู
5. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด
ทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพระ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3. การสอนอานจับใจความ
4. การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม แสดงความเปนเอกภาพ
และความเปนไทย เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการติดตอสื่อสาร จากแหลงขอมูล
ตางๆอีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
ยุคปจจุบัน และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย จึงตอง
สอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ สอนภาษาไทยใหคนรักการอาน การเขียน ที่จะแสวงหา
ความรูและขอมูลขาวสาร ใชภาษาไดถูกตองในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหผูเรียนเกิดความ
ชื่นชมซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณคาทางวรรณคดี และวรรณกรรมตลอดจนภูมิปญญา
ทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคผลงานซึ่งเปนสวนสรางเสริมความงดงามในชีวิต
ดวยวิสัย ทัศน ของรัฐบาลในนโยบายการสรางคน สรางงาน เพื่อช วยกอบกูวิกฤต
เศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศ เปนการสร า งความมั่น คงได อ ยา งยั่งยื น เชื่ อ มั่ น ในนโยบาย
การศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนน
คุณภาพและประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบาย

15

16
การศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรูและ
เชื่ อ มั่ น ในนโยบายการศึ ก ษาเพื่ อ สร า งงาน สร า งเยาวชนให มี ค วามรู คู กั บ การทํ า งาน
กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นสมควรกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในดานการปฏิบัติ กลาวคือ
เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐาน
การเรียนรูภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานชวงชั้น 3 ป
จั ด เฉพาะส ว นที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป น ไทย ความเป น พลเมื อ งดี
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาตอ โดยกําหนดโครงสราง สาระและ
มาตรฐานการเรี ย นรู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมาตรฐานช ว งชั้ น คุ ณ ภาพของผู เ รี ย นดั ง นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 2)
โครงสรางของหลักสูตร
1. ระดับชวงชั้น
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
2. สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมสาระดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
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การจัดเวลาเรียน
จากการศึกษาโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกลาวสถานศึกษาจึงตอง
จัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นปใหครบทั้ง 8 กลุมสาระในแตละ
ชวงชั้นใหเหมาะสมกับการเรียนรู และระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ กรมวิชาการ (2545 : 10 -11)
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมี
เวลาเรียนวันละประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง ชวงชั้นนี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็ก
จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จํ า เป น เพื่ อ ช ว ยให ส ามารถเรี ย นสาระการเรี ย นรู ก ลุ ม อื่ น ๆ
ไดรวดเร็วขึ้น ทักษะเหลานี้ ไดแก ภาษาไทยดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ จึงควร
ใชเวลาเรียนประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห สวนที่เหลือใชสอนให
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย
สาระและมาตรฐานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
รายละเอียดของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่เปนองคความรู ทักษะ หรือ
กระบวนการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม กรมวิชาการ (2545: 12) ประกอบดวย
สาระที่ 1 : การอาน
สาระที่ 2 : การเขียน
สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด
สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเมื่อ
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่เกี่ยวของ
กับการอานจับใจความแลวพบวา สัมพันธกับ สาระที่ 1 การอาน ดังนี้ กรมวิชาการ (2545 : 18-19)
สาระที่ 1: การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 (ป. 1-3)
1. สามารถอ า นได ถู ก ต อ งตามหลั ก การอ า น อ า นได ค ล อ งและเร็ ว เข า ใจ
ความหมายของคํา และ ขอความที่อาน
2. สามารถเขาใจ ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคําสําคัญหรือใช
แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน รูจักใช
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คําถามเกี่ยวกับเนื้อหา และแสดงความรู ความคิด คาดคะเนเหตุการณ เรื่องราวจากเรื่องที่อาน
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
3. สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดรวดเร็ว
ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ อักขรวิธีและจําบทรอยกรองที่ไพเราะ เลือกอานหนังสือที่เปน
ประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง มีมารยาทการอานและนิสัยรักการอาน
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดผังมโนทัศนและสาระเรียนรูแกนกลาง
เพื่ อให ส ถานศึ ก ษานํ า ไปเป น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรีย นรูภ าษาไทยให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 2
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- การอานคําพื้นฐานประมาณ ๖๐๐ คํา และคําใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่น
- การอานแจกลูกและสะกดคําในมาตราตางๆ และ
การผันวรรณยุกต
- การอานคําที่มีตัวการันต อักษรควบ อักษรนํา

การอานออกเสียง

- มารยาทและนิสัยรักการอาน

- การอานบทรอยแกว
และรอยกรอง
- การอานทํานองเสนาะ
- การทองบทอาขยาน

- การเลือกอานหนังสือ
คุณธรรม
จริยธรรม
 ิ

ทักษ

- การจับใจความ
และคาดคะเนเหตุการณ
- การตั้งคําถาม ตอบคําถาม
- การเขาใจความหมายของคํา ประโยค ขอความ

หลักเกณฑ
และทักษะ

หลักการอาน

การอาน

การอานใน
ใจ
-

- หลักเกณฑการฟง การดู การพูด

การฟง การดูและการ
พด

ภาษาไทย ป.๑

- การเลือกฟงและดูสิ่งที่เปนความรู
ความบันเทิง
- การจับใจความจากการฟงและดู
- การพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
ปฏิเสธ
- การตั้งคําถาม ตอบคําถาม
- การสนทนา เลาเรื่องและพูด

คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม
- มารยาทการฟง

การเขียน

การดู การพูด

หลักการใช
วรรณคดีและ

หลักเกณฑ
และทักษะ

- นิทาน
คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม

- การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด

- การเขียนตามคําบอก
- การคัดลายมือ
- การใชคําเขียนประโยค
- การเขียนเรื่องสั้นๆ แสดงความรู
ความคิด ความรูสึก ความตองการ
และประสบการณ
- การใชเลขไทย

- มารยาทและนิสัย
- รักการเขียน

- เรื่องสั้นงายๆ
- สารคดีสั้นๆ
- บทรอยกรอง
- ปริศนาคําทายและบทรองเลน
- การแสดงความคิดจากการ
-อานและนําไปใชประโยชน

- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และการประสมคํา
- ความหมายของคํา การเลือกใชคําเขียนประโยค
และขอความสั้นๆ
- การรูจักภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
- คําคลองจอง
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร
เปนเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู

แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูแกนกลาง (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 6.
สําหรับเนื้อหาที่ผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยนั้นคือสาระที่ 1 การอาน มาตรฐานที่ ท 1.1
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพระ
โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐมเขต 2
จั ด การเรี ย นการสอนเป น 4
ระดั บ โดยเริ่ ม จาก
1.ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -2) 2. ระดับชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 -3) 3 . ระดับชวงชั้น
ที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 -6) 4 . ระดับชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1 -3) มีจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 687 คน มีครู 27 คนเปนโรงเรียนนํารอง การใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใชในปการศึกษา 2545 เปนตนมา และ
ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในปพุทธศักราช 2546 จนไดหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง 2546 ที่ใชอยูในปจจุบัน ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู และในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 –3) โรงเรียนวัดบางพระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 2 นครปฐม ไดกําหนดวิสัยทัศน โครงสรางของหลักสูตร คุณภาพของผูเรียน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไว
ดังนี้
วิสัยทัศน
ภาษาเปนสื่อของความคิด ผูเรียนที่มีภาษาใชกวางขวางมีประมวลคําในการใช พูด
ฟง อานและเขียนมาก ผูเรียนจะคิดไดอยางกวางขวางลึกซึ้งและเสริมสรางความชาญฉลาด
สามารถคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ดังนั้น
การสอนภาษาไทย จึงจําเปนตองเสริมใหผูเรียนขยายประมวลคําทั้งการพูด การฟงการอาน และ
การเขีย นใหมาก เพื่ อให ผูเ รีย นใชภาษาในการคิด สรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิด ตัด สิน ใจ
แกปญหาและวินิจฉัยเรื่องราวและสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอยางมีเหตุผล สรางสรรคและใชภาษา
อยางสละสลวยซึ่งจะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ ของผูใชภาษาใหเกิดความนาเชื่อถือ
จากวิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรียนวัดบางพระ จะเห็นไดวา
โรงเรี ย นวั ด บางพระ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ของกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยอย า งยิ่ ง จึ ง ได
กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีเวลาเรียนและโครงสรางดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพระ ชวงชั้นที่ 1
(ชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 -3)
เวลาเรียน (ชั่วโมง /สัปดาห)
รวม
กลุมสาระการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3) เวลาเรียน
ชั่วโมงตอป
ป.1
ป.2
ป.3
7
7
7
280
ภาษาไทย
7
7
7
280
คณิตศาสตร
2
2
2
80
วิทยาศาสตร
2
2
2
80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
2
2
80
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
80
ศิลปะ
2
2
2
80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
2
2
80
ภาษาอังกฤษ
2
2
2
80
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียน ตอสัปดาห
25
25
25
1,120
ที่มา: โรงเรียนวัดบางพระ, หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –3) (นครปฐม: ม.ป.ท., 2549), 15.
จากการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาที่ผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยพบวา การอาน
จับใจความสําคัญ สอดคลองกับ สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอาน ซึ่งในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางพระ ไดจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไวดังนี้
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สาระที่ 1 การอาน
1. อานคําพื้นฐานซึ่งใชเปนคําในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา รวมทั้งคําที่เรียนใน
กลุมสาระอื่นได
2. อานแจกลูกและสะกดคําในมาตราตัวสะกดตางๆ และคําในชีวิตประจําวันที่สะกด
ไมตรงตามมาตรา คําที่มีตัวการันต อักษรควบ อักษรนําได
3. ผันวรรณยุกตคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ําได
4. อานและเขาใจความหมายของประโยคสั้นๆได
5. อานในใจ การจับใจความของเรื่องที่อาน โดยหาคําสําคัญ ตั้งคําถาม คาดคะเน
เหตุการณ ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดได
6. แสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
7. นําความรูและขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน
8. อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองไดอยางถูกตองตามอักขรวิธีและลักษณะ
คําประพันธ และอานทํานองเสนาะได
9. ทองจําบทอาขยานและบทประพันธที่ประทับใจได
10. รูจักเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง
11. มีมารยาทในการอานหนังสือ ถนอมรักษาหนังสือทั้งสวนตนและสวนรวม
12. มีนิสัยรักการอาน และมีสุขลักษณะในการอานหนังสือ
13. อานหนังสือนิทานพื้นบาน เพื่อความบันเทิงได
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทดลองตามผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่ 4. อานและเขาใจ
ความหมายของประโยคสั้นๆ ได ขอที่ 5. อานในใจ การจับใจความของเรื่องที่อาน โดยหา
คําสําคัญ ตั้งคําถาม คาดคะเนเหตุการณ และขอที่ 6. แสดงความรูความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
สาระการเรียนรู
การอานคําพื้นฐาน 600 คํา หลักการอานและสะกดคําตามมาตราตัวสะกด การผัน
วรรณยุกต ความหมายของคําและขอความ การหาใจความสําคัญ การหาคําสําคัญและขอความ
การใชคําถาม การตอบคําถาม การอานและการคาดคะเนเหตุการณของเรื่องที่อาน การอานในใจ
และการอานออกเสียง การอานบทรอยแกวและบทรอยกรอง การทองจําบทอาขยานและบทรอย
กรองที่ไพเราะ การเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน มารยาทการอาน นิสัยรักการอาน
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คุณภาพของผูเรียนชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
เมื่อจบชวงชั้นที่ 1 ผูเรียนแลวเรียนตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมดังนี้
1. อานไดคลองและอานไดเร็ว
2. เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน
3. นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ
4. เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง
5. พูดและเขียนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ
6. จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
7. จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคิดเห็น เลาเรื่อง
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องที่ฟงที่ดู
8. เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
9. ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงายๆ
10. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพูดและการเขียน
11. นําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน
12. ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู และใชไดเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณ
13. นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวิต
14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
15. มีนิสัยรักการอานและการเขียน
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สาระ
1. การอาน

สาระการเรียนรู
-

ทักษะการอานออกเสียง
ความสามารถการอานในใจ การอานจับใจความ
หลักการอาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
30
30
30
10
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ตารางที่ 2 (ตอ)
- หลักเกณฑและทักษะการเขียน
- คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
- หลักเกณฑและทักษะการฟง การดู การพูด
3. การฟง การดู
- คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และการพูด
4. หลักการใชภาษา - พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การประสมคํา
- ความหมายของคํา การเลือกใชคําเขียนประโยคและ
ขอความสั้นๆ
- การใชภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น
และคําคลองจอง
- การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี
การสื่อสารพัฒนาการเรียนรู
5. วรรณคดี และ - นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
วรรณกรรม
- สารคดี บทความสั้นๆ
- บทรอยกรอง
- ปริศนาคําทายและบทรองเลน
- การแสดงความคิดจากการอานและนําไปใชประโยชน
2. การเขียน

