
  
 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏบิัติการในชั้นเรยีน 

เรื่อง 

การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 

 

 
โดย 

 

ณัฐวดี  ปนวิลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

            ปการศึกษา 2563 

 

 



รายงานการวิจัย 

เรื่อง 

การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 

 

 

 

 
โดย 

 

ณัฐวดี  ปนวิลัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

            ปการศึกษา 2563 

 



 
 

บทคัดยอ 

ช่ือรายงานการวิจัย      : การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู 

          KWL Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน            

          โยนออฟอารค 

ช่ือผูทําวิจัย       : ณัฐวดี  ปนวิลัย 

ปท่ีทําวิจัย       : 2563 

คําสําคัญ       : การอาน, การอานจับใจความ, เทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจสภาพปญหา        

ท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค          

2) เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 3) เพื่อวิเคราะหสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน

รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 4) เพื่อศึกษาผลการนํา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อแกปญหา

การอานจับใจความ โดยการใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย นิทาน บทความ เรื่องส้ัน                

และแบบทดสอบ สวนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ 

 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุด คือ ปญหา

การอานจับใจความสําคัญ เกิดจากนักเรียนไมสามารถจับประเด็นความคิดหลักของเรื่องไดชัดเจน 

สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน เกิดจากนักเรียนเกิดความสับสนใจความหลักและใจความรอง 

คาความสอดคลองของนวัตกรรมจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน คาความสอดคลองของแผนการ

จัดการเรียนรู และคาความสอดคลองของแบบทดสอบ อยูในระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งผานเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 

 จากการนํานวัตกรรมโดยการใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชแกปญหาการอาน         

จับใจความ พบวา นักเรียนท้ัง 6 คน มีผลคะแนนการทดสอบการอานจับใจความใชเทคนิคการเรียนรู

KWL Plus คิดเปนรอยละ 75, 65, 70, 70, 80 และ 75 ตามลําดับ ซึ่งมีผลการประเมินผานเกณฑ

รอยละ 60 ตามท่ีผูวิจัยกําหนด 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus          

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ท้ังนี้ดวยความกรุณา

อยางดียิ่งจากอาจารย สุมนา เขียนนิล อาจารยท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชาภาษาไทย ท่ีไดกรุณาสละ

เวลา ใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวทาง การแกไขปญหาตาง ๆ อันเปนประโยชนแกผูวิจัย ทําให

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินการสาขาวิชา

ภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย ดร. ทัศนีย เศรษฐพงษอาจารย

สิริอร จุลทรัพย แกวมรกฎ อาจารยธิดาดาว เดชศรี และอาจารย ดร. พรพรรณ สวัสดิสิงห ตลอดจน 

กรรมการผูเช่ียวชาญการวิจัย อาจารย ดร. วิภาวรรณ เอกวรรณัง ท่ีใหความรู คําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะ แนวคิดอันเปนประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งนี้  

 ขอขอบพระคุณทานผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย ท้ัง 3 ทาน คุณครูสมคิด นุมทอง คุณครูนัยนา 

นิลนฤนาท และคุณครูสุนธิรา ทรัพยประสานสุข ท่ีไดกรุณาตรวจสอบคาความสอดคลองของ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียน           

การสอนเพื่อแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค  

 ขอขอบพระคุณเจาของตํารา และงานวิจัยทุกเลม ท่ีขาพเจาไดนํามาใชเปนขอมูลประกอบ

การศึกษา ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา ท่ีใหโอกาส กําลังใจ และใหการสนับสนุนในเรื่องการศึกษา

เสมอมา  

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาช้ันปท่ี 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนสุนันทา ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือ และการสนับสนุนใหความชวยเหลือเปนอยางดี 

 

ณัฐวดี  ปนวิลัย     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบญั 

เรื่อง                   หนา 

บทคัดยอ                    

กิตติกรรมประกาศ                 

สารบัญ                   

สารบัญตาราง                  

สารบัญแผนภาพ                  

สารบัญแผนภูมิ              

บทท่ี 1 บทนํา                1 

 ความเปนมาและความสําคัญ             1 

 คําถามการวิจัย                3 

 วัตถุประสงคการวิจัย           3 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ              3 

 ขอบเขตการวิจัย               4 

 ตัวแปร                4 

 นิยามศัพทเฉพาะ               4 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ             6 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน              6 

      ความหมายของการอาน             7 

      ความสําคัญของการอาน            7 

      จุดมุงหมายของการอาน             8 

      ประเภทของการอาน              9 

      ประโยชนของการอาน           10 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอานจับใจความ      11 

      ความหมายของการอานจับใจความ       11 

      ความสําคัญของการอานจับใจความ       11 

      หลักการอานจับใจความ        12 

      ประเภทของการอานจับใจความ       13 



 
 

สารบญั (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 
 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอานจับใจความ        

      ประโยชนของการอานจับใจความ         14

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL  Plus              14 

      ความหมายของเทคนิค KWL Plus        14 

      เปาหมายของเทคนิค KWL Plus        15 

      ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus                                           16 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ                   18 

 กรอบแนวคิดการวิจัย                   23 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย                      24 

 ระยะท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรยีน                       24

 ระยะท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรม KWL Plus เพื่อนําไปใชแกไขปญหาการอาน             26 

 จับใจความ            

 ระยะท่ี 3 การนํานวัตกรรม KWL Plus ไปใชในการแกไขปญหาการอานจับใจความ  33 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล         50 

 ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาในช้ันเรียน     50 

 ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนานวัตกรรม KWL Plus เพื่อนําไปใชแกไขปญหาการอาน          53 

      จับใจความ   

 ระยะท่ี 3 ผลการนํานวัตกรรม KWL Plus เพื่อนําไปใชแกไขปญหาการอาน   59 

 จับใจความ   

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       78

 สรุปผลการวิจัย          79

 อภิปรายผลการวิจัย         80

 ขอเสนอแนะ          82 

บรรณานุกรม           

ภาคผนวก                                                                                                                                                  

 ภาคผนวก ก   รายช่ือผูเช่ียวชาญ                                                                         

ภาคผนวก ข   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  



 
 

สารบญั (ตอ) 

เรื่อง                   หนา 
 

ภาคผนวก (ตอ)       

 ภาคผนวก ค   แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพความสอดคลองของนวัตกรรม (IOC)      

 ภาคผนวก ง   ผลการประเมินคุณภาพความสอดคลองของนวัตกรรม (IOC) 

 ภาคผนวก จ   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย                                                                                                                    

ประวัติผูวิจัย          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 สารบญัตาราง 

ตารางท่ี                 หนา 

 

ตารางท่ี 1  แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาการอานจับใจความ    18 

ตารางท่ี 2  การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกไขปญหาการอาน   34           

              จับใจความ 

ตารางท่ี 3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู                 49 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบการอานจับใจความของนักเรียน     51 

ตารางท่ี 5  ผลกระทบของปญหาในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    52 

ตารางท่ี 6  ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    52 

ตารางท่ี 7  แสดงรายละเอียดการแกไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ    58 

ตารางท่ี 8  ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา   59 

     และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  

     การอานจับใจความสําคัญ 

ตารางท่ี 9  ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา   60 

     และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  

     การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

ตารางท่ี 10 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา   61 

     และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  

     การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

ตารางท่ี 11 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา   62 

     และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  

     การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 



 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี                 หนา 

 

ตารางท่ี 12 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา   63 

     และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

     ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  

     การทดสอบเรื่องการอานจับใจความประเภทตาง ๆ 

ตารางท่ี 13 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563    71 

      โรงเรียนโยนออฟอารค จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

          เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ 

ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563   74       

      โรงเรียนโยนออฟอารค จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

      Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ   

ตารางท่ี 15 แสดงขอดีและขอจํากัดของการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค             76          

      การเรียนรู KWL Plus 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                 หนา 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย         23   

แผนภาพท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู     32 

                 KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ    

แผนภาพท่ี 3 การจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus      57 

                 เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ   

แผนภาพท่ี 4 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 1 จากการอานจับใจความ      64 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 5 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 2 จากการอานจับใจความ    65 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 6 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 3 จากการอานจับใจความ    66 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 7 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 4 จากการอานจับใจความ    67 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 8 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 5 จากการอานจับใจความ    68 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 9 แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 6 จากการอานจับใจความ    69 

                 โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

แผนภาพท่ี 10 แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอานจับใจความโดยใชเทคนิค    70 

        การเรียนรู KWL Plus  

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การอานเปนทักษะดานหนึ่งท่ีสําคัญมากตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจาก

จะทําใหเกิดความรู ยังกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน              

เปนหัวใจของการศึกษาในทุกระดับ พัฒนานักเรียนใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการนําไปใชศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน และใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักเกณฑ เพื่อนําไปสู   

ความเขาใจในทักษะการเขียน การฟง และการพูด ดังท่ี สมพร แพงพิพัฒน (2555: 121) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของการอานวา การอานเปนกิจกรรมสําคัญประจําวันของมนุษย เพราะตองอานขอความ

หรือหนังสือตาง ๆ อยูเสมอท้ังท่ีต้ังใจและไมไดต้ังใจ สวนจะอานไดมากหรือนอยและสามารถ                 

นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดมากหรือนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับสภาพทางการศึกษา อาชีพ 

โอกาส เพศ และวัยของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันในหลายประการ ท้ังความสนใจ ความต้ังใจ 

ความมุมานะ และความสามารถในการรับรู การอานจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน ไดกําหนดตัวช้ีวัด ท 1.1 ม. 1/2 ไววา จับใจความจากเรื่องท่ีอาน โดยนักเรียน            

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เมื่อไดเรียนในตัวช้ีวัดนี้ นักเรียนจะตองมีความสามารถในการอานจับใจความได

ผูอานควรจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได เพราะจะทําใหทราบถึงส่ิงท่ีผูเขียนตองการจะส่ือ                

เนื่องจากการอานจับใจความเปนพื้นฐานไปสูการอานในระดับท่ีสูงข้ึน การอานจับใจความจึงเปน            

การอานท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก ดังท่ี จิรวัฒน เพชรรัตน และอัมพร ทองใบ  

(2556: 155) กลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความตอดานการศึกษาไววา การอานจับใจความ

มีความสําคัญตอการศึกษาของบุคคลทุกคน ความสามารถในการอานของประชาชนในชาติ                

แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาของประเทศ ท้ังทางตรงและทางออม นอกจากผูอานจะสามารถการใชเวลา

วางใหเปนประโยชนตอตนเองผูอานจับใจความอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนผูท่ีมีโอกาสในชีวิต             

และเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปนาความรู ดังนั้น การอานจับใจความจึงมีความจําเปน     

อยางยิ่ง ท่ีนักเรียนควรไดรับการพัฒนาและการฝกฝนเพื่อใหทักษะดานการอานจับใจความ                      

มีประสิทธิภาพตอนักเรียนอยางสูงสุด
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 การศึกษาและสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 ท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนรายวิชา

ภาษาไทย ผูวิจัยไดสังเกตและพิจารณาถึงสาเหตุจากแบบสํารวจสภาพปญหา พบวานักเรียนมีปญหา

ดานการอาน ซึ่งปญหาดานการอานท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปญหาการอานจับใจความ จํานวน 6 คน           

จากจํานวน 12 คน ผูวิจัยพบปญหาการอานจับใจความมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนสวนใหญไม

สามารถอานจับใจความสําคัญ จากเรื่องท่ีอานได โดยสาเหตุของปญหา เกิดจากการท่ีนักเรียนสับสน

ใจความหลักและใจความรอง ซึ่งนักเรียนสวนใหญแยกแยะไมไดวาสวนใดเปนประเด็นสําคัญ จึงไม

สามารถลําดับเรื่องราวจากการอานจับใจความได จึงสงผลกระทบตอการเรียนเมื่อใหศึกษาเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ซึ่งนักเรียนไมสามารถจับประเด็นเรื่องท่ีศึกษาได 

 ทักษะดานการอานจับใจความ สามารถพัฒนาทักษะดานการอานจับใจความใหดียิ่งข้ึนได 

เมื่อไดรับการฝกฝนจากการอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ และอานหนังสืออยางหลากหลาย จากปญหา

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษาตํารา เอกสาร นวัตกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหา

การอานจับใจความจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการแกปญหาการอานจับใจความ                 

ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยพบวา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนนวัตกรรม               

ท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมสมรรถภาพดานการคิดและการอานจับใจความ

ของนักเรียนได เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนเกิดการคิดเช่ือมโยงความรูเดิม 

นํามาสูการคนควาหาความรูดวยตนเองจากเรื่องท่ีอาน สามารถประมวลความรูจากการศึกษา                

และสรุปความรูเปนแผนผังความคิดจากส่ิงท่ีอานท้ังหมดได ทําใหนักเรียนเขาใจ แยกแยะใจความ

หลักกับใจความรองได รวมถึงลําดับเหตุการณสําคัญจากเรื่องท่ีอานได หากผูเรียนฝกฝนและปฏิบัติ

เปนประจําอยางตอเนื่อง จะทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการอานจับใจความไดดียิ่งข้ึน  

 ผูวิ จัยเห็นความสําคัญและสนใจในการแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียน                    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 จึงไดนําเทคนิคการจัดการเรียนรู         

แบบ KWL Plus มาพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน            

โยนออฟอารค ใหดียิ่งข้ึน เนื่องจากเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus ชวยพัฒนากระบวนการคิด        

และการอานจับใจความของนักเรียน เริ่มจากทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน แยกประเด็นหลักกับประเด็น

รอง และสามารถสรุปเรื่องราวจากการอานไดตามลําดับ ชวยใหนักเรียนทําความเขาใจดวยตนเอง

อยางมีเหตุผล นําไปสูการพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

 



3 
 

คําถามการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 มีปญหาในการ

เรียนรายวิชาภาษาไทยเรื่องใดบาง 

 2. ปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 คือปญหาใด 

 3. สาเหตุสําคัญของปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 มีสาเหตุมาจากอะไร 

 4. ผลของการนําเทคนิคการจัดการเรียนรู  KWL Plus มาใชในการแกปญหาการอาน                

จับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 เปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อสํารวจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 

 2.  เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 

 3. เพื่อวิเคราะหสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทย                  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 

 4. เพื่อศึกษาผลการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา

การอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนท่ีไดรับการแกไขปญหาการอานจับใจความดวยเทคนิคการเรียนรู KWL Plus                     

มีความสามารถในการอานจับใจความไดดียิ่งข้ึน 

 2. ผูวิ จัยสามารถนํากระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชตอยอด                    

การจัดการเรียนการสอนสงเสริมสมรรถภาพดานการอานจับใจความเพื่อเปนแนวทางการประกอบ

อาชีพในอนาคตได 

 3. ผูวิจัยสามารถนํากระบวนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชในการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความแบบบูรณาการรวมกับวิชาอื่นได 
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ขอบเขตการวิจัย 

กลุมเปาหมาย  

            กลุมเปาหมายท่ีใช ในงานวิ จัยครั้ งนี้  คือ นัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1 โรง เรียน                      

โยนออฟอารค ปการศึกษา 2563    จํานวน 6 คน จากการเลือกกลุมเปาหมายท่ีไมผานเกณฑการอาน                  

จับใจความรอยละ 60 ท่ีผูวิจัยกําหนด  

 เนื้อหาในการวิจัย 

   บทอานท่ียึดตามขอมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                

ในสาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใช

ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน ตามตัวช้ีวัด ท .1.1 ม.1/2 จับใจความ

สําคัญจากเรื่องท่ีอาน มีเนื้อหาคือ นิทาน เรื่องกองขาวนอยฆาแม บทความ เรื่องคืนยี่เปง และเรื่องส้ัน  

เรื่องยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง 

 

ตัวแปร 
 

ตัวแปรตน  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ KWL Plus 

 ตัวแปรตาม ความสามารถในการอานจับใจความ 

 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ความสามารถในการอานจับใจความ หมายถึง ความสามารถในการอานเพื่อจับประเด็น

ความคิดหลักของเรื่องหรือขอคิด เพื่อใหสามารถเก็บสาระสําคัญ ใหทราบขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นได 

ประกอบดวย 1. ดานความเขาใจเนื้อหา 2. ดานการจําแนกสวนประกอบ 3. ดานการจัดลําดับเนื้อหา 

   1. ดานความเขาใจเนื้อหา หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจในเนื้อหาท่ีถูกตอง 

ขจัดความรูเดิมท่ีผิด รูวาเนื้อหาตองการส่ือความในเรื่องใด จากการนําความรูและประสบการณเดิม

มาใชประกอบการอาน  

    2. ดานการจําแนกสวนประกอบ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกสวนประกอบ          

ของเนื้อเรื่องท่ีอานวา สวนใดเปนใจความหลัก และสวนใดเปนใจความรอง (พลความ) เพื่อนํามาสู 

การจับประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีอาน 
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   3. ดานการจัดลําดับเนื้อหา หมายถึง ความสามารถในการจัดลําดับเนื้อหาหรือเหตุการณ

ตาง ๆ ท่ีสําคัญภายในเนื้อเรื่อง โดยนํามาจัดเรียงลําดับเนื้อหาวา ส่ิงใดเกิดข้ึนกอนและหลัง                 

และเรียบเรียงเนื้อหาท่ีจับใจความเปนภาษาของตนเอง 

 เทคนิคการจัดการเรียนรู KWL Plus หมายถึง เทคนิคการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะดานการ

อานและการคิด ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ัน K นักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม     

ข้ัน W นักเรียนแสวงหาความรูและคําตอบดวยตนเองจากเรื่องท่ีอาน ข้ัน L นักเรียนประมวลความรู

จากการศึกษาโดยการระบุแกนของเรื่องท่ีอานได และข้ัน Plus นักเรียนสรุปความรูเปนแผนผัง

ความคิด ซึ่งสามารถเรียบเรียงเนื้อหาจากเรื่องท่ีอานได ตามลําดับ ทําใหมองเห็นโครงสรางภาพรวม  

ท่ีมีความสัมพันธกันในการอานจับใจความ 

 การแกปญหาการอานจับใจความโดยใช เทคนิคการเ รียนรู KWL Plus หมายถึง               

การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus ท่ีเปนนวัตกรรมนํามาใชในการแกปญหาการอาน                

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 โดยใช

นวัตกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ท่ีประกอบไปดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยเริ่ม

จากการทบทวนความรูเดิม และคนควาหาความรูหรือคําตอบในส่ิงท่ีอยากรู จนสามารถจับประเด็น

สําคัญของเรื่อง และสามารถสรุปส่ิงท่ีไดจากการอานโดยการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนลําดับได            

เมื่อฝกฝนอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาการอานจับใจความใหดียิ่งข้ึนตามเกณฑการประเมินรอยละ 

60 ข้ึนไป ตามท่ีผูวิจัยกําหนด 

 

      
 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus                  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสาร           

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน  

  1.1 ความหมายของการอาน  

  1.2 ความสําคัญของการอาน  

  1.3 จุดมุงหมายของการอาน  

  1.4 ประเภทของการอาน  

  1.5 ประโยชนของการอาน  

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอานจับใจความ  

  2.1 ความหมายของการอานจับใจความ  

  2.2 ความสําคัญของการอานจับใจความ  

  2.3 หลักการอานจับใจความ  

  2.4 ประเภทของการอานจับใจความ  

  2.5 ประโยชนของการอานจับใจความ  

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

  3.1 ความหมายของเทคนิค KWL Plus 

  3.2 เปาหมายของเทคนิค KWL Plus 

  3.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอาน  

 1.1 ความหมายของการอาน  

  การอานเปนส่ิงสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษย โดยผานกระบวนการ            

แปลความทางสมอง เพื่อรับรูความคิด ความเขาใจ ซึ่งอาศัยประสบการณ เจตคติและสังคม                 

เปนตัวกระตุนใหเกิดการอาน นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการอานไวหลากหลาย ดังนี้  

  จันทรเพ็ญ ศิริพันธ (2556: 93) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน 

หมายถึง การรับรูเรื่องราวตาง ๆ จากผูเขียนอยางเขาใจโดยผานตัวหนังสือ รูปภาพ หรือสัญลักษณ 

ซึ่งใชแทนคําพูด หัวใจของการอานจึงอยูท่ีการเขาใจความหมายของการเขียน 

  รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557: 23) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน 

หมายถึง การรับขอมูลโดยการแปลความหมายจากตัวอักษรและสัญลักษณโดยอาศัยประสบการณเดิม

และจินตนาการมาพัฒนาความรู สติปญญาและจิตใจบุคคล จนเขาใจความหมายของส่ิงท่ีอาน              

  วันวิดา กิจเจา (2558: 25) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง 

การแปลความหมายจากตัวอักษรเพื่อรับรูความหมายของเรื่องราวท่ีผูเขียนตองการส่ือ และสามารถ

วิเคราะหและประเมินความถูกตองของเรื่องราวท่ีอานได 

  อรอุรา มุสิกสาร (2559: 42) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีผูรับสารรับรูในตัวอักษร สัญลักษณท่ีปรากฏผานส่ือตาง ๆ แปลออกมาเปนความคิด

ความรู ความเขาใจ เชิงส่ือสาร เมื่อวิเคราะหส่ิงท่ีอานไดอยางมีวิจารณญาณ จะกอใหเกิดประโยชน 

ตอตนเองและสังคมตอไป                          

   สายใจ ทองเนียม (2560: 87) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง 

การรับรู  และการทําความเขาใจในความหมายของอักษร หรือสัญลักษณตางๆ ท่ีปรากฏ                     

ผานกระบวนการทางความคิด ตีความ ทําความเขาใจ และนําความหมายไปใชประโยชนได          

  จากการศึกษาความหมายของการอานท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การอาน 

หมายถึง การรับสาร รับรูเรื่องราวตาง ๆ ดวยความเขาใจ เปนการถายทอดความคิด เจตนา                

หรือสัญลักษณผานตัวอักษร โดยผานการวิเคราะห และนําไปใชประโยชนได 

 1.2 ความสําคัญของการอาน 

  การอานมีความสําคัญอยางมากในชีวิตประจําวันของมนุษย เปนจุดเริ่มตนของการ

แสวงหาความรู เปนบอเกิดของปญญา และสามารถรับรูขาวสารในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไวหลากหลาย ดังนี้ 
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  จันทรเพ็ญ ศิริพันธ (2556: 94) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอาน                   

เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหคนเราไดรับความรู ความคิด และความเปนไปของสังคมโลก จากผูอื่น             

ท่ีเขาถายทอดไวดวยการเขียน สวนการท่ีจะอานไดมากนอย และนําความรูไปใชประโยชน ไดมาก

เพียงใดข้ึนอยูกับพื้นฐานการศึกษา อาชีพ โอกาส ของแตละบุคคล คนท่ีมีนิสัยรักการอาน จะทําให

เปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคม การอานหนังสือจึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคายิ่ง  

  จิตนิภา ศรีไสย (2559: 51) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอาน            

เปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการแสวงหาความรูและความเพลิดเพลิน ในชีวิตประจําวัน เราตอง

อานส่ิงตาง ๆ มากมาย เชน ขาว ประกาศ จดหมาย นวนิยาย ตลอดจนตําราตาง ๆ เพื่อนําขอมูลไป

ใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  

  ณัฐภัทร ปนปน (2559: 14) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอาน เปน

ทักษะพื้นฐานท่ีมนุษยใชในการแสวงหาความรูในยุคขอมูลขาวสาร เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหการ

เรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือท่ีนําไปใชไดตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะสงผลใหเกิด

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 

  สายใจ ทองเนียม (2560: 88) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอาน             

มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะตองอานขอมูล หรือขาวสารตาง ๆ และนําความรู

ความเขาใจมาใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนาตัวเองสูความสําเร็จ รวมท้ังชวยตอบสนอง

ความตองการดานสุนทรียะและนันทนาการอีกดวย   

  จากการศึกษาความสําคัญของการอานท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การอาน                 

มีสวนสําคัญท่ีชวยใหมนุษยรับรูและเขาใจขอมูลท่ีผูเขียนถายทอดผานตัวอักษรมากข้ึน และชวย            

ใหมนุษยเขาใจและจับประเด็นในการรับสารไดถูกตอง  

 1.3 จุดมุงหมายของการอาน  

  การอานมีจุดมุงหมายแตกตางกันไปตามแตจุดประสงคของผูอาน จึงมีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไวหลากหลาย ดังนี้  

  จุไรรัตน ลักษณะศิร ิ(2556: 126) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไววา การอาน

สามารถแบงได 3 ประการ ดังนี้  

  1. การอานเพื่อรับขาวสาร การรับขอมูลขาวสารเปนเรื่องพื้นฐานและสําคัญท่ีควร 

จะรับรู ผูอานตองรูจักเลือกอานขอมูลท่ีนํามาใชประโยชนใหเหมาะสม  

  2. การอานเพื่อพัฒนาความรู การอานลักษณะนี้จําเปนสําหรับผูท่ีอยูในวัยศึกษา 

เลาเรียนและผูใฝหาความรูมาพัฒนาตนเอง 
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  3. การอานเพื่อจรรโลงจิตใจ เปนการอานท่ีชวยทําใหจิตใจสงบ เพื่อใหสมองทํางาน

อยางเพลิดเพลิน ซึ่งชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอีกดวย 

  สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557: 6) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย              

ของการอานไววา การอานมีจุดมุงหมายเพื่อรับการถายทอดเปนส่ือความคิด เจตนา หรือการทํา ความ

เขาใจใหมีความรู ความบันเทิง เกิดการพักผอน พัฒนาปรับเปล่ียนบุคลิกภาพ และการใชเวลาวางให

เกิดประโยชน  

  อรอุรา มุสิกสาร (2559: 43) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไววา การอาน

สามารถสรุปได 2 ประการ ดังนี้  

  1. การอานเพื่อความรอบรู ซึ่งผูอานตองใชความต้ังใจในการอานสูงเพื่อใหเกิดการ

พินิจพิเคราะหเนื้อหาอยางละเอียด อาจตองใชการจดบันทึกเพื่อใหเขาใจเนื้อหาและจดจํา                     

ไดอยางแมนยํา  

  2. การอานเพื่อความเพลิดเพลิน ผูอานจะไมวิตกกังวลกับเนื้อหา เปนการอาน อยาง

รวดเร็วเพื่อใหถึงจุดท่ีตนเองสนใจ แตจะไดรับความรูไปในคราวเดียวกัน เพราะเกิดจินตนาการ               

รวมดวย  

  จากการศึกษาจุดมุงหมายของการอานท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การอาน                 

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานเขาถึงเรื่องท่ีอานไดอยางครอบคลุม ชวยพัฒนาสติปญญา มีความรอบรู 

และเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

 1.4 ประเภทของการอาน  

  ประเภทของการอานมีหลายลักษณะท่ีปรากฏ จึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ประเภทของการอานไวหลากหลาย ดังนี้  

  จันทรเพ็ญ ศิริพันธ (2556: 97) ไดกลาวถึงประเภทของการอานไววา การอาน           

จะเปนทักษะท่ีแตกตางจากการฟง คือ การฟงเปนเรื่องของการรับสารเทานั้น แตการอาน เปนได             

ท้ังการรับสารและการสงสาร เพราะสามารถจําแนกประเภทของการอานได 2 ประเภท คือ การอาน

ในใจ และการอานออกเสียง  

  นงเยาว ทองกําเนิด (2558: 30) ไดกลาวถึงประเภทของการอานไววา การอาน

โดยรวมแลวมี 2 ประเภท คือ การอานออกเสียงและการอานในใจ ซึ่งมีความสําคัญตอการอาน                

เปนอยางมาก การเลือกประเภทการอานในใจหรือการอานออกเสียงวาเมื่อใดมีความเหมาะสม             

และไดประโยชนควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการอานเปนจุดสําคัญ ซึ่งเปนไปตามความเหมาะสม

ในแตละโอกาสหรือในชวงเวลานั้น ๆ 
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  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560: 20) ไดกลาวถึงประเภทของการอานไววา 

การอานแบงออกเปน 4 ประเภท คือ การอานเขาคราว ๆ เปนการอานขามคํา กลุมคําหรือประโยค

เพื่อตรวจดูเฉพาะหัวขอหรือคําสําคัญ การอานเร็วเปนการอานท่ีใชการเคล่ือนตาอยางรวดเร็วโดยการ

รับรูเปนคํา กลุมคํา หรือประโยค เพื่อความเขาใจเรื่องราวโดยใชเวลาท่ีจํากัด การอานปกติเปนการ

อานท่ีไมไดเรงรีบ ตองการความเขาใจในเรื่องราวโดยไมใหพลาดประเด็นสําคัญ และการอานละเอียด

เปนการอานเพือ่วิเคราะหคํา กลุมคํา และประโยค  

  จากการศึกษาประเภทของการอานท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา ประเภทของการ

อาน สามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การอานออกเสียงและการอานในใจ            

โดยในการนํามาเลือกใชประโยชนควรพิจารณาวาควรอานแบบใดในโอกาสหรอืเวลาท่ีเหมาะสม  

 1.5 ประโยชนของการอาน  

  การอานเปนจุดเริ่มตนของการเกิดความรู ความคิด ความสามารถ และทักษะตาง ๆ 

จึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการอานไวหลากหลาย ดังนี ้ 

  จิราภรณ บุญณรงค (2554: 24) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานไววา การอาน    

ทําใหเกิดความรู ความคิด ความเพลิดเพลิน และเปนการฝกฝนการอานอยางถูกตองตามอักขรวิธี  

เพื่อประโยชนตออาชีพท่ีทําใหเกิดความเขาใจในภาษาอยางถูกตอง อีกท้ังสามารถตอบปญหา 

วิเคราะห และแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล 

  รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557: 28) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานไววา               

การอานทําใหมนุษยเกิดการความรู ความคิดสรางสรรค ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทันตอเหตุการณ 

ของสังคม เกิดทักษะในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา มีระเบียบแบบแผน มีมนุษยสัมพันธ                      

และบุคลิกภาพท่ีดี อันเปนการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ กาวหนาและประสบความสําเร็จ  

  สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557: 7) ไดกลาวถึงประโยชน                 

ของการอานไววา การอานมีความสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน เปนจุดเริ่มตน             

ของการกอใหเกิดความรู ความคิด และการถายทอดองคความรูใหม ส่ิงประดิษฐใหม เกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560: 8) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานไววา 

การอาน ใหประโยชนตอผูอานในดานความรู ความคิด และความเพลิดเพลิน อีกท้ังยังใหประโยชน 

ตอสังคมและประเทศชาติดวยการนําความรูมาพัฒนาใหกาวหนาตอไป  

  จากการศึกษาประโยชนของการอานท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การอาน                   

มีประโยชนในการกระตุนการทํางานของสมอง และตอบสนองความรู ความคิด ความสามารถ อีกท้ัง

ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถพัฒนาชีวิตของมนุษยใหประสบความสําเร็จได 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอานจับใจความ  

