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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน     
จบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี  6 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ  านวน          
32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ  านวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม           
12 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน      
30 ขอ้ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวจิยัพบวา่   
1) นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H โดยมีคะแนน

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25  

2) ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50              
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
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3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H   
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this experimental research were to 1)  develop reading comprehension 
skills using the 5W1H in Thai Language for grade six students, 2) study the effectiveness of 
reading comprehension activities using the 5W1H technique in Thai Language for grade six 
students, and 3) study student satisfaction with the reading comprehension activities using the 
5W1H technique in Thai Language for grade six students. The target group for this research was 
32 sixth grade students enrolled in the second semester of the 2016 school year at Satit Christian 
Wittaya, Amphur Maung, Nonthaburi. The purposive sampling tools used in this research were    
1) 4 reading comprehension activities worksheets using the 5W1H technique with 3 hours spent 
on each worksheet totaling 12 hours, 2) reading comprehension activities using the 5W1H 
technique in grade six Thai Language , 3) reading comprehension assessment with 30 multiple 
choice questions that have 4 selections in each question for grade six Thai Language , and            
4) a satisfaction assessment on using the reading comprehension activities with the 5W1H in 
grade six Thai Language . The statistics used for data analysis were percentage, mean and 
standard deviation.   

The research findings found that  
1) Students are capable of reading comprehension using 5W1H by a score of not less 

than 80 % of 26 people, representing 81.25 %. 
2) Reading comprehension activities using 5W1H powerful 84/87.50, which meets the 

specified criteria. 
3) Students are satisfied with the activity of reading comprehension using 5W1H overall 

satisfaction with the high level ( X = 4.34 SD = 0.58). 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ  

ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วอนัสืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยี                  
เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน              
ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อม
ในการจดัการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิ ตในโลก      
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ   
ท่ี 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบ           
การจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนท่ีจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขนัทางสังคมค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ส่งผลต่อการปรับตวัให้
ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้ น         
การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทนั (Literacy) จึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบั
ตวัผูเ้รียนในการเรียนรู้ยคุสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 น้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระแส
การป รับ เป ล่ียนทางสั งคม ท่ี เกิด ข้ึนในศตวรรษ ท่ี  21 ซ่ึ ง เป็นยุคแห่ งความ เป็นโลกาภิว ัต น์                        
(The Globalization) ท่ีได้เกิดวิวฒันาการความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ดงันั้นการก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อม    
ท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นส่ิงท่ีทา้ทายศกัยภาพและความสามารถของมนุษยท่ี์จะ
สร้างนวตักรรมทางการเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึน และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
(วรพจน ์วงศกิ์จเจริญรุ่งเรือง และคณะ .2554)  
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ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวการจดัการศึกษา      
โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกอปรกับมี                 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนัของบุคคลท าให้เกิดความยุง่ยากซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิตให้
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่ามีศกัด์ิศรีและมีความสุข 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาไทยในภาพรวมทั้งประเทศไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
นกัเรียนจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา บางคนยงัไม่สามารถใชท้กัษะต่าง ๆ ไดไ้ม่วา่จะเป็นการฟัง 
การอ่าน การพูด และการเขียนในการด าเนินชีวิตได ้ดงัค ากล่าวของ (พนัทิพย ์เก้ือเพชร. 2545, น.53) 
กล่าววา่ อุปสรรคปัญหาท่ีพบในการเรียนวิชาภาษาไทย คือ การขาดทกัษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่าน
ในระดับพื้นฐาน คือ การอ่านจบัใจความส าคญัของสาร ซ่ึงต้องผ่านการฝึกฝนการอ่านเป็นอย่างดี        
จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบวา่สาเหตุของปัญหาท่ีส าคญั คือ นอกจากครูจะไม่ไดจ้ดัท าแผนการเรียนรู้
และนวตักรรมประกอบการสอน ครูไม่ไดใ้ห้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแผนการสอน ครูไม่ส่งเสริม
ให้นักเรียนคน้ควา้หาค าตอบหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกบัค ากล่าวของ มีเดีย จุฬา (2549,       
น.14) ว่าปัญหาหน่ึงท่ีหลายคนมีความห่วงใยยิ่งอยู่ในขณะน้ี คือ ปัญหาเด็กไทยไม่รักการอ่าน เป็น
ปัญหาท่ีทุกคนทุกภาคทุกส่วนในสังคมจะตอ้งประสานความร่วมมือช่วยกนัแก้ไขอย่างจริงจงัและ
จริงใจ เพราะการอ่านถือว่าเป็นหัวใจการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีความส าคญัยิ่งต่อการ
น าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ การพัฒนาการเรียนการสอนมีปัจจยัท่ีส าคัญ คือ ครูต้องพฒันาความรู้
ความสามารถและมีความกระตือรือร้นท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูตอ้ง
มีการจดัท าแผนการสอน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจทั้ งระบบเพราะต้องคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผน          
คิดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีมีคุณภาพอยา่งหลากหลายและน าผลการบนัทึกไป
ปรับปรุงเพื่อวางแผนใหม่ในระยะเวลาต่อไป (ชุมพล ศรีทองกูล. 2544, น.3)  

การอ่านมีความส าคญัต่อชีวติมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนโตและจนกระทัง่ถึงวยัชรา การอ่านท าให้รู้
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซ่ึงปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ท าให้ผูอ่้านมีความสุข             
มีความหวงัและมีความอยากรู้อยากเห็น อนัเป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน การอ่านมีประโยชน์ใน
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การพฒันาตนเอง คือ พฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์และมีความอยากรู้อยากเห็น การท่ีจะพฒันาประเทศเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัย
ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ ก็ไดม้าจากการอ่านนัน่เอง (ฉวีวรรณ คูหาภินนัท์, 
2542, น.11) สอดคลอ้งกบั จิตนา ใบกาซูยี (2543, น.23) กล่าววา่ การอ่านหนงัสือนั้นมีความส าคญัและ
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคนเราอย่างยิ่งและนอกจากนั้ นยงัได้สรุปบทบรรยายของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงความส าคญัของการอ่านหนงัสือวา่  

1. การอ่านหนังสือท าให้ได้เน้ือหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
เช่น การฟัง 

2. ผูอ่้านสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลาและสถานท่ี สามารถน าไปไหนมา
ไหนได ้ 

3. หนงัสือเก็บไดน้านกวา่ส่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมกัมีอายกุารใชง้านจ ากดั  
4. ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องในขณะอ่าน  
5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธินานกวา่และมากกว่าส่ืออย่างอ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะ

อ่านจิตใจจะตอ้งมุ่งมัน่อยูก่บัขอ้ความ พินิจพิเคราะห์ขอ้ความนั้น ๆ 
6. ผูอ่้านเป็นผูก้  าหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านขา้มหรืออ่าน    

ทุกตวัอกัษร เป็นไปตามใจของผูอ่้านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ไดเ้พราะหนงัสือมีมากสามารถเลือก
อ่านเองได ้

7. หนงัสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวา่ส่ืออย่างอ่ืน จึงท าให้สมองของผูอ่้านเปิด
กวา้งสร้างแนวคิดและทศันคติไดม้ากกวา่ ท าใหผู้อ่้านไม่ติดยดึอยูก่บัแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ  

8. ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้้วยตนเองวินิจฉัยเน้ือหาสาระได้ดว้ยตนเอง รวมทั้งหนังสือ           
บางเล่มสามารถน าไปปฏิบติัแลว้เกิดผลดี 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2541, น.24) ทุกคร้ังท่ี อ่านจะมีจุดมุ่งหมาย              
ท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ อ่านเพื่อความรู้ อ่านเพื่อความเขา้ใจ อ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น อ่านเพื่อวิจารณ์ 
อ่านเพื่อทดสอบความเขา้ใจ (วฒันา คชัมาต. 2544, น.88) และกานต์มณี  ศกัด์ิเจริญ (2546, น.90-92)        
ทุกคร้ังท่ีอ่านตอ้งมีการตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านควรแปลงหวัเร่ืองเป็นค าถามใหติ้ดเป็นนิสัยโดยการตั้ง
ค าถามแบบเปิดว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร (สมพร จารุนัฎ. 2549, น.46-42) และขณะท่ีอ่าน         
จบัใจความควรจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อคน้หาว่าท ามาจาก
อะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เช่ือมโยงกนัอยา่งไร (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. 2546, น.2) 
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การอ่านจบัใจความนบัวา่เป็นหวัใจของการอ่าน การจบัใจความอยา่งมีประสิทธิภาพช่วยให้
ผู ้อ่ าน รู้และเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี อ่านได้ ผู ้อ่ านจึงสามารถน าความ รู้ไปพัฒนาตนเองดังท่ี                          
ศิริวรรณ เสนา (2541, น.40) กล่าววา่ ความเขา้ใจในการอ่านถือเป็นหวัใจส าคญัของการอ่าน เพราะว่า
ถ้าผูอ่้านไม่สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านและไม่สามารถจบัใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านได้ ผูอ่้านก็ไม่
สามารถท่ีจะน าสาระความรู้และขอ้เสนอไปใชป้ฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได ้การอ่านนั้นถือเป็น
การอ่านท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้่าการอ่านมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันา
สติปัญญา ความ รู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการอ่านจับใจความ                            
ท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผูอ่้านรับรู้สาระเร่ืองราวของเร่ืองท่ีอ่านดว้ยความเขา้ใจและสามารถน าสาระ
ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านมาพฒันาปรับตนเองให้เขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม       
ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข         

จากความส าคญัของการอ่านจบัใจความ ผูว้ิจยัเห็นว่า นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มี
ทกัษะในการอ่านจบัใจความ เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองราวท่ีอ่านได้ถูกต้องและสามารถจบั
ใจความของเร่ืองไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ีการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเป็นวิธีการสอนอ่าน
อีกวิธีหน่ึงท่ีจะน าไปใชแ้กปั้ญหาการสอนอ่านจบัใจความไดเ้ป็นอยา่งดี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง                
ชุดกิจกรรมส าหรับฝึกอ่านจบัใจความ โดยน าไปทดลองกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
สาธิตคริสเตียนวิทยา เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีจะสามารถตอบสนองนักเรียนให้มีทกัษะใน        
การอ่านจบัใจความดีข้ึน เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตร 
English Program (EP) มีการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ 80 % และ
ภาษาไทย 20 % จึงท าให้พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉพาะ         
ในทกัษะการอ่านของนกัเรียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่าจากเกณฑท่ี์โรงเรียนตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากนกัเรียน
ยงัขาดความรู้พื้นฐานในการอ่าน โดยเฉพาะทกัษะในดา้นการอ่านจบัใจความ เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่
จะใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ท าให้การใช้ภาษาไทยในการอ่านจบัใจความไม่ดีเท่าท่ีควร คือ 
นกัเรียนบางคนอ่านไดแ้ต่ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน จึงท าใหจ้บัใจความของเร่ืองไม่ได ้

จากปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดกิจกรรมการอ่าน           
จบัใจความ เพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้เทคนิค 5W1H  ซ่ึงประกอบด้วย Who (ใคร) What (อะไร) 
Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) How (อย่างไร) เข้ามาร่วมใช้ในชุดกิจกรรมการอ่าน         
จบัใจความ เพื่อเป็นตวัช้ีน าในการอ่าน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการอ่านจบัใจความและช่วย
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน  
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   
1. เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระ           

การเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      
 

1.3  สมมติฐำนของกำรวจัิย   
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนมีคะแนน         

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H อยูใ่นระดบั

มาก  
 
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.  กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียน

วทิยา อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)   
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  

ตวัแปรตน้      
ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H    
ตวัแปรตาม  
1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ    
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ    
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3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
เน้ือหาท่ีใช้ฝึกในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา    

ปีท่ี 6 ประกอบดว้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การอ่านจบัใจความ ข่าว  
2. การอ่านจบัใจความ สารคดี  
3. การอ่านจบัใจความ เร่ืองสั้น  
4. การอ่านจบัใจความ นิทาน  

4.  ระยะเวลาในการวจิยั  
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชเ้วลาในการทดลอง 12 ชัว่โมง 

 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม  หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในการท าความ
เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน โดยสามารถจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองหรือบอกใจความส าคญัของเร่ืองและตอบ
ค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้โดยวดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  

ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน มีจ านวน         
4 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 การอ่านจับใจความข่าว ชุดท่ี 2 การอ่านจับใจความสารคดี ชุดท่ี 3 การอ่าน             
จบัใจความเร่ืองสั้ น และชุดท่ี 4 การอ่านจบัใจความนิทาน เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านจบัใจความ      
จากเน้ือเร่ืองได ้โดยผูว้จิยัมีขั้นตอนการฝึกการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H   

เทคนิค 5W1H หมายถึง ครูผู ้สอนน าเทคนิคการตั้ งค  าถาม 5W1H ซ่ึงประกอบด้วย             
Who (ใคร) What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) How (อย่างไร) เขา้มาร่วมใช ้   
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นตวัช้ีน าในการถามนักเรียนเพื่อหาค าตอบ ตามท่ีสอดคลอ้งกบั        
ความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้และเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการอ่านจบัใจความ 
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ประสิทธิภำพของชุดกิจกรรม หมายถึง อตัรส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ                     
ต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์ โดยก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพไว ้80/80 

80 ตัวหน้ำ หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการไดม้าจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนทุกคนท่ีไดท้  ากิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยชุดกิจกรรมจ านวน 4 ชุด 

80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้มาจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนทุกคนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถจากการทดสอบหลงัเรียน 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

1. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรม  
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  อยูใ่นระดบั

มาก 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบัดงัน้ี   
2.1  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2  การอ่าน 
2.3  การอ่านจบัใจความ 
2.4  การตั้งค  าถามโดยใชเ้ทคนิค 5W1H 
2.5  เทคนิคการใชค้  าถาม 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรม 
2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
  
2.1  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงก าหนดไวเ้ฉพาะส่วน             
ท่ีจ  าเป็น ส าหรับเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ่มเติมได ้
ส าหรับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี 5 สาระ ดงัน้ี 

สาระการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 : การอ่าน 
สาระท่ี 2 : การเขียน 
สาระท่ี 3 : การฟัง การดู และการพูด 
สาระท่ี 4 : หลกัการใชภ้าษา 
สาระท่ี 5 : วรรณคดี และวรรณกรรม 
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ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มุ่งศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการอ่าน โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้ดงัน้ี   

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน  ท  1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แกปั้ญหาและสร้างวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน 
1. สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วข้ึน เขา้ใจความหมายของค า ส านวนโวหาร                

การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ  การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยค าส านวน       
และเน้ือเร่ือง และใชแ้หล่งเรียนรู้พฒันาความสามารถการอ่าน 

2. สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาค า
ส าคญัในเร่ืองท่ีอ่านและใชแ้ผนภาพโครงเร่ืองหรือแผนภาพความคิดพฒันาความสามารถการอ่าน           
น าความรู้ความคิดจากการอ่านไปใช้แกปั้ญหา ตดัสิน คาดการณ์ และใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาตน การตรวจสอบความรู้และคน้หาเพิ่มเติม 

3. สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้คล่องและ
รวดเร็วถูกตอ้งตามลกัษณะค าประพนัธ์และอกัขรวิธีและจ าบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าทางความคิดและ       
ความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า น าไปใช้อา้งอิง เลือกอ่านหนังสือ
สารสนเทศ ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงคอ์ยา่งกวา้งขวาง มีมารยาทการอ่าน
และนิสัยรักการอ่าน 

คุณภาพผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 
ผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ความสามารถและ

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดงัน้ี (กรมวชิาการ. 2545 ข, น.10-11) 
1. อ่านไดค้ล่องและอ่านไดเ้ร็วข้ึน 
2. เข้าใจความหมายของค า ส านวน โวหาร การเปรียบเทียบ  อ่านจบัประเด็นส าคญั          

แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น วเิคราะห์ความ ตีความ สรุปความ 
3. น าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตดัสินใจ คาดการณ์ และการอ่านเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาตน 
4. เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ไดต้ามจุดประสงค ์
5. เขียนเรียงความ  ย่อความ จดหมาย เขียนอธิบาย เขียนช้ีแจงการปฏิบัติงานและ

รายงาน  เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการและเร่ืองราวท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง จดบันทึกความรู้ 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ และการสังเกตอยา่งเป็นระบบ 

6. สรุปความ วเิคราะห์เร่ืองท่ีฟังท่ีดู และเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ในชีวติจริง 

DPU



10 
 

7. สนทนา โตต้อบ พูดแสดงความรู้ ความคิด ความตอ้งการ พูดวิเคราะห์เร่ืองราว พูด
ต่อหนา้ชุมชน และพูดรายงาน  

8. ใช้ทกัษะภาษาเป็นเคร่ืองมือการเรียน  การด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
รวมทั้งใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ 

9. เขา้ใจลกัษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และค าภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในภาษาไทย   
10. ใชท้กัษะทางภาษาเพื่อประโยชน์ไดต้ามจุดประสงค ์ 
11. ใชห้ลกัการพิจารณาหนงัสือ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมให้เห็นคุณค่าและน า

ประโยชน์ไปใชใ้นชีวติ 
12. ท่องจ าบทร้อยกรองท่ีไพเราะและมีคุณค่าทางความคิด และน าไปใชใ้นการพูดและ          

การเขียน 
13. แต่งกาพยแ์ละกลอนง่าย ๆ 
14. เล่านิทานพื้นบา้นและต านานพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน 
15. มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
16. มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

 
2.2  การอ่าน  

ความหมายของการอ่าน   
วรรณี โสมประยูร (2542, น.121) อธิบายว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองท่ีตอ้ง

ใช้สายตาสัมผสัตวัอกัษรหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ รับรู้และเขา้ใจความหมายของค าหรือสัญลกัษณ์ โดย
แปลออกมาเป็นความหมายท่ีใช้ส่ือความคิดและความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้เขา้ใจตรงกนั          
และผูอ่้านสามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้

ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์ (2544, น.2) ได้ให้ความหมายการอ่าน  หมายถึง การแปล
ความหมายของตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด  และน าความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ ตวัอกัษรเป็น
เคร่ืองหมายแทนค าพูดและค าพูดเป็นเพียงท่ีใช้แทนของจริงอีกทีหน่ึง  เพราะฉะนั้นหัวใจของการ
อ่านจึงอยูท่ี่การเขา้ใจความหมายของค า 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549, น.120) ได้ให้ความหมายการอ่าน หมายถึง การแปล
ความหมายของอกัษรออกมาเป็นความคิด ซ่ึงไม่ไดพู้ดออกมาเป็นเสียงและน าความคิดนั้นไปใช้
ประโยชน ์  
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สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมอง เพื่อรับรู้และเขา้ใจความหมายของค า 
หรือ สัญลกัษณ์ โดยแปลออกมาเป็นความหมายท่ีใชส่ื้อความคิดและความรู้ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน
ใหเ้ขา้ใจตรงกนั และผูอ่้านสามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้  

จุดมุ่งหมายการอ่าน  
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านไวด้งัน้ี 
กานตม์ณี ศกัด์ิเจริญ (2546, น.90-92) กล่าวไวว้า่ การอ่านควรมีจุดประสงคใ์นการอ่าน 

เพราะจะท าให้อ่านได้เร็ว ตรงกับความต้องการซ่ึงจุดประสงค์ในการอ่าน คือ อ่านเพื่อความรู้       
อ่านเพื่อให้เกิดความคิด อ่านเพื่อความบันเทิง และอ่านเพื่อตอบสนองความต้องการอ่ืน ๆ เช่น       
การยอมรับเข้ากลุ่มความมั่นคงในชีวิต ความส าเร็จในชีวิต การหาแนวทางแก้ปัญหาของตน       
ความตอ้งการรู้เร่ืองใหม่ ๆ 

จิตรลดา ไมตรีจิตต์ (2549, น.13) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้่า เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิด ความบนัเทิง และเพื่อใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการอ่านข้ึนอยู่
กบั    แต่ละคน รวมถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

กอบกาญจน์ วงศสิ์ทธ์ิ (2551, น.89-90) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านวา่ 
1. เพื่อค้นหาค าตอบหรือความรู้ ผู ้อ่านรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยการอ่านเพื่อน า

ประโยชน์ท่ีได้มาพฒันาศกัยภาพทั้งทางการรับรู้ กระบวนการคิด การกระท าและท าให้ผูอ่้านมี
พฒันาการทางอารมณ์ท่ีดี 

2. เพื่อความบนัเทิงหรือตอบสนองความตอ้งการทางอารมณ์ การอ่านนอกจากจะได้
สาระแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดความสุขจากการอ่านและจรรโลงใจแก่ผูอ่้านดว้ย 

3. เพื่อประโยชน์ในการฝึกทักษะออกเสียงให้ถูกตอ้ง เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งเปล่ง
เสียงออกมาตามตวัอกัษรท่ีปรากฏเป็นถอ้ยค าต่าง ๆ โดยตอ้งส่ือความหมายให้ชดัเจนสอดคลอ้งกบั
เร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ 

4. เพื่อประโยชน์ในการยกระดบัจิตใจของผูอ่้าน เป็นการอ่านเพื่อพฒันาความคิด จิตใจ
และการกระท าต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เช่น การ
อ่านเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินชีวิตของผูมี้ช่ือเสียง การอ่านค าสอนของพระพุทธเจา้ เป็น
ตน้ 

สรุปได้ว่า ผูอ่้านมีจุดมุ่งหมายในการอ่านท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กบัความต้องการของ
ผูอ่้านท่ีตอ้งการคน้หาจากส่ิงท่ีอ่านเป็นส าคญั และน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ต่อไป 
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ประเภทของการอ่าน 
วรรณี โสมประยรู (2542, น.127) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การอ่านออกเสียง แบ่งได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 
    1.1 การอ่านร้อยแกว้ 
    1.2 การอ่านร้อยกรอง 
    1.3 การอ่านท านองเสนาะ 
2. การอ่านในใจ แบ่งได ้7 แบบ ไดแ้ก่ 
    2.1 การอ่านแบบคน้ควา้หาความรู้ 
    2.2 การอ่านแบบจบัใจความส าคญั หรือหาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน 
    2.3 การอ่านแบบหารายละเอียดทุกขั้นตอน 
    2.4 การอ่านเพื่อหารายละเอียดทุกค าเพื่อการปฏิบติั 
    2.5 การอ่านแบบวเิคราะห์วจิารณ์เพื่อหาเหตุผล 
    2.6 การอ่านแบบไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณเพื่อหาขอ้เท็จจริง ขอ้ดีขอ้เสียส าหรับ

เลือกแนวทางปฏิบติั 
    2.7 การอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อสังเกตและจดจ า 
กรมวชิาการ (2545 ข, น.24-25) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การอ่านในใจ ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีมีผูบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รูปภาพและเคร่ืองหมายต่าง ๆ แล้วผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจโดยแปลสัญลกัษณ์ท่ีบนัทึกไวน้ั้น   
ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้นัทึก  การอ่านในใจจึงใช้เพียงสายตากวาดไปตามตวัอกัษรหรือ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ แลว้ใชค้วามคิดแปลความ ตีความ รับสาระต่าง ๆ ท่ีอ่านนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การไดรั้บความรู้ ความคิด และความบนัเทิง อนัเป็นจุดมุ่งหมายของการอ่าน โดยทัว่ไปการอ่านใน
ใจท่ีถูกตอ้ง ควรยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

    1.1 ตอ้งใหก้ารอ่านเป็นการอ่านในใจท่ีสมบูรณ์จริง ๆ คือ ไม่มีเสียงพึมพ าในล าคอ 
    1.2 ไม่มีการเคล่ือนไหวของริมฝีปาก ล้ิน หลอดเสียง และล าคอ 
    1.3 ไม่มีการส่ายศีรษะไปมา 
2. การอ่านออกเสียง คือ การอ่านหนงัสือโดยการท่ีผูอ่้านเปล่งเสียงออกมาดงั ๆ ในขณะ       

ท่ีอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายต่างกนัออกไป เช่น เพื่อถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเร้าอารมณ์ผูฟั้งเพื่อ
สร้างความบนัเทิง และเพื่อเพิ่มพูนความพอใจให้แก่บุคคลและสังคม การอ่านออกเสียงในบาง
โอกาสกระท าเพื่อความมุ่งหมายหลาย ๆ ประการรวมกนั หรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น การอ่าน
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ประกาศ การรายงาน การแถลงนโยบาย ฯลฯ ซ่ึงผูท่ี้อ่านออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้ น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเป็นอยา่งดี           

ลาวณัย์ สังขพันธานนท์ และคณะ  (2549, น.18-21) ได้แบ่งประเภทของการอ่าน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การจ าแนกประเภทตามลกัษณะการอ่าน แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
    1.1 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านโดยวิธีการเปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค าหรือ

เสียงแลว้ถ่ายทอดเสียงออกมาเป็นความคิด 
    1.2 การอ่านในใจ คือ การอ่านท่ีถ่ายทอดตวัอกัษรออกมาเป็นความคิดโดยตรง การ

อ่าน ในใจเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและความช านาญ  ผสมผสานกบัการหมัน่ฝึกฝนตนเองเพื่อ
ก่อให้เกิดความช านาญในการอ่าน ทกัษะท่ีส าคญัในการอ่านในใจ ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่านไดเ้ร็วและ
ทกัษะการเขา้ใจความหมาย ทกัษะในการอ่านเร็ว เป็นเร่ืองของกลไกการอ่านหรือการเคล่ือนไหว
ของสายตา ทกัษะการเขา้ใจความหมาย เป็นหวัใจส าคญัของการอ่านเพราะหากมีระดบัความเร็วใน
การอ่านดีแต่ไม่สามารถเขา้ใจเน้ือความของส่ิงท่ีอ่านได้ การอ่านก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ การท่ี
ผูอ่้านจะเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่านไดจ้ะตอ้งมีพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี คือ 

          1.2.1 ความรู้พื้นฐานเร่ืองค าและไวยากรณ์ ไดแ้ก่ การรู้จกัความหมายของค าศพัท ์
หนา้ท่ีของค าและประโยค 

         1.2.2 การรู้จักย่อหน้ าห รือปริเฉท  (Paragraph) ผู ้อ่ านมีความจ าเป็นต้องรู้
ความส าคญัของการยอ่หนา้ เพราะในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญั (Main Idea) หน่ึงยอ่หนา้จะ
แสดงประโยคใจความส าคญัไวห้น่ึงประโยค เรียกวา่ ประโยคหลกั (Topic Sentence) จากนั้น จะใช้
ประโยคพลความ (Supporting Sentence) เป็นประโยคเสริมเพื่ออธิบายหรือขยายความตามปกติ 
ใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ส่วนมากจะปรากฏท่ีตน้หรือตอนทา้ยของยอ่หนา้หรืออาจปรากฏท่ี
ตอนกลางของยอ่หนา้ก็ได ้หน่ึงยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัเพียงหน่ึงใจความเท่านั้น 