60
10
30
10
10
10
7
7
6
5
5
5
5
5
5

จากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพบวาโรงเรียนวัดบางพระไดให
ความสําคัญกับภาษาไทย จึงไดจัดใหผูเรียนในชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 –3) ไดเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สัปดาหละ 7 ชั่วโมง รวมปละ 280 ชั่วโมง โดยแบงเปน
2 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 140 ชั่วโมง โดยที่จํานวนเวลาของการเรียนรู และใน
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 140 ชั่วโมง ความสามารถดานการอานจับใจความ ตลอดปมีจํานวน
30 ชั่วโมง ซึ่งไดจัดการเรียนรูไปแลวในภาคเรียนที่ 1 จํานวน 15 ชั่วโมง และในภาคเรียนที่ 2
มีจํานวน 15 ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยนําเวลามาทําการวิจัย จํานวน 8 ชั่วโมง (4 แผนการจัดการเรียนรู)
สวนอีก 7 ชั่วโมงที่เหลือไดจัดการเรียนรูจนครบ
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การสอนอานจับใจความ
ภาษาไทยมีทักษะทางภาษาหลายประเภทในที่นี้จะกลาวเนนเฉพาะการอานจับใจความ
หรือการอานจับใจความสําคัญเปนทักษะที่จําเปนสําหรับการอานเรื่องราวตางๆ เพราะชวยให
นักเรียนรูเรื่องราวตางๆที่ผูเขียนตองการบอกและยังสามารถนําความรูที่ไดจากการอานมาใช
ประโยชนในการหาความรูเพิ่มเติม
ความหมายของการอาน
การอานเปนทักษะทางภาษาที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและความบันเทิง ซึ่ง
การอานนับเปนสิ่งสําคัญในการแสวงหาความรูเพราะในปจจุบันเปนยุคของการแสวงหาความรู
และความรูนั้นสวนใหญไดมาจากการแสวงหาโดยการอานเปน นักวิชาการไดใหความหมายของ
การอาน ไวดังนี้
บันลือ พฤกษะวัน (2533:.2) ไดใหความหมายของการอานวา 1) การอานเปนการออก
เสียงใหตรงกับคําพูดเรียกวา อานออก 2) การอานเปนการใชความสามารถในการผสมผสานของ
ตัวอักษรออกเปนเสียงคําพูดหรือประโยค เขาใจความหมายเรียกวา อานได 3) การอานเปน
การสื่อความหมาย ถายโยงความคิด ความรูจากผูเขียนถึงผูอาน ทําใหผูอานเขาใจความรูสึกนึกคิด
ของผูเรียน เรียกวา อานเปน สวนประเทิน มหาขันธ (2530 : 13) ใหความหมายของการอานวา
เป น กระบวนการในการแปลความหมายของตั ว อั ก ษรหรื อ สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี ก ารจดบั น ทึ ก ไว
กระบวนการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน เมื่อเด็กเปลงเสียงตัวอักษรหรือสัญลักษณออกมาเปน
คําพูดโดยไมเขาใจความหมายจัดวาไมใชการอานที่สมบูรณเปนเพียงสวนหนึ่งของการอานเทานั้น
ลักษณะการอานที่แทจริงไดแกการทําความเขาใจในเรื่องที่อาน ความหมายดังกลาวนี้มิใชเกิดจาก
ตัวอักษรหรือสัญลักษณเทานั้น แตขึ้นอยูกับการกระตุนใหเกิดความคิดรวบยอดหรือจินตนาการ
ของผูอานเปนสําคัญ สอดคลองกับ วรรณี โสมประยูร (2542 : 121) ไดกลาววา การอานเปน
กระบวนการทางสมอง ที่ ต อ งใช ส ายตาสั ม ผั ส ตั ว อั ก ษรหรื อ สิ่ ง พิ ม พ อื่ น ๆ รั บ รู แ ละเข า ใจ
ความหมายของคําหรือสัญลักษณ โดยแปลออกมาเปนความหมายที่ใชสื่อความคิดและความรู
ระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้นๆ ไปใชใหเปน
ประโยชนได ซึ่ง นพดล จันทรเพ็ญ (2542 : 73) ไดกลาวถึงความหมายของการอานดังนี้ การอาน
คือ การแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ เครื่องสื่อความหมายตางๆ ที่ปรากฏ
แกตาออกมาเปนความคิดความเขาใจเชิงสื่อสารแลวผูอานสามารถนําความคิดความเขาใจนั้นไปใช
ใหเกิดประโยชนตอไป และศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร (2542 : 4) ไดใหความหมายวา การอานมิใช
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เพียงการอานออกเสียงตามตัวอักษรอยางเดียว การอานเปนกระบวนการถายทอดความหมายจาก
ตัวอักษรออกมาเปนความคิด นอกจากนี้ เปลื้อง ณ นคร (2544 :15)กลาวถึงความหมายของ
การอานวา เปนกระบวนการที่จะเขาใจความหมาย ที่ติดอยูกับตัวอักษรหรือตัวหนังสือ
ฮิลเดรท (Gertrude H. Hildreth 1968, อางถึงใน วรรณี โสมประยูร 2542 : 121)
กลาววา การอาน คือ กระบวนการทางสมองที่จะแปลสัญลักษณตางๆ ที่มองเห็นได ใหเกิดความรู
ความเขาใจอยางถองแท สวน แอโรสมิท (Gray Arrowsmith 1972) ไดใหความหมายของ
การอานวา การอานหมายถึงความรูสึกหรือสภาพทางจิตที่เกิดขึ้นในสมองดวยความเขาใจถอยคําที่
เขียนหรือตีพิมพขึ้นมา และความเขาใจในการอานหรือสมบูรณจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดความรูสึก
ของผูอานตรงกับความรูสึกของผูเขียนกอนที่จะเขียนออกมาเปนถอยคํา และไวลแมน (Arther W.
Weilman 1972) ไดกลาวไววา การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและขึ้นอยูกับภาวะ
แวดลอมตางๆ ของผูเรียนดวย เพราะการอานมิใชแตตองการเพียงการออกเสียงที่ถูกตองเทานั้น
แตยังรวมถึงการรูความหมายและการเขาใจความหรือถอยคําจากสัญลักษณเหลานั้นดวย
จึงสรุปไดวา การอาน คือ การรับรูและแปลความหมาย สรางความเขาใจจากสัญลักษณ
หรือตั ว อัก ษร ให ผูอ า นเกิ ดความรูค วามเขา ใจ และกอ ใหเ กิดประโยชนแ กตัว ผูอา นได ทั้ง ใน
ดานความรูและความบันเทิง
จุดประสงคในการสอนอาน
การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากตอการแสวงหาความรู ชวยใหสามารถติดตอ
สื่อสารกับผูอื่นได และเปนพื้นฐานในการเรียนรูในสาระอื่นๆ ในการอานผูอานควรกําหนด
จุดมุงหมายในการอานของตนวาอานเพื่ออะไร อานไปทําไม จึงจะเกิดประโยชน
จินตนา ใบกาซูยี (2528 : 2-7) ไดสรุปถึงการอานของเด็กในระดับประถมศึกษาวามี
จุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ใหอานได หมายถึง การพัฒนาทักษะการอานของเด็กตั้งแตการ
อานพยัญชนะ สระวรรณยุกต อานเปนคํา และอานกลุมคํา 2) อานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการหา
ความรู 3) อานเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2533 : 7) ไดกําหนด
จุดประสงคในการสอนอานไวดังนี้ 1) สอนใหเด็กอานออก คือ อานไดถูกตองทั้งอานออกเสียง
และอานในใจ 2) สอนใหเด็กอานแตก คือ อานไดรวดเร็วเก็บใจความสําคัญได พรอมทั้ง
สามารถนําสิ่งที่ไดไปใชใหเปนประโยชน 3) สอนใหอานเปน คือ สามารถใชการอานเปน
เครื่องมือแสวงหาความรู ความเพลิดเพลินและมีนิสัยรักการอาน สวนชุติมา สัจจานนท (2537 :
11, อางถึงใน พรวีนัส รุงสวาง 2547 : 20) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการอานดังนี้ 1) อานเพื่อ
การศึกษาคนควาเพื่อสงเสริมความสนใจและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ 2) อานเพื่อความ
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รอบรู ทันตอเหตุการณ สิ่งแวดลอมรอบตัวและความเปนไปของสังคม 3) อานเพื่อความจรรโลงใจ
ชวยพัฒนาและปรับปรุงตัวเองใหเปนพลเมืองดี จิตใจงาม 4) อานเพื่อความบันเทิง พักผอน
หยอนใจ สนองความพอใจสวนตัว สวนลินจง จันทรวราทิตย (2542 : 12 -13) ไดกลาวถึง
จุดประสงคในการสอนอานสรุปไดดังนี้ อานเพื่อศึกษาหาความรู อานเพื่อตองการทราบขาวสาร
ข อ เท็ จ จริ ง เป น การอ า นที่ ต อ งการหั ว ข อ สํ า คั ญ หรื อ แนวคิ ด เด น ๆ อ า นเพื่ อ ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน อานเพื่อปฏิบัติตามและแกปญหาตางๆ อานเพื่อการศึกษาคนควาจับสาระความคิดและ
อานเพื่อความกาวหนาในอาชีพของตน สําหรับ ฟอน เปรมพันธุ (2542 : 105) ไดกลาวถึง
จุดประสงคในการสอนอานวา อานเพื่อตองการศึกษาหาความรู เปนการอานเพื่อศึกษาหาความรู
ในเนื้อหาวิชาตางๆ ที่จําเปนสําหรับนักเรียนอยางยิ่ง อานเพื่อทราบขอมูลขาวสารขอเท็จจริงเปน
การอานเพื่อคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง เพื่อที่จะไดเขาใจเหตุการณและปญหาตางๆ ตลอดจนอาน
เพื่อความบันเทิง ซึ่งการอานหนังสือทุกชนิดนับวาเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในทุก
ดาน สําหรับ พนิตนันท บุญพามี (2542 : 11-12) ไดกลาวถึงจุดประสงคในการสอนอานวา
จุดประสงคในการอานนั้นมี 4 ประการ คืออานเพื่อความรู ซึ่งแบงเปน 5 ประเด็นไดแก หา
คําตอบในสิ่งที่สงสัย ศึกษาหาความรูโดยละเอียด รับรูขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ศึกษาคนควา
เปนพิเศษ และรวบรวมขอมูลมาทํารายงาน จุดประสงคตอไปคืออานเพื่อใหเกิดความคิด ลักษณะ
การอานแบบนี้ทําใหมีทรรศนะที่กวางขึ้น ชวยนํามาใชในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
อานเพื่อความบันเทิง คือ การอานที่คลายความเครงเครียดจะชวยพัฒนาความรูสึกและพัฒนา
อารมณ และจุดประสงคสุดทายคือ อานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ การอานนี้ชวยใหผูอานเขาสูวง
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมบุคลิกภาพในการสนทนากับผูอื่น และสามารถสนทนาได
อยางราบรื่นและสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 21) ไดกลาวถึงจุดประสงคในการสอนอานโดย
นําวัตถุประสงคทางการศึกษาของ Bloom มาปรับเปนจุดประสงคของการสอนอานทั้งในดาน
ความรูและจิตพิสัยดังนี้ ขั้นที่ 1) ความรู (Knowledge) เปนการวัดความรูในเรื่องที่ผูเรียนได
เรียนมาโดยสามารถจําเนื้อเรื่อง ชื่อบุคคล สถานที่ และสิ่งตางๆ ที่มีอยูในเนื้อเรื่อง นอกจากนั้นยัง
รวมไปถึงกฎ ทฤษฎี และหลักการตางๆที่มีอยูในเรื่อง ในขั้นนี้เปน วัตถุประสงคเบื้องตนที่มี
ระดับความคิดต่ําสุด โดยผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมในการบอกหรือเขียนคําจํากัดความ ชื่อ
ตัวละคร สถานที่ ฯ ลฯ ที่มีอยูในเรื่องที่อาน ขั้นที่ 2) ความเขาใจ (Comprehension) เปนการ
วั ด ความเข า ใจในเรื่ อ งที่ เ รี ย น โดยสามารถบอกหรื อ เล า ให ผู อื่ น ฟ ง ได และสรุ ป เรื่ อ งย อ ได
นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค และขอความ โดยใชคําพูดของ
ตัวเองเพื่อสื่อสารใหเขาใจไดดวย เชน การเรียงลําดับเหตุการณ การเลาหรือเขียนเรื่องยอ บอก
หรือเขียนประโยคสําคัญ ขั้นที่ 3) การนําไปใช (Implement) เปนขั้นที่นักเรียนควรมีการฝกนํา
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ถอยคํา ประโยคและเหตุการณที่ไดจากการอานไปใชแกปญหาในสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นใหม
หรือนําไปใชแกปญหาในวิธีอื่นๆ ดังนั้นคําถามที่ใชจึงมักจะกําหนดเปนสถานการณใหนักเรียน
พิจารณาในการนําความรูมาใชประโยชน เปนตน
สรุปไดวา ในการสอนอานนั้นมีจุดประสงคที่สําคัญ คือ ใหผูเรียนอานเปน อานได
ถูกตอง อานเพื่อความสนุกสนาน และความบันเทิง ทันตอเหตุการณปจจุบัน นําไปปรับเขากับ
ชีวิตประจําวันของตนเอง ทําใหการอานเปนเรื่องที่นาสนใจ นาติดตาม นาศึกษาคนควา อาน
เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจโดยผูอานสามารถบอก เลาหรือเขียนเรื่องที่ไดอานได
ความหมายของการอานจับใจความ
การอานจับใจความหรือการอานจับใจความสําคัญ เปนกระบวนการในการพัฒนา
การเรียนรู พัฒนานิสัยรักการอานและแสวงหาความรูใหแกผูอาน เพราะเปนเครื่องแสดงไดวา
ผูอานนั้นเขาใจและรับรูสาระเนื้อหาในเรื่องที่อานได และยังเปนประโยชนในการแสวงหาความรู
และพัฒนาผูอานใหไดรับรูมากยิ่งขึ้นและเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดเปนอยางดี ดังที่ไดมีนักวิชาการ
และนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศกลาวถึงความหมายของการอานจับใจความสําคัญไวดังตอไปนี้
ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล (2533 : 529-533, อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย
2539 : 88)ไดกลาววา การอานจับใจความเปนกระบวนการที่ผูอานตองแปลความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณใหเขาใจ เพื่อทําความเขาใจ ความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค และ
ขอความ ซึ่งตองอาศัยความรูและประสบการณในการอาน ชวยตัดสิน สายสุนีย สกุลแกว (2534
:24) ไดใหความหมายของการอานจับใจความสําคัญวา เปนความสามารถของผูอานที่จะจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดถูกตองตลอดจนวินิจฉัยคุณคาสิ่งที่ตนอานไดอยางมีเหตุผลสวน
ศิริพร ลิมตระการ (2541 : 25) ไดกลาวถึงความหมายของการอานจับใจความสรุปไดวา เปนการ
จับประเด็นใหไดวาผูเขียนตองการเสนอขอคิดเห็นอะไร การหาประเด็นสําคัญขึ้นอยูกับลักษณะ
และความยาวของยอหนาและเรื่องดวย ตามปกติยอหนาแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญที่สุดอยู
หนึ่ ง ใจความบางครั้ ง ใจความสํ า คั ญ จะอยู ใ นประโยคใดประโยคหนึ่ ง หรื อ บางย อ หน า เป น
พรรณนาโวหารผูอานจะตองสรุปใจความสําคัญเอง สําหรับ ผกาศรี เย็นบุตร (2542 : 137)
กลาวถึงความหมายของการอานจับใจความวา เปนการอานเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อาน
เชน เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่อง เก็บแนวคิดหรือทัศนคติของผูเขียน เก็บ
ขอเท็จจริงหรือความรูสึก อารมณของผูเขียน นพดล จันทรเพ็ญ (2542 : 86) บรรเทา กิตติศักดิ์
(2537 : 117) กลาวถึงความหมายของการอานจับใจความสําคัญ สรุปไดวาการอานจับใจความเปน
การอานขั้นรายละเอียดที่ตองรับรูเนื้อเรื่อง ความสําคัญวากลาวถึงใครหรืออะไร และความหมาย
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ของเรื่องวามีความเกี่ยวของกันอยางไร สวน พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 88) ไดใหความหมาย
ของการอานจับใจความไวดังนี้ การอานจับใจความคือ การอานเพื่อทําความเขาใจ คํา ประโยค
ขอความ และเนื้อเรื่องสามารถบอกสาระสําคัญของเรื่อง จุดมุงหมายของเรื่อง รวมทั้งแนวคิดของ
ผูเขียน นอกจากนี้ สเปช และสเปช (Spache and Spache 1973 : 548,อางถึงใน มัณฑนา
พันธประสิทธิ์ 2543 : 25) ไดใหความหมายของการอานจับใจความวา คือ การพัฒนาความชํานาญ
การเห็น การรับรูเปนกระบวนการของการนึกคิด กระบวนการในการหาขอมูล กระบวนการที่
สัมพันธกับการศึกษา
จากความหมายของการอานจับใจความหรือการอานจับใจความสําคัญดังกลาว สรุปไดวา
การอ า นจั บ ใจความหมายถึ ง การทํ า ความเข า ใจจากเรื่ อ งหรื อ ข อ ความที่ อ า น สามารถ
จับประเด็นเรื่องที่อาน ไดวากลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และสามารถแปลความหมาย
ของเรื่องที่อานได
ความสําคัญของการอานจับใจความ
บันลือ พฤกษะวัน (2534 : 48) กลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความวาเปน
การอานที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการอานทั่วๆไป การอานที่ถูกวิธีจะชวยใหนักเรียนประสบ
ผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นและเด็ ก เข า ใจเรื่ อ งที่ อ า นทํ า ให ไ ด รั บ ความคิ ด และความบั น เทิ ง
ธิดา โมสิกรัตน และนภาลัย สุวรรณธาดา (2534 : 565,อางถึงใน สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน
2544: 49) กลาววา การอานจับใจความเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหผูอานสามารถแสดงความคิด
เชิงวิจารณหรือวิเคราะหงานเขียนเปนสวนๆไดอยางถี่ถวน รวมทั้งยังทําใหผูอานสนใจศึกษาใน
เรื่องนั้นเปนพิเศษถาผูอานใหความสนใจเรื่องทํานองนั้นมากอน ซึ่งสอดคลองกับสุจริต เพียรชอบ
และสายใจ อินทรัมพรรย (2538 : 45)ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความวา ถานักเรียน
มีทักษะการอานจับใจความอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนก็จะเปนผูรอบรู สามารถแสวงหาความรู
จากการอานไดอยางมากมาย สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในการพูดและการเขียน
และศิวพร โกศิยะกุล (2546 : 13) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญวา
การอานจับใจความสําคัญเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ทําใหไดรูจักโลกที่กวางขึ้น ชวยใน
การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ตลอดเวลา
จากความสําคัญของการอานจับใจความสรุปไดวา การอานจับใจความเปนการอานที่
ผูอานตองทําความเขาใจในเนื้อเรื่องและไดรับความรูจากเนื้อเรื่องที่อาน จึงกอใหเกิดประโยชนทั้ง
ความรูและความบันเทิงในการที่จะทําใหผูอานสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดเปนอยางดี เพื่อใช
การอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูไปใชในวิชาอื่นๆ และชีวิตประจําวันได
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ประเภทของการอานจับใจความ
การอานเพื่อจับใจความของเรื่องที่อาน มี 2 ลักษณะ (พันธุทิพา หลาบเลิศบุญ
2539 : 50-51)
1. อานเพื่อจับใจความสวนรวม เปนการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาที่สําคัญของ
ข อ ความ เรื่ อ ง หรื อ หนั ง สื อ เพื่ อ มองเห็ น ความสั ม พั น ธ ข องรายละเอี ย ด และจะทํ า ให เ ข า ใจ
จุดมุงหมายสําคัญของขอความ หรือเรื่องนั้นๆ ได โดยการกวาดสายตาผานหัวขอตางๆ อยางรวดเร็ว
2. การอานเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการอานตอเนื่องกับการอานขั้นแรกโดยอาน
ละเอียดทุกตัวอักษร เพื่อจับเรื่องราวไดตลอดทั้งเรื่อง ที่ไหน เมื่อไร ทําไม เพื่อจับใจความให
ได ม ากที่ สุ ด ในความสํ า คั ญมิ ไ ด มีค วามหมายจํ ากั ด เพี ย งแค เ นื้ อ เรื่อ งที่ สํ าคั ญ เทา นั้ น อาจเก็ บ
สาระสําคัญของเรื่องไดหลายแง เชน เก็บความรู เก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญ เก็บแนวคิด หรือทัศนคติ
ของผูเขียน และจุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง
ลักษณะของการอานจับใจความที่ดีนั้น ควรจะอานทั้ง 2 ประเภทรวมกันคือ อานเพื่อ
จับใจความสวนรวม และอานเพื่อจับใจความสําคัญ เพราะจะทําใหผูอานทราบเรื่องราวตางๆ ได
อยางตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ในขณะเดียวกันก็จะรูจักคิดวิเคราะห สามารถจับใจความของเรื่องที่อาน
ไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จุดมุงหมายในการอานจับใจความ
กรกานต อรรถวรวุฒิ (2540 :17) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการอานจับใจความสําคัญ
ไววา
1. เพื่อใหนักเรียนอานและจับใจความสําคัญได ไมใชอานเพื่อเรียนจบชั่วโมงไป
เทานั้น เพื่อใหกิจกรรมการอานมีความหมาย การอานเพื่อความเขาใจนิยมการอานจากเอกสาร
กระดาษแบบฝกหัดที่ครูเตรียมมาโดยเฉพาะ ไมควรอานจากหนังสือทั้งเลมที่มีปริมาณมากๆ ควรมี
เวลาอานเฉพาะและทําแบบฝกหัดไปในชั่วโมง
2. ใหผูอานสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานวามีสาระอะไรบางโดย ใหเลา
ใหรายงาน ไดอยางชัดเจนที่สุด จึงจะแสดงวาผูอานมีความเขาใจ
3. อานเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา
4. ฝกการใชสายตา การอานเพื่อความเขาใจ นิยมฝกทักษะในการอานเร็วและตอบ
คําถามไดถูกตองแมนยํา
5. อานเพื่อใหสรุปหรือยอไดวา เรื่องที่อานนั้นเกี่ยวกับอะไร แมจะไมละเอียด แตให
สามารถบอกไดบาง
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6. อานแลวสามารถคาดการณ ในเรื่องที่อานวาจะลงเอยอยางไร
7. อานและทํารายงานยอได โดยเฉพาะการอานประเภทนี้ตองฝกการทําโนตยอ
8. อานเพื่อหาความจริงและแสดงขอคิดเห็นประกอบได
จากจุดมุ งหมายของการอานจับใจความดั งกลาว สรุปไดวา การอานจับใจความมี
จุดมุงหมายในการอานเพื่อใหผูอานสามารถสรุปสาระของเนื้อเรื่องที่อาน และทําความเขาใจกับ
เรื่องที่อานไดโดยแสดงออกมาโดยการบอก เลา สรุป ยอ คาดการณ หรือแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อานได ซึ่งทําใหผูอานเกิดความรูความเขาใจและเกิดประโยชนตอผูอานมากยิ่งขึ้น
ความสามารถในการอานจับใจความ
การอานจับใจความ เปนความสามารถในการผสมแลวขยายความรู ความจําใหไกล
ออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล เปนความพยายามของสมองที่จะดัดแปลง ปรับปรุงความรูให
มีรูปลักษณะใหม เพื่อนําไปใชในสถานการณอื่นที่แปลกออกไป ความสามารถในการอานจับ
ใจความ สามารถแสดงออกดวยพฤติกรรม 3 ประการ (ชวาล แพรัตกุล 2525: 134) คือ
การแปลความ (Translation) คือ สามารถแปลความหมายของสิ่งตางๆ ได โดยแปล
ตามลักษณะหรือนัยของเรื่องราว ซึ่งเปนความหมายที่ถูกตอง และใชไดดีสําหรับเรื่องราวนั้นๆ
โดยเฉพาะ
การตีความ (Interpretation) คือ ความสามารถเก็บความคิดเดิมมาบันทึกใหม การจับ
เนื้อเรื่องใหม คนหาเปรียบเทียบทั้งความสําคัญและความสัมพันธของสวนยอยๆ ภายในเรื่องนั้น
ยนยอจนเปนขอสรุปได
การขยายความ (Extrapolation) คือ ความสามารถขยายความหมายและนัยของเรื่อง
ใหกวางไกลไปจากสภาพขอเท็จจริงที่มีอยู สามารถประเมิน คาดคะเนหรือพยากรณลวงหนาได
เวนไรท (Wainwright 1972 : 36-38, อางถึงใน กรกานต อรรถวุฒิ 2540: 21) ได
กลาวถึงความสามารถในการอานไวดังนี้
1. เก็บใจความสําคัญและระลึกไดเมื่อตองการ
2. เลือกอานแตหัวขอสําคัญ
3. ตีความใจความสําคัญ และแนวคิดในเรื่องได
4. สรุปเรื่องราว ตางๆ จากเรื่องที่อานได
5. สรุปและประเมินคาเนื้อเรื่องที่ตนอานได
6. เชื่อมโยงความรูและประสบการณ
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การอานที่จะเขาใจเรื่องและความสามารถในการจับใจความนั้น ตองสืบเนื่องมาจาก
การอานใหเกิดทักษะ 5ขั้น คือ อานออก อานคลอง อานเขาใจเรื่อง อานแยกชนิดของขอความ
อานแลวตีความหรือวินิจฉัยสารได ขั้นนี้เปนขั้นที่จําเปนที่สุดในการอาน ซึ่งผูอานจะตองเขาใจวา
ผูเขียนไดสงสารอะไรมาใหผูอานบาง
Ruddell & Ruddell (1972 : n.d., อางถึงใน ยุภาวดี ขันธุลา 2546 : 24) ไดกลาวถึง
ระดับความสามารถในการอานจับใจความและคําถามที่ใชถามเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดดังนี้
1. ระดับขอเท็จจริง (Factual Level) การคิดระดับนี้ ประกอบดวย การจําและการ
ระลึกขอมูลจากขอความที่อานในเรื่องโดยตรง และไมตองการกระบวนการคิดขั้นสูง คําถามที่จะ
ใชเปนการใหบอกเรื่องราวรายละเอียดของเรื่อง (identifying details)
2. ระดับแปลความ (Interpretive) การคิดระดับนี้ ประกอบดวย การลงความเห็น
(inference) การจัดกระทํากับขอมูลที่อาน เรื่องที่อานจะมีขอมูลที่บอกเปนนัย กระบวนการนี้อาจ
ถือไดวาเปนการอานเรื่องราวมากกวาที่มีให
3. ระดับการประยุกต (Applicative) การคิดระดับนี้ ประกอบดวย การผสมผสาน
ขอมูลจากเรื่องที่อานกับความรูและประสบการณเดิมที่บุคคลมีอยู เพื่อพัฒนาความหมายจากการ
อานใหเปนของตัวเอง โดยจําเปนตองอาศัยการอานที่ไกลไปจากขอความในเรื่อง (reading beyond
the line)
4. ระดับประมวลเรื่องราว (Transactive leve) การคิดระดับนี้ เปนระดับการคิดที่
กอใหเกิดการใชขอมูลที่อาน ความรูและประสบการณเดิมของบุคคล และการใหคุณคาเรื่องที่อาน
ผูอานจะไดรับการกระตุนเพื่อใหบอกลักษณะของสิ่งที่มีในเรื่องที่อาน การคิดระดับนี้ถือไดวาเปน
การอานที่สอดคลองไปกับตัวละครของเรื่อง การที่จะเขาถึงการคิดนี้ก็ตอเมื่อผูอานแปลงเรื่องราวที่
อานเปนวิถีทางของตน ซึ่งเปนการตอบสนองจากภายในตอเรื่องที่อาน คําถามที่ใชถามจะเปน
การใหคุณคาเรื่องที่อาน
การอานจับใจความ ผูอานนอกจากใชความคิดในระดับตางๆดังกลาวแลวยังตองมี
การผสมผสานความคิดเขากับทักษะการจับใจความที่เฉพาะเจาะจงดังนี้
1. การบอกรายละเอียด ทักษะนี้ผูอานจะตองระลึกขอมูลเฉพาะจากเรื่องที่อานใหได
ประกอบดวย การจําหรือการอานแบบกวาดสายตา เพื่อหาขอมูลในการตอบคําถาม คําถามและ
คําสั่งสวนมากจะทําใหเกิดการคิดระดับขอเท็จจริงมากกวาคําถามใหเกิดความเขาใจในเรื่องและใช
ความคิดในระดับสูง
2. การลําดับเหตุการณ ทักษะนี้เกี่ยวของกับการลําดับแนวคิด หรือเรื่องราวที่เกิดใน
เรื่อง ทักษะนี้จะตองใชการคิดในระดับขอเท็จจริง และระดับการแปลความเพื่อสรุปเรื่องราว
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3. การบอกถึงเหตุและผล ทักษะนี้ตองมีการอธิบายถึงสาเหตุของเหตุการณในเรื่อง
และผลที่ตามมา เพื่อตอบคําถามถาถามดวยคําวา อะไร ทําไม และอยางไรจะตองใชความคิดใน
ระดับสูงทุกระดับ
4. การจั บ ใจความสํ า คั ญ ทั ก ษะนี้ จ ะเน น ที่ แ นวคิ ด หลั ก ของเรื่ อ ง และต อ ง
การสังเคราะหและแปลความจากขอมูลในเรื่อง อาจจะใชการคิดทุกระดับถาคําถามมีพื้นฐาน
ใจความสําคัญในประโยคของเรื่อง นักเรียนอาจจะระลึกความรูอยางงายในการตอบสนองโดยใช
การคิดระดับขอเท็จจริง ถาเปนความคิดขั้นแปลความ จะตองการคําถามที่ใหนักเรียนผสมผสาน
ระหวางเนื้อหาในเรื่อง ถาเปนการคิดขั้นแปลความ จะตองการคําถามที่ใหนักเรียนผสมผสาน
ระหวางเนื้อหาในเรื่อง และสังเคราะหเนื้อหาที่สัมพันธกับความคิดหลักในเรื่อง โดยสวนมาก
คําถามเพื่อจับใจความสําคัญจะพัฒนาการคิดระดับการแปลความการประยุกต และการประมวลเรื่องราว
5. การทํานายผล การทํานายผล ตองการการคิดที่ผสมผสานระหวางรายละเอียดของ
เนื้อเรื่องที่อาน ลักษณะเฉพาะของตัวละคร นัยของโครงเรื่อง เพื่อพัฒนาเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ทันทีทันใด หรือเหตุการณตอๆ ไป ทักษะการจับใจความนี้สามารถใชพัฒนาการคิดระดับการแปล
ความ การประยุกต และประมวลเรื่องราว
6. การใหคุณคา ประกอบดวยการใชทัศนคติของบุคคลกับการใหคุณคาในการแปล
ความ แรงจูงใจ หรือลักษณะของตัวละคร หรือแมกระทั่งแรงจูงใจของผูเรียน ทักษะนี้ผูอานตอง
ใชทักษะการจับใจความอื่นๆ ตั้งแตทักษะการบอกรายละเอียดจนถึงการทํานายผล คําถามแบบ
การใหคุณคานี้สามารถนํามาใชพัฒนาการคิดระดับแปลความ การประยุกตและการประมวลเรื่องราว
7. การแกปญหา ประกอบดวย การจัดกระทําและแปลงขอมูลเปนทักษะที่ซับซอน
และตองนําทักษะการจับใจความอื่นๆ มาใชตั้งแตทักษะการบอกรายละเอียด ทักษะการเรียงลําดับ
แนวคิด การใหคุณคาและการทํานายผล ทักษะการแกปญหานี้ นักเรียนจะตองบอกถึงปญหาที่
แทจริงมีขอมูลที่จําเปนสําหรับตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และคนหาวิธีแกปญหาแลวนํามา
อธิบายและหาขอสรุป ทักษะการจับใจความนี้ สามารถสรางการคิดระดับแปลความ การประยุกต
และการประมวลเรื่องราวได
สรุ ป ได ว า ความสามารถในการอ า นจั บ ใจความเป น สิ่ ง ที่ ส ร า งให เ กิ ด ขึ้ น ได ย าก
จะตองคอยๆ เสริมสรางและวางพื้นฐานดานตางๆ มาเปนลําดับขั้นโดยอาศัยระยะเวลา อาศัย
องคประกอบหลายอยาง ซึ่งผูอานจะตองใชกระบวนการคิดที่ซับซอน เพื่อระลึกขอมูลที่บอกใน
เรื่องโดยตรง ทําความเขาใจกับความรูที่บอกเปนนัยในเรื่อง นําประสบการณเดิมมามาผสมผสาน
กับขอมูลในเรื่องที่อานและและใหคุณคาเรื่องที่อาน ในการอานจับใจความ นอกจากผูอานจะใช
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การคิดในระดับตางๆแลว ผูอานยังตองผสมผสานการคิดเขากับทักษะการจับใจความ เพื่อพัฒนา
ความเขาใจที่เปนของตนเอง
องคประกอบในการอานจับใจความ
องคประกอบพื้นฐานที่ทําใหสามารถอานจับใจความของเรื่องที่อานไดนั้นมีผูเสนอ
ความคิดไวดังนี้ บอนด และทิงเกอร (Bond and Thinker 1957 : 235, อางถึงใน สุภัสสร วัชรคุปต
2543 : 28) ไดกลาววา ความสามารถในการอานจับใจความขึ้นอยูกับพื้นฐานดังตอไปนี้
1. การเข า ใจความหมายของคํ า เพราะคํ า เป น หน ว ยหรื อ ส ว นย อ ยในภาษาที่ มี
ความหมาย และเปนพื้นฐานของการทําความเขาใจเรื่องที่อาน
2. การเขาใจหนวยความคิดจากกลุมคํา เนื่องจากกลุมคําอาจมีความหมายตางไปจาก
คําแตละคําที่เรียงตอกันเปนรายคํา
3. การเขาใจประโยคที่ใชในบทอานซึ่งเกิดจากการเรียงคํา และกลุมคําไวดวยกัน เพื่อ
สื่อความคิดตามเรื่องราวนั้นๆ
4. การเขาใจความหมายเปนตอนๆ สามารถที่จะนําประโยคแตละประโยคในตอน
นั้นๆ มาสัมพันธกัน เพื่อสื่อความหมายไดเขาใจดียิ่งขึ้น
5. การเขาใจเรื่องราวทั้งหมดของบทอาน โดยสามารถจัดลําดับความคิดของเรื่องที่
อานได และเขาใจความสัมพันธระหวางขอความสําคัญๆ ในแตละตอน
การอานจับใจความ เปนการจับประเด็นสําคัญใหไดวาผูเขียนตองการเสนอขอคิด
อะไร การที่จะทําใหผูอานสามารถจับใจความไดครบถวนและรวดเร็วนั้น ยังตองอาศัยความรู
พื้นฐานที่เปนองคประกอบ 3 ประการ คือ (กัลยา ยวนมาลัย 2539 : 32-33, อางถึงใน ยุภาวดี
ขันธุลา 2546 : 45)
1. ความรูดานภาษา เชน รูจักถอยคําสํานวนหรือเรื่องราวที่อานรูหลักภาษาและการ
ใชภาษา ตลอดจนนําภาษา สํานวนและถอยคําตางๆ มาใชทําใหมีความรูกวางขวางขึ้น ทําใหมี
สวนชวยในการพัฒนาการอานจับใจความไดมากขึ้น
2. ความรูเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง หากผูอานมีความรูเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ที่อานก็จะใชเวลา
นอยลงในการอาน เพราะจะมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจและจับใจความไดอยางรวดเร็ว
3. ประสบการณทางดานความคิด ผูอานที่มีประสบการณในการอานมาก ก็จะ
สะสมความคิดที่ไดรับจากการอาน สามารถใหขอคิดเห็น หรือเหตุผลที่เปนขอวิเคราะหเนื้อเรื่อง
และสามารถจับใจความไดดี

