
 

  

  

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรัก
การอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

EFFECTS OF INSTRUCTION USING KWHLAQ STRATEGY ON 
READING COMPREHENSION AND THE READING HABITS OF SEVENTH GRADE 

STUDENTS 
 

จรรยา เกิดแก้ว  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

  

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ
และนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

 

จรรยา เกิดแก้ว  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

  

EFFECTS OF INSTRUCTION USING KWHLAQ STRATEGY ON 
READING COMPREHENSION AND THE READING HABITS OF SEVENTH 

GRADE STUDENTS 
 

JANYA KIRDKAEW 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Educational Science & Learning Management)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ที่มีตอ่ความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการ
อา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

ของ 
จรรยา เกิดแก้ว 

  
ได้รับอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศภุวรรณ สจัจพิบลู) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี) 

  

  

............................................... กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศภุวรรณ สจัจพิบลู) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ท่ีมีตอ่ความสามารถ
ในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ผู้ วิจยั จรรยา เกิดแก้ว 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุวรรณ สจัจพิบลู  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความ

และนิสยัรักการอ่านของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี 
KWHLAQ  2) เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กบัการจดัการเรียนรู้ตามแนว
การสอนแบบปกติ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
จอมสรุางค์อปุถมัภ์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 
3 จ านวน  2 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  82 คน  ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Sampling) 
เน่ืองจากจดัแบ่งชัน้เรียนแบบคละความสามารถ แล้วจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 
จ านวน  41 คน  และกลุ่มควบคุม  1 ห้องเรียน  จ านวน  41 คน  เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ  2) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนว
การสอนแบบปกติ 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ และ 4) แบบวดันิสยัรัก
การอา่น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิติพืน้ฐานค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD)  Hotelling T2 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 
ผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
มีความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านหลังทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี KWHLAQ มีความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านสูงกว่านักเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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The purposes of this research as follow 1) to compare reading 

comprehension and the reading habit of seventh grade secondary school students 
before and after they taught using the KWHLAQ strategy; and 2) to compare reading 
comprehension and reading habits of seventh grade secondary school students taught 
using KWHLAQ strategy with those taught conventional instruction. The samples in this 
study were 2 classrooms of seventh grade secondary school students at Chomsurang 
Upatham School under authority of the Secondary Eduactional Service Area, Office 
Three, in the Phranakon Sri Ayutthaya province. There were eighty -two students chosen 
by cluster sampling,forty-one students in the experimental group and forty-one students 
in the control group. The research instruments include 1) lesson plans with a KWHLAQ 
strategy; 2) lesson plans for conventional instruction; 3) reading comprehension ability 
test; and 4) reading habits test. The data were analyzed by mean (M), standard 
deviation (SD) Hotelling T2 and one-way MANOVA. The results revealed the following: 1. 
Reading comprehension and the reading habits of seventh grade secondary school 
students taught with by KWHLAQ strategy posttest were significantly higher than the 
pretest at .05 level; and 2. Reading comprehension and reading habits of seventh grade 
secondary school students taught with a KWHLAQ strategy was significantly higher than 
those taught using conventional instruction at .05 level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ทกัษะการอา่นเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงตอ่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก
ปัจจบุนัวิทยาการในด้านตา่ง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทกัษะการอา่นจึงเป็นเคร่ืองมือ ในการ
แสวงหาความรู้ ดงัท่ี กลัยา ยวนมาลยั (2539: 9) ได้กลา่ววา่ วิธีการติดตามความก้าวหน้ามีหลาย
วิธี การอ่านหนังสือเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโลกได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยัง
เป็นสิ่งส าคัญ ท่ีจะช่วยสร้างความส าเร็จในชีวิต ผู้ ท่ีมีความสามารถในการอ่านมีโอกาส
เจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคญัซึ่ง
เป็นทักษะพืน้ฐานของการอ่านท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่น ดงัท่ี  ฉวีลกัษณ์ 
บุณยะกาญจน (2557: 23) และศิวพร โกศิยะกุล (2546: 13) กล่าวถึงความส าคญัของ การอ่าน
จับใจความไว้ว่า การอ่านจับใจความเป็นเค(เบญจรัตน์ ป่ินเวหา, 2549)ร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ท่ีท าให้ได้รู้จักโลกท่ีกว้างขึน้ ช่วยในการปรับตวัให้ทันต่อโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าให้ทันต่อเหตกุารณ์ท่ี
เปลี่ยนไป เกิดประโยชน์แก่มนษุย์ทุกด้าน ทุกโอกาส ทัง้ในด้านการศึกษาหาความรู้การประกอบ
อาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับท่ี ศิวกานต์ ปทุมสตูิ (2540: 15) และสนุันทา มั่น
เศรษฐวิทย์ (2547: 159) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจับใจความส าคญัไว้วา่ การอ่านจับ
ใจความเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ ความคิด สง่เสริมการพฒันาชีวิตและความสามารถในการอา่นของ
คนในชาติ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของชาติ เช่นเดียวกับบันลือ พฤกษะวัน (2538: 48) และ
เบญจรัตน์ ป่ินเวหา (2549: 49) ท่ีกล่าววา่ การอา่นจบัใจความเป็นการอา่นท่ีมีความจ าเป็นอย่าง
ย่ิงเน่ืองจากการอ่านจับใจความเป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องท าความเข้าใจในเนือ้เร่ืองเพ่ือให้ได้รับ
ความรู้จากเร่ืองท่ีอา่นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ความรู้ ความบนัเทิงและได้พฒันาทักษะทางภาษา 
ดงันัน้แล้วการพฒันาทกัษะการอา่นให้มีประสิทธิภาพจึงเร่ิมต้นมาจากพืน้ฐานการอา่นจบัใจความ
ส าคญั  