 2.1 ความหมายของการอานจับใจความ  

  การอานจับใจความสําคัญ มีสวนชวยในการพัฒนาทักษะดานการอานของผูอาน            

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน โดยเปนตัวกระตุนใหเกิดการรับรู และเรียนรู ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการอานจับใจความไวหลากหลาย ดังนี้  

  หนังสือหลักภาษาไทย ม.2 (2559: 51) ไดใหความหมายของการอานจับใจความ   

ไววา การอานจับใจความสําคัญเปนการอานแลวจับประเด็นสําคัญ หรือความคิดหลักของเรื่องท่ีอาน

ไดถูกตอง  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2560: 270) ไดใหความหมายของการอาน              

จับใจความไววา การอานจับใจความสําคัญเปนการอานอยางพินิจพิเคราะห เพื่อคนหาขอมูลท่ีผูเขียน

ตองการส่ือมายังผูอาน เพื่อจับประเด็นใหไดวาผูเขียนกําลังเสนอความคิดเห็นหรือขอมูลอะไร และ

สามารถแยะแยะประเด็นท่ีตองการกลาวถึงใหชัดเจนได  

  สายใจ ทองเนียม (2560: 100) ไดใหความหมายของการอานจับใจความไววา การ

อานจับใจความสําคัญเปนการอานในใจ ท่ีมุงคนหาสาระสําคัญของเรื่องคือ ใจความหลัก เพื่อใหทราบ

วาเปนเรื่องอะไร ใครทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม และมีใจความรอง หรือใจความขยาย               

ซึ่งเปนรายละเอียดเพื่อสนับสนุนใจความหลักใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

  นพดล มนตรี (2561: 37) ไดใหความหมายของการอานจับใจความไววา การอาน 

จับใจความสําคัญเปนการอานเพื่อจับใจความหรือขอคิด ความคิดสําคัญหลักของขอความหรือเรื่อง             

ท่ีอาน เปนขอความท่ีมีใจความครอบคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนาหนึ่ง ๆ ไวท้ังหมด  

  จากการศึกษาความหมายของการอานจับใจความท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา           

การอานจับใจความสําคัญเปนการอานเพื่อจับประเด็นความรู หรือขอคิดสําคัญภายในเรื่องท่ีอาน  

โดยผูอานจะตองระบุไดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เพื่อคนหาประเด็นความคิดหลักของผูเขียน 

 2.2 ความสําคัญของการอานจับใจความ  

  การอานจับใจความสําคัญ มีผลตอการพัฒนาความสามารถในการอานของผูอาน 

โดยการอานจับใจความสําคัญเปนพื้นฐานของการอานท่ีจะนําไปสูการอานในระดับท่ีสูงข้ึน 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการอานจับใจความไวหลากหลาย ดังนี้  

  หนัง สือหลักภาษาไทย ม.1 (2559: 58) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน           

จับใจความไววา การอานจับใจความสําคัญมีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาหาความรู เพื่อสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับขอความหรือเรื่องนั้นเกี่ยวกับส่ิงใด มีเหตุการณท่ีสําคัญอะไรบาง ซึ่งจะเปน

พื้นฐานในการวิเคราะหหรือตีความเรื่องราวนั้น ๆ ตอไป 
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  พาตีฮะห อาลีมาสะ (2560: 16) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความ              

ไววา การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะสําคัญในการแสวงหาความรูเปนอยางมาก เนื่องจาก            

เปนเครื่องมือในการจับใจความของเนื้อหาท่ีอาน ผูอานจะตองฝกใหเกิดความชํานาญ และตองพัฒนา

ทักษะดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อใหเขาใจไดเร็วข้ึน  

  สายชล โชติธนากิจ (2561: 41) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความ             

ไววา การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาหาความรู และพัฒนาชีวิต 

กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดแนวคิดในการ

ดําเนินชีวิต และเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับ   

  จากการศึกษาความสําคัญของการอานจับใจความท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา        

การอานจับใจความสําคัญ เปนเครื่องมือท่ีวัดความรูความสามารถดานการอานของผูอาน จึงมี

ความสําคัญมากท่ีผูอานจะตองฝกอาน เพื่อพัฒนาความรู ความคิด สติปญญา และนําไปตอยอด           

การอานในระดับท่ีสูงข้ึน  

 2.3 หลักการอานจับใจความ 

  การอานจับใจความ ตองมีหลักการท่ีเปนตัวช้ีแนะใหผูอานสามารถทําความเขาใจ 

ในเรื่องท่ีอานไดแมนยํามากข้ึน จึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความ

ไวหลากหลาย ดังนี้  

  จงชัย เจนหัตถการกิจ (2556: 228) ไดกลาวถึงหลักการอานจับใจความไววา               

การจับใจความสําคัญจะตองดูรูปประโยค วาประโยคใดเปนประโยคหลักหรือประโยคยอย มีขอสังเกต

ท่ีวาประโยคยอยจะมีหนาท่ีขยาย แสดงเหตุผล หรือใหรายละเอียดแกประโยคหลัก ประโยคหลัก            

จะอยูประโยคแรก หรือทายของยอหนา และบางครั้งอานอยูตรงกลาง 

  หนังสือหลักภาษาไทย ม.1 (2559: 58) ไดกลาวถึงหลักการอานจับใจความไววา 

การจับใจความสําคัญจะตองสํารวจและพิจารณาส่ิงท่ีอานอยางคราว ๆ เมื่ออานแลว ตองต้ังคําถาม

เกี่ยวกับเรื่องท่ีอานเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการอานของตนเอง และสุดทายควรสรุปใจความ

สําคัญจากเรื่องท่ีอานในแตละยอหนา โดยการทบทวนแลวบันทึกสรุปส้ัน ๆ  

  นพดล มนตรี (2561: 37) ไดกลาวถึงหลักการอานจับใจความไววา การจับใจความ

สําคัญจะตองต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน ใชวิธีการอานเรื่องราววอยางคราว ๆ และเก็บ

ความสําคัญของแตละยอหนา เมื่ออานจบใหต้ังคําถามวาเรื่องท่ีอานมีใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร 

และนําส่ิงท่ีไดมาสรุปเรียบเรียงใจความสําคัญดวยสํานวนของตนเอง  

  อัมพร ทองใบ (2561: 256) ไดกลาวถึงหลักการอานจับใจความไววา การจับใจความ

สําคัญควรเริ่มตนจากการอานในแตละยอหนาใหถูกตองแมนยําเสียกอน เพราะขอความตอนหนึ่ง               
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มีหลายยอหนา แตจะมีใจความสําคัญท่ีสุดในยอหนาเดียว เมื่อนําประเด็นสําคัญตาง ๆ มาพิจารณา

รวมกัน จะทําใหสามารถจับแกนเรื่องหรือแนวคิดสําคัญท่ีสุดของเรื่องท้ังหมดไดงายข้ึน   

  จากการศึกษาหลักการอานจับใจความท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา หลักการ              

จับใจความสําคัญ จะตองมีการต้ังจุดมุงหมายการอาน ต้ังคําถาม และหาขอสรุปหลังการอาน เพื่อวัด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน และเปนประโยชนในการหาขอคิดหลักของเรื่องไดถูกตอง 

 2.4 ประเภทของการอานจับใจความ  

  ประเภทของการอานจับใจความ มีลักษณะท่ีปรากฏหลายประการ นักวิชาการ 

หลายทานไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความไวหลากหลาย ดังนี้  

  จิราภรณ บุญณรงค (2554: 26-27) ไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความ            

ไววา การอานจับใจความมี 2 ประเภท ไดแก การอานจับใจความสวนรวม และการอานจับใจความ

สําคัญ โดยการอานจับใจความสวนรวมเปนการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อหา เพื่อใหมองเห็น

ความสัมพันธของรายละเอียดวาสัมพันธกันอยางไร สวนการอานจับใจความสําคัญเปนการ              

ทําความเขาใจ ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องและขอความ  

  รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557: 31) ไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความ 

ไววา การอานจับใจความมี 2 ประเภท ไดแก การอานจับใจความสวนรวม และการอานจับใจความ

สําคัญ การอานจับใจความสวนรวมเปนการอานเพื่อทําความเขาใจเนื้อหา แตการอานจับใจความ

สําคัญเปนการอานเพื่อหาขอคิดสําคัญของเรื่อง และตองระบุไดวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อยางไร 

เปนการตีความจุดมุงหมายของผูเขียน 

  จินดารัตน ฉัตรสอน (2558: 21) ไดกลาวถึงประเภทของการอานจับใจความ ไววา 

การอานจับใจความมี 2 ประเภท ไดแก การอานจับใจความสวนรวม และการอานจับใจความสําคัญ 

โดยการอานจับใจความสวนรวมเปนการดูความสัมพันธของเรื่อง สวนการอานจับใจความสําคัญ               

เปนการดูประเด็นแนวคิดหลักของเนื้อเรื่อง   

  จากการศึกษาประเภทของการอานจับใจความท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา 

ประเภทของการอานจับใจความมี 2 ประเภท คือ การอานจับใจความสวนรวม และการอาน                    

จับใจความสําคัญ การอานใจความสวนรวมเปนการอานเพื่อมองลําดับความสัมพันธของเรื่อง                

สวนการอานจับใจความสําคัญ เปนการอานท่ีสามารถระบุขอคิดและประเด็นหลักของเรื่องไดถูกตอง 
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 2.5 ประโยชนของการอานจับใจความ  

  การอานจับใจความมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับคนทุกเพศ และทุกวัย ชวยพัฒนา

ความคิดใหลึกซึ้ง และชวยใหรับรูขาวสารไดทันเหตุการณ จึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง

ประโยชนของการอานจับใจความไวหลากหลาย ดังนี้  

  จิราภรณ บุญณรงค (2554: 29) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานจับใจความ ไววา 

การอานจับใจความใหประโยชนครอบคลุมแกผูอาน ต้ังแตการอานเพื่อความบันเทิง จนกระท่ัง              

การอานเพื่อการศึกษาหาความรูตาง ๆ บุคคลท่ีมีความสามารถในการอานจับใจความจึงเปนบุคคล            

ท่ีรับรูขาวสาร เรื่องราว ไดรวดเร็วและเขาใจเรื่องท่ีอานไดดีกวาคนอื่น  

  รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557: 33) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานจับใจความ 

ไววา การอานจับใจความเปนการอานท่ีทําใหเปนคนท่ีนาสนใจ เพราะการอานมากทําใหมีความคิด

ลึกซึ้งและกวางขวาง ดังนั้นการอานจับใจความเปนทักษะท่ีมีประโยชนอยางย่ิงในการเรียน                 

และในชีวิตประจําวัน  

  จินดารัตน ฉัตรสอน (2558: 25) ไดกลาวถึงประโยชนของการอานจับใจความ ไววา 

การอานจับใจความทําใหนักเรียนมีความรู ความคิดลึกซึ้ง และกวางขวาง สามารถตัดสินคุณคา              

และบอกประโยชนของเรื่องท่ีอานได   

  จากการศึกษาประโยชนของการอานจับใจความท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา             

การอานจับใจความ ทําใหผูอานมีความรู ความคิด และมีเจตคติท่ีดี สามารถพัฒนาความคิดของผูอาน

ใหกาวหนา รวมถึงระบุคุณคาและขอคิดจากเรื่องท่ีอานไดถูกตอง 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

 3.1 ความหมายของเทคนิค KWL Plus 

  เทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus เปนทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนน              

ดานการคิดและการอาน สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะการอานท่ีดียิ่งข้ึน นักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายของเทคนิค KWL Plus ไวหลากหลาย ดังนี้  

  วันวิดา กิจเจา (2557: 50) ไดใหความหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา เทคนิค 

KWL Plus คือกระบวนการในการอาน โดย K (Know) หมายถึง ส่ิง ท่ีรู เกี่ยวกับเรื่อง ท่ีอาน                      

W (What you want to know) หมายถึง ส่ิงท่ีตองการรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน L (Learned) หมายถึง           

ส่ิงท่ีไดเรียนรูจากเรื่องท่ีอาน และ Plus หมายถึง การสรางแผนผังความคิดและการสรุปเรื่อง 

  พาตีฮะห อาลีมาสะ (2560: 18) ไดใหความหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา          

เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห นําความรู เดิมและ

ประสบการณเดิมมาเปนพื้นฐานในการเรียนรู การต้ังคําถามเพื่อกําหนดเปาหมายในการเรียนรู              



15 
 

 

ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการหาคําตอบใหกับตนเอง และสามารถสรางผังความคิด                

หรือสรุปความหลังจากการอาน  

  วัชรา เลาเรียนดี (2560: 207 - 209) ไดใหความหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา 

เทคนิค KWL Plus มีพื้นฐานมาจากเทคนิค KWL ซึ่งประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญคือ K ระบุ                   

ส่ิงท่ีเรียนรู  เรื่องท่ีรู เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกําหนด หรือหัวเรื่องท่ีกําหนด (W) อยากรูอะไรบาง                      

จากส่ิงหรือเรื่องท่ีกําหนดในข้ันแรก และ (L) เรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีกําหนด หลังจากอานเสร็จ

แลว ท่ีแตกตางกันคือ KWL plus มีการเพิ่มเติมการทําแผนผัง มโนทัศน และการสรุปของเรื่องราว

ตาง ๆ ท่ีอาน เมื่อจบกระบวนการ KWL แลว   

  มาลินี สุทธิเวช (2561: 27) ไดใหความหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา เปนการ

ใชกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานโดยเนนการใชความรูเดิม โดยการสอนแบบ KWL Plus 

แบงเปน 4 ข้ันตอน คือ K (Know) ตองรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน W (Want to Know) ตองการ     

รูอะไรเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน L (Learned) เรียนรูอะไรจากเรื่องท่ีอาน และ P (Plus) นํามาสรุปความ

เปนแผนผังความคิด 

  จากการศึกษาความหมายของเทคนิค KWL Plus ท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา 

เทคนิค KWL Plus เปนเทคนิคท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ผู เรียนไดทบทวนความรูเดิม              

และเกิดความรูใหมจากการต้ังคําถาม รวมถึงการสรุปความจากเรื่องท่ีอาน ซึ่งชวยพัฒนาดานการคิด

วิเคราะห และพัฒนาดานความสามารถทางการอานใหดียิ่งข้ึน  

 3.2 เปาหมายของเทคนิค KWL Plus  

  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนกระบวนการเรียนรูท่ีมีการวางแผน                     

ต้ังจุดมุงหมาย ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง เพื่อฝกใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในดาน            

การอาน นักวิชาการหลายทานจึงไดกลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ดังนี้  

  ศศิธร ชวาลไชย (2554: 37) ไดกลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา 

เปาหมายของการอานแบบ KWL PLUS คือ เพื่อใหผูเรียนไดสํารวจความรูของตนเอง มีจุดประสงค 

ในการอานอยางเปนระบบและสามารถหาคําตอบจากส่ิงท่ีอานได จากนั้นสามารถถายทอดความคิด

ออกมาในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพความคิด     

  วันวิดา กิจเจา (2557: 51) ไดกลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา 

เปาหมายของเทคนิค KWL Plus มีเปาหมายดังนี้  

   1. เพื่อใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานท่ีมีมากอนของผูเรียน และใช

ช้ินงานในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนแลวใชเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อชวยเหลือการอาน              

ของนักเรียน 
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   2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดต้ังวัตถุประสงค ต้ังคําถามในการอาน ระดม

สมอง รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล สรางแผนภูมิรูปภาพความคิด สรุปเรื่องจากการอาน  

  อัจฉริยาภรณ ไลเลิศ (2558: 40) ไดกลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา 

เปาหมายของเทคนิค KWL Plus คือ เพื่อชวยเหลือการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน                 

ของนักเรียน รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนไดต้ังวัตถุประสงค ต้ังคําถามในการอาน ระดมสมอง รวบรวม

ขอมูล จัดระบบขอมูล สรางแผนผังความคิดและเขียนสรุปความจากการอาน 

  ณัฐภัทร ปนปน (2559: 29) ไดกลาวถึงเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ไววา 

เปาหมายของเทคนิค KWL Plus แบงเปนเปาหมายของผูสอนและผูเรียน เปาหมายของผูสอนจัดข้ึน

เพื่อใหผูสอนทราบถึงความรูพื้นฐานของผูเรียน เพื่อใชประเมินพัฒนาการทางการอานของผูเรียน          

สวนเปาหมายของผูเรียนคือเพื่อใหผูเรียนไดมีการวางแผนในการอาน ผูเรียนไดเรียนการอาน            

อยางเปนข้ันตอนและเปดขยายโอกาสในการขยายความรูความตองการของผูเรียน 

  จากการศึกษาเปาหมายของเทคนิค KWL Plus ท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา 

เปาหมายของเทคนิค KWL Plus คือ การชวยเหลือการอานของนักเรียนใหอานอยางเปนระบบ            

และสามารถหาคําตอบจากส่ิงท่ีอานได โดยผานกระบวนการเรียนรูจากการทบทวนความรูเดิม 

จนกระท่ังนํามาจัดระเบียบขอมูล วิเคราะหขอมูล และสามารถสรุปขอมูลเปนแผนผังความคิดได 

 3.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนกลวิธีการจัดการเรียนรู            

ท่ีชวยใหนักเรียนคิดโดยผานการอานไดดียิ่ง ข้ึน และสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ดังนี้  

  ศศิธร ชวาลไชย (2554: 45)  ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูของเทคนิค KWL 

Plus ไววา ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus มีข้ันตอน 4 ข้ัน ดังนี้ 

   1. ข้ัน K (What you Know) หมายถึง ข้ันกอนอาน เปนข้ันท่ีใหผูเรียน

สํารวจความรูของตนเอง วามีความรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 

   2. ข้ัน W (What you Want to Know) หมายถึง ระหวางอานเปนข้ัน             

ท่ีใหผูเรียนต้ังคําถามวาผูเรียนตองการรูอะไรจากเรื่องท่ีอาน 

   3. ข้ัน L (What you Have Learned) หมายถึง ข้ันหลังอาน เปน ข้ัน             

ท่ีผูเรียนหาคําตอบจากเรื่องท่ีอาน  

   4. ข้ัน Plus หมายถึง การทําแผนผังความคิดออกมาในรูปของการเขียน 
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  ณัฐภัทร ปนปน (2559: 32) ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูของเทคนิค KWL 

Plus ไววา ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ประกอบดวย 4 ข้ันตอนสําคัญ 

ดังนี้ 

   1. กิจกรรมกอนการอาน เปนการคนหาพื้นฐานความรู (Know) เกี่ยวกับ

เรื่องท่ีจะอานของนักเรียนโดยใชวิธีการระดมสมองแลวบันทึกความรูของนักเรียนไวในชอง K – What 

I know หลังจากนั้นใหนักเรียนใชขอมูลท่ีไดจากการระดมสมองคาดเดาเหตุการณ 

   2. กิจกรรมระหวางการอาน ในข้ันนี้เปนการตรวจสอบวานักเรียนตองการ    

ท่ีจะรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน (Want to know) โดยครูต้ังคําถามไวแลวใหนักเรียนอาน            

และบันทึกคําถามไวในแผนภาพตารางชอง W – What do I want to know  

   3. กิจกรรมหลังการอาน เปนการตรวจสอบวานักเรียนรูอะไรบาง 

(Learned) บันทึกความรู ท่ีไดไวในตารางชอง L – What I have learned หลังจากนั้นนําขอมูล             

ตาง ๆ มาจัดระบบ และจัดประเภท    

   4. กิจกรรมการสรุปแผนผังความคิด สรุปเรื่องราวท้ังหมดดวยความเขาใจ 

  มาลินี สุทธิเวช (2561: 31) ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูของเทคนิค KWL 

Plus ไววา ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มี 4 ข้ันตอน ดังนี ้

   1. ข้ันท่ี 1 กิจกรรมกอนอาน ข้ัน K นักเรียนเช่ือมโยงความรูเดิมกับเรื่อง             

ท่ีครูจะใหอาน ครูกระตุนต้ังคําถามใหนักเรียนระดมสมอง เพื่อคนหาส่ิงท่ีนักเรียนรู แลวเขียนบันทึก

ส่ิงท่ีรูในตารางชอง K 

   2. ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน ข้ัน W ใหนักเรียนรวมกันต้ังคําถาม 

จากหัวขอเรื่องท่ีครูกําหนดให พรอมท้ังเขียนบันทึกคําถามไวในตารางชอง W 

   3. ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน ข้ัน L นักเรียนตรวจสอบผลการอาน            

ของตนเอง สรุปรายละเอียด พรอมท้ังตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน และบันทึกความรูท่ีไดไวในตาราง

ชอง L 

   4. ข้ันท่ี 4 สรางแผนภาพความคิด ข้ัน Plus นักเรียนสรุปความสําคัญ          

ของเรื่องท่ีอาน แลวจัดทําเปนแผนภาพความคิด 

  จากการศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ท่ีกลาวมา สามารถ

สรุปไดวา ข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เปนกลวิธีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา    

ดานการอาน จากการใหนักเรียนคิดเช่ือมโยงความรู เดิม การคนควาหาความรูดวยตนเอง                

การประมวลความรูจากการศึกษา และนํามาสรุปส่ิงท่ีไดจากการเรียนรู ผานกระบวนการคิด                 

เชิงวิเคราะห ตามลําดับ จนสามารถพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ 
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4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ตารางท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการอานจับใจความ 

ผูวิจัย ช่ือเร่ืองวิจัย ป พ.ศ. ตัวแปร กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย 

ไกรษร ชายฮวด การพัฒนาทักษะการอาน 

จับใจความสําหรับนักเรียน

ช้ันประถม ศึกษาป ท่ี  4 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

KWL Plus 

2553 ตัวแปรตน  

   การจัดการเรียนรูแบบ KWL 

Plus  

   ตัวแปรตาม  

   ทักษะการอ าน จับใจความ               

4 ด า น  ไ ด แ ก  ส า ม า ร ถ ร ะ บุ

ใจความสําคัญ ระบุแนวคิดสําคัญ 

ระบุจุดมุงหมายของผูเขียน และ

ระบุประโยชนท่ีไดรับจากการ

อาน   

    

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2553 โรง เรียนหว านไพร

สามัคคี สํานักงานเขตพื้นท่ี

การ ศึกษา ชัยภูมิ  เขต  2 

จํานวน 14 คน 

  

1. ทักษะการอานจับใจความสําคัญ          

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4                

ท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 

Plus มีคะแนนเฉล่ียผานเกณฑ รอย

ละ 77.50 และจํานวนนักเรียนท่ีผาน

เกณฑ  รอยละ  85.71 ซึ่ ง สู งกว า

เกณฑท่ีกําหนด            

2. ความคิดเห็นของนัก เรียน ท่ี มี               

ตอการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 

KWL Plus อยูในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉล่ีย 2.58 
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ตารางท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

ผูวิจัย ช่ือเร่ืองวิจัย ป พ.ศ. ตัวแปร กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย 

รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ การพัฒนาความสามารถ             

ด านก าร อ าน จับ ใจคว า ม               

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรู

เทคนิค KWL Plus  

2557 ตัวแปรตน  

   การ จัดการเรียนรู เทคนิค 

KWL Plus  

ตัวแปรตาม  

   1. ความสามารถดานการ

อานจับใจความ 

   2. ความคิดเห็นของนักเรียน

ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเทคนิค 

KWL Plus  

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6/1 โ ร ง เ รี ย น วั ด แ สม ดํ า  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน          

ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 

34 คน  

1. ความสามารถดานการอาน             

จั บ ใจคว ามของนั ก เ รี ยน ช้ัน

ประถมศึกษาป ท่ี  6  หลังจาก

จัดการเรียนรูเทคนิค KWL Plus 

สูงกวากอนการจัดการเรียนรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 อยูในระดับมากและมากท่ีสุด 

2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการ

จัดการเรียนรู เทคนิค KWL Plus 

อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน 
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ตารางท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

ผูวิจัย ช่ือเร่ืองวิจัย ป พ.ศ. ตัวแปร กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย 

วันวิดา กิจเจา การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอาน           

จับใจความสําคัญของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการ

เรี ยนรู โ ดยก าร เรี ยนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD รวมกับ 

เทคนิค KWL Plus 

2557 ตัวแปรตน  

   การจัดการเรียนรูโดยการ

เรี ยนแบบร ว มมื อ เทคนิ ค 

STAD รวมกับ เทคนิค KWL 

Plus 

ตัวแปรตาม  

   1 .  ผ ล สัมฤ ทธิ์ ก า ร อ า น         

จับใจความสําคัญ    

   2. ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

นัก เรียนท่ีมีตอการ จัดการ

เรี ยนรู โ ดยก าร เรี ยนแบบ

รวมมือเทคนิค STAD รวมกับ 

เทคนิค KWL Plus 

 

นั ก เ รี ยน ช้ัน มั ธ ย ม ศึ กษ าป ท่ี  1/2 

โรงเรียนออมนอย โสภณชนูปถัมภ 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาค เ รี ยน ท่ี  2 ป ก าร ศึกษา  2557 

จํานวน 40 คน  

1. ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ

สําคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา             

ปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยการเรียน             

แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ 

เ ท ค นิ ค  KWL Plus ห ลั ง เ รี ย น               

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ               

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ความคิด เห็นของนัก เรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดการ

เรียนรู โดยการเรียนแบบรวมมือ

เทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค KWL 

Plus มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

ผูวิจัย ช่ือเร่ืองวิจัย ป พ.ศ. ตัวแปร กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย 

ณัฐภัทร ปนปน ผลของการจัดกิจกรรมการสอน

อานจับใจความโดยใชเทคนิค 

KWL Plus รวมกับวิธีการอาน

แบบจับคูท่ีมีตอทักษะการอาน         

จั บ ใ จ ค ว า ม ข อ ง นั ก เ รี ย น              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

2559 ตัวแปรตน  

   1. การสอน อานจับใจความ

โดยใชเทคนิค KWL Plus รวมกับ

วิธีการอานแบบจับคู 

   2. การสอนอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิค KWL Plus รูปแบบ

ปกติ 

ตัวแปรตาม  

   ทักษะการอานจับใจความ 

       

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ฝายประถม 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 2 หองเรียน 

กลุมทดลอง 33 คน กลุม

ควบคุม 32 คน รวมเปน 65 

คน  

นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ

สอนอานจับใจความโดยใชเทคนิค 

KWL Plus รวมกับวิธีการอานแบบ

จับคู มี ทักษะการอาน จับใจความ        

หลังการทดลองสูงกวานักเรียนไดรับ

กิจกรรมการสอนอานจับใจความโดย

ใชเทคนิค KWL Plus รูปแบบปกติ

กลุม ควบคุม (x = 25.06) ท่ีเรียน

รู ป แ บ บ ป ก ติ อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ               

ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สรุปผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาการอานจับใจความ  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาการอานจับใจความ สามารถกลาว

ไดวา การอานจับใจความเปนพื้นฐานท่ีชวยใหผูอานนําไปตอยอดการอานในระดับท่ีสูงข้ึน มีสวนชวย 

ในการพัฒนาความสามารถดานกระบวนการคิดวิเคราะห การตีความ และสามารถแยกขอเท็จจริง  

กับขอคิดเห็นได การอานจับใจความสําคัญจึงจําเปนสําหรับมนุษยในทุกชวงวัย เพราะเปนจุดเริ่มตน

ในการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีนํามาใชในการ

แกปญหาการอานจับใจความ ผูวิจัยพบวา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus                            

มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนนวัตกรรมท่ีชวยสงเสริมกระบวนการคิด และสงเสริมความสามารถ

ดานการอานท่ีจะทําใหผูเรียนอานจับใจความสําคัญไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การวิ จั ย เ รื่ อ ง  การแกปญหาการอ าน จับใจความโดยใช เทคนิคการรู  KWL Plus                  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563  โรงเรียนโยนออฟอารค มีกรอบแนวคิดการวิจัย 

ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

       

                     แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย   

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 

การเรียนรู KWL Plus 

การคิดเช่ือมโยง

ความรูเดิม 

การคนควาหาความรู

ดวยตนเอง 

ความสามารถในการอานจับใจความ  

การประมวลความรู

จากการศึกษา 

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

การสรุปส่ิงท่ีได              

จากการเรียนรู 

ขจัดความรูเดิมท่ีผิด  

สรางความเขาใจ             

ในเนื้อหาใหมท่ีถูกตอง 

รูจักกระบวนการ

คนควาหาคําตอบ

ดวยตนเอง 

ระบุแกนของเรื่องได 
เรียบเรียงเนื้อหา 

จากเรื่องท่ีอานได 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   

 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาการอาน 

จับใจความ โดยการใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

  2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหาการอานจับใจความ 

  3. การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอาน              

 จับใจความ 
 

ระยะท่ี 1 การวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวนของมาตรฐาน          

การเรียนรูและตัวช้ีวัด สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู                  

และความคิดเพื่ อนํ าไปใช ตัด สินใจ แกปญหาในการดําเนิน ชีวิต และมีนิ สัยรักการอ าน                    

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มาจัดทําแบบสํารวจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค โดยเก็บขอมูลจากการปฏิบัติการสอน

วิชาภาษาไทยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งผูวิจัยเริ่มดําเนินการสํารวจปญหาต้ังแตวันท่ี 15 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 

แหลงขอมูล 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563                 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยศึกษาจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

 1. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค  
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เครื่องมือการวิจัย 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563               

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสรางเครื่องมือในการสํารวจสภาพปญหา ดังนี้ 

 1. แบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 ปการศึกษา 2563                

โรงเรียนโยนออฟอารค ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2551 

 2. บทอานจับใจความ เรื่อง ภาษามีพลัง จากหนังสือเรียนวิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 3. แบบบันทึกการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563                

โรงเรียนโยนออฟอารค 

 4. แบบประเมินการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563                

โรงเรียนโยนออฟอารค 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. ผูวิ จัยศึกษาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551               

โดยศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน              

ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แลวบันทึกลงในแบบสํารวจขอมูล 

 2. นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกในแบบสํารวจขอมูลตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง        

มาสรางแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค            

ซึ่งเนื้อหาในแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนประกอบดวย ตัวช้ีวัดของสาระท่ี 1 การอาน               

สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหาท่ีสงผลตอการเรียนของนักเรียน 

 3. นําแบบสํารวจไป จัดเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหาใน ช้ันเรียนของนัก เรียน                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค  
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การวิเคราะหขอมูล 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียน จากการ

ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ซึ่งปญหาท่ีพบ

มากท่ีสุดและควรไดรับการแกไข คือ เรื่องการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  2.1 ผูวิจัยคิดคาเฉล่ียรอยละของสภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบ            

ของปญหาท่ีสงผลตอการเรียนมากท่ีสุด จากแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 12 คน เพื่อนํามาวิเคราะห

สภาพปญหาในช้ันเรียน 

 

                รอยละ = จํานวนที่ได

จํานวนทั้งหมด
 x 100 

  

  2.2 ผูวิ จัยคิดคาเฉล่ียรอยละของปญหาการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน                

จากแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนจากการปฏิบัติการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1           

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 12 คน ซึ่งผูวิจัยได ต้ังเกณฑการประเมิน            

อยูท่ีรอยละ 60 หากมีนักเรียนคนใดมีความสามารถในการอานจับใจความตํ่ากวาเกณฑท่ีผูวิจัย

กําหนด จะตองไดรับการแกไขปญหาการอานจับใจความตอไป  
 

ระยะท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการอานจับใจความ 

 จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนโยนออฟอารค โดยการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียน บทอาน             

จับใจความ แบบบันทึกการอานจับใจความ และแบบประเมินการอานจับใจความท่ีผูวิจัยปฏิบัติ             

การสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ปญหาในช้ันเรียนท่ีสงผลกระทบ  

ตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนมาก คือ การอานจับใจความจากเรื่องท่ีอาน โดยมีสาเหตุ         

มาจากผูเรียนสับสนเกี่ยวกับใจความหลักและใจความรอง ทําใหเกิดความลังเลและไมมั่นใจในการอาน 
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รวมถึงการไมชอบอานหนังสือ จึงมีผลกระทบตอการเรียนของผูเรียน คือ เมื่อครูผูสอนใหออกนําเสนอ

หนาช้ันเรียน นักเรียนจะขาดความมั่นใจในตนเองและรูสึกวาตนเองเปนท่ีนาขบขันของเพื่อน ๆ             

ซึ่งปญหาดังกลาวสมควรท่ีจะไดรับการแกไขใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษา หนังสือ ตํารา และเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ เพื่อศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีนําไปใชพัฒนา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ใหมีความสามารถดานการอานจับใจความไดดี

ยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยดําเนินการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
 

แหลงขอมูล 

 จากการสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยศึกษาคนวานวัตกรรมท่ีจะนําไปใชแกปญหาการอานจับใจความ              

จากแหลงขอมูล ดังนี้ 

 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

และนวัตกรรมท่ีนํามาใชแกปญหาการอานจับใจความ 

 2. ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ท่ีมีความรูและประสบการณดานการสอนภาษาไทยในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาเปนอยางดี ไดแก  

  2.1 นางสาวสมคิด นุมทอง 

  2.2 นางนัยนา นลินฤนาท 

  2.3 นางสาวสุนธิรา ทรัพยประสานสุข 

 3. เว็บไซตสืบคนจาก google โดยใชคําในการคนหา คือ การอานจับใจความ เทคนิค               

การจัดการเรียนรู KWL Plus การใชเทคนิคการจัดการเรียนรู KWL Plus ในการแกปญหาการอาน                

จับใจความ 
 

เครื่องมือการวิจัย 

 จากการสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการแกปญหาการอาน

จับใจความ ดังนี้ 

 1. แบบบันทึกขอมูลจากหนังสือ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

 2. แบบบันทึกขอมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู                

แบบ KWL Plus ท่ีนํามาใชแกปญหาการอานจับใจความ 
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 3. แบบตรวจสอบคุณภาพความสอดคลองของความสอดคลองแผนการจัดการเรียนรู                   

กับสภาพปญหา เรื่องการแกปญหาการอานจับใจความ โดยการใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus              

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค 

 4. แบบตรวจสอบความสอดคลองคุณภาพความสอดคลองของแบบทดสอบการอาน             

จับใจความประเภทตาง ๆ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 ปการศึกษา 2563                

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยไดศึกษานวัตกรรม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใช

แกปญหาการอานจับใจความ ดังนี้ 

 1. แบบบันทึกเอกสารงานวิจัย 

  1.1 ผูวิจัยศึกษาคนควา ตํารา เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

โดยใชคําสําคัญในการสืบคนขอมูล คือ การอาน การอานจับใจความ นวัตกรรมท่ีแกปญหาดานการ

อานและการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

  1.2 ผูวิ จัยคัดเลือกเอกสารท่ีสอดคลองกับเนื้อหา จากหนังสือ ตํารา เอกสาร              

และงานวิจัยต้ังแตป พ.ศ. 2553 - 2563 

  1.3 ผูวิจัยสรุปรายละเอียดจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

  1.4 ผูวิจัยศึกษารายละเอียดขอมูลของนวัตกรรมท่ีนํามาใชแกปญหาการอาน              

จับใจความ 

  1.5 บันทึกผลสรุปลงในตารางบันทึกผลขอมูล 

  1.6 ผูวิจัยวิเคราะหรายละเอียดของนวัตกรรมจากตารางบันทึกผลขอมูล 

  1.7 ผูวิจัยนํานวัตกรรมท่ีกําหนดไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียน 
  

 2. การตรวจสอบความสอดคลอง 

  2.1 ผูวิจัยนํานวัตกรรมมาตรวจสอบความสอดคลองในการแกปญหาการอาน         

จับใจความ โดยศึกษารายละเอียดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   1. ไกรษร ชายฮวด (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ                

การอานจับใจความสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ KWL Plus  
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   2. รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรู

เทคนิค KWL Plus    

   3. วันวิดา กิจเจา (2557) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ 

เทคนิค KWL Plus 

   4. ณัฐภัทร ปนปน (2559) ผลของการจัดกิจกรรมการสอนอานจับใจความ

โดยใชเทคนิค KWL Plus รวมกับวิธีการอานแบบจับคูท่ีมีตอทักษะการอานจับใจความของนักเรียน              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

  2.2 ผูวิจัยสรางนวัตกรรมเพื่อใหผูเช่ียวชาญดานภาษาไทยจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความสอดคลองตามข้ันตอนของเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus เพื่อนําไปใชแกปญหาการอาน              

จับใจความ ดังนี้ 

   ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   ผูวิจัยใชภาพและต้ังคําถามกระตุนความสนใจของผูเรียน เพื่อเตรียมความ

พรอมใหผูเรียนกอนเขาสูบทเรียน 

   ข้ันท่ี 1 ข้ันกอนอาน 

   ผูวิจัยใชคําถามกระตุนนักเรียนกอนเริ่มอาน โดยใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่อง

ท่ีจะอาน เพื่อฝกใหนักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิม (K) 

   ข้ันท่ี 2 ข้ันระหวางอาน 

   ผูวิจัยฝกใหนักเรียนรวมกันต้ังคําถาม และใหทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีได

อาน ซึ่งเปนการคนควาหาความรูดวยตนเอง (W) 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอาน 

   ผูวิจัยฝกใหนักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานได และนําขอมูลท่ีได             

จากการอานมาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมกอนการอาน รวมถึงจัดลําดับขอมูลจากเรื่องท่ีอานได (L) 

   ข้ันท่ี 4 ข้ันการสรางแผนภาพความคิด 

   ผูวิ จัยฝกใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด             

โดยเลือกขอมูลท่ีจําแนกรายละเอียดของเนื้อหาแสดงความสัมพันธของเรื่องท่ีอานและบอก

จุดมุงหมายของผูเขียนมาแสดงในแผนภาพความคิด (Plus)  
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   ข้ันสรุป 

   ผูวิจัยใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานโดยใชแผนภาพ

ความคิดเปนแนวทางในการสรุป 

   ข้ันประเมิน 

   ผูวิจัยทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

  2.3 ผูวิจัยดําเนินการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับนวัตกรรม            

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 

  2.4 หากมีขอแกไข ผูวิจัยตองดําเนินการปรับปรุงแกไขนวัตกรรมตามคําแนะนํา             

ของผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน และนํานวัตกรรมดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

อีกครั้ง จนกวาจะผานเกณฑการประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ในระดับท่ีไมตํ่ากวา 0.5  
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  1.1 วิเคราะหจากหนังสือ บทความ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหา

การอานจับใจความ แลวรวบรวมขอมูลมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับนวัตกรรม             

ท่ีผูวิ จัยกําหนด เพื่อนําไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1                   

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 

  1.2 วิเคราะหจากขอมูลหลังดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อทําการศึกษา

ประสิทธิภาพการใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรม

กับการแกไขสภาพปญหาในช้ันเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู เช่ียวชาญ                   

ดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน มาทําการหาคาความสอดคลอง (IOC) ตามเกณฑมาตรฐานท่ีตองอยู 

ในระดับ 0.5 ข้ึนไป ดังนี ้

  ระดับความคิดเห็น 

  +1  มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา 

   0  ไมแนใจวามีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา 
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  -1  ไมสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปญหา 
   

  การหาคาดัชนีความสอดคลอง 
 

   IOC  =    
𝚺𝚺𝑅𝑅
𝑁𝑁

 
 

  ∑R  คือ ผลรวมคะแนนจากผูเช่ียวชาญท้ังหมด  

  N  คือ จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

  IOC คือ คาความสอดคลองของนวัตกรรมและสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       แผนภาพท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความสําคัญ 
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ข้ันนํา 

เขาสูบทเรียน 

 

ครูกระตุนความสนใจนักเรียน เพื่อให

มีความพรอมกอนเรียน และช้ีแจง

จุดประสงคการเรียนรูของการอาน            

จับใจความประเภทตาง ๆ 

 
 

 

 

ใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

 
 

 

 

ข้ันดําเนินการ 

 

 

ข้ันท่ี 1 กอนการอาน 

K (What we Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันระหวางอาน 

W (What we want to Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอาน 

L (What we Learned) 

 

 

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการสรางแผนภาพ

ความคิด (Plus) 

 

 

 
ข้ันสรุป 

 

 

นักเรียนสรุปใจความจากเรื่องท่ีอานจาก

แผนผังความคิดรูปแบบ KWL Plus ได 

 
 

 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทตาง ๆ  

2. ครูวัดและประเมินผลนักเรียน 

 
 

 

ข้ันประเมินผล 

 

 

1. ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนกอนเริ่มอาน  

เชน เคยอานเรื่องนี้ไหม เปนตน โดยครูใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

2. นักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิม 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง K 
 
 

 

 

1. นักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน ในเรื่องนี้กลาวถึงใครบาง เปนตน 

2. นักเรียนทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีไดอาน 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง W 

 
 

 

 

1. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานได 

2. นักเรียนนําขอมูลใหมมาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมท่ีตนเองมี 

3. จัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในตาราง L 

 
 

 

 

นักเรียนนําขอมูลจากการอานจับใจความจากนิทาน 

เรื่องส้ัน และบทความ มาสรางแผนภาพความคิด  

 
 

 

นักเรียนเขาใจหลักการอานตามเทคนิค KWL 

Plus และสามารถอานจับใจความไดถูกตอง 

 
 

 

ผาน 

 

 
ไมผาน 

 

 

1.  ทบทวนความรู

ดวยตนเอง 

2. ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม           

กับครูผูสอน 
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ระยะท่ี 3 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเ รียนรู  KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอาน                    

จับใจความ 
  

 การดําเนินการในระยะท่ี 3 ผูวิจัยไดนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการ

แกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค เปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 3 สัปดาห เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอาน

จับใจความของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด           

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัด             

การเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานจับใจความดวยเทคนิคการเรียนรู KWL Plus จํานวน 5 แผนการ

เรียนรู ดังนี้ 

 แผนการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ดวยเทคนิคการเรียนรู KWL Plus จํานวน               

1 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 50 นาที) 

 แผนการเรียนรูท่ี 2 การอานจับใจความจากนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม ดวยเทคนิค              

การเรียนรู KWL Plus จํานวน 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 50 นาที) 

 แผนการเรียนรูท่ี 3 การอานจับใจความจากบทความ เรื่อง คืนยี่เปง ดวยเทคนิคการเรียนรู 

KWL Plus จํานวน 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 50 นาที) 

 แผนการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความจากเรื่องส้ัน เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมยกคนอื่นลง 

ดวยเทคนิคการเรียนรู KWL Plus จํานวน 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 50 นาที) 

 แผนการเรียนรูท่ี 5 ทดสอบเรื่องการอานจับใจความประเภทตาง ๆ จํานวน 20 ขอ จํานวน  

1 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 50 นาที) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางแสดงแผนปฏิบัติการแกปญหา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

1 การอานจับใจความ 

สําคัญ  

1 .  นั ก เ รี ย น ส รุ ป

ความรู เกี่ยวกับการ

อานจับใจความได 

2. นักเรียนสามารถ

บันทึกความรูจากการ

อ า น ด ว ย เ ท ค นิ ค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันนํา 

   1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 

    1.1 เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความ 

    1.2 เ ขียนแผนภาพจากการอ าน          

จับใจความได 

    1.3 สรุปสาระสําคัญจากการอาน         

จับใจความได 

    2. ครูถามนักเรียนวา “นักเรียนมี

วิธีการอานเนื้อเรื่องหรือเรื่องตาง ๆ 

ข้ันสอน 

   1. ครูแจกใบความรู เรื่อง การอาน 

จับใจความสําคัญ  

   2. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การ

อานจับใจความสําคัญ 

   3. ครูแจกแบบบันทึก KWL Plus  

1. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญ 

2. บทความขนาดส้ัน 

เรื่อง รถมา 

3. แบบ บัน ทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง รถมา 

1. การสรุปความรู

เปนแผนผังความคิด

และความเรียงจาก

การอ าน ใบความรู

เ รื่ อ ง  ก า รอ าน จับ

ใจความสําคัญ 

2. บันทึกการเรียนรู

แบบ KWL Plus ได

ถูกตอง 

นัก เรียนทําใบ

งานสรุปความรู

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผาน

เกณฑ ร อ ยละ 

60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ (ตอ) 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

1 การอานจับใจความ 

สําคัญ (ตอ) 

1 .  นั ก เ รี ย น ส รุ ป

ความรู เกี่ยวกับการ

อานจับใจความได 

2. นักเรียนสามารถ

บันทึกความรูจากการ

อ า น ด ว ย เ ท ค นิ ค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสอน 

    4. ครูอธิบายข้ันตอนการสอนดวย

เทคนิค KWL Plus และวิธีการบันทึกลง

ในชอง KWL Plus ดังนี้ 

  K นักเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีจะอาน 

  W นักเรียนตองการรูอะไรจากเรื่องท่ี

จะอาน 

   L นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่อง

ท่ีอาน 

   Plus สรุปแผนภาพความคิด 

    5. นักเรียนอานบทความขนาดส้ัน

และบันทึกลงในชอง KWL Plus 

    6. นําขอมูลจากแบบบันทึก KWL 

Plus มาเรียบเรียงขอมูลเปนแผนภาพ

ความคิด และสรุปเปนความเรียงอีกครั้ง 

1. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญ 

2. บทความขนาดส้ัน 

เรื่อง รถมา 

3. แบบ บัน ทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง รถมา 

1. การสรุปความรู

เปนแผนผังความคิด

และความเรียงจาก

การอ าน ใบความรู

เ รื่ อ ง  ก า รอ าน จับ

ใจความสําคัญ 

2. บันทึกการเรียนรู

แบบ KWL Plus ได

ถูกตอง 

นัก เรียนทําใบ

งานสรุปความรู

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผาน

เกณฑ ร อ ยละ 

60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ (ตอ) 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

1 การอานจับใจความ 

สําคัญ (ตอ) 

1 .  นั ก เ รี ย น ส รุ ป

ความรู เกี่ยวกับการ

อานจับใจความได 

2. นักเรียนสามารถ

บันทึกความรูจากการ

อ า น ด ว ย เ ท ค นิ ค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสรุป 

    1. ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน 

    2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู

จากบทเรียน 

ข้ันประเมิน 

   1. ประเมินใบงานสรุปความรู เรื่อง 

การอานจับใจความสําคัญ 

    2. ประเมินแบบบันทึก KWL Plus 

1. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญ 

2. บทความขนาดส้ัน 

เรื่อง รถมา 

3. แบบ บัน ทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง รถมา 

1. การสรุปความรู

เปนแผนผังความคิด

และความเรียงจาก

การอ าน ใบความรู

เ รื่ อ ง  ก า รอ าน จับ

ใจความสําคัญ 

2. บันทึกการเรียนรู

แบบ KWL Plus ได

ถูกตอง 

นัก เรียนทําใบ

งานสรุปความรู

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผาน

เกณฑ ร อ ยละ 

60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

2-3 การอานจับใจความ

สําคัญจากนิทาน 

 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใ จ ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก

บทความไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานนิทานดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันนํา 

   1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 

การอานจับใจความจากนิทาน ดังนี ้

   1.1 เพื่ อฝ ก ทักษะการอ าน จับ

ใจความจากนิทาน 

   1.2 เขียนแผนภูมิจากการอานจับ

ใจความจากนิทานได 

   1.3 สรุปสาระสําคัญจากการอาน

จับใจความไดจากนิทานได 

    2. จากนั้นถามวา นักเรียนชอบ

อานนิทานเรื่องใดบาง 

ข้ันสอน 

   1. ครูใหนักเรียนดูภาพท่ีสัมพันธ

กับนิทาน 

1.  บทอานนิทาน 

เรื่อง “กองขาวนอย

ฆาแม”  

2. ใบความรู เ รื่ อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากนิทาน  

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอย

ฆาแม 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอยฆา

แม 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

นิ ท า น แ บ บ  KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

นิทานเรื่อง “กอง

ขาวนอยฆาแม” 

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผ า น

เกณฑรอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน (ตอ) 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

2-3 การอานจับใจความ

สํา คัญจากนิทาน 

(ตอ) 

 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใจความสําคัญจากนทิาน

ไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานนิทานดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสอน 

     2. ครูแจกใบความรู เรื่อง การ

อานจับใจความจากนิทาน     

      3. ครูแจกบทอานนิทานและ

แบบฝกทักษะ เรื่อง “กองขาวนอย

ฆาแม”  

      4. ครูใหนักเรียนอานนิทาน 10 

นาที 
      5. ครูต้ังคําถามกับผูเรียน เชน 

มีตัวละครใดบาง เปนตน 

      6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความจากนิทานเรื่อง 

“กองขาวนอยฆาแม”และบันทึกลง

ในชอง KWL Plus 

 

1.  บทอานนิทาน 

เรื่อง “กองขาวนอย

ฆาแม”  

2. ใบความรู เ รื่ อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากนิทาน  

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอย

ฆาแม 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอยฆา

แม 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

นิ ท า น แ บ บ  KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

นิทานเรื่อง “กอง

ขาวนอยฆาแม” 

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผ า น

เกณฑรอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน (ตอ) 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

2-3 การอานจับใจความ

สํา คัญจากนิทาน 

(ตอ) 

 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใจความสําคัญจากนทิาน

ไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานนิทานดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสรุป 

    1. ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน 

    2. นักเรียนและครูรวมกันสรุป

ความรูจากบทเรียน 

ข้ันประเมิน 

   1. ประเมินจากใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุปใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

    2. ประเมินแบบบันทึก KWL Plus 

1.  บทอานนิทาน 

เรื่อง “กองขาวนอย

ฆาแม”  

2. ใบความรู เ รื่ อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากนิทาน  

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอย

ฆาแม 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง กองขาวนอยฆา

แม 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

นิ ท า น แ บ บ  KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

นิทานเรื่อง “กอง

ขาวนอยฆาแม” 

และแบบบันทึก 

KWL Plus ผ า น

เกณฑรอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

4-5 การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

1 .  นั ก เ รี ยนส ามาร ถ            

สรุปใจความสําคัญจาก

บทความไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานบทความดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันนํา 

   1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 

การอานจับใจความจากบทความ 

ดังนี ้

   1.1 เพื่ อฝ ก ทักษะการอ าน จับ

ใจความจากบทความ 

   1.2 เขียนแผนภาพจากการอานจับ

ใจความจากบทความได 

   1.3 สรุปสาระสําคัญจากการอาน

จับใจความไดจากบทความได 

    2. จากนั้นถามวา นักเรียนเคย

เห็นคุณพอคุณแมอานบทความไหม 

ข้ันสอน 

   1.  ครูถามนักเรียนวา เคยอ าน

บทความท่ีนาสนใจหรือไม  

1. บทอานบทความ 

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง คืนยี่เปง 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

บทความแบบ KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

บทความ เ รื่ อ ง 

“คืนยี่เปง” 

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การอานจับใจความสําคัญจากบทความ (ตอ) 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

4-5 การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

(ตอ) 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใ จ ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก

บทความไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานบทความดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสอน 

      2. ครูแจกใบความรู เรื่อง การ

อานจับใจความจากบทความ     

       3. ครูแจกบทอานบทความและ

แบบฝกทักษะ เรื่อง “คืนยี่เปง” 

      4. ครูใหนักเรียนอานบทความ 

10 นาที 

      5. ครูต้ังคําถามกับผูเรียน เชน 

ไดขอคิดอะไรจากบทความนี้ เปนตน 

      6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความจากบทความ

เรื่อง “คืนยี่เปง”และบันทึกลงในชอง 

KWL Plus 

 

1. บทอานบทความ 

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง คืนยี่เปง 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

บทความแบบ KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

บทความ เ รื่ อ ง 

“คืนยี่เปง” 

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  การอานจับใจความสําคัญจากบทความ (ตอ) 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

4-5 การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

(ตอ) 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใ จ ค ว า ม สํ า คั ญ จ า ก

บทความไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานบทความดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสรุป 

    1. ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน 

    2. นักเรียนและครูรวมกันสรุป

ความรูจากบทเรียน 

ข้ันประเมิน 

   1. ประเมินจากใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุปใจความสําคัญ            

จากเรื่อง คืนยี่เปง 

    2. ประเมินแบบบันทึก KWL Plus 

1. บทอานบทความ 

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ 

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง คืนยี่เปง 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง “คืนยี่เปง” 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

บทความแบบ KWL 

Plus ไดถูกตอง 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

บทความ เ รื่ อ ง 

“คืนยี่เปง” 

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  การอานจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

6-7 การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ัน ไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานเรื่องส้ันดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันนํา 

   1. ครู ช้ี แ จ ง จุ ด ประสงค ก า ร

เรียนรู  การอานจับใจความจาก

เรื่องส้ัน ดังนี้ 

   1.1 เพื่อฝกทักษะการอานจับ

ใจความจากเรื่องส้ัน 

   1.2 เขียนแผนภาพจากการอาน

จับใจความจากเรื่องส้ันได 

   1.3 สรุปสาระ สําคัญจากการ

อานจับใจความไดจากเรื่องส้ันได 

    2. จากนั้นถามวา นักเรียนรูจัก

เรื่องส้ันไหมคะ  

 

 

1. บทอานจากเรื่อง

ส้ัน เรื่อง “ยกตัวเอง

ข้ึนโดยไมลดคนอื่น

ลง”               

2. ใบความรู  เ รื่ อ ง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน             

3. แบบ บัน ทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่ อง ยกตัว เอง ข้ึน

โดยไมลดคนอื่นลง 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่ อง ยกตัว เอง ข้ึน

โดยไมลดคนอื่นลง 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

เรื่ อง ส้ันแบบ KWL 

Plus ไดถูกตอง 

 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

เรื่องส้ัน เรื่อง“ยก

ตัวเองข้ึนโดยไม

ลดคนอื่นลง”               

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  การอานจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น (ตอ)  
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

6-7 การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน 

(ตอ) 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ัน ไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

เรื่องส้ันขาวดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

ข้ันสอน 

   1. ครูถามนักเรียนวาเคยอาน

เรื่องส้ันหรือไม 

   2. ครูแจกใบความรู เรื่อง การ

อานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน  

    3. ครูแจกบทอานจากเรื่องส้ัน

และแบบฝกทักษะ เรื่อง “ยกตัวเอง

ข้ึนโดยไมยกคนอื่นลง 

   4. ครูใหนักเรียนอานเรื่องส้ัน 10

นาที 

ข้ันสอน 

   5. ครูต้ังคําถามกับผูเรียน เชน 

เรื่องส้ันนี้นําเสนออะไร เปนตน 

1. บทอานจากเรื่อง

ส้ัน เรื่อง “ยกตัวเอง

ข้ึนโดยไมลดคนอื่น

ลง”               

2. ใบความรู  เ รื่ อ ง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน             

3. แบบ บัน ทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่ อง ยกตัว เอง ข้ึน

โดยไมลดคนอื่นลง 

1. ใบงานแผนภาพ

คว าม คิดและสรุ ป

ใจความสําคัญจาก

เรื่ อง ยกตัว เอง ข้ึน

โดยไมลดคนอื่นลง 

2. แบบบันทึกขอมูล

ความรูจากการอาน

เรื่ อง ส้ันแบบ KWL 

Plus ไดถูกตอง 

 

นักเรียนทําแบบ

ฝกทักษะการอาน

จับใจความจาก

เรื่องส้ัน เรื่อง“ยก

ตัวเองข้ึนโดยไม

ลดคนอื่นลง”               

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  การอานจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น (ตอ) 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

6-7 การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน 

(ตอ) 

1. นักเรียนสามารถสรุป

ใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ันไดถูกตอง 

2. นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ

บันทึกความรูจากการ

อานเรื่องส้ันดวยเทคนิค 

KWL Plus ไดถูกตอง 

   6. นักเรียนทําแบบฝกทักษะการ

อานจับใจความจากเรื่องส้ัน เรื่อง            

“ยกตัวเองข้ึนโดยไมยกคนอื่นลง” 

และบันทึกลงในชอง KWL Plus 

ข้ันสรุป 

    1. นักเรียนอภิปรายรวมกัน 

    2. นักเรียนและครูรวมกันสรุป

ความรูจากบทเรียน 

ข้ันประเมิน 

   1. ประเมินจากใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุปใจความสําคัญ            

จากเรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคน

อื่นลง     

   2. ประเมินแบบบันทึก KWL Plus 

1. บทอานจากเรื่อง

ส้ัน เรื่อง “ยกตัวเอง

ข้ึนโดยไมลดคนอื่น

ลง”               

2. ใบความรู  เรื่อง 

การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน             

3. แบบบันทึกการ

เรียนรู KWL Plus 

4. ใบงานแผนภาพ

ความคิดและสรุป

ใจความสําคัญจาก

เรื่อง ยกตัวเองข้ึน

โดยไมลดคนอื่นลง 

1. ใ บ ง า น แ ผน ภ า พ

ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ส รุ ป

ใจความสําคัญจากเรื่อง 

ยกตัวเองข้ึนโดยไมลด

คนอื่นลง 

2. แบบบันทึกข อ มูล

ความรู จากการอ าน

เ รื่ อ ง ส้ั น แ บ บ  KWL 

Plus ไดถูกตอง 

 

นักเรียนทําแบบ

ฝ ก ทักษะการ

อานจับใจความ

จ า ก เ รื่ อ ง ส้ั น 

เรื่อง“ยกตัวเอง

ข้ึนโดยไมลดคน

อื่นลง”               

และแบบบันทึก 

KWL ผานเกณฑ

รอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  การทดสอบความสามารถอานจับใจความสําคัญประเภทตาง ๆ 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

8 ทดสอบเรื่องการ

อานจับใจความ

ประเภทตาง ๆ  

  นัก เรียนสามารถทํา

แบบทดสอบหลังเรียน             

ไดถูกตอง 

 

ข้ันนํา 

   1. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู 

ก ารทดสอบการอ าน จับใจความ

ประเภทตาง ๆ  ดังนี ้

   1 . 1 เ พื่ อ ฝ ก ทั ก ษะก ารอ าน จั บ

ใจความจากนิทาน บทความ และเรื่อง

ส้ันท่ีไดเรียนไปแลว 

   1.2 สรุปสาระสําคัญจากการอานจับ

ใจความจากนิทาน บทความ และเรื่อง

ส้ันได 

ข้ันสอน 

   1. ครูทบทวนการอานจับใจความ

สําคัญประเภทตาง ๆ ใหกับนักเรียน 

แบบทดสอบหลัง

เรียน เรื่อง การอาน

จับใจความประเภท

ตาง ๆ  

แ บ บ ท ด สอ บ ห ลั ง

เรียน 

แ บ บ ท ด ส อ บ          

ห ลั ง เ รี ยน  ผ าน

เกณฑรอยละ 60 
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ตารางท่ี 2 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ (ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  การทดสอบความสามารถอานจับใจความสําคัญประเภทตาง ๆ 
 

คาบท่ี เร่ือง จุดประสงค วิธีการดําเนินงาน 
เคร่ืองมือ 

การประเมิน 
สิ่งท่ีประเมิน 

เกณฑการ

ประเมิน 

8 ทดสอบเรื่องการ

อานจับใจความ

ประ เภทต า ง  ๆ 

(ตอ) 

  นัก เรียนสามารถทํา

แบบทดสอบหลังเรียน             

ไดถูกตอง 

 

ข้ันสอน 

    2. นัก เรียนรวมกันตอบคําถาม

เกี่ยวกับการอานจับใจความประเภท

ตาง ๆ 

    3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียน ซึ่งรวมเนื้อหา นิทาน บทความ 

และเรื่องส้ัน จํานวน 20 ขอ 

ข้ันสรุป 

   ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่องการ

อ าน จับใจความ พรอมเสนอแนะ

เนื้อหาบางสวนใหกับนักเรียนไดแกไข

ปรับปรุง 

    

แบบทดสอบหลัง

เรียน เรื่อง การอาน

จับใจความประเภท

ต า ง  ๆ  ไ ด แ ก  

ห ลักการอ าน จับ

ใจความ 5 ขอ การ

จับใจความนิทาน 5 

ขอ การจับใจความ

จากบทความ 5 ขอ 

และการจับใจความ

จากเรื่องส้ัน 5 ขอ 

แ บ บ ท ด สอ บ ห ลั ง

เรียน 

แ บ บ ท ด ส อ บ          

ห ลั ง เ รี ยน  ผ าน

เกณฑรอยละ 60 
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แหลงขอมูล 
 

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน 

จากจํานวนท้ังหมด 12 คน 
 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 

 การนํานวัตกรรมไปใชแกปญหาการอานจับใจความ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อนําไปใช

แกปญหา ดังนี้ 

  1. ใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ 

  3. ใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

  4. ใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

  5. ใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 

  6. บทความขนาดส้ันเรื่อง “รถมา”                

  7. บทอานการจับใจความจากนิทานเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม”                

  8. บทอานการจับใจความจากบทความเรื่อง “คืนยี่เปง”     

  9. บทอานการจับใจความจากเรื่องส้ันเรื่อง “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง”               

  10. แบบฝกทักษะการอานจับใจความจากนิทานเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม 

  11. แบบฝกทักษะการอานการจับใจความจากบทความเรื่อง “คืนยี่เปง”     

  12. แบบฝกทักษะการอานจับใจความจากเรื่องส้ัน เรื่อง “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลด            

คนอื่นลง”  

  13. แบบทดสอบการอานจับใจความประเภทตาง ๆ ไดแก นิทาน บทความ                 

และเรือ่งส้ัน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 

  14. แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสอนรายวิชาภาษาไทยประจําระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1             

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนการแกปญหาการอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู

แบบ KWL Plus ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผนการเรียนรู เปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง             