35
สรุ ป ได ว า องค ป ระกอบในการอ า นจั บ ใจความนั้ น ผู อ า นจะต อ งมี ค วามสามารถ
พื้นฐาน หลายดานประกอบกันคือ ตองเขาใจความหมายของคํา กลุมคําความหมายของประโยค
อาศัยประสบการณทางดานภาษา ความรูในเรื่องที่อาน สรุปแนวคิดที่สําคัญออกมาได โดยผูอาน
ตองรูจักสังเกตความสัมพันธของขอความที่อานเพื่อจับใจความสําคัญและจับรายละเอียดของเรื่อง
ได
ลําดับขั้นของการอานจับใจความ
การอานเปนกระบวนการที่ซับซอนเปนการทํางานประสานกันระหวางการมองเห็น
การไดยิน และการแปลความหมายของสมอง ดังนั้นการอานที่จะไดผลจําเปนตองมีลําดับขั้นของ
การคิดตั้งแตเบื้องตนจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด นักจิตวิทยาการอานไดนําหลักการของ B.S. Bloom
มาทําการประยุกตใชในการฝกอานซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้น แตละขั้นจะมีลําดับขั้นของความคิดที่
แตกตางกัน ขั้นที่ 1 – 3 เปนการคิดขั้นเบื้องตน ซึ่งกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายเบื้องตนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอาน สําหรับขั้นที่ 4 – 6 เปนการคิดขั้นสูงของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอาน ซึ่งผูอานจะตองมีพื้นฐาน 3 ขั้นตนมากอนเปนอยางดี ดังนั้น การสอนอาน
จับใจความจึงควรฝกใหนักเรียนปฏิบัติตามจุดมุงหมายขั้นเบื้องตนกอน แลวจึงฝกขั้นสูงในแตละ
ขั้นจะมีจุดมุงหมายของการคิดเรียงลําดับจากขั้น 1 – 6 ดังนี้ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2543 : 83-90)
1) ทักษะพื้นฐาน ทักษะการอานขั้นพื้นฐานนั้นเกี่ยวของกับการลําดับความคิดมี
6 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 ความจํา เปนขั้นเริ่มแรกของการอานที่สมองจะตองจําเรื่องราวใหได
จําความหมายของคํา ใหคําจํากัดความของคํายาก จําชื่อตัวละคร และเหตุการณสําคัญ การที่ครู
จะรูวานักเรียนมีความจําเรื่องที่อานไดมากหรือนอยก็ใชวิธีการตั้งคําถามเรื่องที่อาน หรืออาจใช
สะกดคํา บอกความหมาย และบอกคําจํากัดความ
ขั้นที่ 2 ความเขาใจ เปนขั้นที่นักเรียนสามารถเลาเรื่องที่อานดวยคําพูดของตนได
เขาใจความคิดถอยคํา ประโยค และขอความที่ใหคติสอนใจสรุปเรื่องเปนมโนทัศนโดยใชคําพูด
ของตน ดังนั้นการที่ครูจะประเมินวานักเรียนมีความเขาใจมากหรือนอยควรตั้งเปนคําถามดวยการ
ใหเลาเรื่อง สรุปเรื่องและเรียงลําดับเหตุการณของเรื่อง
ขั้นที่ 3 การนํ า ไปใช เปน ขั้น ที่นักเรีย นควรมีก ารฝก นําถอ ยคํา ประโยคและ
เหตุ ก ารณ ที่ ไ ด จ ากการอ า นไปใช แ ก ป ญ หาในสถานการณ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ใหม ห รื อ นํ า ไปใช
แกปญหาในวิธีอื่นๆ ดังนั้นคําถามที่ใชจึงมักจะกําหนดเปนสถานการณใหนักเรียนพิจารณาในการ
นําความรูมาใชประโยชน
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ขั้นที่ 4 การวิเคราะห เปนขั้นที่ใหแยกองคประกอบยอยของแนวคิดที่ไดจากการ
อาน การรูจักแยกความหมายของคําที่มีความหมายหลายอยาง สามารถบอกไดวาองคประกอบใดมี
ความสัมพันธกันหรือไมเกี่ยวของกันเลย
ขั้นที่ 5 การสังเคราะห เปนขั้นที่ใหนักเรียนรูจัก สรุปแนวคิด ของเรื่องคนหา
ลั ก ษณะโครงเรื่ อ งที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ เรื่ อ งที่ เ คยอ า น สุ ภ าษิ ต หรื อ คํ า พั ง เพยที่ มี ค วามหมาย
เปรียบเทียบแลวใกลเคียงกัน อีกทั้งยังสามารถสรุปแนวคิดที่เหมือนกันและตางกันไดดวย
ขั้นที่ 6 การประเมินคา เปนขั้นสูงสุดของการคิดที่ใหนักเรียนรูจักตัดสินเรื่องที่
อานวาอะไรคือสวนที่เปนจริง และอะไรคือสวนที่เปนเท็จ พิจารณา และคนหาคุณคาที่ปรากฏใน
เรื่อง ไดแก ความรัก ความกตัญู ความซาบซึ้ง และยังรวมไปถึงความเปนเหตุเปนผลดวย เปน
การฝกใหนักเรียนรูจักสังเกตการใชถอยคํา การบรรยายที่ทําใหเกิดภาพพจน ตลอดจนความ
ประทับใจอื่นๆ ที่ไดจากการอานเรื่อง
2) ทักษะพิเศษที่ควรฝกในการอานจับใจความ มีดังนี้
1. การคนหาใจความสําคัญที่มีอยูในขอความแตละตอนของเรื่อง ซึ่งครูอาจ
แนะนําดวยการตั้งคําถาม และใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ โดยอานขอความแตละตอนอยาง
พินิจพิจารณาเพื่อหาประโยคสําคัญทีจะมาตอบคําถามใหถูกตอง
2. การคนหาสวนปลีกยอยที่ใหความรูที่ชวยใหนักเรียนสามารถมองเห็นใจความ
สําคัญชัดเจน
3. การสังเกตเหตุการณที่เรียงลําดับ โดยพิจารณาเวลา เหตุการณ ความจริง
แนวคิด อื่นๆ โดยเฉพาะคําสําคัญ เชน วันที่ เดือน พ.ศ. และตัวเลขที่ใช หรือสังเกตคํา กลุมคํา
เชน “ประการแรก....” “...... ประการสุดทาย ” เปนตนการแนะนําสิ่งเหลานี้จะชวยใหนักเรียน
เรียงลําดับเหตุการณซึ่งจะเปนประโยชนในการจดจําวิชาตางๆที่นักเรียนเรียนหลายวิชา
4. การให รู จั ก ทํ า นายผล ครู เ ป น ผู ส มมติ เ หตุ ก ารณ แล ว ให นั ก เรี ย นช ว ยกั น
สรุปผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอไป
5. การคนหาถอยคําหรือประโยคที่ใหความรูสึกประทับใจ เพื่อชวยใหแนใจวา
นักเรียนเขาใจจนเกิดเปนความจําโดยสมองจะบันทึกเก็บไว
6. การเกิดอารมณ รวมกับผูเขียน ครูควรใหนักเรียนรูจักสังเกตขอความแตละ
ตอนวามีสวนใดบางที่สรางอารมณ แลวชวยกันอภิปราย
7. การติดตามทิศทางการดําเนินเรื่อง ครูควรใหนักเรียนดูชื่อเรื่อง แนะนําตอน
ที่ตื่นเตนของเรื่องเพื่อเปนแนวทางที่จะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและอยากอานตอไป
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8. การหาขอความตามการใชประโยชน ซึ่งเปนเทคนิคของการใชหองสมุด เพื่อ
ฝกใหนักเรียนรูจักใชบัตรรายการ อานสารบัญ แผนภูมิ ในวิชาตางๆ
9. การใหรูจักสรุปเรื่องที่อาน ครูควรฝกใหนักเรียนรูจักประเด็นสําคัญของเรื่อง
ดวยการตั้งคําถาม เชน ผูเขียนเสนอเหตุการณอะไรที่ควรสรุปจากเรื่องนี้ อะไรคือประเด็นสําคัญ
ที่นํามาสูขอสรุป เปนตน
10. การวิเคราะหโครงรางระหวางการอาน ซึ่งจะฝกกับนักเรียนในระดับสูงขึ้น
พรอมที่จะวิเคราะหโครงสรางของสาร
11. การศึกษารูปแบบของหนังสือหรือเรื่องที่อาน สําหรับนักเรียนในระดับสูงขึ้น
ครูควรแนะนําใหรูจักรูปแบบของการเขียนที่มีลักษณะคลายคลึงและแตกตางพรอมทั้งทําความ
เขาใจความคิดสําคัญที่ไดจากการอาน
12. การประเมินเนื้อเรื่อง เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการอานสูงขึ้น เชน รูจัก
ตัดสินผลที่ไดจากการอาน โดยเปรียบเทียบกับประสบการณที่เคยอานเรื่องตางๆมาแลว
13. การสร า งความสั ม พั น ธ ส ว นตั ว ให ผู ก พั น กั บ เรื่ อ งที่ อ า น โดยให นั ก เรี ย น
ติดตามอานเรื่องจากหนังสือหรือวารสารเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน
14. การรู จั ก เปรี ย บเที ย บความรู ที่ ไ ด รั บ จากการอ า นเรื่ อ งเดี ย วกั น แต ม าจาก
หนังสือหลายเลม ซึ่งนักเรียนจะตองรูจักการอานหนังสือหลายๆเลมในเรื่องเดียวกันจึงจะมองเห็น
ความแตกตาง
15. การคนควาแหลงที่อางอิงของผูเรียน ครูควรแนะนําใหรูแหลงคนควาแหลงที่
ผูเขียนนําขอเท็จจริงมาเสนอ เพื่อไดพิจารณาวาสวนที่ผูเขียนนํามาอางอิงถูกตองหรือไม
16. การหาแนวทางหรือ จุ ด มุง หมายของผู เ ขี ย น โดยครูตั้ ง คํ า ถาม เช น ทํ า ไม
ผูเขียนจึงเขียนเรื่องนี้ อะไรที่ผูเขียนพยายามจะบอกใหนักเรียนเขาใจ อะไรคือจุดสําคัญที่ให
คุณคาแกนักเรียนเปนตน
17. การพิจารณาขอความในสวนที่อาจแทรกการโฆษณา ครูควรแนะนํา การ
พิจารณา ในเรื่องต อไปนี้ จุ ดมุงหมายของผูเขียนวาต องมีการเสนออะไร พื้นฐานความรูและ
ความคุนเคยของผูเขียนที่มีตอเรื่องนั้น แหลงที่ใชอางอิงเพื่อรวบรวมขอมูลมีลักษณะนาเชื่อถือ
หรือไม การยอมรับหรือปฏิเสธขึ้นอยูกับเหตุผลทั้งสามขอแรกและใหนักเรียนเปนผูตัดสินใจ
3) การเพิ่มความคิดใหกับผูอาน เมื่อนักเรียนอยูชั้นสูงขึ้นจําเปนตองอานสารหลาย
อย า งประเภทที่ จ ะทํ า ให ผู อ า นมี พั ฒ นาการด า นความคิ ด สู ง ขึ้ น ผู อ า นที่ เ ป น นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษายอมตองการอานขอสอบตามวิชาที่เรียน ขอสอบเหลานี้มีจุดมุงหมาย
ในการวัดผลและระดับความคิดที่แตกตางกัน นักเรียนจะเรียนรูวิธีการคิดขอสรุปตางๆ จากการ
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อานโดยอัตโนมัติ สําหรับทักษะการประเมินความคิดของผูเขียน ครูควรเริ่มตนใหนักเรียนไดมีการ
แสดงความรูสึก ในขอเขียน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนขั้นตอนของการนําไปสูการประเมินคาในเรื่องที่
อานและเปนการเพิ่มความคิดใหสูงขึ้น
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543 : 20) ไดกลาวถึงลําดับขั้นพัฒนาในการอาน สรุปได
วาพัฒนาคนทางรางกายมีผลตอการพัฒนาการอานของนักเรียน นอกจากนั้นการอานยังเกี่ยวของ
กั บ อวั ย วะหลายอย า งคื อ หู ตา ปาก ด ว ยเหตุ นี้ ลํ า ดั บ ขั้ น พั ฒ นาในการอ า นจึ ง ต อ งเป น ไป
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทางรางกาย เพื่อใหการสอนอานเปนไปตามลําดับขั้นพัฒนาการ
ครูจําเปนตองศึกษาลําดับขั้นพัฒนาความคิดและความเจริญทางภาษาใหเขาใจกอนการเริ่มตนสอน
อาน นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ไดแบงลําดับขั้นพัฒนาการอานซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ
Jean Piaget ไวเปน 6 ขั้นดังนี้
1) ขั้นกอนเริ่มอาน จะเริ่มตั้งแตทารกจนกระทั่งถึงวัยกอนเขาโรงเรียนอนุบาล เด็ก
ในวัยนี้จะเลียนแบบภาษาจากบิดามารดา และผูใกลชิด
2) ขั้นเริ่มตนอาน เริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เด็กจะคุนเคย
กับคํางายๆ และพูดประโยคสั้นๆ ได ใชคําที่มีความสัมพันธกับความหมาย
3) ขั้นเริ่มตนอานอยางอิสระ เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เด็กเริ่มมีความ
พรอมที่จะอานอยางอิสระ โดยตองการคําแนะนําจากผูใหญบางโอกาส
4) ขั้นถายโยงความรู เริ่มตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 4 เด็กตองการคําแนะนําใน
การเลือกหนังสือ สามารถนําถอยคํา ความหมาย และความรูจากที่อานเรื่องหนึ่งไปใชกับอีกเรื่อง
หนึ่งได
5) ขั้นวุฒิภาวะระดับกลาง สามารถใชวิธีอานในแบบตางๆ ที่ครูสอน และรูจักคิด
วิจารณญาณมากขึ้น
6) ขั้นวุฒิภาวะระดับสูง เด็กจะมีรสนิยมในการอาน รูจักเลือกหนังสือใหเหมาะสม
กับความสนใจ การอานจะมีประสิทธิภาพตามลําดับขั้นพัฒนาการ ยอมขึ้นกับพัฒนาการทาง
รางกาย และทางสมองที่เปนไปในลักษณะปกติดวย
ดังนั้นในการพิจารณาเลือกเรื่องมาใหเด็กอาน หรือจะนํามาสรางเปนแบบฝกทักษะ
การอานใหเด็กจะตองพิจารณาใหเหมาะสม ใหตรงกับความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการ
ของเด็กในแตละวัย เพราะถาเด็กไดอานเรื่องที่ตรงกับความสนใจแลว จะชวยกระตุนใหเด็ก
ตองการอานมากยิ่งขึ้น เพิ่มทัศนคติ และมีนิสัยรักการอานมากยิ่งขึ้น สรุปไดวาการสอนอาน
จับใจความเปนทักษะที่ตองใชเวลาในการฝกฝนใหกับผูเรียนอยางมีขั้นตอน เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่อง
วาเปนเรื่องเกี่ยวกับใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไรและสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนอานจับใจความ
การสอนอานจับใจความมีทฤษฎีที่เกี่ยวของที่สําคัญตามที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย
(2540 : 97) ไดกลาวไวดังนี้
1. ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) ทฤษฎีสกีมาเปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรู การ
แทนที่ความรู และชวยใหการใชความรูสะดวกขึ้น ความรูทั้งมวลถูกบรรจุไวในหนวยเฉพาะที่
เรียกวาสกีมา นอกจากตัวความรูแลวในหนวยเฉพาะเหลานั้นยังบรรจุขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช
ความรูเหลานั้นดวย สกีมาเปนโครงสรางความรูที่เกิดขึ้นในสมองของผูอาน ดังนั้นในการอาน
จําเปนตองใชสกีมาเปนพื้นฐานความรูไวรอบรับขอมูลที่เขามาใหม ถาขอมูลเชื่อมโยงเขากับสกีมา
หรือความรูเดิมที่มีอยูก็จะอานไดเขาใจ
การที่ผูอานจะเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานได ก็ตองอาศัยความรูเดิมของผูอานมา
ปฏิสัมพันธกับบทอาน การทําความเขาใจคํา ประโยค หรือบทอานเปนความเขาใจโดยใชความรู
ทางภาษาศาสตรเทานั้น สําหรับกระบวนการตีความแปลความ ขยายความ และสรุปความ ตอง
อาศัยหลักของการนําสิ่งที่อานมาคิดพิจารณากับความรูเดิม โดยใชกระบวนการทางสมองที่ผูอาน
มีโครงสรางความรูเดิมมาชวยในกระบวนการนี้ดังนั้นวิธีการสอนอานเพื่อพัฒนาโครงสรางความรู
(Schema) มีดังนี้
1.1 สอนอานจากบทเรียนสั้นๆ โดยสอนจากคําไปสูวลี จากวลีไปสูประโยค จาก
ประโยคไปสูยอหนา
1.2 สอนอานโดยใหนักเรียนอาน แลวทํานายวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ตอไปจาก
เหตุการณนั้นควรเปนอยางไร
1.3 ถานักเรียนไมมีสกีมาของเรื่องนั้นมากอน ครูควรสรางความรูพื้นฐานโดย
สนทนา เรื่องในบทอานเพื่อสรางขอบขายความรูในเรื่องเพื่อเปนพื้นฐานการอาน
1.4 ใหนักเรียนตั้งคําถามกอนอานและคําถามหลังอาน
2. ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดด (Thorndike) ซึ่งเนนทางดานสติปญญา กลาววา
ผูที่มี สติ ปญญาดี จะสามารถรับรู แ ละอ า นจับ ใจความไดใ นเวลาอัน รวดเร็ว ตรงข ามกับผูที่ มี
สติปญญา เชน เรียนรูหลักการอาน รวมทั้งใหนักเรียนไดรับการฝกฝนบอยๆ เปนวิธีการที่จะชวย
ใหนักเรียนมีทักษะในการอานจับใจความดีขึ้น
3. ทฤษฎีการใหสิ่งเราและการตอบสนอง เนนการกระทําซ้ําๆ จนตอบสนองโดย
อัตโนมัติ ดังนั้นการจัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจก็จะเปนสิ่งเราที่ชวยใหเกิดความตองการที่จะ
อาน ผลที่ไดคือการตอบสนองที่ดี