หลักสูตรการศึกษาของชาติก็ ได้เห็นความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญ
เช่นเดียวกัน เห็นได้จากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอา่น มาตรฐาน ท 1.1 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
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และมีนิสยัรักการอ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1  
การอา่น ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก าหนดตวัชีว้ดัให้ผู้ เรียนจับใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่น 
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัในการอา่นจบัใจความซึ่งเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัของการอ่าน การพัฒนา
ความสามารถในการอา่นจบัใจความจึงมีความส าคญัอย่างย่ิงในการอา่นระดบัท่ีสงูขึน้ 

นอกจากการพัฒนาความสามารถในการอ่านจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา                
ผู้ เรียนแล้ว การเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะการอ่านท่ียั่งยืน นิสยัรักการอ่าน คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการอา่นอย่าง
สม ่าเสมอจนเกิดความเคยชินและปฏิบตัิต่อเน่ืองจนเป็นนิสยั ชอบอ่านหนังสือและสามารถอ่าน
สารได้ทกุประเภท ทุกท่ี ทุกโอกาส มีความพอใจท่ีจะอ่านโดยไม่ต้องมีผู้ ใดบังคบั ดงัท่ีสมใจ ทอง
เรือง (2537: 18) และศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 34) ให้ความหมายของนิสัยรักการอ่าน
สอดคล้องกันว่า นิสยัรักการอ่านเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีชอบอ่านหนังสือโดยจะกระท าเป็น
ประจ าด้วยความมุง่มัน่ อา่นเป็นประจ า เคยชินในการอ่านจนเป็นนิสยั แม้บางครัง้จะมีปัญหาและ
อปุสรรคต่อการอ่านก็ไม่ย่อท้อ ผู้ ท่ีมีนิสยัรักการอ่านย่อมอ่านทุกอย่างท่ีเป็นวสัดสุ าหรับการอ่าน
และสามารถอ่านได้ทุกสถานท่ีทุกโอกาส เช่นเดียวกับปราณี รัตนัง (2541: 10) ท่ีให้ความหมาย
ของนิสัยรักการอ่านว่า หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับความสนใจในการอ่าน                           
มีความพร้อมและความพยายามในการอ่านซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน
จนกระทัง่สภาพจิตใจ เกิดความสนใจท่ีจะอ่าน จิตใจถูกกระตุ้นให้อยากอา่น แสดงพฤติกรรมด้วย
การใช้เวลาว่างเพ่ือการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่าน มีสมาธิในการอ่าน มีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน 
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นจุดเ ร่ิมต้นท่ีจะท าให้เกิดความใฝ่รู้และต่อยอดการเรียนรู้             
อย่างไมม่ีท่ีสิน้สดุและมีความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะการอา่น ดงัท่ีมณีรัตน์ สกุโชติรัตน์ (2537: 
87) กล่าววา่ การปลกูฝังนิสยัรักการอ่านเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากชีวิตประจ าวนัของการ
เป็นนักเรียนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่านทั่วไป 
หากนักเรียนได้รับการสอนอ่านอย่างมีระบบจะท าให้สามารถอา่นหนงัสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินใจ เห็นคุณค่าและซาบซึง้ในวรรณกรรมท่ีอ่านเด็กจะชอบอ่าน
หนังสือจนติดเป็นนิสยั การมีความสามารถในการอ่านหนังสือควบคู่กับการมีนิสยัรักการอ่านจะ
สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาตา่ง ๆ สงูขึน้ เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีนิสยัรักการ
อา่น ย่อมมีสว่นช่วยให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตการท างานและการเข้าสงัคม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัย                
รักการอ่านมีความสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากนิสยัรักการอ่านเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
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การอ่านท่ียั่งยืน มีเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน สนใจศึกษาหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งมีส่วนพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความให้ดีย่ิงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Lorna (2015b: 62)                 
ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านกับการรู้ศัพท์และความสามารถใน               
การอา่นจับใจความ ผลการวิจัยพบวา่ความสมัพันธ์ระหว่างนักเรียนท่ีมีนิสยัรักการอ่านต่อการรู้
ค าศพัท์และความสามารถในการอา่นจบัใจความอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการอ่านจะเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญ แต่จากผลการประเมิน
สมรรถนะด้านการอ่านของเด็กไทยในระดับนานาชาติ หรือการสอบ PISA  (Programme for 
International Student Assessment : PISA) ในปี 2559 ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 15 ปี จ านวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียน ทุกสงักัดการศึกษา พบว่าเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการอา่น 409 คะแนน (ค่าเฉล่ีย OECD 493 คะแนน) จะเห็นวา่คะแนนเฉล่ียของเดก็ไทยน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของผู้ เข้าสอบในประเทศกลุ่ม OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) จ านวน 37 ประเทศและเมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการประเมินของ
นกัเรียนไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.2556 – 2559 พบว่าในระยะ 4 ปีนี ้ผลคะแนนการอ่านของนักเรียนไทย
ตกต ่าท่ีสดุ รายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 1 

 
 

ภาพประกอบ 1 แนวโน้มผลการประเมนิของนกัเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2015 
 

จากผลการทดสอบดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านของเดก็ไทยลดลง 
สอดคล้องกบัการส ารวจการอา่นหนงัสือของเดก็ไทยจากส านกังานสถิติแห่งชาติและส านกัอทุยาน 

การเรียนรู้ (TK Park) ส ารวจการอา่นของประชากรไทยประจ าปี 2558 โดยปี 2558 เป็น
ปีแรกท่ีขยายค านิยามการอ่านในการส ารวจ ให้รวมการอ่านข้อความในสื่อสงัคมออนไลน์ อาทิ              
เฟซบุ๊ ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เอสเอ็มเอสและอีเมลจากกลุ่มตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน 
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พบว่า อตัราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป ลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 
77.7 ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 4.1  