รวมท้ังส้ิน 3 สัปดาห ดังนี ้
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาท่ีสอน 
จํานวน/ช่ัวโมง 

(คาบ) 

1 การอานจับใจความสําคัญ 1 

2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 2 

3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 2 

4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 2 

5 

แบบทดสอบหลัง เรี ยนแบบปรนั ย               

วัดความสามารถการอานจับใจความ

ประเภทตาง ๆ จํานวน 20 ขอ 

1 

 

 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการอานจับใจความประเภทตาง ๆ และการทดสอบหลังเรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู 5 แผน เปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 4 สัปดาห มาวิเคราะหขอมูล

เพื่อดูความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียน 

 3. ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดในการจัดการเรียนรู มาตรวจสอบพัฒนาการความสามารถดานการ

อานจับใจความตามเกณฑการประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การจัดการเรียนรู ในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ผูวิจัยวิเคราะหจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักเรียน            

ทุกครั้งระหวางท่ีจัดการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยนํามาบันทึกขอมูลลงในแบบ

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในช้ันเรียน พรอมท้ังประเมินผล 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  ผูวิจัยวิเคราะหความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนจากแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความจํานวน 4 ชุด ไดแก หลักการอานจับใจความ นิทาน บทความ และเรื่องส้ัน รวมถึง

คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถดานการอานจับใจความ แลวนํามา

ประเมินผลตามเกณฑ ท่ีผูวิจัยกําหนดไว คือ ผานเกณฑรอยละ 60



 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน มีวัตถุประสงคดังนี้             

1) เพื่อสํารวจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 2) เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียน

รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563             

3) เพื่อวิเคราะหสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 และ 4) เพื่อศึกษาผลการนํานวตักรรม

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามกระบวนการวิจัย 3 ระยะ ดังตอไปนี ้

 ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนานวัตกรรม KWL Plus เพื่อนําไปใชแกปญหาการอานจับใจความ 

 ระยะท่ี 3 ผลการนํานวัตกรรม KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 จากการนําเครื่องมือ ไดแก 1. แบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 2. บทอานทดสอบการจับใจความ เรื่อง ภาษามีพลัง             

จากหนังสือเรียนวิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 3. แบบบันทึกการอานจับใจความของนักเรียน            

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค และ 4. แบบประเมินการอาน           

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัย        

แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ประเภท ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และ การวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ ปรากฏผล ดังนี้ 
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 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  จากการทดสอบการอานจับใจความบทอานจับใจความ เรื่อง ภาษามีพลัง           

จากหนังสือเรียนวิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 บท รวมเปนคะแนนท้ังส้ิน 10 คะแนน 

พบวา ผลการทดสอบการอานจับใจความของนักเรียนอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน  

6 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 12 คน  จึงแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีปญหาดานการอานจับใจความ

ดังตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงคะแนนผลการทดสอบการอานจับใจความของนักเรียน 

นักเรียนคนท่ี 
ผลการทดสอบการอานจับใจความของนักเรียน 

10 คะแนน รอยละ แปลผล 

1 5 50 ไมผานเกณฑ 

2 2 20 ไมผานเกณฑ 

3 4.5 45 ไมผานเกณฑ 

4 3.5 35 ไมผานเกณฑ 

5 3 30 ไมผานเกณฑ 

6 4 40 ไมผานเกณฑ 

 จากตารางสามารถสรุปไดวา นักเรียนจํานวน 6 คน มีคะแนนอยูในระดับท่ีตํ่ากวามาตรฐาน

หรือไมผานเกณฑ โดยไดคะแนน 5, 2, 4.5, 3.5, 3 และ 4 คิดเปนรอยละ 50, 20, 45, 35, 30              

และ 40 ตามลําดับ นักเรียนจึงตองไดรับการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานจับใจความตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  1. ผลการสํารวจผลกระทบของปญหาในช้ันเรียน  

     จากผลการสํารวจปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค พบวา ปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียน

ของนักเรียนมากท่ีสุด คือ ปญหาการอานจับใจความสําคัญ โดยปญหานี้สงผลกระทบตอตัวของ

นักเรียนในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบของปญหาในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลกระทบของปญหาในช้ันเรียน 

สภาพปญหา นักเรียน 

การจับใจความสําคัญ สรุป

ความ และอธิบายรายละเอียด

จากเรื่องท่ีอาน 

นักเรียนไมสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได เมื่อครู

มอบหมายใหรายงานหนาช้ันเรียน จึงเกิดความกังวล ประหมา           

ขาดความมั่นใจ รวมถึงเมื่อครูใหศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นักเรียน              

ไมสามารถ จับประ เ ด็น และ ลําดับ ข้ันตอนเรื่ อง ท่ี ศึกษา                 

ได เนื่องจากขาดทักษะในการอานเบ้ืองตน ดังนั้น การอาน              

จับใจความ จึงเปนการอานข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ สามารถนําไป          

ตอยอดทักษะการอานในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

     จากตารางท่ี 5 สามารถสรุปไดวา ปญหาการอานจับใจความสําคัญเปนปญหา          

ท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ซึ่งสงผลกระทบตอตัวของนักเรียนในการเรียน

วิชาภาษาไทย ปญหานี้ ทําใหนักเรียนไมสามารถจับประเด็นความคิดหลักของเรื่องไดชัดเจน           

ไมสามารถลําดับความคิดความสัมพันธจากเรื่องท่ีอานได เพราะขาดทักษะการอานในระดับเบ้ืองตน 

จึงไมสามารถนําไปตอยอดการอานในระดับท่ีสูงข้ึนได  

  2. ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน 

     จากผลการศึกษาสาเหตุสําคัญของปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียน

รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยแสดงรายละเอียด

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในช้ันเรียน ดังตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน 

สภาพปญหา สาเหตุของปญหา 

นักเรียนไมสามารถจับใจความสําคัญของเรื่อง           

ท่ี อ า น ไ ด ค ร บ ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น  ส รุ ป เ นื้ อ ห า 

สาระสําคัญของเรื่องท่ีอานยังไมได รวมถึงไม

สามารถลําดับข้ันตอนในการอธิบายรายละเอียด

จากเรื่องท่ีอานไดครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ 

1. นักเรียนเกิดความสับสนใจความหลักและใจความ

รองในเรื่องท่ีนักเรียนอาน 

2. นักเรียนเกิดความกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง

3. นักเรียนไมสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา

อยางเปนข้ันตอนได 
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 จากตารางท่ี 6 สามารถสรุปไดวา ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน เกิดจาก

สาเหตุ 3 ประการ ไดแก นักเรียนเกิดความสับสนใจความหลักและใจความรองในเรื่องท่ีนักเรียนอาน 

นักเรียนเกิดความกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง เพราะไมแนใจวาส่ิงท่ีตนเองจับใจความสําคัญไดนั้น 

ถูกตองหรือไม และนักเรยีนไมสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาอยางเปนข้ันตอนได ท้ังนี้เปนผล

มาจากการขาดทักษะในการอานข้ันพื้นฐาน ทําใหกระบวนการอานเกิดความลมเหลว ถานักเรียน

ไดรับการฝกฝนบอย ๆ ก็จะทําใหมีความสามารถในการอานจับใจความไดดีข้ึน และสามารถเรียนรู           

ในรายวิชาภาษาไทยไดอยางมีความสุข 

 จากการวิเคราะหผลการสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1           

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ควรแกไขปญหาในการอาน          

จับใจความใหกับนักเรียนท่ียังไมผานเกณฑ จํานวนท้ังส้ิน 6 คน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน

จับใจความของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

 

ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนานวัตกรรม KWL Plus เ พ่ือนําไปใชแกปญหาการอาน             

จับใจความ 

 จากการสํารวจสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีปญหาดานการอาน          

จับใจความสําคัญมากท่ีสุด ผูวิจัยจึงจัดทําเครื่องมือ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค          

การเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน            

จับใจความ  โดยใช เทคนิคการเรียนรู  KWL Plus ผูวิ จัยไดนํ าเสนอผลการดําเนินการวิ จัย                 

เปน 2 สวน คือ 1. ผลของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus และ                   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

          1. ผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

  การจัดทําเครื่องมือการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู 

KWL Plus และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ผูวิจัยนําเครื่องมือ            

ใหผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของเครื่องมือ ไดแก แผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ซึ่งมีคาความสอดคลองของเครื่องมือดังนี้ 
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     การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ            

  ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ ผูวิจัยไดรวบรวมและวิเคราะหคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคาความสอดคลองท่ีอยูในเกณฑ

ระหวาง 0.67 – 1.00 แปลผลไดวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus                

เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ มีความเหมาะสมตอการนําไปแกปญหาการอานจับใจความ  

      การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

      การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหา

การอานจับใจความ ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน                

มาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ 

  ผู เ ช่ียวชาญทานท่ี 2 ใหขอเสนอแนะวา “เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการอาน              

จับใจความใหดียิ่งข้ึน ควรเพิ่มเวลาในการฝกใหแกนักเรียน ใหนักเรียนอานเรื่องหรือบทความขนาด

ส้ันเปนประจําในคาบเรียน และการใชภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อเรื่องสลับกับการใชคําถามในข้ันนําเขาสู

บทเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน” 

  จากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยดําเนินการแกไขปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

เพื่อใหนวัตกรรมมีความเหมาะสมและสอดคลองในการแกปญหาการอานจับใจความ ดังแผนภาพ

ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       แผนภาพท่ี 2 การรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ 
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ข้ันนํา 

เขาสูบทเรียน 

 

 

ครูกระตุนความสนใจนักเรียน เพื่อให

มีความพรอมกอนเรียน และช้ีแจง

จุดประสงคการเรียนรูของการอาน            

จับใจความประเภทตาง ๆ 

 
 

 

 

 ใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

 
 

 

 

ข้ันดําเนินการ 

 

 

ข้ันท่ี 1 กอนการอาน 

K (What we Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันระหวางอาน 

W (What we want to Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอาน 

L (What we Learned) 

 

 

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการสรางแผนภาพ

ความคิด (Plus) 

 

 

 
ข้ันสรุป 

 

 

นักเรียนสรุปใจความจากเรื่องท่ีอานจาก

แผนผังความคิดรูปแบบ KWL Plus ได 

 
 

 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทตาง ๆ  

2. ครูวัดและประเมินผลนักเรียน 

 
 

 

ข้ันประเมินผล 

 

 

1. ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนกอนเริ่มอาน  

เชน เคยอานเรื่องนี้ไหม เปนตน โดยครูใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

2. นักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิม 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง K 
 
 

 

 

1. นักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน ในเรื่องนี้กลาวถึงใครบาง เปนตน 

2. นักเรียนทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีไดอาน 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง W 

 
 

 

 

1. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานได 

2. นักเรียนนําขอมูลใหมมาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมท่ีตนเองมี 

3. จัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในตาราง L 

 
 

 

 

นักเรียนนําขอมูลจากการอานจับใจความจากนิทาน 

เรื่องส้ัน และบทความ มาสรางแผนภาพความคิด  

 
 

 

นักเรียนเขาใจหลักการอานตามเทคนิค KWL 

Plus และสามารถอานจับใจความไดถูกตอง 

 
 

 

ผาน 

 

 
ไมผาน 

 

 

1.  ทบทวนความรู

ดวยตนเอง 

2. ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม           

กับครูผูสอน 
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             จากแผนภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงการรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus โดยหลังจากการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิค

การเรียนรู KWL Plus ไปใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู มีท้ังหมด 

4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ผูสอนจะกระตุนนักเรียนใหเตรียมความพรอมกอนเรียน 

ช้ีแจงจุดประสงค และใชภาพเปนข้ันนําเขาสูเรื่องท่ีจะเรียน ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ เปนข้ันตอนของ

การจัดการเรียนรูตามเทคนิค KWL Plus ซึ่งจะแบงเปนข้ันกอนการอาน ข้ันระหวางการอาน ข้ันหลัง         

การอาน และข้ันการสรางแผนภาพความคิด ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนนักเรียนสรุปใจความจากเรื่อง         

ท่ีอานจากแผนผังความคิดรูปแบบ KWL Plus ได และข้ันประเมินผล นักเรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทตาง ๆ จากนั้นครูวัดและประเมินผลนักเรียน พบวา ในข้ัน

นําเขาสูบทเรียน สามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใหดียิ่งข้ึนได 

  ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงและแกไขใหดียิ่งข้ึน โดยการใชภาพท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง           

ท่ีจะอานประกอบกับการใชคําถามเพื่อโยงเขาสูเรื่องท่ีจะอานดวย เพื่อใหนักเรียนเขาใจในบทเรียน

มากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงและแกไขข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู 

KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความสําคัญ ดังแผนภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 



                       แผนภาพท่ี 3 การจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอานจับใจความ 
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ข้ันนํา 

เขาสูบทเรียน 

 

 

ครูกระตุนความสนใจนักเรียน เพื่อให

มีความพรอมกอนเรียน และช้ีแจง

จุดประสงคการเรียนรูของการอาน            

จับใจความประเภทตาง ๆ 

 
 

 

 

1. ใหดูภาพเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 

2. ใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

 
 

 

ข้ันดําเนินการ 

 

 

ข้ันท่ี 1 กอนการอาน 

K (What we Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันระหวางอาน 

W (What we want to Know) 

 

 

 

ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอาน 

L (What we Learned) 

 

 

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการสรางแผนภาพ

ความคิด (Plus) 

 

 

 
ข้ันสรุป 

 

 

นักเรียนสรุปใจความจากเรื่องท่ีอานจาก

แผนผังความคิดรูปแบบ KWL Plus ได 

 
 

 

1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทตาง ๆ  

2. ครูวัดและประเมินผลนักเรียน 

 
 

 

ข้ันประเมินผล 

 

 

1. ครูใชคําถามกระตุนนักเรียนกอนเริ่มอาน  

เชน เคยอานเรื่องนี้ไหม เปนตน โดยครูใชคําถามเพื่อโยงเขาเรื่องท่ีจะอาน 

2. นักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิม 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง K 
 
 

 

 

1. นักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู เชน ในเรื่องนี้กลาวถึงใครบาง เปนตน 

2. นักเรียนทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีไดอาน 

3. นําขอมูลท่ีไดมาบันทึกลงในตาราง W 

 
 

 

 

1. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานได 

2. นักเรียนนําขอมูลใหมมาเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมท่ีตนเองมี 

3. จัดลําดับขอมูลแลวบันทึกลงในตาราง L 

 
 

 

 

นักเรียนนําขอมูลจากการอานจับใจความจากนิทาน 

เรื่องส้ัน และบทความ มาสรางแผนภาพความคิด  

 
 

 

นักเรียนเขาใจหลักการอานตามเทคนิค KWL 

Plus และสามารถอานจับใจความไดถูกตอง 

 
 

 

ผาน 

 

 
ไมผาน 

 

 

1.  ทบทวนความรู

ดวยตนเอง 

2. ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม           

กับครูผูสอน 
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 2. ผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

Plus 

    การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  ผูวิจัยไดนําแบบตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน 

จับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานประเมินผลคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู 

KWL Plus พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคาความสอดคลอง

ท่ีอยูในเกณฑระหวาง 0.67 – 1.00 ตามลําดับ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการทดสอบ                

วัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ  

    การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  จากการท่ีผูเช่ียวชาญไดใหคําแนะนําในการแกไขคําผิด ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขคําผิด

ในแบบทดสอบ เพื่อดําเนินการแกไขใหเปนคําท่ีถูกตอง กอนจะนําแบบทดสอบไปใชวัดผลสัมฤทธิ์การ

อานจับใจความ ดังตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดการแกไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  

ขอท่ี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

คําแนะนําผูเช่ียวชาญ ขอมูลเดิม ขอมูลท่ีแกไข 

6 แกไขคําผิดในตัวเลือก          

ท่ี 1 ใหถูกตอง 

ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด 

   ก. เกลือลนหายตามทาง 

   ข. เกลือละลายไปกับน้ํา 

   ค. เจานายเอาเกลือไปขาย 

   ง. เกลือถูกน้ําฝนละลาย

เกือบหมด 

ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด 

     ก. เกลือหลนหายตามทาง 

     ข. เกลือละลายไปกับน้ํา 

     ค. เจานายเอาเกลือไปขาย 

     ง. เกลือถูกน้ํ าฝนละลาย

เกือบหมด 

   จากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดนําคําแนะนําของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุง    

และแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อใหมี

ความถูกตอง และสมบูรณ สามารถนําไปใชในการทดสอบความรูดานการอานจับใจความ                         

ตามกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ตอไป  
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ระยะท่ี 3 ผลการนํานวัตกรรม KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ

 ผลการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชในการแกไขปญหา             

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563

โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยไดนํานวัตกรรม KWL Plus มาจัดทําเปนแผนการเรียนรู จํานวน                

5 แผนการเรียนรู ไดแก การอานจับใจความสําคัญ การอานจับใจความสําคัญจากบทความ การอาน  

จับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน และการทดสอบการอานจับใจความสําคัญ เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 

รวมท้ังหมด 8 ช่ัวโมง ซึ่งในแผนการจัดเรียนรู จํานวน 5 แผน จะทําการวัดและประเมินผลดวยใบงาน

สรุปความรูในรูปแบบแผนผังความคิดจากการเรียนในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงการทําแบบทดสอบหลังเรียน

วัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความ จํานวน 20 ขอเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมจากการใชนวัตกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีได

วางแผนไว ผูวิจัยไดนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนา

ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค โดยแสดงรายละเอียดผลการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 8 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนา

ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการ

อานจับใจความ จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ 

นักเรียน คะแนนเต็ม (10) รอยละ แปลผล 

1 6 60 ผาน 

2 8 80 ผาน 

3 7 70 ผาน 

4 8 80 ผาน 

5 6 60 ผาน 

6 7 70 ผาน 
 

 จากตารางท่ี 8 สามารถสรุปไดวา ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การอานจับใจความ

สําคัญ พบวา นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 นักเรียนคนท่ี 2 ไดคะแนน 8 
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คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 3 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 4 

ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60    

และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการแกไขปญหา           

การอานจับใจความ มีผลคะแนนหลังการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว โดยทุกคน 

ไดคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60 ข้ึนไป 

ตารางท่ี 9 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนา

ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการ

อานจับใจความ จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

นักเรียน คะแนนเต็ม (10) รอยละ แปลผล 

1 8 80 ผาน 

2 7 70 ผาน 

3 9 90 ผาน 

4 7 70 ผาน 

5 8 80 ผาน 

6 7 70 ผาน 
 

 จากตารางท่ี 9 สามารถสรุปไดวา ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การอานจับใจความ

สําคัญจากนิทาน พบวา นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 2            

ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 3 ไดคะแนน 9 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 

นักเรียนคนท่ี 4 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 8 คะแนน           

คิดเปนรอยละ 80 และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับ

การแกไขปญหาการอานจับใจความ มีผลคะแนนหลังการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนด

ไว โดยทุกคนไดคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 10 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา             

และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการ

อานจับใจความ จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

นักเรียน คะแนนเต็ม (10) รอยละ แปลผล 

1 7 70 ผาน 

2 8 80 ผาน 

3 6 60 ผาน 

4 8 80 ผาน 

5 7 70 ผาน 

6 6 60 ผาน 
 

 จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปไดวา ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การอานจับใจความ

สําคัญจากบทความ พบวา นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 2            

ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 3 ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 

นักเรียนคนท่ี 4 ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 7 คะแนน           

คิดเปนรอยละ 70 และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับ

การแกไขปญหาการอานจับใจความ มีผลคะแนนหลังการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนด

ไว โดยทุกคนไดคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 11 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหา            

และพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการ

อานจับใจความ จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น 

นักเรียน คะแนนเต็ม (10) รอยละ แปลผล 

1 8 80 ผาน 

2 6 60 ผาน 

3 7 70 ผาน 

4 9 90 ผาน 

5 8 80 ผาน 

6 7 70 ผาน 

 จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปไดวา ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน พบวา นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 นักเรียนคนท่ี 2            

ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60 นักเรียนคนท่ี 3 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 

นักเรียนคนท่ี 4 ไดคะแนน 9 คะแนน คิดเปนรอยละ 90 นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 8 คะแนน           

คิดเปนรอยละ 80 และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับ

การแกไขปญหาการอานจับใจความ มีผลคะแนนหลังการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนด

ไว โดยทุกคนไดคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 12 ผลการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและ

พัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การทดสอบเรื่องการอานจับใจความประเภท

ตาง ๆ 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการอาน

จับใจความ จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การทดสอบเร่ืองการอานจับใจความประเภทตาง ๆ 

นักเรียน คะแนนเต็ม (20) รอยละ แปลผล 

1 15 75 ผาน 

2 13 65 ผาน 

3 14 70 ผาน 

4 14 70 ผาน 

5 16 80 ผาน 

6 15 75 ผาน 

 จากตารางท่ี 12 สามารถสรุปไดวา ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การทดสอบเรื่องการอาน

จับใจความประเภทตาง ๆ พบวา นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 15 คะแนน คิดเปนรอยละ 75 นักเรียน

คนท่ี 2 ไดคะแนน 13 คะแนน คิดเปนรอยละ 6ถ นักเรียนคนท่ี 3 ไดคะแนน 14 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 70 นักเรียนคนท่ี 4 ไดคะแนน 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 16 

คะแนน คิดเปนรอยละ 80 และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 15 คะแนน คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งนักเรียน

ท่ีไดรับการแกไขปญหาการอานจับใจความ มีผลคะแนนการทดสอบหลังการเรียนรูผานเกณฑ

มาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว โดยทุกคนไดคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60 ข้ึนไป 
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 การแกปญหาการอานจับใจความโดยใช เทคนิคการเรียนรู  KWL Plus ของนักเรียน                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค มีพัฒนาการดานการอานจับใจความ 

ดังแผนภาพตอไปนี้ 

แผนภาพท่ี 4  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 1 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 4 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 1 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 6 

คะแนน คิดเปนรอยละ 60 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 8 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 80 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 70 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 1 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                         
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 1 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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แผนภาพท่ี 5  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 2 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 5 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 2 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 8 

คะแนน คิดเปนรอยละ 80 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 7 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 70 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 80 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 60   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 2 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                         
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 2 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองส้ัน
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แผนภาพท่ี 6  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 3 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 6 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 3 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 7 

คะแนน คิดเปนรอยละ 70 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 9 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 90 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 60 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 3 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                         
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 3 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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แผนภาพท่ี 7  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 4 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 7 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 4 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 8 

คะแนน คิดเปนรอยละ 80 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 7 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 70 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 80 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 9 คะแนน คิดเปนรอยละ 90   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 4 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                        
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 4 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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แผนภาพท่ี 8  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 5 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 8 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 5 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 6 

คะแนน คิดเปนรอยละ 60 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 8 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 80 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 70 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 5 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                        
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 5 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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แผนภาพท่ี 9  แสดงรอยละผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 6 จากการอานจับใจความโดยใชเทคนิค            

การเรียนรู KWL Plus  

 จากแผนภาพท่ี 9 สามารถสรุปไดวา ผลคะแนนพัฒนาการของนักเรียนคนท่ี 6 จากการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เรื่องท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ ไดคะแนน 7 

คะแนน คิดเปนรอยละ 70 เรื่องท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ไดคะแนน 7 คะแนน               

คิดเปนรอยละ 70 เรื่องท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ไดคะแนน 6 คะแนน คิดเปนรอย

ละ 60 และเรื่องท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ไดคะแนน 7 คะแนน คิดเปนรอยละ 70   

ซึ่งนักเรียนคนท่ี 6 มีผลคะแนนการอานจับใจความ ท้ัง 4 เรื่อง ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60                        
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การอานจับใจความสําคัญ นิทาน บทความ เร่ืองสั้น

ผลคะแนนของนักเรียนคนท่ี 6 จากการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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แผนภาพท่ี 10  แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

Plus  

 จากแผนภาพท่ี 10 สามารถสรุปไดวา ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารอานจับใจความโดยใช

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus ของนักเรียนท้ัง 6 คน มีพัฒนาการความสามารถในการอานจับใจความ

ท่ีดีข้ึนกอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ดังนี้ นักเรียนคนท่ี 1 ไดคะแนน 15 

คะแนน คิดเปนรอยละ 75 นักเรียนคนท่ี 2 ไดคะแนน 13 คะแนน คิดเปนรอยละ 65 นักเรียนคนท่ี 3 

ไดคะแนน 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 70 นักเรียนคนท่ี 4 ไดคะแนน 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 70  

นักเรียนคนท่ี 5 ไดคะแนน 16 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 และนักเรียนคนท่ี 6 ไดคะแนน 15 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 75  ผานเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 60 ทุกคน  เนื่องจากนักเรียนไดรับการพัฒนาฝกฝน

ตนเองอยางตอเนื่อง นําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข สนใจในการอานหนังสือและส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ

มากข้ึน จึงทําใหความสามารถในดานการอานจับใจความเกิดการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน สงผล           

ใหการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 60 ตามท่ีผูวิจัยกําหนด  

 จากการแสดงผลคะแนนพัฒนาการและผลการทดสอบการอานจับใจความ ท่ีกลาวไวใน

ตารางขางตน เปนการแสดงระดับพัฒนาการของผูเรียนเขารับการแกไขปญหาการอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus จากแผนการจัดการเรียนและแบบทดสอบท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึน   

ซึ่งผูเรียนแตละคนมีพัฒนาการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมของผูเรียนมีพื้นฐานตางกัน ดังตาราง
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นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนคนที่ 4 นักเรียนคนที่ 5 นักเรียนคนที่ 6

แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus

ระดับผลคะแนน
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ตารางท่ี 13 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอาน            

จับใจความ 

กิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมนักเรียน 

ข้ันนํา 

(กอนการเรียนรู) 

นักเรียนดูภาพรถมา ภาพลูกฆาแมจากบางสวนของนิทานเรื่อง

กองขาวนอยฆาแม ภาพโคมยี่ เปงในวันลอยกระทง จาก

บทความเรื่องโคมยี่เปง และภาพคนกําลังชวยเหลือกันจาก

เรื่องส้ันยกตนเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง รวมกันวิเคราะห

เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักเรียนสวน

ใหญชอบอานนิทานมากท่ีสุด ใหความสนใจ สนุกกับการเรียน 

สามารถตอบไดวาภาพท่ีนํามาใหดูเกี่ยวของกับอะไร มีการ

แสดงออกทางความคิด ใหความรวมมือในการเรียนเปนอยางดี 

ข้ันสอน 

ข้ัน K 

(ข้ันกิจกรรมกอนการอาน) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ พบวา 

นักเรียนท้ัง 6 คน ใหความสนใจดี แตนักเรียนคนท่ี 5 ไมทราบ

ขอมูลเกี่ ยวกับรถมามากอนว ามี ลักษณะอยางไร  เปน

สัญลักษณของจังหวัดใด ทําใหการลงขอมูลในแบบบันทึก 

KWL Plus ชอง K ลงบันทึกไดนอย และบันทึกขอมูลตามภาพ

ท่ีตนเองจินตนาการ 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจาก

นิทาน นักเรียนทุกคนใหความสนใจ มีพื้นฐานความรูเดิมจาก

การอานนิทานเรื่องกองขาวนอยฆาแมจากช้ันประถมศึกษา          

ท่ีผานมา ทําใหบันทึกในชอง K ไดท้ังหมด 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจาก

บทความ นักเรียนทุกคนเขียนในบันทึกชอง K คลาย ๆ กันวา

โคมยี่เปงเปนการลอยโคมในวันลอยกระทงของทางภาคเหนือ 

แสดงวานักเรียนมีความรูเดิมพอสมควร 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ัน นักเรียนทุกคนเขียนในบันทึกชอง K คลาย ๆ กันวาจาก

การดูรูปภาพคนสองคนกําลังชวยเหลือกัน คือการไมเอา

เปรียบคนอื่น การไมเห็นแกตัว ทุกคนใหความรวมมือดี 
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ตารางท่ี 13 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอาน            

จับใจความ (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมนักเรียน 

ข้ันสอน 

ข้ัน W 

(ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน)  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ พบวา 

นักเรียนท้ัง 6 คน ใหความสนใจดี รวมกันต้ังคําถามในส่ิง            

ท่ีตนเองสงสัยอยางกระตือรือรน 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจาก

นิทาน นักเรียนท้ัง 5 คน ใหความสนใจ แตนักเรียนคนท่ี 6 ไม

คอยมีสมาธิในการเรียน คิดไมออกวาจะต้ังคําถามอยางไร             

จึงสงผลใหทํางานลาชากวาเพื่อน 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจาก

บทความ นักเรียนท้ัง 5 คน เกิดความกระตือรน แตนักเรียน

คนท่ี 4 ไมคอยมีสมาธิในการเรียน มีอาการงวงตลอดเวลา            

จึงสงผลใหทํางานลาชากวาเพื่อน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ัน นักเรียนท้ัง 5 คน เกิดความกระตือรน สนใจใคร รู

ตลอดเวลา ไมมีอาการเบ่ือหนาย ทําใหการจัดการเรียนการ

สอนราบรื่น 

ข้ันสอน 

ข้ัน L 

(ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 การอานจับใจความสําคัญ พบวา 

นักเรียนท้ัง 6 คน ใหความสนใจดี สามารถนําคําตอบไปตอบ

คําถามท่ีตนเองต้ังไวในข้ัน W ไดทุกคําถาม ไมเกิดการเบ่ือ

หนายระหวางเรียน ใหความรวมมือดี 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2 การอานจับใจความสําคัญจาก

นิทาน นักเรียนท้ัง 5 คน ใหความสนใจดี สามารถนําคําตอบ

ไปตอบคําถามท่ีตนเองต้ังไวในข้ัน W ไดทุกคําถาม ใหความ

รวมมือดี แตนักเรียนคนท่ี 5 หาคําตอบและเขียนคําตอบไดชา

กวานักเรียนคนอื่น ๆ เพราะไมคอยมีสมาธิในการอาน รวมถึง

มีพัฒนาการดานการเรียนรูชากวาทุกคน 
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ตารางท่ี 13 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอาน            

จับใจความ (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมนักเรียน 

ข้ันสอน 

ข้ัน L 

(ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน) 

(ตอ) 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 การอานจับใจความสําคัญจาก

บทความ นักเรียนท้ัง 5 คน ใหความสนใจดี สามารถนํา

คําตอบไปตอบคําถามท่ีตนเองต้ังไวในข้ัน W ไดทุกคําถาม 

นักเรียนสวนใหญวาดรูปโคมยี่เปงลงในบันทึก ชอง L ดวย 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 การอานจับใจความสําคัญจากเรื่อง

ส้ัน นักเรียนท้ัง 5 คน ใหความสนใจดี สามารถนําคําตอบไป

ตอบคําถามท่ีตนเองต้ังไวในข้ัน W ไดทุกคําถาม นักเรียนสวน

ใหญวาดรูปหัวใจ รูปกอดใหกําลังใจ ลงในบันทึก ชอง L ดวย 

ข้ันสอน 

ข้ัน Plus 

(ข้ันการสรางแผนผังความคิด) 