       1.2.3 ภูมิหลงัและประสบการณ์ของผูอ่้าน ผูอ่้านท่ีมีประสบการณ์ไดพ้บเห็นหรือ
ไดคุ้น้เคยกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองราวนั้น ๆ จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. การจ าแนกประเภทตามวธีิการอ่าน แบ่งได ้5 ประเภท คือ 
    2.1 การอ่านอยา่งคร่าว ๆ เป็นวิธีการอ่านท่ีจะใชเ้ม่ือตอ้งการส ารวจวา่จะอ่านหนงัสือ

นั้นต่อไปโดยละเอียดหรือไม่ การอ่านอย่างคร่าว ๆ จะอ่านเพียงช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่งสารบญั ค าน า 
หรือเป็นการอ่านเพียงบางตอนเพื่อดูจ านวน การอ่านเพื่อสังเกตเน้ือหา หรือการอ่านเพื่อดูดรรชนี 
คน้หาหวัขอ้ท่ีตอ้งการวา่มีหรือไม่ 
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    2.2 การอ่านแบบตรวจตรา เป็นวิธีการอ่านละเอียดในขอ้ความท่ีตอ้งการรู้ เป็นการ
อ่านเพื่อเก็บข้อมูล  คือ การอ่านหนังสือในหัวข้อเร่ืองเดียวกันจากหนังสือหลาย  ๆ  เล่ม เพื่อ
เปรียบเทียบและคดัเลือกก่อนจะสรุปและน าส่วนท่ีตนเองตอ้งการมาใช ้นิยมใชก้นัมากในการอ่าน 
เพื่อการท ารายงาน การท าวจิยั การคน้ควา้หรือการท าวทิยานิพนธ์ 

    2.3 การอ่านแบบศึกษาคน้ควา้ เป็นการอ่านอยา่งละเอียดถ่ีถว้นตั้งแต่หน้าแรกจนถึง
หนา้สุดทา้ย เพื่อใหรู้้เน้ือหาอยา่งละเอียดลึกซ้ึงทุกขั้นตอน และเก็บแนวคิดเพื่อสรุปสาระส าคญัของ
เน้ือความทั้งหมด 

    2.4 การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือการอ่านตีความ เป็นวิธีการอ่านท่ีต่อเน่ืองจากวิธีการ
อ่านแบบศึกษาค้นคว้า คือการอ่านอย่างละเอียดให้ได้ใจความครบถ้วน  แล้วจึงแยกแยะ
ส่วนประกอบออกใหไ้ดว้า่ส่วนต่าง ๆ นั้นมีความหมายและความส าคญัอยา่งไร 

    2.5 การอ่านโดยใช้วิจารณญาณ คือ การอ่านโดยสอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผูอ่้าน ไปด้วย โดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานมาก และตอ้งอาศยัเทคนิคการอ่านทุกวิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วจึงเกิดการสรุปประมวลเป็นความคิดรวบยอด สามารถวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลและถูกตอ้ง 

จากประเภทของการอ่านขา้งตน้สรุปไดว้า่ ประเภทของการอ่านจ าแนกไดต้ามลกัษณะ      
การอ่าน และวธีิการอ่านซ่ึงข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องผูอ่้าน 

ความเขา้ใจในการอ่าน 
ความเขา้ใจในการอ่านสามารถแบ่งออกไดห้ลายระดบัข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการอ่าน          

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดร้ะดบัความเขา้ใจในการอ่านไว ้ดงัน้ี 
พรรณวดี สุริยะพรหมชยั (2545, น.11) อา้งถึงระดบัความเขา้ใจในการอ่านตามแนวคิด

ของเบอร์มิสเตอร์ (Bermister. 1974, น.147-148) แสดงให้เห็นถึงระดับความเข้าใจโดยละเอียด            
7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ระดับความจ า เป็นระดับความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไว ้ได้แก่ การจ าหรือ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง วนัท่ี ค  าจ  ากดัความ ใจความส าคญัของเร่ือง และล าดบัเหตุการณ์ของ
เร่ือง 

2. ระดับความแปล เป็นการน าข้อความหรือส่ิงท่ี เข้าใจไปแปลเป็นรูปอ่ืน เช่น                       
การแปลภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึง การถอดความ การน าใจความส าคญัของเร่ืองไปแปลเป็น
แผนภูมิ 

3. การตีความ คือ การเขา้ใจและมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไว ้
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4. ระดับประยุกต์ใช้ เป็นการเข้าใจหรือมองเห็นหลักการแล้วน าหลักการนั้ นไป
ประยกุตใ์ช ้จนประสบผลส าเร็จ 

5. ระดับการวิเคราะห์ คือ ความเข้าใจและรู้ในแง่ของการตรวจตราส่วนย่อยท่ีเข้า
ประกอบเป็นส่วนเตม็ เช่น การวเิคราะห์โฆษณาชวนเช่ือ การแยกแยะวิเคราะห์ค าประพนัธ์ การรู้ถึง
การใชเ้หตุผลท่ีผดิ ๆ ของผูเ้ขียน 

6. ระดบัสังเคราะห์ เป็นการน าความคิดท่ีได้มาจากการอ่านมาผสมผสานกนัแล้วจดั
เรียบเรียงใหม่ 

7. การประเมินผล เป็นการวางเกณฑ์แลว้ตดัสินส่ิงท่ีอ่าน โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
เป็นบรรทดัฐาน เช่น เร่ืองราวท่ีอ่าน อะไรบา้งท่ีเป็นจริง อะไรบา้งท่ีจินตนาการ อะไรบา้งท่ีเป็น
ความคิดเห็นและอะไรบา้งท่ีเป็นความเช่ือของเร่ืองท่ีอ่าน 

พรนิภา บรรจงมณี (2548, น.20) ความเขา้ใจในการอ่าน คือ ความสามารถในการอ่าน           
ในระดับแปลความ ตีความ จบัใจความ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อประเมิน
ขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได ้

มนตรี นิวฒันุวงศ ์(2549, น.13) ให้ความหมายของความเขา้ใจในการอ่านว่า หมายถึง 
ความสามารถของผูอ่้านในการตีความ ขยายความ ล าดับเร่ืองราว สรุปความ ตลอดจนสามารถ
ประเมินความคิดท่ีไดจ้ากเน้ือเร่ืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัโครงสร้างทางภาษา ลกัษณะ
ของภาษา จุดมุ่งหมายและประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 

สรุปไดว้า่ ความเขา้ใจในการอ่านเป็นพื้นฐานส าคญัในการอ่าน เม่ือผูอ่้านมีความเขา้ใจ     
ในส่ิงท่ีอ่านแลว้จึงสามารถท่ีจะแปลความ ตีความ จบัใจความส าคญั คิดวิเคราะห์ ประเมินขอ้ความ
ท่ีอ่านได ้โดยข้ึนอยู่กบัโครงสร้างทางภาษา ลกัษณะของภาษา จุดมุ่งหมายและประสบการณ์เดิม
ของผูอ่้าน  

 
2.3  การอ่านจับใจความ 

 ความหมายการอ่านจบัใจความ 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า          

เป็นความช านาญหรือเช่ียวชาญในการอ่านท่ีผูอ่้านสามารถจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งจะตอ้ง
ฝึกฝนท าความคุน้เคยกบัสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขียนก าหนดข้ึน ผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจความหมายแลว้
ใชค้วามคิดเห็นของตนช่วยตดัสินใจในการเลือกใจความส าคญั 
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 สุปราณี พดัทอง (2545) ได้ให้ความหมายของการอ่านจบัใจความว่า เป็นความคิด
ส าคญัอนัเป็นแก่นหรือหวัใจของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมุ่งส่ือมาให้ผูอ่้านไดรั้บทราบ ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงและ
ความคิดเห็นหรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 กรมวชิาการ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านจบัใจความส าคญัไวว้า่ เป็นการอ่าน
ท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มท่ีเป็นส่วนใจความส าคญัและส่วนขยายใจความ
ส าคญัของเร่ือง ใจความส าคญัของเร่ืองคือขอ้ความท่ีมีเน้ือหาสาระคลุมขอ้ความอ่ืน ๆ ในย่อหน้า
นั้นหรือเร่ืองนั้นทั้งหมด 

 นองนิตย ์เนยจอหอ (2547) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้า่ เป็นการท าความเขา้ใจ
หรืออ่านขอ้ความจากเร่ือง สามารถจบัใจความส าคญั แปลความหมายให้ตรงกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ
ส่ือสารของเร่ืองนั้น 

 ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า (2550) กล่าวว่า การอ่านจบัใจความส าคญั หมายถึง ความรู้ ความ
เขา้ใจในการอ่านเน้ือเร่ืองจนสามารถจบัใจความ สาระส าคญัของเร่ืองจากการแปลความ ตีความ 
ขยายความ คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ รวมทั้งเขียนส่ือความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

 จากความหมายของการอ่านจบัใจความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าการอ่าน
จบัใจความส าคญั หมายถึง การอ่านแลว้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน สามารถจบัประเด็นส าคญัของเร่ือง ตอบ
ค าถามจากเร่ือง แปลความหมายของเร่ืองท่ีอ่านและเขา้ใจจุดหมายพร้อมทั้งสรุปสาระส าคญัท่ีอ่าน
ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ  
 สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ               

ซ่ึงมี 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีเน้นความสัมพนัธ์ของขอ้ความ 2) ทฤษฎีท่ีเน้นการวิเคราะห์ขอ้ความ 
ดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีเนน้ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ  
     ทฤษฎีการอ่านท่ีเน้นใจความของขอ้ความ เม่ือผูอ่้านไดอ่้านแลว้น าใจความส าคญั            

แต่ละขอ้ความมารวมกนัโดยต่อเน่ือง แลว้ท าความเขา้ใจในขอ้ความเหล่านั้น ซ่ึงแยกออกไปตาม
แนวคิดของนกัการศึกษา ไดแ้ก่  

     1.1 ทฤษฎีของ Trabasso ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องและ
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ผู ้อ่านรับรู้สาร ต่อจากนั้ นจะท าการเปรียบเทียบโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม ทฤษฎีน้ีได้เน้นว่าระดับการอ่านของผูอ่้านจะไม่คงท่ี ในขณะท่ีอ่านข้อความ
ผูอ่้านจะควบคุมเพียงโครงสร้างผิวเผินจนกวา่สารท่ีรับรู้จะไดรั้บการเปรียบเทียบ เช่น เม่ือเด็กอ่าน
ประโยค “ฉันเห็นลูกบอลสีแดง” เม่ืออ่านเสร็จแลว้ หากยงัไม่เคยมีประสบการณ์ก่อนวา่สีแดงเป็น
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อยา่งไรก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัผูรู้้แนะน าช่วยตดัสิน เม่ือเด็กไดพ้บส่ิงของท่ีมีสีแดงก็จะใชป้ระสบการณ์
ท่ีเคยมีมาก่อนพิจารณาและตดัสินได ้

     1.2 ทฤษฎีของ Chase และ Clark เป็นทฤษฎีท่ีเน้นถึงความสัมพนัธ์ของใจความท่ี
อ่านกบัประสบการณ์เดิม คือ เม่ือผูรั้บสารแลว้จึงน ามาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ ถา้ไม่ตรงกบั
ขอ้มูลดงักล่าวหรือไมแน่ใจก็จะใช้วิธีอ่านซ ้ าขอ้ความนั้น สารท่ีให้ความรู้สึกในทางลบจะให้การ
รับรู้ไวและนาน 

     1.3 ทฤษฎีของ Rumelhart ไดก้ล่าวถึงการอ่านวา่เป็นกระบวนการท่ีท างานคลา้ยกบั
คอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อน แต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพนัธ์กนั ถา้ขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็จะท า
ให้การอ่านไม่สมบูรณ์ ผูอ่้านจะเร่ิมตน้ดว้ยการอ่านสาร โดยพิจารณารูปร่างของค าท่ีรู้จกั เพื่อท า
ความเขา้ใจความหมาย ต่อจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความหมายของค ากบัความรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พื่อ
เป็นการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง โดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของค า ความหมาย การสะกดค า
และชนิดของค า 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีเน้นความสัมพนัธ์ของขอ้ความไดแ้ก่ ทฤษฎีของ Trabasso , Chase 
กบั Clark และ Rumelhart เป็นทฤษฎีท่ีเน้นความสัมพนัธ์ของสารและประสบการณ์เดิมของตวั
ผูอ่้านโดยมีค าแวดลอ้มและค าช้ีน าในการแปลความหมาย ซ่ึงสมองรับรู้สารก็จะบนัทึก โดยสารท่ี
เป็นความรู้สึกในทางลบจะลืมไดช้า้กวา่สารท่ีเป็นความรู้สึกทางบวก 

 2. ทฤษฎีท่ีเนน้การวเิคราะห์ขอ้ความ 
     ทฤษฎีท่ีเน้นการวิเคราะห์ขอ้ความว่าเป็นการให้ความส าคยัขององค์ประกอบยอ่ย

ของประโยค นอกจากนั้นตอ้งรู้จกัค าชนิดต่าง ๆ การเขา้ใจหนา้ท่ีและความหมายท่ีแทจ้ริงจะช่วยให้
เข้าใจความหมายของข้อความหรือเร่ืองท่ีอ่าน นักการศึกษาในทฤษฎีน้ีได้แก่ Dawes และ 
Frederiken ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

     2.1 ทฤษฎีของ Dawes กล่าวว่า ข้อความหรือเร่ืองราวท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุง
ประโยคให้มีความเก่ียวขอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัจนให้ผูอ่้านเขา้ใจ แมบ้างคร้ังประโยคแต่ละ
ประโยคไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนั หากผูอ่้านพยายามดึงความหมายให้มาเก่ียวขอ้ง ก็สามารถ
สร้างความสัมพนัธ์ของประโยคได ้ขอ้ความในประโยคแต่ละประโยคมีความเช่ือมโยงเป็นล าดบั
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ เม่ือนกัเรียนไดอ้่านแลว้จะมีการแปลความหมายของแต่ละประโยคและน า
หลาย ๆ ประโยคมาเช่ือมโยงกนัจนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน 

     2.2 ทฤษฎีของ Frederiken ทฤษฎีน้ีไดน้ าโครงสร้างทางหลกัภาษาเป็นแกนส าหรับ
สร้างความเขา้ใจในการอ่าน คือ ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจความหมายของถอ้ยค าในประโยค 
เข้าใจหน้าท่ีของค า การน าถ้อยค ามาเช่ือมโยงโดยอาศัยวิธีการตามหลักภาษา ถ้าผูอ่้านเข้าใจ
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โครงสร้างทางหลกัภาษาก็จะเขา้ใจความหมายของประโยค นอกจากนั้น Frederiken ยงัได้กล่าว
ต่อไปว่าการอ่านเป็นกระบวนการท่ีคล้ายกับโปรแกรมของเคร่ืองคิดเลข เม่ือใส่สารเข้าไปใน
โปรแกรมแลว้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพิสูจน์จากผูอ่้านวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ทั้งน้ีโดยใชป้ระสบการณ์เดิม
ของผูอ่้านมาเปรียบเทียบหรือตดัสิน เม่ือไดรั้บการพิสูจน์แลว้จึงท าการเปล่ียนแปลงแกไ้ขดว้ยการ
เก็บส่วนท่ีเป็นความรู้ไวใ้นสมอง ส่วนท่ีไม่จ  าเป็นก็จะทิ้งไป ความรู้เก็บไวน้ั้นจะไดรั้บการน ามาใช้
เม่ือถึงเวลา 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเน้นการวิเคราะห์ข้อความ เน้นความส าคัญของส่วนประกอบ
ภายใน ประโยค ตลอดจนหน้าท่ีของค าและประเภทของค าโดยเม่ือผู ้อ่านอ่านสาระแลว้ ผูอ่้านจะ
พิสูจน์สาระกบัประสบการณ์เดิม สาระท่ีไม่จ  าเป็นจะถูกตดัทิ้งและน าสาระท่ีถูกตอ้งออกมาใช้ใน
เวลาท่ีตอ้งการ 

 ทฤษฎีทางจิตวทิยาการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
 ทิศนา แขมณี (2547, น.51,60) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาท่ีมาใช้ใน              

การสอนการอ่านจบัใจความ ดงัน้ี  
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Thorndike ซ่ึงเน้นทางด้านสติปัญญา  โดยกล่าวว่า ผู ้มี

สติปัญญาดีจะสามารถรับรู้ และอ่านจบัใจความไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ตรงกนัขา้มกบัผูมี้สติปัญญา
ไม่ดีจะใช้เวลาในการอ่านเพิ่มข้ึน ดงันั้นการให้นกัเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อย ๆ ก็เป็นวิธีการท่ีจะ
ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 

 2. ทฤษฎีการให้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง เน้นการกระท าซ ้ า ๆ จนตอบสนองโดย
อตัโนมติั ดังนั้ น การจดัหาเร่ืองท่ีตรงกับความสนใจก็จะเป็นส่ิงเร้าท่ีช่วยให้เกิดความต้องการ            
ท่ีจะอ่าน ผลท่ีไดคื้อการตอบสนองท่ีดี 

 3. ทฤษฎี Gestalt เนน้ความส าคญัของการจดัเตรียม คือ กฎของการรับรู้ท่ีประยุกตเ์ขา้
มาสู่การสอนอ่าน ซ่ึงแยกเป็นกฎ 3 ขอ้ คือ 

     3.1 กฎของความคลา้ยกนั เป็นการจดัส่ิงท่ีคลา้ยกนัเอาไวด้ว้ยกนั เช่น ค าท่ีคลา้ยกนั 
โครงสร้างของประโยค เน้ือเร่ือง รวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน หากจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่     
ก็จะช่วยใหเ้กิดการรับรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

     3.2 กฎของความชอบ เป็นหลกัส าคญัของการสอนจบัใจความ หากนกัเรียนไดอ่้าน
ในส่ิงท่ีตนชอบก็จะช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนมีความหมายต่อตวันกัเรียน 

     3.3 กฎการต่อเน่ือง เป็นการพิจารณาโครงสร้างของการสอนอ่านให้มีลักษณะ
ต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาการอ่านเป็นไปโดยไม่ไดห้ยุดชะงกัอ่านก็จะมีกระบวนการรับ
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สารและใช้สมองพิสูจน์ว่าเหมือนหรือต่างจากประสบการณ์เดิมของตนอย่างไร และมีการเก็บไว้
แลว้น ามาใชจ้ริงเม่ือตอ้งการ 

 จากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการอ่านจบัใจความดังท่ีกล่าว ครูผูส้อนควร
น ามาประยกุตใ์ชโ้ดยการใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนบ่อย ๆ เนน้การกระท าซ ้ า ๆ จดัหาเร่ืองท่ีตรงกบัความ
สนใจของนกัเรียน และจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านท่ีมีความหมายต่อตวันกัเรียน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความเพิ่มมากข้ึน และท าใหน้กัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 การสอนอ่านจบัใจความ 
 บนัลือ พฤกษะวนั (2545) กล่าวถึง แนวการสอนอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัไวว้่า ครู

ควรศึกษาลกัษณะส าคญัของการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัแลว้วางแนวฝึกไว ้2 ลกัษณะ คือ 
 1. การฝึกอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อส ารวจหาส่ิงท่ีสนใจหรือส่ิงท่ีตอ้งการ 
     1.1 ให้อ่านเร่ืองราวหรือบทความ โดยอ่านเร็ว ขา้ม ๆ หรืออ่านอยา่งลวก ๆ เพื่อจะ

ไดรู้้ขอบเขต หรือกล่าวถึงเร่ืองอะไร ท านองใด 
     1.2 ถ้าเป็นบทประพนัธ์ร้อยกรอง ลองอ่าน 2 – 3 หน้า เพื่อดูว่ามีคุณค่าน่าสนใจ

เพียงใดหรือไพเราะหรือไม่ 
     1.3 ให้อ่านเฉพาะหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงให้ละเอียด เพื่อทราบทรรศนะความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรือเจตนาของผูแ้ต่ง ผูเ้รียบเรียง โดยมากจะอ่านอารัมภบท 
     1.4 ให้อ่านตลอดเร่ืองเพื่อประเมินดูว่าเร่ืองนั้นให้ประโยชน์ทางใด มีจุดเด่นอยู่

ตรงไหน ตอนไหนบา้ง 
     1.5 เม่ืออ่านแลว้พิจารณาตรวจสอบเร่ืองราวโดยส่วนรวมว่าเป็นเร่ืองยากหรือง่าย 

เหมาะสมกบัวยัผูอ่้านหรือไม่ หรือใชค้วามคิดของตนประเมินเร่ืองราวนั้น ๆ 
 2. ฝึกอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั เป็นวธีิการท่ีจะน าไปสู่การยอ่ความ 
     2.1 ฝึกการอ่านนิทานแลว้เล่าเร่ืองยอ่ สรุปเร่ือง ดา้นลกัษณะของตวัละคร อาจบอก

ไดว้า่มีลกัษณะอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีมีเหตุผลหรือไม่ 
     2.2 เม่ือมอบหมายให้นกัเรียนอ่านเร่ืองราวใด ครูจ าเป็นตอ้งตั้งค  าถามให้สอดคลอ้ง

กบัเหตุการณ์ในเร่ือง นกัเรียนหาค าตอบเป็นตอน ๆ ไปโดยล าดบั 
     2.3 ฝึกให้นกัเรียนอ่านบทความท่ีให้ความรู้ แลว้ให้ตั้งหัวขอ้เร่ือง ช่ือเร่ืองไวแ้ต่ละ   

อนุเฉท เร่ืองนั้นอาจมี 2 – 3 หรือหลายอนุเฉท 
     2.4 ในการตรวจสอบหรือการตั้งช่ือเร่ืองแต่ละอนุเฉทนั้น ควรจะมีการอภิปรายว่า   

ควรจะตั้งช่ืออนุเฉทนั้นอยา่งไรจึงจะเหมาะสม และช่ือเร่ืองจะคลุมเร่ืองราวนั้น ๆ ไดดี้ 
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     2.5 ให้นักเรียนรวบรวม 2 – 3 อนุเฉท หรือหลายอนุเฉทนั้ น เป็นหัวเร่ืองหรือ
ประโยคหรือท าใหเ้ร่ืองสั้นเขา้ 

     2.6 ฝึกให้นกัเรียนอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั ดูช่ือเร่ืองและคอลมัน์ จะเห็นวา่มีการตั้ง
ช่ือไว ้แลว้ลองคน้หาคอลมัน์ท่ีจะอ่านในหน้าอ่ืน ๆ บ่อย ๆ เด็กจะเขา้ใจเร่ือง การตั้งช่ือเร่ืองแต่ละ
เร่ืองในขอ้ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งดี 

     2.7 ฝึกให้นกัเรียนสังเกตดูว่า ประโยคใดเป็นประโยคใจความส าคญัของเร่ืองและ
ประโยคใดเป็นประโยคพลความ 

     2.8 ในการอ่านบทความ เร่ืองราว หรือหนงัสือสังคมศึกษาและอ่ืน ๆ ให้นกัเรียนใช้
วธีิขีดเส้นใตเ้ฉพาะขอ้ความท่ีส าคญัไวเ้ป็นตอน ๆ  

     2.9 ให้หลอมขอ้ความท่ียน่ยอ่หรือขีดเส้นใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกนัแลว้ปรุงแต่งให้ขอ้ความ
กลมกลืนกนัก็จะกลายเป็นการยอ่เร่ือง 

     2.10 ลองตรวจขอ้ความท่ียอ่เร่ืองไวอี้กคร้ังหน่ึงวา่ มีความสอดคลอ้งกนั ครอบคลุม
และบอกเร่ืองย่อเฉพาะจุดส าคญัในเร่ืองดี และเป็นไปตามค าสั่งท่ีก าหนดว่าให้ย่อเร่ืองนั้นไม่เกิน     
4 – 8 บรรทดั แลว้แต่กรณี 

     2.11 จ าเป็นตอ้งใหน้กัเรียนอ่านค าน าของหนงัสือท่ีจะอ่านเพื่อจะไดรั้บทราบเจตนา
ของผูแ้ต่ง ผูเ้รียบเรียง มกัจะเขียนบอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเขียนไวใ้นค าน า 

     2.12 บทความส่วนใหญ่จะเน้นสาระส าคญัหรือสรุปใจความส าคญัไวต้อนท้าย        
ของเร่ืองอย่างท่ีเราเรียกว่าบทสรุป เม่ือเป็นดงัน้ีบทสรุปอาจเป็นแนวทางในการย่อความส าคญั    
ของเร่ืองไดดี้ส่วนหน่ึง 

     2.13 เม่ือฝึกขั้นตอนท่ีเสนอแนะไวโ้ดยสม ่าเสมอ ก็ควรให้นักเรียนอ่านเร่ืองราว
ทั้งหมด และย่อเร่ืองโดยทนัทีก็อาจจะท าได้ ทั้ งน้ีเพราะเด็กมีทกัษะในการเข้าใจภาษาเพียงพอ      
เม่ืออ่านเร่ืองราวแลว้จะบนัทึกยอ่ไดท้นัที 

     2 .14  ฝึกให้ อ่ านแล้วท ารายงานห รือรายงานด้วยปาก เป ล่ าหน้ าชั้ น เรียน                         
โดยก าหนดเวลาแต่ละกลุ่มเขา้ไว ้เม่ือครูมอบหวัเร่ืองใหญ่ เด็กจะรู้จกัช่วยกนัแบ่งงานท่ีไปคน้ควา้ 
ย่อเร่ืองแต่ละหัวขอ้ย่อย แล้วรวมกลุ่มเพื่อส ารวจสาระส าคญัท่ีตอ้งรายงานอาจแบ่งกนัท าหน้าท่ี
รายงานเร่ืองนั้นไดดี้อีกดว้ย 

     2.15 ควรจดัแบ่งงานผลดัเปล่ียนกนัยอ่ข่าวเหตุการณ์จากหนงัสือพิมพ ์โดยฝึกเสนอ
ข่าวส าคญัอยา่งยน่ยอ่ท่ีป้ายประกาศเป็นประจ า จะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเพื่อเก็บใจความ
ส าคญัไดดี้อีกทางหน่ึง 
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 3. น าผลของค าตอบหรือการตั้งช่ือเร่ืองมาอภิปราย ตรวจสอบโดยการอ่านออกเสียง
เพื่อใหฟั้งแลว้ตอบค าถามหรือบอกช่ือเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 4. ให้ผูเ้รียนน าผลของค าตอบในขอ้ 3 มาตรวจสอบวา่ช่ือเร่ืองนั้นตรงกบัประโยคใด
หรือประโยคใดบอกช่ือเร่ือง ประโยคใดบอกใจความส าคญัของอนุเฉทท่ีอ่าน ให้ผูเ้รียนขีดเส้นใต ้  
ท่ีประโยคบอกใจความนั้น ๆ 

 5. เรียบเรียงประโยคบอกใจความแต่ละอนุเฉทตามล าดบั โดยเพิ่มค าเช่ือมและเกลา
ภาษาใหไดค้วามต่อเน่ือง อาจสลบัตอนก็ได ้(ถา้ไดค้วามดีกวา่) 

 6. อ่านทบทวนโดยการอ่านออกเสียงเพื่อใชก้ารฟังตรวจสอบใจความส าคญั (เร่ืองยอ่) 
โดยกลุ่ม หากเป็นงานรายบุคคลใหใ้ชก้ารอ่านในใจตรวจสอบเอง 