ปัญหาการอ่านดังกล่าวอาจเกิดขึน้ได้จากสาเหตุหลายประการ ประการส าคัญ คือ                    
วิธีสอนของครูท่ีไม่ได้ฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติการอ่าน ขาดการสร้างแรงจูงใจหรือชีใ้ห้เห็นถึง
ประโยชน์ของการอ่าน ท าให้ผู้ เรียนขาดแรงจูงใจ เป้าหมายในการอ่านและไม่เห็นความส าคัญ               
ของการอ่าน ดังท่ีสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 9) กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีสอน                  
อย่างแท้จริง มีความรู้ในเก่ียวกบัการสอนอา่นไมเ่พียงพอ เช่น จิตวิทยาในการอา่น อีกทัง้การสอน
ของครูส่วนใหญ่ไม่ได้น าสื่อหรือกลวิธีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับ  
การฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างเต็มท่ี ในขณะท่ีสนุันท์ ประสานสอน (2544: 5) กล่าวว่า สาเหต ุ               
ท่ีท าให้เกิดปัญหาข้างต้น คือ ครูบางสว่นไมไ่ด้จบสาขาภาษาไทยโดยตรงจึงไมส่ามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านการสอนของครูเน้นไปท่ีการสอนอ่าน                
ให้ถูกต้องตามหลกัการอ่าน และเน้นการอ่านออกเสียงมากกวา่การอา่นจบัใจความ รวมทัง้ระดบั
ความสามารถในการอ่านของผู้ เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน จึงท าให้สมรรถภาพด้านการอ่าน                    
จับใจความของผู้ เรียนอยู่ในระดับต ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ นอกจากนี ้วิธีสอนของครูยังไม่ส่งเสริม                       
ให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอ่าน ดงัท่ีฉวีลกัษณ์ บณุยะกาญจน (2557: 126) ได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุสง่ผล
ให้เด็กไม่มีนิสยัรักการอ่าน สว่นหนึ่งเกิดจากการจัดเรียนการสอนของครูไม่เอือ้อ านวยตอ่การฝึก
นิสยัรักการอ่าน ครูไม่ได้ฝึกให้นักเรียนเรียนจากห้องสมดุ นั่นคือไม่ได้ฝึกการเรียนแบบค้นคว้า
รายงาน อีกทัง้ผู้ปกครอง ครู บรรณารักษ์ ผู้ใกล้ชิดมกัจะให้นักเรียนอา่นแตห่นงัสือเรียน ห้ามอา่น
หนงัสืออ่ืน ๆ เมื่อเห็นวา่อา่นหนงัสืออ่ืนก็มกัถกูท าโทษ ท าให้ไมเ่กิดนิสยัรักการอา่นตัง้แตใ่นวยัเด็ก
สืบเน่ืองมาถึงตอนโต   

ด้วยเหตนีุ ้การแก้ปัญหาจึงต้องค้นหากลวิธีการสอนอ่านท่ีช่วยส่งเสริมทัง้ความสามารถ
ในการอา่นและนิสยัรักการอา่นให้แก่ผู้ เรียน KWHLAQ เป็นกลวิธีท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันา
ทักษะการอ่านจับใจความและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ เรียนได้ โดยกลวิธีดังกล่าว                   
บาแรลล์  (Barell, 2008: 6) ได้พัฒนาต่อยอดจากกลวิธี KWLซึ่งเป็นกลวิธี ท่ีช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจผ่านการกระตุ้ นความรู้เดิมก่อนอ่าน การสร้าง
จดุมุง่หมายในการอา่นและการทบทวนความรู้หลงัจากบทอา่น โดยมีกระบวนการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ขัน้ K (Know) เป็นขัน้ส ารวจความรู้เดิมหรือสิ่งท่ีนักเรียนเคยรู้มาแล้ว ขัน้ W (Want) เป็นขัน้ท่ีให้
นกัเรียนระบสุิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ และขัน้ L (Learn) เป็นขัน้สรุปความรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้หลงัจาก
การอา่น บาแรลล์ได้ท าการเพ่ิมขัน้ตอนการสอนขึน้อีก 3 ขัน้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
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เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ท่ี เช่ือว่าการเรียนรู้จากปัญหาเป็นกระบวนการของ                  
การส ารวจเพ่ือจะตอบค าถามสิ่งท่ีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยและความไม่มั่นใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงท่ีมีความซบัซ้อน ปัญหาท่ีใช้ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหา
ท่ีไม่ชัดเจน มีความยากหรือข้อสงสยัมากสามารถตอบค าถามได้หลายค าตอบ สอดคล้องกับท่ี                 
บอรอส์และแทมบริน (Barrows; &Tamblyn. 1980: 18 อ้างอิงจากพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 42) 
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นผลของกระบวนการท างานท่ี            
มุง่สร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา  ตวัปัญหาจะเป็นจุดตัง้ต้นของกระบวนการเรียนรู้และ
เป็นตวักระตุ้นการพฒันาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุลและการสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจกลไกของตวัปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ ขัน้ H (How) คือ 
ขัน้ ท่ีให้ผู้ เรียนคิดหาวิธีค้นคว้าค าตอบท่ีตนเองต้องการรู้ ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียน
ประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการอา่นออกมาในรูปแบบต่าง ๆ และขัน้ Q (Question) คือ ขัน้ท่ีให้
ผู้ เรียนตัง้ค าถามชดุใหม่ท่ีสนใจเพ่ือตอ่ยอด การเรียนรู้ ขัน้ตอนทัง้สามเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนให้
ได้ใช้กระบวนการสืบเสาะในการค้นหาความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้นัน้มาประยกุต์ใช้กบัวิชา
อ่ืนหรือในชีวิตประจ าวนัได้ 