จากการอานจับใจความจากเรื่องท่ีอานจากบทอานประเภท

ตาง ๆ พบวา นักเรียนท้ัง 6 คน สามารถสรุปใจความสําคัญ 

ในรูปแบบแผนผังความคิดไดอยางชัดเจน มีการแสดงออกทาง

ความคิดสรางสรรคดวยการวาดภาพส่ิงท่ีสอดคลองกับ             

เนื้อเรื่องท่ีอานไดอยางนาสนใจ รวมถึงตกแตงแผนภาพ

ความคิดไดอยางสวยงาม 

ข้ันสรุป นัก เรียนท้ัง 6 คน  สามารถสรุปความรู ไดตรงประเ ด็น             

แตนักเรียนคนท่ี 5 พูดสรุปเสียงเบา ไมกลาออกเสียง ขาด

ความมั่นใจ ทําใหครูตองถามย้ํา ๆ วาพูดอะไร ขอใหพูดดังกวา

นี้ เนื่องจากเปนเด็กพิเศษ จึงตองดูแลเรื่องการจัดการเรียนรู

มากกวาคนอื่น ๆ  

ข้ันประเมินผล นักเรียนท้ัง 6 คน ต้ังใจทําแบบทดสอบอยางสุดความสามารถ 

ไมมีการทุจริตในหองสอบแตอยางใด ทําขอสอบเสร็จทัน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ปฏิบัติตามกฎของการสอบอยางเครงครัด 

มีการเตรียมตัวทบทวนบทเรียนกอนสอบ ทําใหนักเรียน       

ท้ัง 6 คน สอบผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 60 ข้ึนไป ตามท่ี

ผูวิจัยกําหนด 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน

โยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอาน

จับใจความ 

จํานวนนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล 

นักเรียนคนท่ี 1  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนมีความกระตือรือรน ราเริง แจมใส ชอบทํากิจกรรม 

มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนสนุกกับการวาดรูป สรางแผนผังความคิด และ

เขาใจบทเรียนท่ีใหอานไดมากข้ึน สามารถจับใจความไดตรง

ประเด็น และสรุปความไดดี 

นักเรียนคนท่ี 2  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนมีความรับผิดชอบสูง พูดนอย ขาดความมั่นใจใน

ตนเอง ชอบอานหนังสือ มีสมาธิ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับ

การเรียนรู 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนยังสับสนระหวางใจความหลักกับใจความรองใน

สวนของการอานเรื่องส้ัน เนื่องจากเรื่องส้ันมีบางขอความ             

ท่ีตองอาศัยการแปลความหมาย แตนักเรียนก็พัฒนาฝกฝน

ตนเองจนอยูในระดับท่ีดีข้ึน 

นักเรียนคนท่ี 3  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนกลาแสดงออก ชอบแสดงความคิดเห็น เขากับเพื่อน

ไดดี แตขาดทักษะดานการอาน ไมชอบอานหนังสือ บางครั้ง 

ไมคอยมีสมาธิกับส่ิงท่ีเรียน 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญไดตรงประเด็น สรุปความ

โดยใชภาษาท่ีสละสลวยไดมากข้ึน เริ่มแยกออกวาสวนใดคือ

ใจความหลัก สวนใดคือพลความ รวมถึงมีความคิดสรางสรรค

ในการตกแตงใบงานใหสวยงาม 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน 

โยนออฟอารค จากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เพื่อแกปญหาการอาน

จับใจความ (ตอ) 

จํานวนนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูล 

นักเรียนคนท่ี 4  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนเปนเด็กคอนขางพิเศษ แตสามารถเรียนรูไปกับ

เพื่อน ๆ ได เปนท่ีรักของเพื่อน อัธยาศัยดี มีน้ําใจ และชอบ

แบงปน 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนเปนเด็กท่ีเรียนรูชาในระดับหนึ่ง ตองสอนทบทวน

หลังจากท่ีสอนนักเรียนคนอื่น ๆ แลวเสร็จ รักการทํากิจกรรม 

แตจุดแข็งของนักเรียนคือ มีความต้ังใจ พรอมท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ สามารถเรียบเรียงขอความจากการจับใจความ

ไดดีข้ึนตามลําดับ 

นักเรียนคนท่ี 5  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนเปนเด็กท่ีสดใส ราเริง แตสมาธิส้ัน ระหวางท่ีเรียนมี

การชวนเพื่อนพูดคุยอยูเสมอ ไมชอบอานหนังสือ แตรักการ

วาดรูป    

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนชอบวาดรูปประกอบการจับใจความ ในการทําแบบ

บันทึก KWL Plus และแผนผังความคิด ทําใหการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ชวยใหนักเรียนจับ

ใจความไดดียิ่งข้ึน 

นักเรียนคนท่ี 6  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 - 5 

 

ดานคุณลักษณะรายบุคคล 

   นักเรียนเปนเด็กท่ีไมกลาแสดงออก ขาดความกลาในการ

แสดงความคิดเห็น ชอบเก็บตัว ไมเขาสังคมกับเพื่อน 

ดานการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

   นักเรียนทํางานสงลาชา แตสงงานครบทุกช้ิน มีทักษะ                

ในการใชความรู เดิม แตขาดทักษะการอานและการเขียน 

ภายหลังไดรับการฝกฝน จึงมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
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การสะทอนผล 

 ผลสะทอนของนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ท่ีนํามาใชในการแกไข

ปญหาการอาน จับใจความของนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1 ปการศึกษา 2563 โรง เรียน               

โยนออฟอารค จํานวน 6 คน พบวา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สามารถ

นํามาใชแกปญหาการอานจับใจความไดจริง ผูวิจัยจึงขอสรุปขอดีและขอจํากัดของการนํานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค KWL Plus หลังจากการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงขอดีและขอจํากัดของการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิคการเรียนรู

KWL Plus 

ขอดี ขอจํากัด 

1. เปนเทคนิคท่ีกระตุนความอยากใคร ใฝรู           

และใหคนควาหาคําตอบในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 

2. สงเสริมดานกระบวนการอานและการคิด          

ของนักเรียน 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจ

ในบทเรียนของตนเอง 

4. เทคนิค KWL Plus ทําใหนักเรียนจับใจความ

ไดดีข้ึน 

1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด – 19 ทําใหการจัดการเรียนรูตอง

เปล่ียนจากการเรียนรูในหองเรียน เปนการนัด

หมายนอกเวลาในชวงท่ีทางโรงเรียนนัดหมาย

นักเรียนใหมารับแบบฝกหัดไปทําเปนการบาน 

ใชเวลา 2 ช่ัวโมง ระยะเวลา 1 สัปดาห ในการ

จัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาการอานจับใจความ

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

2. นักเรียนบางสวนมีพื้นฐานความรูเดิมนอย 

จึงเปนอุปสรรคในการบันทึกขอมูลลงในชอง K 

(รูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน) ซึ่งข้ันตอนนี้

เปนข้ันตอนท่ีใหนักเรียนบันทึกความรูเดิมท่ีมี

กอนการอานเนื้อเรื่อง 

3. นัก เรียนจํานวน ๑ คน เปน เด็กพิ เศษ                

มีพัฒนาการทางการเรียนรูคอนขางชา อานไม

คลอง ผูวิจัยจึงตองทบทวนเนื้อหาท่ีสอนในช้ัน

เรียนอีกครั้งในเวลาหลังเลิกเรียน  

 จากตารางท่ี 14 ผลการศึกษาขอดีและขอจํากัดของการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู        

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus พบวา นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus         
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ท่ีนํามาใชในการแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน มีขอดี คือ เปนเทคนิคท่ีกระตุนความอยากใครใฝรู และให

คนควาหาคําตอบในเรื่องท่ีตนเองสนใจ สงเสริมดานกระบวนการอานและการคิดของนักเรียน เปด

โอกาสใหผูเรียนไดตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนของตนเอง และเทคนิค KWL Plus ทําใหนักเรียน           

จับใจความไดดีข้ึน และมีขอจํากัด คือ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควดิ – 19 ทําให

การจัดการเรียนรูตองเปล่ียนจากการเรียนรูในหองเรียน เปนการนัดหมายนอกเวลาในชวงท่ีทาง

โรงเรียนนัดหมายนักเรียนใหมารับแบบฝกหัดไปทําเปนการบาน ใชเวลา 2 ช่ัวโมง ระยะเวลา 1 

สัปดาห นักเรียนบางสวนมีพื้นฐานความรูเดิมนอย จึงเปนอุปสรรคในการบันทึกขอมูลลงในชอง K          

(รูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน) และนักเรียนจํานวน ๑ คน เปนเด็กพิเศษ มีพัฒนาการทางการเรียนรู

คอนขางชา อานไมคลอง ผูวิจัยจึงตองทบทวนเนื้อหาท่ีสอนในช้ันเรียนอีกครั้งในเวลาหลังเลิกเรียน 

เพื่อแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อสํารวจ

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟ

อารค ปการศึกษา 2563 2) เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรายวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 3) เพื่อวิเคราะหสาเหตุ

สําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 4) เพื่อศึกษาผลการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โรงเรียน 

โยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความไมผานเกณฑท่ีกําหนด คือ ตํ่า

กวารอยละ 60 จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 12 คน ซึ่งตองนํามาแกไขการอานจับใจความใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวารอยละ 60 ตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียน ระยะท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรม 

KWL Plus เพื่อนําไปใชแกปญหาการอานจับใจความ และระยะท่ี 3 การนํานวัตกรรมเทคนิคการ

เรียนรู KWL Plus ไปใชในการแกปญหาการอานจับใจความ กอนนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิค KWL Plus ไปใชแกปญหาการอานจับใจความ ผูวิจัยไดใหผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 

3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน รวม             

8 ช่ัวโมง เพื่อดูวามีความสอดคลองกับสภาพปญหาในช้ันเรียนหรือไม และปรับปรุงแกไขรูปแบบ

นวัตกรรมกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญจนเสร็จสมบูรณ                                      
 การวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล               

และขอเสนอแนะในการวิจัยไดดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการดําเนินการวิจัยแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 ผลการสํารวจปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียน         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค พบวา ปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน

มากท่ีสุด คือ ปญหาการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 6 คน เกิดจากนักเรียนไมสามารถจับประเด็น

ความคิดหลักของเรื่องไดชัดเจน ไมสามารถลําดับความคิดความสัมพันธจากเรื่องท่ีอานได เพราะขาด

ทักษะการอานในระดับเบ้ืองตน จึงไมสามารถนําไปตอยอดการอานในระดับท่ีสูงข้ึนได 

 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน เกิดจากนักเรียนเกิดความสับสนใจความ

หลักและใจความรองในเรื่องท่ีนักเรียนอาน ขาดความมั่นใจในตนเอง เพราะไมแนใจวาส่ิงท่ีตนเอง         

จับใจความสําคัญไดนั้น ถูกตองหรือไม ทําใหนักเรียนไมสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา              

อยางเปนข้ันตอนได  

 จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงนําข้ันตอนของเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ท่ีไดรับการ

ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญนําไปใชแกปญหาการอานจับใจความโดยมีข้ันตอน คือ ข้ันกอนอาน ฝกให

นักเรียนคิดเช่ือมโยงความรูเดิม (K) ข้ันระหวางอาน เปนการคนควาหาความรูดวยตนเอง (W) ข้ันหลัง

การอาน เปนการประมวลความรูจากการศึกษา (L) และข้ันการสรางแผนภาพ (Plus) เปนการสรุป

ความรูในรูปแบบแผนผังความคิด ทําการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากใบงานและแบบทดสอบ 

สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ไดแก การอานจับใจความสําคัญ             

การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน การอานจับใจความสําคัญจากบทความ การอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความประเภทตาง ๆ เพื่อแกปญหา

การอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ท่ีไมผานเกณฑ

มาตรฐาน รอยละ 60 ตามท่ีผูวิจัยกําหนด  

 ผูวิจัยนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูไปใชแกปญหาการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผลปรากฏวา นักเรียนท่ีไดรับการแกปญหาการอาน           

จับใจความ จํานวน 6 คน มีความสามารถดานการอานจับใจความผานเกณฑตามท่ีผูวิจัยกําหนด           

การนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชแกปญหาในการอานจับใจความ                       

ของนักเรียนถือวาเหมาะสม เพราะพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียน          

ใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนได                            
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู  KWL Plus                 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 จากการวิจัย ผูวิจัยพบวา ปญหาในช้ันเรียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหาการอานจับใจความ

สําคัญ ซึ่งปญหานี้สงผลกระทบตอตัวของนักเรียน จํานวน 6 คน โดยทําใหนักเรียนไมสามารถ              

จับประเด็นความคิดหลักของเรื่องไดชัดเจน ไมสามารถลําดับความคิดความสัมพันธจากเรื่องท่ีอานได 

ซึ่งสาเหตุมาจากนักเรียนเกิดความสับสนในใจความหลักและใจความรองในเรื่องท่ีนักเรียนอาน ผูวิจัย

จึงไดนําขอมูลจากการสํารวจมาทําการแกไขปญหา โดยเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

การเรียนรู KWL มาใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียน ใหผานเกณฑรอยละ 60 ข้ึนไป 

 จากการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชในการแกปญหาการอาน            

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค จํานวน 6 คน โดยใชบทอาน          

ท่ีแตกตางกัน ไดแก บทอานประเภทนิทาน บทอานประเภทบทความ และบทอานประเภทเรื่องส้ัน 

รวมถึงการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเกี่ยวกับการจับใจความประเภทตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการจับใจความสําคัญใหดียิ่งข้ึน และผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 60 ตามท่ีผูวิจัย

กําหนด นวัตกรรมสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนไดตามองคประกอบความสามารถท่ีผูวิจัย

กําหนด ไดแก การเขาใจหลักการและรูปแบบของใจความ เปนความสามารถของนักเรียนท่ีทํา             

ความเขาใจวารูปแบบของใจความสําคัญสามารถอยูตรงสวนใดของเรื่องไดบาง และเขาใจหลัก            

และวิธีการในการจับใจความ การจําแนกไดวาสวนใดคือใจความหลักและสวนใดคือใจความรอง           

เปนความสามารถท่ีนักเรียนแยกใจความหลักออกจากใจความรองได ทําใหจับใจความจากเรื่องท่ีอาน

ไดงายข้ึน และการเรียงลําดับเหตุการณภายในเรื่อง เปนความสามารถท่ีนักเรียนบอกไดวาเหตุการณ

ใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง สามารถจับใจความเหตุการณสําคัญในเรื่องตามลําดับเหตุการณ และพูดสรุป

ใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได  

 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จํานวน 6 คน ท่ีไดทํากิจกรรมการเรียนรูเพื่อแกไขปญหา

การอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus โดยแบงเปน ข้ันนํา ข้ันสอนตาม KWL Plus 

ข้ันสรุป และข้ันประเมินผล นักเรียน จํานวน 5 คน มีพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน คือ มีพื้นฐานความรู

เดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน ทําใหบันทึกขอมูลในชอง K ได ชวยใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม และขจัด

ความรู ท่ีผิด นักเรียนสามารถต้ังคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานในชอง W ไดอยางชัดเจน มีความ

กระตือรือรน แสวงหาความรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานอยางตอเนื่อง ข้ันตอนนี้เปนการกระตุนใหนักเรียน
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เกิดความสงสัยใครรูในส่ิงท่ีอาน สงผลใหสามารถหาคําตอบมาตอบคําถามท่ีตนเองต้ังไวในชอง L ได 

และประมวลความรูท้ังหมดออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดท่ีชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค

ในการออกแบบผลงานตนเอง แตนักเรียนคนท่ี 5 ซึ่งเปน 1 ในจํานวน 6 คน มีพฤติกรรมท่ีแตกตาง

จากนักเรียนคนอื่น เนื่องจากเปนเด็กพิเศษ เรียนรูไดชา แตมีความพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไปพรอมกับนักเรียนคนอื่น ทําใหการเรียนรูบรรลุตามจุดประสงคท่ีผูวิจัยต้ังไว 

 การนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus มาใชในการแกปญหาการอานจับใจความ 

เพราะ การจับใจความโดยท่ัวไปเนนการอานเรื่อง บางเนื้อเรื่องมีขนาดยาว ใชคําศัพทยาก ตองผาน

การแปลความและตีความจึงสามารถเขาใจเนื้อหาใจความสําคัญท่ีผูแตงตองการส่ือถึงผูอาน ประกอบ

กับเนื้อเรื่องไมเหมาะกับชวงวัยของนักเรียน อาจจะงายหรือยากเกินไป สวนตัวผูเรียนยังขาดทักษะ

ดานการอาน จึงทําใหการอานเกิดความลมเหลว แตการนํานวัตกรรมเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

มาชวยแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียน จะมีวิธีการจากงายไปหายาก เริ่มจากไดทบทวน

องคความรูเดิม กระตุนใหเกิดความรูใหม ในรูปแบบของการบันทึกเปนสัดสวนชัดเจน และสรุป             

รวบยอดเปนแผนภาพความคิด สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค นอกจากนักเรียนจะไดอาน

เนื้อเรื่องแลว ยังสามารถวาดภาพประกอบในแตละข้ันของการเรียนรูได ทําใหการอานจับใจความ 

ของนักเรียนเกิดการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรู

เทคนิค KWL Plus (รินทรลภัส เฉลิมธรรมวงษ, 2557) และงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์            

การอานสรุปความ โดยใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            

ปท่ี 3 (มาลินี สุทธิเวช, 2561) ท่ีนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชในการ

แกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ดานการอาน

ผานเกณฑมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เชนกัน 

 ดวยเหตุนี้ การนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus มาใชในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย สามารถแกไขปญหาและพัฒนาความสามารถดานการอาน                       

จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารคได ทําใหนักเรียนมีความสามารถ

ดานการอานจับใจความอยูในระดับท่ีดีข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนของกรอบ

แนวคิดท่ีผูวิจัยต้ังไว โดยเริ่มจากนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยเอง ซึ่งเกิดจากการคิดเช่ือมโยง

ความรูเดิม คนควาหาความรูดวยตนเอง การประมวลความรูจากการศึกษา และการสรุปส่ิงท่ีได             
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จากการเรียนรู จึงนํามาสูความสามารถในการอานจับใจความ ทําใหความสามารถดานการอาน       

จับใจความของนักเรียนพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ 

  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช 

  1.1 ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการสอนดวยเทคนิค KWL Plus ใหมี

ความหลากหลาย เพื่อกระตุนความสนใจและตอบสนองการเรียนรูของนักเรียน 

  1.2 การเลือกเนื้อหาในการนํามาใชจัดการเรียนการสอนตองเหมาะสมกับวัย               

ของนักเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน 

  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ในการจับใจความ ครูควรใชบทอานท่ีมีความ

หลากหลาย เปนเรื่องท่ีนักเรียนใหความสนใจ และไมยากเกินไป 

  1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูการฝกอานจับใจความควบคูไปกับกิจกรรมสงเสริมการ

อานในหองสมุดของทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะดานการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ไปใชในการจัด           

การเรียนการสอน โดยบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ วิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน 

  2.2 ควรศึกษาการใชเทคนิคการเรียนรูอื่น ๆ รวมดวย เชน เทคนิคการเรียนรู 5W1H 

เทคนิคการเรียนรู SQ4R และเทคนิคการเรียนรู SQP2RS ท่ีสงเสริมความสามารถดานการอานจับ

ใจความของนักเรียน รวมกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus 
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อัมพร ทองใบ. (2561). หลักภาษาไทย ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม). นนทบุรี: ธิงค บียอนด บุคส. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

       รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสอดคลองของนวัตกรรม 

KWL เพื่อนํามาใชแกปญหาการอานจับใจความ จํานวน 3 ทาน ดังนี้  

 อาจารยสุนธิรา ทรัพยประสานสุข  ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

      โรงเรียนโยนออฟอารค  

 อาจารยนัยนา นิลนฤนาท   ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

      โรงเรียนโยนออฟอารค  

 อาจารยสมคิด นุมทอง   ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

      โรงเรียนโยนออฟอารค  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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แบบสํารวจสภาพปญหาในช้ันเรียน รายวิชาภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโยนออฟอารค 
 

คําช้ีแจง ใหเขียนตอบลงในชองวางท่ีกําหนดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 มีปญหาในการเรียน

รายวิชาภาษาไทยเรื่องใดบาง 

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

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

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

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

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

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

2. ปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 

โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 คือปญหาใด 

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

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

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

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

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

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

3. สาเหตุสําคัญของปญหาท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดในการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโยนออฟอารค ปการศึกษา 2563 มีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการอานจับใจความ 

ช่ือหนังสือ/ช่ือเรือ่ง........................................................................ผูแตง................................................ 

สํานักพิมพ..................................ครั้งท่ีพิมพ.....................ปท่ีพิมพ...................จํานวนหนา................... 

ตัวละคร.................................................................................................................................................. 

สาระสําคัญของเรื่อง............................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

ขอคิดท่ีไดรับ.......................................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการอานจับใจความ 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวางท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน

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

                ........../……………/…………. 

 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

จําแนกใจความ

หลัก/ใจความรอง 

ลําดับ

ความสัมพันธ

ในเร่ือง 

เขาใจเนือ้หา

ภายในเร่ือง 

ไดอยางถูกตอง 

รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 
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บทอานฝกทักษะการจับใจความ 
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แบบบันทึกขอมูลจากหนังสือ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความ 

 

วันท่ี........................................................................................................................................................ 

แหลงขอมูล............................................................................................................................................ 

หัวขอ...................................................................................................................................................... 

 

สาระสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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แบบบันทึกขอมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมเทคนิคการเรียนรูแบบ KWL Plus ท่ีนํามาใชแกปญหาการอานจับใจความ. 

ผูวิจัย ช่ือเร่ืองวิจัย ป พ.ศ. วัตถุประสงค กลุมตัวอยาง ผลการวิจัย 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินตรวจสอบคุณภาพความสอดคลองของนวัตกรรม (IOC) 
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แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

เร่ือง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus                                    

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 

คําช้ีแจง ขอใหทานผูเช่ียวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอแบบประเมินแบบฝกทักษะ                

โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ตามระดับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 +1  คือ  เห็นดวยวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 0 คือ ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 -1 คือ ไมเห็นดวยวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

ท้ังนี้ขอใหผูเช่ียวชาญไดกรุณาเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. ดานสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  

 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร     

 1.2 สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู     

2. ดานเนื้อหา  

 2.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร     

 2.2 มีความยากงายพอเหมาะ     

 2.3 เหมาะสมกับเวลาและวัยของผูเรียน     

 2.4 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล     

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร     

 3.2 กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู     

 3.3 มีความถูกตองตามกระบวนการจัดเรียนรู โดยใช

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

    

 3.4 ผูเรียนรวมมีสวนรวมในการทํากิจกรรม     

4. ดานสื่อการเรียนการสอน  

 4.1 ส่ือมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     

 4.2 ส่ือมีความสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู     
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

4. ดานสื่อการเรียนการสอน (ตอ)  

 4.3 ส่ือสอดคลองกับกระบวนการจัดเรียนรู โดยใช

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

    

5. ดานการวัดและประเมินผล  

 5.1 มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     

 5.2 มีความสอดคลองกับกับกระบวนการจัดเรียนรู 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

    

6. ดานการใชภาษา  

 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL 

Plus มีการใชภาษาท่ีถูกตอง เหมาะสม 

    

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

     ลงชื่อ...................................................................  

 

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

           ............../...................../................ 

        ผูเช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

เร่ือง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus                                    

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 

คําช้ีแจง ขอใหทานผูเช่ียวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอแบบประเมินแบบฝกทักษะ                

โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ตามระดับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 +1  คือ  เห็นดวยวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 0 คือ ไมแนใจวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้ 

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 -1 คือ ไมเห็นดวยวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้ 

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

ท้ังนี้ขอใหผูเช่ียวชาญไดกรุณาเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการอานจับใจความสําคัญ 

1. การอานจับใจความและเขาใจเรื่องท่ีอานอยางมี

ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับคุณสมบัติสําคัญขอใด 

 ก. รูศัพทมาก 

 ข. มีสมาธิในการอาน 

     ค. มีความมุงหมายใครรูเรื่อง 

     ง. อานในใจโดยไมตองเคล่ือนไหวริมฝปาก 

    

2. ขอใดคือจุดมุงหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. เมื่ออานแลวสรุปหรือยอเรื่องได 

 ข. เมื่ออานแลวสามารถจําคําประพันธ 

              ชนิดตาง ๆ ได 

     ค. เมื่ออานแลวสามารถปฏิบัติตามคําส่ัง 

              และคําแนะนําได 

     ง. เม่ืออานแลวสามารถคาดการณและหา 

              ความจริงแสดงขอคิดเห็น 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. ขอใดไมใชข้ันตอนการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. อานซ้ํา 

 ข. อานผาน ๆ 

     ค. อานทบทวน 

     ง. อานใหละเอียด 

    

4. บุคคลใดไมมีพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. แอนไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออานเรื่อง 

              พระอภัยมณีจึงไมคอยเขาใจ 

 ข. อรไดฉายาวา หนอนหนังสือเพราะชอบ  

              อานหนังสือทุกประเภท 

     ค. อีฟอานหนังสือทุกประเภทและมีการจด 

              บันทึกความรูจากการอาน 

     ง. ออมอานเรื่องแกนขาวไดอยางรวดเร็ว 

             และเขาใจ เพราะเคยทํานามากอน  

     

5. “ตํารวจจับโจรท่ีปลนรานทองสุพัตราในตัวเมือง

จังหวัดชลบุรี เม่ือวานนี”้ .ใจความสําคัญคือขอใด 

 ก. ตํารวจจับโจร 

 ข. โจรปลนรานทอง 

     ค. รานทองในจังหวัดชลบุรี 

     ง. โจรปลนรานทองเมื่อวานนี้ 

    

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 6 – 8 

     ลาตัวหนึ่งบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล 

ระหวางทางกลับบานตองขาม ลําธาร บังเอิญลาล่ืนจน

ลมลง เกลือก็ละลายไปกับน้ําเสียมาก เมื่อเดินทาง

ตอไปมันจึงรูวาเบาหลังและสบายดี ครั้งตอไปเมื่อ

เจานายไปซื้อเกลือท่ีริมทะเลอีก ลาก็แกลงล่ืนในลํา

ธารอีกเพื่อจะไดไมตองแบกเกลือหนัก ๆ กลับบาน

เจานายของลารูทันอุบาย จึงไดพาลาไปซื้อฟองน้ําและ

บรรทุกใสหลังลา แมจะรูสึกวาไมหนักมาก แตลาก็ยัง

แกลงลมในลําธาร เชนเดิมอีก คราวนี้น้ําจึงซึมเขาไป  

    



101 
 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 6 – 8 

(ตอ) 

เต็มเนื้อฟองน้ําจนชุมโชก ลาจึงตองบรรทุกของท่ีมี

น้ําหนักเพิ่มข้ึนกวาเดิมอีกหลายเทาตัว  
 

6. ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด 

  ก. เกลือหลนหายตามทาง 

 ข. เกลือละลายไปกับน้ํา 

  ค. เจานายเอาเกลือไปขาย 

  ง. เกลือถูกน้ําฝนละลายเกือบหมด 

    

 7. นายจัดการกับลาอยางไร 

  ก. ใหแบกเกลือมากกวาเดิม 

  ข. เอาเกลือปนกับหินใหลาแบก 

 ค. ใสฟองน้ําใหลาแบก 

  ง. ใสฟองน้ําเปยกชุมใหลาแบก 

     

8. นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร 

  ก. ตองซื่อตรงตอหนาท่ี 

  ข. รูจักเอาตัวรอดเปนยอดดี 

 ค. หนักเอาเบาสู 

  ง. หลังสูฟาหนาสูดิน 

    

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 9 – 10 

     “ชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่ง เมื่อเจ็บใกลจะตายใคร

จะสอนลูกใหรูจักบํารุงสวน ครั้นจะสอนตรง ๆ ก็เกรง

วาลูกจะไมทําจึงคิดสอนในทางออม บอกกับลูกวา 

สมบัติของพอฝงไวในสวนใหเจาไปขุดเอาเองเถิด แลว

ชาวสวนก็ตายไป พวกลูก ๆ อยากไดสมบัติของพอ จึง

พากันไปขุดหาดูจนท่ัวสวนก็ไมพบ พอส้ินปนั้นตนไม

ในสวนเมื่อไดรับการพรวนดินก็งอกงามออกผลดก ลูก

ของชาวสวนไดเก็บเอาไปขายไดเงินมากกวาปกอน ๆ” 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

9. ควรต้ังช่ือเรื่องนี้วาอยางไร 

 ก. ชาวสวนเจาปญญา   

 ข. ชาวสวนกับลูก 

 ค. ชาวสวนลูกมาก  

 ง. สมบัติชาวสวน 

    

10. ขอคิดท่ีไดจากเรื่องนี้คืออะไร 

 ก. ควรสอนคนโลภโดยทางออม 

 ข. ควรสอนคนโงโดยทางออม 

 ค. ควรมีความเพียรจึงจะประสบความสําเร็จ 

 ง. ควรมีความสามัคคีจึงจะประสบ 

              ความสําเร็จ   

     

ใหนักเรียนอานบทความนี้ แลวตอบคําถาม 

ขอ 11 – 12  

      แคลเซียมชวยปองกันไมใหกระดูกพรุน การเพิ่ม

แคลเซียม ใหแกรางกายจึงนับวาเปนประโยชน         

อยางยิ่ง อาหารพื้น ๆ ท้ังน้ํานม ขนมจีนน้ํายา กุงแหง 

กะป ผักใบเขียว ปลาตัวเล็กท่ีกินไดท้ังตัว หรือเตาหู

เหลือง ลวนเปนอาหารท่ีสูงดวยแคลเซียมท้ังส้ิน 
 

11. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

  ก. อาหารพื้น ๆ มีแตแคลเซียม 

  ข. แคลเซียมปองกันโรคกระดูกพรุน 

  ค. เราตองกินอาหารพื้น ๆ เปนประจํา 

  ง. เราจําเปนตองเพิ่มแคลเซียมใหรางกาย 

    

12. คําวา “อาหารพื้น ๆ” มีความหมายวาอยางไร 

  ก. อาหารพื้นเมือง 

  ข. อาหารประจําวัน 

  ค. อาหารท่ีมีแคลเซียม 

  ง. อาหารท่ีหาซื้อไดงาย 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม         

ขอ 13 – 15 

   นกพิ ราบ สีชมพูมี ถ่ิ นฐานอยูบน เกาะมอริ ตัส          

ในทวีปแอฟริกา อาศัยอยูในปาละเมาะอาหารของ

พวกมันคือ ดอกไม ผลไม และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบ

สีชมพู มีจํานวนลดลงเปนอยางมาก เนื่องมาจากการ

ลาของมนุษย  ปจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู ในปา

ประมาณ 25 ตัว และในสวนสัตวประมาณ 2 ตัว 

13. ขอความนี้กลาวถึงสัตวชนิดใด 

    ก. นกพิราบสีเทา     

    ข. นกพิราบสีชมพู  

    ค. นกพิราบสีขาว     

          ง. นกพิราบพันธุใหม 

    

14. ขอความนี้กลาวถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ท่ีอยูอาศัยของนกพิราบสีชมพู 

    ค. ประวัติของนกพิราบสีชมพ ู   

    ง. ปริมาณจํานวนนกพิราบ 

     

15. จากขอความขางตน ไมไดกลาวถึงส่ิงใด 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ถ่ินท่ีอยูของนกพิราบสีชมพู 

    ค. จํานวนของนกพิราบสีชมพู   

    ง. รูปรางลักษณะของนกพิราบสีชมพู 

    

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะ 
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+1 0 -1 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16 – 17 

ยิ่งกวานํ้าใจ 

 คืนนั้นฝนตก อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน ขณะท่ี

ดิฉันกําลังยืนรอรถประจําทางอยูคนเดียว รถประจําทาง

คันหนึ่งวิ่งเขามาจอดตรงปายท่ีดิฉันยืนอยูหญิงชราคน

หนึ่งคอย ๆ ตะเกียกตะกายลงจากรถ แลวเดินตรงมา

ทางท่ีดิฉันยืนอยูอยางเช่ืองชา    

 "แมหนูรถประจําทางคันตอไปจะมาถึงเมื่อไหร

จะ?" หญิงชราผูนั้นถามดิฉัน  

 ดิฉันจึงถามแกวา "แลวคุณยายจะไปรถสายไหน

ละคะ ?" พอแกบอก ดิฉันก็อุทาน เสียงดังล่ัน  

 "อาว ! ก็คุณยายเพิ่งลงมาจากรถคันนั้นเมื่อกี้นี้เอง

นี่คะ"  

 "เออ" หญิงชราตอบตะกุกตะกกัอยางอาย ๆ  

 "คือวา...บนรถคันเมื่อกี้นี้ มีชายหนุมพิการคนหนึ่ง

ข้ึนมา แตไมมีใครลุกใหเขานั่งเลย ยายรูวาถาคนแก ๆ 

อยางยายลุกใหเขานั่ง เขาคงจะอายแน ๆ ยายเลยทํา

เปนวาจะลงเสียท่ีนี่ พอยายกดกริ่งใหรถจอด เขาก็เดิน

มานั่งตรงท่ียายไดโดยไมตองอึดอัดใจสวนยายก็...เออ...