 7. ก าหนดการตั้ งช่ือเร่ือง บอกแหล่งท่ีมาของเร่ืองให้ชัดเจน รวมทั้ งผู ้เขียนหรือ
ส านกัพิมพแ์ลว้แต่กรณี 

 กรมวชิาการ (2546) เสนอแนวทางการอ่านจบัใจความใหบ้รรลุจุดประสงค ์มีดงัน้ี 
 1. ตั้ งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เช่น อ่านเพื่อหาความรู้ อ่านเพื่ อความ

เพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนาของผูเ้ขียน เพราะเป็นแนวทางให้ก าหนดการอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสม                 
และจบัใจความหรือค าตอบไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 2. ส ารวจส่วนประกอบของหนงัสืออยา่งคร่าว ๆ เช่น ช่ือเร่ือง ค าน า สารบญั ค าช้ีแจง
การใช้หนงัสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองหรือหนงัสือท่ีอ่านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 3. ท าความเขา้ใจลกัษณะของหนงัสือวา่ประเภทใด เช่น สารคดี ต ารา บทความ ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้แนวทางในการอ่านจบัใจความส าคญัไดง่้าย 

 4. ใชค้วามสามารถทางภาษาในดา้นการแปลความหมายของค า ประโยค และขอ้ความ
ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

 5. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านมาประกอบ จะท าให้เขา้ใจและ        
จบัใจความท่ีอ่านไดง่้ายและรวดเร็ว 

 สรุปได้ว่า การสอนอ่านจับใจความส าคัญเป็นการมุ่งเน้นสาระของเร่ืองท่ีอ่าน              
เป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนให้กบัผูเ้รียนอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้อ่านเร่ืองแลว้บอกสาระของเร่ืองไดว้่า 
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร และสรุปใจความส าคญัของเร่ืองได ้ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีครู
ต้องฝึกให้แก่ผูเ้รียน เพื่อการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และเพิ่มประสบการณ์ในการอ่าน           
จะท าใหก้ารอ่านจบัใจความส าคญัประสบความส าเร็จ สามารถน าไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 การประเมินผลความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั 
 สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545) ไดเ้สนอการประเมินการอ่านจบัใจความโดยใชเ้กณฑ์

มาตรฐานพิจารณาเน้ือเร่ืองท่ีอ่านจบัใจความไว ้2 วธีิ คือ 
 1. การใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบทดสอบ ผูอ่้านจะตอ้งตอบค าถามไดร้้อยละ 70 ข้ึนไป     

การยึดเกณฑ์น้ี นกัการศึกษามีความเห็นวา่ผูอ่้านไดพ้ลาดเน้ือหาบางตอนไปร้อยละ 30 แลว้หากยึด
เกณฑป์ระเมินท่ีต ่ากวา่น้ี จะท าใหมี้ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง 

 2. การใช้แบบประเมินค่า โดยใช้ระดับตวัอกัษรแล้วตีค่าออกมาเป็นคะแนน เช่น         
เม่ือผูอ่้านประเมินการอ่านจบัใจความของตนแลว้รวมคะแนนทั้งหมดในแต่ละช่อง สมมติให้แบบ
ประเมินค่าทั้งหมดมี 20 ขอ้ มีระดบัตวัเลือก 4 ระดบัตวัอกัษร 4 ระดบั คือ มาก ปานกลาง นอ้ย และ
น้อยท่ีสุด มีค่าคะแนนเป็น 4 3 2 1 ตามล าดบั ถา้เคร่ืองหมายในช่อง “มาก” ทุกช่องจะไดค้ะแนน
เตม็ 80 คะแนน ระดบัคะแนนท่ีไดมี้ขอบเขตดงัน้ี  

 คะแนน 72 – 80  เท่ากบั 4 หมายถึง  ดี  
 คะแนน 52 – 71 เท่ากบั 3 หมายถึง  ค่อนขา้งดี  
 คะแนน 32 – 51 เท่ากบั 2 หมายถึง  พอใช ้ 
 คะแนน 0 – 31 เท่ากบั 1  หมายถึง  ปรับปรุง  
 ผูอ่้านท่ีประเมินการอ่านจบัใจความของตนแล้ว หากรวมคะแนนแล้วอยู่ในระดบั 4   

และ 3  แสดงวา่มีความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีน่าพอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดอ้ยูใ่นระดบั 2 หรือ 1 
ผูอ่้านควรปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการอ่านจบัใจความใหดี้ข้ึน   

 กรมวิชาการ (2546) ได้เสนอแนวทางการทดสอบทางภาษาด้านทกัษะการอ่านจบั
ใจความ ส าคญั ดงัน้ี 

 1. การอ่านจบัใจความ เป็นการทดสอบการรับรู้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ วารสาร
ประกาศ โฆษณา จดหมาย ฯลฯ กิจกรรมในการทดสอบทกัษะการอ่าน จ าแนกไดด้งัน้ี 

     1.1 กิจกรรมท่ีเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้ขา้สอบได้อ่านขอ้ความท่ีมีความยาวตามความ
เหมาะสมท่ีเป็นงานเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์และวารสาร รายละเอียด
สนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดท่ีแยง้กนัเพื่อให้ขอ้มูลตรงกนัข้าม ตลอดทั้งเขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งรายละเอียดดว้ยกนั 

     1.2 ความสามารถอ่านจบัใจความส าคญั สามารถระบุแก่นเร่ือง หวัเร่ืองและใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้

     1.3 ความสามารถวิ เคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเน้ือความและ
สุนทรียศาสตร์ของการใชภ้าษา สามารถใชค้วามรู้ดา้นค าศพัท ์ไวยากรณ์ ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านและ
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ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบ ลีลาภาษาท่ีใชใ้นบทอ่านท่ีเป็นตวักระตุน้ วิเคราะห์ ประเมินและสรุปไดว้า่
สารท่ีอ่านนั้นเป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใช้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เจตนาทศันคติ   
ของผู ้เขียนท่ีแฝงอยู่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ถึงเหตุผลท่ี เกิดข้ึนต่อความมั่นคง น่าเช่ือถือ                    
ของสมมติฐานท่ีผูเ้ขียนตั้งไว ้ความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิภาพ
ของการอ่านนั้นไดว้่า มีความชัดเจนเขา้สู่ประเด็นอย่างไม่ออ้มคอ้มและใช้ภาษาได้อย่างกระชับ 
ความสามารถในระดบัน้ีเป็นระดบัสูงซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัตน้ ๆ เป็นพื้นฐาน การก าหนด
ระดบัความสามารถขา้งตน้เป็นล าดบัขั้นตอนท่ีข้ึนต่อกนัและการก าหนดความสามารถตามเกณฑ ์
อาจใชม้าตราส่วนประเมินค่าเป็นระดบั ดงัน้ี 

 1   หมายถึง  ไม่มีความสามารถ 
 2   หมายถึง  มีความสามารถนอ้ย 
 3   หมายถึง  มีความสามารถพอประมาณ 
 4   หมายถึง  มีความสามารถมาก 
 5   หมายถึง  มีความสามารถยอดเยีย่ม   
 สรุปได้ว่า การวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า  

สามารถวดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนไดห้ลายวธีิ เช่น วดัผลและประเมินผลโดยการทดสอบ 
การวดัผลอย่างเป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการและการใช้เคร่ืองมือวดัผลท่ีเป็นแบบทดสอบ 
รวมทั้ง การใชแ้บบ ประเมินค่า และการท่ีครูจะใชว้ธีิใดข้ึนอยูก่บัจุดหมายในการประเมินคร้ังนั้น ๆ 

 
2.4  การตั้งค าถามโดยใช้เทคนิค 5W1H  

 การตั้งประเด็นถามตอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใช้
ค  าถาม  5W1H  ซ่ึ ง เป็น ส่ วนห น่ึ งของค าถาม  6 ประ เภทตามความ คิดของบ ลูม  (Bloom)               
วิทวฒัน์ ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549, น.85-86) ได้กล่าวไวแ้ละมีความ
สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ประกอบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1. Who (ใคร) บุคคลส าคญัท่ีเป็นตวัประกอบหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะได้รับผลกระทบ     
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เช่น ใครอยู่ในเหตุการณ์บา้ง ใครน่าจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์เช่นน้ีบา้ง 
ใครน่าจะเป็นคนท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นน้ีมากท่ีสุด 

 2. What (อะไร) ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เช่น เกิดอะไรข้ึนบา้ง มีอะไรเก่ียวขอ้ง        
กบัเหตุการณ์น้ี หลกัฐานท่ีส าคญัท่ีสุดคืออะไร สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์น้ีคืออะไร 
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 3. Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งท่ีเกิดเหตุการณ์ เช่น เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีไหน 
เหตุการณ์น้ีน่าจะเกิดข้ึนท่ีใดมากท่ีสุด 

 4. When (เม่ือไร) เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นได้เกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน เช่น เหตุการณ์นั้น
น่าจะเกิดข้ึนเม่ือไร เวลาใดบา้งท่ีสถานการณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้

 5.Why (ท าไม) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีท าให้เกิดข้ึน เช่น เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี เป็นเวลาน้ี 
เป็นสถานท่ีน้ี เพราะเหตุใดเหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึน ท าไมจึงเกิดเร่ืองน้ี 

 6. How (อย่างไร) รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังจะเกิดข้ึนว่ามีความ
เป็นไปได้ในลักษณะใด เช่น เขาท าส่ิงน้ีได้อย่างไร ล าดับเหตุการณ์น้ีดูว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มีหลกัในการพิจารณาคนดีอยา่งไรบา้ง 

 
2.5  เทคนิคการใช้ค าถาม  

 ความส าคญัของการใชค้  าถาม 
 ทิศนา แขมมณี (2548, น.407) ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้ควรค านึงและพึงระวงัใน

การใชค้  าถามดงัน้ี 
 1. ถามค าถามทีละค าถาม ไม่ควรถามหลายค าถามติดต่อกนั 
 2. ค าถามแต่ละค าถาม ไม่ควรมีประเด็นมากเกินไป 
 3. ค าถามควรชัดเจน  ถ้าค าถามกวา้งเกินไป ผูเ้รียนตอบไม่ตรงประเด็น ควรปรับ

ค าถามใหเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
 4. ค าถามไม่ควรยาวเกินไป ผูเ้รียนหรือผูต้อบจะจ าประเด็นไม่ได้ หรืออาจจะหลง

ประเด็นไปได ้
 5. ควรใชน้ ้าเสียงและท่าทางท่ีเหมาะสมประกอบการถาม 
 6. เม่ือถามค าถามแล้วควรให้เวลาผูเ้รียนคิด  (Wait Time) พอสมควร จากการวิจัย        

ของ Cruickshank (ทิศนา แขมมณี. 2548, น.407 ; อา้งอิงมาจาก Cruickshank. 1995, น.346) พบว่า        
ถ้าผูส้อนให้เวลาแก่ผูเ้รียนคิดประมาณ 3 - 5 นาที ผูเ้รียนจะสามารถตอบค าถามได้ยาวข้ึนและมี
คุณภาพมากข้ึน 

 7. ไม่ควรทวนค าถาม และไม่ควรทวนค าตอบของผูเ้รียนบ่อย ๆ 
 8. ผูส้อนควรให้ค  าชมแก่ผูเ้รียนบา้ง แต่ไม่บ่อยเกินไป ควรเป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียนแต่ละคน และควรพยายามค่อย ๆ เปล่ียนการเสริมแรงจากภายนอกไปสู่การเสริมแรง
ภายใน 

 9. หลีกเล่ียงการชมประเภท ดี........แต่........ 
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 10. การชมตอ้งมีฐานจากความเป็นจริง และความจริงใจ 
 11. ถามผูเ้รียนและให้โอกาสผูเ้รียนในการตอบอยา่งทัว่ถึงใหค้วามเสมอภาคแก่ผูเ้รียน

ทั้งชายและหญิง ทั้งเก่งและอ่อน ทั้งท่ีสนใจและไม่สนใจ 
 12. เม่ือถามค าถามแลว้ ผูส้อนควรเรียกให้ผูเ้รียนตอบเป็นรายบุคคล ไม่ควรให้ผูเ้รียน

ตอบพร้อมกนั 
 13. เม่ือถามแล้วไม่มีผูใ้ดตอบได้ ควรตั้ งค  าถามใหม่ โดยใช้ค  าถามท่ีง่ายข้ึนหรือ

อธิบายขยายความ หรือให้แนวทางในการตอบการใชค้  าถามเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียน
คน้หาแนวคิดได้ ค าถามมีหลายประเภท ค าถามบางประเภทกระตุน้ให้นักเรียนคิด บางค าถาม
ปลุกใหต่ื้น หรือเร้าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจเพื่ออ่านสารตามท่ีครูไดแ้นะน าหรือมอบหมาย 

 ประเภทของค าถาม     
 กรมวชิาการ (2541, น.56-59) ไดแ้บ่งประเภทของค าถามออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี  
 1. ค าถามเพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น มีเหตุการณ์อะไรบา้ง   
 2. ค าถามเพื่อใหเ้กิดความคิดไดห้ลากหลาย เช่น จะน าไปใชท้  าอะไรไดบ้า้ง  
 3. ค าถามเพื่อตรวจสอบวา่เป็นความคิดท่ีถูกทาง เช่น เกิดประโยชน์อะไร  
 4. ค าถามเพื่อหาความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล เช่น ท าไมจึงท าอยา่งนั้น  
 5. ค าถามเพื่อหาความคิดลึกซ้ึง เช่น ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  
 6. ค าถามเพื่อหาความคิดท่ีกวา้งไกล เช่น เร่ืองน้ีมีความหมายอยา่งไร  
 7. ค าถามเพื่อใหเ้กิดความคิดท่ีชดัเจน เช่น เร่ืองน้ีมีความหมายอยา่งไร  
 8. ค าถามเพื่อใหเ้กิดความคิดอยา่งละเอียด เช่น เร่ืองน้ีมีรายละเอียดอะไรท่ีส าคญั  
 ภพ เลาหไพบูลย ์(2542, น.194-195) ไดแ้บ่งค าถามตามรูปแบบของกิลฟอร์ด ออกเป็น 

5  ประเภท ดงัน้ี  
 1. ค าถามงานประจ า  (Routine Questions) เป็นค าถามท่ี เก่ียวกับการจัดการใน

หอ้งเรียนการยกยอ่งชมเชย และการช้ีน าพฤติกรรมการเรียน เช่น นกัเรียนท าการบา้นเรียบร้อยหรือ
ยงั 

 2. ค าถามความรู้ความจ า  (Cognitive Memory Questions) เป็นค าถามท่ีให้ผู ้เรียน         
บอกขอ้เท็จจริงหรือเน้ือหาความรู้ท่ีจดจ าไว ้โดยใช้กระบวนการจดจ า ท่องจ าหรือระลึกได้ เช่น    
ใครคน้พบก๊าซออกซิเจน  

 3. ค าถามความคิดสรุปแคบ (Convergent - Thought Questions) เป็นค าถามท่ีใหผู้เ้รียน 
วิเคราะห์และบูรณาการข้อเท็จจริง  อาจเป็นการแก้ปัญหา สรุปย่อความรู้หรืออธิบายล าดับขั้น       
ของเทคนิคหรือขอ้เสนอ เช่น กลอ้งจุลทรรศน์มีหลกัการท างานอยา่งไร  
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 4. ค าถามความคิดเปิดกวา้ง (Divergent- Thought Questions) เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้รียน     
ใช้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีโดยอิสระ ท าให้ผูเ้รียนคิดริเร่ิมงานดว้ยตนเองโดยท่ีครู
ไม่ไดค้าดหวงั เช่น ถา้ถูกเลือกให้เป็นคนแรกท่ีจะเยือนดาวพฤหัส  นกัเรียนจะเตรียมส าภาระและ
เคร่ืองมืออะไรบา้งท่ีจะน าไปดว้ย 

 5. ค าถามความคิดประเมิน (Evaluative – Though Questions) เป็นค าถามท่ีให้ผูเ้รียน
คิดพิจารณา ประเมินค่า โดยผู ้เรียนสร้างเกณฑ์การประเมินเอง  เช่น  นักเรียนคิดว่าใครเป็น
นกัวทิยาศาสตร์ผูย้ิง่ใหญ่ นิวตนัหรือไอสไตน์เพราะเหตุใด  

 วทิยาธร ท่อแกว้ (2543, น.28-31) ไดแ้บ่งประเภทของค าถามออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
 1. ค าถามเปิด เป็นค าถามท่ีเปิดกวา้งในการตอบ  เช่น “พวกเราคิดอย่างไรในการ

น าเสนอเร่ืองน้ี” ผูต้อบจะแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี แลว้แต่การจดัล าดบัความคิดของแต่ละคน 
 2. ค าถามปิด  เป็นค าถามท่ีก าหนดกรอบในการตอบ เช่น “ในการน าเสนอคร้ังน้ี

ประสบผลส าเร็จหรือไม่” ค าถามประเภทน้ีเป็นค าถามท่ีมุ่งประเด็นใหมี้การเลือกตอบ 
 3. ค าถามเปิดและปิด เป็นค าถามท่ีก าหนดกรอบให้ตอบและเปิดกวา้งในการแสดง    

ความคิดเห็นได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบท่ีก าหนดให้ เช่น “ในการน าเสนอคร้ังน้ีพวกเรามีความ 
คิดเห็นอยา่งไรในประเด็นต่อไปน้ี เน้ือหาท่ีน าเสนอ ส่ือท่ีใช ้บรรยากาศ” ในการตอบผูต้อบจะตอบ
ตามกรอบทั้งส่ีดา้น แต่จะตอบไดอ้ยา่งเสรีในแต่ละดา้น  

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การแบ่งประเภทของค าถามจากแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดท่ีกล่าวมา
ท าใหผู้ศึ้กษาคน้ควา้ไดรู้้แนวทางในการน าความรู้ไปบูรณาการเพื่อใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่านจบัใจความภาษาไทยไดอ้ยา่งหลากหลายและสามารถใชค้  าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั
วฒิุภาวะของผูเ้รียน 

 เทคนิคการใชค้  าถามในการเรียนการสอน 
 ภพ เลาหไพบูลย ์(2542, น.207-208) กล่าวถึงเทคนิคการใชค้  าถามดงัน้ี 
 1. เตรียมค าถามไวล่้วงหนา้ เพื่อใชไ้ปสู่ประเด็นท่ีตอ้งการ 
 2. ค านึงถึงลกัษณะของค าถามท่ีดี และถามใหเ้ป็นภาษาพูดง่าย ๆ 
 3. ใชค้  าถามหลายประเภททั้งค  าถามแบบแคบและแบบกวา้ง 
 4. ถามผูเ้รียนใหท้ัว่ถึงทั้งชั้น เพื่อใหทุ้กคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
 5. ไม่ควรให้ผูเ้รียนตอบพร้อมกนัทั้งชั้น เพราะจะท าให้ผูเ้รียนบางคนไม่สนใจค าถาม 

และครูประเมินไม่ไดว้า่ใครเกิดการเรียนรู้แลว้หรือไม่ 
 6. ให้ผูเ้รียนตอบค าถามด้วยความสมคัรใจ  การเรียกให้ผูเ้รียนตอบค าถามโดยท่ียงั        

ไม่พร้อมจะท าใหข้าดความมัน่ใจในการตอบ 
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 7. ไม่เรียกช่ือผูเ้รียนก่อนถาม เพราะคนอ่ืนจะไม่สนใจค าถามและไม่สนใจคิดหาค าตอ 
 8. เม่ือถามค าถามแลว้ ครูควรเวน้ระยะเวลาเพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด 
 9. ไม่ควรทวนค าถามหรือตอบค าถาม เพราะจะท าใหผู้เ้รียนไม่สนใจฟัง 
 10. ถามค าถามจากง่ายไปหายาก ซ่ึงจะเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนอยากตอบ 
 11. เม่ือได้ค  าตอบท่ียงัไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ ครูควรถามให้ผูเ้รียนขยายค าตอบ       

ใหช้ดัเจนลึกซ้ึงข้ึน 
 12. ควรใช้กิริยาท่าทาง และน ้ าเสียงเป็นส่วนประกอบในการถาม  ซ่ึงจะช่วยให้

บรรยากาศของการใชค้  าถามดียิง่ข้ึน 
 13. เม่ือถามค าถามแลว้ ครูไม่ควรช้ีแนวทางหรือค าตอบให้นกัเรียนทนัทีหรือครูตอบ

ค าถามเอง เพราะจะท าใหผู้เ้รียนไม่คิด 
 14. เม่ือผูเ้รียนตอบถูก ครูควรกล่าวค าชมเพื่อเป็นก าลงัใจให้ผูเ้รียนอยากตอบค าถาม

ต่อไป แต่เม่ือผูเ้รียนตอบผดิไม่ควรต าหนิ 
 กรมวชิาการ (2546, น.80) กล่าวถึงเทคนิคการใชค้  าถามดงัน้ี 
 1. ควรตั้งค  าถามก่อนแลว้จึงเรียกช่ือนกัเรียนท่ีจะซกัถาม (กรณีถามรายบุคคล) และตั้ง

ค  าถามดว้ยความยิม้แยม้เป็นกนัเอง ไม่เครียด 
 2. วางแผนในการตั้งค  าถามก่อน 
 3. ตั้ งค  าถามหลากหลาย ครอบคลุมวตัถุประสงค์เน้ือหา ถามค าถามระดับต ่ าถึง

ระดบัสูง 
 4. ถามค าถามทีละขอ้ อยา่ถามทีละหลายค าถามพร้อมกนั 
 5. ถามค าถามจากง่ายไปหายาก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการตอบค าถามท่ียากข้ึน 
 6. พยายามถามนกัเรียนใหท้ัว่ทุกคน อยา่ถามเฉพาะเจาะจงคนใดคนหน่ึง 
 7. ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่สมบูรณ์ ครูควรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมและให้แรงจูงใจหรือ

ขวญัก าลงัใจ 
 8. ถามค าถามซ ้ ากรณีท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจค าถามหรือฟังไม่ทนั 
 9. กรณีนกัเรียนไม่เขา้ใจค าถามซ่ึงเป็นค าท่ียาก ควรเปล่ียนค าถามท่ีง่าย ๆ 
 10. กรณีนักเรียนตอบไม่ได้ ครูควรช้ีแนะและบอกข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่ใจร้อน

แนะน าค าตอบจนเกินไป  
 สุวิทย์ มูลค า (2547, น.74) ได้กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค  าถามว่า           

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อนค าถามในลกัษณะ
ต่าง ๆท่ีเป็นค าถามท่ีดี สามารถพฒันาความคิดของผูเ้รียน ถามเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล
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วิเคราะห์  สังเคราะห์  หรือการประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหล่านั้ น  ศาสตราจารย์ Curtuis            
แห่งมหาวิทยาลยัมิชิแกนสหรัฐอเมริกา ไดจ้  าแนกค าถามออกเป็น 12 แบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถาม    
ท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายต่าง ๆ กนัพอสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ถามเพื่อเปรียบเทียบ  เพื่อให้ผูต้อบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่างซ่ึง
จะตอ้งคิดอยา่งรอบคอบเสียก่อนจึงจะตอบได ้เช่น สภาพภูมิประเทศของขั้วโลกเหนือและขั้วโลก
ใตเ้หมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2. ถามเพื่อการตดัสินใจ ผูต้อบจะตอ้งจ าแนกและตดัสินใจให้แน่นอน เช่นคนไทยท่ี
ประดิษฐฝ์นเทียมข้ึน คือ ม.ร.ว. เทพฤทธ์ิ เทวกุล ใช่หรือไม่ 

 3. ถามเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการถามเพื่อการแก้ไข
สถานการณ์ในสภาวะการต่าง ๆ โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น เม่ือเราหลงป่า
เราจะหาทางออกจากป่าไดอ้ยา่งไรจึงจะปลอดภยัท่ีสุด 

 4. ถามเพื่อการจ าแนก เพื่อตอ้งการให้ผูต้อบคิดจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่หรือจดัพวก
ใหม่ โดยอาศยัการเปรียบเทียบในด้านความแตกต่าง ความเหมือน ความสัมพนัธ์และการจดักลุ่ม
ใหม่ เช่น ส้มต า ประกอบดว้ยสารอาหารหมู่ใดบา้ง 

 5. ถามความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผล เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบสังเกตปรากฏการณ์ว่า
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร เช่น ฝนตกกบัลูกเห็บ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

 6. ถามเพื่อให้ทราบความมุ่งหมาย เป็นการถามท่ีให้ผูต้อบบอกความมุ่งหมายของ       
เน้ือเร่ือง เช่น หนงัสือเร่ืองพระมหาชนก เน้ือเร่ืองทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายส าคญัอะไรบา้ง 

 7. ถามเพื่อให้เกิดความคิดวิจารณ์ เป็นการถามเพื่อให้ผูต้อบคิดในเร่ืองความสมบูรณ์ 
ความถูกตอ้ง ซ่ึงก่อนจะตอบนนั้นผูต้อบตอ้งใคร่ครวญเสียก่อน เช่น เร่ืองการจดังานกีฬาสีท่ีผา่นมา 
มีอะไรท่ีเป็นบทเรียนท่ีตอ้งค านึงถึง อะไรบา้งท่ีคิดวา่ดี และอะไรท่ียงับกพร่องอยูค่วรแกไ้ข 

 8. ถามเพื่อให้แสดงความคิดเห็น  เพื่อให้ผูต้อบเกิดการสรุปผล ตดัสินใจโดยอาศยั
ขอ้มูล ความจริง หลกัการเป็นเกณฑ์ เช่น ผืนป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติกลายเป็นสภาพ
ป่าท่ีทรุดโทรมในปัจจุบนัคงเหลือผืนป่าไมร้วมทั้งป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์อีกเพียงไม่ถึงร้อยละ 
20 ของผนืดินทั้งหมด ท่านคิดวา่ อีก 10 ปีขา้งหนา้ประเทศของเราจะมีสภาพเป็นอยา่งไร 

 9. ถามเพื่อเกิดการอภิปราย เป็นการถามเพื่อให้ได้มีการถกเถียง  การพินิจพิจารณา       
การตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ท่านคิดวา่ควรสอนเพศศึกษาในโรงเรียนหรือไม่เพราะเหตุใด 

 10. ถามเพื่อให้ก าหนดนิยามหรือค าอธิบาย เป็นค าถามเพื่อให้สรุปความคิดรวบยอด
หรือ ความหมาย ค านิยาม ค าอธิบายในแต่ละค าหรือวลี เพื่อให้เร่ืองราวนั้นกระจ่างข้ึน เช่น โปรด
อธิบายค าวา่ “จดัระเบียบสังคม” โดยยอ่  
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 11. ถามเพื่อให้สังเกต ค าถามชนิดน้ีตอ้งการให้หาค าตอบโดยวิธีการสังเกต เช่น ในปี
น้ี    เพื่อน ๆ ของเราเดินทางมาโรงเรียน โดยวธีิใดมากท่ีสุด 