กลวิธี KWHLAQ จึงเป็นกลวิธีท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ค้นหาจดุมุง่หมาย 
ในการอ่าน สืบค้นข้อมลูด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน าความรู้ท่ีได้รับมาพฒันาตอ่ยอดเป็น

ชิน้งานรวมทัง้มุง่เน้นให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามเพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นในการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมผา่นแนว
ทางการสืบค้น 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ K (Know) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความรู้เดิมท่ีตนเคยรู้  
ขัน้ W (Want) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีตนเองต้องการรู้และจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม ขัน้ H 
(How) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุวิธีการท่ีจะเข้าถึงแหล่งข้อมลู เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบท่ีต้องการภายใต้
เวลาท่ีจ ากัด ขัน้ L (Learning) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ข้อมูลและผลการค้นคว้ากับวิชาต่าง ๆ หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และขัน้ Q 
(Question) คือ ค าถามชุดใหม่ท่ีเกิดขึน้หลังจากการค้นคว้าแล้วจะมีวิธีหาค าตอบเหล่านัน้ได้
อย่างไรในวิชาหรือบทเรียนถัดไป โดย 3 ขัน้ตอนแรก จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน               
จบัใจความให้แก่ผู้ เรียน ดงัท่ีวชัรา เลา่เรียนดี (2547: 90) ได้กลา่วไว้วา่ กลวิธี KWL เป็นกลวิธีสอน
อา่นเพ่ือความเข้าใจด้วยการให้นักเรียนอ่านและเขียนข้อความลงในช่องท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เรียนท าความเข้าใจกับเนือ้เร่ือง อีกทัง้ยังพัฒนาความสามารถในการอ่านได้เร็วย่ิงขึน้                    
สว่นขัน้ตอนท่ีเพ่ิมขึน้อีก 3 ขัน้ จะช่วยเพ่ิมแรงจงูใจใฝ่รู้ และท าให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์จากการอา่น  
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านท่ีศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 
54) กล่าวไว้วา่ กิจกรรมสง่เสริมรักการอ่านควรมีความเร้าใจสามารถท าให้บคุคลท่ีเป็นเป้าหมาย
เกิดความอยากอา่นหนงัสือ และควรเป็นกิจกรรมท่ีจงูใจให้เกิดความพยายามท่ีจะอา่นให้แตกฉาน
เพ่ือจะได้รู้เร่ืองราวท่ีน่าสนกุท่ีมีอยู่ในหนังสือ รวมทัง้ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้น แนะน าให้อยากรู้
อยากเห็นเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในหนังสือ อยากอ่านให้รู้รอบและลึกซึง้ เปิดความคิดให้กว้าง                
เมื่ออ่านแล้วก็อยากอ่านอีกเร่ืองหนึ่งต่อไป เกิดความรู้สึกว่าหนังสือท้าทายให้อ่าน วิจารณ์ 
ประเมินคา่และอยากน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้  

จากขัน้ตอนของกลวิธี KWHLAQ สะท้อนให้เห็นว่า กลวิธีดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านได้ ดงัท่ีพนิดา สมยัคมสนั (2555: 48)   
ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค KWL Plus ตอ่การอา่นเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัราชโอรส ผลการวิจยัพบวา่ คา่เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิในการอ่านโดยรวมจากการทดสอบ
ความสามารถในการอา่นก่อนและหลงัเรียนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง นอกจากนีร้ัตนา เจงพิบูลพงศ์ (2550: 53)                
ได้ศึกษาผลของการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจในการอ่าน
ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยกลวิธีการสอนอ่านแบบ KWL-Plus มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 นักเรียนกลุ่มเก่งและ                
กลุ่มอ่อนมีแรงจูงใจในการอ่านเพ่ิมขึน้หลังจากท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus 
เช่นเดียวกับธัญเทพ กองสุข (2557: 77) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค                  
การจัดการเรียนรู้ KWLH PLUS ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและการเขยีน
สรุปความหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัด            
การเรียนรู้ด้วยวิธีแบบปกติมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกทัง้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง                    
มีความพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ KWLH Plus ในขณะท่ีประกายมาศ ทอง
หมื่น (2554: 54) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์ในการอ่านของระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี                   
เป็นส่วนมาก โดยพฤติกรรมของนัก เรียน ท่ีแสดงออกในระดับดี เรียงคะแนนเฉลี่ยจาก                             
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มากไปหาน้อย ดังนี ้การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การให้ความร่วมมือในกิจกรรม                               
ความพึงพอใจในการท ากิจกรรม ความกระตือรือร้นในขณะท่ีก าลงัเรียน ความสนใจในการเรียน 
การแสดงความคิดเห็น การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตผุล ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือกระตุ้ นการคิด วิเคราะห์ในการอ่าน ผลการวิจัยพบว่านักเรียน                              
มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า
แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนและ
สามารถพฒันาทกัษะการอา่นได้ 

จากข้อมูลเบือ้งต้นของกลวิธี KWHLAQ ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่ากลวิธีการสอนนีจ้ะสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน                            
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ เน่ืองจากเป็นกลวิธีท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการอ่านและ               
ตอ่ยอดองค์ความรู้ไปสู่การบูรณาการกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ อีกทัง้ยังสอดแทรกกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
ท้าทายความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีสูงขึน้                    
และเสริมสร้างให้มีนิสยัรักการอา่นเพ่ิมขึน้ได้อีกด้วย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอา่นของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอา่นของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กบัการจดัการเรียนรู้ตามแนว
การสอนแบบปกติ 
 