รถประจําทางมันมีเสมอไมใชหรือจะ แมหนู ?" 
 

16. คุณยายในบทสนทนาเดินทางมาดวยพาหนะอะไร  

 ก. รถยนต  

 ข. รถประจําทาง  

 ค. รถจักรยานยนต  

 ง. รถสามลอ  

    

17. คุณยายลงจากรถมาเพื่ออะไร  

 ก. เพื่อลุกใหคนพิการนั่ง  

 ข. เพื่อไปท่ีตอไป  

 ค. ลงสายผิด  

 ง. เพื่อตองการถามผูหญิงคนนั้น 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 18 – 20 

     เชาวันเสาร แมชวนปนกับปานไปเก็บผักท่ีทองนา 

กอนไปแมเตือนปนกับปานวา เดินไปนะอยาวิ่ง แตปน

ไมฟงแอบกระซิบชวนปานวา ปานเราวิ่งแขงกันไปเก็บ

ดอกไมกันไหมละ ปานบอกวา ไมหรอกพี่ แมไมใหวิ่ง 

ดังนั้นปนจึงวิ่งไปตามลําพัง เพื่อเก็บดอกไมและจับ

ผีเส้ือ และแมลงท่ีกําลังบินตอมเกสรดอกไม สวนปาน

เดินขามคลองเล็ก ๆ ไป โดยมีไมไผเปนทางขาม แตปน

รีบรอนและไมไดระมัดระวังการขามสะพาน ทันใดนั้น 

ปานก็ไดยินเสียงรองวา “โอย! ชวยดวย แลวรางของ

ปนก็ตกลงไปในน้ํา แมรีบวิ่งมาชวยไวทันและสอนปน

วาทีหลังอยาประมาท เพราะอาจทําใหเสียชีวิตได 

18. แมชวนปนกับปานไปทําอะไร  

 ก. เก็บดอกไม  

 ข. เก็บผัก 

 ค. จับแมลง  

 ง. จับปลา 

    

19. เพราะเหตุใดปนจึงตกลงไปในน้ํา 

 ก. เพราะปานผลักลงไป  

 ข. เพราะกระโดดขามสะพาน 

 ค. เพราะรีบรอนไมระวัง  

 ง. ไมมีขอถูก 

     

20. “อดีต” หมายถึงขอใด 

 ก. เกาแก  

 ข. เวลาท่ีลวงเลยมาแลว 

 ค. ส่ิงท่ียังมาไมถึง  

 ง. ระลึกได  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินคุณภาพความสอดคลองของนวัตกรรม (IOC) 
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แบบแสดงผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู  

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plusเร่ือง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู          

KWL Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 

คําช้ีแจง ขอใหทานผูเช่ียวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอแบบประเมินแบบฝกทักษะ                

โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ตามระดับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 +1  คือ  เห็นดวยวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 0 คือ ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 -1 คือ ไมเห็นดวยวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

ท้ังนี้ขอใหผูเช่ียวชาญไดกรุณาเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. ดานสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  

 1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 1.2 สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

2. ดานเนื้อหา  

 2.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 2.2 มีความยากงายพอเหมาะ +1 0 +1  2 0.66 สอดคลอง 

 2.3 เหมาะสมกับเวลาและวัยของผูเรียน +1 0 +1  2 0.66 สอดคลอง 

 2.4 สอดคลองกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 3.2 กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 3.3 มีความถูกตองตามกระบวนการจัดเรียนรู โดย

ใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

+1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 3.4 ผูเรียนรวมมีสวนรวมในการทํากิจกรรม +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

4. ดานสื่อการเรียนการสอน  

 4.1 ส่ือมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 

 4.2 ส่ือมีความสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู +1 +1 +1  3 1 สอดคลอง 
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ขอ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

4. ดานสื่อการเรียนการสอน (ตอ)    

 4.3 ส่ือสอดคลองกับกระบวนการจัดเรียนรู โดยใช

เทคนิคการเรียนรู KWL Plus 
+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

5. ดานการวัดและประเมินผล    

 5.1 มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

 5.2 มีความสอดคลองกับกับกระบวนการจัดเรียนรู 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 
+1 +1 +1 3 1 

สอดคลอง 

6. ดานการใชภาษา    

 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนรู 

KWL Plus มีการใชภาษาท่ีถูกตอง เหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

 
 

กําหนดคาความสอดคลอง 0.5 ข้ึนไปผานเกณฑ 

 ผลเฉล่ียรวมของคุณภาพความสอดคลองในระหวาง 0.67 – 1.00 สามารถนําไปใชในการแกปญหา

การอานจับใจความได 
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แบบแสดงผลตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus เร่ือง การแกปญหาการอานจับใจความโดยใชเทคนิคการเรียนรู  

KWL Plus ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนโยนออฟอารค 

คําช้ีแจง ขอใหทานผูเช่ียวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอแบบประเมินแบบฝกทักษะ                

โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน ตามระดับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 +1  คือ  เห็นดวยวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้  

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 0 คือ ไมแนใจวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้ 

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

 -1 คือ ไมเห็นดวยวาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ฉบับนี้ 

   มีความสอดคลองกับสภาพปญหา 

ท้ังนี้ขอใหผูเช่ียวชาญไดกรุณาเขียนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการอานจับใจความสําคัญ 

1. การอานจับใจความและเขาใจเรื่องท่ีอานอยางมี

ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับคุณสมบัติสําคัญขอใด 

 ก. รูศัพทมาก 

 ข. มีสมาธิในการอาน 

     ค. มีความมุงหมายใครรูเรื่อง 

     ง. อานในใจโดยไมตองเคล่ือนไหวริมฝปาก 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

2. ขอใดคือจุดมุงหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. เมื่ออานแลวสรุปหรือยอเรื่องได 

 ข. เมื่ออานแลวสามารถจําคําประพันธ 

              ชนิดตาง ๆ ได 

     ค. เมื่ออานแลวสามารถปฏิบัติตามคําส่ัง 

              และคําแนะนําได 

     ง. เม่ืออานแลวสามารถคาดการณและหา 

              ความจริงแสดงขอคิดเห็น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

3. ขอใดไมใชข้ันตอนการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. อานซ้ํา 

 ข. อานผาน ๆ 

     ค. อานทบทวน 

     ง. อานใหละเอียด 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

4. บุคคลใดไมมีพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. แอนไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออานเรื่อง 

              พระอภัยมณีจึงไมคอยเขาใจ 

 ข. อรไดฉายาวา หนอนหนังสือเพราะชอบ  

              อานหนังสือทุกประเภท 

     ค. อีฟอานหนังสือทุกประเภทและมีการจด 

              บันทึกความรูจากการอาน 

     ง. ออมอานเรื่องแกนขาวไดอยางรวดเร็ว 

             และเขาใจ เพราะเคยทํานามากอน  

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

5. “ตํารวจจับโจรท่ีปลนรานทองสุพัตราในตัวเมือง

จังหวัดชลบุรี เม่ือวานนี”้ .ใจความสําคัญคือขอใด 

 ก. ตํารวจจับโจร 

 ข. โจรปลนรานทอง 

     ค. รานทองในจังหวัดชลบุรี 

     ง. โจรปลนรานทองเมื่อวานนี้ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 6 – 8 

     ลาตัวหนึ่งบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล 

ระหวางทางกลับบานตองขาม ลําธาร บังเอิญลาล่ืนจน

ลมลง เกลือก็ละลายไปกับน้ําเสียมาก เมื่อเดินทาง

ตอไปมันจึงรูวาเบาหลังและสบายดี ครั้งตอไปเมื่อ

เจานายไปซื้อเกลือท่ีริมทะเลอีก ลาก็แกลงล่ืนในลํา

ธารอีกเพื่อจะไดไมตองแบกเกลือหนัก ๆ กลับบาน

เจานายของลารูทันอุบาย จึงไดพาลาไปซื้อฟองน้ําและ

บรรทุกใสหลังลา แมจะรูสึกวาไมหนักมาก แตลาก็ยัง

แกลงลมในลําธาร เชนเดิมอีก คราวนี้น้ําจึงซึมเขาไป  

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 6 – 8 

(ตอ) 

เต็มเนื้อฟองน้ําจนชุมโชก ลาจึงตองบรรทุกของท่ีมี

น้ําหนักเพิ่มข้ึนกวาเดิมอีกหลายเทาตัว  
 

6. ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด 

  ก. เกลือหลนหายตามทาง 

 ข. เกลือละลายไปกับน้ํา 

  ค. เจานายเอาเกลือไปขาย 

  ง. เกลือถูกน้ําฝนละลายเกือบหมด 

0 +1 +1 2 0.66 สอดคลอง 

 7. นายจัดการกับลาอยางไร 

  ก. ใหแบกเกลือมากกวาเดิม 

  ข. เอาเกลือปนกับหินใหลาแบก 

 ค. ใสฟองน้ําใหลาแบก 

  ง. ใสฟองน้ําเปยกชุมใหลาแบก 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

8. นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร 

  ก. ตองซื่อตรงตอหนาท่ี 

  ข. รูจักเอาตัวรอดเปนยอดดี 

 ค. หนักเอาเบาสู 

  ง. หลังสูฟาหนาสูดิน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ 9 – 10 

     “ชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่ง เมื่อเจ็บใกลจะตายใคร

จะสอนลูกใหรูจักบํารุงสวน ครั้นจะสอนตรง ๆ ก็เกรง

วาลูกจะไมทําจึงคิดสอนในทางออม บอกกับลูกวา 

สมบัติของพอฝงไวในสวนใหเจาไปขุดเอาเองเถิด แลว

ชาวสวนก็ตายไป พวกลูก ๆ อยากไดสมบัติของพอ จึง

พากันไปขุดหาดูจนท่ัวสวนก็ไมพบ พอส้ินปนั้นตนไม

ในสวนเมื่อไดรับการพรวนดินก็งอกงามออกผลดก ลูก

ของชาวสวนไดเก็บเอาไปขายไดเงินมากกวาปกอน ๆ” 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

9. ควรต้ังช่ือเรื่องนี้วาอยางไร 

 ก. ชาวสวนเจาปญญา   

 ข. ชาวสวนกับลูก 

 ค. ชาวสวนลูกมาก  

 ง. สมบัติชาวสวน 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

10. ขอคิดท่ีไดจากเรื่องนี้คืออะไร 

 ก. ควรสอนคนโลภโดยทางออม 

 ข. ควรสอนคนโงโดยทางออม 

 ค. ควรมีความเพียรจึงจะประสบความสําเร็จ 

 ง. ควรมีความสามัคคีจึงจะประสบ 

              ความสําเร็จ   

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

ใหนักเรียนอานบทความนี้ แลวตอบคําถาม 

ขอ 11 – 12  

      แคลเซียมชวยปองกันไมใหกระดูกพรุน การเพิ่ม

แคลเซียม ใหแกรางกายจึงนับวาเปนประโยชน         

อยางยิ่ง อาหารพื้น ๆ ท้ังน้ํานม ขนมจีนน้ํายา กุงแหง 

กะป ผักใบเขียว ปลาตัวเล็กท่ีกินไดท้ังตัว หรือเตาหู

เหลือง ลวนเปนอาหารท่ีสูงดวยแคลเซียมท้ังส้ิน 
 

11. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

  ก. อาหารพื้น ๆ มีแตแคลเซียม 

  ข. แคลเซียมปองกันโรคกระดูกพรุน 

  ค. เราตองกินอาหารพื้น ๆ เปนประจํา 

  ง. เราจําเปนตองเพิ่มแคลเซียมใหรางกาย 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

12. คําวา “อาหารพื้น ๆ” มีความหมายวาอยางไร 

  ก. อาหารพื้นเมือง 

  ข. อาหารประจําวัน 

  ค. อาหารท่ีมีแคลเซียม 

  ง. อาหารท่ีหาซื้อไดงาย 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม         

ขอ 13 – 15 

   นกพิ ราบ สีชมพูมี ถ่ิ นฐานอยูบน เกาะมอริ ตัส          

ในทวีปแอฟริกา อาศัยอยูในปาละเมาะอาหารของ

พวกมันคือ ดอกไม ผลไม และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบ

สีชมพู มีจํานวนลดลงเปนอยางมาก เนื่องมาจากการ

ลาของมนุษย  ปจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยู ในปา

ประมาณ 25 ตัว และในสวนสัตวประมาณ 2 ตัว 

13. ขอความนี้กลาวถึงสัตวชนิดใด 

    ก. นกพิราบสีเทา     

    ข. นกพิราบสีชมพู  

    ค. นกพิราบสีขาว     

          ง. นกพิราบพันธุใหม 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

14. ขอความนี้กลาวถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ท่ีอยูอาศัยของนกพิราบสีชมพู 

    ค. ประวัติของนกพิราบสีชมพ ู   

    ง. ปริมาณจํานวนนกพิราบ 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

15. จากขอความขางตน ไมไดกลาวถึงส่ิงใด 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ถ่ินท่ีอยูของนกพิราบสีชมพู 

    ค. จํานวนของนกพิราบสีชมพู   

    ง. รูปรางลักษณะของนกพิราบสีชมพู 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ รวม คา สรุปผล 
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คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 IOC 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 16 – 17 

ยิ่งกวานํ้าใจ 

 คืนนั้นฝนตก อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน ขณะท่ี

ดิฉันกําลังยืนรอรถประจําทางอยูคนเดียว รถประจําทาง

คันหนึ่งวิ่งเขามาจอดตรงปายท่ีดิฉันยืนอยูหญิงชราคน

หนึ่งคอย ๆ ตะเกียกตะกายลงจากรถ แลวเดินตรงมา

ทางท่ีดิฉันยืนอยูอยางเช่ืองชา    

 "แมหนูรถประจําทางคันตอไปจะมาถึงเมื่อไหร

จะ?" หญิงชราผูนั้นถามดิฉัน  

 ดิฉันจึงถามแกวา "แลวคุณยายจะไปรถสายไหน

ละคะ ?" พอแกบอก ดิฉันก็อุทาน เสียงดังล่ัน  

 "อาว ! ก็คุณยายเพิ่งลงมาจากรถคันนั้นเมื่อกี้นี้เอง

นี่คะ"  

 "เออ" หญิงชราตอบตะกุกตะกกัอยางอาย ๆ  

 "คือวา...บนรถคันเมื่อกี้นี้ มีชายหนุมพิการคนหนึ่ง

ข้ึนมา แตไมมีใครลุกใหเขานั่งเลย ยายรูวาถาคนแก ๆ 

อยางยายลุกใหเขานั่ง เขาคงจะอายแน ๆ ยายเลยทํา

เปนวาจะลงเสียท่ีนี่ พอยายกดกริ่งใหรถจอด เขาก็เดิน

มานั่งตรงท่ียายไดโดยไมตองอึดอัดใจสวนยายก็...เออ...

รถประจําทางมันมีเสมอไมใชหรือจะ แมหนู ?" 
 

16. คุณยายในบทสนทนาเดินทางมาดวยพาหนะอะไร  

 ก. รถยนต  

 ข. รถประจําทาง  

 ค. รถจักรยานยนต  

 ง. รถสามลอ  

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

17. คุณยายลงจากรถมาเพื่ออะไร  

 ก. เพื่อลุกใหคนพิการนั่ง  

 ข. เพื่อไปท่ีตอไป  

 ค. ลงสายผิด  

 ง. เพื่อตองการถามผูหญิงคนนั้น 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 
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กําหนดคาความสอดคลอง 0.5 ข้ึนไปผานเกณฑ 

 ผลเฉล่ียรวมของคุณภาพความสอดคลองอยูในระหวาง 0.67 – 1.00 สามารถนําไปใชในการแกปญหา

การอานจับใจความได

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 18 – 20 

     เชาวันเสาร แมชวนปนกับปานไปเก็บผักท่ีทองนา 

กอนไปแมเตือนปนกับปานวา เดินไปนะอยาวิ่ง แตปน

ไมฟงแอบกระซิบชวนปานวา ปานเราวิ่งแขงกันไปเก็บ

ดอกไมกันไหมละ ปานบอกวา ไมหรอกพี่ แมไมใหวิ่ง 

ดังนั้นปนจึงวิ่งไปตามลําพัง เพื่อเก็บดอกไมและจับ

ผีเส้ือ และแมลงท่ีกําลังบินตอมเกสรดอกไม สวนปาน

เดินขามคลองเล็ก ๆ ไป โดยมีไมไผเปนทางขาม แตปน

รีบรอนและไมไดระมัดระวังการขามสะพาน ทันใดนั้น 

ปานก็ไดยินเสียงรองวา “โอย! ชวยดวย แลวรางของ

ปนก็ตกลงไปในน้ํา แมรีบวิ่งมาชวยไวทันและสอนปน

วาทีหลังอยาประมาท เพราะอาจทําใหเสียชีวิตได 

18. แมชวนปนกับปานไปทําอะไร  

 ก. เก็บดอกไม  

 ข. เก็บผัก 

 ค. จับแมลง  

 ง. จับปลา 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

19. เพราะเหตุใดปนจึงตกลงไปในน้ํา 

 ก. เพราะปานผลักลงไป  

 ข. เพราะกระโดดขามสะพาน 

 ค. เพราะรีบรอนไมระวัง  

 ง. ไมมีขอถูก 

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 

20. “อดีต” หมายถึงขอใด 

 ก. เกาแก  

 ข. เวลาท่ีลวงเลยมาแลว 

 ค. ส่ิงท่ียังมาไมถึง  

 ง. ระลึกได  

+1 +1 +1 3 1 สอดคลอง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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โรงเรียนโยนออฟอารค 

สัปดาหท่ี    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒      ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หนวยท่ี ๔ เร่ือง สุภาษิตพระรวง        หนวยยอย เร่ือง การอานจับใจความสําคัญ           จํานวน ๑  คาบ  

วันท่ี ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครูผูสอน  นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย 

____________________________________________________________________________________________________ 

๑. มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

 ท ๑.๑ ม.๑/๙  มีมารยาทในการอาน 

๓. สาระสําคัญของหนวย/แนวคิดหลัก 

           การอานจับใจความเปนกระบวนการเขาใจเรื่องท่ีอาน สามารถระบุใจความสําคัญ แนวคิดสําคัญ             

ของเรื่องท่ีอาน บอกจุดมุงหมายของผูเขียน ต้ังคําถาม ตอบคําถาม เรียงลําดับเหตุการณและระบุประโยชน          

ท่ีไดรับจากการอาน การฝกอานจับใจความงานเขียนประเภทตาง ๆ จะทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องและนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

๔. สาระการเรียนรู/หนวยยอย 

 ๑. ความหมายของการจับใจความสําคัญ 

 ๒. ลักษณะของใจความสําคัญ 

 ๓. หลักการอานจับใจความสําคัญ  

๕. จุดประสงคนําทาง 

 ๑. นักเรียนบอกลักษณะของใจความและหลักการอานจับใจความสําคัญไดถูกตอง 

 ๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากบทความส้ัน ๆ ไดถูกตอง 

 ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๖. ทักษะ/กระบวนการสอน 

 - กระบวนการอาน 

 - กระบวนการเขียน 

๗. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 - ความสามารถในการคิด 
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๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร)    

 ๘.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  - ใฝเรียนรู 

 ๘.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร) 

           - การงาน / หนาท่ี    

๙. บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู (ข้ันนํา – ข้ันสอน - ข้ันสรุป) 

 ข้ันนํา 

    ๑. ครูถามนักเรียนวา “นักเรียนมีวิธีการอานเนื้อเรื่องหรือเรื่องตาง ๆ อยางไร เชน อานนิทาน              

อานขาว อานบทความ ฯลฯ เพื่อใหไดความรู ขอมูล และประเด็นสําคัญตาง ๆ ของเรื่องนั้น ๆ” พรอมกับ             

เปดภาพตัวอยางนิทาน ขาว และบทความ ใหนักเรียนดู จากส่ือการสอน Power Point   

     ๒. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 

     ๒.๑ เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความและบอกหลักการอานจับใจความได 

     ๒.๒ เขียนแผนภาพความคิดจากการอานจับใจความได 

    ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากการอานจับใจความได 

 ข้ันสอน 

   ข้ันท่ี ๑ ข้ันกิจกรรมกอนการอาน K (What you know) 

    ๑. ครูแจกใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ ใหกับนักเรียน 

    ๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญ หลังจากนั้นรวมกันอภิปรายและสรุป

ความรูจากการอานใบความรู จากนั้นครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ 

    ๓. ครูแจกแบบบันทึก KWL Plus ใหกับนักเรียน และอธิบายข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิค KWL Plus การเขียนบันทึกลงในชอง KWL โดยอธิบายตามแบบบันทึกทีละชอง ดังนี้ 

  - ชอง K นักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน ใหนักเรียนบันทึกขอมูลส่ิงท่ีนักเรียนรูแลว

เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 

                     - ชอง W นักเรียนตองการรูอะไรจากเรื่องท่ีจะอาน ใหนักเรียนบันทึกขอมูลส่ิงท่ีนักเรียน

ตองการรูแลวเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอาน 

  - ชอง L นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีอาน ใหนักเรียนบันทึกขอมูลส่ิงท่ีนักเรียน               

ไดเรียนรูแลวหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

    ๔. ครูเปดภาพ “รถมา” จากส่ือการสอน Power Point และสนทนากับนักเรียนวา นักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับภาพท่ีครูเปดใหดูอยางไรบาง ใหนักเรียนแตละคนรวมกันแสดงความคิดเห็น และบันทึกความรู

เกี่ยวกับภาพท่ีครูเปดใหดูในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง K 
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 ข้ันท่ี ๒ ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน W (What we want to know) 

    ๕. ครูแจกบทความส้ัน ๆ เรื่อง รถมา ใหกับนักเรียน เพื่อฝกการอานจับใจความสําคัญ 

    ๖. นักเรียนรวมกันต้ังคําถามในส่ิงท่ีตองการรูจากบทความขนาดส้ัน เรื่อง รถมา จากนั้นบันทึก

คําถามลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง W 

    ๗. นักเรียนอานบทความเรื่อง รถมา แลวนักเรียนหาคําตอบจากคําถามท่ีต้ังไวในชอง W หากอาน

เจอขอมูลใหม สามารถต้ังคําถามเพิ่มเติมในชอง W ได 

 ข้ันท่ี ๓ ข้ันกิจกรรมหลังการอาน L (What you have learned)  

    ๘. นักเรียนบันทึกคําตอบท่ีไดจากการต้ังคําถาม ลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง L 

    ๙. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายความรูท้ังหมดจากการอานเรื่อง รถมา เพื่อตรวจสอบคําตอบ 

อีกครั้ง 

 ข้ันท่ี ๔ ข้ันการสรางแผนภาพความคิด (Mapping) 

    ๑๐. นักเรียนนําขอมูลจากแบบบันทึก KWL Plus มาเรียบเรียงขอมูลเปนแผนภาพความคิด            

และนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาสรุปใจความสําคัญในรูปแบบความเรียงอีกครั้งในใบงาน 

 ข้ันสรุป 

    นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากบทเรียน 

๑๑. สื่อ/แหลงการเรียนรู  

                     - Power Point              

              - ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ 

              - บทความขนาดส้ัน เรื่อง รถมา 

              - แบบบันทึก KWL Plus 

              - ใบงานแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง รถมา 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

             - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

             - แบบประเมินการอานจับใจความ 

 

 

 

 

 

๑๓. บันทึกผลหลังการสอน 

      ๑.  การดําเนินการจัดการเรียนรู                เปนไปตามแผน       ไมเปนไปตามแผน 

      ๒. ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู          มี        ไมมี 
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          ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู  คือ 

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

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

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

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

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

๑๔.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู   

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

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

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

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

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

  

 

 

 

 ลงช่ือ………………………………………….           ลงช่ือ ……………………………………....... 

      (นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย)                      (นางสาวสุนธิรา  ทรัพยประสานสุข) 

               ครูผูสอน       ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ - วัดผล 

 

 

 

  ลงช่ือ …………………………………………     ลงช่ือ  ……………………………………....... 

         (นางสาวสมคิด  นุมทอง)             (บาทหลวงนิพนธ  สิริวราวุธ) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู         ผูอํานวยการ 

       วันท่ี ……/ ……………../…….. วันท่ี ………../……………../…….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ตามรายการท่ีสังเกตนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

สนใจรวมกิจกรรม กลาแสดงออก 
ตอบคําถาม 

และแสดงเหตุผล 
รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 
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แบบประเมินการอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวางท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 

 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

จําแนกใจความ

หลัก/ใจความรอง 

ลําดับ

ความสัมพันธ

ในเร่ือง 

เขาใจเนือ้หา

ภายในเร่ือง 

ไดอยางถูกตอง 

รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 
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    ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ 

 

 

ความหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

          คือ การอานเพื่อจับใจความหรือขอคิด ความคิดสําคัญหลักของขอความ หรือเรื่องท่ีอาน เปนขอความ

ท่ีคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนาหนึ่ง ๆ ไวท้ังหมด 

          ใจความสําคัญ  หมายถึง ใจความท่ีสําคัญ และเดนท่ีสุดในยอหนา เปนแกนของยอหนาท่ีสามารถ

ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในยอหนานั้นหรือประโยคท่ีสามารถเปนหัวเรื่องของยอหนานั้นได           

 ใจความรอง หรือพลความ(พน-ละ-ความ)หมายถึง ใจความ หรือประโยคท่ีขยายความประโยค

ใจความสําคัญ เปนใจความสนับสนุนใจความสําคัญใหชัดเจนข้ึน   

หลักการจับใจความสําคัญ 

          ๑. ต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน 

          ๒. อานเรื่องราวอยางคราวๆ พอเขาใจ และเก็บใจความสําคัญของแตละยอหนา 

          ๓. เมื่ออานจบใหต้ังคําถามตนเองวา เรื่องท่ีอาน มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร อยางไร 

          ๔. นําส่ิงท่ีสรุปไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวยสํานวนของตนเองเพื่อใหเกิดความสละสลวย 

วิธีจับใจความสําคัญ 

          วิธีการจับใจความมีหลายอยาง ข้ึนอยูกับความชอบวาอยางไร เชน การขีดเสนใต การใชสีตางๆ กัน 

แสดงความสําคัญมากนอยของขอความ           

 ๑. พิจารณาทีละยอหนา หาประโยคใจความสําคัญของแตละยอหนา 

 ๒. ตัดสวนท่ีเปนรายละเอียดออกได เชน ตัวอยาง สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย           

 ๓. สรุปใจความสําคัญดวยสํานวนภาษาของตนเอง 

การพิจารณาตําแหนงใจความสําคัญ 

 ๑. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนของยอหนา 

          ๒. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนกลางของยอหนา 

          ๓. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายของยอหนา 

          ๔. ประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนและตอนทายของยอหนา 

          ๕. ผูอานสรุปข้ึนเอง จากการอานท้ังยอหนา (ในกรณีใจความสําคัญหรือความคิดสําคัญอาจอยูรวม         

ในความคิดยอย ๆ โดยไมมีความคิดท่ีเปนประโยคหลัก) 
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บทความขนาดสัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถมา 

 รถมานับเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของเมืองลําปาง มีคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๘                

โดยอพยพมาจากพระนครหลวงหลังจากท่ีเกิดมีรถยนตวิ่งกันขวักไขว การใชรถมาในปจจุบัน

ของนครลําปางสวนใหญใชเปนพาหนะนํานักทองเที่ยวชมรอบเมืองกับรถรับจาง และผูขับขี่เอง

ก็ตองมีใบอนุญาตขับขี่ดวย สวนมาตองใชวัสดุสีดําเปนที่กําบังตาทั้งสองขาง เพื่อไมใหมา

มองเห็นส่ิงรอบขาง ใหมองเห็นเพียงทองถนนเทานั้น 
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แบบบันทึก KWL- Chart เรื่อง รถมา 

   

 

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

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

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

 

   

 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

 

K  รูเรื่องอะไรบาง เก่ียวกับ “รถมา” 

 

W  ตองการรูอะไรอีกบาง เก่ียวกับ “รถมา” 

 

L  อานแลวรูอะไรบาง เก่ียวกับ “รถมา” 
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แผนภาพความคิดเรื่อง รถมา 

ช่ือ .........................................................นามสกลุ ..................................................ช้ัน.......... เลขท่ี .......... 