40
4. ทฤษฎีของเกสตัลท (Gestalt) เนนความสําคัญของการจัดเตรียมเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูตามกฎของการรับรู ที่ประยุกตมาสูการสอน ซึ่งแยกออกเปน 3 ขอ คือ
4.1 กฎของความคลายกัน เปนการจัดสิ่งที่คลายกันไวดวยกัน เชน คําที่คลายกัน
โครงสรางของประโยค เนื้อเรื่อง รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอาน หากจัดไวเปนหมวดหมู
ก็จะชวยใหเกิดการรับรูไดดีขึ้น
4.2 กฎของความพึ ง พอใจ เป น หลั ก สํ า คั ญ ในการสอนอ า นจั บ ใจความ หาก
นักเรียนไดอานในสิ่งที่ตนชอบยอมเกิดความพึงพอใจก็จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนอาน
มีความหมายตอตัวนักเรียน
4.3 กฎของการต อ เนื่ อ ง เป น การพิ จ ารณาโครงสร า งของการสอนอ า น ให
ลักษณะตอเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาการอานเปนไปโดยไมหยุดชะงัก การนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการสอนอานจับใจความ ยอมเกิดผลดีในการสอนเนื่องจากสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการฝกอานจับใจความใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายได
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเปยเจต ไดกลาวถึงวุฒิภาวะของการพัฒนา
ความคิดของเด็กในวัยตางๆ สรุปไดเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ชวงเวลา ตั้งแรกเกิด - 2 ป (Sensorimotor period) ระยะนี้เปนระยะที่
เด็กจดจําสิ่งของโดยการจับระยะ
ขั้นที่ 2 ชวงเวลาตั้งแต 2 - 4 ป (Preoperational Thought period) แบงเปน2ขั้น
คือ ระยะที่การจําอยูกับดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว และระยะ Intuitive phase (4 - 7 ป) เปน
ระยะที่การคิดเปนการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ
ขั้นที่ 3 ชวงเวลาตั้งแต 7 - 11 ป (Concrete operation period) ระยะนี้เปนระยะ
ที่การคิดอยางมีระบบเกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 ชวงเวลาตั้งแต 11 - 15 ป (Formal operation period) ระยะนี้เปนระยะ
ที่การคิดอยางนามธรรมและการสรางความคิดรวบยอดเกิดขึ้นอยางมั่นคง
ขั้นตางๆ ทั้ง 4 ขั้นนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนภาษา และนํามาเปน
หลักการสอนอานไดเปนอยางดี
แนวการสอนการอานจับใจความ
การสอนการอานจับใจความใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความ ครู
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบหลายๆ ด า น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า น
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จับใจความไดอยางมีประสิทธิภาพ อัญชลี แจมเจริญ (2526 : 94, อางถึงใน พิศมัย ยี่วิชัย 2544
: 35) และ รัชนี ศรีไพรวรรณ(2520 : 45)ไดกลาวถึง แนวการสอนการอานจับใจความมีดังนี้
1. เรื่ อ งที่ จ ะนํ า มาให นั ก เรี ย นฝ ก อ า นจั บ ใจความ ควรเป น เรื่ อ งที่ เ หมาะสมกั บ
ระดับชั้น และความสามารถของนักเรียน
2. ครู ค วรแนะนํ า ให นั ก เรี ย นรู ว า ใจความสํ า คั ญ ของข อ ความในย อ หน า มั ก อยู
ตอนตนๆ ของยอหนานั้น หรืออยูในตอนสรุปทาย ผูอานตองพยายามจับประโยคในความสําคัญ
ใหได หรือจับใหไดวายอหนานั้นกลาวถึงเรื่องอะไรแลวจึงเรียงลําดับเหตุการณ
3. ครูควรตั้งคําถาม ถามเปนตอนๆ ใหนักเรียนอานขอความเพื่อหาคําตอบ
4. ฝกใหเลาเรื่องยอ
5. ฝกใหสรุปความวาเนื้อเรื่องกลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหนอยางไร ทําไม และเกิดผล
อยางไร แลวเขียนบันทึกยอได
นพดล จันทรเพ็ญ (2542 : 87) ไดกลาวถึงขั้นตอนการอานจับใจความสําคัญดังนี้
1. อานผานๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นกลาวถึงเรื่องอะไรบาง จุดใดที่เห็นวา
เปนจุดสําคัญของเรื่อง
2. อา นโดยละเอี ย ด โดยอา นตลอดอี ก ครั้ ง ทํ า ความเขา ใจใหชั ด เจน และเห็ น
ความสัมพันธความคิดตางๆ ในเรื่อง โดยอาจมีการขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญไวดวยก็ได
3. อานซ้ําเฉพาะตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจในบางแหงใหแนนอน
4. ทดสอบความเข า ใจด ว ยการตอบคํ า ถามสั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ของเรื่ อ งและ
ใจความสําคัญ เชน ถามวา เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไรอยางไร ทําไม เปนตน
5. เรียบเรียงใจความสําคัญดวยภาษาของตนเองที่เห็นวาจะทําใหเขาใจเรื่องไดชัดเจน
ถูก ตอ งที่ สุด โดยอาจให ร ายละเอี ย ดที่ จํา เป น ของใจความสํา คัญ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อให ไ ดเ นื้ อ ความที่
สมบูรณ
ผะอบ โปษะกฤษณะ (2537 : 111 -112) ไดกลาวถึงหลักสําคัญในการอานจับใจความ
สําคัญสรุปไดดังนี้
1. หนังสือตางๆ ยอมมีสารบัญเปนโครงเรื่อง ดังนั้นควรอานสารบัญใหละเอียด
เสียกอน เทากับไดทราบโครงเรื่องอยางยอๆ อยูแลว แลงเก็บใจความสําคัญเฉพาะตอนที่ตองการ
2. ตองจับใจความสําคัญของแตละยอยหนาใหได ซึ่งจะอยูตอนตนหรือตอนทาย
ของแตละยอหนา
3. เมื่ อ ได ป ระโยคใจความสํ า คั ญ แล ว จะเขี ย นไว เ ป น ประโยคๆ เพื่ อ เป น กุ ญ แจ
ความสําคัญตอไป แลวจึงจับใจความสําคัญ แยกใจความสําคัญออกจากพลความ
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4. นําใจความสําคัญมาเรียบเรียงเปนสํานวนของตนเอง
5. ขอสําคัญในการอานจับใจความสําคัญ ผูสอนควรจะไดรูกอนวา จะอานอะไร
เรื่องแบบไหน และตองการจะทําอะไร อานเพื่อใหรูหรือตองการคนควาหาหลักฐาน ความ
ประสงคในการอานเปนขอสําคัญขอหนึ่งที่จะคํานึงถึง เมื่อตองการบันทึกขอความสําคัญที่อาน
แววมยุรา เหมือนนิล (2541 :26) ไดแนะวิธีปฏิบัติในการอานจับใจความใหเขาใจงาย
และรวดเร็ว ดังนี้
1. สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราวๆ เพราะสวนประกอบของหนังสือ
เชน ชื่อ เรื่อง คํานํา สารบัญ คําชี้แจงการใชหนังสือก็มีสวนทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือ
ไดอยางกวางขวาง
2. ตั้งจุดมุงหมายในการอานไหชัดเจน การกําหนดเปาหมายในการอานหนังสือ
ทุกครั้งวาเราจะอานเพื่ออะไร
3. มีความสามารถทางภาษา คือตองเขาใจความหมายของคําศัพทเปนเบื้องตนกอน
หากไมเขาใจความหมายของคํายอมไมสามารถจับใจความไดเลย
4. มีประสบการณหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ยอมทําใหเขาใจและจับใจความ
เรื่องที่อานงายขึ้น
5. ความเขาใจลักษณะของหนังสือ หนังสือแตละประเภทมีรูปแบบการแตงและ
เปาหมายของเรื่องแตกตางกัน เชน สารคดี ตํารา มุงใหความรู หรือความคิดแกผูอานมากกวา
อยางอื่น ลักษณะรูปแบบของหนังสือ ตลอดจนตองมีจุดมุงหมายในการอาน ซึ่งครูควรแนะนํา
แนวปฏิบัติในการอานกอนเสมอ
นอกจากนี้ แววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 25 - 26) ยังไดกลาวถึงกลวิธีการอาน
จับใจความสําคัญสรุปไดวา การอานจับใจความสําคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเริ่มตนจากการอาน
จับใจความสําคัญในแตละยอหนาใหไดถูกตองกอนเพราะขอความตอนหนึ่งหรือยอหนาหนึ่งแมมี
ใจความหลายอยาง แตจะมีใจความสําคัญที่สุดในยอหนาเดียวเพียงใจความเดียว ถาเรื่องมีหลาย
ประเด็น เมื่อนําประเด็นสําคัญในแตละยอหนามาพิจารณารวมกันแลว จะทําใหสามารถจับแกน
เรื่องหรือแนวความคิดสําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดไดงายขึ้น ใจความสําคัญในแตละยอหนา
หมายถึงขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่นๆ ในยอหนานั้นไวหมดใจความสําคัญในแตละยอหนา
สวนมากมักจะอยูในประโยคใดประโยคหนึ่งของยอหนา
ประทีป วาทิกทินกร (2542 : 79) ไดกลาวถึงวิธีการสอนอานจับใจความสําคัญไว
ดังนี้ 1.ใหอานเรื่องหรือฟงเรื่องราวใหตลอดทั้งเรื่อง 2. ตั้งคําถามหรือถามตัวเองสั้นๆ วา เรื่อง
อะไร ใคร ทํ า อะไร ที่ ไ หน เมื่ อไร อยา งไร ทํ า ไม บางเรื่ องอาจมีคํ าตอบไมครบก็ไ ด แต
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นักเรียนตองตอบที่มีอยูใหครบถวน เพื่อจะไดจับใจความสําคัญได 3. ขยายความในคําตอบ
ออกไปอีก เมื่อตองการรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญ
บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 128 -129) ไดกลาวถึงแนวการสอนอานเพื่อจับใจความ
สําคัญวา
1. ฝกอานแบบคราวๆ เพื่อเปนการสํารวจหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่ตองการ
1.1 ใหอานเรื่องราวอยางรวดเร็ว โดยอานขามๆ ลวกๆ ไปกอน เพื่อจะไดรูวาเรื่อง
นั้นมีขอบเขตหรือกลาวถึงอะไร
1.2 ใหอานเฉพาะหัวขอยอย หัวขอใดหัวขอหนึ่งใหละเอียด เพื่อทราบทัศนะ
ขอเสนอแนะ เจตนาของผูแตง โดยมากจะเสนอแนะใหอานคํานําหรืออารัมภบท
1.3 อานทั้งเรื่องเพื่อประเมินดูวาเรื่องนั้นใหประโยชนทางใด มีจุดเดนตรงไหน
1.4 อานแลวพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวโดยสวนรวมวา เปนเรื่องยากหรือเรื่อง
งายเหมาะกับวัยของผูเรียนที่จะใชความคิดของตนประเมินไดเพียงใด
1.5 หากเปนบทประพันธรอยกรอง ลองอานสัก 2 -3 หนา เพื่อดูวามีคุณคา
นาสนใจมากนอยเพียงใด ไพเราะหรือไม
เทคนิคการอานแบบคราวๆ เปนการอานโดยใชการกวาดสายตาอยางเร็ว เพื่อ
คนหาสิ่งที่ตนสนใจ ปมเรื่อง จุดเดน หรือสิ่งที่ผูอานติดใจ หรือฉุกคิด
2. ฝกอานเพื่อเก็บใจความสําคัญ เปนเปนวิธีการที่จะนําไปสูการยอความ
2.1 เมื่อใหผูเรียนอานนิทานแลวเลาเรื่องยอ เรื่องราวความเปนมา และใจความ
ยอวาอยางไร
2.2 ครูตั้งคําถามใหสอดคลองกับประเด็นสําคัญของเรื่องที่กลาวไวแลว เชน ใคร
กับใคร พฤติกรรมเปนอยางไร อื่นๆ
2.3 การตรวจคําตอบ ครูจําเปนตองเนนใหตอบปญหาใหตรงประเด็นในการฝก
ในหองเรียนใหชัดเจน (เปนสวนหนึ่งของความพรอมในการอานในใจ)
3. นําผลของคําตอบ หรือการตั้งชื่อเรื่องมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอานออกเสียง
เพื่อใหฟงแลวตอบคําถามหรือบอกชื่อเรื่องใหถูกตอง
4. ใหผูเรียนนําผลของคําตอบในขอ 3 มาตรวจสอบวาชื่อเรื่องนั้นตรงกับประโยคใด
หรือประโยคบอกชื่อเรื่อง หรือประโยคใดบอกใจความสําคัญของอนุเฉทที่อาน ใหผูเรียนขีดเสน
ใตที่ประโยคบอกใจความนั้นๆ
5. เรียงประโยคบอกใจความแตละอนุเฉทตามลําดับ โดยเพิ่มคําเชื่อมและเกลา
ภาษาใหไดความตอเนื่อง อาจสลับตอนก็ได (ถาไดความดีกวา)
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6. อานทบทวนโดยการอานออกเสียงเพื่อใชการฟงตรวจสอบใจความสําคัญ (เรื่อง
ยอ) นั้นโดยกลุม หากเปนงานรายบุคคลใหใชการอานในใจตรวจสอบเอง
7. กํา หนดการตั้ ง ชื่ อเรื่อ งบอกแหลงที่ม าของเรื่ อ งให ชัด เจน รวมทั้งผู เ ขี ย นหรื อ
สํานักพิมพแลวแตกรณี
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 189) ไดเสนอแนะแนวการอานจับใจความ
ใหบรรลุจุดประสงค ไวดังนี้
1. ตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน เชน อานเพื่อหาความรู เพื่อความเพลิดเพลิน
หรือเพื่อบอกเจตนาของผูเขียนเพราะจะเปนแนวทางใหกําหนดการอานไดอยางเหมาะสม และ
จับใจความสําคัญหรือคําตอบไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. สํ า รวจส ว นประกอบของหนั ง สื อ อย า งคร า วๆ เช น ชื่ อ เรื่ อ ง คํ า นํ า สารบั ญ
คําชี้แจงการใชหนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะสวนประกอบของหนังสือจะทําใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อานไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว
3. ทํ า ความเข า ใจลั ก ษณะของหนั ง สื อ ว า เป น ประเภทใด เช น สารคดี ตํ า รา
บทความ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหมีแนวทางอานจับใจความไดงาย
4. ใช ค วามสามารถทางภาษาในด า นการแปลความหมายของคํา ประโยค และ
ขอความตางๆอยางถูกตองรวดเร็ว
5. ใชประสบการณหรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่อานมาประกอบ จะทําใหเขาใจและ
จับใจความที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้น
พัชรินทร แจมจํารูญ (2547 : 45) ไดกลาวถึงกลวิธีการอานจับใจความสําคัญสรุป
ไดวา การอานจับใจความสําคัญ คือ การอานผานๆโดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่อง
อะไร จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง หลังจากนั้นอานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน
พยายามหาใจความสําคัญในแตละยอหนาใหพบ ประโยคใจความสําคัญสามารถอยูไดทั้งประโยค
ตนยอหนา ซึ่งเปนจุดพบใจความสําคัญของเรื่องมากที่สุด ประโยคตอนทายยอหนา บางครั้งอยูที่
ประโยคตอนกลางยอหนา แตบางยอหนามีหลายประโยครวมกันผูอานตองสรุปใจความสําคัญเอง
โดยใชวิธีตั้งคําถามวาเรื่องนี้เกี่ยวกับใคร ทําอะไรที่ไหน อยางไร และทําไม ก็จะเห็นประเด็น
สําคัญ หลังจากนั้นผูอานควรสรุปใจความเปนภาษาและสํานวนของตนเอง
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2547 : 28) ไดกลาววาผูอานตองอานเรื่องราวใหตลอดจน
จบอยางคราวๆ พยายามจับใจความสําคัญในแตละยอหนาถาเปนหนังสือใหอานที่สารบัญกอน
จากนั้นตั้งคําถามเพื่อถามตนเองวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และเมื่อไร และนํามาเรียบเรียง
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เปนสํานวนภาษาของผูอานเอง หากตองการรายละเอียดใหขยายคําตอบ ออกไปและที่สําคัญตอง
ฝกการอานจับใจความสําคัญอยูเสมอ เพื่อพัฒนาการอานจับใจความใหดีขึ้นตอไป
กลาวโดยสรุป แนวการสอนการอานจับใจความสําคัญนั้น ครูควรแนะนําวิธีการอาน
จับใจความที่ถูกตอง ควรใหนักเรียนทํากิจกรรมการฝกอานจับใจความสําคัญ โดยฝกหลายๆ
กิจกรรม เชน สํารวจสวนประกอบของหนังสือ ตั้งจุดมุงหมายในการอาน อานอยางคราวๆ หรือ
อานอยางรวดเร็ว อานที่ละยอหนาเพื่อหาใจความสําคัญ ครูควรแนะนํานักเรียนใหรูวาใจความ
สําคัญมักจะอยูสวนใดของยอหนา ควรตั้งคําถามวาเรื่องที่อานเปนเรื่องเกี่ยวกับ ใคร ทําอะไร ที่
ไหน อยางไร ฯลฯ และใหนักเรียนทราบผลการอานทุกครั้งเพื่อชวยเสริมแรง ซึ่งครูควรแนะนํา
แนวปฏิบัติในการอานกอนเสมอ กลวิธีเหลานี้จะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการคิด ทําให
การสอนอานจับใจความนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมินการอานจับใจความ
การอานจับใจความสําคัญเปนกระบวนการอานเพื่อทําความเขาใจความหมายของ
ขอความหรือเนื้อเรื่องเพื่อระบุเรื่องที่อานวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาเปนอยางไร ใครทํา
อะไรที่ ไ หนอย า งไร ส ว นประกอบของเรื่ อ งและจั ด ลํ า ดับ เหตุ ก ารณ ข องเรื่อ งได ดั ง นั้ น การ
ประเมินผลการอานจับใจความจําเปนตองประเมินผลความเขาใจในการอานของผูเรียนดวย
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2543 : 148 -150) ไดเสนอการประเมินการอานจับใจความ
โดยใชเกณฑมาตรฐานพิจารณาเนื้อเรื่องที่ผูอานจับใจความ ไว 2 วิธี คือ
1. การใชเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบ ผูอานจะตองตอบคําถามไดรอยละ 70 ขึ้นไป
การยึดเกณฑนี้นักการศึกษามีความเห็นวาผูอานไดพลาดเนื้อหาบางตอนไปรอยละ 30 แลวหากยึด
เกณฑ ประเมิ น ที่ ต่ํา กวา นี้ จ ะทํ า ให มีความเข า ใจคลาดเคลื่อ นในเหตุก ารณสํ าคัญ ของเรื่อ ง นั ก
การศึกษาบางคนกําหนดเกณฑที่แตกตางไปจากนี้ คือ เครสและจอหนสัน (Kress and Johnson
1965 : 81 -89) โดยเสนอแนะเกณฑการประเมินการอานจับใจความไวดังนี้
1) ผูอานที่สามารถตอบคําถามหรือเลาเรื่องไดถูกตองในขอบเขตรอยละ 90 -10
มีความสามารถในการอานจับใจความอยูในระดับที่ 1
2) ผูอานที่ตอบคําถามหรือเลาเรื่องไดถูกตองรอยละ 75 -89 มีความสามารถ
ในการอานจับใจความอยูในระดับที่ 2
3) ผูอานที่ตอบคําถามหรือเลาเรื่องไดถูกตองต่ํากวารอยละ 75 แสดงวายังมี
ขอบกพรองในการอานจับใจความ พลาดประเด็นสําคัญของเนื้อเรื่อง ควรมีการอานทบทวน
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ลักษณะการประเมินการอานจับใจความของภาษาไทยควรใชเกณฑการอานจับ
ใจความไดรอยละ 70 เปนอยางนอย แลวใชหลักสงเสริมใหผูอานมีพัฒนาการในการจับใจความ
ใหมากขึ้นควบคูกับการพัฒนาอัตราเร็วในการอาน
2. การใชแบบประเมินคา โดยใชระดับตัวอักษรแลวตีคาออกมาเปนคะแนน เชน
เมื่อผูอานประเมินการอานจับใจความของตนแลวรวมคะแนนทั้งหมดในแตละชอง สมมติให
แบบประเมินคาทั้งหมดใดมี 20 ขอ ถาทําเครื่องหมายในชอง “มาก” ทุกชองจะไดคะแนนเต็ม 80
คะแนน ระดับคะแนนที่ไดมีขอบเขตดังนี้
คะแนน 72-80
เทากับระดับ 4 หมายถึง ดี
คะแนน 52-71
เทากับระดับ 3 หมายถึง คอนขางดี
คะแนน 32-51
เทากับระดับ 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 0-31
เทากับระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง
ผูอานที่ประเมินการอานจับใจความของตนเองแลว หากรวมคะแนนแลวอยูในระดับ 4
และ 3 แสดงวามีความสามารถในการอานจับใจความที่นาพอใจ แตถาผลที่ไดอยูในระดับ 2 หรือ
1 ผูอานควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการอานจับใจความใหดีขึ้น
การประเมินความสามารถในการอานจับใจความ กระทําไดหลายวิธีการจะใชวิธีใด
ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายเปนสําคัญ ที่นิยมใชมี 2วิธี (จีเรียง บุญสม 2543 : 26, อางถึงใน ศิริวรรณ
วณิชวัฒนวรชัย 2547 :32) คือ
1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูมาตรฐาน (Standardizzed Test) ขอสอบนี้นําไปให
นักเรียนทําเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติ (Norm) แบบทดสอบนี้
ประกอบดวยขอความเปนตอนๆ หรือเรื่องสั้นๆ ใหนักเรียนอานแลวเลือกคําตอบ เรียงจากเรื่อง
งายๆไปหาเรืองยาก จํากัดเวลา นักเรียนจะไดคะแนนตามความสามารถความเขาใจในการอาน
แบบสอบ คะแนนจะออกมาในรูปคะแนนดิบ (Raw Score) เปอรเซ็นไทล (Percentile)หรือ
ระดับ (Grade-Equivament)
2 . แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูชนิดอิงเกณฑ (Criterion- Referenced Test) ลักษณะ
ของแบบทดสอบนี้คลายกับแบบทดสอบแรกคือ มีขอความเปนตอนๆ หรือเรื่องสั้นๆ ใหนักเรียน
อานและเลือกตอบ แตไมเปรียบเทียบความสามารถในการอานกับเกณฑปกติหรือนักเรียนกลุมอื่น
คะแนนของนักเรียนขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์การอาน เกณฑนี้ถือวานักเรียนมีความสําเร็จอยูระหวาง
เกณฑรอยละ 80 – 90 นอกจากการวัดและประเมินผลการอานทั้ง 2 ชนิดแลวยังมีวิธีหา
ความสามารถในการอ า น เป น รายบุ ค ลคลซึ่ ง ดํ า เนิ น การได ด ว ยการคํ า นวณองค ป ระกอบที่
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เกี่ยวของ คือ คะแนนวุฒิปญญาซึ่งมีวิธีการดังนี้ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย 2540 : 78-79) คะแนน
วุฒิปญญาไดมาจากการทดสอบ มาจากคําวา Intellectual Function ใชตัวยอวา I.F.หมายถึง
ความสามารถทางสมองรวมกับ ประสบการณดานการอานที่ไดรับจากทางบานและทางโรงเรียน
ซึ่งผลของการหาคา I.F. นํามาใชคํานวณเพื่อหาระดับความสามารถในการอานของนักเรียนวาตรง
กับชั้นเรียนหรือไม แบบทดสอบวุฒิปญญาจะมี 6 ชุด ชุดละ 20 ขอ รวม 120 ขอ ประกอบดวย
ชุดตางๆ ดังนี้
1. การใชภาษา
2. การหาความสัมพันธของรูปราง
3. การคิดหาเหตุผล
4. การเรียงลําดับตัวเลข
5. การตัดสินโดยใชเหตุผล
6. การแกปญหา
การจัดการเรียนรูโดยการใชเพลงประกอบการสอน
การรองเพลง เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนาน สรางบรรยากาศในการ
เรียน ทําใหจิตใจเบิกบาน หายเหงา บทเพลงสามารถนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดเปนอยางดี พูนพิศ อมาตยกุล (2532 : 25 -27,อางถึงใน สรวีย เคียนสันเทียะ 2545 : 19)
ไดกลาววา บทเพลง คือ สิ่งที่ถูกสรางจากความคิด กลายมาเปนเนือ้ รอง ทํานอง แลวนํามา
บรรเลงดวยเครื่องดนตรี โดยอาศัยการเรียบเรียงและประสมประสานเสียงเขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
ความไพเราะเพราะพริ้งนาฟง ซึ่งสอดคลองกับสนิท ฉิมเล็ก (2542 : 294) ไดใหความหมาย
ของเพลงไววา เพลงคือบทรอยกรองประเภทหนึ่งที่มีทํานองเสียงสูงต่ําเพื่อใหเกิดความไพเราะ
สําหรับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 80 ,อางถึงใน หวานใจ บุญยก
2545 : 31) ไดกลาวถึง เพลง วา หมายถึง กิจกรรมที่จัดใหเด็กแสดงออกเพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะดนตรี และผองศรี สุริยะปอ (2545 : 7) ได
กลาวถึงเพลงไวดังนี้ เพลงหมายถึง เนื้อรอง และทํานองของเพลงไทยลูกทุง เพลงไทยสากล เพลง
ประกอบบทละคร และเพลงสตริง ที่ผูสอนและนักเรียนรวมกันเลือกมาใชประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายดังนี้
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1. เพื่อใหเด็กไดรับความรูอยางสนุกสนาน เพราะเปนการเรียนแบบปนเลน
2. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสังคมใหเด็กมีโอกาสปรับตัวเขากับผูอื่น และรวมงาน
กันไดดี เกิดความสามัคคี
3. เพื่อใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย
4. ใหเด็กเกิดความคิดริเริ่มในการแสดงทาทางประกอบ
5. เพื่อกลอมเกลาใหเด็กมีนิสัยออนโยน
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประโยชนของการรองเพลงดังตอไปนี้
1. ดานรางกายหรือดานพลานามัย ในการสอนเด็กวัยนี้ผูสอนตองใชทาทางประกอบ
เนื่องจากเด็กชอบการเคลื่อนไหว ไมชอบอยูนิ่ง ในการรองเพลงควรทําทาประกอบไปดวย เด็กจะ
ไดทําทาทางตามครู หรือคิดขึ้นเองใหเขากับจังหวะและเนื้อเพลง
2. ดานอารมณ ขณะที่เด็กรวมรองเพลงหรือทําทาทาง เด็กมีอาการราเริง แจมใส
สนุกสนาน ดวงตาเปนประกายอยางมีความสุข เมื่อเขาทําไดหรือไดรับคําชมเชยจากครู เพลงจะ
ชวยใหเด็กคลายเครียด มีอารมณสดชื่น เพลงบางเพลงใหความสนุกสนาน
3. ดานสังคม เมื่อเด็กมาโรงเรียน นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิตเด็ก
เพราะเด็กจะตองจากบานมาสูโรงเรียน ซึ่งเปนสังคมใหมประกอบไปดวยสถานที่ใหมเพื่อนใหม
ครู หรือคนอื่นๆ ที่ทําหนาที่ในโรงเรียน สิ่งที่จะชวยใหเด็กคุนเคยและเขากับผูอื่นไดก็โดยการใช
เพลงเปนสื่อ ซึ่งจะชวยใหเด็กไดสนิทสนมใกลชิดกับครู กับเพื่อน ทั้งยังไดความรูจากเนื้อเพลง
ดวย
4. ดานสติปญญา เพลงชวยใหเด็กมีความรูความเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดดี ทั้งชวยให
จําไดเร็วกวาการบอกเลา ฝกใหรูจักคิด และไดความรูเรื่องตางๆ เชนดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา เพลง
ใหคุณคาแกเด็กมากมาย การที่เด็กไดรองเพลงไดทําทาทางตามเนื้อเพลงหรือตามจังหวะ จะชวย
ไม ใ ห เ ด็ ก เบื่ อ การเรี ย น ทั้งยั งชว ยให ทุก ๆ ส ว นของกลา มเนื้อ ตลอดจนตา หู มือ เทา มี ค วาม
คลองแคลววองไว ซึ่งเปนการชวยพัฒนาทางดานรางกายของเด็กไดเปนอยางดี อีกทั้งไดรับความ
สนุกสนานและความรูดวย
ประเภทของเพลง
หวานใจ บุญยก (2545 : 36) ไดเสนอเกี่ยวกับ เพลงทั่วไปในปจจุบันแบงออกได 3
ชนิด ดังนี้
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1. เพลงลูกกรุง ไดแก เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูสึกตางๆ เชน ความรัก ความ
เศราใจ ความผิดหวัง หรือบรรยายสภาพธรรมชาติ ฯลฯ โดยจะใชถอยคําที่สละสลวย ไพเราะ และ
มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ทํานองสวนมากเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. เพลงลูกทุง ไดแก เพลงที่สะทอนภาพชีวิตของผูคนในชนบท การใชถอยคํางายๆ
ตรงความหมาย ไมคอยมีสํานวนที่ลึกซึ้งมากนัก ทวงทํานองมักไดแบบจากเพลงพื้นบานหรือเพลง
ไทยเดิม ลีลาการรองมักจะมีการเอื้อนเสียงหรือเลนเสียงลูกคอมาก
3. เพลงสตริง ไดแก เพลงในยุคสมัยปจจุบัน เปนเพลงที่ไดรับอิทธิพลจากเพลง
ตางประเทศ มักจะเนนที่จังหวะรอนแรง เนื้อรองไมเนนเรื่องสัมผัส เปนการเลาเรื่องธรรมดา ความ
สละสลวยของถอยคําไมมีเทาใดนัก
ดั ง นั้ น ถ า เราจะแต ง เพลงเพื่ อ ใช ป ระกอบการสอน ก็ ค วรที่ จ ะพิ จ ารณาเลื อ กให
เหมาะสม แตควรจะใหมีความหลากหลาย ไมควรยึดที่เรียกวา “รอยเนื้อทํานองเดียว” เพราะจะทํา
ใหเกิดความซ้ําซากจําเจ นาเบื่อหนาย
การเลือกเพลงและการใชเพลงประกอบการสอน
การที่จะนําบทเพลงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีนักการศึกษาและ
ผู เ ชี่ ย วชาญได เ สนอแนะถึ ง วิ ธี ก ารเลื อ กเพลงประกอบการสอน ตลอดจนวิ ธี ก ารใช เ พลง
ประกอบการสอน ไวดังนี้
ยุพิน พิพิธกุล (2532 : 7) ไดเสนอวิธีการใชเพลงประกอบการสอนวา ครูผูสอนควรยึด
หลักในการเลือกเพลงประกอบการสอนดังนี้
1. เลือกเพลงใหเหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู
2. เนื้อหา ทํานอง จังหวะ ที่นํามารองตองเหมาะสมกับความสนใจ วัย และสมัยนิยม
3. ครูตองรูวิธีการรองเพลงบางพอสมควร หากครูไมสามารถรองเพลงนั้นได อาจจะ
ใหผูเรียนที่มีความสามารถมารองนํา หรืออาจจะใชเทปบันทึกเสียง มาชวยกันได
4. อยารองเพลงเกาพร่ําเพรื่อ ควรจะหาเพลงใหมๆ มาสอนอยูเสมอ โดยครูอาจแตง
เพลงเองหรือใหผูเรียนชวยกันแตง หรือนํามาจากที่มีผูแตงไวแลวก็ได
5. ตองมีการสรุปประเด็นหรือทํากิจกรรมอื่นๆ เพื่อทําความเขาใจจากบทเพลง
6. เพลงใดที่สามารถแสดงทาทางประกอบได ครูอาจจะแสดงทาทางใหดู หรือให
ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมนั้นแตครูจะตองดูดวยวาเด็กพอใจหรือไมเพราะเด็กแตละระดับแตกตางกัน
7. ถาครูเปนผูรองเพลงใหผูเรียนฟงเองได เด็กก็จะเกิดความศรัทธาในตัวครูมากขึ้น
8. ครูจะตองรองเพลงไดดีมีชีวิตชีวา นาสนุกสนานจึงจะกระตุนใหผูเรียนอยากรองบาง
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นิภา อุดมโชค (2533 :166, อางถึงใน สรวีย เคียนสันเทียะ 2545:27) ไดกลาวถึงการ
ใชเพลงไทยลูกทุงประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ไวดังนี้ สามารถเรียนรูเรื่องคํา ดวยการเขียนคํา
ยาก การใชคําตรงความหมายใกลเคียงกันกับคําที่ขีดเสนใต เปนตน ซึ่งอยูในขั้นดําเนินการสอน
นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสรุปบทเรียน และการวัดประเมินผล
ทั้งนี้ เนื่องมาจากเนื้อหาเพลงไทยลู กทุงมีความเหมาะสมที่จะใช เ ปน สื่ อเพื่ อ ใหนั กเรี ยนเขา ใจ
เรื่องราว เพราะการใชภาษาและความทันสมัยของเนื้อหา
สุปรียา มาลากาญจน (2533: 26, อางถึงใน สรวีย เคียนสันเทียะ 2545:26) กลาวถึง
การใชเพลงประกอบการสอนไวดังนี้
1. ใช เ พลงที่ เ ป น เนื้ อ หาในบทเรี ย นโดยตรง เช น เพลงเกี่ ย วข า ว เพลงลํ า ตั ด
เพลงพวงมาลัย
2. ใชบทเพลงที่แตงประกอบการบทเรียนโดยตรง เชน เพลงสระ ตางๆ เพลงคําเปน
คําตาย เพลงผันวรรณยุกต
3. ใชบทเพลงที่ใชขับรองกันทั่วไป อาจเปนเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุงเพลงไทย
สากล เนื้อเพลงเหลานั้นมีสวนสัมพันธกับเนื้อเรื่องในบทเรียน
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 373 -376)ไดกลาวถึงการนําเพลง
มาประกอบการสอนภาษาไทย สามารถทําไดหลายลักษณะดังนี้
1. ใชนําเขาสูบทเรียน เพื่อสรางความสนใจใหผูเรียน
2. ใชดําเนินการสอนโดยใชเพลงบอกเลาเนื้อหา
3. ใชสรุปบทเรียนโดยการใหรองเพลง หรือชวยกันแตงเพลงจากเนื้อหาที่เรียน
4. ใชแกไขขอบกพรอง ในการออกเสียงภาษาไทย
5. ใชเสริมบทเรียนและใชเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. ใชประเมินผลการเรียนการสอน
วีระเกียรติ รุจิรกุล (ม.ป.ป., อางถึงใน หวานใจ บุญยก 2545 : 36 – 37) กลาวถึงการ
เลือกเพลงเพื่อใชประกอบการสอนไว ดังนี้
1. เลือกเพลงที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น หรืออาจเปนเพลงเกาแตมีทํานองเปนที่รู
กันโดยทั่วไป ดังนี้
2. เลือกเพลงที่รองงายๆ โดยผูรองไมตองใชความสามารถในการรองมากนัก
3. เลือกเพลงที่มีทํานองสนุกสนานราเริง หรือจังหวะตื่นเตนเราใจไมควรที่จะเลือก
เพลงที่มีทวงทํานองเศราสรอย หรือมีจังหวะเนิบนาบ
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นอกจากนี้ กุลวรา ชูพงศไพโรจน (2540 : 8 – 13) ยังไดกลาวถึงการเลือกเพลงมา
ประกอบบทเรียนวาเนื้อหาของเพลงจะตองสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน หรือเพื่อเปนการฝก
ทักษะ ก็จะตองเลือกเพลงที่เหมาะสม ในการฝกทักษะนั้นๆ
อวยชัย ผกามาศ (2542 : 1- 4) ไดกลาวถึงการนําเพลงมาใชประกอบการจัดการ
เรียนรูไวดังนี้
1. นําเขาสูบทเรียนเพื่อจูงใจ เราความสนใจนักเรียนใหสนใจเรื่องราวหรือบทเรียนที่
ครูกําลังจะสอน ครูตองพิจารณาจัดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและปริมาณที่สอดคลองกับบทเรียน
มากที่สุด อาจจะนําดวยการรองเพลงตอนใดตอนหนึ่ง ถาเปนเพลงที่มีเนื้อเพลงยาว ซักถาม
ความเขาใจของนักเรียน หรือใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงเนื้อเพลงนั้นแลวโยงเขาสูเรื่องที่เรียน
ซึ่งสัมพันธกับเนื้อเพลงแลว จึงดําเนินการสอนตามกระบวนการที่เตรียมไว ซึ่งตองมีกิจกรรม
ชวงหนึ่งที่นักเรียนไดรองเพลงนี้จนจบอยางสนุกสนานทั้งเดียวหรือกลุมมีการเคาะจังหวะหรือ
ปรบมือทําทาทางประกอบตามความเหมาะสม
2. ใชประกอบกิจกรรมรายละเอียดของบทเรียนหรือใชดําเนินการสอนซึ่งสามารถ
กระทําไดหลายลักษณะคือ
2.1 ประกอบหรือขยายเนื้อหาบทเรียน ในกรณีที่ไดแตงเพลงเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
นักเรียนจะจําบทเพลงไดดีกวาเนื้อหาโดยทั่วไปที่อาจจะสั้นไปหรือไมชัดเจน
2.2 จัดเปนสื่อฝกทักษะการอานออกเสียงบางคํา เชน คําควบกล้ํา ร ล ว ฯลฯ
เลือกมาใชใหเหมาะสมทั้งเพลงทั่วๆไปและเพลงที่แตงขึ้นใหม
2.3 จัดเปนสื่อฝกทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น หรือฝกทักษะสัมพันธ
(ฟง พูด อาน เขียน) เชน เกี่ยวกับชื่อเพลง แนวคิด เนื้อหาสาระใจความ ความสมจริง ความ
เขาใจในเพลง คําเปนคําตาย ครุ ลหุ อักษรนํา หลักภาษา การใชภาษา ฯลฯ ทั้งเพลงทั่วไป
หรือเพลงที่แตงประกอบบทเรียนโดยเฉพาะ
2.4 จัดเปนสื่อฝกหาคําคลองจองสัมผัส เปนตัวอยางในการฝกแตงคําประพันธ
2.5 จัดเปนสื่อฝกการใชโวหารตางๆ ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย วิจารณ
และนําไปเปนแบบอยาง
2.6 จัดเปนสื่อสัมพันธกับวิชาหรือกลุมวิชาอื่นๆ
3. ใชในการสรุปบทเรียนหรือประเมินผลการเรียน นักเรียนไดความคิดรวบยอด
คติสอนใจ ทําใหจําไดรวดเร็วและดีกวาสรุปโดยทั่วไป ทั้งนี้ตองเลือกเพลงที่นํามาสรุปบทเรียน
หรือประเมินผลการเรียนที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจประสบการณ ทักษะ
และเจตคติที่พึงประสงคมากที่สุด
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4. ใชเปนกิจกรรมสลับแทรกบทเรียน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ คลายความตึงเครียด
หรือแกความเบื่อหนาย แตตองจัดอยางเหมาะสมทั้งเนื้อหาและปริมาณ การนําเพลงมาใชอาจเปด
แผนเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ (มิวสิค วีดีโอ,คาราโอเกะ) วิทยุ เชิญวิทยากร ผูสอน
รองเอง (ทั้งหมดหรือบางสวน) ผูสอนรองรวมกับผูเรียน หรือผูเรียนรองเอง (ทั้งกลุมหรือเดี่ยว)
อาจจะสัมพันธกับบทเรียนโดยตรงหรือไมก็ได ควรมีการเคาะจังหวะหรือปรบมือ หรือทําทาทาง
ประกอบตามความเหมาะสม
5. ใชเปนสื่อในการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก หรือเด็กเริ่มเรียน
นักเรียนจะสนใจ มีความสนุกสนานเกิดความคุนเคย มีเจตคติที่ดีตอบทเรียน ตอครู ตอโรงเรียน
ไดรับความรูความเขาใจและจดจําไดแมนยํา แมในขณะที่ยังอานหนังสือไมได
ไอรีน (Irene 1995 : 12) กลาวถึงหลักการที่จะเลือกเพลงมาใชกับการเรียนการสอนวา
จะตองคํานึงจุดประสงคที่ตั้งไวเปนสําคัญ และตองเลือกเพลงอยางระมัดระวังใหเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน และเพลงจะตองเปนที่รูจักกันดี ผูเรียนรูจักทํานองและสามารถรองได
การเลือกเพลงมาใชกับบทเรียนนั้น ครูผูสอนตองเลือกใหเหมาะสมทั้งจุดประสงคการ
เรียนรู วั ยและความตองการของผูเ รีย น เนื้อหาสาระในบทเรียน เพื่อใหการใชเพลงประกอบ
บทเรียนมีคุณคาและประสบผลสําเร็จมากขึ้น
ขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอน
การนําเพลงมาใชจะตองมีขั้นตอน เพราะเพลงสามารถนํามาใชประกอบไดแทบทุก
ขั้นตอนตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญไดเสนอขั้นตอนการใช
เพลงไวดังนี้ สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536 :373 -376) สรุปขั้นตอนการใช
เพลงประกอบการสอนไวดังนี้
1. ขั้นเตรียมการใชเพลง
1.1 เลือกเพลงจากที่มีผูแตงไวใหเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหา ตลอดจน
ความสนใจของนักเรียนดวย
1.2 ถาเปนเพลงที่แตงขึ้นเองจะตองใหมีจังหวะและทํานอง ที่นาสนใจ โดยอาจจะ
ใชทํานองที่มีอยูแลวเปนหลักในการแตง
1.3 ครู ท ดลองร อ งก อ น พร อ มทั้ ง เตรี ย มอุ ป กรณ ป ระกอบไว ใ ห พ ร อ ม เช น
เครื่องดนตรี เครื่องบันทึกเสียง หรือนักเรียนที่จะเลนดนตรี และแสดงทาทางประกอบ
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2. ขั้นใชเพลงประกอบการสอน
2.1ใชเพลงนําเขาสูบทเรียน ดําเนินการสอน สรุปบทเรียน หรือทบทวนบทเรียน
2.2 ครูรองเพลง หรือเปดเทปใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนรองตาม
2.3 ถานักเรียนมีทาทางประกอบเพลง ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงไดอยาง
เต็มที่แตตองไมรบกวนหองขางเคียง
2.4 หากนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถด า นดนตรี ค รู ค วรให นั ก เรี ย นออกมาแสดง
ความสามารถนั้น
2.5 จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนจากการรองเพลง เชน รีวิวประกอบ อภิปรายตอบ
คําถาม เขียนเรื่อง หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการสรุป
3. ขัน้ ประเมินผลการใชเพลง
3.1 สังเกตจากการแสดงออกในการรองเพลง หรือการรวมกิจกรรมจากเพลง
3.2 ทดสอบความเขาใจจากบทเพลง ดวยการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม
เพลงที่ใชประกอบในการสอนนั้นสามารถที่จะประยุกตใชไดในหลายวิชา เพื่อให
ผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ซึ่งลักษณะของเพลงก็แตกตางกันไป
วิธีการใชเพลงประกอบการสอนในแตละวิชาจะแตกตางกันออกไปแลวแตเทคนิคการ
สอนของแตละคนดังที่ สมถวิล วิเศษสมบัติ (2525 : 260) กลาววา ควรใหผูเรียนรูความหมายและ
สนใจในเนื้อเพลงที่จะรองเสียกอน เชน การอภิปรายรูปภาพ หรือแสดงใหเห็นวาเพลงนี้มีสวน
เกี่ยวของกับเรื่องอื่นๆ อยางไร สวนประคอง สุทธสาร (2525 : 59) ไดกลาวถึงการใชเพลง
ประกอบการสอนไวดังนี้
1. ใหผูเรียนอานแผนภูมิเพลงบนกระดานหรือครูเขียนเพลงไวบนกระดาน เพื่อให
ผูเรียนเขาใจความหมายของบทเพลงเสียกอน และอานไดอยางถูกตอง ครูอาจใหผูเรียนอาน 2 ครั้ง
ใหอานธรรมดาและใหอานตามจังหวะเพลงที่รอง
2. ใหผูเรียนฟงเพลงเปนตัวอยาง โดยครูรองใหฟงหรือเปดเทป 1 – 2 ครั้งและ
ปรบมือ พรอมทั้งเคาะจังหวะตามทํานองเพลง เพื่อจับจังหวะการรองเพลงใหได
3. ใหผูเรียนรองตามที่ละวรรคทีละตอนและตลอดทั้งเพลงบางเพลงอาจใหนักเรียน
ทําทาประกอบเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน และเกิดความหมายแกผูเรียน เด็กจะเขาใจเนื้อเพลง
และเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี
4. ใหผูเรียนจดเนื้อเพลงไวเพื่อชวยทบทวนความจํา เละนําไปรองในยามวาง
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สมพล ธูปบูชา (2524 : 51 – 52) ไดเสนอขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอนไวดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1.1 เลือกเพลงที่มีผูแตงไวแลว ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเรียน
1.2 ถาแตงเองหรือดัดแปลงจากเพลงอื่นควรเรียบเรียงใหกลมกลืนกับทํานองเพลง
นั้นๆ
1.3 ทดลองขับรองเพื่อความคลองแคลว หรือเพื่อปรับปรุงเนื้อเพลงที่แตงขึ้นเอง
1.4 เตรียมอุปกรณ เชน เนื้อเพลง เทปบันทึกเสียง เครื่องดนตรี เปนตน
2. ขั้นสอน
2.1 ใชเพลงนําเขาสูบทเรียนดําเนินการสอน สรุปบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน
2.2 ครูรองเพลงนั้นใหฟง 1 – 2 เที่ยว หรือใชเครื่องบันทึกเสียงชวย
2.3 ใหผูเรียนฝกรองตามครูทีละวรรค หรือทีละบท
2.4 ใหผูเรียนขับรองเอง อาจเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม
2.5 ถามีทาทางหรือจังหวะประกอบการรองเพลง ครูควรใหอิสระแกเด็กไดรวม
กิจกรรม แตตองไมรบกวนหองอื่น
2.6 จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกการเรียน โดยใชเพลงเปนสื่อ เชน อภิปราย
เลาเรื่อง ตอบคําถาม แขงขันกันตอบปญหาเกี่ยวกับเนื้อเพลง เปนตน
3. ขั้นประเมิน
3.1 การสั ง เกต จากความสนใจในการร อง การแสดงออก มารยาทในการฟ ง
เปนตน
3.2 การทดสอบ จากการซักถาม สอบขอเขียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง หรือบางครั้งครู
อาจใชเพลงทดสอบความเขาใจของนักเรียนเลยก็ได
กรมวิชาการ (2535 : 12) ไดกลาวลําดับขั้นตอนการสอนโดยใชเพลงไวดังนี้
1. ครูเขียนเนื้อเพลงบนกระดานดําหรือใชแผนภูมิเพลงติดที่กระดานดําหนาชั้นเรียน
2. นักเรียนอานเนื้อเพลงตามครู
3. ครูรองเพลงใหนักเรียนฟง 1 เที่ยว
4. ครูใหนักเรียนรองเพลงตามทีละวรรค
5. ครูและนักเรียนรองเพลงพรอมกัน พรอมทั้งปรบมือใหถูกจังหวะ
6. นักเรียนฝกรองเพลงคนคลองและทําทาประกอบ
7. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเพลง
8. คัดเนื้อเพลงลงสมุดและฝกอาน
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สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 9, อางถึงใน ผองพรรณ
อินทรชัย 2545 : 29) ไดเสนอบันได 6 ขั้นของการสอนโดยใชเพลงไวดังนี้
1. เลือกเพลงใหเหมาะสมกับเนื้อหาวัตถุประสงคบทเรียนและเวลาที่ใชสอน
2. เขียนแผนภูมิลงบนกระดานดํา หรือแผนภูมิ จัดวรรคตอนตามจังหวะเพลง
3. แบงกลุมนักเรียนอานเนื้อเพลง อานกลุมละวรรคหรือกลุมละตอนสลับกันครู
นักเรียนรวมกัน อภิปรายความหมายของเนื้อเพลง
4. เปดแถบบันทึกเสียงหรือครูรองใหนักเรียนฟงตลอดเพลง 1 – 2 เที่ยว
5. ครูรองนํา นักเรียนตามทีละวรรค 2 – 3 เที่ยว
6. รองพรอมกัน ฝกเคาะจังหวะ และทําทางายๆ ประกอบ
ดังนั้นการสอนโดยใชเพลงนั้นครูผูสอนจะตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการสอน
เพลง โดยมี ขั้นตอนที่สําคั ญ คื อ ผูเ รียนอานศึกษาเนื้อเพลงก อน ครูรองใหนักเรียนฟงและให
นัก เรี ย นร อ งตาม ครู แ ละนั ก เรี ย นร อ งพร อ มกั น เพื่ อ สร า งบรรยากาศให ส นุก สนาน ควรมี ท า
ประกอบดวย ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาในบทเพลง เพื่อใหจดจําเนื้อหาสาระไดมาก
ยิ่งขึ้น ควรใหเด็กไดคัดเพลงหรือทํากิจกรรมอื่นๆ เสริม ซึ่งสอดคลองกับ อวยชัย ผกามาศ
(2542 : 2) ไดกลาววาเมื่อเลือกเพลงที่เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงคของบทเรียน เวลาที่จะใช
สอนและวัยของนักเรียนแลว ครูสามารถจัดกิจกรรมในการสอนไดหลายอยาง หรือหลายวิธีไม
จํากัดใหกระทําเพียงขอใดขอหนึ่ง แตอาจกระทําไดหลายขอ เชน
1. ครูรองใหนักเรียนฟง 1 – 2 เที่ยว เพลงสั้นๆ ทํานองงายๆ หรือทํานองที่นักเรียน
คุนเคยดีอยูแลวนักเรียนจะรองไดเร็ว
2. ครูรองนําใหนักเรียนรองตามทีละวรรค 1 – 3 เที่ยว
3. ครูรองนํา หรือเปดแถบบันทึกเสียงใหนักเรียนรองตาม หรือรองคลอ 1 –2 เที่ยว
ขอ 1, 2 และ 3 รองโดยไมตองใชแผนภูมิเนื้อเพลงหรือเนื้อเพลงในกระดาน
4. ครูนําแผนภูมิเนื้อเพลงติดไวที่กระดาน หรือเขียนเนื้อเพลงลงบนกระดาน หรือทํา
เปนแถบขอความเนื้อเพลง ติดทีละแถบจนจบเพลง หรือครูรองทีละวรรคแลวใชแถบขอความ
ประกอบเปนวรรคไป จัดวรรคตอนใหเหมาะสมกับจังหวะเพลง และอาจจัดสีและขนาดตัวอักษรที่
ตางกันเปนวรรค หรือเปนตอนหรืออาจจะหาภาพมาประกอบเนื้อเพลงดวยก็ดีแลวจึงรองตามขอ1-3
5. ครูสอนเนื้อเพลง ถาเปนนักเรียนชั้นเด็กเล็กครูอาจอานใหฟงและใหนักเรียนอาน
ตามหรือถานักเรียนยังไมมีทักษะในการอานหรือเพิ่งเริ่มเรียนไมจําเปนตองสอนเนื้อเพลงจาก
แผนภูมิหรือในกระดาน ก็ไดแตครูสามารถอธิบายและซักถามเนื้อเพลงทีละวรรคไป และถาเปน
นักเรียนที่พออานออกเขียนไดบางแลว ครูก็ใหนักเรียนอานเองเปนกลุม หรือเดี่ยวสลับกันอาน
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หรืออานตลอดแลวแตความเหมาะสม ครูซักถามความเขาใจในเนื้อเพลงนั้น โดยการถามนํา หรือ
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายกันเองก็ไดแลวจึงรองตามขอ 1 –3
การรองเพลงแตละครั้งควรมีการเคาะจังหวะดวยเครื่องมือเคาะจังหวะ หรือปรบมือ
เขาจังหวะและทําทาประกอบตามเนื้อเพลงหรือคิดทางายๆ ประกอบเปนกลุมหรือเดี่ยว และหรือ
สลับกันรองมีการเคาะจังหวะ หรือปรบมือ หรือทําทาทางประกอบตามความเหมาะสม
จากขอมูลที่กลาวมาผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการใชเพลงประกอบการสอนการ
จัดการเรียนรูดังตอไปนี้ ดังนี้ 1.) ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจโดยใชปริศนา
คําทาย รูปภาพ และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง 2.) ขั้นจัดการเรียนรู 2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อ
เพลงเกี่ยวกับบทอานใหนักเรียนอาน 2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลงตามทีละวรรคทีละตอน
จนตลอดทั้งเพลง 2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระ
ใจความสําคัญของเพลง ลําดับเหตุการณ และการสรุปเนื้อเพลง 2.4 ครูนําเสนอบทประพันธ
นิทานใหนักเรียนอานคราวๆ และอานอยางละเอียด 2.5 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบ
คําถามเกี่ย วกั บสาระสําคัญ การลําดับ เหตุก ารณ จับใจความสําคัญ และสรุป เนื้อหาของบท
ประพันธและนิทาน 3.) ขั้นประเมินผล 3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม 3.2 ตรวจผลการทําใบ
งานเกี่ยวกับเพลงและบทอาน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับการอานจับใจความ
มัณฑนา พันธประสิทธิ์ (2543 :บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการอาน
เพื่อจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานดงเรือ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 21 คน ดวยชุดฝกการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความ จํานวน
6 ชุด โดยฝกทักษะการอานจับใจความใหครอบคลุมความเขาใจทั้ง 4 ดาน คือ การอานขั้น
พื้นฐาน การอานแปลความหมาย การอานขั้นวิเคราะห การอานขั้นสรางสรรค นักเรียนสามารถ
อานจับใจความ โดยนักเรียนสามารถตอบคําถาม เรียงลําดับเหตุการณ สรุปสาระสําคัญจากชุดฝก
ทักษะที่ศึกษา ผลการวิจัยพบวาชุดฝกการอานภาษาไทยเพื่อจับใจความ มีประสิทธิภาพ 87 .06 /
81.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
สุภัสสร วัชรคุปต (2543 :บทคัดยอ) ไดศึกษาชุดการสอนอานจับใจความโดยใช
นิ ท านสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
โดยทดลองกั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นชุ ม ชน
วัดประจันตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 หอง เครื่องมือที่ใชคือ ชุด