ความส าคัญของงานวิจยั 

การวิจัยในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
และนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เร่ือง
การอ่านส าหรับครูภาษาไทย น าไปพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                 
ในระดบัชัน้อ่ืน ๆ และยังเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียน                 
มีนิสยัรักการอา่น อนัจะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ และการศกึษาค้นคว้าเนือ้หาวิชาตา่ง ๆ ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสรุางค์
อปุถัมภ์ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน เป็นจ านวน
นกัเรียน 443 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี เ้ป็นนัก เรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ใน ระดับ                                   

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 82 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) เน่ืองจากจัดแบ่งชัน้เรียนแบบคละความสามารถ แล้วจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง               
1 ห้อง จ านวนนักเรียน 41 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และกลุ่มควบคุม                  
1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอน แบ่งเป็น 

1.1 การจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
1.2 การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
2.1 ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
2.2 นิสยัรักการอา่น 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวจิัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลอง

จ านวน 12คาบ คาบละ 50 นาที โดยแบ่งเป็นขัน้การปฐมนิเทศทัง้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คาบ                           
ขัน้การสอน 12 คาบ และทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุม่ละ 2 คาบ รวมทัง้สิน้ 15 คาบ 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวจิยั 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีพิ้จารณาจากตวัชีว้ดัและเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยคดัเลือกเนือ้หาตามความสนใจและวยัของผู้เรียน มีประเภทท่ีใช้ในการอา่น
จบัใจความ ดงันี ้ 
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1. นิทาน 
2. บทร้อยกรอง 
3. เร่ืองสัน้ 
4. วรรณคดี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ หมายถึง การจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่าน       

จบัใจความ ในรายวิชาเสริมทกัษะภาษาไทย โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ซึ่งพฒันามาจากกลวิธี KWL 
ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) โดยจอห์น บาแรลล์ 
(John Barrell) มีกระบวนการท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ค้นหาจุดมุ่งหมายใน                    
การอ่าน สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาต่อยอดเป็นชิน้งาน 
รวมทัง้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นในการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมผ่านแนวทาง                
การสืบค้น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ K (Know) หรือขัน้เคยรู้ 
ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอหรือการ์ตูน แล้วให้

ผู้ เรียนระบสุิ่งท่ีเคยรู้เก่ียวกบัหวัข้อในสื่อท่ีผู้สอนเตรียมมาให้ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง K 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ W (Want) หรือขัน้อยากรู้ 

ผู้ เรียนระบุค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้เพ่ิมเติมจากสื่อท่ีผู้สอนน ามาให้ลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง W 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ H (How) หรือ ขัน้ค้นคว้า 
ผู้ เรียนระบุวิธีการแสวงหาความรู้ เช่น สืบค้นจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หรือ

แหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เพ่ือตอบค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ โดยวางแผนการสืบค้นแล้วเขียนลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง H 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ L (Learning) หรือ ขัน้เรียนรู้ 
ผู้สอนเตรียมบทอ่านมาให้ผู้ เรียนศึกษา ผู้ เรียนอ่านเนือ้เร่ืองท่ีผู้สอนก าหนดให้                

แล้วระบุสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้จากบทอ่านพร้อมทัง้เขียนตอบในสิ่ง ท่ีตนเองได้ตัง้ค าถามไว้ลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง L ผู้สอนสุ่มถามผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกับค าถามท่ีผู้ เรียนตัง้ไว้และ
ค าตอบท่ีได้จากการอ่าน แล้วสรุปเร่ืองราวท่ีอ่านทัง้หมดในรูปแบบข้อความสัน้ ๆ ด้วยตนเอง           
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หากมีค าถามใดท่ียงัไมม่ีค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่น ให้ผู้ เรียนน าค าถามนัน้กลบัไปสืบค้นเพ่ิมเติมตาม
วิธีการท่ีระบไุว้ในขัน้ H  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply) หรือ ขัน้ประยกุต์ใช้ 
ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

ตามความสนใจ เช่น สรุปความรู้เป็นค าคม แต่งค าประพนัธ์ วาดภาพการ์ตนู แตง่เพลง ฯลฯ โดย
ระบุวิธีการ น าเสนอแบบร่างผลงานลงในตาราง KWHLAQ ช่อง A ผู้ เรียนน าเสนอผลงานของ
ตนเองหน้าชัน้เรียนและให้ผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้ Q (Question) หรือ ขัน้ตัง้ค าถาม 
ผู้เรียนตัง้ค าถามท่ีอยากรู้เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอา่นหลงัจากท ากิจกรรมทุกขัน้ตอน

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ข้อ แล้วระบคุ าถามลงในตาราง KWHLAQ ช่อง Q ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ค้นคว้าหาข้อมลูเก่ียวกับค าถามท่ีสนใจด้วยวิธีการตา่ง ๆ แล้วให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับหลงัจาก
การสืบค้นมาอภิปรายร่วมกนัในคาบตอ่ไป 

2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
เสริมทกัษะภาษาไทย ท่ีผู้สอนจดัท าขึน้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั มีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
ผู้สอนสร้างความสนใจ โดยใช้วิธีสนทนา ตัง้ค าถามหรือใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่น เกม รูปภาพ การ์ตนู เพลง คลิปวิดีโอ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความตื่นตวัในการเรียนรู้ 
ร่วมกับทบทวนความรู้เดิมท่ีผู้ เรียนมีอยู่ด้วยการสนทนา ซักถาม อภิปราย แล้วเช่ือมโยงเข้าสู่
เนือ้หาใหม ่

ขัน้กระบวนการเรียนรู้ 
ผู้สอนแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้และขอบเขตเนือ้หา  เพ่ือเป็นการบอกให้ผู้ เรียน

ทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ความรู้และฝึกความสามารถทางการอ่านในด้านใด ผู้สอนอธิบาย
หลักการ ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน จากนัน้ให้ผู้ เรี ยน                 
ท าแบบฝึกการอ่านจากเร่ืองท่ีก าหนดให้ โดยผู้สอนติดตาม ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียน อธิบาย
ร่วมกนัเพ่ือเป็นแนวทางในการอา่นตอ่ไป 