 12. ถามเพื่อย ัว่ยใุหเ้กิดค าถามใหม่ ๆ อีก ระหวา่งท่ีผูเ้รียนก าลงัคิด ก าลงัอ่านหรือก าลงั
ปฏิบติังานอยู ่ผูส้อนอาจถามถึงงานท่ีเขาก าลงัคิด ก าลงัท า ว่าพบปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น ขณะท่ี
นกัเรียนก าลงัทดลองเร่ืองการท าปุ๋ยชีวภาพ มีขอ้สงสัยอะไรบา้งหรือไม่  

 
2.6  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างชุดกจิกรรม   

 ชุดกิจกรรมเป็นส่ือนวตักรรมท่ีจัดท า ข้ึนเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือ
ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามปกติหรือเพื่อแกปั้ญหานักเรียน     
ท่ี เรียนไม่ทันหรือเรียน รู้ช้าซ่ึงมีรายละเอียดในการจัดท า ดังน้ี  การสร้างชุดกิจกรรมให้ มี
ประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้กับนักเรียนนั้น ตอ้งอาศยัหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้  และทฤษฏี      
การเรียนรู้ท่ี เป็นแนวคิดพื้นฐานของการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี  

 วิไลวรรณ วิภาจกัษณะกุล (2549, น.155) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ 
(Constructivisim theory) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง มีความเช่ือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ (Active Process) ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองและความรู้เก่ากบั
โครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
กระบวนการทางสติปัญญา ในการดูดซึมหรือดูดซบั และปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่า
กบัโครงสร้างทางสติปัญญาของตน โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก ช่วยให้ผูเ้รียนสร้าง     
องค์ความรู้ดว้ยตวัเอง ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ังเกตไดส้ ารวจจนพบปัญหา เพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหเ้กิดความสมบูรณ์ข้ึน 

 ทิศนา แขมณี (2550, น.51) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
(Thorndike’s Classical Connectionism) ซ่ึงตั้งกฎแห่งการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ดี เม่ือผูเ้รียนมีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ   

 2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ กระท าซ ้ า ๆ 
ดว้ยความเขา้ใจจะทา้ใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 

 3. กฎแห่งผลลพัธ์ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ ยอ่มอยากจะเรียนรู้
ต่อไป     
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 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 อุษา รัตนบุปผา (2547, น.16) ไดส้รุปไวว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ตามจุดประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลนอกจากน้ีแลว้ยงัทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้นอยา่งรวดเร็ว ท าให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
หรือเกิดความทอ้แทใ้นการเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจใหม่ 
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะท าใหเ้พื่อนเสียเวลาคอยหรือตามเพื่อนไม่ทนั  

 ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น.27) ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน  
ประกอบดว้ยส่ือ วสัดุ อุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช ้   
ในการเรียนการสอน และท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้  ทั้งด้าน
ความรู้ ดา้นทกัษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 

 ณภทัร พุทธสรณ์ (2551, น.21) ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนท่ีครูสร้าง
ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ     
ต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นชุด โดยผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตวัเอง มีครูเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า ในแต่ละชุด
ประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบท่ีน าหลกัการทางจิตวิทยามาใช้
ประกอบ เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 นลินี อินดีคา้ (2551, น.13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ การน าส่ือการสอนหลายอย่าง            
มาประสมกนัเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาวิชาให้แก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว บรรลุวตัถุประสงค์    
ในการเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้โดยให้ผูเ้รียนใช้เรียนดว้ยตนเอง หรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใช้ร่วมกนั 
เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้พอสรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึน
โดยมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นให้
นกัเรียนสามารถ ศึกษา และปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเอง โดยใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
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ประเภทของชุดกิจกรมการเรียนรู้  
 จากการศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้
ต่างกนัไดด้งัน้ี 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, น.94-95 ; อ้างถึงใน ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ 2548, น.27)         
ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมส าหรับประกอบการบรรยาย ส าหรับครู ใชเ้ป็นตวัก าหนดกิจกรรมและ
ส่ือการเรียนให้ครูใชป้ระกอบการบรรยาย เพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูให้ลดนอ้ยลง และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ีจะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้งชั้น 
 2. ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมน้ีมุง้เน้นท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ 
กิจกรรมร่วมกนั ชุดกิจกรรมน้ีจะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมยอ่ยท่ีมีจ านวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น 
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อยในระยะเร่ิมเท่านั้น ในขณะท ากิจกรรม
หากมีปัญหา ผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ   
 3. ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพื่อให้ผูเ้รียนใช้เรียน       
ด้วยตนเองตามล าดับขั้นความสามารถของแต่ละบุคคล เม่ือจบแล้วจะท าการทดสอบประเมิน
ความกา้วหน้า และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดบัเม่ือมีปัญหา จะปรึกษากนัไดร้ะหว่างผูเ้รียนและ
ผูส้อนพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น.142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า        
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือ     
การสอนให้ครูไดใ้ช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย  โดยมีหวัขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยาย และกิจกรรม   
ท่ีจัดไวต้ามล าดับขั้นตอน ส่ือท่ีใช้อาจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียง  แผนภูมิ 
ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่ม 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมกลุ่ม มุ่งให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน      
ซ่ึงอาจจดัการเรียนการสอนเป็นศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเร่ือง จดัประเด็นเน้ือหาหน่วยความรู้
ท่ีเป็นอิสระจากกนั สามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสัดส่วนเน้ือหาใกล้เคียงกัน     
อาจจดัหน่วยความรู้ให้ไดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ือง ตามสัดส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละเร่ือง 
และเวลาท่ีใช้ศึกษาในแต่ละศูนย์ กิจกรรมในศูนย์จดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคล หรือเรียน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีส่ือการเรียน บทเรียน แบบฝึก ครบตามจ านวนนกัเรียนในแต่ละศูนย ์

 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน เพื่อให้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามล าดบันั้น ความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้จะทดสอบประเมินผล
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ความก้าวหน้า แล้วจึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ต่อไปตามล าดบั ถ้ามีปัญหานักเรียนสามารถปรึกษากนัได ้   
โดยผูส้อนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะน า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี จดัข้ึนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ   
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปได้ถึงขีดสุดของความสามารถเป็น
รายบุคคล  

 จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น     
แบ่ งตามลักษณะของผู ้ใช้  โดยชุดกิจกรรมการเรียน รู้  ช่วยตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน  เพื่อให้นักเรียนบรรลุว ัตถุประสงค์                  
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีค าแนะน า วธีิการใช ้และการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน จากง่ายไปสู่ยาก ท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ
ได้ด้วยตนเอง และเป็นไปในแนวเดียวกัน ทั้ งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการก าหนด
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีแน่นอน และชัดเจนในการท่ีจะให้นักเรียนท ากิจกรรม และแสดง
พฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะประเมิน 

 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนนั้น ผูส้ร้าง 

จ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง เพื่อจะได้ก าหนด
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมท่ีต้องการสร้างข้ึน ซ่ึงได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

 ฮุสตนั และคนอ่ืน ๆ (Houston ; et al. 1972, น.10-15) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ      
ชุดการเรียนไว ้ดงัน้ี  

 1. ค าช้ีแจง (Prospectus) ในส่วนน้ีจะอธิบายถึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายขอบข่าย    
ชุดการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมด  
ในชุดการเรียน     

 2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) คือ ข้อความท่ีแจ่มชัด ไม่ก ากวม ท่ีก าหนดว่าผู ้เรียน             
จะประสบความส าเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

 3. การประเมินผลเบ้ืองตน้ (Pre-assessment) มีจุดประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อทราบวา่
ผูเ้รียนอยูใ่นขั้นการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูวา่เขาไดส้ัมฤทธิผลตามจุดประสงค์
เพียงใด การประเมินเบ้ืองตน้น้ี อาจจะอยูใ่นรูปของการทดสอบแบบขอ้เขียน ปากเปล่า การท างาน 
ปฏิกิริยา ตอบสนองต่อค าถามง่าย ๆ เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

 4. การก าหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ การก าหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินขั้นสุดทา้ย (Post - assessment) เป็นขอ้ทดสอบเพื่อวดัผลการเรียนหลงัจากท่ีเรียนแลว้ 
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 ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
 นกัการศึกษาหลายท่าน ไดเ้สนอขั้นตอนการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

ยดึเป็นหลกัในการสร้างวา่จะตอ้งดา้เนินการอยา่งไรไว ้ดงัน้ี 
 สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550, น.53-55) กล่าวว่า ขั้นตอนในการผลิตชุด

กิจกรรมการเรียนรู้มี 11 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดเร่ืองเพื่อท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจก าหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ

ก าหนดเร่ืองใหม่ข้ึนมาก็ได ้การจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา และลกัษณะการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัยอ่มไม่
เหมือนกนั  

 2. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา หรือบูรณา
การ แบบสหวทิยาการไดต้ามความเหมาะสม 

 3. จดัเป็นหน่วยการสอนจะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหน่ึง ๆ จะใช้เวลานานเท่าใดนั้น    
ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นนกัเรียน 

 4. ก าหนดหัวเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้    
แต่ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ๆ หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4 – 6 ขอ้ 

 5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้นักเรียน         
เกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการแนวคิดอะไร  ถ้าผูส้อนเองยงัไม่ชัดเจนว่าจะให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง การก าหนดกรอบความคิดหรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซ่ึงจะรวม
ไปถึงการจดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ก็จะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

 6. ก าหนดจุดประสงค์การสอน  หมายถึง  จุดประสงค์ทั่วไป  และจุดประสงค ์                   
เชิงพฤติกรรม รวมทั้งการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

 7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอน  กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่ง     
ท่ีนกัเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามบตัรค าสั่ง การเขียนภาพ การทดลอง การตอบ
ค าถาม การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 

 8. ก าหนดแบบประเมินผล  ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับว ัตถุประสงค ์                 
เชิงพฤติกรรม  โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์  (การวดัผลท่ียึดเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้           
ในวตัถุประสงค์ โดยไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลังจากผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
มากนอ้ยเพียงใด 
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 9. เลือก และผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการท่ีผูส้อนใช ้ถือเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเท่ียง     
ก่อนน าไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 10. สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพื่อทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน  ควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหา และกิจกรรมท่ีก าหนดให้เกิดการเรียนรู้             
โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ  ข้อสอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเน้น             
กรอบความรู้ส าคัญในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพื่อความจ าเพียง          
อย่างเดียว และเม่ือสร้างเสร็จแล้วควรท าเฉลยไวใ้ห้พร้อม  ก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตอ้งน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้จริง 
เช่น ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ข ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความ
ตรงของเน้ือหา เป็นตน้ 

 
2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม  

บุญชม ศรีสะอาด (2546, น .156-157) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถก าหนดได้หลากลายข้ึนอยู่กับผูว้ิจยัจะ
ก าหนดถา้ตอ้งการประสิทธิภาพสูง ก็ก าหนดค่าไวสู้ง เช่น 90/90 แต่การก าหนดเกณฑ์ไวสู้ง อาจพบ
ปัญหาวา่ไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้การท่ีจะให้นกัเรียนส่วนมากท าคะแนนไดจ้วนเต็ม มี
ค่าเฉล่ียจวนเตม็ คือ ร้อยละ 90 ข้ึนไปไม่ใช่เร่ืองง่าย ดงันั้น จึงไม่ค่อยพบวา่มีการตั้งเกณฑ ์90/90 ใน
งานวิจยั บางเร่ืองตั้งเกณฑ์ไวต้  ่ากว่า 80 ทั้งดา้นกระบวนการและผลโดยรวม เช่น ตั้งเกณฑ์ 70/70 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นว่าเร่ืองนั้นโดยธรรมชาติแลว้เป็นเร่ืองท่ียาก เช่น วิชาเรขาคณิต เป็นตน้ การตั้ง
เกณฑ์ไวสู้งจะพบว่าไม่อาจบรรลุผลได้  อย่างไรก็ตาม ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไวต้  ่าเกินไป เช่น ต ่ากว่า 
70/70 ทั้ งน้ีเพราะถ้าส่ิงท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพจริงแล้วจะตอ้งสามารถพฒันานักเรียน                  
ให้บรรลุผลระดบัสูงเป็นส่วนใหญ่ได้ การตั้งเกณฑ์ 50/50 หรือ 60/60 แสดงถึงว่าสามารถพฒันา
นกัเรียนได้โดยเฉล่ียคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มหรือมากกว่าคร่ึงหน่ึงเล็กน้อย ซ่ึงไม่น่าจะเพียงพอ 
ควรพฒันาไดม้ากกวา่นั้น   
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2. การเขียนเกณฑ์ 80/80 ไม่ได้หมายถึงอัตรส่วนหรือสัดส่วนระหว่าง 2 ส่วนน้ี 
โดยทัว่ไปไม่ไดแ้ปลความหมายโดยการน ามาเปรียบเทียบกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัอาจไม่ได้เขียนในรูป 
80/80 แต่เขียนในรูปอ่ืน เช่น 80,80 หรือแมก้ระทัง่เขียนว่าในเกณฑ์ 80 % ทั้งกระบวนการและผล
โดยรวมก็ได้ การเขียน 80/80 เป็นเพียงการแยกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการซ่ึงเป็น
ตวัเลข 80 ตวัหนา้กบัประสิทธิภาพของผลรวม ซ่ึงเป็น 80 ตวัหลงั   

3. ผูว้ิจยัอาจตั้งแกณฑ์ 2 ส่วนไม่เท่ากนัก็ได ้เช่น 70/80 ซ่ึงหมายความวา่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการการใช้ 70 % ส่วนประสิทธิภาพของผลรวมโดยใช้ 80 % ซ่ึงไม่นิยมก าหนดใน
ลกัษณะดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่จ  าเป็นท่ีจะท าอะไรให้สอดคลอ้งกบัความนิยม ขอ้ส าคญั คือ 
เหตุผลเบ้ืองหลังของการตั้ งเกณฑ์ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าการตั้งเกณฑ์แบบ 80/80 นั้ นมีความ
เหมาะสมมีเหตุผลดีกวา่  

ซ่ึงในการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนจากผลระหว่างด าเนินการและผลเม่ือส้ินสุด                     
การด าเนินการ โดยใชเ้กณฑ ์80/80 มีความหมาย ดงัน้ี 

80 ตวัแรก เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพกระบวนการ   
80 ตวัหลงั เป็นเกณฑป์ระสิทธิภาพผลรวม 
 

2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
ภคณัฐ เกษมสุข (2553, น.บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝีก
ทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค  าถาม 
5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพในดา้นความเท่ียงตรงสูง    
เช่ือถือได้ เน่ืองจากมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละขอ้รายการใบแบบประเมินตั้งแต่    
0.80 ข้ึนไป และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เฉล่ียรวม เท่ากบั 86.62/86.05 โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเท่ากับ 86.62 และมีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 86.05 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
และเทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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จิราภรณ์ บุญณรงค ์(2554, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบั
ใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กบัวิธีสอนแบบ
ปกติ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนดว้ย
เทคนิค KWL และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการสอนด้วย
เทคนิค KWL กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 
วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) จงัหวดันครปฐม ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาก 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยใช้ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองดว้ยเทคนิคการสอน KWL และอีก
ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ ใชเ้วลาทดลอง 10 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความดว้ยเทคนิค KWL แผนการจดัการ
เรียนรู้การอ่านจบัใจความด้วยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเทคนิค KWL ผลการวิจัยพบว่า             
1) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค 
KWL สูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิค KWL หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนดว้ย
เทคนิค KWL อยูใ่นระดบัมาก   

ฐิตารีย ์เกิดสมกาล (2555, น.บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญัและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้              
แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD          
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน      
การอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กบัเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย 70 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลอง ได้แก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับางตะพาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 ห้องเรียน 
รวม 24 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD วิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 แผน               
12 ชัว่โมง 2) แบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ        
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวดัเจตคติต่อวิชาภาษาไทย จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบถาม    
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
ก่อนจดัการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD         
สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉล่ียร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เจตคติต่อวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD        
สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นภาวรรณ ขาวผอ่ง (2557, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความดว้ย      
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน        
จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง         
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี 3 โรงเรียนวดัศรีคคัณางค ์จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 44 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม แลว้น ามา
ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยก่อนเรียน โดยน าผลคะแนนจาก      
การทดสอบมาแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คละความสามารถ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม   
ท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัด            
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที 2) แผนการจดัการเรียนรู้         
แบบปกติ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย 4) แบบวดัเจตคติ      
ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 5) แบบบนัทึกภาคสนาม ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน     
จบัใจความวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อ     
การเรียนวชิาภาษาไทยสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ซาวาดซ์กา (Zawadzka, 2007, p.Abstract) ศึกษาการใช้กลวิธีการสอนแบบ PQ4R                  
เพื่อส่งเสริมการจ าค าศัพท์โดยใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาริทาม เมืองสซชิน ประเทศ
โปแลนด์ ผลการวิจยัพบวา่ การใชก้ลวิธีการสอนแบบ PQ4R เป็นเทคนิคช่วยจ าค าศพัท์และใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการจ าบทความ ซ่ึงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของ PQ4R ยงักระตุ้นและสนับสนุน        
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการจ า การใช้เทคนิคกลวิธีการสอน PQ4R ในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษจะช่วยส่งเสริมความจ าและความเขา้ใจ รวมถึงช่วยส่งเสริมการคิดในแต่ละขั้นตอน
กระบวนการของ PQ4R 

ร็อดลิ (Rodli , Mohammad, 2009, p.Abstract) ได้ท าการวิจัยสอนการอ่านใน MAN 
Mojokerto ซ่ึงความสามารถในการอ่านของนกัเรียนยงัไม่มีเพียงพอ การวิจยัน้ีออกแบบเพื่อพฒันา
ความเขา้ใจในการอ่านของนักเรียนเม่ือใช้กลวิธี PQ4R ในกิจกรรมท่ีใช้ PQ4R น้ีนักเรียนได้รับ
มอบหมายให้จับใจความเน้ือเร่ืองด้วยขั้ นตอน preview , question , read , reflect , recite และ 
review นกัเรียนกลุ่มทดลองมีอายุ 10 ปี จ  านวน 42 คน เป็นนกัเรียนของ MAN Mojokerto ใน East 
Java ปีการศึกษา 2008/2009 การวิจยัน้ีท า 2 รอบ แต่ละรอบมีการประชุมกนั 2 คร้ัง ขอ้มูลจากการ
วิจยัประกอบดว้ย 1) เอกสารการสังเกตการณ์ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของครูและของนกัเรียน       
และขั้ นตอนระหว่างการเส ริมด้วยกลยุท ธ์  PQ4R 2) บัน ทึกเก่ียวกับการติดตาม เอกสาร                      
การสังเกตการณ์ 3) ทดสอบเพื่อระบุความคืบหน้าความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน ซ่ึงงานวิจยั
แสดงให้เห็นว่าการให้การเสริมด้วยกลยุทธ์ PQ4R ในการสอนความเข้าใจในการอ่านสามารถ
ส่งเสริมทกัษะความเข้าใจของนักเรียนให้ดีข้ึนได้ ระบุว่าหลังจากใช้กลยุทธ์แล้วมีผลช่วยเพิ่ม
จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั 65 คะแนนในรอบแรกท่ีมีนักเรียนเพียง 25 คน    
จากจ านวนนักเรียน 42 คนหรือคิดเป็น 59.52 % แต่ในรอบท่ี 2 นักเรียนได้รับคะแนนมากกว่า     
หรือเท่ากับ 65 คะแนนเป็น 34 คนจากจ านวนนักเรียน 42 คน หรือคิดเป็น 80.45 % ถือเป็นการ
ประสบความส าเร็จในการท าให้คะแนนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีนักเรียนในชั้นเรียนยงัมีการแบ่งปัน
ความคิด การดูก่อนอ่าน การตอบค าถาม การอ่าน การสะท้อน การท่องและการตรวจทาน              
ดว้ยกลยทุธ์ PQ4R 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถ
ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้าง            
ชุดกิจกรรมร่วมกบัเทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H มาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทกัษะ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ เพื่อความเขา้ใจในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนของนกัเรียน 
ท าให้บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงั ไดค้  าตอบหรือผลผลิตตามท่ีวางแนวทางไวด้ว้ยเทคนิคการตั้งค  าถาม 
5W1H เป็นตวัส่งเสริมและช้ีแนวทางในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการอ่านของผูเ้รียน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H            

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยั   
ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.4  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี จ านวน 32 คน           
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ  านวน 4 แผน             

แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง 
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
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 4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 
5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 1 ฉบบั 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย  

1. แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ  านวน 4 แผน             
แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง ไดท้  าการสร้างตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 ศึกษาหลกัการและวิธีการสอน โดยใช้เทคนิค 5W1H จากเอกสารและงานวิจยั            
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

    1.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ในรายวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจบัใจความส าคญั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

    1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 6 เร่ืองการอ่านจบัใจความส าคญั โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ให้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชาและ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม                
12 ชัว่โมง ดงัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองการอ่านจบัใจความข่าว 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการอ่านจบัใจความสารคดี 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองการอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองการอ่านจบัใจความนิทาน  

    1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ให้ขอ้เสนอแนะและปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ดา้นภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียน การสอน การวดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และน า
ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดย
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ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, 
p.49-60)โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

+1 หมายถึง      แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
  0  หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่แผนจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 -1 หมายถึง      แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
เกณฑค์่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป 
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีค่า IOC เท่ากับ      

0.67 – 1.00 
  1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ไปปรับปรุง

แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการด าเนินการวจิยัต่อไป 
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชุด ไดท้  าการสร้าง
ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

    2.1 ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างชุดกิจกรรม จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.2 ศึกษาเทคนิค 5W1H และสร้างชุดกิจกรรมข้ึนมาให้สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัและ

แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน จ านวน 4 ชุดกิจกรรม รวม 12 ชัว่โมง ดงัน้ี 
         ชุดกิจกรรมท่ี 1 ข่าว  
         ชุดกิจกรรมท่ี 2 สารคดี  
         ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองสั้น  
         ชุดกิจกรรมท่ี 4 นิทาน 
 2.3 น าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ให้ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 2.4 น าชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมดา้นภาษาและ          
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน      
การวดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และน าขอ้มูลท่ีรวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดัชนีความ
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สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี 

+1 หมายถึง      แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
  0  หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
 -1 หมายถึง      แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั   
เกณฑค์่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป   
ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 
    2.5 น าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ไปปรับปรุงแก้ไข                 

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการด าเนินการวจิยัต่อไป 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ไดท้  าการ
สร้างตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ 

 3.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัเพื่อวเิคราะห์และวดัความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้

3.3 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

3.4 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรม             
ท่ีต้องการวดั ความชัดเจนของค าถาม และความถูกต้องด้านภาษา  และปรับปรุงตามค าแนะน า       
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.5 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ เสนอผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วดัผล จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง และน าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60)โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงัน้ี  
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+1 หมายถึง      แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
  0  หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
 -1 หมายถึง      แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั    
เกณฑค์่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป    
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00  
    3.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบ           

และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 1 ฉบบั ได้ท าการสร้าง
ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี   

 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ       
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี ต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 
โดยใชเ้ทคนิค 5W1H    

 4.2 ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน เน้ือหาท่ีจะวดั และเลือกรูปแบบเคร่ืองมือ          
ท่ีจะวดั  

 4.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H โดยสอบถามความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ ลักษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
ตามวธีิของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี  

5     หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4     หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั มาก   
 3     หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั ปานกลาง  
 2     หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ย  
 1     หมายถึง     มีความระดบัความพึงพอใจระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, น.105-106)  
ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั มาก  
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด   

DPU



44 
 

 4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของ
ค าถาม ความถูกต้องด้านภาษา และให้ข้อเสนอแนะ ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจให้คะแนนคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหา                  
ของแบบสอบถาม (Content validity) และน าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ         
มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence) (Rovinelli & Hambleton, 1977, p.49-60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนความคิดเห็น
ในการพิจารณา ดงัน้ี  

+1 หมายถึง      แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
  0  หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  
 -1 หมายถึง      แน่ใจวา่แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั    
เกณฑค์่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป    
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00  
 4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค 5W1H ท่ีไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

3.4  ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต      

คริสเตียนวทิยา โดยไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทยใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 
5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมเวลา 12 ชัว่โมง  

3. เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนท าแบบทดสอบระหวา่ง
เรียน 

4. หลงัจากด าเนินการสอนครบทั้ง 4 แผน นกัเรียนท าการทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านจบัใจความ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
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5. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

6. เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี   
1. วเิคราะห์ความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H โดยใชค้่าร้อยละ 

(Percentage)  
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage)  
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค5W1H โดยใชค้่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. สรุปผลและอภิปรายผลโดยใชต้าราง และการพรรณนา 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน 

     1.1 ค่าเฉล่ีย ( x ) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, น.105) 
 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 
�̅� แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

 ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน  
 N แทน จ านวนทั้งหมด 
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     1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, น.106) 
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nn
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S.D.       แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ∑ 𝑥2         แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลงัสอง 
 (∑ 𝑥)

2      แทน ก าลงัสองของคะแนนผลรวม  
 n       แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

  

2. สถิติในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ    
      2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย. 2539, น.181)  
 

   
N

R
IOC


   

 

IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัพฤติกรรม  
∑ 𝑅     แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N      แทน     จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

      2.2 ดชันีความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ โดยใชสู้ตร 
(ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ : 2543) 

 

                                
N

R
P   

   

P  แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 

  R  แทน จ านวนผูต้อบถูก 
 N  แทน จ านวนคนทั้งหมด 
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      2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 

 

              

2

n

PP
r LH  

 

  r      แทน      ค่าอ านาจจ าแนก 
                      

HP       แทน      จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
                      

LP       แทน      จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่า 
                      n       แทน      จ  านวนนกัเรียนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
 DPU



 
  

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H            

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบั
ใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปี ท่ี  6 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H          
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา    
อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H 
จ  านวน 4 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 
5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่าน
จบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
1 ฉบบั  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนและน าเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี  
ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H             

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 

5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 

โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

ผลการวจัิย 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H             

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริม      

การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

  

ตารางที ่4.1  แสดงการหาความสามารถในการอ่านจบัใจความ จ านวน 4 ชุดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค 

5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน

สาธิตคริสเตียนวทิยา (N = 32) 

 

 
ล าดับที ่

 

คะแนนชุดกจิกรรม จ านวน 4 ชุด ชุดละ 10 คะแนน รวม 
40 คะแนน 

 
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์
ไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 80 

ชุดที ่ 
1 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 2 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 3 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 4 
 

ร้อยละ 

1 5 50 5 50 6 60 7 70 23 57.50 ไม่ผา่น 
2 5 50 5 50 5 50 6 60 21 52.50 ไม่ผา่น 
3 8 80 10 100 7 70 9 90 34 85 ผา่น 
4 5 50 4 40 5 50 6 60 20 50 ไม่ผา่น 
5 5 50 10 100 7 70 10 100 32 80 ผา่น 