สรุปใจความสําคัญเรื่อง รถมา 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนโยนออฟอารค 

สัปดาหท่ี    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒      ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หนวยท่ี ๔ เร่ือง สุภาษิตพระรวง   หนวยยอย เร่ือง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน   จํานวน  ๒  คาบ  

วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครูผูสอน  นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย 

____________________________________________________________________________________________________ 

๑. มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

 ท ๑.๑ ม.๑/๙  มีมารยาทในการอาน 

๓. สาระสําคัญของหนวย/แนวคิดหลัก 

           การอานจับใจความนิทาน คือ การอานท่ีผูอานตองจับใจความสําคัญเนื้อเรื่องท่ีอาน ซึ่งจะชวย              

ใหผูอานเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนตองการส่ือ ตลอดจนจุดมุงหมายของผูแตงไดดียิ่งข้ึน การฝกอานจับใจความ                

จากนิทานจะทําใหนกัเรียนมีทักษะการอานจับใจความไดดี สามารถเขาใจเรื่อง ลําดับเหตุการณ และแนวคิด              

ของผูเขียนไดดียิ่งข้ึน 

๔. สาระการเรียนรู/หนวยยอย 

 ๑. การจับใจความสําคัญจากนิทาน 

 ๒. หลักการอานจับใจความนิทาน  

๕. จุดประสงคนําทาง 

 ๑. นักเรียนบอกหลักการอานจับใจความสําคัญจากนิทานไดถูกตอง 

 ๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากนิทานไดถูกตอง 

 ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๖. ทักษะ/กระบวนการสอน 

 - กระบวนการอาน 

 - กระบวนการเขียน 

๗. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 
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๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร)    

 ๘.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  - ใฝเรียนรู 

 ๘.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร) 

           - ความจริง    

๙. บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู (ข้ันนํา – ข้ันสอน - ข้ันสรุป) 

       ช่ัวโมงท่ี ๑ – ๒ 

 ข้ันนํา 

    ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 

     ๒.๑ เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความและบอกหลักการอานจับใจความจากนิทานได 

     ๒.๒ เขียนแผนภาพความคิดจากการอานจับใจความจากนิทานได 

    ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากการอานจับใจความจากนิทานได 

    ๒. ครใูหนักเรียนดูภาพบางสวนของนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม จากส่ือการสอน Power Point 

พรอมท้ังสนทนากับนักเรียนเพื่อคาดการณถึงเนื้อหาและเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนภายในเรื่อง 

    ๓. ครูสอบถามนักเรียนวาชอบอานนิทานเรื่องใดบาง 

 ข้ันสอน 

   ข้ันท่ี ๑ ข้ันกิจกรรมกอนการอาน K (What you know) 

       ๑. ครูแจกใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน ใหกับนักเรียน 

    ๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน หลังจากนั้นรวมกันอภิปราย

และสรุปความรูจากการอานใบความรู จากนั้นครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ 

    ๓. ครทูบทวนวิธีการอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ใหนักเรียนเขาใจอีกครั้ง 

    ๔. ครูเขียนช่ือเรื่องนิทาน “กองขาวนอยฆาแม” บนกระดาน จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ

ช่ือเรื่องของนิทานวามีความโดดเดนอยางไรบาง ใหนักเรียนแตละคนรวมกันแสดงความคิดเห็น และบันทึก

ความรูเกี่ยวกับช่ือเรื่องท่ีครูเขียนใหดูลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง K 

   ข้ันท่ี ๒ ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน W (What we want to know) 

    ๕. ครูแจกบทอานนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม ใหกับนักเรียน เพื่อฝกการอานจับใจความสําคัญ

จากนิทาน 

    ๖. นักเรียนรวมกันต้ังคําถามในส่ิงท่ีตองการรูจากนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม จากนั้นบันทึก

คําถามลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง W 

    ๗. นักเรียนอานนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม แลวนักเรียนหาคําตอบจากคําถามท่ีต้ังไวในชอง W 

หากอานเจอขอมูลใหม สามารถต้ังคําถามเพิ่มเติมในชอง W ได 
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 ข้ันท่ี ๓ ข้ันกิจกรรมหลังการอาน L (What you have learned)  

    ๘. นักเรียนบันทึกคําตอบท่ีไดจากการต้ังคําถาม ลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง L 

    ๙. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายส่ิงท่ีไดเรียนรูท้ังหมดจากการอาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม                    

เพื่อตรวจสอบคําตอบอีกครั้ง 

 ข้ันท่ี ๔ ข้ันการสรางแผนภาพความคิด (Mapping) 

    ๑๐. นักเรียนนําขอมูลจากแบบบันทึก KWL Plus มาเรียบเรียงขอมูลเปนแผนภาพความคิด            

และนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาสรุปใจความสําคัญในรูปแบบความเรียงอีกครั้งในใบงาน 

 ข้ันสรุป 

    นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากบทเรียน 

๑๑. สื่อ/แหลงการเรียนรู  

                     - Power Point              

              - ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

              - บทอานการจับใจความจากนิทาน เรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

              - แบบบันทึก KWL Plus 

              - ใบงานแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

             - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

             - แบบประเมินการอานจับใจความ 

๑๓. บันทึกผลหลังการสอน 

      ๑. การดําเนินการจัดการเรียนรู                เปนไปตามแผน       ไมเปนไปตามแผน 

      ๒. ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู          มี        ไมมี 

          ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู  คือ 

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

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

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

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

๑๔.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู   

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 ลงช่ือ………………………………………….           ลงช่ือ ……………………………………....... 

      (นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย)                      (นางสาวสุนธิรา  ทรัพยประสานสุข) 

               ครูผูสอน       ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ - วัดผล 

 

 

 

  ลงช่ือ …………………………………………     ลงช่ือ  ……………………………………....... 

         (นางสาวสมคิด  นุมทอง)             (บาทหลวงนิพนธ  สิริวราวุธ) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู         ผูอํานวยการ 

       วันท่ี ……/ ……………../…….. วันท่ี ………../……………../…….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ตามรายการท่ีสังเกตนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

สนใจรวมกิจกรรม กลาแสดงออก 
ตอบคําถาม 

และแสดงเหตุผล 
รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 

                                   

 

 



132 
 

 

แบบประเมินการอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวางท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 

 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

จําแนกใจความ

หลัก/ใจความรอง 

ลําดับ

ความสัมพันธ

ในเร่ือง 

เขาใจเนือ้หา

ภายในเร่ือง 

ไดอยางถูกตอง 

รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 
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ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 
 

 

 

 

 

ความหมายของนิทาน 

 นิทาน คือ เรื่องราวท่ีเลาตอ ๆ กันมาเปนเวลานานมาแลว แตไมทราบแนชัดวาเริ่มตนเลากันมา         

ต้ังแตเมื่อใด การเลานิทานมีจุดหมายก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และใหความรูเพื่อสอนใหเปนคนดี อยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข และบางครั้งก็สอดแทรกคติเพื่อเปนขอคิด และนําไปปฏิบัติ 

 

 

ประเภทของนิทาน 

 การแบงประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน และตามเนื้อหาสาระท่ีเปนเรื่องราวของนิทาน แบง

ออกเปนประเภทตาง ๆ ๘ ประเภท คือ  

 ๑. เทพนิยายหรือเรื่องราวปรัมปรา เปนนิทานหรือนิยายท่ีเกินเลย ความเปนจริงของมนุษยสวนใหญ

เปนเรื่องรวมท่ีเกี่ยวของกับอภินิหาร  

 ๒. นิทานประจําทองถ่ินหรือนิทานพื้นบาน มักเปนนิทานท่ีถูกเลาขานตกทอดตอเนื่องกันมาเปน

เรื่องราวเกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติ ความเปนมาของทองถ่ิน ภูเขา ทะเล เปนตน  

 ๓. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานท่ีเรียบเรียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิต และความเปนอยูรวมกันในสังคม

ใหบังเกิดผลในการดํารงชีวิตและความ เปนอยูรวมกัน ใหชวยเหลือหรือเมตตา และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ๔. นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานท่ีกลาวอางบุคคลท่ีมีความสามารถ องอาจ กลาหาญ  

 ๕. นิทานอธิบายเหตุ เปนเรื่องราวของเหตุท่ีเกิดส่ิงหนึ่งส่ิงใดและอธิบายพรอมตอบคําถามเรื่องราว 

นั้น ๆ ดวย  

 ๖. เทพปกรณัม เปนนิทานท่ีเกี่ยวกับความเช่ือโดยเฉพาะตัวบุคคล ท่ีมีอภินิหารเหนือความเปนจริง

ลึกลับ  

 ๗. นิทานท่ีมีตัวสัตวเปนตัวเอก เปรียบเทียบเรื่องราวอยูรวมกัน ในสังคม สอนจริยธรรม แฝงแงคิด

และแนวทางแกไข เปนเรื่องบันเทิงคดีท่ีสนุกสนาน  

 ๘. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องเปรียบเทียบชีวิตความเปนอยูแตมี มุขท่ีตลก ขบขัน สนุกสนาน ทําให

เกิดความรูสึกเปนสุข 
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หลักการอานจับใจความสําคัญจากนิทาน 

 การอานจับใจความสําคัญจากนิทานอาจใชหลักการอานจับใจความสําคัญ เหมือนการอานเรื่องยาว ๆ 

ท่ัวไป คือเนนการสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ในลักษณะการยอความซึ่งมีข้ันตอนการอาน ดังนี้  

 ๑. ต้ังใจอาน มีสมาธิในการอาน  

 ๒. อานเรื่องราวนั้น ๆ ต้ังแตตนจนจบเรื่อง  

 ๓. สรุปหรือจับใจความสําคัญ วาเปนเรื่องอะไร มีใคร ทําอะไร กับ ใครท่ีไหน เมื่อไร ทําอยางไร  

 ๔. ทบทวนความบางตอน หรือสาระบางเรื่องท่ียังเขาใจ ไมชัดเจน ใหเขาใจ  

 ๕. สังเกตดูวาผลสุดทายของเรื่องนั้น ๆ อะไรเกดิข้ึนบาง  

 ๖. พิจารณาวาเรื่องมีสาระหรือความสําคัญอยูท่ีใดมีแงคิดคติธรรม หรือคําสอน แกผูอานอยางไรบาง 

 ๗. สรุปความคิด ทําบันทึกชวยจํา ยอความ ตอบคําถาม หรือทํากิจกรรมตางๆ ตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



135 
 

 

นิทานเรื่อง “กองขาวนอยฆาแม” 

 ครั้งหนึ่งนานมาแลวในฤดูฝน มีการเตรียมปกดํากลาขาว ทุกครอบครัวจะออกไป

ไถนาเตรียมการเพาะปลูกมคีรอบครัวของชายหนุมคนหนึ่งกําพราพอก็จะออกไปปฏิบัติ

ภารกิจเชนเดียวกัน วันหนึ่งเขาไถนาอยูนานจนสายตะวันขึ้นสูงแลว เขารูสึกเหน็ดเหนื่อย

ออนเพลียมากกวาปกติและหิวขาวมากกวาทุกวัน ปกติแลวแมผูชราจะมาสงขาวใหทุกวัน 

แตวันนี้กลับมาชาผิดปกติเขาจึงหยุดไถนา เขามาพักผอนอยูใตตนไมปลอยเจาทุยไปกิน

หญา สายตาเหมือนมองไปทางบานรอคอยแมที่จะมาสงขาวดวยความรู สึกกระวน

กระวายใจ  ยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งรอนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้น 

 ทันใดนั้นเขามองเห็นแมเดินเลียบมาตามคันนา พรอมกับกองขาวนอยๆ เขารูสึก

ไมพอใจที่แมเอากองขาวนอยนั้นมาชามาก ดวยความหิวกระหายจนตาลายอารมณพลุง

พลาน เขาคิดวาในกองขาวนอยนั้นคงกินไมอิ่มเปนแน จึงเอยตอวาแมของตนวา “อีแกมึง

ไปทําอะไรอยูถึงมาสงขาวใหกูกินชานัก กองขาวก็เอามาแตกองนอยๆ กูจะกินอิ่มหรือ” 

 ผูเปนแมเอยปากตอบลูกวา “ถึงกองขาวจะนอยแตก็นอยตอนแตนแนน              

ในดอกลูกเอย ลองกินเบิ่งกอน” 

 ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย ความโมโหหูอื้อตาลาย ไมยอมฟงเสียงใด ๆ           

เกิดบันดาลโทสะอยางแรง จึงควาไดไมเขาตีแมที่แกชราลมลงแลวเดินไปกินขาวจนอิ่ม

แลวแตขาวยังไมหมดกอง จึงรูสึกผิดชอบช่ัวดีรีบไปดูอาการของแม และเขามาสวมกอด

แมชายหนุมรองไหโฮ สํานึกผิดที่ฆาแมของตนดวยอารมณเพียงช่ัววูบ เมื่อชายหนุม           

ปลงศพแมแลวขอรองชักชวนญาติมิตรชาวบาน ชวยกันปนอิฐกอเปนธาตุเจดียบรรจุอัฐิ

แมไวจึงใหช่ือวา “ธาตุกองขาวนอยฆาแม” จนตราบทุกวันนี ้

บทอานการจับใจความจากนิทาน 
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แบบบันทึก KWL- Chart เรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

   

 

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

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

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

 

   

 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

 

  K  รูเรื่องอะไรบาง เก่ียวกับ “กองขาวนอยฆาแม” 

W  ตองการรูอะไรอีกบาง เก่ียวกับ “กองขาวนอยฆาแม” 

L  อานแลวรูอะไรบาง เก่ียวกับ “กองขาวนอยฆาแม” 
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แผนภาพความคิดเรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

ช่ือ .........................................................นามสกลุ ..................................................ช้ัน.......... เลขท่ี .......... 

 

สรุปใจความสําคัญเรื่อง กองขาวนอยฆาแม 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนโยนออฟอารค 

สัปดาหท่ี    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒      ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หนวยท่ี ๔ เร่ือง สุภาษิตพระรวง หนวยยอย เร่ือง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ  จํานวน  ๒  คาบ  

วันท่ี ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครูผูสอน  นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย 

____________________________________________________________________________________________________ 

๑. มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

 ท ๑.๑ ม.๑/๙  มีมารยาทในการอาน 

๓. สาระสําคัญของหนวย/แนวคิดหลัก 

           การอานจับใจความบทความ คือ การอานท่ีผูอานตองเขาใจเนื้อเรื่อง จุดมุงหมายของเรื่องวา ใคร           

ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อยางไร แลวนําเรื่องท่ีอานมาสรุปรวบรวมหรือเรียบเรียงขอความใหเปนสํานวนภาษา

ของตนเอง บทความ เปนงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีตองอาศัยทักษะการอานจับใจความ เพราะจะทําใหเขาเรื่อง

หรือประเด็นสําคัญท่ีผูเขียนนําเสนอไดดียิ่งข้ึน 

๔. สาระการเรียนรู/หนวยยอย 

 ๑. การจับใจความสําคัญจากบทความ 

 ๒. หลักการอานจับใจความจากบทความ 

๕. จุดประสงคนําทาง 

 ๑. นักเรียนบอกหลักการอานจับใจความสําคัญจากบทความไดถูกตอง 

 ๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากบทความไดถูกตอง 

 ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๖. ทักษะ/กระบวนการสอน 

 - กระบวนการอาน 

 - กระบวนการเขียน 

๗. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 
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๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร)    

 ๘.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  - ใฝเรียนรู 

 ๘.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร) 

           - ความซื่อตรง   

๙. บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู (ข้ันนํา – ข้ันสอน - ข้ันสรุป) 

       ช่ัวโมงท่ี ๑ – ๒ 

 ข้ันนํา 

    ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 

     ๒.๑ เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความและบอกหลักการอานจับใจความจากบทความได 

     ๒.๒ เขียนแผนภาพความคิดจากการอานจับใจความจากบทความได 

    ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากการอานจับใจความจากบทความได 

    ๒. ครูสอบถามนักเรียนวาเคยอานบทความเรื่องใดบาง 

    ๓. ครูใหนักเรียนดูภาพประเพณีลอยกระทงทางภาคเหนือ จากส่ือการสอน Power Point              

พรอมท้ังสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณในภาพ 

 ข้ันสอน 

   ข้ันท่ี ๑ ข้ันกิจกรรมกอนการอาน K (What you know) 

       ๑. ครูแจกใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ ใหกับนักเรียน 

    ๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ หลังจากนั้นรวมกัน

อภิปรายและสรุปความรูจากการอานใบความรู จากนั้นครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ 

    ๓. ครทูบทวนวิธีการอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ใหนักเรียนเขาใจอีกครั้ง 

    ๔. ครูเขียนช่ือเรื่องบทความ “คืนยี่เปง” บนกระดาน จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับช่ือ

เรื่องของบทความวามีความโดดเดนอยางไรบาง ใหนักเรียนแตละคนรวมกันแสดงความคิดเห็น และบันทึก

ความรูเกี่ยวกับช่ือเรื่องท่ีครูเขียนใหดูลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง K 

   ข้ันท่ี ๒ ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน W (What we want to know) 

    ๕. ครูแจกบทความ เรื่อง คืนยี่เปง ใหกับนักเรียน เพื่อฝกการอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

    ๖. นักเรียนรวมกันต้ังคําถามในส่ิงท่ีตองการรูจากบทความ เรื่อง คืนยี่เปง จากนั้นบันทึกคําถาม              

ลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง W 

    ๗. นักเรียนอานบทความ เรื่อง คืนยี่เปง แลวนักเรียนหาคําตอบจากคําถามท่ีต้ังไวในชอง W            

หากอานเจอขอมูลใหม สามารถต้ังคําถามเพิ่มเติมในชอง W ได 
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 ข้ันท่ี ๓ ข้ันกิจกรรมหลังการอาน L (What you have learned)  

    ๘. นักเรียนบันทึกคําตอบท่ีไดจากการต้ังคําถาม ลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง L 

    ๙. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายส่ิงท่ีไดเรียนรู ท้ังหมดจากการอาน เรื่อง “คืนยี่ เปง”                   

เพื่อตรวจสอบคําตอบอีกครั้ง 

 ข้ันท่ี ๔ ข้ันการสรางแผนภาพความคิด (Mapping) 

    ๑๐. นักเรียนนําขอมูลจากแบบบันทึก KWL Plus มาเรียบเรียงขอมูลเปนแผนภาพความคิด            

และนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาสรุปใจความสําคัญในรูปแบบความเรียงอีกครั้งในใบงาน 

 ข้ันสรุป 

    นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากบทเรียน 

๑๑. สื่อ/แหลงการเรียนรู  

                     - Power Point              

              - ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 

              - บทอานการจับใจความจากนิทาน เรื่อง คืนยี่เปง 

              - แบบบันทึก KWL Plus 

              - ใบงานแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง คืนยี่เปง 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

             - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

             - แบบประเมินการอานจับใจความ 

๑๓. บันทึกผลหลังการสอน 

      ๑. การดําเนินการจัดการเรียนรู                เปนไปตามแผน       ไมเปนไปตามแผน 

      ๒. ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู          มี        ไมมี 

          ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู  คือ 

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

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

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

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

๑๔.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู   

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 ลงช่ือ………………………………………….           ลงช่ือ ……………………………………....... 

      (นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย)                      (นางสาวสุนธิรา  ทรัพยประสานสุข) 

               ครูผูสอน       ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ - วัดผล 

 

 

 

  ลงช่ือ …………………………………………     ลงช่ือ  ……………………………………....... 

         (นางสาวสมคิด  นุมทอง)             (บาทหลวงนิพนธ  สิริวราวุธ) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู         ผูอํานวยการ 

       วันท่ี ……/ ……………../…….. วันท่ี ………../……………../…….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ตามรายการท่ีสังเกตนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

สนใจรวมกิจกรรม กลาแสดงออก 
ตอบคําถาม 

และแสดงเหตุผล 
รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 
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แบบประเมินการอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวางท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 

 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

จําแนกใจความ

หลัก/ใจความรอง 

ลําดับ

ความสัมพันธ

ในเร่ือง 

เขาใจเนือ้หา

ภายในเร่ือง 

ไดอยางถูกตอง 

รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 
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ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากบทความ 
 

 

 

 

ความหมายของบทความ 

            บทความ หมายถึง งานเขียนท่ีแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรู ขอเท็จจริง ปญหาและเรื่องราว                 

ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น รวมท้ังทรรศนะของผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีกําลังเปนท่ีสนใจอยูใน

ขณะนั้นบทความจะใหความรู ความคิด และความเพลิดเพลิน มักจะเผยแพรทางหนังสือพิมพ นิตยสาร 

วิทยุกระจายเสียง เปนตน  

 
 

ลักษณะของบทความ 

            ใหความรู ความคิด เสนอความคิดเห็น กระตุนใหเกิดการวิจารณและดึงดูดความสนใจใหเพลิดเพลิน

แกผูอาน 

 

ประเภทของบทความ 

            มีหลายประเภทท่ีเขียนดวยจุดมุงหมายและวิธีการนําเสนอดวยสํานวนภาษาแตกตางกัน เชน 

บทความวิจารณ บทความแสดงความคิดเห็น บทความชีวประวัติ บทความสัมภาษณบุคคล บทความแนะนํา 

บทความทองเท่ียว เปนตน 

 
ขอเท็จจริง คือ ขอมูลท่ีเปนจริง มีหลักฐานประกอบใหนาเช่ือถือ มีสถิติ ตัวเลข ป พ.ศ.  ผลการวิจัยใหพิสูจน

ได 
 

ขอคิดเห็น คือ ขอมูลท่ีเปนความคิดเห็น การคาดคะเน การทํานายของผูเขียน ผูอานจะเห็นดวยหรือไมเห็น

ดวยก็ได 
 
ทรรศนะ คือ อารมณ ความรูสึก ความคิดและขอสันนิษฐานท่ีผูพูด หรือผูเขียนมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางมีเหตุผล 

มีความสอดคลองกับเรื่อง 
 

หลักการจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น 

          ๑. ต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน 

          ๒. อานเรื่องราวอยางคราวๆ พอเขาใจ และเก็บใจความสําคัญของแตละยอหนา 

          ๓. เมื่ออานจบใหต้ังคําถามตนเองวา เรื่องท่ีอาน มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร อยางไร 

          ๔. นําส่ิงท่ีสรุปไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวยสํานวนของตนเองเพื่อใหเกิดความสละสลวย 



145 
 

 

  

บทอานการจับใจความจากบทความ 

 

 

บทความเรื่อง “คืนยี่เปง” 

 ภาพของการลอยโคมนับพัน ๆ ใบขึ้นสูทองฟาในคืนลอยกระทงของชาวลานนาที่จัดขึ้นใน

วันข้ึน 15 คํ่าเดือน 12 โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมเปนภาพที่สรางความต่ืนตาต่ืนใจใหกับ

นักทองเที่ยวและจดจําประเพณียี่เปงใน แบบนั้นแทจริงแลวประเพณียี่เปงนั้นมีรายละเอียดมี

พิธีกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติของชาวลานนาทําใหประเพณียี่เปง

ยังคงเปนประเพณีที่ชาวลานนาถือปฏิบัติสืบตอมาอยางยาวนาน 

 ยี่เปงเปนภาษาลานนาแยกไดสองคําคือคําวายี่ที่หมายถึงเดือนที่สองหรือเดือนยี่ตามที่คน

ลานนาใชเรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปและคําวาเปงที่หมายถึงพระจันทรในคืนวันเพ็ญโดยชาว 

ลานนาจะเริ่มประเพณียี่เปงต้ังแตวันข้ึน 13 คํ่าจะเปนวันเตรียมขาวของสําหรับทําบุญที่วัดในวัน

ขึ้น 14 คํ่าและในคืนวันขึ้น 15 คํ่าก็จะนํากระทงไปลอยในแมน้ํา  

 ประเพณียี่เปงของชาวลานนานั้นอยูบนรากฐานความเช่ือเดียวกับประเพณีลอยกระทงใน

ภูมิภาคอื่นวัตถุประสงคสําคัญคือขอขมาแมพระคงคาบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาและส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวลานนาการเฉลิมฉลองงาน ประเพณีลอยกระทงแบบลานนานจะ

เปนการประดับตกแตงโคมตามบานเรือนจัดซุมประตูปาหรือซุมประตูเขาสูปรัมพิธีประกอบ

พิธีกรรมของหมู บานเขาวัดทําบุญทําทานฟงเทศนมหาชาติซึ่งจะตางจากการฉลองของภูมิภาคอื่น

ที่เนนกิจกรรมยามคํ่าคืนเชนการเผาเทียนเลนไฟการลอยประทีปลอยกระทง 

 ประเพณีปฏิบัติของชาวลานนาในเทศกาลยี่เปงหลัก ๆ แลวจะพาเขาวัดทําบุญเพ่ือความ

เปนสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวมีการตกแตงสถานที่ดวยซุมประตูปาประดับไฟสีตางๆตอน

หัวคํ่าจะพากันไปบูชาเทียนพระประธานใน วิหารโบสถเพ่ือสืบชะตารับโชคและสะเดาะเคราะห

โดยเทียนนี้จะใชไสเทียนเทาอายุของตัวเองหรืออาจจะเผ่ือไวเล็กนอยกระดาษสาที่เขียนคาถาวัน

เดือนปเกิดของคน ๆ นั้นเมื่อกลับมาบานก็จะจุดบูชาพระพุทธรูปที่บานจุดประทีปหนาบานจุด

ดอกไมไฟปลอยโคมลอย  
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แบบบันทึก KWL- Chart เรื่อง คืนยี่เปง 

   

 

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

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

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

 

   

 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

 

K  รูเรื่องอะไรบาง เก่ียวกับ “คืนยี่เปง” 

W  ตองการรูอะไรอีกบาง เก่ียวกับ “คืนยี่เปง” 

L  อานแลวรูอะไรบาง เก่ียวกับ “คืนยี่เปง” 
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แผนภาพความคิดเรื่อง คืนยี่เปง 

ช่ือ .........................................................นามสกลุ ..................................................ช้ัน.......... เลขท่ี .......... 

สรุปใจความสําคัญเรื่อง คืนยี่เปง 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนโยนออฟอารค 

สัปดาหท่ี    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒      ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หนวยท่ี ๔ เร่ือง สุภาษิตพระรวง หนวยยอย เร่ือง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน  จํานวน  ๒  คาบ  

วันท่ี ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครูผูสอน  นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย 

____________________________________________________________________________________________________ 

๑. มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

 ท ๑.๑ ม.๑/๙  มีมารยาทในการอาน 

๓. สาระสําคัญของหนวย/แนวคิดหลัก 

           การอานจับใจความเรื่องส้ัน คือ การอานท่ีผูอานตองเขาใจเนื้อเรื่อง จุดมุงหมายของเรื่องมุงคนหา

สาระของเรื่องหรือของหนังสือ แลวนําเรื่องท่ีอานมาสรุปรวบรวมหรือเรียบเรียงขอความใหเปนสํานวนภาษา

ของตนเอง การอานจับใจความจึงเปนพื้นฐานท่ีนําไปสูการอานระดับสูง เรื่องส้ัน เปนงานเขียนประเภทหนึ่ง           

ท่ีตองอาศัยทักษะการอานจับใจความ เพราะจะทําใหเขาเรื่องหรือประเด็นสําคัญท่ีผูเขียนนําเสนอไดดียิ่งข้ึน 

๔. สาระการเรียนรู/หนวยยอย 

 ๑. การจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 

 ๒. หลักการอานจับใจความจากเรื่องส้ัน 

๕. จุดประสงคนําทาง 

 ๑. นักเรียนบอกหลักการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ันไดถูกตอง 

 ๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ันไดถูกตอง 

 ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอาน 

๖. ทักษะ/กระบวนการสอน 

 - กระบวนการอาน 

 - กระบวนการเขียน 

๗. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 
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๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร)    

 ๘.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  - ใฝเรียนรู 

 ๘.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร) 

           - ความเช่ือ   

๙. บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู (ข้ันนํา – ข้ันสอน - ข้ันสรุป) 

       ช่ัวโมงท่ี ๑ – ๒ 

 ข้ันนํา 

    ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู ดังนี้ 

     ๒.๑ เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความและบอกหลักการอานจับใจความจากเรื่องส้ันได 

     ๒.๒ เขียนแผนภาพความคิดจากการอานจับใจความจากเรื่องส้ันได 

    ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากการอานจับใจความจากเรื่องส้ันได 

    ๒. ครูสอบถามนักเรียนวาเคยอานเรื่องส้ันเรื่องใดบาง 

    ๓. ครูใหนักเรียนดูภาพคนสองคนกําลังชวยเหลือกันกับภาพท่ีส่ือวาไมเหยียบย่ําคนอื่น จากส่ือการ

สอน Power Point พรอมท้ังสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณในภาพ 

 ข้ันสอน 

   ข้ันท่ี ๑ ข้ันกิจกรรมกอนการอาน K (What you know) 

       ๑. ครูแจกใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน ใหกับนักเรียน 

    ๒. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน หลังจากนั้นรวมกัน

อภิปรายและสรุปความรูจากการอานใบความรู จากนั้นครูผูสอนอธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ 

    ๓. ครทูบทวนวิธีการอานจับใจความ โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus ใหนักเรียนเขาใจอีกครั้ง 

    ๔. ครูเขียนช่ือเรื่องของเรื่องส้ัน “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง” บนกระดาน จากนั้นครูสนทนา

กับนักเรียนเกี่ยวกับช่ือเรื่องของเรื่องส้ันวามีความโดดเดนอยางไรบาง ใหนักเรียนแตละคนรวมกันแสดงความ

คิดเห็น และบันทึกความรูเกี่ยวกับช่ือเรื่องท่ีครูเขียนใหดูลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง K 

   ข้ันท่ี ๒ ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน W (What we want to know) 

    ๕. ครูแจกเรื่องส้ัน เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง ใหกับนักเรียน เพื่อฝกการอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องส้ัน 

    ๖. นักเรียนรวมกันต้ังคําถามในส่ิงท่ีตองการรูจากเรื่องส้ัน เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง

จากนั้นบันทึกคําถามลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง W 

    ๗. นักเรียนอานเรื่องส้ัน เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง แลวนักเรียนหาคําตอบจากคําถาม

ท่ีต้ังไวในชอง W หากอานเจอขอมูลใหม สามารถต้ังคําถามเพิ่มเติมในชอง W ได 
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 ข้ันท่ี ๓ ข้ันกิจกรรมหลังการอาน L (What you have learned)  

    ๘. นักเรียนบันทึกคําตอบท่ีไดจากการต้ังคําถาม ลงในแบบบันทึก KWL Plus ในชอง L 

    ๙. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายส่ิงท่ีไดเรียนรูท้ังหมดจากการอาน เรื่อง “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลด

คนอื่นลง” เพื่อตรวจสอบคําตอบอีกครั้ง 

 ข้ันท่ี ๔ ข้ันการสรางแผนภาพความคิด (Mapping) 

    ๑๐. นักเรียนนําขอมูลจากแบบบันทึก KWL Plus มาเรียบเรียงขอมูลเปนแผนภาพความคิด            

และนําขอมูลจากแผนภาพความคิดมาสรุปใจความสําคัญในรูปแบบความเรียงอีกครั้งในใบงาน 

 ข้ันสรุป 

    นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากบทเรียน 

๑๑. สื่อ/แหลงการเรียนรู  

                     - Power Point              

              - ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องส้ัน 

              - บทอานการจับใจความจากนิทาน เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง 

              - แบบบันทึก KWL Plus 

              - ใบงานแผนภาพความคิดและสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอื่นลง 

๑๒. การวัดและประเมินผล 

             - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

             - แบบประเมินการอานจับใจความ 

๑๓. บันทึกผลหลังการสอน 

      ๑. การดําเนินการจัดการเรียนรู                เปนไปตามแผน       ไมเปนไปตามแผน 

      ๒. ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู          มี        ไมมี 

          ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู  คือ 

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

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

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

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

๑๔.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู   

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 ลงช่ือ………………………………………….           ลงช่ือ ……………………………………....... 