ขัน้สรุป 
ผู้เรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปความรู้ แล้วตรวจแบบฝึกหดั ปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง

ตามค าแนะน าของผู้สอน ทบทวนแนวทางในการอา่นเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอา่นครัง้ตอ่ไป 
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3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง ความสามารถในการระบุจุดมุง่หมาย
สรุปสาระส าคัญหรือประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้ครบถ้วน วัดได้จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จ านวน 30 ข้อ                         
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดระดับของความสามารถในการอ่านจับใจความโดยสังเคราะห์
แนวคิดมาจากกรมวิชาการและสนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ ดงันี ้

1) เข้าใจความหมายของค าท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองตามบริบทของเร่ืองท่ีอา่น  
2) ระบจุดุมุง่หมายของเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้อง 
3) สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน  
4) น าความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอา่นไปใช้ได้ 

4. นิสัยรักการอ่าน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียน ท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่น                        
ในการอา่นอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความเคยชินและท าเป็นนิสยั ชอบอ่านหนงัสือและสามารถอา่น
สารได้ทกุประเภท ทุกท่ี ทุกโอกาส มีความพอใจท่ีจะอา่นโดยไมต้่องมีผู้ ใดบงัคบั ซึ่งสามารถวดัได้
จากแบบวดันิสยัรักการอ่านท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 30 ข้อ                 
ฃ โดยก าหนดองค์ประกอบนิสยัรักการอ่าน 3 ด้านซึ่งได้มาจากการสงัเคราะห์แนวคิดของสนุนัทา 
มัน่เศรษฐวิทย์ บนัลือ พฤกษะวนั กลัยา ยวนมาลยั และสมบตัิ จ าปาเงิน ดงันี ้

1. เจตคติท่ีมีตอ่การอา่น 
เจตคติท่ีมีต่อการอ่าน  คือ ความปรารถนาท่ีจะอ่านและความสนุกสนาน                      

ในการอา่นและการเห็นคณุคา่ในเร่ืองท่ีอา่น ทศันคติท่ีดีตอ่การอา่นเป็นสิ่งส าคญั หากเดก็มีเจตคติ
ท่ีดีตอ่การอา่นก็จะมีนิสยัรักการอา่น ชอบอา่นหนงัสือได้หลายประเภท หลายรส  

2. ความสนใจในการอา่น 
ความสนใจในการอ่าน  คือ ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติวิสัยของ

มนษุย์อยากรู้เร่ืองของคนอ่ืน อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ อยากมีความรู้
ในเร่ืองทัว่ ๆ ไป อยากรู้สิ่งท่ีเป็นขา่ว ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องขวนขวายหาหนงัสืออา่นตามท่ีตนอยากรู้ 

3. การอา่นอย่างสม ่าเสมอ 
การอ่านหนังสืออยู่สม ่าเสมอ คือ ความถ่ีในการอ่านซึ่งเป็นคุณลกัษณะด้าน

ความรักในการอ่านว่าจะต้องอ่านหนังสืออย่างสม ่าเสมอ สามารถน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ทัง้ด้านการเรียนการปรับปรุงตนเองและคิดค้นสิ่งใหม ่ๆ 

 



  12 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กลวิธี KWHLAQ สามารถช่วย

พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านได้ ดังท่ี รัตนา เจงพิบูลพงศ์ 
(2550: 53) ได้ศึกษาผลของการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิและแรงจงูใจ 
ในการอ่านของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3                   
ท่ีได้รับการสอนอา่นเพ่ือความเข้าใจด้วยกลวิธี KWL PLUS มีผลสมัฤทธ์ิในการอา่นสงูขึน้กวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนมีแรงจูงใจในการอ่าน
เพ่ิมขึน้หลงัจากท่ีได้รับการสอนอา่นโดยใช้กลวิธี KWL PLUS จากผลการวิจัยดงักลา่ว การศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัย             
รักการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้ วิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี  ้

 
ตวัแปรต้น                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธีิการสอน 

- การจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ  

      ขัน้ K (Know)     หรือ  ขัน้เคยรู้ 

      ขัน้ W (Want)     หรือ  ขัน้อยากรู้ 

      ขัน้ H (How)       หรือ  ขัน้ค้นคว้า 

      ขัน้ L (Learn)      หรือ  ขัน้เรียนรู้ 

      ขัน้ A (Apply)      หรือ  ขัน้ประยกุตใ์ช้ 

      ขัน้ Q (Question) หรือ  ขัน้ตัง้ค าถาม 

- การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกต ิ

     ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 

     ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขัน้สรุป 

 

 
1. ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 

2. นิสยัรักการอา่น 
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สมมตฐิานของการวิจยั 
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ท่ี ได้รับการจัดการเรียน รู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ                            

มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ                           

มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ตามแนวการสอนแบบปกติ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ด้วย กลวิธี KWHLAQ 

1.1 ความเป็นมาของแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
1.2 ความหมายของกลวิธี KWHLAQ 
1.3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นจบัใจความ 
2.1 ความหมายของการอา่นจบัใจความ 
2.2 ความส าคญัของการอา่นจบัใจความ 
2.3 องค์ประกอบของการอา่นจบัใจความ 
2.4 ความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
2.5 หลกัการสอนอา่นจบัใจความ 
2.6 การวดัและประเมินผลการอา่นจบัใจความ 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นจบัใจความ 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบันิสยัรักการอา่น 
3.1 ความหมายของนิสยัรักการอา่น 
3.2 องค์ประกอบของนิสยัรักการอา่น 
3.3 การสร้างนิสยัรักการอา่น 
3.4 การวดัและประเมินนิสยัรักการอา่น 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิสยัรักการอา่น 
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1. การจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
1.1 ความเป็นมาของแนวคดิเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวธีิ KWHLAQ  