57
การสอนอานจับใจความโดยใชนิทาน ใชเวลาทดลอง 30 คาบ คาบละ 20 นาที แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการสอนอานจับ
ใจความโดยใชนิทาน นักเรียนสามามารถตอบคําถาม เลาเรื่องเรียงลําดับเหตุการณ สรุปเรื่อง
สรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนอานจับใจความโดยใชนิทาน มี
ประสิทธิภาพ 90.00 / 93.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอน
โดยใชชุดการสอนอานจับใจความโดยใชนิทานอยูในระดับมาก
สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกการอาน
จับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบฝกการอานจับใจความสําคัญ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และ
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยมีขั้นตอนการอานจับใจความสําคัญคือ อานอยางคราวๆ อยาง
รวดเร็ว 1 ครั้ง เพื่อใหไดสาระโดยรวมของเรื่องที่อานวาเปนเรื่องอะไร จากนั้นอานโดยละเอียด
เพื่อจับใจความและสรุปใจความสําคัญของเรื่อง โดยใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ รูปภาพ
บทความ เรื่องสั้น โดยการเลือกใจความสําคัญจากรูปภาพที่ศึกษา ตั้งคําถามจากขอความ การ
จับใจความสําคัญจากขอความ สรุปใจความสําคัญผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานจับใจความ
สําคัญมีประสิทธิภาพ 82.17 / 85.00 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความสําคัญแตกตางกัน โดยหลังเรียนดวยแบบฝกการอานจับ
ใจความสําคัญนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
มัณฑนา บุญปู (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานจับใจความวิชา
ภาษา ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กลุม
ตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนจํานวน 45 คน ไดมาจาก
คน ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยใน
การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวนหองละ 15
ระดับสูง ปานกลาง และระดับออน โดยใชแบบฝกการอานจับใจความ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นการใชแ บบฝ ก
การอานจับใจความสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2547 :บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูดานการ
อานจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมพระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแม
พระประจักษ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความสําคัญดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม แบบทดสอบวัดผล
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การเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชขั้นตอนการสอนอานจับใจความดังนี้ 1) อาน
เรื่องและตอบคําถามรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม 2)อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3)
สรุปสาระ และขอคิดที่ไดรวมกัน 4)การประยุกตแนวคิด โดยอานจับใจความจากสื่อดังนี้ ขาว
นิทาน บทความ เรื่องสั้น นักเรียนสามารถอานงานเขียนประเภทตางๆ แลจับใจความสําคัญของ
เนื้อเรื่องทีศึกษา ตีความ และวิเคราะหเรื่องที่อาน สรุปใจความสําคัญ ผลการวิจัยพบวาพบวา แผน
จัดการเรียนรู เรื่องการอานจับใจความ ดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีประสิทธิภาพ 81.30 /
84.23 และนักเรียนมีผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถดานการการอานจับใจ
ความหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมเรื่อง
การอานจับใจความโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีความเห็นวาบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรูมีความเปนกันเอง สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนและการแสวงหาความรู
วันเพ็ญ คุณพิริยะทวี (2548 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกอานจับ
ใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเรื่องเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวัดนวมกานนท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แผนจัดการ
เรียนรู แบบฝกการอานจับใจความ แบบทดสอบการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียน
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชขอมูลทองถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครในดานประวัติความ
เปนมา วัฒนธรรม ประเพณีสถานที่สําคัญ อาชีพ ทรัพยากร และบุคคลสําคัญมาสรางแบบฝก
โดยนักเรียนสามารถตอบคําถาม บอกใจความสําคัญ เรียงลําดับเหตุการณ จากเรื่องที่อานได
ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกอานจับใจความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความกระตือรือรน
ใหความสนใจกับการเรียนรูแบบฐานการเรียน การทํากิจกรรมนอกหองเรียน การแสดงบทบาท
สมมติ ให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรม กล า แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทเรี ย น เล า
ประสบการณของตนเอง เพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวของกับบทอาน นักเรียนสามารถทําแบบฝกไดตาม
เวลาที่กําหนด และนักเรียนเห็นดวยกับการเรียนดวยแบบฝก โดยนักเรียนมีความเห็นวาแบบฝก
ชวยใหนักเรียนอานจับใจความสําคัญไดดี
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งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
ไชยชาญ บุญยศ (2541 :บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนเรื่องไขเลือดออกโดยใช
บทเพลงเปนสื่อในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลองจํานวน 35 คน
เปนนักเรียนโรงเรียนวัดไพรฟา กลุมควบคุมเปนนักเรียนโรงเรียนวัดโคก จํานวน 24 คน รวม
ทั้งสิ้น 59 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการสอนโดยใชเพลงและแผนการสอน โดยไมใช
เพลงเปนสื่อ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ นําบทเพลงมาใชนําเขาสูบทเรียนโดยนักเรียนรองเพลง
เกี่ยวกับไขเลือดออก เชน เพลงยุงลายมีอันตราย เพลงพิชิตยุงลาย เพลงสาเหตุของ เพลงโรค
ไขเลือดออก เพลงอาการของไข เพลงวิธีกําจัดยุงลาย เปนตน ขั้นสอน อภิปรายขยายเนื้อหาใน
บทเพลง จดบันทึกเนื้อหา แสดงความคิดเห็นรวมกัน ตอบคําถาม สรุปบทเรียนโดยการรองเพลง
ที่ ผ า นมาเพื่ อ เป น การสรุ ป เรื่ อ งไข เ ลื อ ดออก สนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จดบั น ทึ ก
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชเพลงเปนสื่อ มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องไขเลือดออก สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชบทเพลงเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 นั กเรียนที่เ รียนจากการสอนโดยใชเพลงเปนสื่ อมี ความสนใจในการเรียนเรื่อง
ไขเลือดออกสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชบทเพลงเปนสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
วิไลพร คําสะอาด (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสามารถในการใชภาษา ความคิด
สรางสรรค และความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการ
สอนกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 80 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 40 คน สอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอน และกลุมควบคุม 40 คนสอนโดยใช
วิธีสอนตามคูมือครู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย และแบบสอบถาม
วัดความสนใจในวิธีสอนภาษาไทย โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ นําบทเพลงมาใชนําเขาสูบทเรียน
ไดแก เพลงอานดีมีคุณคา เพลงทองจําใหขึ้นใจ เพลงทักษะการฟง เพลงการสื่อสาร เพลง
หลักการพูดที่ดี เพลงการอานออกเสียง เพลงรูปแบบการเขียน โดยใหนักเรียนดูและสนทนา
ซักถามเนื้อหาในบทเพลง และรองเพลง ขั้นสอน อภิปรายซักถามและศึกษาใบงานโดยใบงาน
แหลาเปนใบงานที่เปนบทเพลงที่ไดรับความนิยม ขาว นิทาน บทอานอื่นๆ ขั้นสรุปบทเรียน
อภิปรายซักถาม สรุปสาระที่ไดจากบทเพลง โดยการรองเพลง ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มี
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ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มี
ความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถ
ในการใชภาษา ความคิดสรางสรรค และความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผองศรี สุริยะปอ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชบทเพลง กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนโรงเรียน
บานหนองโคง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 55 คน แบงเปนกลุมทดลอง 27 คน
กลุมควบคุม 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดประกอบดวย 1) แผนการสอนเรื่องชนิดของคํา
ในภาษาไทยโดยใชเพลง จํานวน 10 แผน 2)แผนการสอนเรื่องชนิดของคําในภาษาไทยโดย
วิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอน
การสอนดังนี้ นําบทเพลงมาใชนําเขาสูบทเรียนอานเนื้อเพลงพรอมกันฟงเพลงจากเทปเพลง
ศึกษาลักษณะชนิดของคําจากเนื้อเพลง เพลงที่นํามาใชเปนเพลงลูกทุง และเพลงลูกกรุง โดยเลือก
คําจากบทเพลงในลักษณะตางๆ เชน คําสรรพนาม คํานาม ฯลฯ นักเรียนนําเสนอคําประเภท
ตางๆจากเนื้อเพลงที่ศึกษา ใชสรุปบทเรียนเกี่ยวกับชนิดของคํา และใชในการฝกหาคําชนิดตางๆ
ผลการวิ จั ย พบว า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช บ ทเพลงมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้น โดยมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเพลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีการ
สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรวีย เคียนสันเทียะ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชเพลงไทยลูกทุงเปนสื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กลุมตัวอยางที่ใชมีจํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบทดสอบวุฒิ
ป ญ ญาแบ ง กลุ ม นั ก เรี ย นเป น กลุ ม ที่ มี ร ะดั บ ความสามารถทางภาษาไทยสู ง กลาง ต่ํ า 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ มีขั้นตอนการสอนคือ อานเนื้อเพลง ฟงเพลง
เล า เรื่ อ ง สรุ ป เนื้ อเรื่ อ งของบทเพลง ศึ ก ษา คติ ส อนใจที่ไ ด จ ากเพลง ศึ ก ษาคํ า อยาก แล ว เป ด
พจนานุ ก รมคํ า ที่ ไ ม รู ค วามหมาย ประโยคที่ นั ก เรี ย นสนใจ โดยฝ ก หั ด การเขี ย นสรุ ป ความ
ผลการวิ จั ย พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเขี ย นสรุ ป ความก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถทางภาษาไทยสูง กลาง ต่ํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกกลุม
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ดวงเดือน จิตอารีย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียง
คําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา ของนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปน
นักเรียน โรงเรียนบานพุย อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย 1) เพลงและแผนการสอนการใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่ใช
พยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออก
เสียงคําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงคําที่ใช
พยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการใช
เพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ํา โดยใชเพลงในขั้นนําเขาสู
บทเรียน ขั้นสอนนักเรียนฝกอานออกเสียงเนื้อเพลงตามแผนภูมิเพลง นักเรียนและครูรวมกัน
อภิปรายความหมายของเนื้อเพลง นักเรียนฝกหัดรองเพลงใหคลองแคลว และขั้นสรุปครูและ
นักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากเนื้อเพลง และรวมกันรองเพลงเปนการสรุป ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีคะแนนการอานออกเสียงเฉลี่ยรอยละ 67.90 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ําอยูในระดับ
ปานกลาง
พรวีนัส รุงสวาง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน
ชาวเขาเผากระเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชเพลงไทยลูกทุง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
โรงเรียนบานหวยตม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูทักษะภาษาไทยโดยใชเพลงไทยลูกทุงจํานวน 12
แผน และแบบฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน จํานวน 34 แบบฝก 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยจํานวน 30 ขอ และในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชเพลงสมตําเปนเพลง
ประกอบทุ กแผนจัดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนดั งนี้ 1)นําเขาสูบทเรี ยนโดยใชเพลงส มตํา 2)
สนทนาเกี่ยวกับบทเพลงวา เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หาคําที่ประสมสระ ตัวสะกดแมตางๆ จาก
บทเพลง 3) ขั้นสรุปเนื้อหาที่ไดจากบทเพลง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชาวเขาเผากระเหรี่ยงคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนของนักเรียนเทากับ 16.84 คิดเปนรอยละ
56.09 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.27 คิดเปนรอยละ 87.58 คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูทักษะภาษาไทยโดยใช
เพลงไทยลูกทุงมีความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และเขียนสูงกวา
เกณฑการประเมินรอยละ 60 ในวิชาภาษาไทย ของโรงเรียนบานหวยตม
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หวานใจ บุญยก (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสอนคํายากวิชา
ภาษาไทย โดยการใชเพลงและเกม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนบาน
คําผักหนอก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการสอนคํายากวิชาภาษาไทย แบบฝกหัด จํานวน 10 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ โดยนําเพลงมาใชในขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน โดยให
นักเรียนศึกษาเนื้อเพลงโดยการอานเนื้อเพลงแลวฟงเพลงและรองเพลงจากเทปเพลง แลวศึกษา
เนื้อหาตางๆ ในเรื่องชนิดของคํา เชน คําบุพบท คํากิริยา คําสรรพนาม ฯลฯ แลวนําคํานั้นไปแตง
ประโยค และในขั้นสรุปบทเรียนนักเรียนรองเพลงรวมกันเปนการสรุปบทเรียนและทํากิจกรรม
ทายบทเรียน ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนคํายากวิชาภาษาไทยโดยการใชเพลงและเกม มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 85.65/87.54 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 และมีคาดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการสอน คิดเปนรอยละ 76 หมายถึง นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูคิดเปน
รอยละ 76
ทัศนวดี วองกิจ (2547 :บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยใชบทเพลงเปนสื่อและไมใชเพลงเปนสื่อ
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนโรงเรียนสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 105
คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 34 คน กลุมควบคุม จํานวน 36
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟา
โดยใชบทเพลงเปนสื่อและแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยไมใชเพลง
เปนสื่อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเพลงในขั้นนําเขาสูบทเรียนเพื่อเรา
ความสนใจเด็ก ขั้นการสอนโดยใหรองเพลงประกอบทาทาง หรือรองเพลงเพื่อจดจํารายละเอียด
เนื้อหาและสาระสําคัญ และใชสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานโดยการรองเพลงและจด
บันทึกวิธีการอนุรักษพลังงาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟา
โดยใชบทเพลงเปนสื่อและไมใชเพลงเปนสื่อนั้นมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนที่เรียนเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยใชบทเพลงเปนสื่อนั้น
มี ความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยไมใชบทเพลง
เปนสื่อ
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งานวิจัยตางประเทศ
ฮานท (Harn 1973,อางถึงใน รองเนือง ศุขสมิติ 2537 : 21) ไดนําเพลงไปใชในการ
สอนภาษาและพบวา เพลงเปนสื่อที่ชวยใหเกิดการเรียนรูและทําใหนักเรียนสามารถจดจําคําศัพท
ภาษาเยอรมันไดอยางมีประสิทธิภาพ
แมค เซลแลนด (Mc Clelland 1975,อางถึงใน ผองศรี สุริยะปอ 2545 : 33) ไดทําการ
วิจัยพบวา เพลงทําใหเกิดความสนุกสนานในการเรียน บรรยากาศในหองเรียนไมตึงเครียด ผูเรียน
มีความรูสึกเปนกันเองและเรียนไดอยางสบายใจ มีความสุขในการเรียน อันเปนผลใหสุขภาพจิต
ของผูเรียนดีขึ้น
จอลี่ (Jolly 1975, อางถึงใน ผองพรรณ อินทรชัย 2545 :33) ไดศึกษาและทดลอง
พบวา เพลงมีอิทธิพลจริงจังในการสอนออกเสียง ศัพท สํานวน และโครงสรางทางไวยากรณ
รวมทั้งความเขาใจในความสัมพันธของวัฒนธรรมและภาษาที่ใชในเพลงดวย และจากการสํารวจ
ความเห็นของนักเรียนรอยละ 91 มีความเห็นพองตองกันวา เพลงมีประโยชน สามารถตอบสนอง
ความตองการทั้งทางจิตวิทยาและทางการศึกษา สวนทางดานอารมณเพลงทําใหเกิดการผอนคลาย
และสรางบรรยากาศที่สนุกสนานรื่นรมย ลดความเบื่อหนายในหองเรียน ซึ่งสงผลใหเกิดความ
อยากเรียนมากขึ้น
โรคัท (Orcutt 1972 : 147 –A,. อางถึงใน หวานใจ บุญยก 2545: 77) ไดศึกษาการใช
เกมและเพลงประกอบการสอนวาจะสงผลตอความสามารถในการเรียนรู วุฒิภาวะ พฤติกรรม
และสังกัปเกี่ยวกับตนเองหรือไมโดยแบงการสอนออกเปน 3 กลุม ทดลองกับเด็กชั้นอนุบาล
โดยกลุมที่ 1 สอนโดยใหเด็กเลือกเกมและเพลงเอง กลุมที่ 2 สอนโดยครูเปนผูเลือกเกมและเพลง
ให กลุมที่ 3 สอนตามปกติโดยใชชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่สอนโดยใหเด็กเลือก
เกมและเพลงเอง มีความสามารถในการใชภาษาไดดีกวากลุมที่ครูเลือกเกมและเพลงให กลุมที่ใช
เกมและเพลงประกอบการสอนทั้ง 2 กลุม มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวากลุมที่สอนตามปกติ
กลุ ม ที่ ใ ช เ กมและเพลงประกอบการสอน มี ค วามแตกต า งกั บ กลุ ม ที่ ไ ม ใ ช เ กมและเพลง
ประกอบการสอนในทุกแบบทดสอบ จึงสรุปไดวา เพลงและเกมมีอิ ทธิพลตอ ความสารถ
ทางดานภาษา วุฒิภาวะ และพฤติกรรมของเด็กวัยอนุบาล
สตีเวนส (Steveens 1980 :367, อางถึงใน มัณฑนา พันธประสิทธิ 2543 :45) ได
ศึ ก ษาความเข า ใจในการอ า นเรื่ อ งที่ ส นใจของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถสู ง ที่ มี ค ะแนนตั้ ง แต
เปอรเซ็นตไทลที่ 83 ขึ้นไป กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 และ 6 โดยการสํารวจความสนใจ
ในการอานจาก 25 เรื่อง ซึ่งระดับความสนใจตั้งแต 1 - 7 เลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจใน
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องค ป ระกอบในการอ า นแล ว ทดสอบความเข า ใจในการอ า น พบว า นั ก เรี ย นที่ ส นใจใน
องคประกอบที่สําคัญมีผลตอทําใหนักเรียนอานงาย และสะดวกตอการทําความเขาใจ
นากี้ (Nagy 1994, อางถึงใน ศิวะพร โกศิยะกุล 2546 :29) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์คะแนน
การอานสรุปความของนิสิตที่มีความสามารถในการอานต่ํากวาระดับ ของมหาวิทยาลัย Miami
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนเกรด 3 และ 6 ซึ่งมีความสามารถในการอานจับ
ใจความต่ํา โดยใชวิธีสอนโดยใหนักเรียนไดอานเรื่องราวที่มีเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
นํามาพัฒนาทักษะการอานสรุปความ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาในการอานสรุปความสูงขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ สรุปไดวา ดนตรีและบท
เพลง สามารถที่จะใชเปนเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหรือเปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่ง
สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาตางๆ
สามารถตอบสนองความตองการทางดานจิตวิทยาอันเปนผลใหสุขภาพจิตของผูเรียนดีขึ้น และ
สรางบรรยากาศในการเรียน ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ในสวนของการอานจับใจความนั้นเนื่องจากยุคปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารและ
การสืบคนขอมูลดวยตนเอง จากสื่อตางๆ การอานจับใจความจึงเปนความสามารถการอานที่
นั ก เรี ย นควรที่ จ ะได รั บ การฝ ก เพื่ อ ใหผู เ รี ย นเกิ ด ความชํ า นาญ เพราะการอา นจับ ใจความเป น
เครื่องมือในการแสวงหาความรูตางเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูและเขาใจเรื่องราวตางๆ เพื่อเปน
พื้นฐานในการศึกษาหาความรูในสาระอื่นๆ โดยนักเรียนสามารถจับประเด็นสําคัญสรุปเรื่อง
ลําดับเหตุการณ หรือรูเรื่องราว เขาใจเรื่องที่อานไดเปนอยางดี การอานจับใจความจึงมีบทบาท
ในการแสวงหาความรูในยุคปจจุบันอยางมาก
สรุป
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถดานการอาน
จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
ผูวิจัยไดศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางพระ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การอานจับใจความ
ความสําคัญของการอานจับใจความ ประเภทของการอานจับใจความ จุดมุงหมายในการอาน
จับใจความ องคประกอบในการอานจับใจความ ลําดับขั้นตอนของการอานจับใจความ ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการสอนการอานจับใจความ หลักการสอนการอานจับใจความ การจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน โดยไดศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการ
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สอน ประเภทของเพลง การเลือกเพลงประกอบการจัดการเรียนรู ขั้นตอนจัดการเรียนรู งานวิจัย
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศเปนงานวิจัยที่จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
และงานวิจัยเกี่ยวกับการอานจับใจความ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบ
การสอน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design โดยมี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวยระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือ ขั้นตอนใน
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย ประชากร และกลุ ม ตั ว อย า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 46 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หอง ป.1/2 โรงเรียน
วัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 23 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
ทั้งนี้โรงเรียนจัดนักเรียนโดยทั้งสองหองมีความสามารถทางการเรียนใกลเคียงกันไดมาโดยการสุม
ตัวอยางหองเรียนจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
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แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย
Pre – Experimental Designs แบบ The One Group Pretest – Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ
2547 :144) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการทดลอง The One Group Pretest – Posttest Design
สอบกอน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