      (นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย)                      (นางสาวสุนธิรา  ทรัพยประสานสุข) 

               ครูผูสอน       ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ - วัดผล 

 

 

 

  ลงช่ือ …………………………………………     ลงช่ือ  ……………………………………....... 

         (นางสาวสมคิด  นุมทอง)             (บาทหลวงนิพนธ  สิริวราวุธ) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู         ผูอํานวยการ 

       วันท่ี ……/ ……………../…….. วันท่ี ………../……………../…….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ตามรายการท่ีสังเกตนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

สนใจรวมกิจกรรม กลาแสดงออก 
ตอบคําถาม 

และแสดงเหตุผล 
รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 
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แบบประเมินการอานจับใจความ 

โดยใชเทคนิคการเรียนรู KWL Plus 

 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในชองวางท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 

 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

จําแนกใจความ

หลัก/ใจความรอง 

ลําดับ

ความสัมพันธ

ในเร่ือง 

เขาใจเนือ้หา

ภายในเร่ือง 

ไดอยางถูกตอง 

รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 
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ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความสําคัญจากเรื่องสั้น 
 

ความหมายของเร่ืองสั้น 

            เรื่องส้ัน หมายถึง บันเทิงคดีรอยแกวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคลายนวนิยายแตส้ันกวา โดยมี

เหตุการณในเรื่องและตัวละครนอย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบท้ิงใหคิด เปนตน การดําเนิน

เรื่องจะมุงเขาสูประเด็นหลักอยางรวดเร็ว ตนกําเนิดของเรื่องส้ันมาจากประเพณีการเลานิทาน ซึ่งมักจะปูโครง

เรื่องอยางคราว ๆ แลวเขาสูจุดสําคัญของเรื่องอยางรวดเร็วและเรื่องส้ันตองบรรจุคําประมาณ ๑,๐๐๐ – 

๑๐,๐๐๐ คํา อานรวดเดียวจบในเวลา ๕ นาทีหรืออยางมากไมเกิน ๔๐ นาทีใชเวลาอานนอย รูเรื่องทันอก

ทันใจ เปนอาหารวางของจิตใจในเวลาพักผอน เรื่องส้ันท่ีดียอมทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ลืมภารกิจกังวลได

ช่ัวขณะ ลักษณะเดนของเรื่องส้ันคือ มักมีเหตุการณหลักเพียงเหตุการณเดียว โครงเรื่องเดียว ฉากเดียว จํานวน

ตัวละครเพียงไมกี่ตัว และมีระยะเวลาต้ังแตตนจนจบเรื่องไมนานนัก 

ลักษณะของเร่ืองสั้น  

              ๑. ตองมีโครงเรื่อง (Plot ) โครงเรื่องคือ อุบายหรือกลวิธีท่ีจะสรางเรื่องให สนุกสนาน นาอาน โดย

การผูปมของเรื่องใหมีขอขัดแยง มีอุปสรรคเกิดข้ึนกบตัวละคร สวนใหญมักจะมีเพียงปมเดียว เมื่อตัวละคร

สามารถคล่ีคลายปญหาได อันเปนจุดสุดยอดของเรื่อง ซึ่ง เรียกวาจุดสุดยอดหรือจุด Climax เรื่องก็จบลง 

ยกเวนเรื่อง ส้ันชนิดผูกปมอาจมีหลายหลายปมหรือมีหลายขอขัดแยงหรือหลายปญหา 

    ๒. เรื่องส้ันตองมีจุดมุงหมายอยางเดียวและมีผลเพียงอยางเดียวคือแตละเรื่องจะแสดงความคิด 

หรือโลกทัศนแงใดแงหนึ่งของชีวิตเพียงอยางเดียว 

    ๓. ตองใชฉากนอยและมีชวงท่ีเกิดเหตุการณในเรื่องนอยคือกลาวถึงสถานท่ีท่ีเกิด เหตุการณ            

ไมกี่แหงและชวงเวลาท่ีตัวละครมีบทบาทในทองเรื่องก็กลาวอยางรวบรัด  

    ๔. เรื่องส้ันตองมีตัวละครนอยโดยเฉพาะตัวละครสําคัญควรมี 1 ตัวตัวประกอบ สัก 2 ตัวเทานั้น  

    ๕. มีขนาดส้ันคือเขียนอยางประหยัดถอยคํา 

องคประกอบของเร่ืองสั้น  

    ๑. การเปดเรื่อง เรื่องส้ันไมควรเปดเรื่องใหอืดอาดยืดยาวเชน เปดเรื่องดวยการ บรรยาย เชน เรื่อง

มอม ใหพระเอกกบนางเอกขับรถชนกันโดยการพรรณนาฉากการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ  

              ๒. การดําเนินเรื่อง ใหดําเนื่องตามโครงเรื่องท่ีวางไว เชน  

  ๒.๑ ดําเนินเรื่องตามเหตุการณกอนหลัง  

  ๒.๒ ดําเนินเรื่องโดยการเอาเหตุการณตอนทายข้ึนกอน  

  ๒.๓ ดําเนินเรื่อง โดยเลายอนไปยอนมา ดําเนินเรื่องไปจนถึงจุดไคลแมกซของเรื่อง (Climax) 

คือจุดสุดยอดของเรื่อง เปนจุดคล่ีคลายปมปญหา หรือจุดท่ีตอบขอสงสัยของผูอานนั้นเอง เชน ทําไมตองรีบ

เผาศพในวันท่ีตาย ฯลฯ  
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วิธีการบรรยายในการดําเนินเร่ือง  

        ๑. ผูแตงเปนผูนําเรื่องมาเลาตอ  

        ๒. ผูแตงเลาเรื่องโดยประสบเหตุเอง  

        ๓. ผูแตงเปนผูบรรยายเรื่องท้ังหมด 

   ๓. การปดเรื่อง เปนตอนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะผูอานตองการทราบวาเรื่องจะจบลงอยางไร เชน  

  ๓.๑ จบแบบหักมุม แบบท่ีผูอานคาดไมถึง  

  ๓.๒ จบแบบโศกนาฏกรรม เชน พระเอกตาย  

  ๓.๓ จบแบบสุขนาฏกรรม คือ จบลงดวยความสําเร็จ สมหวัง  

  ๓.๔ จบแบบเปนจริงในชีวิต เชน จบแบบฝากปญหาใหผูอานไปขบคิด  

ชนิดของเร่ืองสั้น  

       แบงออกเปน ๔ ชนิด คือ  

      ๑. เรื่องส้ันประเภทแสดงแนวคิด (Theme Story) คือ ผูเขียนมีอุดมคติหรือ ตองการช้ีให

ผูอานเห็นความจริงอยางใดอยางหนึ่งของชีวิต 

   ๒. เรื่องส้ันประเภทผูกเรื่อง (Plot Story) เรื่องส้ันประเภทนี้มีโครงเรื่องซับซอน นาฉงน และ

จบชนิดท่ีผูอานคาดคิดไมถึง หรือนึกไมถึงวาจะจบแบบนั้น  

  ๓. เรื่องส้ันประเภทท่ีเพงเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร (Character Story) เปนเรื่องส้ัน

ประเภทท่ีผูเขียนถือตังละครเปนใหญ และตองการจะเสนอลักษณะอยางหนึ่งของคนเปนสําคัญ  

  ๔. เรื่องส้ันประเภทท่ีถือฉากเปนสําคัญ (Atmophere Story) เปนการเขียนบรรยาย สถานท่ี

แหงหนึ่งซึ่งมีลักษณะท่ีทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดไปตามพฤติกรรมและตัวละครมี อุดมคติหรือตองการช้ีใหเห็น

ความจริงอยางหนึ่งของชีวิต 

หลักการจับใจความสําคัญจากเร่ืองสั้น 

          ๑. ต้ังจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน 

          ๒. อานเรื่องราวอยางคราวๆ พอเขาใจ และเก็บใจความสําคัญของแตละยอหนา 

          ๓. เมื่ออานจบใหต้ังคําถามตนเองวา เรื่องท่ีอาน มีใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร อยางไร 

          ๔. นําส่ิงท่ีสรุปไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวยสํานวนของตนเองเพื่อใหเกิดความสละสลวย 
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บทอานการจับใจความจากเรื่องสั้น 

 

เรื่องสั้นเรื่อง “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง” 

 อาจารยคนหนึ่งชวนลูกศิษยเดินเลนที่ชายหาด เดินไปไดซักพักอาจารยไดเริ่มสอนลูกศิษย

ดวยการใชไมเทาขีดเสนสองเสนลงไปบนผืนทราย เปนเสนคูขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต 

ตามลําดับ จากนั้นอาจารยไดถามขึ้นวา 

 “เธอสามารถทําใหเสน 3 ฟุต ยาวกวาเสน 5 ฟุต ใหหรือเปลา ไหนลองทําใหดูหนอยสิ” 

ลูกศิษยหยุดคิดครูหนึ่ง แลวก็ ลบรอยเสนที่ยาว 5 ฟุตนั้นใหส้ันลงเหลือเพียง 1 ฟุต ทําใหเสน 3 

ฟุตโดดเดนขึ้นมา แลวศิษยก็ถามอาจารย และขอความเห็นวา “แบบนี้ถูกหรือเปลาครับ” อาจารย

เขกกบาลลูกศิษยเบา ๆ แลวบอกวา “เหยียบหัวคนอื่นเพ่ือใหตัวเองอยูสูงขึ้น คนที่จะยกตนเองให

สูงขึ้น โดยการทํารายคูแขงนั้น ไมใชวิธีที่ถูกตองถาเลือกใชวิธีนี้ ชีวิตเธอก็มีแตจะลมเหลวไมพัฒนา 

ทางที่ดีควรเลือกวิธีที่จะยกตัวเองขึ้น โดยไมไปลดคนอื่นลง ” 

 แลวอาจารยก็ขีดเสน 2 เสนใหเทาเดิม คือ 3 ฟุต และ 5 ฟุต จากนั้นอาจารยก็สาธิตใหดู

ดวยการขีดเสน 3 ฟุตใหยาวข้ึนเปน 10 ฟุต แลวพูดวา "จงอยาคิดวาคูแขงของเธอคือศัตรู แตให

คิดวาเปนครูของเธอ ที่เธอจะตองพัฒนาตนเองใหเทียบเทาหรือดีกวา ที่จะทําใหเธอไดกาวไป

ขางหนาอยางสงางามคนที่พยายามจะเล่ือนตัวเองข้ึนไป โดยการฆานอง ฟองนาย และขายเพ่ือน 

ถึงแมจะทําใหสําเร็จ แตนั่นก็เปนความสําเร็จที่ปราศจากเกียรติคุณ ไมอาจเอยอางไดอยางเต็ม

ภาคภูมิ  

 การเล่ือนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไมชอบธรรม กับการเล่ือนตัวเองขึ้นไปโดยปลอยใหคนอื่นได

กาวไปตามวิถีทางของเขาอยางเสรีนั้น ยอมมีผลลัพธที่ตางกัน หากไรคูแขงแลวเราจะรูไดอยางไร

วาตัวเองมีศักยภาพในการทํางานขนาดไหน ไมมีอัปลักษณก็ไมรูจักสวยงาม นักสูที่ดีมักช่ืนชมคู

ตอสูที่เขมแขง เพราะคูตอสูที่ออนแอ จะทําใหชัยชนะของเขาไมยั่งยืนยง ดังนั้นเมื่อไดพบกับคูแขง

ที่แกรง และฉลาดลํ้า ก็ยิ่งทําใหเรารูจักขยับตัวเองขึ้นไปใหสูงสงยิ่งขึ้น การเล่ือนตัวเองขึ้นพรอมกับ

ลดคนอื่นลง เธออาจจะชนะ แตก็มีศัตรูตามมาดวย แตการเล่ือนตัวเองข้ึนโดยไมไปลดคนอื่นลง 

เธออาจเปนผูชนะ พรอมกับยังมีเพ่ือนแทเพ่ิมขึ้น และหนึ่งในนั้นอาจเปนคูแขงของเธอเองดวย"  
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แบบบันทึก KWL- Chart เรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง 

   

 

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

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

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

 

   

 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

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

 

K  รูเรื่องอะไรบาง เก่ียวกับ “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง” 

W  ตองการรูอะไรอีกบาง เก่ียวกับ “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง” 

L  อานแลวรูอะไรบาง เก่ียวกับ “ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง” 
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แผนภาพความคิดเรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง 

ช่ือ .........................................................นามสกลุ ..................................................ช้ัน.......... เลขท่ี .......... 

สรุปใจความสําคัญเรื่อง ยกตัวเองข้ึนโดยไมลดคนอ่ืนลง 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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โรงเรียนโยนออฟอารค 

สัปดาหท่ี    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑         ภาคเรียนท่ี ๒      ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หนวยท่ี ๔ เร่ือง สุภาษิตพระรวง หนวยยอย เร่ือง การทดสอบหลังเรียนการอานจับใจความ จํานวน ๒ คาบ  

วันท่ี ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ครูผูสอน  นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย 

____________________________________________________________________________________________________ 

๑. มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 

๓. สาระสําคัญของหนวย/แนวคิดหลัก 

           การทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความประเภทตาง ๆ คือ การทดสอบท่ีสรางข้ึนเพื่อใชวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดผล และประเมินผล ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ การทดสอบหลัง

เรียนเกี่ยวกับการจับใจความประเภทตาง ๆ จึงเปนการทดสอบท่ีดูพัฒนาการของผูเรียนเรียนในดานทักษะ             

การอานจับใจความสําคัญ จากนิทาน บทความ และเรื่องส้ัน เพื่อประเมินความสามารถดานการอาน            

จับใจความสําคัญของผูเรียน และปรับปรุงพัฒนาความสามารถดานการอานใหดียิ่งข้ึน 

๔. สาระการเรียนรู/หนวยยอย 

 ๑. การจับใจความสําคัญจากนิทาน บทความ และเรื่องส้ัน 

 ๒. ทดสอบหลังเรียน 

๕. จุดประสงคนําทาง 

 ๑. นักเรียนบอกหลักการอานจับใจความสําคัญจากนิทาน บทความ และเรื่องส้ันไดถูกตอง 

 ๒. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนจากการจับใจความสําคัญไดถูกตอง 

 ๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. ทักษะ/กระบวนการสอน 

 - กระบวนการอาน 

๗. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

 - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 

๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร)    

 ๘.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  - ใฝเรียนรู 
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 ๘.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามคุณคาพระวรสาร) 

           - การงาน / หนาท่ี   

๙. บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรู (ข้ันนํา – ข้ันสอน - ข้ันสรุป) 

 ข้ันนํา 

    ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู การทดสอบการอานจับใจความประเภทตาง ๆ  ดังนี ้

     ๑.๑ เพื่อฝกทักษะการอานจับใจความจากนิทาน บทความ และเรื่องส้ันท่ีไดเรียนไปแลว   

  ๑.๒ สรุปสาระสําคัญจากการอานจับใจความจากนิทาน บทความ และเรื่องส้ันได 

 ข้ันสอน 

       ๑. ครูทบทวนการอานจับใจความสําคัญประเภทตาง ๆ ใหกับนักเรียน 

    ๒. นักเรียนรวมกันตอบคําถามเกี่ยวกับการอานจับใจความประเภทตาง ๆ  

    ๓. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งรวมเนื้อหา นิทาน บทความ และเรื่องส้ัน จํานวน ๒๐ ขอ 

 ข้ันสรุป 

    ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่องการอานจับใจความ พรอมเสนอแนะเนื้อหาบางสวนใหกับนักเรียน

ไดแกไขปรับปรุง 

๑๑. สื่อ/แหลงการเรียนรู  

                     - แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความประเภทตาง ๆ               

๑๒. การวัดและประเมินผล 

             - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

             - แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความประเภทตาง ๆ               

๑๓. บันทึกผลหลังการสอน 

      ๑. การดําเนินการจัดการเรียนรู                เปนไปตามแผน       ไมเปนไปตามแผน 

      ๒. ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู          มี        ไมมี 

          ปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู  คือ 

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

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

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

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

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

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

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



161 
 

 

๑๔.  สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู   

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ………………………………………….           ลงช่ือ ……………………………………....... 

      (นางสาวณัฐวดี  ปนวิลัย)                      (นางสาวสุนธิรา  ทรัพยประสานสุข) 

               ครูผูสอน       ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ - วัดผล 

 

 

 

  ลงช่ือ …………………………………………     ลงช่ือ  ……………………………………....... 

         (นางสาวสมคิด  นุมทอง)             (บาทหลวงนิพนธ  สิริวราวุธ) 

       หัวหนากลุมสาระการเรียนรู         ผูอํานวยการ 

       วันท่ี ……/ ……………../…….. วันท่ี ………../……………../…….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ตามรายการท่ีสังเกตนักเรียน 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 

พฤติกรรม 

สนใจรวมกิจกรรม กลาแสดงออก 
ตอบคําถาม 

และแสดงเหตุผล 
รวม 

4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

         

       ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

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

                ........../……………/…………. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ 

คําอธิบาย 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความเปนแบบทดสอบหลังเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เพื่อวัดความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ โรงเรียน               

โยนออฟอารค จํานวน ๒๐ ขอ เวลา ๕๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

 คําถามแตละขอจะมีขอความใหอาน เมื่อนักเรียนอานจบแลวใหเลือกทําเครื่องหมายกากบาท X             

ทับขอ  ก ข ค ง ท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

________________________________________________________________________________ 

๑. การอานจับใจความและเขาใจเรื่องท่ีอานอยางมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับคุณสมบัติสําคัญขอใด 

 ก. รูศัพทมาก 

 ข. มีสมาธิในการอาน 

     ค. มีความมุงหมายใครรูเรื่อง 

     ง. อานในใจโดยไมตองเคล่ือนไหวริมฝปาก 

๒. ขอใดคือจุดมุงหมายของการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. เมื่ออานแลวสรุปหรือยอเรื่องได 

 ข. เมื่ออานแลวสามารถจําคําประพันธชนิดตาง ๆ ได 

     ค. เมื่ออานแลวสามารถปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําได 

     ง. เมื่ออานแลวสามารถคาดการณและหาความจริงแสดงขอคิดเห็น 

๓. ขอใดไมใชข้ันตอนการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. อานซ้ํา 

 ข. อานผาน ๆ 

     ค. อานทบทวน 

     ง. อานใหละเอียด 

๔. บุคคลใดไมมีพื้นฐานในการอานจับใจความสําคัญ 

 ก. แอนไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออานเรื่องพระอภัยมณีจึงไมคอยเขาใจ 

 ข. อรไดฉายาวา หนอนหนังสือเพราะชอบอานหนังสือทุกประเภท 

     ค. อีฟอานหนังสือทุกประเภทและมีการจดบันทึกความรูจากการอาน 

     ง. ออมอานเรื่องแกนขาวไดอยางรวดเร็วและเขาใจ เพราะเคยทํานามากอน 
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๕. “ตํารวจจับโจรท่ีปลนรานทองสุพัตราในตัวเมืองจังหวัดชลบุรี เม่ือวานนี้” ใจความสําคัญคือขอใด 

 ก. ตํารวจจับโจร 

 ข. โจรปลนรานทอง 

     ค. รานทองในจังหวัดชลบุรี 

     ง. โจรปลนรานทองเมื่อวานนี้ 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ ๖ – ๘ 

 ลาตัวหนึ่งบรรทุกเกลือเต็มหลังมาจากริมทะเล ระหวางทางกลับบานตองขาม ลําธาร บังเอิญลาล่ืนจน

ลมลง เกลือก็ละลายไปกับน้ําเสียมาก เมื่อเดินทางตอไปมันจึงรูวาเบาหลังและสบายดี ครั้งตอไปเมื่อเจานายไป

ซื้อเกลือท่ีริมทะเลอีก ลาก็แกลงล่ืนในลําธารอีกเพื่อจะไดไมตองแบกเกลือหนัก ๆ กลับบาน เจานายของลา

รูทันอุบาย จึงไดพาลาไปซื้อฟองน้ําและบรรทุกใสหลังลา แมจะรูสึกวาไมหนักมาก แตลาก็ยังแกลงลมในลําธาร 

เชนเดิมอีก คราวนี้น้ําจึงซึมเขาไปเต็มเนื้อฟองน้ําจนชุมโชก ลาจึงตองบรรทุกของท่ีมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนกวาเดิมอีก

หลายเทาตัว  

จาก หนังสือนิทานอีสปรอยเรื่อง 

 

๖. ลาตัวเบาข้ึนเพราะเหตุใด 

  ก. เกลือหลนหายตามทาง 

 ข. เกลือละลายไปกับน้ํา 

  ค. เจานายเอาเกลือไปขาย 

  ง. เกลือถูกน้ําฝนละลายเกือบหมด 

๗. นายจัดการกับลาอยางไร 

  ก. ใหแบกเกลือมากกวาเดิม 

  ข. เอาเกลือปนกับหินใหลาแบก 

 ค. ใสฟองน้ําใหลาแบก 

  ง. ใสฟองน้ําเปยกชุมใหลาแบก 

๘. นิทานเรื่องนี้สอนวาอยางไร 

  ก. ตองซื่อตรงตอหนาท่ี 

  ข. รูจักเอาตัวรอดเปนยอดดี 

 ค. หนักเอาเบาสู 

  ง. หลังสูฟาหนาสูดิน 
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 “ชาวสวนมีลูกมากคนหนึ่ง เมื่อเจ็บใกลจะตายใครจะสอนลูกใหรูจักบํารุงสวน ครั้นจะสอนตรง ๆ ก็เกรง

วาลูกจะไมทําจึงคิดสอนในทางออม บอกกับลูกวา สมบัติของพอฝงไวในสวนใหเจาไปขุดเอาเองเถิด แลวชาวสวน

ก็ตายไป พวกลูก ๆ อยากไดสมบัติของพอ จึงพากันไปขุดหาดูจนท่ัวสวนก็ไมพบ พอส้ินปนั้นตนไมในสวนเม่ือ

ไดรับการพรวนดินก็งอกงามออกผลดก ลูกของชาวสวนไดเก็บเอาไปขายไดเงินมากกวาปกอน ๆ” 

 

 แคลเซียมชวยปองกันไมใหกระดูกพรุน การเพิ่มแคลเซียม ใหแกรางกายจึงนับวาเปนประโยชน         

อยางยิ่ง อาหารพื้น ๆ ท้ังน้ํานม ขนมจีนน้ํายา กุงแหง กะป ผักใบเขียว ปลาตัวเล็กท่ีกินไดท้ังตัว หรือเตาหูเหลือง 

ลวนเปนอาหารท่ีสูงดวยแคลเซียมท้ังส้ิน 

 

ใหนักเรียนอานนิทาน แลวตอบคําถามขอ ๙ – ๑๐ 

 

 

 

 

 

๙. ควรต้ังช่ือเรื่องนี้วาอยางไร 

 ก. ชาวสวนเจาปญญา   

 ข. ชาวสวนกับลูก 

 ค. ชาวสวนลูกมาก  

 ง. สมบัติชาวสวน 

๑๐. ขอคิดท่ีไดจากเรื่องนี้คืออะไร 

 ก. ควรสอนคนโลภโดยทางออม 

 ข. ควรสอนคนโงโดยทางออม 

 ค. ควรมีความเพียรจึงจะประสบความสําเร็จ 

 ง. ควรมีความสามัคคีจึงจะประสบความสําเร็จ 

ใหนักเรียนอานบทความนี้ แลวตอบคําถามขอ ๑๑ – ๑๒  

  

  

 

 
 

๑๑. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

  ก. อาหารพื้น ๆ มีแตแคลเซียม 

  ข. แคลเซียมปองกันโรคกระดูกพรุน 

  ค. เราตองกินอาหารพื้น ๆ เปนประจํา 

  ง. เราจําเปนตองเพิ่มแคลเซียมใหรางกาย 
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๑๒ . คําวา “อาหารพื้น ๆ” มีความหมายวาอยางไร 

  ก. อาหารพื้นเมือง 

  ข. อาหารประจําวัน 

  ค. อาหารท่ีมีแคลเซียม 

  ง. อาหารท่ีหาซื้อไดงาย 

ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ๑๓ – ๑๕ 

 นกพิราบสีชมพูมีถ่ินฐานอยูบนเกาะมอริตัสในทวีปแอฟริกา อาศัยอยูในปาละเมาะอาหารของพวกมัน

คือ ดอกไม ผลไม และเมล็ดพืชเล็ก ๆ นกพิราบสีชมพู มีจํานวนลดลงเปนอยางมาก เนื่องมาจากการลาของ

มนุษย  ปจจุบันนกพิราบสีชมพูมีอยูในปาประมาณ ๒๕ ตัว และในสวนสัตวประมาณ ๒ ตัว 

 

๑๓. ขอความนี้กลาวถึงสัตวชนิดใด 

    ก. นกพิราบสีเทา     

    ข. นกพิราบสีชมพู  

    ค. นกพิราบสีขาว     

          ง. นกพิราบพันธุใหม 

 

๑๔. ขอความนี้กลาวถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ท่ีอยูอาศัยของนกพิราบสีชมพู 

    ค. ประวัติของนกพิราบสีชมพ ู   

    ง. ปริมาณจํานวนนกพิราบ 

 

๑๕. จากขอความขางตน ไมไดกลาวถึงส่ิงใด 

    ก. อาหารของนกพิราบสีชมพ ู   

    ข. ถ่ินท่ีอยูของนกพิราบสีชมพู 

    ค. จํานวนของนกพิราบสีชมพู   

    ง. รูปรางลักษณะของนกพิราบสีชมพู 
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 เชาวันเสาร แมชวนปนกับปานไปเก็บผักท่ีทองนา กอนไปแมเตือนปนกับปานวา เดินไปนะอยาวิ่ง แตปน

ไมฟงแอบกระซิบชวนปานวา ปานเราวิ่งแขงกันไปเก็บดอกไมกันไหมละ ปานบอกวา ไมหรอกพี่ แมไมใหวิ่ง ดังนั้น

ปนจึงวิ่งไปตามลําพัง เพื่อเก็บดอกไมและจับผีเส้ือ และแมลงท่ีกําลังบินตอมเกสรดอกไม สวนปานเดินขามคลอง

เล็ก ๆ ไป โดยมีไมไผเปนทางขาม แตปนรีบรอนและไมไดระมัดระวังการขามสะพาน ทันใดนั้น ปานก็ไดยินเสียง

รองวา “โอย! ชวยดวย แลวรางของปนก็ตกลงไปในน้ํา แมรีบวิ่งมาชวยไวทันและสอนปนวาทีหลังอยาประมาท 

เพราะอาจทําใหเสียชีวิตได 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๖ – ๑๗ 

ยิ่งกวานํ้าใจ 

 คืนนั้นฝนตก อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน ขณะท่ีดิฉันกําลังยืนรอรถประจําทางอยูคนเดียว รถประจําทาง

คันหนึ่งวิ่งเขามาจอดตรงปายท่ีดิฉันยืนอยูหญิงชราคนหนึ่งคอย ๆ ตะเกียกตะกายลงจากรถ แลวเดินตรงมา

ทางท่ีดิฉันยืนอยูอยางเช่ืองชา    

 "แมหนูรถประจําทางคันตอไปจะมาถึงเมื่อไหรจะ?" หญิงชราผูนั้นถามดิฉัน  

 ดิฉันจึงถามแกวา "แลวคุณยายจะไปรถสายไหนละคะ ?" พอแกบอก ดิฉันก็อุทาน เสียงดังล่ัน  

 "อาว ! ก็คุณยายเพิ่งลงมาจากรถคันนั้นเมื่อกี้นี้เองนี่คะ"  

 "เออ" หญิงชราตอบตะกุกตะกกัอยางอาย ๆ  

 "คือวา...บนรถคันเมื่อกี้นี้ มีชายหนุมพิการคนหนึ่งข้ึนมา แตไมมีใครลุกใหเขานั่งเลย ยายรูวาถาคนแก ๆ 

อยางยายลุกใหเขานั่ง เขาคงจะอายแน ๆ ยายเลยทําเปนวาจะลงเสียท่ีนี่ พอยายกดกริ่งใหรถจอด เขาก็เดินมา

นั่งตรงท่ียายไดโดยไมตองอึดอัดใจสวนยายก็...เออ...รถประจําทางมันมีเสมอไมใชหรือจะ แมหนู ?" 

 

๑๖. คุณยายในบทสนทนาเดินทางมาดวยพาหนะอะไร  

 ก. รถยนต  

 ข. รถประจําทาง  

 ค. รถจักรยานยนต  

 ง. รถสามลอ  

๑๗. คุณยายลงจากรถมาเพื่ออะไร  

 ก. เพื่อลุกใหคนพิการนั่ง  

 ข. เพื่อไปท่ีตอไป  

 ค. ลงสายผิด  

 ง. เพื่อตองการถามผูหญิงคนนั้น 

 

อานเร่ืองสั้นตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๘ – ๒๐ 
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๑๘. แมชวนปนกับปานไปทําอะไร  

 ก. เก็บดอกไม  

 ข. เก็บผัก 

 ค. จับแมลง  

 ง. จับปลา 

๑๙. เพราะเหตุใดปนจึงตกลงไปในน้ํา 

 ก. เพราะปานผลักลงไป  

 ข. เพราะกระโดดขามสะพาน 

 ค. เพราะรีบรอนไมระวัง  

 ง. ไมมีขอถูก 

๒๐. “อดีต” หมายถึงขอใด 

 ก. เกาแก  

 ข. เวลาท่ีลวงเลยมาแลว 

 ค. ส่ิงท่ียังมาไมถึง  

 ง. ระลึกได 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวณัฐวดี ปนวิลัย 

รหัสนักศึกษา  59131109026  

วัน เดือน ปเกิด   29 มีนาคม 2541  

ท่ีอยูปจจุบัน   38/2 หมู 6 ซอยพัฒนา ถนนบานแพว – พระประโทน ตําบลหลักสาม  

   อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ)  

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

   ปจจุบันศึกษาอยูระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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