KWHLAQ เป็นกลวิธีท่ีบาแรลล์ (Barell, 2008: 6) พัฒนาต่อยอดจากกลวิธี KWL  
ซึ่งเป็นกลวิธีส่งเสริมการอ่านด้วยการกระตุ้นให้ผู้ เรียนทบทวนความรู้เดิมและสร้างจุดมุ่งหมาย                
ในการอ่าน ดงัท่ีวชัรา เลา่เรียนดี (2547: 90) กล่าวว่า KWL เป็นกลวิธีท่ีสามารถใช้สอนอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจด้วยการให้นักเรียนอ่านและเขียนข้อความลงในช่องท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียน                
ท าความเข้าใจเนือ้เร่ือง อีกทัง้ยงัพฒันาความสามารถในการอา่นได้เร็วย่ิงขึน้ สว่นการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) บาแรลล์ Barell (2008: 3) กล่าวว่า การเรียนรู้                
จากปัญหาเป็นกระบวนการของการส ารวจเพ่ือจะตอบค าถามส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสยัและ
ความไม่มั่นใจเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงท่ีมีความซับซ้อน ปัญหาท่ีใช้                               
ในกระบวนการเรียนรู้จะเป็นปัญหาท่ีไม่ชดัเจน มีความยากหรือข้อสงสยัมากสามารถตอบค าถาม
ได้หลายค าตอบ เช่นเดียวกบับอรอส์และแทมบริน (Barrows; &Tamblyn. 1980: 18 อ้างอิงจาก
พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 42) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นผล
ของกระบวนการท างานท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา ตวัปัญหาจะเป็นจุดตัง้ต้น              
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้ นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและ                 
การสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการเพ่ือสร้างความเข้าใจกลไกของตวัปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 

กลวิธี KWHLAQ ได้รับการพัฒนาจากกลวิธี KWL ด้วยการเพ่ิมขัน้ตอน H (How) 
ขัน้ตอน A (Apply) และขัน้ตอน Q (Question) ท่ีได้รับแนวคิดมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) เพ่ือใช้กระบวนการสืบเสาะในการค้นหาความรู้และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้นัน้มาประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนหรือในชีวิตประจ าวนัได้ โดยขัน้ H (How) คือ ขัน้ท่ีให้
ผู้ เรียนคิดหาวิธีค้นคว้าค าตอบท่ีตนเองต้องการรู้ ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีได้รับจากการอ่านออกมาในรูปแบบต่าง ๆ และขัน้ Q (Question) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนตัง้
ค าถามชดุใหม่ท่ีสนใจเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ ซึ่งทัง้ 3 ขัน้นีส้อดคล้องกบัแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านท่ีศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 54) กล่าวไว้วา่ กิจกรรมส่งเสริม รักการ
อา่นควรมีความเร้าใจสามารถท าให้บคุคลท่ีเป็นเป้าหมายเกิดความอยากอา่นหนงัสือ และควรเป็น
กิจกรรมท่ีจูงใจให้เกิดความพยายามท่ีจะอ่านให้แตกฉานเพ่ือจะได้รู้เร่ืองราวท่ีน่าสนุกท่ีมีอยู่ใน
หนงัสือ รวมทัง้ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้น แนะน าให้อยากรู้อยากเห็นเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ 



  16 

ในหนงัสือ อยากอา่นให้รู้รอบและลกึซึง้ เปิดความคิดให้กว้าง เมื่ออา่นแล้วก็อยากอา่นอีกเร่ืองหนึ่ง
ตอ่ไป เกิดความรู้สกึวา่หนงัสือท้าทายให้อ่าน ให้วิจารณ์ ให้ประเมินค่า ให้อยากน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  

กลวิธี KWHLAQ จึงเป็นกลวิธีท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ค้นหา
จดุมุ่งหมายในการอ่าน สืบค้นข้อมลูด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตอ่ยอด
เป็นชิน้งานรวมทัง้มุง่เน้นให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นในการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมผา่น
แนวทางการสืบค้น 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ K (Know) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความรู้เดิมท่ีตน              
เคยรู้ ขัน้ W (Want) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีตนเองต้องการรู้และจ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม                 
ขัน้ H (How) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุวิธีการท่ีจะเข้าถึงแหล่งข้อมลู เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบท่ีต้องการ
ภายใต้เวลาท่ีจ ากัด ขัน้ L (Learning) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้                  
ท่ีผู้ เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูลและผลการค้นคว้ากับวิชาต่าง ๆ หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และ                
ขัน้ Q (Question) คือ ชดุค าถามใหม่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะต้องค้นหาค าตอบ
เหลา่นัน้ด้วยตนเองเพ่ือเติมเตม็ความรู้ให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้  

 
1.2 ความหมายของกลวธีิ KWHLAQ 

กลวิธี KWHLAQ หมายถึง กลวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนามาจากกลวิธี KWL 
ร่วมกับแนวคิดการเรียน รู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน  (Problem Based Learning) โดยกลวิ ธี 
KWHLAQ มีกระบวนการท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ค้นหาจดุมุ่งหมายในการอ่าน 
สืบค้นข้อมลูด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน าความรู้ท่ีได้รับมาพฒันาต่อยอดเป็นชิน้งานรวมทัง้มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้น ในการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมผ่านแนวทางการสืบค้น 6 
ขัน้ตอน บาแรลล(์Barell, 2008: 6) ได้อธิบายกระบวนการของกลวิธี KWHLAQ ไว้ดงันี ้

ขัน้ K (Know) หมายถึง การส ารวจความรู้เดิมของผู้ เรียนว่ามีอะไรบ้างท่ีตนรู้                   
เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการเรียนรู้ทัง้หมดเพราะเป็นการเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีเคยมีกับสิ่งท่ีก าลงั            
จะเรียนรู้ 