6 10 100 9 90 7 70 9 90 35 88 ผา่น 

7 7 70 10 100 6 60 10 100 33 83 ผา่น 

8 8 80 10 100 9 90 9 90 36 90 ผา่น 

9 6 60 7 70 4 40 10 100 27 67.50 ไม่ผา่น 
10 8 80 10 100 7 70 7 70 32 80 ผา่น 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 
ล าดับที ่

 

คะแนนชุดกจิกรรม จ านวน 4 ชุด ชุดละ 10 คะแนน รวม 
40 คะแนน 

 
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์
ไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 80 

ชุดที ่ 
1 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 2 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 3 
 

ร้อยละ ชุดที ่
 4 
 

ร้อยละ 

11 10 100 10 100 7 70 10 100 37 93 ผา่น 

12 9 90 9 90 10 100 10 100 38 95 ผา่น 

13 9 90 10 100 10 100 10 100 39 98 ผา่น 

14 5 50 8 80 6 60 6 60 25 53 ไม่ผา่น 
15 9 90 10 100 9 90 10 100 38 95 ผา่น 

16 10 100 9 90 9 90 10 100 38 95 ผา่น 

17 10 100 10 100 8 80 10 100 38 95 ผา่น 

18 8  80 9  90 8  80 10  100 35  88  ผา่น 

19 10  100 10  100 9  90 10  100 39  98  ผา่น 

20 7  70 8  80 8  80 9  90 32  80  ผา่น 

21 8  80 7  70 6  60 6  60 27  67.50 ไม่ผา่น 
22 10 100 10 100 8 80 10 100 38 95 ผา่น 

23 8 80 8 80 8 80 8 80 32 80 ผา่น 

24 8 80 10 100 9 90 9 90 36 90 ผา่น 

25 9 90 9 90 10 100 10 100 38 95 ผา่น 

26 9 90 8 80 8 80 10 100 35 88 ผา่น 

27 10 100 10 100 8 80 10 100 38 95 ผา่น 

28 9 90 10 100 9 90 9 90 37 93 ผา่น 

29 10 100 8 80 7 70 8 80 33 83 ผา่น 

30 8 80 10 100 10 100 10 100 38 95 ผา่น 

31 10 100 10 100 8 80 10 100 38 95 ผา่น 

32 10 100 10 100 8 80 10 100 38 95 ผา่น 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงการหาความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 4 ชุด

กิจกรรม โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็น       

ร้อยละ 81.25 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

 

ตารางที่  4.2 แสดงการหาความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 4 ชุดกิจกรรม และ

แบบทดสอบวดัความสามารถ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิา

ภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวทิยา (N = 32) 
 

 
ล าดับที ่

  

คะแนนรวม   
4 ชุด   

40 คะแนน  

 
ร้อยละ  

ทดสอบวดั 
ความสามารถ 

30 คะแนน 

 
ร้อยละ  

 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 80 

1 23 57.50 16 53.33 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
2 21 52.50 18 60 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
3 34 85 24 80 ผา่น / ผา่น 
4 20 50 17 56.67 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
5 32 80 27 90 ผา่น / ผา่น 

6 35 88 29 96.67 ผา่น / ผา่น 

7 33 83 24 80 ผา่น / ผา่น 

8 36 90 27 90 ผา่น / ผา่น 

9 27 67.50 23 76.67 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
10 32 80 25 83.33 ผา่น / ผา่น 

11 37 93 29 96.67 ผา่น / ผา่น 

12 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

13 39 98 28 93.33 ผา่น / ผา่น 

14 25 53 21 70 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
15 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

16 38 95 29 96.67 ผา่น / ผา่น 

17 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

 
ล าดับที ่

  

คะแนนรวม   
4 ชุด   

40 คะแนน  

 
ร้อยละ  

ทดสอบวดั 
ความสามารถ 

30 คะแนน 

 
ร้อยละ  

 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 80 

18 35  88  26 86.67 ผา่น / ผา่น 

19 39  98  27 90 ผา่น / ผา่น 

20 32  80  29 96.67 ผา่น / ผา่น 

21 27  67.50 20 66.67 ไม่ผา่น / ไม่ผา่น 
22 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

23 32 80 25 83.33 ผา่น / ผา่น 

24 36 90 24 80 ผา่น / ผา่น 

25 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

26 35 88 30 100 ผา่น / ผา่น 

27 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

28 37 93 29 96.67 ผา่น / ผา่น 

29 33 83 28 93.33 ผา่น / ผา่น 

30 38 95 29 93.33 ผา่น / ผา่น 

31 38 95 30 100 ผา่น / ผา่น 

32 38 95 27 90 ผา่น / ผา่น 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงการหาความสามารถในการอ่านจับใจความ จ านวน 4 ชุด

กิจกรรมและแบบทดสอบวดัความสามารถ โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H เพ่ือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H      

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6        

แสดงดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนสาธิต 

คริสเตียนวทิยา (N = 32) 
 

 
ล าดับที ่

คะแนนชุดกจิกรรม จ านวน  
4 ชุด ชุดละ 10 คะแนน 

รวม 
40 

คะแนน 

 
ร้อยละ 

ทดสอบวดั
ความสามารถ 
30 คะแนน 

 
ร้อยละ 

ชุดที ่
1 
 

ชุดที ่
2 
 

ชุดที ่
3 
 

ชุดที ่
4 
 

1 5 5 6 7 23 57.5 16 53.33 
2 5 5 5 6 21 52.5 18 60 
3 8 10 7 9 34 85 24 80 
4 5 4 5 6 20 50 17 56.67 
5 5 10 7 10 32 80 27 90 
6 10 9 7 9 35 88 29 96.67 
7 7 10 6 10 33 83 24 80 
8 8 10 9 9 36 90 27 90 
9 6 7 4 10 27 67.5 23 76.67 
10 8 10 7 7 32 80 25 83.33 
11 10 10 7 10 37 93 29 96.67 
12 9 9 10 10 38 95 30 100 
13 9 10 10 10 39 98 28 93.33 
14 5 8 6 6 25 53 21 70 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

 
ล าดับที ่

คะแนนชุดกจิกรรม จ านวน  
4 ชุด ชุดละ 10 คะแนน 

รวม 
40 

คะแนน 

 
ร้อยละ 

ทดสอบวดั
ความสามารถ 
30 คะแนน 

 
ร้อยละ 

ชุดที ่
1 
 

ชุดที ่
2 
 

ชุดที ่
3 
 

ชุดที ่
4 
 

15 9 10 9 10 38 95 30 100 
16 10 9 9 10 38 95 29 96.67 
17 10 10 8 10 38 95 30 100 
18 8 9 8 10 35 88 26 86.67 
19 10 10 9 10 39 98 27 90 
20 7 8 8 9 32 80 29 96.67 
21 8 7 6 6 27 67.5 20 66.67 
22 10 10 8 10 38 95 30 100 
23 8 8 8 8 32 80 25 83.33 
24 8 10 9 9 36 90 24 80 
25 9 9 10 10 38 95 30 100 
26 9 8 8 10 35 88 30 100 
27 10 10 8 10 38 95 30 100 
28 9 10 9 9 37 93 29 96.67 
29 10 8 7 8 33 83 28 93.33 
31 8 10 10 10 38 95 29 93.33 
31 10 10 8 10 38 95 30 100 
32 9 9 7 10 35 88 27 90 

ประสิทธิภาพ E1 84 E2 87.50 
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50 
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ 

โดยใช้เทคนิค 5W1H เพ่ือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค 5W1H เพื่ อส่งเส ริมการอ่าน ก ลุ่มสาระการเรียน รู้วิชาภาษาไทย ของนัก เรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  แสดงดงัตารางท่ี 4.4 

  

ตารางที่ 4.4 แสดงการหาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวทิยา (N = 32) 
 

 

                                  

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ    
1. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความเขา้ใจง่าย 4.31 0.53 มาก 

2. ท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความเพิ่มข้ึน 4.31 0.58 มาก 
3. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมีความน่าสนใจและกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ 

4.38 0.48 มาก 

4. ชุดกิจกรรมมีเน้ือหาเหมาะกบัผูเ้รียน 4.44 0.70 มาก 

5. ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบัเวลา 4.47 0.66 มาก 

รวม 4.38 0.59 มาก 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

 

 จากตารางท่ี 4.4  แสดงการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่าน            

จับใจความ  โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย            

ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ ( X = 4.38          

S.D. = 0.59) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( X = 4.30 S.D. = 0.52) ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี  

ด้านชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา            
เป็นประเด็นเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบัเวลา ( X = 4.47 S.D. = 0.66)       
ชุดกิจกรรมมีเน้ือหาเหมาะกับผูเ้รียน ( X = 4.44 S.D. = 0.70) ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ             
มีความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ( X = 4.38 S.D. = 0.48) ท าให้นักเรียน                
มีความสามารถในการอ่านจบัใจความเพิ่มข้ึน ( X = 4.31 S.D. = 0.58) และชุดกิจกรรมการอ่าน      
จบัใจความเขา้ใจง่าย ( X = 4.31 S.D. = 0.53)   
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย คือ ช่วยให้พฒันาทกัษะการอ่านให้ดีข้ึน ( X = 4.38 S.D. = 0.65) สามารถน าไป
ปรับใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้ ( X = 4.38 S.D. = 0.60) สามารถอ่านหนังสือได้หลายประเภท              
( X = 4.31 S.D. = 0.58) ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ( X = 4.25 S.D.          
= 0.56) และเกิดความสนใจในการเรียนวชิาภาษาไทย ( X = 4.19 S.D. = 0.53)   

หัวข้อ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
6. ช่วยใหพ้ฒันาทกัษะการอ่านใหดี้ข้ึน 4.38 0.65 มาก 

7. ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 4.25 0.56 มาก 

8. สามารถอ่านหนงัสือไดห้ลากหลายประเภท 4.31 0.58 มาก 

9. สามารถน าไปปรับใชใ้นการเรียนวชิาอ่ืนได ้ 4.38 0.60 มาก 

10. เกิดความสนใจในการเรียนวชิาภาษาไทย 4.19 0.53 มาก 

รวม 4.30 0.52 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.34 0.58 มาก 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H            

เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมี
ล าดบัขั้นตอนการสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      
 
สมมติฐานของการวจัิย   

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียน         
มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H      
อยูใ่นระดบัมาก  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                   
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี จ านวน 32 คน           
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ  านวน 4 แผน             

แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง 
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบบั 

 
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิต      
คริสเตียนวทิยา โดยไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทยใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 
5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมเวลา 12 ชัว่โมง  

3. เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนท าแบบทดสอบ   
ระหวา่งเรียน 

4. หลงัจากด าเนินการสอนครบทั้ง 4 แผน นักเรียนท าการทดสอบวดัความสามารถ     
ในการอ่านจบัใจความ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  

5. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

6. เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี   
1. วเิคราะห์ความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H โดยใชค้่าร้อยละ 

(Percentage)  
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage)  
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้

เทคนิค5W1H โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. สรุปผลและอภิปรายผลโดยใชต้าราง และการพรรณนา 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี    
5.1.1  จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H พบวา่ นกัเรียน

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75    

5.1.2  จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H 
พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50   

5.1.3  จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบวา่ ดา้นชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และ
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( X = 4.30 S.D. = 0.52) 
 
5.2  อภิปรายผล  

จากการวจิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี   
5.2.1  จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H พบวา่ นกัเรียน

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 จะเห็นได้ว่าคะแนนจากการท าชุดกิจกรรมของนักเรียน               
ในแต่ละชุด จ านวน 4 ชุดกิจกรรม นักเรียนจ านวน 6 คน มีคะแนนร้อยละระหว่าง 40 – 100            
เม่ือพิจารณาแล้วมีนักเรียน 5 คน มีคะแนนร้อยละ 50 – 80 เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีคะแนน    
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ผ่านในกิจกรรมแต่ละชุดผ่านเกินคร่ึงไม่มากนกั แต่มีนักเรียน 1 คนท่ีคะแนนแตกต่างจากคนอ่ืน    
คือ มีคะแนนร้อยละ 40 – 100 โดยเฉพาะคะแนนในชุดกิจกรรมท่ี  4 มีคะแนนร้อยละ 100                  
ซ่ึงทิศนา แขมณี (2547, น.51,60) ได้กล่าวถึงการสอนการอ่านจบัใจความว่า ทฤษฎีการเรียนรู้     
ของ Thorndike กล่าวว่า ผูมี้สติปัญญาดีจะสามารถรับรู้และอ่านจบัใจความไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
การให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อย ๆ ก็เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน             
จบัใจความไดดี้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภคณัฐ เกษมสุข (2553, น.บทคดัยอ่) ศึกษาการใช้
แบบฝึกทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการ    
ตั้งค  าถาม 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ     
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และฐิตารีย ์เกิดสมกาล (2555, น.บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่าน      
จบัใจความส าคญัและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดั   
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
ก่อนจดัการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD         
สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉล่ียร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และร็อดลิ (Rodli , 
Mohammad. 2009 : Abstract) ได้ท าการวิจยัสอนการอ่านใน MAN Mojokerto ซ่ึงความสามารถ    
ในการอ่านของนักเรียนยงัไม่มีเพียงพอ การวิจยัน้ีออกแบบเพื่อพฒันาความเข้าใจในการอ่าน       
ของนกัเรียนเม่ือใช้กลวิธี PQ4R ในกิจกรรมท่ีใช้ PQ4R น้ีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายให้จบัใจความ
เน้ือเร่ืองดว้ยขั้นตอน preview , question , read , reflect , recite และ review เป็นนกัเรียนของ MAN 
Mojokerto ใน East Java ปีการศึกษา 2008/2009 การวิจยัน้ีท า 2 รอบ แต่ละรอบมีการประชุมกัน      
2 คร้ัง ซ่ึงงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการให้การเสริมด้วยกลยุทธ์ PQ4R ในการสอนความเข้าใจ           
ในการอ่านสามารถส่งเสริมทกัษะความเขา้ใจของนกัเรียนให้ดีข้ึนได ้ระบุวา่หลงัจากใชก้ลยทุธ์แลว้    
มีผลช่วยเพิ่มจ านวนนักเรียนท่ีไดค้ะแนนมากกว่าหรือเท่ากบั 65 คะแนนในรอบแรกท่ีมีนักเรียน
เพียง 25 คน จากจ านวนนกัเรียน 42 คนหรือคิดเป็น 59.52 % แต่ในรอบท่ี 2 นกัเรียนไดรั้บคะแนน
มากกวา่หรือเท่ากบั 65 คะแนนเป็น 34 คนจากจ านวนนกัเรียน 42 คน หรือคิดเป็น 80.45 % ถือเป็น 
การประสบความส าเร็จในการท าให้คะแนนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีนกัเรียนในชั้นเรียนยงัมีการแบ่งปัน
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ความคิด การดูก่อนอ่าน การตอบค าถาม การอ่าน การสะท้อน การท่องและการตรวจทานด้วย         
กลยทุธ์ PQ4R 

5.2.2  จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H  
พบวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50 จากการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้งของ
ผู ้เช่ี ยวชาญ  จ านวน  3  คน  มี ค่า IOC เท่ ากับ  0.67 – 1.00 ผ่าน เกณฑ์  0.5 ตาม ท่ีก าหนดไว ้                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภคณัฐ เกษมสุข (2553, น.บทคดัยอ่) ศึกษาการใช้แบบฝึกทกัษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค  าถาม 5W1H 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า 1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพ          
ของแบบฝีกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิค
การตั้งค  าถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพในดา้น
ความเท่ียงตรงสูง เช่ือถือได ้เน่ืองจากมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแต่ละขอ้รายการในแบบ
ประเมินตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เฉล่ียรวม เท่ากบั 86.62/86.05 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากบั 86.62 และมีค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์เท่ากบั 86.05 สูงกวา่
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้และสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า (2547, น.74)             
ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค  าถามว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี มุ่งพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะป้อนค าถามในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นค าถามท่ีดี สามารถ
พฒันาความคิดของผูเ้รียน ถามเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผลวิเคราะห์  สังเคราะห์ หรือการ
ประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหล่านั้นและวิทวฒัน์ ขตัติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม    
(2549, น.85-86) ได้กล่าวว่า การตั้ งประเด็นค าถามตอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย          
ท่ีก าหนดไว ้โดยใช้ค  าถาม 5W1H ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค าถาม 6 ประเภทตามความคิดของบลูม 
(Bloom) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถในการอ่านจบัใจความ คือ 1) Who (ใคร) 2) What 
(อะไร) 3) Where (ท่ีไหน) 4) When (เม่ือไร) 5) Why (ท าไม) 6) How (อยา่งไร)  

5.2.3  จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบวา่ ดา้นชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และ
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ( X = 4.30 S.D. = 0.52) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของฐิตารีย ์เกิดสมกาล 
(2555, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญัและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยั
พบวา่ เจตคติต่อวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนภาวรรณ        
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ขาวผอ่ง (2557, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลอง มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย    
สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
5.3  ข้อค้นพบจากการวจัิย 

ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H สามารถพฒันาความสามารถ          
ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนหลกัสูตร English Program (EP) ไดดี้ข้ึน เพราะมีกระบวนการ
เป็นล าดบัขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งค  าถามในแต่ละขอ้และฝึกให้นกัเรียนคิดหาค าตอบดว้ยตนเอง  
ซ่ึงตามปกตินักเรียนจะไม่ค่อยสนใจการเรียนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะในเร่ืองการอ่านมากนัก       
แต่เม่ือนกัเรียนไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ และใชเ้ทคนิค 5W1H ท าให้นกัเรียนเกิดความ
สนุกสนาน อยากเรียนอยากรู้เพิ่มข้ึน เป็นการกระตุน้ความสนใจให้นกัเรียนอยากรู้อยากอ่านและ
เกิดการซักถาม ดงันั้น ผูว้ิจยัคิดว่าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความและเทคนิค 5W1H อาจน าไปใช้
กบัโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตร English Program (EP) ไดเ้ช่นกนั 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้ 
ครูผูส้อนท่ีน าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ไปใชใ้นการเรียน       

การสอน ควรมีความเขา้ใจในพื้นฐานการอ่านของนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีพื้นฐาน           
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรเลือกเน้ือหาหรือบทอ่านท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั    
ชั้นเรียนและศกัยภาพของนกัเรียน 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H กบัวิธี

สอนตามรูปแบบอ่ืน เพื่อศึกษาวา่ผลท่ีไดรั้บมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความ 
 โดยใช้เทคนิค 5W1H 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
เร่ือง การอ่านจับใจความข่าว โดยใช้เทคนิค 5W1H    เวลา 3 ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่..............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้สึกและความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหา
และสร้างวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
 
ตัวช้ีวดั 
 ท 1.1 ป.6/3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ อยา่งหลากหลาย โดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป.6/4 แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ป.6/5 อธิบายการนาํความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการ
ดาํเนินชีวิต 
        
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคได ้
 2. อ่านออกเสียงบทอ่านได ้
 3. จบัใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากเร่ืองได ้
 4. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ข่าว เดก็ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดลอ็กกูภ้ยัเร่งช่วย 
 2. ข่าว พอ่คา้ปลาซ่ิงปิกอพัแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจบ็อ้ือ!! 

3. ข่าว เตือนระวงัโรค – อนัตรายท่ีมากบันํ้าท่วม 
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ภาระ/ช้ินงาน 
 การทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ช่ัวโมงที ่1 
ขั้นนาํ 
1. ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียน ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ชุด

ท่ี 1 การอ่านจบัใจความข่าว 
2. ครูอธิบายส่วนประกอบเทคนิค 5W1H 
ขั้นสอน 
1. แจกข่าว “เดก็ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดลอ็คกูภ้ยัเร่งช่วย” ใหน้กัเรียนแต่ละคน 
2. ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงข่าว “เดก็ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดลอ็คกูภ้ยัเร่งช่วย”  
3. หากนกัเรียนอ่านไม่ได ้ครูเป็นผูอ่้านนาํ และช่วยแนะนาํคาํท่ีนกัเรียนอ่านไม่ได ้
4. เม่ือนักเรียนอ่านคล่องแลว้ ครูถามเพื่อนาํเขา้สู่การเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ซ่ึง

ประกอบดว้ย Who (ใคร) What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ทาํไม) How 
(อยา่งไร)  

    - ใครเป็นคนช่วยเดก็ 
    - เดก็ชายทาํอะไรจึงติดอยูใ่นรถกระบะ 
    - เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ีไหน  
    - เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือเวลาใด 
    - เพราะเหตุใดเดก็ชายท่ีติดอยูใ่นรถกระบะจึงมีอาการอ่อนเพลีย 
    - ใชว้ิธีการอยา่งไรในการช่วยเหลือเดก็ท่ีติดอยูใ่นรถกระบะ  
5. นกัเรียนหาคาํตอบจากประเดน็คาํถามของเร่ืองท่ีอ่าน 

  
 ช่ัวโมงที ่2 

ขั้นสอน 
1. แจกข่าว “พอ่คา้ปลาซ่ิงปิกอพัแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจบ็อ้ือ!!” ใหน้กัเรียนแต่ละคน  
2. ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงข่าว “พอ่คา้ปลาซ่ิงปิกอพัแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจบ็อ้ือ!!” 
3. หากนกัเรียนอ่านไม่ได ้ครูเป็นผูอ่้านนาํ และช่วยแนะนาํคาํท่ีนกัเรียนอ่านไม่ได ้
4. ครูใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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    ใคร   : …………………………………………..  
    อะไร  : ………………………………………….. 
    ท่ีไหน : ………………………………………….. 
    เม่ือไร : ………………………………………….. 
    ทาํไม  : ………………………………………….. 
    อยา่งไร : ………………………………………….. 
5. ครูอธิบายลกัษณะแนวในการตอบคาํถาม 

  
 ช่ัวโมงที ่3  

1. แจกข่าว “เตือนระวงัโรค – อนัตรายท่ีมากบันํ้าท่วม” ใหน้กัเรียนแต่ละคน  
2. ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงข่าว “เตือนระวงัโรค – อนัตรายท่ีมากบันํ้าท่วม”    
3. หากนกัเรียนอ่านไม่ได ้ครูเป็นผูอ่้านนาํ และช่วยแนะนาํคาํท่ีนกัเรียนอ่านไม่ได ้
4. นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนชุดท่ี 1 การอ่านจบัใจความข่าว “เตือนระวงัโรค – 

อนัตรายท่ีมากบันํ้าท่วม” จาํนวน 10 ขอ้ 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง   

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ข่าว เดก็ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดลอ็กกูภ้ยัเร่งช่วย 
 2. ข่าว พอ่คา้ปลาซ่ิงปิกอพัแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจบ็อ้ือ!! 

3. ข่าว เตือนระวงัโรค – อนัตรายท่ีมากบันํ้าท่วม 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน 

 
การวดัและประเมินผล 
 1. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
   แบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 10 ขอ้ 
 2. วธีิการวดัและประเมินผล 
   จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
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บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
ปัญหา / อุปสรรค 

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

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

............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 

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

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

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

 
  ลงช่ือ.................................................. 