กําหนดให X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
T1 แทน การทดสอบความสามารถการอานจับใจความกอนเรียน
T2 แทน การทดสอบความสามารถการอานจับใจความหลังเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความสําคัญโดยใชเพลงประกอบการสอน
จํานวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความแบบปรนัย 20
ขอชนิด
3 ตัวเลือกและอัตนัย 5 ขอ
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช เ พลง
ประกอบการสอน จํานวน 10 ขอ เปนแบบ มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ
ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือมี ดังนี้
1. การสราง แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชเพลงประกอบการสอน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยยึดความคิดรวบยอด หลักการ เนื้อหา จาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู 4 ซึ่งจากการวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยสาระการอานจับใจความ พบวาตลอดปการศึกษาทางโรงเรียนวัดบางพระได
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กําหนดใหจัดการเรียนรูสาระการอานจับใจความไว 30 ชั่วโมง แบงการจัดการเรียนรูเปน 2 ภาค
เรียน ภาคเรียนละ 15
ชั่วโมง และในการวิจัยครั้งนี้เปนการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 2
ของปการศึกษา 2549 โดยผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง
รวม 8 ชั่วโมง สวนเวลาที่เหลืออีก 7 ชั่วโมงไดจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการในกลุมสาระอื่น
สําหรับขั้นตอนการสรางแผนจัดการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ในชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3)
1.2 วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระเรียนรู
ภาษาไทยโดยศึกษาจาก สาระและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3)
เพื่อแยกสาระ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท .1.1
1.3 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู จากตํารา เอกสาร และงานวิจัย
1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชเพลงประกอบการสอน
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง
1.5 เสนอแผนการจั ด การเรี ย นรู ก ารอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ โดยใช เ พลง
ประกอบการสอน ตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อใหขอคิดเห็น และผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2 คน ดานการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน
จํานวน 1 คน รวม จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของแผนการจัดการ
เรียนรู นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมีเกณฑการ
ประเมินดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงค
ขอนั้นหรือไม
-1 หมายถึง
แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองตามจุดประสงค
ขอนั้น
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สูตรในการคํานวณ IOC
R
IOC = ∑
N

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
คือ จํานวนผูเชีย่ วชาญ
IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
โดยแผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66 ถึง 1.00
1.6 ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามคํ า แนะนํ า ของอาจารย ผู ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ และ ผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงในดานของการใชภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู ใบงาน
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผนไปทดลองใชจัดการเรียนรูกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น ป. 1 / 1 จํานวน 23 คน แลวนํามาปรับปรุงแกไข
1.8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในดาน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน
โดยแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ปรับปรุงในขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู การใชคําถาม
แผนการจัดการเรียนที่ 2 ปรับปรุงในขั้นนําเขาสูบทเรียน คําสั่งในใบงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ปรับปรุงการใชคําถามและการใชคํา แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ปรับปรุงในขั้นนําเขาสูบทเรียน
กอนนําไปใชจริง
1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมทดลองดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3
สําหรับขั้นตอนการสรางแผนจัดการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ขั้นที่ 2 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง จากหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นที่ 3 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 4 สรางแผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความโดยใชเพลงประกอบการสอน
ขั้นที่ 5 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญและคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ (IOC)
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปปรับปรุงกอนนําไปใชจริง
ขั้นที่ 9 นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
2. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความ
ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาขั้ น ตอนการสร า งแบบทดสอบและสร า งแบบทดสอบวั ด
ความสามารถการอานจับใจความ จํานวน 1 ชุด เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน
25 ขอรวม 35 คะแนน โดยจําแนกเปนขอสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอๆ ละ 1 คะแนน
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รวม 20 คะแนน และขอสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอๆ ละ 3 คะแนน รวม 15 คะแนน เกณฑการ
ใหคะแนน คือ ขอสอบ แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ตอบถูกได 1 คะแนนและ
ตอบผิดได 0 คะแนน โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูดาน ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช
รวม 20 คะแนน สวนขอสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอๆ ละ 3 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตอบไดถูกตอง
ตอบไดถูกบางสวน
ตอบไมถูก
ไมตอบ

การสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความ
มีดังนี้
2.1 วิ เ คราะห เ นื้ อ หาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางพระ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษไทย สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท.1.1 ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังโดยยึดจุดประสงคการอานจับใจความ ดังตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะหขอสอบแบบปรนัย
จํานวนขอสอบปรนัยแยกตามพฤติกรรมการเรียนรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช รวม
1. สามารถตอบคําถามจากเรื่องที่ศึกษาได
2
3
2
7
2. บอกใจความสําคัญจากเรื่องที่ศึกษาได
2
2
2
6
3. เรียงลําดับเหตุการณได
2
3
2
7
รวม
6
8
6
20
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการอาน
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะหแบบทดสอบแบบอัตนัย
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระการอาน
1. สามารถตอบคําถามจากเรื่องที่ศึกษาได
2. บอกใจความสําคัญจากเรื่องที่ศึกษาได
3. เรียงลําดับเหตุการณได
รวม

จํานวนขอสอบ
2 (ความจํา)
2 (ความเขาใจ)
1 (นําไปใช)
5

คะแนน
6
6
3
15

หมายเหตุ
ขอละ 3
คะแนน

2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ในสาระที่
1 การอานมาตรฐาน ท.1.1 ภาษาไทย เปนขอสอบปรนัย 20ขอ และขอสอบอัตนัย 5 ขอ
จํานวน 25 ขอ
2.3 เสนอแบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น ต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการใชเพลงประกอบการสอน
เพื่อตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถาม กับวัตถุประสงค ไดคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบทดสอบระหวาง 0.67 - 1.00
2.4 นํ า แบบทดสอบที่ แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยปรั บ ปรุ ง ข อ คํ า ถามการใช คํ า และ
ขอคําตอบแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 23 คน ซึ่งกําลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
2.5 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
2.5.1 ตรวจสอบความยากงาย คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบ
ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดโดยใชเกณฑคาความยากงาย ระหวาง 0.20 – 0.80
(มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 188) พรอมทั้งปรับปรุงขอสอบที่ไมถึงเกณฑโดยปรับขอคําถาม
คําตอบ จนไดแบบทดสอบที่สมบูรณจํานวน 20 ขอ ไดคาความยากงายอยูระหวาง 0.39 - 0.70
2.5.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก คือ การตรวจสอบวาขอสอบสามารถ
จําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออน ไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20
ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 186) พรอมทั้งปรับปรุงขอสอบที่ไมถึงเกณฑ จนได
แบบทดสอบแบบปรนัยที่สมบูรณจํานวน 20 ขอไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.32 – 0.71
2.5.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและ
คงที่ โดยผูวิจัยนําขอสอบที่ปรับปรุงแลวจํานวนขอสอบ 20 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบใชวิธีการของ คูเดอร – ริชารดสัน จากสูตร KR - 20 (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 182)
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ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 สวนขอสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach โดยได Alpha เทากับ .79
2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความที่ปรับปรุงแลว ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย
การสร า งแบบทดสอบวั ด ความสามารถดา นการอา นจั บ ใจความ มีขั้ น ตอนดั ง
แผนภูมิที่ 4
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรูช วงชั้นที่ 1
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เเละหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นที่ 2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญ ในสาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท.1.1 ภาษาไทย เปนขอสอบปรนัย 20 ขอ และขอสอบอัตนัย 5 ขอ จํานวน 25 ขอ
ขั้นที่ 3 เสนอแบบทดสอบที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและให
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย ดานวิธีสอน ดานการวัดผลประเมินผลภาษาไทยตรวจสอบ
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนวัดบางพระ
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 23 คน
ขั้นที่ 5 นําแบบทดสอบปรนัยมาวิเคราะหรายขอ หาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR 20 (KuderRichardson - 20) สวนขอสอบอัตนัยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (α - Coefficient) ของ Cronbach
ขั้นที่ 6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ
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3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยการ
ใชเพลงประกอบการสอน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ
คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย จํานวน 10 ขอ ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ
1) บรรยากาศการเรียนรู จํานวน 4 ขอ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 ขอ 3) ประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนรู จํานวน 3 ขอ ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึก ษาวิ ธีการสร างแบบสอบถามความคิด เห็ น เกี่ยวกั บการจัด กิจกรรมการ
เรี ย นรู โ ดยใช เ พลงประกอบการสอน โดยศึ ก ษาจากทฤษฎี หลั ก การ และวิ ธี ก ารสร า ง
แบบสอบถาม0
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โดยมีระดับการใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

☺

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. นํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ไปให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ในดานการจัดการเรียนรูสาระกลุมการเรียนรูภาษาไทย และดานการใชเพลง
ประกอบการสอน ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทัง้ หมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยและผูเชี่ยวชาญในดานการใชภาษา
และดานเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
6. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เกณฑการแปลความระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ระดับคะแนน
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.49 – 3.00

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบ
การสอน มีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 5

ขั้นที่ 1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู

-

ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะสมกับระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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การดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลองสอน เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมโดยชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน กับกลุมทดลอง เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูโดย
ใชเพลงประกอบการสอน และ ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการ
อานจับใจความ (Pretest)
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูในกลุมทดลองดวยตนเอง ตามแผนการ
จั ด การเรี ย นรู ที่ ส ร า งไว เ พื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ตั ว แปรแทรกซ อ นอั น เนื่ อ งมาจากตั ว ครู เช น
ประสบการณในการสอน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อ
กระตุนความสนใจโดยใชปริศนาคําทาย รูปภาพ และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง 2.) ขั้นจัดการ
เรียนรู 2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับบทอานใหนักเรียนอาน 2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝก
รองเพลงตามทีละวรรคทีละตอนจนตลอดทั้งเพลง 2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระใจความสําคัญของเพลง ลําดับเหตุการณ และการสรุปเนื้อเพลง
2.4 ครูนําเสนอบทประพันธ นิทานใหนักเรียนอานคราวๆ และอานอยางละเอียด 2.5 ผูเรียน
และครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญ การลําดับเหตุการณ จับใจความ
สําคัญ และสรุปเนื้อหาของบทประพันธและนิทาน 3.) ขั้นประเมินผล 3.1 สังเกตการรวม
กิจกรรม 3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลงและบทอาน
ทั้งนี้ผูวิจยั ไดตรวจผลงานการทําใบงาน ซึ่งไดมอบหมายใหนกั เรียนทําในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูและบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูไดแก การตอบคําถาม เรียงลําดับ
เหตุการณ การวาดภาพจากเรือ่ งที่อาน โดยใชเกณฑดังนี้
12 - 15 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูใ นระดับดี
8 - 11 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูใ นระดับพอใช
4 - 7 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูใ นระดับปรับปรุง
โดยสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนไดดังนี้
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1. ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจ

2. ขั้นจัดการเรียนรู
2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลงเกีย่ วของกับบทอานใหนักเรียนอาน
2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลง
2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถาม เกี่ยวกับเพลง
2.4 ครูนําเสนอบทอาน นิทาน บทประพันธให นักเรียนอาน
คราวๆ และอานอยางละเอียด
2.5 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถาม เกี่ยวกับบทอาน

3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลงและบทอาน
แผนภูมิที่ 6

สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน

2.1 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง โดยทดลองจํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ
4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
2.2 การจั ด ช ว งเวลาในการทดลองสอนของกลุ ม ทดลองกํ า หนดให ใ ช เ วลา
ดังนี้คือ วันอังคารและวันพุธ ใชสอนวันละ 2 ชั่วโมง
3. ขั้นหลังการทดลองสอน เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นครบทุกแผนแลว
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานจับใจความ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน
3.1 ตรวจคะแนนผลการสอบ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
3.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน ไปสอบถามนักเรียนกลุมทดลอง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS โดยสถิติที่ใชมีดังนี้
1. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนจัดการเรียนรูดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : lndex of ltem Objective Congruence)
1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบทดสอบกับลักษณะพฤติกรรม(IOC : lndex of ltem Objective Congruence)
1.2.2 ตรวจสอบความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเกณฑ
ความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
1.2.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัย โดยใชสูตร KR 20
(Kuder Richardson – 20) (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 182) ตรวจสอบความเชื่อมั่นของขอสอบ
อัตนัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (& - Coefficient) ของ Cronbach
1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยหาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC : lndex of ltem Objective Congruence)
2. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
2.1 การเปรี ย บเที ย บความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยเพลงประกอบการสอน โดยหาคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ t -test แบบ dependent
2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

79
ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
วัตถุประสงค

วิธีการ

เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการ
อานจับใจความกอน
และหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน

ทดสอบ
ความสามารถ
ดานการอาน
จับใจความกอน
และหลังการ
จัดการเรียนรู

เพื่อศึกษาความคิดเห็น สอบถามความ
ของนักเรียนทีม่ ีตอการ คิดเห็นหลัง
จัดการเรียนรู
จัดการเรียนรูโดยใช
เพลงประกอบการสอน

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล
แบบทดสอบวัด
นักเรียนชั้น
ความสามารถดาน การ
ประถมศึกษา
ปที่ 1/2 ปการศึกษา อานจับใจความ /
- คาเฉลี่ย ( X )
2549
ในภาคเรียนที่ 2
และสวนเบี่ยงเบน
โรงเรียนวัดบางพระ มาตรฐาน(S.D.)
จํานวน 23 คน
- t –test แบบ
dependent
แบบสอบถามความ
คิดเห็น /
- คาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
กลุมเปาหมาย

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรี ย บเที ย บความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความก อ นและหลั ง
การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความกอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน
การวิ เ คราะห ข อมู ล เพื่ อ ตอบคํา ถามในการวิ จัย ขอ ที่ 1
คือ ความสามารถดา น
การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอนแตกตางกันหรือไม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดย
ใชเพลงประกอบการสอน
การทดสอบ
การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

N
23
23

คะแนนเต็ม
35
35

X
14.26
24.56

S.D.
4.46
4.45

t-test
13.41

Sig.
.000

จากตารางที่ 8 พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการอานจับใจความ
ของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ ตั้ ง ไว โดยผลการเรี ย นรู หลัง การเรี ย น ( X
=
24.56,
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S.D. = 4.45) ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนสูงกวากอนเรียน ( X = 14.26,
S.D.=4.46)
จากการวิเคราะหบันทึกผลการจัดการเรียนรูทายแผนการจัดการเรียนรู จากการทําใบ
งานที่ครูมอบหมายเกี่ยวกับ การตอบคําถาม
เรียงลําดับเหตุการณ และการวาดภาพจาก
เรื่องที่อานพบวานักเรียนมีความสามารถอานจับใจความจากเรื่องที่ไดศึกษาและเพลงประกอบการ
สอนผานแลวสามารถตอบคําถามจากใบงานการตอบคําถามอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ65.22
ระดับพอใชคิดเปนรอยละ 21.75 และระดับปรับปรุงคิดเปนรอยละ 13.03 ผลการตรวจใบงาน
การเรียงลําดับเหตุการณพบวานักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณไดในระดับดี คิดเปนรอยละ
56.52 ระดับพอใชคิดเปนรอยละ 34.78 และระดับปรับปรุงคิดเปนรอยละ 8.70 จากผลการตรวจ
ใบงานการวาดภาพจากเพลง พบวานักเรียนวาดภาพไดในระดับดีคิดเปนรอยละ 82.61 ระดับ
พอใชคิดเปนรอยละ 13.04 และระดับปรับปรุงคิดเปนรอยละ 4.35ซึ่งทําใหทราบวานักเรียนที่
เรียนรู ดวยวิ ธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนมีความสามารถดานการอานจับ
ใจความไดดี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
การวิเคราะหขอมูลตอนนี้เพื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 2 คือ ความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนอยูใน
ระดับใด การวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน
ระดับ ลําดับ
ความคิดเห็น ที่

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน
นักเรียนชอบการเรียนโดยใชเพลง

X

S.D.

2.82

0.84

มาก

3

2. นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนโดยเพลง
3. ครูมีสื่อ เกี่ยวกับเพลงหลายอยาง ไมนาเบื่อ
4. ครูสอนดวยเพลงอยางเปนกันเองและสนุกสนาน
รวม

2.74
2.61
2.91
2.77

0.76
0.79
0.78
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
1
2

1
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน

X

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. นักเรียนพอใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ครู 2.61
จัด
6. นักเรียนรูสึกพอใจกับกิจกรรมการอานเนื้อเพลง
และบทอาน
7. กิจกรรมการอานจับใจความทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อเรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณได
รวม
8. นักเรียนสามารถอานจับใจความจากเรื่องตางๆได
9. นักเรียนสามารถนําวิธีการอานจับใจความไปใช
ทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เรียงลําดับเนื้อเรื่อง
สรุปใจความ
10. เพลงนอกจากจะทําใหสนุกแลวเพลงยังมีสาระ
ที่เปนความรู
รวม
รวมทุกดาน

S.D.

ระดับ ลําดับ
ความคิดเห็น ที่

0.57

มาก

2

2.56

0.84

มาก

3

2.65

0.76

มาก

1

2.61
2.74
2.78

0.72
0.75
0.81

มาก
มาก
มาก

3
3
2

2.87

0.64

มาก

1

2.78
2.73

0.73
0.75

มาก
มาก

1

จากตารางที่ 10
พบวานักเรียนมีความคิดเห็น ตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก ( X = 2.73, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู โดยใชเพลงประกอบการสอน
พบวานักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ( X = 2.78, S.D. = 0.73) เปนลําดับที่ 1 เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก นักเรียนเห็นดวยวาเพลงนอกจากจะทําใหสนุกแลวเพลงยังมีสาระที่เปนความรู
( X = 2.87, S.D. = 0.64) นักเรียนสามารถนําไปใชทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เรียงลําดับเนื้อเรื่อง
สรุปใจความ ( X = 2.78, S.D. = 0.81) และนักเรียนเห็นดวยวา การเรียนโดยใชเพลงประกอบการ
สอนทําใหนักเรียนสามารถอานจับใจความจากเรื่องตางๆ ได ( X = 2.74, S.D. = 0.75) ตามลําดับ
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ในดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนพบวา นักเรียนเห็น
ดวยในระดับมาก ( X = 2.61, S.D. = 0.72) เปนลําดับที่ 2 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
นักเรียนเห็นดวยวา ครูสอนดวยเพลงอยางเปนกันเองและสนุกสนาน ( X = 2.91, S.D. = 0.78)
นักเรียนชอบเรียนโดยใชเพลง ( X = 2.82, S.D. = 0.84) นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนโดยใช
เพลงประกอบการสอน ( X = 2.74, S.D. = 0.76) และนักเรียนเห็นดวยวาครูมีสื่อเกี่ยวกับเพลง
หลายอยาง ไมนาเบื่อ ( X = 2.61, S.D. = 0.79) ตามลําดับ
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนพบวา นักเรียนเห็นดวย
ในระดับมาก ( X = 2.77, S.D. = 0.79) เปนลําดับที่ 3 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก นักเรียน
เห็นดวยวา กิจกรรมการอานจับใจความทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับ
เหตุการณได ( X = 2.65, S.D. = 0.76) นักเรียนพอใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูจัด
( X = 2.61, S.D. = 0.57) และนักเรียนรูสึกพอใจกับกิจกรรมการอานเนื้อเพลงและบทอาน
( X = 2.56, S.D. = 0.84) ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นจั บ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน มีวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 23 คน ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัย The One Group Pretest –
Posttest Design
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูดานการอานจับใจความ
โดยใชเพลงประกอบการสอน จํานวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความเปน
แบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัยมีคาความยากงายระหวาง 0.39 -0.70 คาอํานาจจําแนกระหวาง
0.32 -0.71 และคาความเชื่อมั่นแบบปรนัยเทากับ 0.89 แบบอัตนัยเทากับ 0.79 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน เปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา 3 ระดับมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t – test)
แบบ (Dependent) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลของการวิจัยดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบ
การสอน มีความสามารถดานการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสามารถการอานจับใจความของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเพลงประกอบการสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
โดยภาพรวม นั ก เรี ย นเห็ น ด ว ยในระดั บ มากทุ ก ด า นและเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น คื อ ด า น
ประโยชนนักเรียนมีความเห็นดวยวา เพลงนอกจากจะทําใหสนุกสนานแลวเพลงยังมีสาระที่เปน
ความรู ด านบรรยากาศการจั ดการเรีย นรูโดยใชเพลงประกอบการสอน นั ก เรีย นเห็นด ว ยวา
ครูสอนดวยเพลงอยางเปนกันเองและสนุกสนาน และดานการจัดการเรียนรูนักเรียนเห็นดวยวา
กิจกรรมการอานจับใจความทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณได
การอภิปรายผลการวิจัย
จากขอคนพบของการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่ไดนํามาอภิปราย ดังนี้
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบ
การสอน มีความสามารถดานการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว โดยผลการเรียนรูหลังการ
เรียนสูงกวากอนการเรียน แสดงวา การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนสามารถพัฒนา
ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนใหสูงขึ้นได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิธีการและ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมี 3 ขั้นตอนไดแก
1) ขั้นนํา ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนความสนใจโดยใชปริศนาคําทาย รูปภาพ และสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อเพลง 2.) ขั้นจัดการเรียนรู 2.1 ครูเสนอเพลงที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับบทอานให
นักเรียนอาน 2.2 ผูเรียนฟงเพลงและฝกรองเพลงตามทีละวรรคทีละตอนจนตลอดทั้งเพลง
2.3 ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระใจความสําคัญของเพลง
ลําดับเหตุการณ และการสรุปเนื้อเพลง 2.4 ครูนําเสนอบทประพันธ นิทานใหนักเรียนอาน
คราวๆ และอานอยางละเอียด 2.5
ผูเรียนและครูสนทนาซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
สาระสําคัญ การลําดับเหตุการณ จับใจความสําคัญ และสรุปเนื้อหาของบทประพันธและนิทาน
3.) ขั้นประเมินผล 3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม 3.2 ตรวจผลการทําใบงานเกี่ยวกับเพลงและ
บทอานเพลงและบทอาน ไดรับการออกแบบอยางรอบคอบ โดยเนนการเลือกเพลงที่นํามาใช
ประกอบการสอน และการจัดกิจกรรมซักถามภายหลังการรองและอานเพลง รวมทั้งหลังการอาน
บทอาน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีทั้งดานการใชเพลง และการสอนอานจับใจความ กลาวคือ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ใชเพลงในขั้นจัดการเรียนรู มีจุดประสงคเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจ
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สนุกสนาน ไมนาเบื่อ และใชเนื้อเพลงเปนสื่อฝกการอานจับใจความกอนที่จะเชื่อมโยงสูการอาน
บทอานประเภทบทประพันธและนิทาน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเพลงที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คือเพลงเกี่ยวกับสัตว เชน ปู แมงมุม ชาง และสิ่งใกลตัวเด็ก และเนื้อเพลง
สั้นๆ รองงาย จังหวะทํานองสนุกสนาน เนื้อเพลงเกี่ยวของกับบทอานที่จะใชฝกอานจับใจความ
ตอเนื่องกับเพลง ไดแก เรื่องเกี่ยวกับปู แมงมุม สัตวตางๆ ฯลฯ การดําเนินการดังกลาวสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน และแนวคิดทฤษฎีการอานจับใจความ
ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2522 : 7) สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2536 : 373 –376)
ไอรีน(Irene 1995 :12) สมพล ธูปบูชา (2524 : 51 - 52) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2528 : 9, อางถึงใน ผองพรรณ อินทรชัย 2545 : 29) ซึ่งกลาวไวสอดคลองกันสรุปได
วา การใชเพลงประกอบการสอนควรเลือกเพลงใหเหมาะสมกับจุดประสงค และเนื้อหาที่จะเรียน
เนื้อหา ทํานอง จังหวะของเพลงเหมาะสมกับความสนใจ วัย สมัยนิยม นอกจากนั้นการเลือก
เพลงดังกลาวยังสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการอานจับใจความ ไดแก ทฤษฎีการใหสิ่งเราและ
การตอบสนองของธอรนไดด (Thorndike) ซึ่งกลาววาการจัดหาเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจ ก็
จะเปนสิ่งเราที่ชวยใหเกิดความตองการที่จะอาน ผลที่ไดคือการตอบสนองที่ดี และกฎของความพึง
พอใจ จากทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt) ที่กลาววา หากนักเรียนอานสิ่งที่ตนชอบ ยอมเกิดความพึง
พอใจ จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนอานมีความหมายตอตัวนักเรียน จากการเลือกเพลงที่
นํามาใชประกอบการสอนดังกลาว จึงทําใหเกิดบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน นักเรียน
สนใจ กระตือรือรน และเกิดความตองการที่จะรองเพลง และทําความเขาใจกับเนื้อหาของบทเพลง
ตามที่ครูชวนสนทนาและซักถาม และเมื่อครูนําเสนอบทอาน ประเภทนิทาน และบทประพันธที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของคลายคลึงกันกับบทอานนักเรียนก็จะเชื่อมโยงความสนใจ จากเพลงมายังบทอาน
และจะสามารถรับรู และทําความเขาใจไดดี เนื่องจากเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ เหมาะสมกับวัย
เชนเดียวกับเพลง ซึ่งสอดคลองกับกฎของความคลายกันจากทฤษฎีของเกสตัลท (Gestalt) ที่กลาว
วา การจัดสิ่งที่คลายกันไวดวยกัน เชน คํา โครงสรางของประโยค เนื้อเรื่อง รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการอาน หากจัดไวเปนหมวดหมูก็จะชวยใหเกิดการรับรูไดดี
นอกจากการเลื อ กเพลงที่ นํา มาใช ป ระกอบการสอนการอ า นจับ ใจความอย า ง
เหมาะสมแลว ยังมีกิจกรรมที่กําหนดไวในขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่ 2.3 ผูเรียนและครูสนทนา
ซักถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระใจความสําคัญของเพลง ลําดับเหตุการณ และ
การสรุปเนื้อเพลง และ 2.5
คือการซักถามถึงรายละเอียดของเพลงและบทอาน การลําดับ
เหตุการณ จับใจความสําคัญ ใหเลาเรื่องยอ ซึ่งการซักถามนี้ จะทําใหนักเรียนใชความคิดในแงมุม
ตางๆตามลักษณะของคําถาม ซึ่งนักเรียนจะเขาใจเนื้อเพลงและบทอานรวมทั้งจับใจความสําคัญได
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ในที่สุด การใชคําถามเพื่อพัฒนาการอานจับใจความดังกลาวสอดคลองกับ แนวการสอนอานจับ
ใจความซึ่งมีผูเชี่ยวชาญกลาวไวตรงกัน ไดแก บันลือ พฤกษะวัน (2545 : 128 -129) ประทีป
วาทิกทินกร (2542 : 79) อัญชลี แจมเจริญ (2526 : 94) รัชนี ศรีไพรวรรณ (2520 : 45) และ
นพดล จันทรเพ็ญ(2542 : 87) สรุปไดวา การสอนอานจับใจความนั้น ควรใหนักเรียนอานผานๆ
โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไร แลวจึงอานอยางละเอียด เพื่อทําความเขาใจใหชัดเจน
และครูตั้งคําถาม หรือฝกใหนักเรียนตั้งคําถามถามตนเอง เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องตั้งแตคําถาม
งายๆ เชน เรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร เทาใด จนถึงคําถามที่ยากขึ้น เชน อยางไร ทําไม
รวมทั้งซักถามใหนักเรียน ลําดับเหตุการณ เลาเรื่องยอ สรุปเรื่องและจับใจความ
จากการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนการเลือกเพลงที่นํามาใชประกอบการ
สอน และการซักถามภายหลังการรองเพลงและการอานเพลง การอานบทอานที่กําหนด แลว
จัด เปนขั้ นตอนการจัดการเรี ย นรูใ หมีลําดับที่เหมาะสม จึงทํา ใหนัก เรี ยนมีความสามารถดาน
การอานจับใจความสูงขึ้นสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรวีนัส รุงสวาง (2547:45) ที่กลาววา
เพลงมีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น เพราะเพลงทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
สามารถสื่อความหมายจากความคิดรวบยอด กระบวนการคิด และใชในการสรุปบทเรียนไดเปน
อยางดี เพลงทําใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจและสนุกสนานกับการเรียนภาษาไทย นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ผองพรรณ อินทรชัย (2545: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่องการใชเพลง
ประกอบบทเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาคะแนนหลังการเรียนโดยใช
เพลงประกอบสูงกวาเกณฑรอยละ 6 และผลการวิจัยของ สรวีย เคียนสันเทียะ (2545: บทคัดยอ)
ที่ไ ด ศึ ก ษาการใช เ พลงลู ก ทุ ง เป น สื่ อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นสรุ ป ความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ดวงเดือน จิตอารีย (2546: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการใชเพลงเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่
ใชพยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ําของนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมี
คะแนนการอานออกเสียงเฉลี่ยรอยละ 67.90 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และผลการวิจัยของลาวัลย
ยิ่งมี (2547: บทคัดยอ) และไชยญาณ บุญยศ (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาโดยใชเพลงเปนสื่อและ
พบว า สามารถพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นใหสู งขึ้ น ซึ่ ง สอดคลอ งกับ วิไ ลพร คํ า สะอาด
(2541 : 93) ที่กลาววา การนําเพลงและเกมที่นักเรียนคุนเคย มาใชในการเรียนการสอนภาษาไทย
นั้น ทําใหนักเรียน ตื่นเตน เกิดความเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบื่อหนายตอการเรียนทําใหนักเรียนมีผล
การเรียนสูงขึ้น สวน ละออง จันทรเจริญ(2540:373 -37)ไดกลาววา เพลงจัดเปนกิจกรรมหนึ่งที่
จะชว ยเร าความสนใจของนัก เรี ย นไดดีทั้ ง เป น กิจ กรรมในขั้น นํา ขั้นสอน ขั้นสรุป นั ก เรีย น
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ประถมศึกษาเปนวัยรื่นเริงชอบสนุกสนาน สอดคลองกับ วีณา วโรตมะวิชญ (2535 : 226) ที่
กลาววา การใชเพลงประกอบบทเรียนเปนสิ่งที่ครูประถมศึกษาทุกระดับทุกประเภทโรงเรียนและ
ทองถิ่นสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแกการสอนไดอยางแทจริง ธวัชชัย นาควงษ (2540 :
60) กลาววา เด็กในชั้นประถมศึกษาตอนตนชอบฟงเพลงที่มีจังหวะคึกคัก สนุกสนาน ชวนให
เตน ทํานองเพลงไพเราะ รองตามงายมีอารมณเพลงที่ชัดฟงงาย
นอกจากนั้นจากการสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมจากการทําใบงานดานการตอบ
คําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน การเรียงลําดับเหตุการณ และการวาดภาพจากเรื่องที่อานซึ่งไดบันทึกไว
ภายหลังสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน พบวานักเรียนสวนใหญปฏิบัติไดดี กลาวคือ
ดานการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานมีนักเรียนคิดเปนรอยละ 65.22 ปฏิบัติไดในระดับดี มีเพียง
รอยละ 13.03ที่ยังไดรับการปรับปรุง ดานการเรียงลําดับเหตุการณมีนักเรียนคิดเปนรอยละ 56.52
ปฏิบัติไดในระดับดี มีเพียงรอยละ 8.70 ที่ปฏิบัติไดระดับปรับปรุงและดานการวาดภาพจากเพลงมี
นักเรียนคิดเปนรอยละ 82.61ปฏิบัติไดในระดับดี มีเพียงรอยละ 4.35 ยังปฏิบัติไดระดับปรับปรุง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน ซึ่งมีการคัดเลือก
เพลงที่เกี่ยวของกับบทอานใหนักเรียนไดรอง ทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนาน นักเรียน
กระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะทํ า กิ จ กรรมต า งๆที่ ต รู จั ด สื บ เนื่ อ งจากการร อ งเพลง เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนและตั้งใจหาคําตอบจากบทเพลงและบทอาน นักเรียนจึงสามารถตอบคําถามและ
เรียงลําดับเหตุการณ โดยเฉพาะการวาดภาพจากเรื่อง ซึ่งนักเรียนวัยเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2
ชอบปฏิบัติอยูแลวก็จะปฏิบัติไดดี
2. ดานความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชเพลงประกอบการสอน พบวาโดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน
อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยัง
นาสนใจ และเหมาะสมกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กอใหเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานทาทาย ไมนาเบื่อ สอดคลองกับ สุจริต เพียรชอบ (2539:47)
ไดกลาวถึง การใชเพลงประกอบการสอนวาทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ชวยผอนคลาย
ความตึงเครียด ชวยใหอารมณแจมใสเบิกบาน และชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาไทยมากขึ้น
และสอดคลองกับผลการวิจัยของวิไลพร คําสะอาด (2541: บทคัดยอ)ที่ศึกษาความสนใจในวิธี
สอนภาษาไทยกอนและหลังเรียนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอน พบวา ความสนใจในวิธี
สอนภาษาไทยก อ นและหลั ง เรี ย นโดยใช เ พลงและเกมประกอบการสอนแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