(นางสาวดวงพร   เฟ่ืองฟ)ู 
               ครูผูส้อน 
………./………./………. 
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ภาคผนวก ข 
ชุดกจิกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H  
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 ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ชุดน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา                            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัของมนุษยใ์นการรับสาร              
การอ่านจบัใจความท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผูอ่้านรับรู้สาระเร่ืองราวของเร่ืองท่ีอ่านดว้ยความ
เขา้ใจและสามารถนาํความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านมาพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ชุดกิจกรรมการอ่าน
จบัใจความ มีทั้งหมด 4 ชุดกิจกรรม 
 ชุดท่ี 1 การอ่านจบัใจความข่าว 
 ชุดท่ี 2  การอ่านจบัใจความสารคดี 
 ชุดท่ี 3 การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น 
 ชุดท่ี 4 การอ่านจบัใจความนิทาน   
 ชุดกิจกรรมแต่ละชุดจะมีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นคู่มือในการฝึก ซ่ึงเป็นการจดัการเรียน      
การสอน โดยใชแ้นวการจดัการเรียนรู้แบบ 5W1H คือ 
 1. Who (ใคร) 
 2. What (อะไร)  
 3. Where (ท่ีไหน)  
 4. When (เม่ือไร) 
 5.Why (ทาํไม)  
 6. How (อยา่งไร)  
 ผูจ้ดัทาํหวงัว่าชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนิค 5W1H ชุดน้ีจะเป็นแนวทาง         

ในการจดักระบวนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ และเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และทศันคติท่ีดีในการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียน 

 

                  ดวงพร   เฟ่ืองฟ ู

 

คาํนํา 
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  การอ่านจับใจความ คือ การอ่านเพ่ือเก็บสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมาย
สาํคญัของเร่ือง เก็บเน้ือเร่ืองท่ีสาํคญั เก็บความรู้หรือขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือ
ทศันะของผูเ้ขียน                           
 ใจความสําคัญ คือ ส่ิงท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีสุดของเร่ือง ใจความสาํคญัส่วนมากจะมีลกัษณะ
เป็นประโยค ซ่ึงอาจปรากฏอยูใ่นส่วนใดส่วนหน่ึงของยอ่หนา้ จุดท่ีพบใจความสาํคญัของเร่ืองใน
แต่ละยอ่หนา้มากท่ีสุด คือ ประโยคท่ีอยูต่อนตน้ยอ่หนา้ เพราะผูเ้ขียนมกับอกประเด็นสาํคญัไวก่้อน
แลว้จึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน รองลงมา คือ ประโยคตอนทา้ยย่อหน้า โดยผูเ้ขียนจะบอก
รายละเอียดหรือประเดน็ยอ่ยก่อน แลว้จึงสรุปดว้ยประโยคท่ีเป็นประเดน็ภายหลงั   
 ขั้นตอนการอ่านจับใจความสําคญั  
 1. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพ่ือให้รู้ว่าเร่ืองนั้นกล่าวถึงเร่ืองอะไรบา้ง จุดใดท่ีเห็นว่าเป็น
จุดสาํคญัของเร่ือง 
  2. อ่านโดยละเอียดอีกคร้ัง ทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนและเห็นความสัมพนัธ์ความคิดต่าง ๆ 
ในเร่ืองโดยอาจมีการขีดเสน้ใตข้อ้ความท่ีเห็นวา่สาํคญัไวด้ว้ยกไ็ด ้
 3. อ่านซํ้าเฉพาะตอนท่ีไม่เขา้ใจ และตรวจสอบความเขา้ใจในบางแห่งใหแ้น่นอน 
 4. ทดสอบความเขา้ใจดว้ยการตอบคาํถามสั้ น ๆ เก่ียวกบัประเด็นของเร่ืองและใจความ
สาํคญั เช่น ถามวา่ ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ทาํไม เป็นตน้ 
 5. เรียบเรียงใจความสําคญัดว้ยภาษาของตนเองท่ีเห็นว่าจะทาํความเขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจน
ถูกตอ้งท่ีสุด 
 ความสําคญัของการอ่านจับใจความ คือ การอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งทาํความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองและ

ไดรั้บความรู้จากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งความรู้และความบนัเทิงในการท่ีจะทาํให้

ผูอ่้านสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู้ไปใชใ้นวิชาอ่ืน ๆ และในชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

 

ใบความรู้ที ่1 
การอ่านจบัใจความ 
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การอ่านจับใจความให้บรรลุจุดประสงค์ ผูอ่้านควรตั้ งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพ่ือเป็น

แนวทางในการกาํหนดวิธีอ่านและจบัใจความหรือหาคาํตอบไดร้วดเร็วข้ึน โดยจบัใจความใหไ้ดว้่า 

ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทาํไม อยา่งไร แลว้นาํมาสรุปเป็นใจความสาํคญั  

การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีส่วนประกอบดังนี ้

1. Who (ใคร) คือ บุคคลสําคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผล                
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

- ใครอยูใ่นเหตุการณ์บา้ง 
- ใครน่าจะเป็นคนท่ีทาํใหส้ถานการณ์น้ีเกิดมากท่ีสุด 
2. What (อะไร) คือ ปัญหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
- เกิดอะไรข้ึนบา้ง 
- มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี 
3. Where (ทีไ่หน) คือ สถานท่ีหรือตาํแหน่งท่ีเกิดเหตุ 
- เร่ืองน้ีเกิดท่ีไหน 
- เหตุการณ์น้ีน่าจะเกิดข้ึนท่ีใดมากท่ีสุด 
4. When (เม่ือไร) คือ เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นไดเ้กิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน 
- เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดข้ึนเม่ือไร 
- เวลาใดบา้งท่ีสถานการณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้
5. Why (ทาํไม) คือ สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนได ้
- เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี เป็นเวลาน้ี เป็นสถานท่ีน้ี 
- เพราะเหตุใดเหตุการณ์จึงเกิดข้ึน 
6. How (อย่างไร) คือ รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือกาํลงัจะเกิดข้ึนว่ามีความเป็นไป

ไดใ้นลกัษณะใด 
- เขาทาํส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร 
- ลาํดบัเหตุการณ์น้ีดูวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 

ใบความรู้ที ่2 
การอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H 
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ชุดกจิกรรมที ่ 1  

การอ่านจับใจความข่าว 
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นกัวิชาการ ม.วลยัลกัษณ์ เตือนประชาชนระวงัโรคและอนัตรายท่ีมากบันํ้ าท่วม แนะด่ืมนํ้ า

บรรจุขวดปิดสนิท นํ้ าตม้สุก ตรวจวนัหมดอายอุาหารกระป๋อง สวมรองเทา้บู๊ทเวลาลุยนํ้ า ห้ามเด็ก

ลงเล่นนํ้าและติดตามข่าวสาร เพื่อระวงั – ป้องกนัอยา่งใกลชิ้ด  

 เม่ือวนัท่ี 5 ธ.ค. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต ์คณบดีสาํนกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยั       

วลยัลกัษณ์ (มวล.) จงัหวดันครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะน้ีเกิดนํ้ าท่วมในหลายจงัหวดัของภาคใต ้       

ทาํให้สภาพการดาํรงชีวิตของประชาชนเปล่ียนไปและมีความเส่ียงจากโรคต่าง ๆ ท่ีมากบันํ้ าท่วม 

รวมถึงความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้น ตนจึงขอแนะนาํการป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ เช่น    

โรคทอ้งร่วงสามารถป้องกนัได ้โดยการด่ืมนํ้ าสะอาดท่ีบรรจุจากขวดปิดสนิท หรือ ตม้นํ้ าให้สุก

ก่อนด่ืม รวมทั้ งรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ถา้เป็นอาหารสําเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง       

ควรตรวจดูวนัหมดอายุ และลา้งมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกคร้ัง ไม่ควรถ่ายอุจจาระ   

ลงนํ้ า ควรถ่ายในส้วม หรือ ถ่ายในถุงพลาสติกแลว้โรยปูนขาวและมดัปากถุงให้แน่นรอการกาํจดั

ต่อไป ไม่ควรท้ิงขยะลงนํ้า ควรเกบ็รวบรวมลงถุงพลาสติก เพื่อรอการกาํจดัหลงันํ้าลด  

  ผศ.ดร.วาริท กล่าวต่อไปว่า นอกจากน้ียงัอาจจะเกิดโรคฉ่ีหนู โรคนํ้ ากดัเทา้ และโรคอ่ืน ๆ 

ท่ีมากบันํ้ าท่วม ดงันั้น ประชาชนควรหลีกเล่ียงการเดินลุยนํ้ า หากจาํเป็นควรสวมรองเทา้บู๊ท และ

หา้มไม่ใหเ้ด็กลงเล่นนํ้ าท่ีท่วมขงั เพราะนอกจากอนัตรายจากการจมนํ้ าแลว้ ยงัมีความเส่ียงจากการ

ไดรั้บเช้ือโรคท่ีอยู่ในนํ้ าท่ีท่วมขงั รวมถึงตอ้งเฝ้าระวงัสัตวมี์พิษต่าง ๆ ท่ีมากบันํ้ า และหากเกิดนํ้ า

ท่วมในบา้นควรปลดคทัเอาท์ทนัที เพื่อป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าท่ีสําคญัควรหลีกเล่ียง     

การใช้ยานพาหนะสัญจรบริเวณท่ีมีนํ้ าไหลเช่ียว เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ ควรติดตามการพยากรณ์

อากาศและข่าวสารอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัป้องกนัอยา่งใกลชิ้ด  

  

                       ท่ีมา : หนงัสือพมิพเ์ดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

ข่าวที ่3 เตอืนระวงัโรค - อนัตรายทีม่ากบันํา้ท่วม 
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1. ใครเป็นผูก้ล่าวถึงภยัท่ีมาจากนํ้าท่วมทางภาคใต ้  (Who) 
     ก. นายเจาะจิตต ์    ข. นกัวิชาการ 
     ค. ผศ.ดร.วาริท     ง. กรมอุตุนิยมวิทยา 
2. โรคอะไรไม่ได้มาจากภยันํ้าท่วมทั้งหมด   (What) 
     ก. โรคฉ่ีหนู   โรคทอ้งร่วง   ข. โรคนํ้ากดัเทา้   โรคฉ่ีหนู 
     ค. โรคทอ้งร่วง   โรคทอ้งผกู   ง. โรคทอ้งร่วง   โรคนํ้ากดัเทา้ 
3. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์อยูท่ี่จงัหวดัใด   (Where) 
     ก. นครศรีธรรมราช    ข. นครราชสีมา 
     ค. นครสวรรค ์    ง. นครปฐม 
4. นกัวิชาการออกมาเตือนใหร้ะวงัโรคท่ีมากบันํ้าท่วมเม่ือใด   (When) 
     ก. 5 ธนัวาคม 2559     ข. 20 ธนัวาคม 2559 
     ค. 15 ธนัวาคม 2559    ง. 25 ธนัวาคม 2559 
5. ทาํไมนกัวิชาการจึงออกมาเตือนภยัอนัตรายจากนํ้าท่วม   (Why) 
     ก. การเขา้ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง 
     ข. การติดตามตรวจสอบโรคภยัท่ีเกิดข้ึน     
     ค. การติดตามตรวจสอบพยากรณ์อากาศท่ีตอ้งเฝ้าระวงั 
     ง. การดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนและก่อใหเ้กิดความเส่ียงจากโรคต่าง ๆ  
 

แบบทดสอบหลงัเรียน  
ชุดที่ 1 การอ่านจบัใจความข่าว เตอืนระวงัโรค - อนัตรายทีม่ากบันํา้ท่วม 

คาํช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 2. ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที 
 3. ให้นักเรียนอ่านขอ้คาํถามและคาํตอบให้ละเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหน้าขอ้
คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 
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6. เม่ือทราบข่าวประชาชนควรปฏิบติัอยา่งไร   (How) 
     ก. เพิกเฉย เพราะออกมาเตือนทุกปี  ข. เป็นโรคก่อนค่อยปฏิบติัตาม 
     ค. ทาํเป็นวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน   ง. เฝ้าระวงัและป้องกนัอยา่งใกลชิ้ด 
7. ใครควรเฝ้าระวงัปัญหานํ้าท่วมมากท่ีสุด   (Who)  
     ก. นกัวิชาการ     ข. ผศ.ดร.วาริท 
     ค. กรมอุตุนิยมวิทยา    ง. ประชาชนทางภาคใต ้
8. หากเกิดนํ้าท่วมในบา้น เพื่อป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า อะไรควรทาํเป็นอนัดบัแรก 
(What) 
     ก. รีบออกจากบา้นใหเ้ร็วท่ีสุด   ข. ไม่ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 
     ค. ปลดคทัเอาทท์นัที    ง. ยา้ยของทุกอยา่งข้ึนท่ีสูง 
9. นกัวิชาการแนะนาํประชาชนในการป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ยกเว้นขอ้ใด   (How)  
     ก. ด่ืมนํ้าบรรจุขวดปิดสนิท   ข. หา้มเดก็ลงเล่นนํ้า 
     ค. สวมรองเทา้แตะเวลาลุยนํ้า   ง. ตรวจวนัหมดอายอุาหารกระป๋อง 
10. การปฏิบติัตนในช่วงนํ้าท่วมขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง   (How)     
     ก. ถ่ายอุจจาระลงนํ้าเพราะสว้มใชไ้ม่ได ้ ข. ตม้นํ้าใหสุ้กก่อนด่ืมทุกคร้ัง 
     ค. ตรวจดูวนัหมดอายขุองอาหารกระป๋อง ง. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนทานอาหาร 
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การอ่านจับใจความสารคด ี
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ทาํไมคนส่วนใหญ่กินอาหารวนัละสามม้ือ เป็นเร่ืองของวฒันธรรมหรือเป็นเพราะร่างกาย      
เราตอ้งการเช่นนั้น 

ร่างกายของเราตอ้งการอาหาร เพ่ือใชข้บัเคล่ือนกระบวนการต่าง ๆ ท่ีทาํให้มนัมีชีวิตและ
อบอุ่นและเพื่อให้พลงังานสาํหรับเคล่ือนไหวและทาํงานไดน้าน ก่อนท่ีพลงังานสะสมของร่างกาย
จะหมดลง สมองจะส่งสัญญาณซ่ึงทาํให้เกิดความรู้สึกหิวข้ึนในกระเพาะอาหาร พวกเราส่วนใหญ่
เร่ิมรู้สึกหิว หลงัจากกินอาหารคร้ังสุดทา้ย ราว 4 – 5 ชัว่โมง ส่ิงน้ีเองนาํมาสู่ความตอ้งการอาหาร
สามม้ือต่อวนั 

ความตอ้งการตามธรรมชาติของร่างกาย ไม่อาจแยกเป็นเอกเทศจากอิทธิพลทางสังคม       
ในแง่แบบแผนของเวลารับประทานอาหาร แบบแผนน้ีแปรเปล่ียนผิดแผกกนัไป ตลอดช่วงหลาย
ศตวรรษท่ีผา่นมาความแตกต่างน้ียงัคงดาํรงอยูใ่นปัจจุบนั อาชีพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนดม้ืออาหาร 
ตวัอย่างเช่น ความตอ้งการของกรรมกรแบกหาม ชาวนา พนักงานออฟฟิศ และนักแสดงลว้น
แตกต่างกนั 

การกินอาหารวนัละสามม้ือ ไม่ใช่กฎเกณฑท่ี์ถือปฏิบติักนัเสมอมา จอมเผด็จการฟาสซิสม ์                      
เบนิโต มุสโสลินี (ค.ศ. 1883 - 1945) เคยเรียกชาวองักฤษว่า “พวกกินห้าม้ือ” นกัเขียนชาวฝร่ังเศส       
คนหน่ึง ในช่วงทศวรรษ 1950 บนัทึกไวว้่า ชาวนิวซีแลนดนิ์ยมรับประทานนํ้ าชากบัขนมปังกรอบ   
ก่อนม้ือเชา้ ระหว่างม้ือและก่อนเขา้นอน นกัเขียนกล่าวอยา่งช่ืนชมว่า ชนชาติน้ีรับประทานอาหาร      
วนัละเจด็ม้ือ ! นกัโภชนาการดูจะเห็นดว้ยว่าการกินอาหารม้ือเบา ๆ แต่บ่อย ๆ เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
มากกว่าการกินม้ือหนัก แลว้เวน้ช่วงยาวกว่าจะกินม้ือถดัไปซ่ึงมีแนวโน้มให้กินมากจนเกินไป     
การวิจยัพบวา่ ในแต่ละวนัคนท่ีเป็นโรคอว้นมกัชอบกินอาหารม้ือใหญ่สุดในช่วงเยน็ถึงคํ่า 

ในหลายประเทศ  อาหารเย็นถือเป็นม้ือหลักของวัน  โดยเฉพาะในประเทศท่ีพูด
ภาษาองักฤษ      แต่กไ็ม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในสมยักลางอาหารม้ือหลกัของวนัในหมู่ชนชั้นสูง มกั
เร่ิมจากเวลา    สิบเอด็โมงเชา้ และดาํเนินเร่ือยไปอีกหลายชัว่โมง เม่ือมาถึงช่วงศตวรรษท่ี 15 – 16 
การรับประทานอาหารม้ือหลกักค่็อย ๆ เล่ือนออกไปเป็นเวลาเยน็ 

 
                ท่ีมา : สารคดีวนัละสามม้ือ   โดย   ชาญเดช   ศรี

กาญจน์    

      http://www.sarakadee.com/2013/03/22/3-meal/ 

สารคดทีี ่3 วนัละสามมือ้  
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1. ใครเป็นผูเ้รียกชาวองักฤษวา่ “พวกกินหา้ม้ือ”   (Who) 

     ก. ฟาสซิสม ์ เบนิโต  มุสโสลินี  ข. ฟาสซิสม ์ โสลินี  นิโต   

     ค. ฟาสซิสม ์ นิโต  มุสโสลินี   ง. ฟาสซิสม ์ มุสโสลินี  นีโต  

2. ชาวนิวซีแลนดนิ์ยมรับประทานอะไรก่อนม้ือเชา้   (What)  

     ก. นมกบัขนมปัง    ข. นํ้าชากบัขนมปังกรอบ 

     ค. นํ้าชากบันม    ง. ขนมปังกรอบกบันม  

3. นกัเขียนชาวฝร่ังเศสบนัทึกเร่ืองราวของคนนิวซีแลนดเ์ก่ียวกบัการรับประทานอาหารเม่ือปีใด   

(When)  

     ก. ช่วงทศวรรษ 1905    ข. ช่วงทศวรรษ 1509  

     ค. ช่วงทศวรรษ 1950    ง. ช่วงทศวรรษ 1590  

4. ทาํไมคนส่วนใหญ่กินอาหารวนัละสามม้ือ   (Why) 

     ก. เป็นขอ้บงัคบัในการกินอาหาร  ข. เป็นวฒันธรรมการกินอาหาร 

     ค. เป็นกฎเกณฑท่ี์ปฏิบติักนัเสมอมา  ง. เพื่อใชข้บัเคล่ือนกระบวนการต่าง ๆ 

5. ก่อนท่ีพลงังานสะสมของร่างกายจะหมดลงสมองจะทาํอยา่งไร   (How) 

     ก. สัง่การใหร่้างกายรู้สึกง่วงนอน  ข. สัง่สญัญาณทาํใหรู้้สึกหิวข้ึน 

แบบทดสอบหลงัเรียน  

ชุดที่ 2 การอ่านจบัใจความสารคด ีวนัละสามมือ้   

คาํช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 2. ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที 
 3. ให้นักเรียนอ่านขอ้คาํถามและคาํตอบให้ละเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหน้าขอ้
คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 
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     ค. สัง่การใหก้ระเพาะหยดุทาํงาน  ง. ส่งสญัญาณใหก้ลา้มเน้ืออ่อนแรง 

6. ปัจจยัท่ีกาํหนดม้ืออาหารของมนุษยคื์ออะไร   (What)  

     ก. การต่ืนนอน    ข. อาชีพ  

     ค. ท่ีอยูอ่าศยั     ง. เศรษฐกิจ  

7. คนเราส่วนใหญ่จะรู้สึกหิวหลงัจากกินอาหารคร้ังสุดทา้ยเม่ือเวลาใด   (Why)  

     ก. 1 – 2 ชัว่โมง    ข. 2 – 3 ชัว่โมง   

     ค. 3 – 4 ชัว่โมง    ง. 4 – 5 ชัว่โมง 

8. นกัโภชนาการเห็นวา่การกินอาหารม้ือเบา ๆ แต่บ่อย ๆ จะเกิดผลอยา่งไร   (How) 

     ก. เป็นโรคอว้นไดง่้ายเพราะกินอาหารบ่อย  

     ข. รู้สึกหิวอยูต่ลอดเวลาเพราะความเคยชิน 

     ค. รู้สึกเครียดนอ้ยลงเพราะไดกิ้นอาหารตามตอ้งการ  

     ง. เป็นผลดีต่อสุขภาพมากกวา่กินม้ือหนกั 

9. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัชาวนิวซีแลนด ์  (How)    

     ก. ทานอาหารวนัละเจด็ม้ือ   ข. ทานขนมปังกรอบกบันํ้าชาก่อนเขา้นอน 

     ค. ทานอาหารวนัละหา้ม้ือ   ง. ทานนํ้าชากบัขนมปังกรอบก่อนม้ือเชา้ 

10. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   (How) 

     ก. คนท่ีเป็นโรคอว้นชอบกินอาหารท่ีมีรสหวานและรสจดั 

     ข. คนท่ีเป็นโรคอว้นชอบกินอาหารเชา้เป็นอาหารม้ือใหญ่ 

     ค. คนท่ีเป็นโรคอว้นชอบกินอาหารเท่ียงเป็นอาหารม้ือใหญ่ 

     ง. คนท่ีเป็นโรคอว้นชอบกินอาหารเยน็ถึงคํ่าเป็นอาหารม้ือใหญ่ 
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ชุดที ่3  

การอ่านจับใจความเร่ืองส้ัน 
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เรามีกันสามคน ผม เจา้หนุ่ม แลว้ก็เจา้ดาว อย่าแปลกใจไปเลยครับ กลุ่มเราผูช้ายสอง 
ผูห้ญิงหน่ึงครับ แต่อย่าเผลอไปบอกเจ้าดาวเลยนะครับ มันโกรธตาย เพราะมันบอกว่า ฉันก็
ลูกผูช้ายคนหน่ึง ส่วนเจา้หนุ่มนั้นกห็า้วเสียจนผมกลวัใจ   

เวลาอยู่โรงเรียนเราก็ไปไหนมาไหนดว้ยกนั เจอกนัแต่เชา้ทุกเชา้ คาํว่า “เชา้” ของเรา        
อาจไม่ไดแ้ปลว่าเชา้นะครับ แปลว่าสายของคนอ่ืน เพราะกว่าผมจะโผล่มาถึงโรงเรียนไดก้็เป็นอนั
สายแลว้ทุกที กลุ่มเราก็มกัจะเป็นกลุ่มท่ีครูจอ้งเป็นพิเศษ ไม่ใช่จอ้งให้รางวลัหรืออะไรหรอกนะ
ครับ แต่เป็นกลุ่มพิเศษท่ีครูจอ้งจะทาํโทษ ส่วนเราก็จอ้งเป็นพิเศษเหมือนกนัครับ จอ้งไม่ให้ครู      
ทาํโทษเราได ้เช่นว่า ครูเขาตั้งกฎไวว้่า ถา้มาสายเกิน 5 คร้ังจะหมดสิทธ์ิสอบ เราก็จอ้งเป็นพิเศษ       
ท่ีจะมาสาย แค่ 4 คร้ัง พอถึงคร้ังท่ี 5 เราก็จะพยายามทาํให้ครูผิดหวงั หรือครูตั้งกฎไวว้่า ห้ามเตะ
บอลบนระเบียงโรงเรียน เราก็ไม่เคยแตะกนัเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว ท่ีเตะกนันั้นคือท่ีสนาม แต่ก็เตะกนั
จนกระทัง่กระจกหนา้ต่างแตกได ้ทั้งท่ีหนา้ต่างอยูบ่นระเบียง เห็นไม่ครับว่าผมและเพ่ือน ๆ ไม่ได้
ทาํผดิระเบียบของโรงเรียนแต่อยา่งใดเลย  

เราสามคนไปไหนกไ็ปดว้ยกนั เวลาเดินไปกินขา้วผมกจ็ะเอามือไสหวัเจา้ดาวไปดว้ยเพราะ
มนัตวัเลก็กวา่ใคร ๆ ทั้งหมด แกลง้มนัง่ายกวา่คนอ่ืน มนักห็นัมาร้องวา่ผมดว้ยสาํนวนแย ่ๆ ของมนั  

“หวัก”ู มนัวา่ “อยา่มายุง่” 
เร่ืองมนัเป็นดงัน้ีไดทุ้กวนั จนกระทัง่วนัหน่ึง อาจารยเ์ทวีเดินมาเห็นผมกาํลงัไสหัวเจา้ดาว

เขา้พอดี และเจา้หนุ่มกาํลงัยกเทา้ข้ึนเตะกน้ผม อาจารยก์วกัมือ เรียกเราสามคนเขา้ไปหา แลว้ก็ทาํ
โทษขอ้หามีกิริยามารยาทไม่สุภาพ แถมยงัไดย้ินเราพูดกนัดว้ย ก็เลยเพ่ิมอีกหน่ึงขอ้หา คือ พูดจา
หยาบคาย ไม่มีสมบติัผูดี้  

ผมก็ไม่รู้หรอกว่าสมบติัผูดี้น่ะมนัเป็นอย่างไร เพิ่งจะไดย้ินขอ้หาจากอาจารยเ์ทวีเป็นคร้ัง
แรก ก็ออกจะแปลกใจอยู ่ยงักระซิบบอกเจา้ดาวมนัว่า “ไม่รู้...” มนัทาํท่าจะต่อ “โวย้” แต่พอดีนึก
ไดว้า่กาํลงัอยูร่ะหวา่งถูกทาํโทษมนักเ็ลยหุบปากแน่น  
 หลงัจากกินขา้วกลางวนัแบบไม่อร่อยท่ีสุดในโลกแลว้ อาจารยก์็ทาํโทษโดยใหเ้ราสามคน
เดินเก็บขยะในโรงเรียน นักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนมองแลว้ก็อมยิ้มกนัใหญ่ ผมก็ไม่ว่าอะไร      
มาเจ็บใจนิดเดียวตอนท่ีนอ้งกอ้ยเดินมาพอดี ก็เด็กคนน้ีผมแอบชอบเขาอยู่น่ีนา พอเห็นเขาเท่านั้น 
หวัใจผมกห็ล่นวบูไปอยูต่าตุ่มเลยทีเดียว ผมรีบหลบเขา้หลงัเจา้หนุ่ม เจา้หนุ่มมนัรําคาญก็ผลกัผมเซ

เร่ืองส้ันที ่3 ลูกผู้ชาย...ตวัเกอืบจริง 
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ไป ผมกเ็ลยไปชนเจา้ดาว เท่านั้นแหละเป็นเร่ืองทนัที เพราะเจา้ดาวมนัตวัเลก็ ผมไปชนมนัเขา้ มนัก็
กระเด็นไปชนถงัขยะ ต่อจากถงัขยะก็ไม่มีใครให้ชนแลว้ มนัก็เลยลม้ตึงเจา้ดาวเสียหลกัลม้ตาม      
ถงัขยะไปอีกทีหน่ึง 

ลองนึกภาพเอาเองก็แลว้กันว่า มนัจะโกลาหลขนาดไหน แค่เดินเก็บขยะคนเห็นบา้ง        
ไม่เห็นบา้ง ผมก็อายใครต่อใครอยูแ่ลว้ น่ีพอถงัขยะลม้แถมดว้ยเจา้ดาวลม้ตาม และผมยงัเป็นจาํเลย
ฐานทาํเจา้ดาวลม้อีก ผมเลยกลายเป็นเป้าเด่น ไม่แต่น้องกอ้ยเท่านั้นท่ีเห็นผม คนทั้งโรงเรียนเลย
ครับ ไม่เวน้แมแ้ต่ครูและภารโรง  

ผมรีบเขา้ไปช่วยเจา้ดาว จดัการห้ิวปีกมนัข้ึนมา มองไปกเ็ห็นสายตาของนอ้งกอ้ยยิม้เยาะอยู ่                   
ผมกย็ิง่ประสาท  

“นายประภานนท”์  
นั่นเป็นเสียงของอาจารยพ์ิเชษฐ์ อาจารยฝ่์ายปกครองท่ีเขาลือกันว่าดุกว่าเสือ ผมอยาก      

กระโดดหลบหลงัเจา้หนุ่ม แต่ก็ไม่สามารถทาํได้ ผมทาํได้อย่างเดียวคือเดินเซ่ือง ๆ ออกไปหา
เจา้ของเสียงเห้ียมนั้น  

“นัน่เพื่อนผูห้ญิงนะ” อาจารยช้ี์ไปท่ีเจา้ดาวท่ียนืทาํหนา้พิลึกพิลัน่  
“เธอไปแกลง้เขาอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร”  
“ผมไม่ไดแ้กลง้นะครับ” ผมรีบปฏิเสธ  
“ไม่ตอ้งปฏิเสธเลย ลูกผูช้ายทาํผดิแลว้ตอ้งรับผดิ แค่แกลง้ผูช้ายดว้ยกนัก็ผดิแลว้ น่ียงัแกลง้

เพื่อนผูห้ญิงอีกอาจารยเ์ทวีบอกว่าเธอแกลง้ดุจดาว ถึงได้ถูกทาํโทษ แลว้น่ีระหว่างการทาํโทษ        
ยงัแกลง้เขาต่ออีก”  

ผมโดนขอ้หาฉกรรจล์ว้น ๆ  
“กไ็ดค้รับ ลูกผูช้ายตอ้งรับผดิ” ผมนึกอยูใ่นใจ แอ่นอกข้ึนรับผดิ  
“ผมผิดครับ” ผมตะโกนออกไปเต็มเสียง นอกจากเก็บขยะคนเดียวในวนันั้นแลว้ ในตอน

เยน็ผมยงัตอ้งช่วยงาน อาจารยพ์ิเชษฐใ์นเรือนตน้ไมอี้กเป็นเวลาหน่ึงเดือนเตม็ ๆ  
เช่ือไหมครับ อาจารยพ์ิเชษฐ์ท่ีว่าดุเป็นเสือ แกชอบตน้ไมเ้สียจริง ๆ ให้ผมยกตน้ไมเ้ขา้      