89
ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน นักเรียนเห็นดวย
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน เปนการสราง
บรรยากาศในการเรียนรูอีกทั้งครูสอนอยางเปนกันเองและสนุกสนาน ดังที่ พรทิพย ศิริสมบูรณ
เวช (2539 : 169,อางถึงใน สรวีย เคียนสันเทียะ 2545 : 3) ไดกลาววา เพลงเปนสื่อชนิดหนึ่งที่เรา
ความสนใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกรื่นรมยกับบรรยากาศในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนรูสึก
สนุกสนานอยากจะเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ยุพิน พิพิธกุล
(2532:บทคัดยอ) ที่ศึกษาการใชเพลงประกอบการสอนคณิตศาสตร และพบวาทําใหบรรยากาศใน
ชั้นเรียนสนุกสนาน ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานมีชีวิตชีวา ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายใน
บทเรียน และทําใหนักเรียนสนใจในบทเรียน และสอดคลองกับฐะปะนีย นาครทรรพ 2542: 12)
ที่กล าววาการใช เพลงประกอบการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เบิกบานอารมณ
ชื่นชมภาษาไทย สามารถใชไดคลองโดยไมตองทองจํา
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากแตละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโดยใชเพลงประกอบการสอน นักเรียนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรม และไดแสดงออก เชน การรองเพลง การอานเพลงและบทอาน การตอบ
คําถามภายหลังอานเพลงและบทอาน รวมทั้งไดเลาเรื่องจากเพลงวาดภาพตามเพลง นอกจากนั้น
นั ก เรี ย นยั ง เห็ น ว า กิ จ กรรมการอ า นทํ า ให นั ก เรี ย นเข า ใจเนื้ อ เรื่ อ ง สรุ ป เรื่ อ ง และเรี ย งลํ า ดั บ
เหตุการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการซักถาม ภายหลังการอานบทเพลง
และบทอาน ซึ่งเนนการถามรายละเอียดตางๆของเรื่องใหลําดับเหตุการณ ใหเลาเรื่อง สรุปเรื่อง ซึ่ง
นักเรียนไดฝกหาคําตอบทั้งที่ปรากฏอยูตามตัวอักษร และการแปลความเมื่อไมมีคําตอบปรากฏอยู
จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ซึ่งเพลงสามารถนํามาใชเปน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี ดังที่ วิไลพร คําสะอาด (2540 : 98) ไดกลาววา การ
สอนโดยมีเสียงเพลงใหฟง แลวสนทนาซักถาม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป ทําใหนักเรียน
กระตือรือรนกับคําตอบของตนวาถูกตองหรือไมเพราะเปนการเรียนจากสิ่งที่ใกลตัวที่นักเรียนทุก
คนชื่นชอบ และเสียงเพลงจะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ผูสอนจัดอยู
เสมอ สวน ละออง จันทรเจริญ (2540: 373-374) ไดกลาววาเพลงเปนกิจกรรมที่ชวยเราความ
สนใจของนักเรียนไดดี สามารถนํามาเปนกิจกรรมในขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุปไดดี นักเรียน
ประถมศึกษาเปนวัยรื่นเริงชอบสนุกสนาน จอลี่ (Jolly 1975 : 121, อางถึงใน ผองพรรณ อินทร
ชัย 2545 :33) ไดศึกษาและทดลองพบวา เพลงมีอิทธิพลจริงจังในการสอนออกเสียง ศัพท สํานวน
และโครงสรางทางไวยากรณ รวมทั้งความเขาใจในความสัมพันธของวัฒนธรรมและภาษาที่ใชใน
เพลงดวย และจากการสํารวจความเห็นของนักเรียน มีความเห็นพองตองกันวา เพลงมีประโยชน
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สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางจิตวิทยาและทางการศึกษา สวนทางดานอารมณเพลงทํา
ใหเกิดการผอนคลาย และสรางบรรยากาศที่สนุกสนานรื่นรมย ลดความเบื่อหนายในหองเรียน ซึ่ง
สงผลใหเกิดความอยากเรียนมากขึ้น
ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนนักเรียน
เห็นดวยในระดับมาก โดยนักเรียนมีความเห็นวา นอกจากเพลงจะทําใหสนุกแลวเพลงยังมีสาระที่
เปนความรู สามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนไปทําความเขาใจเนื้อเรื่อง เรียงลําดับเรื่องและ
สรุปเรื่อง และจับใจความสําคัญของเรื่องไดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชเพลงประกอบการสอน ใน
การวิจัยครั้งนี้เนนการเลือกเพลงใหเกี่ยวของกับบทอานที่ฝกจับใจความซึ่งขณะที่นักเรียนรอง
นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน บรรยากาศในการเรียน นาเรียน ไมนาเบื่อ และเมื่อครูและ
นักเรียนไดมีการซักถาม สรุปเรื่องราว เรียงลําดับเหตุการณจากเนื้อเพลง นักเรียนก็จะเกิดความ
กระตือรือรนหาคําตอบ รวมทั้งการหาคําตอบจากบทอานดวย เมื่อนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเรื่อง
ได นักเรียนจึงเห็นประโยชนของกิจกรรมการเรียน ดังที่สรวีย เคียนสันเทียะ (2545:30) ได
กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนวา เพลงมีประโยชน
ในการพัฒนานักเรียนใหมีความเจริญในดานตางๆ เมื่อนํามาใชเปนสื่อการสอนนักเรียนจะไดทั้ง
ความรู ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกันสอดคลองกับ สนิท สัตยโยภาส
(2532 : 64-70) ที่กลาววา เพลงเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่จะชวยสรางบรรยากาศในขณะเรียนใหดี
ขึ้น ทั้งยังชวยใหเด็กจดจําเรื่องที่เรียนไดแมนยําและมีไหวพริบดีขึ้นอีกดวย
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีแนวความคิดที่เปนขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถการอานจับใจความหลังการเรียนโดยใชเพลง
ประกอบการสอนสูงกวากอนการเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนโดยใชเพลงประกอบการสอน
สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนใหดีขึ้น ดังนั้นครูผูสอนจึงควร
นําวิธีการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนไปใช เพื่อแกไขปญหาการ
อานในดานอื่นๆ เชน การอานอยางมีวิจารญาณ การอานเชิงวิเคราะหหรือทักษะการฟง การเขียน
2. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นต อการจัดการเรียนรูโดยใชเพลง
ประกอบการสอน อยูในระดับเห็นดวยมาก ดังนั้นครูผูสอนจึงควรนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
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เพลงประกอบการสอนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาไทยตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ความสามารถดา นการอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ โดยใช เ พลง
ประกอบการสอนระหวางนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนภาษาไทยแตกตางกัน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาความสามารถการอานจับใจความของนักเรียนโดยใช
เพลงประกอบการสอนประเภทอื่นๆ ที่สัมพันธและสอดคลองกับบทอาน
3. ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความสามารถทางภาษาด า นอื่ น ๆ เช น การฟ ง
การเขียน การพูด หลักเกณฑทางภาษา โดยใชเพลงประกอบการสอน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง แมปูกับลูกปู

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
มาตรฐาน ท 1.1.2 สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคํา
สําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการ
อาน รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดงความรู ความคิดคาด คะเนเหตุการณเรื่องราวจากเรื่อง
ที่อาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องแมปูกับลูกปูไดถูกตอง
สาระการเรียนรู
การอานจับใจความสําคัญ คือการอานที่ผูอานตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได
โดยการตอบคําถาม การเรียงลําดับเหตุการณ หรือการบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูใหนักเรียนเลนปริศนาคําทายตอไปนี้
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- อะไรเอยอยูในนา
- อะไรเอยมี 8 ขา
- อะไรเอย อาศัยอยูในรู
- อะไรเอย ไมมีหัว มีตาที่ตัว
- อะไรเอย เดินเฉมาเฉไป
นักเรียนและครูสนทนาถึงลักษณะของปู และรวมสนทนาถึงเพลงอะไรเอย ที่
นักเรียนเคยฟงเกี่ยวกับปู
2. ขั้นการจัดการเรียนรู
2.1 ครูติดแผนภูมิเพลง ปูนาขาเก บนกระดานดํา ใหนักเรียนอานในใจแบบ
คราวๆ ดวยตนเองกอนหนึ่งจบและอานออกเสียงพรอมกันโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอนตลอด
เพลง
2.2 นักเรียนฟงเพลง ปูนาขาเก จากVCD ครูหาอาสาสมัครผูนําในการรองเพลง
ปูนาขาเก จากคาราโอเกะ และใหนักเรียนฝกหัดรองเพลง ปูนาขาเก จากแผน VCD ตลอดทั้ง
เพลง
2.3 นักเรียนและครู สนทนาถึงเนื้อหาและสาระสําคัญเพื่อจับใจความสําคัญของ
เนื้อเพลงโดยการตอบคําถาม สรุปเนื้อเพลงวาเปนเรื่องเกี่ยวใคร ทําอะไรที่ไหน อยางไร
2.4 ครูติดแผนภูมินิทานเรื่อง แมปูกับลูกปู บนกระดานใหนักเรียนอานในใจ
แบบคราวๆ กอนหนึ่งจบและอานออกเสียงพรอมกันโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอนตลอดเพลง
ครูแนะนําการอานจับใจความโดยแนะนําใหนักเรียนอานแบบคราวๆ กอนเพื่อจะไดรูวาเรื่องที่อาน
นั้นกลาวถึงเรื่องอะไร
2.5 ครูซักถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนิทานที่ครูนําเสนอดังนี้
- นิทานเรื่องนี้กลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
- เกิดอะไรขึ้นกับลูกปู
- แมปูกับลูกปูจะไปไหน
- แมปูดุลูกปูวาอะไร
- ลูกปูเดินเปนอยางไร และแมปูเดินแบบไหนใหลูกปูดู ลุกปูเดินตามแม
สอนไดหรือไม
ครูใหนักเรียนลําดับเหตุการณที่เกิดโดยการใหนักเรียนรวมกันเลาเรื่องตอกันเพื่อ
เปนการลําดับเหตุการณ และรวมกันสรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
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3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ใหนักเรียนทําใบงาน 3 ใบงานเปนรายบุคคล ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงาน
ที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพจากนิทาน
สื่อการเรียนรู
-

ปริศนาคําทาย เกี่ยวกับปู
แผนภูมิเนื้อเพลง ปูนาขาเก
แผน VCD คาราโอเกะเพลง ปูนาขาเก
เครื่องฉาย VCD
โทรทัศน
ไมโครโฟน
แผนภูมินิทานเรื่อง แมปูกับลูกปู

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
- สังเกตการรวมกิจกรรม
- ตรวจผลงาน จากใบงาน
เครื่องมือ
- แบบสังเกตการรวมกิจกรรม
- ใบงานที่ 1 การตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ใบงานที่ 2 วาดภาพจากเพลงที่ฟง
ใบงานที่ 3 เรียงลําดับเหตุการณ
เกณฑการประเมิน
- การประเมิ น ผลการทํ า ใบงาน ได แ ก การตอบคํ า ถามจากเนื้ อ หา เรี ย งลํ า ดั บ
เหตุ การณ การวาดภาพจากเรื่องที่อาน โดยใชเกณฑดังนี้
12 - 15 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับดี
8 - 11 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับพอใช
4 - 7 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับปรับปรุง
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เพลงปูนาขาเก
มีนิทานนมนานกาเล ปูนาขาตัวใหญสิไมมี เอามือไปจับปูก็งับทันที่
จะทําอยางไงเอาไมไลตี ตีก็ตีไมถูก ถูกก็ไมตั้งใจตี ปูมีขามากมายแตทําไมหัว
ปูมันไมมี ปูมีตาขาขางตัวแตทําไมหัวปูมันไมมี
โบราณทานเคยสั่งสอนเปนอุทาหรณสอนใจ ตัวเองยังไมเขาใจ อยา
เที่ยวไปติติงใครเขา เชน แมปูสั่งสอนลูกปูเดินใหดูตัวอยางแมนี้ ลูกปูก็งงอยูดี
กี่ที่ก็ขาเกเซมารู

ที่มา : เพลงปูนาขาเก คัทลียา มารศรี
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นิทานเรื่องแมปูกับลูกปู
ณ ชายหาดแหงหนึ่ง ปูครอบครัวหนึ่งอาศัยอยูดว ยกัน วันหนึ่งแมปพู าลูกปู
เดินไปตามชายหาดเพื่อไปเยีย่ มญาติที่อาศัยอยูที่ชายหาดอีกแหงหนึ่ง แมปูออกเดิน
นําหนาเหลาลูกปู โดยมีลูกปูเดินตามหลังในขณะที่เดินไปนั้น แมปกู พ็ ร่ําสอนลูกๆ
อยูไมขาดปาก แมปูเดินนําหนาไปไกลจึงหันกลับมามองลูกๆ
“เดินเร็วๆ กันหนอยซิจะลูกๆกวาจะถึงบานคุณตาคุณยายก็สายกันพอดี”
เหลาลูกปูจึงพากันเรงเดินใหเร็วขึ้นแตแมปูกลับรูสึกหงุดหงิดที่เห็นลูกๆ ของเธอเดิน
ไมตรงทาง เดีย่ วก็เฉไปทางซายเดี๋ยวก็เฉมาทางขวา”
นี่ลูกๆ จะ เดินใหมันตรงๆ ทางหนอยซิจะ เดินคดไปคดมาเมื่อไหรจะถึง”
แมปูรองบอกลูกๆเหลาลูกปูเมื่อไดยนิ แมพดู ดังนั้นจึงรองบอกแมวา
“แมจา แมเดินใหพวกหนูดเู ปนตัวอยางหนอยซิจะวาเดินอยางไรใหตรงทาง”
“เห็นแลวจะแมจา”
“แตที่แมเดินเมื่อตะกี้นี้ ก็เฉไปทางซายเฉมาทางขวาเหมือนที่พวกหนูเดินนั้นแหละจะ
แม” แมปูไดยนิ ดังนั้นจึงหันไปมองรอยเทาของตัวเองที่เพิ่งเดินผานก็เห็นวาตัวเองที่
เพิ่งเดินผานมา ก็เห็นวาตัวเองก็เดินไมตรงเหมือนกับบรรดาลูกๆ ของเธอเหมือนกัน

ที่มา: หนังสือนิทานแมปูกับลูกปู บริษัทวรรณาบุคส
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ใบงานที่ 1
จงอานนิทานแลวตอบ
คําถามตอไปนี้

1. ครอบครัวปูอาศัยอยูที่ไหน
ก. บาน
ข. ทะเล
2. ญาติของปูคือใคร
ก. ปูกับยา
ข. อากับปา
3. ใครดุลูกปู
ก. แมปู
ข. พอปู
4. ลูกปูเดินอยางไร
ก. เดินตรง
ข. เดินถอยหลัง
5. แมปูสอนลูกปูวาอยางไร
ก. เปนคนดี
ข. เดินใหดี

ค. ทุงนา
ค. ตากับยาย
ค. พี่ปู
ค. เดินเฉไปเฉมา
ค. อยาโกหก
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ใบงานที่ 2

มาวาดภาพจากเพลงที่
ฟงกันดีกวา
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ใบงานที่ 3
เรียงลําดับเหตุการณกันดีกวา

ใสตัวเลขลําดับเหตุการณใหดวยครับ
ลูกปูเดินตามหลัง
แมปูดุลูกปูใหเดินเร็ว ๆ และเดินตรงๆ
แมปูเดินเฉไปเฉมาใหลูกดูเปนตัวอยาง
แมปูเดินนําหนาลูกปู
แมปูพาลูกปูไปหาคุณตาคุณยาย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง แมงมุมนอย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
มาตรฐาน ท 1.1.2 สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคํา
สําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการ
อาน รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดงความรู ความคิดคาดคะเนเหตุการณเรื่องราวจากเรื่อง
ที่อาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องแมงมุมนอยไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องแมงมุมนอยไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องแมงมุมนอยไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถวาดภาพเกี่ยวกับนิทานที่อานได
สาระการเรียนรู
การอานจับใจความสําคัญ คือการอานที่ผูอานตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได
โดยการตอบคําถาม การเรียงลําดับเหตุการณ หรือการบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 ครูนํารูปภาพแมงมุม มาใหนักเรียนดู
1.2 นักเรียนและครูสนทนาถึงรูปรางลักษณะของแมงมุม
2. ขั้นการจัดการเรียนรู
2.1 ครูติดแผนภูมิเพลงแมงมุมบนกระดานใหนักเรียนอานในใจดวยตนเองและ
อานออกเสียงพรอมกันโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอน
2.2 นักเรียนฟงเพลง แมงมุม โดยครูรองใหนักเรียนฟงทีละวรรคทีละตอนและหา
อาสาสมัครผูนําในการรองเพลง และใหนักเรียนฝกหัดรองพรอมทําทาประกอบเพลง แมงมุม
ตลอดทั้งเพลง
2.3 นั ก เรี ย นและครู สนทนาถึ ง เนื้ อ หาและสาระสํ า คั ญ เพื่ อ จั บ ใจความของ
เนื้อเพลง โดยการตอบคําถาม สรุปเนื้อเพลงวาเปนเรื่องเกี่ยวกับ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
- เพลงนี้กลาวถึงอะไร
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่ใด
2.4 ครูติดแผนภูมินิทานเรื่อง แมงมุมนอยใหนักเรียนอานโดยอานในใจและอาน
ออกเสียงโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอนจนจบ
2.5 ครูซักถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทอานที่ครูนําเสนอดังนี้
- บทอานเรื่องนี้กลาวถึงใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
- แมงมุมออกลูกที่ใด
- ลูกแมงมุมชื่ออะไรบาง
- แมงมุมใชอะไรสรางบาน
- ลูกแมงมุมเปนอะไรตาย
ครูใหนักเรียนลําดับเหตุการณที่เกิดโดยการใหนักเรียนรวมกันเลาเรื่องตอกันเพื่อ
เปนการลําดับเหตุการณ และรวมกันสรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ใหนักเรียนทําใบงาน 3 ใบ ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับ
เหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพจากนิทาน
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สื่อการเรียนรู
-

รูปภาพแมงมุม
แผนภูมิเนื้อเพลง แมงมุม
แผนภูมินิทานเรื่อง แมงมุมนอย
ทรัมริน
ไมโครโฟน

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
- สังเกตการรวมกิจกรรม
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือ
- แบบสังเกตการรวมกิจกรรม
- ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพจาก
นิทาน
เกณฑการประเมิน
- การประเมิ น ผลการทํ า ใบงาน ได แ ก การตอบคํ า ถามจากเนื้ อ หา เรี ย งลํ า ดั บ
เหตุ การณ การวาดภาพจากเรื่องที่อาน โดยใชเกณฑดังนี้
12 - 15 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับดี
8 - 11 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับพอใช
4 - 7 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับปรับปรุง
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แมงมุมลายตัวนั้น
แมงมุมลายตัวนั้น
วันหนึ่งมันถูกฝน
พระอาทิตยสองแสง
มันรีบไตขึ้นฝา

ผูแตง : วิชัย นอยเสนีย

ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
ไหลหลนจากบนหลังคา
น้ําแหงเหือดไปลับตา
หันหลังมาทําตาลุกวาว
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นิทาน แมงมุมนอย
วันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ มีเจาแมงมุมตัวหนึ่งซึ่งทองแกมาก มัน
ตองการหาที่ปลอดภัยในการวางไข มันพบวาบนรอยแตกของขอนไม
เกาๆ เปนที่ที่มันจะวางไขได มันจัดการทอใยนุมๆ ไวที่รอยแตกนั้น
แลววางไขแมงมุมไวบนเบาะนิ่มๆ มันเฝาดูไขของมันจนกระทั่งไข
ออกเป นตัวแมงมุ มมั นได ลูกแมงมุม มา 3 ตัว จึ งตั้งชื่อ ว า เจ าใหญ
เจากลาง เจานอย
ทุก ๆ วัน แมแมงมุมจะสอนลูก ๆ วา ใหลูกชักใยเพื่อสรางเปน
บานและที่ดักแมลงซึ่งเปนอาหารของแมงมุม วันหนึ่งเจาใหญ และ
เจากลาง ขออนุญาตแมแมงมุมไปเที่ยวในไรแตงโม แมอนุญาตใหไป
และแลวเจาใหญและเจากลางก็ไมเคยกลับมาบานอีกเลย เพราะวามัน
ไปถูกยาฆาแมลงในไรแตงโมนั้น ฆาตายเสียแลว
ตั้งแตนั้นมาแมแมงมุมจึงสอนเจานอยวาใหอาศัยอยูในปาแหง
นี้ จ ะปลอดภั ย กว า ไม มี ใ ครมารบกวนหรื อ ทํ า ร า ยได เจ า น อ ยมี
ความสุขอยางมากที่บานของมันเพราะมันเชื่อฟงแม

ที่มา : อุษณีย จันทรวิลักษณ
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ใบงานที่ 1

เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
1. แมงมุมวางไขที่ใด
ก. ฟางขาว
ข. ใบไม
ค. ขอนไม
2. แมงมุมออกลูกมากี่ตัว
ก. 2 ตัว
ข. 3 ตัว
ค. 4 ตัว
3. แมงมุมตัวใดหายไป
ก. เจานอย กับ เจาใหญ
ข. เจากลาง กับ เจาใหญ
ค. เจากลาง กับ เจานอย
4. ทําไมลูกแมงมุมจึงตาย
ก. โดนยาฆาแมลง
ข. อดตาย
ค. ถูกนกจิกกิน
5. แมงมุมกินอะไรเปนอาหาร
ก. แมลง
ข. ใบไม
ค. ขาว
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ใบงานที่ 2

จงเขียนตัวเลขเรียงลําดับเหตุการณตอไปนี้

{
{
{
{
{
{

ออกลูกมา 3 ตัว
แมแมงมุมหาที่วางไข
แมงมุมนอยอยูบาน
ลูกแมงมุม โดนยาฆาแมลง
สอนใหลูกสรางใย
ลูกแมงมุม 2 ตัวออกไปเที่ยว
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ใบงานที่ 3
วาดภาพจากนิทานที่อานกันหนอยดีกวา
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง ชาวนาของไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
มาตรฐาน ท 1.1.2 สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคํา
สําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการ
อาน รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดงความรู ความคิดคาดคะเนเหตุการณเรื่องราวจากเรื่อง
ที่อาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องชาวนาของไทยไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องชาวนาของไทยไดอยางถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องชาวนาของไทยไดอยางถูกตอง
สาระการเรียนรู
การอานจับใจความสําคัญ คือการอานที่ผูอานตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานได
โดยการตอบคําถาม การเรียงลําดับเหตุการณ หรือการบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนถึงอาชีพในชุมชนของเราวามีอาชีพอะไรบาง ชาวสวน
แมคา ทําไร ทํานา
2. ขั้นการจัดการเรียนรู
2.1 ครูติดแผนภูมิเพลง ชาวนา บนกระดาน ใหนักเรียนอานในใจจนจบ และอาน
ออกเสียงพรอมกันทั้งชั้นโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอนจนจบ
2.2 นักเรียนฟงเพลง ชาวนา โดยครูรองใหนักเรียนฟงเปนตัวอยางทีละวรรค
ทีละตอนโดยใหนักเรียนอานตามทีละวรรคทีละตอน ครูหาอาสาสมัครผูนําในการเพลง และให
นักเรียนฝกหัดรองเพลง ชาวนา จากแผนภูมิตลอดทั้งเพลง
2.3 นักเรียนและครู สนทนาถึงเนื้อหาและสาระสําคัญเพื่อจับใจความสําคัญของ
เนื้อเพลงโดยการตอบคําถาม สรุปเนื้อเพลงวาเปนเรื่องเกี่ยวใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
2.4 ครูติดแผนภูมิบทประพันธเรื่อง ชาวนาของไทย ใหนักเรียนอานในใจจนจบ
แลวจึงและอานออกเสียงพรอมกันทั้งชั้นโดยครูอานนําทีละวรรคทีละตอนจนจบ
2.5 ครูซักถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทอานที่ครูนําเสนอดังนี้
- เรื่องนี้กลาวถึงอาชีพอะไร
- ใครทํานา
- ชาวนาทํานาในหนาใด
- ทําไมจึงตองทําหุนไลกา
- ชาวนาใชอะไรเกี่ยวขาว
ครูใหนักเรียนลําดับเหตุการณที่เกิดโดยการใหนักเรียนรวมกันเลาเรื่องตอกันเพื่อ
เปนการลําดับเหตุการณ และบอกใจความสําคัญของเรื่องที่อาน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ใหนักเรียนทําใบงาน 3 ใบ ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับ
เหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพจากนิทาน
สื่อการเรียนการรู
- แผนภูมิเนื้อเพลง ชาวนา
- ไมโครโฟน
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- ฉิ่ง
- ทรัมริน
- บทประพันธเรื่อง ชาวนาของไทย
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
- สังเกตการรวมกิจกรรม
- ตรวจใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบงานที่ 3 วาด
ภาพตนขาว ชาวนา หนูนา หุนไลกาฯลฯ
เครื่องมือ
- แบบสังเกตการรวมกิจกรรม
- ใบงาน 3 ใบ ไดแกใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบ
งานที่ 3 วาดภาพตนขาว ชาวนา หนูนา หุนไลกา ฯลฯ
เกณฑการประเมิน
- การประเมิ น ผลการทํ า ใบงาน ได แ ก การตอบคํ า ถามจากเนื้ อ หา เรี ย งลํ า ดั บ
เหตุ การณ การวาดภาพจากเรื่องที่อาน โดยใชเกณฑดังนี้
12 - 15 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับดี
8 - 11 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับพอใช
4 - 7 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับปรับปรุง
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เพลง ชาวนา
หมูชาวนาพากันไถนา
หมูชาวนาพากันทําดํา
ขาวออกรวงสุขเปนสีทอง
หมูชาวนาพากันทํานา