ยกตน้ไมอ้อก ยกดิน ยกปุ๋ย ยกบา้ยกบอ ยกอะไรนกัไม่รู้ ลากสายยาง เปิดนํ้ า หยอดฮอร์โมน หยด
เกสร โอ๊ย ! สารพดัแหละครับ จนคํ่าย ํ่าเยน็ พอกลบัไปถึงบา้น แม่ก็ยืนหน้าคว ํ่ารออยู่ ผมไม่กลา้
บอกวา่ผมถูกทาํโทษ เอาแต่บอกวา่ผมมีการบา้นตอ้งทาํท่ีโรงเรียนทุกวนั จนพ่ีไก่ไปกระซิบบอกแม่
ว่าอะไรไม่รู้ แม่ถึงได้เลิกว่าผม ผมมารู้อีกทีหน่ึงว่าเจ้าดาวแหละไปรายงานพี่ไก่ พี่ไก่ก็เลยไป
รายงานแม่ทุกอยา่งกเ็ลยสงบดี เป็นอนัวา่เขารู้กนัหมดแลว้วา่ ผมถูกทาํโทษ  
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นบัตั้งแต่ผมถูกทาํโทษ ผมมึนตึงกบัเจา้ดาว เพราะมนัเป็นตน้เหตุใหผ้มอายผูห้ญิงท่ีผมแอบ
ชอบ มนัเคยตามผมมาท่ีเรือนตน้ไม ้แต่ผมไล่มนักลบัไป  

“แกไม่ตอ้งไม่ยุง่”  
มนัทาํหนา้มุ่ย  

 “แกไม่เป็นลูกผูช้ายไล่ผูห้ญิง” 
“แลว้แกล่ะเป็นลูกผูห้ญิงหรือเปล่า ไอบ้า้เอ๊ย” มนัโมโหท่ีผมไปตีถูกขนดหางมนั มนัก็เลย

กระแทกเทา้ป้าป ๆ จากไป อาจารยพ์ิเชษฐ์มาจากไหนไม่รู้มายืนอยูข่า้งหลงัผม พูดกบัผมข้ึนเบา ๆ 
วา่  

“ประภานนท ์ครูรู้นะว่าเราไม่ไดอ้ยากว่าผูห้ญิงถึงขนาดนั้น แต่ตอนเราอายเุท่าน้ี เรามกัทาํ
อะไรไม่ถูก เพื่อนผูห้ญิงบางคนก็ดูเป็นผูห้ญิง บางคนก็ดูเป็นเหมือนเพื่อนผูช้าย เราแยกออกจากกนั
ไม่ได ้บางเวลาเรากอ็ยากจะจีบผูห้ญิง บางเวลาเรากอ็ยากปฏิบติัต่อผูห้ญิงเหมือนผูช้าย”  

ผมมองหนา้อาจารยพ์ิเชษฐด์ว้ยความแปลกใจ อาจารยท่ี์วา่ดุเป็นเสือเอาเขา้จริงแลว้ กไ็ม่เลว
นกัหรอก  

“จริงครับ บางทีผมกไ็ม่รู้เหมือนกนัวา่จะทาํอยา่งไรดี เป็นผูช้ายน่ีลาํบากนะครับ”  
อาจารยพ์ิเชษฐห์วัเราะ  
“ผูห้ญิงเขาก็เป็นเหมือนเรานัน่แหละ ต่างคนต่างลาํบาก ค่อย ๆ ดูไป เด๋ียวมนัก็จะดีไปเอง 

ไม่ตอ้งรีบร้อนเป็นลูกผูช้ายหรอก แลว้กไ็ม่ตอ้งหนีท่ีจะเป็น”  
ว่าแลว้อาจารยพ์ิเชษฐ์ก็หัวเราฮ่า ๆ ๆ คาํสอนและเสียงหัวเราะของอาจารยท์าํให้ผมดีข้ึน

มากเลยครับ เวลาจะเป็นลูกผูช้ายกต็อ้งคิดแลว้คิดอีก แลว้กค่็อย ๆ เป็นแบบอาจารยว์า่  
 

            ท่ีมา : เร่ืองสั้นลูกผูช้าย...ตวัเกือบจริง   โดย   ชมยัภร   แสง
กระจ่าง 

               จากหนงัสือเรียนวิวิธภาษา ชั้น ม.2 (หนา้ 46 – 51) 
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1. คาํวา่ “ลูกผูช้าย” ใครคือตวัละครท่ีสาํคญัท่ีดาํเนินเร่ือง   (who) 

     ก. ประภานนท ์    ข. อาจารยเ์ทว ี

     ค. อาจารยพ์ิเชษฐ ์    ง. ดุจดาว 

2. เหตุการณ์ท่ีเป็นปมปัญหาในเร่ือง “ลูกผูช้าย...ตวัเกือบจริง” คืออะไร   (What) 

     ก. การท่ีประภานนทใ์ชมื้อไสหวัดุจดาว 

     ข. การท่ีเจา้หนุ่มผลกัประภานนทเ์ซไปชนดุจดาว 

     ค. การท่ีประภานนทถู์กอาจารยฝ่์ายปกครองเขา้ใจผดิวา่ไปกลัน่แกลง้ดุจดาว 

     ง. การท่ีประภานนทถู์กลงโทษโดยตอ้งเกบ็ขยะและไปช่วยอาจารยพ์ิเชษฐท์าํงานในเรือนตน้ไม ้

3. ประภานนทช่์วยอาจารยพ์ิเชษฐดู์แลตน้ไมท่ี้ไหน   (Where) 

     ก. หลงัโรงเรียน    ข. สวนพฤกษศาสตร์ 

     ค. เรือนตน้ไม ้    ง. บา้นของอาจารย ์

4. อาจารยท์าํโทษนกัเรียนทั้งสามคนโดยใหเ้กบ็ขยะในโรงเรียนเม่ือเวลาใด   (When) 

     ก. ตอนกลางวนัหลงัจากกินขา้ว  ข. ตอนกลางวนัก่อนกินขา้ว 

     ค. ตอนเชา้เม่ือมาถึงโรงเรียน   ง. ตอนหลงัเลิกเรียนกาํลงัจะกลบับา้น 

แบบทดสอบหลงัเรียน  
ชุดที่ 3 การอ่านจบัใจความเร่ืองส้ัน ลูกผู้ชาย...ตัวเกอืบจริง   

คาํช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 2. ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที 
 3. ให้นักเรียนอ่านขอ้คาํถามและคาํตอบให้ละเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหน้าขอ้
คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 
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5. เหตุใดขณะท่ีเกบ็ขยะอยู ่หวัใจของประภานนทจึ์งหล่นวบูไปอยูท่ี่ตาตุ่ม   (Why) 

     ก. เพราะอาจารยเ์ทวีเดินผา่นมา  ข. เพราะอาจารยพ์ิเชษฐเ์รียกใหไ้ปพบ 

     ค. เพราะเห็นแม่ของตนเองมาพบอาจารย ์ ง. เพราะนอ้งกอ้ยซ่ึงตนเองแอบชอบเดินผา่นมา 

6. “ลูกผูช้าย...ตวัเกือบจริง” มีความหมายวา่อยา่งไร   (How) 

     ก. ผูห้ญิงท่ีอยากเป็นผูช้าย   ข. ผูช้ายท่ีอ่อนแอเป็นผูห้ญิง 

     ค. เดก็ผูช้ายท่ียงัไม่โตเป็นผูใ้หญ่  ง. เดก็ผูช้ายท่ีอยากจีบผูห้ญิง 

7. “เพราะมนัมกัเรียกตวัเองวา่ ฉนักลู็กผูช้ายคนหน่ึง” ขอ้ความน้ีกล่าวถึงใคร   (Who) 

     ก. ประภานนท ์    ข. หนุ่ม 

     ค. ดาว     ง. กอ้ย 

8. จากเร่ืองวิธีการลงโทษในการมาสายของนกัเรียน ครูตั้งกฎลงโทษคืออะไร   (What) 

     ก. สายเกิน 4 คร้ัง เชิญผูป้กครอง  ข. สายเกิน 5 คร้ัง หมดสิทธ์ิสอบ 

     ค. สายเกิน 4 คร้ังถูกหกัคะแนน  ง. สายเกิน 5 คร้ัง พกัการเรียน 

9. ขอ้ใดคือคาํจาํกดัความของ “ลูกผูช้าย” จากเร่ืองน้ี   (How) 

     ก. ทาํผดิแลว้ยอมรับผดิ   ข. ปกป้องดาวซ่ึงเป็นผูห้ญิง 

     ค. ไม่ทาํผดิกฎของโรงเรียน   ง. ทาํงานตามอาจารยอ์ยา่งเตม็ใจ 

10. เร่ืองลูกผูช้าย...ตวัเกือบจริง ใหข้อ้คิดอยา่งไร   (How) 

     ก. ผูห้ญิงไม่ควรทาํตวัเหมือนผูช้าย  ข. นกัเรียนตอ้งสุภาพเรียบร้อย 

     ค. ชีวิตคนจะเป็นไปตามวยัและเพศ  ง. ไม่สมควรมีความรักในวยัเรียน 
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ชุดกจิกรรมที ่4  

การอ่านจับใจความ  นิทาน 
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นานมาแลว้มีชายคนหน่ึงช่ือวา่ ทิฐิ เขาเป็นคนท่ีมีนิสยัอวดด้ือถือดีไม่ต่างจากช่ือ เพราะเม่ือ
ได้ลองเช่ือมั่นส่ิงใดแล้ว ทิฐิคนน้ีก็จะยึดมั่นถือมั่นในส่ิงนั้ นไม่เปล่ียน และจะไม่ยอมรับฟัง
ขอ้คิดเห็นท่ีผดิไปจากความเช่ือเดิมโดยเดด็ขาด แมว้า่น่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นคนเอาจริงเอาจงั
และเคร่งครัดกบัชีวิต แต่บางคร้ังเขาก็ด้ือร้ันมากเกินไปจนขาดเหตุผล และทาํให้สูญเสียส่ิงดี ๆ       
ในชีวิตมากมาย โดยท่ีเขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเน่ืองจากทิฐิไม่ใช่คนร่ํารวย ดงันั้นเขาจึงตอ้งทาํงาน
หนักเพื่อหาเงินมาใชจ่้าย จนกระทัง่มีฐานะข้ึนมาในระดบัหน่ึงแลว้ ทิฐิจึงคิดหยุดพกัตวัเองจาก     
การงาน แลว้เดินทางไปเร่ือย ๆ เพื่อเท่ียวชมโลกกวา้ง เม่ือตดัสินใจไดด้งันั้น ทิฐิจึงจดัการฝากบา้น
ไวก้บัญาติพี่น้อง แลว้เก็บสัมภาระออกเดินทางทนัที ทิฐิเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ ชมนั้นแลน่ี และ
พดูคุยกบัผูค้นท่ีอยูใ่นท่ีเหล่านั้นมากมาย การท่องโลกกวา้งของทิฐิน่าจะทาํใหเ้ขามีความรู้ดี ๆ หรือ
เกิดทศันคติใหม่ ๆ ข้ึนมาบา้ง แต่เม่ือไรก็ตามท่ีมีคนกล่าวคาํซ่ึงผิดไปจากความรู้หรือความเช่ือมัน่
เดิมของเขา ทิฐิกจ็ะรีบกล่าวแก่คน ๆ นั้นทนัทีวา่ “นัน่ไม่ถูกเลยนะ ท่ีจริงแลว้มนัตอ้งเป็นอยา่งท่ีขา้รู้
มาต่างหาก” ส่ิงน้ีเองทาํให้การเดินทางไปทัว่โลกของเขา แทบจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใดข้ึน
ในชีวิตของเขาเลย จนกระทัง่วนัหน่ึงทิฐิไดพ้ลดัหลงเขา้ไปในทะเลทรายอนัแสนแห้งแลง้และ       
ไร้ผูค้นสัญจร เขาหลงทางอยู่ในดินแดนแห่งนั้ นสามวนัสามคืน จนกระทั่งอาหารและนํ้ าด่ืม         
ร่อยหรอและหมดลงในท่ีสุด ทิฐิจึงเดินต่อไปไม่ไหว เขาล้มลงนอนบนผืนทรายอย่างคนส้ิน
เร่ียวแรง แต่ทิฐิยงัไม่อยากตายตอนน้ี ดงันั้นแมร่้างกายของทิฐิจะอ่อนระโหยโรงแรงขนาดไหน     
แต่เขาก็รวบรวมพลงัใจของตน เฝ้ากล่าวคาํภาวนาขอความเมตตาจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ช่วยเหลือเขา
ดว้ย “ขา้แต่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายไดโ้ปรดเมตตาขา้ ผูซ่ึ้งไม่เคยเบียดเบียนใครขอทรงประทานนํ้ า     
มาให้ขา้ โปรดแบ่งนํ้ าของท่านให้ขา้ไดรั้กษาชีวิตของตนเองไว ้แมเ้พียงหน่ึงหยดก็ยงัดี” แลว้ใน
ตอนนั้นเอง ทิฐิก็เห็นชายแปลกหน้าชาวเยอรมนัคนหน่ึงเดินตรงมาหาเขา ทิฐิดีใจสุดจะกล่าว        
แล้วรีบพูดข้ึนทันทีว่า “โอ้...ท่านผูเ้ป็นความหวงัของข้า โปรดแบ่งนํ้ าของท่านให้ข้าด่ืมด้วย
เถิด” ชายคนนั้นยื่นถุงหนงัสีนํ้ าตาลในมือของเขาให้ทิฐิ แลว้กล่าวว่า “น่ีคือ วาสซ่าร์ จงด่ืมเสียสิ” 
แต่ทิฐิไม่อยากได้วาสซ่าร์ เขาอยากได้นํ้ า ดังนั้นเขาจึงปฏิเสธท่ีจะรับถุงหนังสีนํ้ าตาลจากชาย     

นิทานที ่3 นํา้กบัทฐิิ 
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แปลกหนา้คนนั้น ชายคนนั้นจึงเดินจากไป ทิฐิภาวนาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกคร้ัง คราวน้ีมีชายชาวจีน  
คนหน่ึงเดินถือถุงหนงัสีแดงเขามายืน่ใหแ้ก่ทิฐิ “น่ีคือนํ้าใช่หรือไม่” ทิฐิถามชายชาวจีน “น่ีคือ ซือจุย้ 
จงด่ืมเสียสิ” ชายชาวจีนตอบ ทิฐิรู้สึกไม่พอใจ ตอนน้ีเขากระหายนํ้ ามากเหลือเกินแลว้ แต่ทาํไม    
ชายผูน้ี้จึงนาํซือจุย้มามอบให้แก่เขา ทิฐิจึงปฏิเสธถุงหนังสีแดงของชายชาวจีน ชายชาวจีนจึงเดิน
จากไป ทิฐิเร่ิมภาวนาถึงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอีก และคร้ังน้ีมีผูห้ญิงชาวอินเดียคนหน่ึงมาปรากฏกาย
ตรงหนา้ของเขา ในแทบจะทนัที “เธอผูมี้ใจเมตตาขอนํ้ าให้ขา้ด่ืมหน่อยเถิด” ทิฐิพึมพาํคาํออ้นวอน
ออกจากริมฝีปากท่ีแห้งผาก “น้ีคือ ปานี จงด่ืมเสียสิ” หญิงชาวอินเดียกล่าวพร้อมกบัยื่นถุงหนงัสี
เขียวให้แก่ทิฐิ แต่นัน่ทาํใหทิ้ฐิโกรธมาก เขารวบรวมเร่ียวแรงทั้งหมดท่ีมี ยกแขนปัดถุงหนงัสีเขียว
ให้พน้หน้า แลว้พูดอย่างโกรธเคืองว่า “ขา้ไม่เอาของ ๆ เจ้า ขา้จะตายเพราะขาดนํ้ าอยู่แลว้ ขา้
ตอ้งการนํ้ าเท่านั้น !” หญิงอินเดีย     เม่ือได้ฟังดงันั้นก็เดินจากไปอีกคน ทิฐิเฝ้าออ้นวอนขอส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิอีกคร้ัง แต่คราวน้ีไม่มีใครนาํอะไรมายื่นให้เขาอีกแลว้ จิตของทิฐิกาํลงัหลุดลอยออกจาก
ร่างท่ีใกลแ้ตกดบั แลว้ในตอนนั้นเองเสียง ๆ หน่ึงกด็งัแวว่ ๆ ใหไ้ดย้นิวา่ “ทิฐิคนถือดีเอ๋ย เราช่วยเจา้
แลว้ แต่เจา้กลบัไม่เคยให้โอกาสตวัเองเลย หากเจา้เปิดใจให้กวา้ง และยอมรับในขอ้ดีของส่ิงท่ีไม่
คุน้เคยเสียบา้ง เจา้กค็งรู้วา่ส่ิงท่ีอยูใ่นถุงหนงัทั้งสามนั้น ต่างกเ็ป็นนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิทั้งส้ิน” เม่ือส้ินเสียง
แวว่นั้น ทิฐิคนถือดีกส้ิ็นลมหายใจทนัที 
 
       ท่ีมา : นิทานนํ้ากบัทิฐิ   โดย   ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา 
       http://www.xn--o3cdbaa5esca6bs6pud.com/2013/08/blog-post_9.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิทานเร่ืองน้ีกล่าวถึงใครเป็นสาํคญั   (Who) 
     ก. เทวดา     ข. ชายชาวเยอรมนั  
     ค. ทิฐิ      ง. หญิงชาวอินเดีย  
2. สาเหตุท่ีทาํใหทิ้ฐิไดเ้ขา้ไปในทะเลทรายคืออะไร (What)  
     ก. ตอ้งการเท่ียวชมทะเลทราย   ข. นดัเพื่อนทั้งสามท่ีทะเลทราย  
     ค. ตอ้งการไปหานํ้าด่ืมในทะเลทราย  ง. พลดัหลงเขา้ไปในทะเลทราย  
3. ผูท่ี้ยืน่ วาสซ่าร์ ซือจุย้ ปานี ใหทิ้ฐิมาจากท่ีใด   (Where)   
     ก. เยอรมนั จีน ไทย    ข. อินเดีย เยอรมนั จีน  
     ค. จีน อินเดีย องักฤษ     ง. ไทย จีน เยอรมนั  
4. ทิฐิ กล่าวคาํภาวนาขอความเมตตาจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเม่ือใด   (When)  
     ก. เม่ือสูญเสียส่ิงดี ๆ ในชีวิต   ข. เม่ือทาํงานหนกัเพื่อหาเงินมาใชจ่้าย  
     ค. เม่ือร่างกายอ่อนแรงตอ้งการนํ้า  ง. เม่ือมีฐานะข้ึนมาในระดบัหน่ึง  
5. เพราะเหตุใดทิฐิจึงปฏิเสธบุคคลท่ีเขา้มาช่วยเหลือ   (Why)  
     ก. เพราะ ไม่เห็นความสาํคญัของบุคคลอ่ืน 
     ข. เพราะ ไม่ยอมเปิดใจยอมรับในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย 
     ค. เพราะ บุคคลผูท่ี้เขา้มาช่วยเหลือมีความรู้นอ้ย  

แบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดที ่4 การอ่านจบัใจความนิทาน นํา้กบัทฐิิ 

คาํช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 2. ขอ้สอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที 
 3. ให้นักเรียนอ่านขอ้คาํถามและคาํตอบให้ละเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหน้าขอ้
คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 
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     ง. เพราะ บุคคลผูท่ี้เขา้มาช่วยเหลือไม่มีความน่าเช่ือถือ 

 

6. หากทิฐิใหโ้อกาสตนเองจะเกิดผลอยา่งไร   (How) 
     ก. ไม่รวย      ข. มีเพื่อนมาก 
     ค. ไม่ตาย      ง. มีความรู้มาก 
7. ทิฐิทาํอะไรเพื่อใหต้นเองมีฐานะข้ึนมาจากเดิม   (What) 

     ก. ขายบา้นท่ีตนเองไม่อาศยัแลว้   ข. พอ่แม่ใหม้รดกแลว้นาํไปขาย 

     ค. ทาํงานหนกัเพื่อหาเงินมาใชจ่้าย    ง. เพื่อนทั้งสามคนใหเ้งินมาใชจ่้าย 

8. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัทิฐิ   (How) 

     ก. ไม่จริงจงักบัชีวิต     ข. รับฟังขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น 

     ค. เป็นคนท่ีมีนิสยัอวดดี    ง. เป็นคนมีเหตุผลเสมอ 

9. ทิฐิหลงทางอยูใ่นดินแดนทะเลทรายเป็นเวลาก่ีวนั   (How) 

     ก. 2 วนั      ข. 3 วนั 

     ค. 4 วนั      ง. 5 วนั 

10. จากนิทานขา้งตน้ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง   (How) 

     ก. ทิฐิเป็นคนมีเหตุผลจึงทาํใหมี้ส่ิงดี ๆ เขา้มาในชีวิต 

     ข. ทิฐิไดรั้บถุงหนงัทั้งสามใบคือนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิทั้งส้ิน 

     ค. ทิฐิกล่าวคาํภาวนาขอความเมตตาจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

     ง. ทิฐิไม่ใหโ้อกาสตนเองจึงเป็นสาเหตุใหต้นเองตาย 

 

 

************************************************************ 
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 1.  ค 

 2.  ค 

 3.  ก 

 4.  ก 

 5. ง 

    6.  ง 

    7. ง 

    8.  ค 

    9. ค 

   10.   ก  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  
ชุดที่ 1 การอ่านจบัใจความข่าว เตอืนระวงัโรค - อนัตรายทีม่ากบันํา้ท่วม DPU
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 1.  ก 

 2.  ข 

 3.  ค 

 4.  ง 

 5. ข 

    6.  ข 

    7. ง 

    8.  ง 

    9. ค 

   10.   ง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดที ่2 การอ่านจบัใจความสารคด ีวนัละสามมือ้ DPU
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 1.  ก 

 2.  ก 

 3.  ค 

 4.  ก 

 5. ง 

    6.  ค 

    7. ค 

    8.  ข 

    9. ก 

   10.   ค 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดที ่3 การอ่านจบัใจความเร่ืองส้ัน ลูกผู้ชาย...ตวัเกอืบจริง DPU



102 
 

 1.  ค 

 2.  ง 

 3.  ข 

 4.  ค 

 5. ข 

    6.  ค 

    7. ค 

    8.  ค 

    9. ข 

   10.   ก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดที ่4 การอ่านจบัใจความนิทาน นํา้กบัทฐิิ DPU



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 1 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  
     1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
     2. ขอ้สอบมีทั้งหมด 30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 60 นาที 
     3. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามและคาํตอบใหล้ะเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท X ทบัหนา้ขอ้คาํตอบ
ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     4. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ 
 

สวนสัตว์มะกนัจาํเป็นต้องยงิกอริลลาตายหลงัเดก็พลดัตก  
สาํนกัข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 

29 พ.ค. วา่นายเธน เมยน์าร์ด ผูอ้าํนวยการสวนสัตวซิ์นซินเนติ เผยเม่ือวนัเสาร์ ว่าเจา้หนา้ท่ีจาํเป็นตอ้งยงิ
สังหารกอริลลาเพศผูว้ยั 17 ปี ช่ือ “ฮารามเบ” หลงัเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเม่ือมีเด็กชายวยั 4 ขวบ   
พลดัตกจากท่ีกั้นสูงเกือบ 4 เมตร ลงไปในคูนํ้าท่ีมีการขดุไวร้อบพื้นท่ีอาศยัของกอริลลา จากนั้นฮารามเบ
ซ่ึงเป็นกอริลลาตวัใหญ่ท่ีมีนํ้ าหนกัมากถึง 180 กิโลกรัม นาํเด็กชายข้ึนมาจากคูนํ้ าและลากไปมาอยูน่าน
ราว 10 นาที แมฮ้ารามเบยงัไม่ไดท้าํอนัตรายกบัเดก็ชาย แต่จากรูปการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีประเมิน
ว่า เด็กชายกาํลังทาํให้กอริลลาตกอยู่  ในภาวะ “ต่ืนตระหนก” ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อหนูน้อย จึง
ตดัสินใจยงิฮารามเบตายเพ่ือช่วยชีวิตเด็กชาย ซ่ึงเขา้รับการรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติ และ
อาการ      ดีข้ึนเป็นลาํดบัแลว้ ทั้งน้ี เมยน์าร์ดให้เหตุผลของการไม่ใชย้าสลบว่า ตอ้งใชเ้วลานานยาจึงจะ
ออกฤทธ์ิ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์คร้ังน้ีไดส้ร้างบทเรียนอนัเลวร้ายใหแ้ก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากฮา
รามเบ     เพ่ิงเขา้มาเป็น “ครอบครัว” ของทางสวนสัตวไ์ดเ้พียง 1 ปีเท่านั้น ซ่ึงผูบ้ริหารของสวนสัตวท่ี์
ปัจจุบนั   เล้ียงกอริลลาไว ้11 ตวั ยนืยนัจะเร่งหามาตรการป้องกนัท่ีดีข้ึนโดยเร็ว ขณะท่ีเหตุการณ์ดงักล่าว
ไดรั้บเสียงวิจารณ์ท่ีหลากหลายจากสังคมออนไลน์ ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งคาํถามว่า ผูป้กครองของเด็กชาย
สมควรร่วมแสดง “ความรับผดิชอบ” ดว้ยหรือไม่ 

        ท่ีมา : หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัวนัอาทิตย ์ท่ี 29 พฤษภาคม 2559 
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1. ฮารามเบ เป็นช่ือของใคร   (Who)  
     ก. เดก็ชายท่ีพลดัตกลงไปในนํ้า  ข. ผูอ้าํนวยการสวนสตัว ์
     ค. เจา้หนา้ท่ีผูย้งิสงัหารกอริลลา  ง. กอริลลาเพศผูท่ี้เสียชีวิต 
2. ฮารามเบทาํอะไรกบัเดก็ชายท่ีตกลงไปในคูนํ้า   (What)  
     ก. หวาดกลวัเดก็ชายเพราะคิดวา่จะมาทาํร้าย ข. ดมกล่ินเดก็ชายวา่เป็นพวกเดียวกนัหรือไม่ 
     ค. เล่นและหยอกลอ้กบัเดก็ชายอยา่งสนุกสนาน ง. นาํเดก็ชายข้ึนมาจากคูนํ้าและลากไปมา 
3. ข่าวขา้งตน้ไม่เกีย่วข้องกบัสถานท่ีใด   (Where) 
     ก. รัฐโอไฮโอ     ข. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ค. สวนสตัวซิ์นซินเนติ   ง. ประเทศแคนนาดา 
4. ข่าวขา้งตน้เกิดข้ึนเม่ือใด   (When) 
     ก. 29 ม.ค. 59     ข. 29 มี.ค. 59 
     ค. 29 พ.ค. 59     ง. 29 ก.ค. 59 
5. ทาํไมเจา้หนา้ท่ีจึงไม่ใช้ยาสลบกบักอริลลา   (Why)  
     ก. ยาสลบใชก้บัสตัวไ์ม่ได ้   ข. ยาสลบใชก้บัคนเพียงเท่านั้น 
     ค. ยาสลบใชเ้วลานานจึงจะออกฤทธ์ิ  ง. ยาสลบมีฤทธ์ิร้ายแรงเกินไป 
6. ถา้นกัเรียนเป็นผูป้กครองจะมีวิธีการป้องกนัอยา่งไรเพ่ือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์กบัเดก็ชายดงักล่าว   
(How)             
     ก. ไม่ใหเ้ดก็ชายเขา้ชมสวนสตัว ์  ข. ฝากเดก็ชายไวก้บัเจา้หนา้ท่ี 
     ค. ดูแลเดก็ชายไม่ใหค้ลาดสายตา  ง. ฝากเดก็ชายใหอ้ยูใ่นความดูแลของคนอ่ืน 
7. จากข่าวขา้งตน้ไดส้ร้างบทเรียนใหก้บับุคคลใดมากท่ีสุด   (Who)  
     ก. เดก็ชาย     ข. ผูป้กครองของเดก็ชาย 
     ค. เจา้หนา้ท่ี     ง. ผูอ้าํนวยการสวนสตัว ์
8. หากนกัเรียนเป็นผูอ้าํนวยการสวนสตัวจ์ะมีวิธีการอยา่งไรเพ่ือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์แบบน้ีอีก   
(How) 
     ก. ไม่อนุญาตใหเ้ดก็เขา้ชมสวนสตัว ์   
     ข. ใหผู้ป้กครองฝากเดก็ไวก้บัเจา้หนา้ท่ี 
     ค. ปิดใหบ้ริการเขา้ชมสวนสตัว ์   
     ง. ติดป้ายคาํเตือนใหผู้ป้กครองดูแลบุตรหลานใหดี้ๆ 
 