(ไมทราบนามผูแตง)

หวานขาวกลาเต็มในทุงนา
ตนขาวกลาขึ้นเขียวขจี
ทรัพยเนื่องนองเต็มในทุงนา
ไดขาวมาขายเปนเงินทอง
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ชาวนาของไทย
ชาวนาทํานา
ถวนทั่วทุกคน
ชาวนาทําหุน
เพื่อไลหนูนา
ชาวนาขยัน
เพื่อไปปลูกขาว
พอถึงหนาหนาว
ใชเคียวเคยชิน
หนาแลงเผาถาน
วันพระทําบุญ
ชาวนาอารี
เลี้ยงควายเอาไว
เพื่อนบานเปนมิตร
ชวยเหลือกันมา
ชาวนาเปนสุข
ชีวิตไทยไทย

ตกกลาหนาฝน
หนาฝนไถนา
ทําหุนไลกา
ไมมากัดขาว
ตื่นกันแตเชา
พวกเราไดกิน
เกี่ยวขาวหมดสิ้น
ทรัพยสินพอกพูน
กวาดลานใตถุน
เกื้อหนุนจิตใจ
ใจดีแจมใส
เพื่อใชไถนา
สนิทหนักหนา
เวลาเข็ญใจ
ไมทุกขผองใส
แจมใสทุกคน

ที่มา : หนังสือชาวนาของไทย จินตนา ใบกาซูยี แปล
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ใบงานที่ 1
ตอบคําถามกันดีกวา

1. ชาวนาทํานาในหนาอะไร
ก. หนาหนาว
ข. หนาฝน

ค. หนาแลง

2. ชาวนาทําหุนไลกาไลอะไร
ก. ไลขโมย
ข. ไลปลา

ค. ไลหนู

3. ชาวนาใชอะไรเกี่ยวขาว
ก. เคียว
ข. มีด

ค. คันไถ

4. วันพระขาวนาทําอะไร
ก. ไปพักผอน
ข. ไปทําบุญ

ค. ไปขายขาว

5. หนาแลงชาวนาทําอะไร
ก. ไถนา
ข. เผาถาน

ค. หาปลา
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ใบงานที่ 2

เรียงลําดับเหตุการณกันหนอย

เขียนเรียงลําดับขั้นตอนการทํานาใหถูกตอง
×
×
×
×
×

เกี่ยวขาว
หวานขาว
ไถนา
ดํานา
ขายขาว

1……………………………
2……………………………
3……………………………
4……………………………
.
5……………………………
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ใบงานที่ 3
วาดภาพตนขาว หุนไลกา
หนูนา ทองทุงนา
กันหนอย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง ลิง ชาง เกง

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง

สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและ
สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
มาตรฐาน ท 1.1.2 สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคํา
สําคัญหรือใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดเปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการ
อาน รูจักใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและแสดงความรู ความคิด คาดคะเนเหตุการณเรื่องราวจากเรื่อง
ที่อาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องและเพลงที่อานไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องลิง ชาง เกง ไดอยางถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง
สาระการเรียนรู
การอานจับใจความสําคัญ คือ การอานที่ผูอานตองจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานหรือ
ขอความที่อานได โดยการตอบคําถาม การเรียงลําดับเหตุการณ หรือการบอกใจความสําคัญ
จากเรื่องที่อาน
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 ครูทาย ปริศนาคําทายเกี่ยวกับสัตวตางๆ เชน ลักษณะของ ลิง เสือ ชางแลว
นําสนทนาโยงเขาสูบทเรียน
2. ขั้นการจัดการเรียนรู
2.1 ครูติดแผนภูมิเพลง ชาง ใหนักเรียนอานในใจแลวจึงอาน
ออกเสียงพรอมกันทั้งชั้นโดยครูอานนํานักเรียนอานตามทีละวรรคทีละตอนจนจบ
2.2 นักเรียนและครูรวมกันรองเพลงชาง นักเรียนทําทาประกอบเพลง อาสาสมัคร
ผูนําในการรองเพลง และใหนักเรียนฝกหัดรองเพลง ชาง จากแผนภูมิตลอดทั้งเพลง
2.3 นักเรียนและครู สนทนาถึงเนื้อหาและสาระสําคัญเพื่อจับใจความสําคัญของ
เนื้อเพลงโดยการตอบคําถาม สรุปเนื้อเพลงวาเกี่ยวกับ สัตวชนิดใด มีลักษณะอยางไร
2.4 ครูติดแผนภูมิเนื้อเรื่อง ลิง ชาง เกง ใหนักเรียนอานในใจและอานออกเสียง
2.5 ครูซักถามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทอานที่ครูนําเสนอดังนี้
- บทอานเรื่องนี้กลาวถึงสัตวอะไร บาง
- ใครเปนเพื่อนกัน
- มีสัตวกี่ชนิด
- เกิดเหตุการณอะไรขึ้น
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นทีใด
ครูใหนักเรียนลําดับเหตุการณที่เกิดโดยการใหนักเรียนรวมกันเลาเรื่องตอกันเพื่อ
เปนการลําดับเหตุการณ และบอกใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
3. ขั้นประเมินผล
3.1 สังเกตการรวมกิจกรรม
3.2 ใหนักเรียนทําใบงาน 3 ใบงานเปนรายบุคคล ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงาน
ที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพเกี่ยวกับชาง
สื่อการเรียนรู
-

แผนภูมิเนื้อเพลง ชาง
ไมโครโฟน
ฉิ่ง
ทรัมริน
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- แผนภูมิบทอานเรื่อง ลิง ชาง เกง
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัด
- สังเกตการรวมกิจกรรม
- ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
- แบบสังเกตการรวมกิจกรรม
- ใบงานที่ 1 ตอบคําถาม ใบงานที่ 2 เรียงลําดับเหตุการณ ใบงานที่ 3 วาดภาพ
เกี่ยวกับชาง
เกณฑการประเมิน
- การประเมิ น ผลการทํ า ใบงาน ได แ ก การตอบคํ า ถามจากเนื้ อ หา เรี ย งลํ า ดั บ
เหตุ การณ การวาดภาพจากเรื่องที่อาน โดยใชเกณฑดังนี้
12 - 15 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับดี
8 - 11 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับพอใช
4 - 7 คะแนน หมายถึง ผลการทําใบงานอยูในระดับปรับปรุง
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เพลงชาง
ชาง ชาง ชาง
ชางมันตัวโตไมเบา
มีเขี้ยวใตงวงเรียกวางา

นองเคยเห็นชางหรือเปลา
จมูกยาวๆ เรียกวางวง
มีหูมีตาหางยาว

ที่มา : ไมทราบนามผูแตง
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ลิง ชาง เกง
ที่มา: แผนภูมิการอานที่ 14 กรมวิชาการ 2538
ลิง ชาง เกง หากินดวยกัน
เสือก็มาหากิน เสือมาเจอลิงชางเกง
เสือจะกินลิง ลิงพูดวา “ขาจะขึ้นตนไมหนี"
เสือจะกินชาง ชางพูดวา “ขาจะสูกับเจา”
เสือจะกินเกง เกงขอรองวา “ขาขอเจอพอแมกอน”
ลิงขอรองใหชา งพาเกงไปหาพอแม
ลิงลวงเสือไป และไปเจอจั่น
ลิง “เจารอที่นี่ จะไดกินเกง พอเกงและแมเกง”
เสือดีใจ เดินเขาจั่นไป ประตูจั่นปดลงขังเสือไว
ลิงพูดกับเสือวา “เจาจงคอยกินตัวเอง”
แลวลิงก็ไปหาชางและเกงตอไป
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ใบงานที่ 1
ตอบคําถามกันหนอย

เติมคําตอบที่ถูกตอง
X
Y
Z
[
\

ใครจะหนีขึ้นตนไม
ใครจะสูกับเสือ
ใครจะไปหาพอแม
ใครหลอกเสือไปติดจั่น
เสือกินสัตวทั้งสามไดหรือไม
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ใบงานที่ 2

ลําดับเรื่องราวกันหนอยใสตัวเลขนะครับ

{
{
{
{
{

เสือจะกินลิง ชาง เกง
ลิงลวงเสือไปเขาจั่น
ชางพาเกงไปหาแม
ลิงชางเกงไปหากินดวยกัน
เกงขอรองลิง
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ใบงานที่ 3
วาดภาพเกี่ยวกับชางกันดีกวา
ใครวาด......ไดสวยกวาใครที่สุด
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แบบทดสอบกอน -หลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง การอานจับใจความ

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ จัด ทํ า ขึ้น เพื่ อ ทดสอบความสามารถในการอา นจั บ ใจความสํ าหรั บ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
เพลง ประกอบการสอน
2. ขอสอบมีทั้งหมด 25 ขอเปนแบบปรนัย 20 ขอ และอัตนัย 5 ขอ ใชเวลา 60
นาที ให นั ก เรี ย นอ า นคํ า สั่ ง ทุ ก ครั้ ง ให เ ข า ใจ หากสงสั ย ให ถ ามคุ ณ ครู ผู ค วบคุ ม การสอบ
แบบทดสอบมี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีทั้งหมด 15 ขอ คือ ขอ 1 -15 ใหนักเรียนปฏิบัติ
ดังนี้
ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย × ทับตัวอักษร ก. ข. ค. ลงในขอสอบที่นักเรียนคิด
วาเปนคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยนักเรียนอานรวมกันกับครู
2. ชนิดเรียงลําดับเหตุการณ มีทั้งหมด 5 ขอ คือ ขอ 16 -20 ใหนักเรียนปฏิบัติ
ดั ง นี้ ใ ห นั ก เรี ย นอ า นข อ ความร ว มกั น กั บ ครู แ ล ว เรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ โดยให นั ก เรี ย นกา
เครื่องหมาย × ทับตัวอักษร ก. ข. ค. ลงในขอสอบที่นักเรียนคิดวา เปนคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว
3. ชนิดเขียนตอบ มีทั้งหมด 5 ขอ คือ ขอ 21 -25 ใหนักเรียนปฏิบัติดังนี้ ให
นักเรียนปฏิบัติดังนี้
ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหโดยอานรวมกันกับครูใหเขาใจ แลวเขียน คําตอบ
ลงบนเสน............ ใหครบทั้ง 5 ขอ
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ใหนักเรียนอานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอ 1 - 5

เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจีย๊ บ ลูกไกคุยเขี่ยดิน
ลูกเปด กิ๊บ กิบ๊ “สวัสดี ทําไมเธอไมหากินในน้าํ ”
ลูกไก “แมฉนั หาม เพราะกลัวฉันจมน้ําตาย”
ลูกเปดนอย “เราควรไปหากินที่เฉอะแฉะดีกวา”
เปดนอยเดินนํา ลูกไกเดินตามไป เปดนอยใชปากไซในน้ําเฉอะแฉะ
ลูกไก “ทําไมเธอจึงกินน้ําสกปรก”
เปดนอย “ฉันไซหาอาหารและลูกปลา มาซิลงมาหากินดีกวา คุยเขี่ยดิน”
ลูกไก “ฉันไมกลาหรอก แมจะดุวาสกปรก”
แลวลูกไกก็คุยเขี่ยหากินตามที่แมสอน

ที่มา : แผนภูมิการอานที่ 26 เปดนอยกับลูกไก กรมวิชาการ 2538
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ชวยกันตอบคําถามกอนนะ

กาเครื่องหมาย X ขอทีถ่ ูกที่สุด

1. ลูกไกรองอยางไร
ก. กุก ๆ

ข. เจี๊ยบ ๆ

ค. กิ๊บ ๆ

2. ทําไมลูกไกจึงไมหากินในน้ํา
ก. ลูกไกกลัวปลากัด ข. ลูกไกวายน้ําไมเปน ค. ลูกไกกลัวหนาว
3. ลูกไกคุยเขี่ยดินเพื่ออะไร
ก. หาอาหาร ข. ออกกําลังกาย

ค. ออกไข

4. ลูกเปดใชปากไซอะไรในน้ําเฉอะแฉะ
ข. หาลูกปลา
ก. หาแมลง

ค. หากลวย

5. ทําไมลูกไกจึงไมหากินในน้ําเฉอะแฉะ
ก. เชื่อฟงแม ข. กลัวน้ําสกปรก

ค. กลัวเชื้อโรค
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ใหนักเรียนอานเรื่องตอไปนี้แลวตอบคําถาม ขอที่ 6 - 10

ตุกแก ตุกแก ตุกแก ตุกแก รองเสียงดัง ลูกนกรองเสียงดัง
ลูกนกอยูในรัง ตกใจกลัว ลูกนกเรียกหาพอแม พอนกแมนกตกใจมาก
พอนกแมนกรีบกลับมารัง พอนกแมนกเห็นลูกนกตกใจ
พอนกแมนกรีบไปหาตุกแก ขอรองตุกแก อยารองเสียงดัง
ตุกแกบอกวา “ขาปวดทอง ขารองเสียงดัง ใหงูเขียวมาชวยขา”
พอนกแมนก เห็นใจตุกแก พอนกแมนกจึงหากินใกล ๆ รัง

ที่มา : แผนภูมิการอานที่ 28 เรื่องลูกนกกับตุกแก กรมวิชาการ 2538
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อยาลืมตอบคําถามนะครับ

กาเครื่องหมาย X ขอทีถ่ ูกที่สุด
6. ลูกนกตกใจเพราะอะไร
ก. เสียงฟาผา ข. เสียงกิ่งไมหัก

ค. เสียงตุกแกรอง

7. พอนกแมนกรูสึกอยางไรเมื่อไดยินเสียงลูกนกรอง
ก. รูสึกตกใจ ข. รูสึกดีใจ
ค. รูสึกเสียใจ
8. ตุกแกรองเพราะอะไร
ก. ปวดทอง
ข. กลัว

ค. หิวขาว

9. พอนกแมนกไปหาตุกแกทําไม
ก. ไปไลตุกแก ข. ไปจิกตุกแก

ค. ไปขอรองตุกแก

10. ในเรื่องนี้มีสตั วกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด
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ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้
แลวเรียงลําดับเหตุการณโดยใสหมายเลขลงใน

ณ คูน้ําแหงหนึ่งมีสัตวน้ําหลายชนิดอาศัยอยูมากมาย ปลา
เตา ปู หอย กบ ฯลฯ ยังมีปลาหนุมมีนิสัยขี้คุยมันมักจะชอบหลงคิด
วาตัวเองเปนปลาที่ฉลาดกวาปลาตัวอื่น ๆ

145

วันหนึ่งในขณะที่มันกําลังวายน้ําอยางเพลิดเพลิน มันเห็นเจากบ
ตัวหนึ่งกระโดดไปมาอยูบนฝง เจาปลาหนุมนึกถึงเจาเตาที่มันเคยเห็นใตน้ํา
บอยๆ บางครั้งมันเห็นเจาเตาตัวเดิมคลานตวมเตี้ยมอยูบนบกเหมือนกับเจากบ
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มันก็เริ่มฝนวาตัวมันเองก็นาจะทําไดอยางเจาสัตวทั้งสองเชนกัน
มันจึงเริ่มคุยอวดเรื่องที่มันจะขึ้นไปอยูบนบกใหเพื่อนๆ ปลาฟง เพื่อน
ปลาจึงเตือนและหามไมใหทําเชนนั้น มันก็ไมฟง และลองกระโดดขึ้น
ไปอยูบนใบบัว แตมันก็อยูไดไมนานมันก็ลงกระโดดลงน้ําตามเดิม
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ยังมีนกสองตัวเกาะอยูบนตนไมแกลงพูดประชด เจาปลาวา
ถาเจาปลาพยายามอีกครั้งก็จะเคยชินกับการอยูบนบก และอาจจะบิน
ไดเหมือนนก
เจาปลาหนุมหลงเชือ่ มันจึงกระโดดขึ้นฝงอีกครั้งโดยเชื่อมั่นวาตอไป
ตัวเองจะไดเปนอยางเตาและกบ และตอไปอาจจะบินได
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ในที่สุด เมื่อเจาปลากระโดดขึ้นไปบนฝงมันก็เริ่มอึดอัดเพราะขาดน้ําและ
หายใจไมได แตมันก็พยายามที่จะอดทนอยางที่เจานกบอก มันเริ่มทนไมไหว
และมันก็เริ่มรูแลววา ปลาอยางมันมีทอี่ ยูที่เดียวคือน้ําเทานั้น และแลวมันก็
ตายอยูบนฝงนั่นเอง

ที่มา : หนังสือนิทานรื่อง เจาปลาโง บริษัท เอเธนสบุคส (1997) จํากัด
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ใหนักเรียนตอบคําถามขอที่ 11- 15

โดยกา Xทับขอที่ถูกที่สุด

11. ปลาหนุมมีนสิ ัยอยางไร
ก. ขี้คุย
ข. ขี้เกียจ

ค. ขยัน

12. เหตุใดปลาจึงคิดกระโดดไปอยูบนฝง
ก. ปลาเห็นกบอยูบนบกได
ข. ปลาเห็นนกบินได
ค. ปลาเห็นตนไมอยูบนบก
13. ใครบอกใหปลากระโดดขึ้นไปอยูบนฝง
ก. ปู
ข. นก

ค. กบ

14. เกิดอะไรเมื่อปลากระโดดขึ้นไปบนฝง
ข. เดินได
ก. บินได

ค. ปลาตาย

15. ใครคือเพื่อนที่ดีของปลา
ก. เตาและหอย
ข. นกสองตัว

ค. กุงและหอย
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เรียงลําดับเหตุการณใหหนอยซิครับ

1 หมายถึง เหตุการณที่ 1
2 หมายถึง เหตุการณที่ 2
3 หมายถึง เหตุการณที่ 3
4 หมายถึง เหตุการณที่ 4
5 หมายถึง เหตุการณที่ 5
16. ปลาหนุมกระโดดขึ้นบนบกอีกครั้งและตายบนฝง
ก. 3
ข. 2
ค. 5
17. ปลาหนุมเห็นกบและเตาอยูบนบกได
ก. 1
ข. 2
ค. 3
18. เพื่อนปลาหามไมใหปลาหนุมกระโดดขึ้นไปบนบก
ก. 3
ข. 2
ค. 4
19. นกสองตัวพูดประชดปลาหนุมเพื่อใหปลาหนุมหลงเชื่อ
ก. 4
ข. 3
ค. 5
20. ปลาหนุมกระโดดขึ้นไปบนใบบัว
ก. 3
ข. 2
ค. 1
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ใหนักเรียนอานเรื่องตอไปนี้แลวเขียนตอบลงบนเสน............. ขอที่ 21- 25

พอพาฉันกับนองไปเยี่ยมลุง
ลุงทํามากานกลวยใหฉันกับนอง
ฉันขี่มากานกลวยแขงกับนอง เราสงเสียงรองฮี้ ๆ ไปดวย
เราสนุกสนานกับการขีม่ า จนเหนื่อย
เราผูกมาไวใตตนไม นองฉันบอกวา “เราตองหาน้ํา
หาหญาใหมา “เพราะมาวิ่งเหนื่อยมันตองหิว
ฉันบอกกับนองวา “คนขี่ก็หิว”
เราก็วิ่งไปหาพอและลุงพรอมๆกัน

ที่มา : แผนภูมิการอานที่ 27 เรื่อง มากานกลวย กรมวิชาการ 2538
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จงเขียนคําตอบลงบนเสน.............. ใหถูกตอง
***************************************************
21. พอพาฉันกับนองไปไหน
22. ใครทํามากานกลวย
23. การขี่มากานกลวยแลวทําใหรูสึกอยางไร
24. เวลาขี่มากานกลวยจะตองรองวา
25. การเลนมากานกลวยทําใหเหนื่อยเพราะ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ นํ า ผลการตอบคํ า ถามของ
นักเรียนไปใชประโยชน ในการวิจัยเพื่อ พัฒนาความสามารถในการอ านจั บ
ใจความของนักเรียน การตอบคําถามของนักเรียนไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด
และไมกอใหเกิดผลเสียใดใดตอนักเรียนทั้งสิ้น ขอใหนักเรียนพิจารณาและ
ตัดสินใจดวยตัวเอง
2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 10 ขอ เปน แบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating scale) มี 3 ระดับ โดยใช
☺ ประกอบดวยความ
คิดเห็น 3 ดานคือ
1)
2)
3)

ดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรม
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
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แบบสอบถามความคิดเห็น
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความตามครูโดยครูอานนํา และ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 3 ลง
ในชองวางทางขวามือชองใดชองหนึ่งเพียงชองเดียว ตามความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยนอย
เห็นดวยปานกลาง
☺ เห็นดวยมาก

ขอที่

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

รายการ

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
1 นักเรียนชอบการเรียนโดยใชเพลง
2. นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนโดยเพลงประกอบการสอน
3. ครูมีสื่อ เกี่ยวกับเพลงหลายอยาง นาสนุก
4. ครูสอนดวยเพลงอยางเปนกันเองและสนุกสนาน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. นักเรียนพอใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูจัด
6.
นักเรียนพอใจกับกิจกรรมการอานเนื้อเพลงและบทอาน
7. กิจกรรมการใชเพลงประกอบการสอนทําใหนักเรียนชอบเนื้อ
เรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณได
ประโยชนทไี่ ดรับจากการจัดการเรียนรู
8. นักเรียนสามารถอานจับใจความจากเรื่องตางๆได
9 นักเรียนสามารถนําวิธีการอานจับใจความไปใชทําความเขาใจ
เนื้อเรื่อง เรียงลําดับเนื้อเรื่อง สรุปใจความจากเรื่องอื่น ๆได
10. เพลงนอกจากจะทําใหสนุกแลวเพลงยังมีสาระที่เปนความรู

ระดับความคิดเห็น
☺

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ตารางที่ 10 แสดงคาดัชนีความสอดคลองและเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน

รายการประเมิน
1. มาตรฐานการเรียนรู
1.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของ
มาตรฐานการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2. ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
2.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของผลการ
เรียนรู ที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู
2.2 ความสอดคลองและเหมาะสมของผลการ
เรียนรูที่คาดหวังกับกระบวนการเรียนรู
3. สาระการเรียนรู
3.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของสาระ
การเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู
3.2 ความสอดคลองและเหมาะสมของสาระ
การเรียนรูกับมาตรฐานการเรียนรู
4. กระบวนการเรียนรู
4.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4.2 ความสอดคลองและเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนรูกับสาระการเรียนรู
5. สื่อ/แหลงเรียนรู
5.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของสื่อและ
แหลงเรียนรูกบั กระบวนการเรียนรู

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ คะแนน ดัชนีความ สรุป
คนที่
รวม สอดคลอง ผล
1 2 3
+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

0 +1 +1

+2

0.67

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได

+1 +1 +1

+3

1.00

ใชได
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ตารางที่ 10 (ตอ)

รายการประเมิน

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ คะแนน ดัชนีความ สรุป
คนที่
รวม สอดคลอง ผล
1 2 3

6. การวัดและประเมินผล
6.1 ความสอดคลองและเหมาะสมของการวัด + 1 + 1 + 1
และประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความสอดคลองและเหมาะสมของการวัด + 1 + 1 + 1
และประเมินผลกับกระบวนการเรียนรู

+3

1.00

ใชได

+3

1.00

ใชได
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ตารางที่ 11 แสดงคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1

คะแนน
รวม
+3
+3
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+3
+2

ดัชนี
ความสอดคลอง
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67

สรุปผล
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 12 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
ขอที่

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนน
รวม

ดัชนีความ
สอดคลอง

สรุป
ผล

+3
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
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ตารางที่ 13 คาความยากงาย ( P ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบปรนัย
วัดความสามารถดานการอานจับใจความ ฉบับกอนเรียน/หลังเรียน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาอํานาจจําแนก
.56
.32
.44
.35
.71
.52
.27
.56
.71
.63
.47
.47
.40
.47
.40
.49
.60
.51
.33
.40
KR – 20

คาความยาก
.61
.61
.70
.67
.64
.64
.67
.70
.70
.67
.63
.70
.70
.63
.43
.70
.43
.39
.57
.61
RELIABILITY = 0.89
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ตารางที่ 14 คะแนนความสามารถดานการอานจับใจความกอนเรียนและหลังเรียน ของกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
รวม
เฉลี่ย

คะแนนกอนเรียน (35 คะแนน)
18
10
11
14
13
11
11
14
10
11
8
12
11
20
22
24
11
18
15
12
20
20
12
328
14.26

คะแนนหลังเรียน (35 คะแนน)
25
23
18
20
20
24
21
22
25
18
19
27
28
22
33
33
26
25
26
24
28
33
25
565
24.57
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ตาราง ที่ 15 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย วัดความสามารถดานการอานจับใจความ
โดยใช สูตรสัมประสิทธอัลฟา (& - Coefficient) ของ Cronbach (วิเคราะหโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป)
RELIABLITY ANALYSIS – SCALE
Item
1. A 21
2. A 22
3. A23
4. A24
5. A25
Satistics for
SCALE

Mean
2.0870
2.7391
1.2174
1.7391
1.3043
Mean
9.0870

Std.Dev
1.0407
.8643
1.1264
1.3557
.9261

Cases
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0

Variance Std.Dev Variable
15.9012
3.9876
5

Item –total Statistics
Item

Scale
Mean
if Item
Deleted
7.0000
6.3478
7.8696
7.3478
7.7826

A 21
A 22
A 23
A 24
A 25

Scale
Variance
if Item
Deleted
10.6364
12.7826
9.6640
8.6008
11.8142

Corrected
Item
Total
Correlation
.6161
.3837
.7097
.6869
.5072

Reliability Coefficients
N of Cases

=

23.0

N of Item

=5

Alpha

=

.7945

Alpha
if Item
Deleted
.7427
.8068
.7086
.7200
.7762

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความสามารถการอานจับใจความกอนและหลังการจัดเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการสอนโดยใชสถิติ
t–test แบบ Dependent
T-Test
Paired Samples Statistic
Pair 1 POST
PRE
Paired Samples Correlations
Pair 1 POST

Mean
24.5652
14.2609

N
23
23

PRE

N

&

23

Std. Deviation
4.4500
4.4642
Correlations
.658

Std. Error Mean
.9279
.9308

Sig.
.001

Paired Samples Test
Mean
Pair 1 POST & PRE

0.3043

Std.
Deviation
3.6858

Paired Differences
Std. Error
95 % confidence Interval of Difference
Mean
Lower
Upper
.7685
8.7105
11.8982

t
13.408

Sig.
DF (2- tailed)
22

.000
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2549

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2532

นางเบญจรัตน ปนเวหา
14/1 หมู 3 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทร (034) 276251-2 (081) 880-8304
โรงเรียนวัดบางพระ ตําบลบางแกวฟา อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
(034) 389133

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดงิ้วราย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก
โรงเรียนงิ้วรายบุญรังสษฤดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดสังเวช
บางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจาก
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกคหกรรมศาสตร
จาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานชองกลิ้งชองกรด อ.เลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2537
อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