 

DPU



106 
 

อ่านสารคดต่ีอไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 9 – 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  วานิลลา มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่อะไร   (What) 
     ก. Orchidaceas    ข. Vanillin  
     ค. Vanelle fragans    ง. Vanilla fragans 
10. วานิลลา มีถ่ินกาํเนิดมาจากท่ีไหน   (Where)  
     ก. สิงคโปร์     ข. เมก็ซิโก 
     ค. อินโดนีเซีย    ง. ไทย 
 

 

วานิลลา 

 วานิลลาเป็นไม้เล้ือย ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) พนัธ์ุท่ีปลูกเป็นเชิงการค้า มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ วา่ Vanilla fragans มีถ่ินกาํเนิดอยูท่างภาคใต ้ของประเทศเมก็ซิโก ในอเมริกากลาง  
 การใชป้ระโยชน์จากวานิลลา ไดเ้ผยแพร่ไปในทวีปยุโรป และอเมริกาจนเป็นท่ีนิยมอย่างมาก 
เช่น นาํมาแต่งกล่ินไอศกรีม เคร่ืองด่ืม ขนมเคก้ คสัตาร์ด พุดด้ิง และขนมหวานอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัใช ้ 
ในการแต่งกล่ินนํ้าหอม และทาํยาอีกดว้ย 
 กล่ินหอมจากฝักวานิลลา เป็นกล่ินของสารประกอบ ซ่ึงเป็นสารหอมหลาย ๆ ชนิด เกิดข้ึนใน
ระหว่างการบ่มฝักวานิลลา สารท่ีพบมาก คือ วานิลลิน (vanillin) จากการคน้ควา้ดา้นเคมี แมจ้ะพบว่า
ตน้ทุนการสังเคราะห์วานิลลิน ราคาถูกกว่าวานิลลาธรรมชาติมาก แต่วานิลลินท่ีไดจ้ากธรรมชาติ มีสาร
หอมอ่ืน ๆ ปนอยู่ ทาํให้มีกล่ินหอมกว่า วานิลลินท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์มีการปลูกวานิลลาในประเทศ
เม็กซิโก และประเทศในแถบอเมริกากลาง แต่เม่ือนาํวานิลลาไปปลูกในประเทศอ่ืน กลบัไม่ประสบ
ความสาํเร็จ   เพราะการถ่ายละอองเรณูของดอกวานิลลาเกิดไดย้ากตามธรรมชาติ ต่อมามีการคน้พบ   
การถ่ายละอองเรณูเทียม ทาํให้ประเทศเม็กซิโก ไม่สามารถเป็นผูผู้กขาดการผลิตไดต่้อไป จึงไดมี้การ
ปลูกวานิลลาในเกาะเรอูนียง เกาะมาดากสัการ์ หมู่เกาะคอโมโรส ส่วนในประเทศเขตร้อน มีการปลูกใน
ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลงักา อินเดีย ตาฮิติ แต่คุณภาพของวานิลลาท่ีผลิตได้จากประเทศเขตร้อน 
ผลผลิตจะตํ่ากว่าจากเกาะมาดากัสการ์ หมู่เกาะคอโมโรส และเกาะเรอูนียง และราคาก็ต่างกันด้วย 
กล่าวคือ      ฝักวานิลลาจากเกาะมาดากสัการ์ ราคากิโลกรัมละ 2,000 บาท แต่จากอินโดนีเซีย ราคา
กิโลกรัมละ    1,500 บาท 

               ท่ีมา : http://www.sarakadee.com/2013/07/15/vanilla/ 
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11. เพราะเหตุใดวานิลลาจากเกาะมาดากสัการ์ราคาสูงกวา่วานิลลาจากอินโดนีเซีย   (Why) 
     ก. อินโดนีเซียอยูใ่นเขตร้อนจึงทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดต้กตํ่า 
     ข. เกาะมาดากสัการ์ไดรั้บการนิยมมากกวา่ประเทศอินโดนีเซีย 
     ค. อินโดนีเซียไม่สามารถทาํการถ่ายละอองเรณูเทียมได ้
     ง. อินโดนีเซียอยูใ่นเขตอากาศหนาวจึงทาํใหผ้ลผลิตท่ีไดต้กตํ่า 
12. วานิลลามีประโยชน์อยา่งไร   (How) 
     ก. ใชใ้นการรักษาโรค     ข. ใชใ้นการแต่งกล่ินไอศกรีม 
     ค. ใชใ้นการพอกหนา้ขาว   ง. ใชใ้นการทาํนํ้ายาหมกัผม 
13. สารวานิลลาท่ีพบจากการคน้ควา้ดา้นเคมี มีช่ือเรียกวา่อะไร   (What) 
     ก. วานิลลิน     ข. วานิลา 
     ค. วานิลลา     ง. วานิลิน 
14. ทาํไมวานิลลาจึงไม่สามารถนาํไปปลูกในประเทศอ่ืนได ้  (Why) 
     ก. เพราะ ประเทศอ่ืนไม่รู้วิธีการปลูกดอกวานิลลา 
     ข. เพราะ ประเทศอ่ืนไม่นิยมปลูกดอกวานิลลา 
     ค. เพราะ การถ่ายละอองเรณูของดอกวานิลลาเกิดไดย้าก     
     ง. เพราะ อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีร้อนจดัจึงทาํใหด้อกวานิลลาไม่มีกล่ินหอม 
15. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   (How) 
     ก. วานิลลาเป็นไมย้นืตน้ ในวงศก์ลว้ยไม ้(Orchidaceae) 
     ข. วานิลลามีถ่ินกาํเนิดอยูท่างภาคใต ้ของประเทศเมก็ซิโก  
     ค. วานิลลาสามารถนาํมาแต่งกล่ินนํ้าหอม และทาํนํ้ายาหมกัผม 
     ง. ตน้ทุนการสงัเคราะห์วานิลลิน ราคาแพงกวา่วานิลลาธรรมชาติมาก 
16. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง   (How) 
     ก. มีการปลูกวานิลลาในประเทศเมก็ซิโก และประเทศในแถบอเมริกากลาง 
     ข. วานิลลาท่ีผลิตไดจ้ากประเทศเขตร้อน ผลผลิตจะตํ่ากวา่จากเกาะมาดากสัการ์ 
     ค. นิลลาเป็นไมเ้ล้ือย ในวงศก์ลว้ยไม ้(Orchidaceae) พนัธ์ุท่ีปลูกเป็นเชิงการคา้ 
     ง. ฝักวานิลลาจากเกาะมาดากสัการ์ มีราคาแพงมาก คือ กิโลกรัมละ 1,500 บาท 
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อ่านเร่ืองส้ันต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 17 – 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
17. จากเร่ืองสั้นใครเป็นผูท่ี้มีทิฐิ   (Who) 
     ก. พอ่ของหญิงสาว    ข. แม่ของหญิงสาว 
     ค. หญิงสาววยัรุ่น    ง. ลูกของหญิงสาว 
18. สาเหตุท่ีทาํใหห้ญิงสาวออกจากบา้นคืออะไร   (What) 
     ก. ตอ้งการไปเรียนต่อ    ข. ทะเลาะกบัแม่ 
     ค. มีครอบครัวใหม่    ง. ตอ้งการหางานทาํ 
 
 

ประตูทีไ่ม่เคยปิด 
 หญิงสาววยัรุ่นทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรง ทาํให้เธอตดัสินใจหนีออกจากบา้น ซ่ึงเป็นการ 
ตดัสินใจดว้ยอารมณ์ชัว่วูบ แต่ก็มากลน้ดว้ยทิฐิ ความหิวทาํให้เธอตดัสินใจใชชี้วิตดว้ยการเป็นหญิง
บริการและนอนตามขา้งถนน เธอยดึอาชีพน้ีเร่ือยมา จากวนัเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลาย ๆ  
ปี จากเด็กหญิงกลายเป็นหญิงสาว  แลว้วยัของเธอก็ร่วงโรยลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกบัแม่ซ่ึงอยูใ่น 
วยัชรามาก  เม่ือพอ่ตายไปดว้ยโรคชรา แม่จึงตดัสินใจออกเดินทางตามหาลูกสาว เม่ือรู้ข่าวว่าลูกสาวอยู่
ท่ีไหนแม่ก็จะตามไปถึงท่ีนั่น แต่ก็คลาดกนัทุกคร้ังไป จนแม่เร่ิมทอ้ ในท่ีสุดแม่จึงเดินเขา้ไปในศูนย ์
ช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ แม่บอกกบัเจา้หนา้ท่ีว่า ฉนัขอติดประกาศตามหาคนไดห้รือไม่ 
เจา้หน้าท่ีอนุญาต แม่จึงใชรู้ปในอดีตของเธอซ่ึงถึงวนัน้ีก็แก่มากแลว้ ติดประกาศพร้อมเขียนใตรู้ปว่า  
กลบับา้นเถอะลูก แม่ใหอ้ภยัแลว้ เม่ือหญิงชราพน้ไปไม่นาน ลูกสาวกเ็ขา้มาในศูนยน์ั้น ทั้งสองคนคลาด 
กนัเพียงเสน้ยาแดง หญิงสาวเห็นรูปท่ีติดประกาศ จึงเดินเขา้ไปดูดว้ยความรู้สึกคุน้เคย และยิง่เธอเพ่งพิศ   
ดูรูปนั้นทาํให้เธอมัน่ใจว่านั่นคือ “แม่” หญิงสาวหยุดคิดและบอกกบัตวัเองว่า ความเลวร้ายทุกส่ิงทุก
อย่าง แม่ให้อภยัหมดแลว้ เธอต่างหากท่ีถือทิฐิอยู่ คิดเช่นนั้นเธอจึงตดัสินใจกลบับา้น เม่ือมาถึงบา้นก็
เป็นเวลาดึกมากแลว้ ความลงัเลก็เกิดข้ึน เธอจะเคาะประตูดีหรือไม่ ป่านน้ีแม่คงนอนหลบัแลว้ แต่ท่ีสุด
เธอกต็ดัสินใจเคาะประตู ปรากฏว่าประตูนั้นไม่ไดล้อ็ค มนัค่อย ๆ แงม้เปิดออก ถึงตอนนั้นหญิงสาวรีบ
วิ่งข้ึนไปท่ีห้องนอนของแม่ เพราะเกรงว่าดึกด่ืนป่านน้ีแต่บา้นไม่ไดล้็อก เกรงว่าแม่จะเป็นอนัตราย   
จากโจรผูร้้ายหรือไม่ แต่เม่ือไปถึงห้องนอนของแม่ ก็ปรากฏว่าแม่ยงัหลบัสบายดี ความสงสัยของเธอ
ไดรั้บคาํตอบจากผูเ้ป็นแม่สั้น ๆ วา่ นบัตั้งแต่วนัท่ีลูกออกจากบา้นไป ประตูบา้นกไ็ม่เคยปิดลอ็กอีกเลย 
          ท่ีมา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5019 
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19. หญิงสาวไดเ้ห็นรูปแม่ติดประกาศท่ีไหน   (Where) 
     ก. ศูนยช่์วยเหลือคนชรา    ข. ศูนยบ์า้นพกัคนชรา 
     ค. ศูนยช่์วยเหลือเร่งด่วน    ง. ศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั 
20. หญิงสาวตดัสินใจออกจากบา้นเม่ือใด   (When) 
     ก. ตอนวยัรุ่น     ข. ตอนเป็นเดก็ 
     ค. ตอนพอ่ตายไป    ง. ตอนตอ้งการทาํงาน 
21. ทาํไมหญิงสาวจึงตดัสินใจใชชี้วิตเป็นหญิงบริการ    (Why) 
     ก. ใจรัก     ข. ความหิวโหย 
     ค. โดนบงัคบั     ง. ทาํตามเพ่ือน 
22. หญิงชราติดป้ายประกาศพร้อมเขียนขอ้ความวา่อยา่งไร   (How)  
     ก. กลบับา้นเถอะลูก แม่ตอ้งการคนดูแล  ข. กลบับา้นเถอะลูก แม่อยากกอดลูก 
     ค. กลบับา้นเถอะลูก ทุกคนรออยูท่ี่บา้น  ง. กลบับา้นเถอะลูก แม่ใหอ้ภยัแลว้ 
23. คาํกล่าวของหญิงชราขอ้ใดถูกตอ้ง   (How) 
     ก. นบัจากลูกออกจากบา้น แม่ไดต้ามหาลูกมาตลอด   
     ข. นบัจากลูกออกจากบา้น แม่เป็นห่วงลูกมากเลยนะ 
     ค. นบัจากลูกออกจากบา้น แม่ไม่เคยปิดลอ็คประตูบา้น 
     ง. นบัจากลูกออกจากบา้น แม่ไม่เคยหลบัสนิทเลยสกัคืน 
 
อ่านนิทานต่อไปนีแ้ล้วตอบคาํถามข้อ 24 – 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดาบวเิศษ 
 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว ท่ีหมู่บ้านแห่งหน่ึง ชาวบ้านส่วนมากยากจนต้องทาํงานตลอดวนั   
เพ่ือเล้ียงชีพ ในบรรดาชาวบา้นเหล่าน้ีมีครอบครัวของตาเพ่ิมและยายนอ้ยรวมอยูด่ว้ย สองตายายคู่น้ีอยูกิ่น
กนัมานานแต่ไม่มีลูก เพ่ิงจะมีตอนอายมุากแลว้ เม่ือคลอดลูกไดไ้ม่นานยายนอ้ยก็ด่วนจากไป ท้ิงลูกอยูก่บั
ตาเพ่ิมเพียงลาํพงัสองคน ตาเพ่ิมรักและเอ็นดูลูกท่ีมีเพียงคนเดียว ทั้งน้ีแกยงัเช่ือวา่ลูกแกเทวดาส่งมาเกิด   
จึงอดดีใจไม่ได ้เม่ือจะไปท่ีใดก็มกัพาลูกไปดว้ยเสมอ ผูใ้ดพบเห็นก็มกัจะชมเชยลูกแก “เด็กคนน้ีน่ารัก   
น่าชงัจริง ๆ” ตาเพ่ิมไดลู้กน่ารักเช่นน้ี ทาํใหแ้กลืมความเศร้าเสียใจท่ีภรรยาไดต้ายไป เด็กนอ้ยเล้ียงง่าย   
ไม่งอแงกวนใจพอ่เหมือนเช่นเดก็อ่ืน ๆ สองพอ่ลูกจึงอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขตลอดมา  
 วนัหน่ึงตาเพ่ิมออกไปทาํสวนแต่เชา้และผกูเปลให้ลูกนอนใตต้น้ไมใ้หญ่เหมือนทุกวนั  แต่แลว้  
เหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดข้ึน  เม่ือตาเพ่ิมกลบัจากทาํสวนแกจะอุม้ลูกข้ึนก็เห็นแมงป่องตวัใหญ่   
นอนอยูใ่นเปลกบัลูกดว้ย จึงอุทานข้ึนวา่  “แยแ่ลว้เราจะทาํยงัไงดี”  แกจึงค่อย ๆ เดินไปหยบิไมม้าหมาย
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จะตีแมงป่องใหต้าย  แต่ก่อนท่ีแกจะตีแมงป่องนั้นพลนัเกิดลมพายพุดัแลว้กมี็เสียงอนัดงักอ้งออกมาจาก 
ทอ้งฟ้าวา่ “อยา่กลวัเราไปเลย เราไม่ทาํอะไรท่านหรอก เราเห็นท่านเป็นคนดีมีเมตตา จึงมาช่วยคุม้ครอง 
ลูกของท่าน” ตาเพ่ิมจึงนั่งลงพร้อมทั้งประนมมือไหว ้เทวดาทาํนายทายทกัทารก พร้อมทั้งยื่นดาบ 
ศกัด์ิสิทธ์ิใหต้าเพิ่มมอบใหก้บัเด็กนอ้ย เป็นอาวุธติดกายไวเ้ม่ือโตข้ึน ทั้งยงักาํชบัว่า  “ดาบท่ีใหเ้ป็นดาบ 
วิเศษ สามารถให้ทุกส่ิงตามท่ีร้องขอ มีข้อแม้คือผูท่ี้จะใช้ดาบน้ีต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ทําแต่   
ความดี ถา้เอาดาบวิเศษน้ีไปใชใ้นทางท่ีผดิดาบน้ีจะกลายเป็นงูใหญ่รัดบุคคลนั้นตาย”  
            ผ่านไปหลายปีเด็กนอ้ยเติบใหญ่เป็นหนุ่มฉกรรจมี์สติปัญญาเป็นเลิศ เขาช่วยพ่อทาํงานท่ีสวน   
ทุกวนัโดยไม่เก่ียงงานหนกัเบา และไม่หวงัพึ่งดาบศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดม้า เขาบอกกบัตวัเองว่า “เกิดเป็นคน  
ทั้งทีอย่าอาศยัโชคช่วย ทาํดว้ยตนเองเป็นดีท่ีสุด ไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น” และดว้ยคติท่ีเขา 
ยดึถือน้ีทาํใหค้นในหมู่บา้นยกยอ่งเขา” 
            หลายปีผ่านไปเกิดเหตุฝนแลง้ ไม่มีนํ้ าทั้ งเมือง เรือกสวนไร่นา พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย สตัว ์และผูค้นลม้ตายเป็นจาํนวนมาก พระราชาผูค้รองนครไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้ประกาศ
หาคนช่วยโดยมีขอ้แมว้่า ถา้ผูใ้ดสามารถแกไ้ขความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนไดเ้ร็วท่ีสุด พระองคจ์ะให้ผูน้ั้น
อภิเษกสมรสกบัพระราชธิดาเป็นส่ิงตอบแทน มีประชาชนมากมาย เจา้ชายจากเมืองต่าง ๆ นักบวช   
ต่างมาสมคัรเป็นจาํนวนมาก ทุกคนต่างคิดว่าเหตุการณ์น้ีเป็นการกระทาํของภูตผีปีศาจ ไม่ใช่เหตุจาก
ธรรมชาติ แต่ทุกคนก็ไม่สามารถแกไ้ขได ้นานวนัประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนมากข้ึน พระราชาให้
มหาดเลก็ออกป่าวประกาศรอบเมืองทุกหมู่บา้นเพื่อหาคนมีฝีมือมาแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
         “กระจองงอง ๆ เจา้ขา้เอย ใครเป็นคนดีมีฝีมือใหไ้ปอาสา เพ่ือช่วยบา้นเมืองใหพ้น้จากภยัแลง้ดว้ย
เถิด” ชายหนุ่มไดท้ราบเร่ืองจึงอาสา พร้อมนาํดาบไปดว้ย เม่ือเขา้เฝ้าพระราชากล่าวกบัเขาว่า “เจา้แน่ใจ
หรือว่าจะช่วยได ้เพราะผูค้นท่ีอาสามาแกไ้ขต่างก็ผิดหวงักลบัไปทุกคน ขนาดผูท่ี้มีวิชาแก่กลา้ยงัถอย
กลบัไปเลย” 

“ขา้พเจา้มัน่ใจพะยะค่ะ” ชายหนุ่มตอบและทูลว่าเขาขอเวลา 2 วนั โดยขอให้พระราชาสร้าง
ศาลเพียงตาและเคร่ืองเซ่นไหว ้อาหารคาวหวาน ชายหนุ่มแต่งกายดว้ยสีขาว นัง่ทาํพิธีพร้อมทั้งนาํดาบ
ออกมาจุ่มในแม่นํ้าท่ีแหง้ขอด ทนัใดนั้นก็เกิดแสงแปลบ และฟ้าผา่ลงกลางแม่นํ้ า นํ้าผดุข้ึนจากรอยแตก
ของพ้ืนเกิดเป็นแม่นํ้ าใหญ่ ชายหนุ่มวกันํ้ าข้ึนด่ืม นํ้านั้นจืดสนิท เขาจึงกลบัไปทูลพระราชาและลากลบั
โดยไม่หวงัรางวลัใด ๆ ทั้งส้ิน แต่พระราชาไม่ทรงยินยอม เม่ือกล่าววาจาไปแลว้ท่านก็รักษาคาํพูด
พระองคย์งัคงท่ีจะพระราชทานรางวลัให ้
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24. ใครเป็นผูม้อบดาบศกัด์ิสิทธ์ิใหแ้ก่ชายหนุ่ม   (Who) 
     ก. เทวดา     ข. พระราชา 
     ค. ตาเพิ่ม     ง. ยายนอ้ย 
25. อะไรเป็นสาเหตุใหช้ายหนุ่มไดอ้ภิเษกสมรสกบัพระราชธิดา   (What) 
     ก. ชายหนุ่มสามารถแกไ้ขเหตุฝนแลง้ได ้
     ข. ชายหนุ่มกบัพระราชธิดารักใคร่กนัมานานแลว้ 
     ค. ชายหนุ่มทูลขอพระราชาเพราะหลงรักพระราชธิดา    
     ง. พระราชาไดรั้บปากกบัตาเพิ่มไวต้ั้งแต่ทั้งสองเป็นเดก็ 
26. ชายหนุ่มใหพ้ระราชาสร้างศาลเพียงตาไวท่ี้ไหน   (Where) 
     ก. บา้นของตาเพ่ิม    ข. หนา้พระราชวงั 
     ค. ขา้งแม่นํ้าท่ีแหง้ขอด   ง. ทา้ยหมู่บา้น 
27. เหตุการณ์สาํคญัของเร่ืองเกิดข้ึนเม่ือใด   (When) 
     ก. ตอนยายนอ้ยเสียชีวิต   ข. ตอนพระราชาใหร้างวลัชายหนุ่ม 
     ค. เกิดเหตุฝนแลง้ไม่มีนํ้าทั้งเมือง  ง. ชายหนุ่มอภิเษกสมรสกบัพระราชธิดา 
28. ทาํไมเทวดาจึงยกดาบศกัด์ิสิทธ์ิใหต้าเพิ่มเพื่อมอบใหก้บัชายหนุ่ม   (When) 
     ก. เทวดาเห็นตาเพิ่มเป็นคนดีจึงยืน่ดาบศกัด์ิสิทธ์ิให ้
     ข. ตาเพิ่มมีความอยากไดจึ้งขอดาบศกัด์ิสิทธ์ิจากเทวดา 
     ค. ชายหนุ่มเคยช่วยเหลือเทวดามาก่อนจึงไดรั้บดาบศกัด์ิสิทธ์ิ 
     ง. ยายนอ้ยขอความเห็นใจจากเทวดาใหม้อบดาบศกัด์ิสิทธ์ิแก่ลูกชาย 
 

           “เป็นบุญของขา้ท่ีไดส้นองคุณแผน่ดิน การกระทาํคร้ังน้ี ขา้ทาํโดยไม่หวงัผลใด ๆ ตอบแทนเพ่ือ
ความสงบสุขของบา้นเมือง” แต่พระราชากล่าวว่า “เจา้เป็นคนดี มีความสามารถ ขออยา่ไดข้ดัประสงค์
ของเราเลย” แลว้จึงหันไปสั่งอาํมาตยใ์ห้เตรียมจดัพิธีอภิเษกสมรสข้ึน ชายหนุ่มไม่สามารถเล่ียงไดจึ้ง
ตอบตกลงตามพระประสงคข์องพระราชาทุกประการ 
           จากนั้นไม่นาน  ชายหนุ่มจึงอภิเษกสมรสกบัพระราชธิดาและไดท้รัพยส์มบติัเป็นส่ิงตอบแทน 
เขารับบิดามาอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขสืบไป 
                                   ท่ีมา : นิทานดาบวิเศษ   โดย   สิริพร   ทาชาติ 
                       http://siriphron.blogspot.com/2013/08/blog-post_6.html 
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29. พระราชาทาํอยา่งไรจึงมีประชาชนมากมายมาสมคัรช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้  (How) 
     ก. พระองคจ์ะใหผู้น้ั้นข้ึนเป็นพระราชาแทน 
     ข. พระองคจ์ะใหผู้น้ั้นอภิเษกสมรสกบัพระราชธิดา 
     ค. พระองคจ์ะใหผู้น้ั้นเป็นเจา้ของดาบศกัด์ิสิทธ์ิ 
     ง. พระองคจ์ะยกทรัพยส์มบติัเป็นการตอบแทน 
30. จากนิทานขา้งตน้ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง   (How) 
     ก. เม่ือคลอดลูกไดไ้ม่นานยายนอ้ยกด่็วนจากลูกชายไป 
     ข. ตาเพิ่มเห็นแมงป่องตวัใหญ่นอนอยูใ่นเปลกบัลูกดว้ยจึงคิดจะตีแมงป่องใหต้าย 
     ค. ชายหนุ่มเป็นผูมี้สติปัญญาเป็นดีช่วยพอ่ทาํงานท่ีสวนทุกวนัโดยไม่เก่ียงงานหนกัเบา 
     ง. ถา้ผูใ้ดสามารถแกไ้ขความเดือดร้อนได ้พระราชาจะยกบา้นเมืองใหเ้ป็นส่ิงตอบแทน 

      

************************************************** 
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เฉลยแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่านจบัใจความสําคญั 

1. ง  2. ง  3. ง  4. ค  5. ค 

6. ค  7.ข  8. ง  9. ง  10. ข 

11. ก  12. ข  13. ก  14. ค  15. ข 

16. ง  17. ค  18. ข  19. ค  20. ก 

21. ข  22. ง  23. ค  24. ก  25. ก 

26. ค  27. ค  28. ก  29. ข  30. ง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอชุดกจิกรรมการอ่านจบัใจความ  

โดยใช้เทคนิค 5W1H  
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 

การใช้ชุดกจิกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  () ลงในช่อง   “ระดบัความพึงพอใจ” 

ขอ้คาํถาม ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ      

1. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความเขา้ใจง่าย      

2. ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความ
เพิ่มข้ึน 

     

3. ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความมีความน่าสนใจและ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

     

4. ชุดกิจกรรมมีเน้ือหาเหมาะกบัผูเ้รียน      

5. ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบัเวลา      

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      

6. ช่วยใหพ้ฒันาทกัษะการอ่านใหดี้ข้ึน      

7. ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง      

8. สามารถอ่านหนงัสือไดห้ลากหลายประเภท      

9. สามารถนาํไปปรับใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนได ้      

10. เกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย      
 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………… 
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ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  
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