ขัน้  W (Want) หมายถึง ผู้ เรียนต้องการท่ีจะรู้หรือจ าเป็นต้องรู้อะไร มีอะไร                   
ท่ีนกัเรียนอยากรู้ โดยให้ระบคุ าถามของตวัเองแล้วให้จดค าถามไว้ เพ่ือค้นหาค าตอบ 

ขัน้  H (How) หมายถึง นักเรียนจะท าอย่างในการค้นหาค าตอบ สิ่งนี เ้ป็น                   
ความท้าทายให้กบัผู้ เรียนวา่จะหาค าตอบได้อย่างไร ในการนีผู้้สอนสามารถช่วยผู้เรียนในการจัด
ระเบียบการหาค าตอบ (สืบเสาะ หรือ Investigations) ท่ีจะด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียน                   



  17 

การสอนตามแนวคิดของผู้สอนแม้ว่าวิธีการนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เรียน แต่ก็อนุญาตให้
ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการสืบเสาะหาความรู้ 

ขัน้ L (Learn) หมายถึง ผู้ เรียนได้เรียนรู้และผู้ สอนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ตลอด
ระยะเวลาการหาค าตอบ ผู้สอนจะบอกให้ผู้ เรียนพูดเก่ียวกับข้อค้นพบหรือเอกสารท่ีและน ามา
แลกเปลี่ยนกนัผู้ เรียนคนอ่ืน  

ขัน้ A (Apply) หมายถึง ผู้ เรียนจะประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างไร ผู้ เ รียนได้เรียนรู้
อะไรไปกับสิ่งท่ีค้นพบและสามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได้อย่างไร สามารถแสดงออกมา                   
ในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างชิน้งาน 

ขัน้ Q (Questions) หมายถึง หลังจากท่ีได้สืบค้นข้อมูลแล้ว ค าถามชุดใหม่                       
ท่ีเกิดขึน้คืออะไร เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนไปสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 

 
1.3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวธีิ KWHLAQ 

บาแรลล์ (Barell, 2008: 85) ได้อธิบายกระบวนการของกลวิธี KWHLAQ ไว้ดงันี ้
ขัน้ K (Know) คือ ขัน้ท่ีผู้สอนส ารวจความรู้เดิมของผู้ เรียนและกระตุ้นให้ผู้ เรียน

เช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีเคยมีกบัสิ่งท่ีก าลงัจะเรียนรู้ 
ขัน้ W (Want) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบสุิ่งท่ีต้องการจะรู้หรือจ าเป็นต้องรู้ โดยให้เขียน

ค าถามของตวัเองแล้วให้จดไว้เพ่ือค้นหาค าตอบ 
ขัน้ H (How) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบวิุธีการในค้นหาค าตอบ ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียน

คิดหาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและสามารถช่วยผู้ เรียนในการจัดระเบียบการหาค าตอบ                   
ไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอน  

ขัน้  L (Learn) คือ ขัน้ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้จากผู้ สอนและการสืบค้นความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเองโดยผู้ สอนสามารถแบ่งปันข้อค้นพบของนักเรียนเป็นกิจกรรมปิดท้าย                    
การจดัการเรียนการสอน  

ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้ท่ีได้รับหรือข้อค้นพบ             
ตา่ง ๆ โดยบรูณาการกบัวิชาอ่ืน ๆ และแสดงออกมาในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างชิน้งาน 

ขัน้ Q (Questions) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนตัง้ค าถามขึน้มาใหม่หลังจากท่ีได้สืบค้น    
ข้อมลูแล้ว เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนไปสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม 
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บาเลนกาและรอน แบรนดท์ (James, Bellanca; & Ron, Brandt อ้างอิงจากวรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2554: 85) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหาจริงหรือจ าลอง
ของกลวิธี KWHLAQ ไว้ดงันี ้

K (Know) หมายถึง อะไรท่ีผู้ เรียนคิดวา่ตนรู้หรือการส ารวจความรู้เดิม 
W (Want) หมายถึง อะไรท่ีผู้ เรียนต้องการและจ าเป็นต้องหาข้อมลูเพ่ิมเติม 
H (How) หมายถึง ผู้ เรียนจะท าอย่างไรเพ่ือค้นคว้าหาค าตอบท่ีต้องการและ                

จะเข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้อย่างไรภายใต้เวลาท่ีจ ากดั 
L (Learning) หมายถึง นกัเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเมื่อการค้นคว้าสิน้สดุลง 
A (Apply) หมายถึง การประยกุต์ใช้ข้อมลูและผลการค้นคว้ากับวิชาต่าง ๆ หรือ               

ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร 
Q (Question) หมายถึง ค าถามชุดใหม่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากการค้นคว้าแล้วเราจะ

หาค าตอบเหลา่นัน้ได้อย่างไรในวิชาหรือบทเรียนถดัไป 
 

จาก 6 ขัน้ตอนของกลวิธี KWHLAQ ผู้ วิจยัได้ประยกุต์ขัน้ตอนให้สอดคล้องกบัเนือ้หาและ
บริบทในการจดัการการสอน สรุปเป็นขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ K (Know) หรือ ขัน้เคยรู้ 
ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอหรือการ์ตูน แล้วให้

ผู้ เรียนระบสุิ่งท่ีเคยรู้เก่ียวกบัหวัข้อในสื่อท่ีผู้สอนเตรียมมาให้ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง K 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ W (Want) หรือ ขัน้อยากรู้ 

ผู้ เรียนระบุค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้เพ่ิมเติมจากสื่อท่ีผู้ สอนน ามาให้                      
ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง W 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ H (How) หรือ ขัน้ค้นคว้า 
ผู้ เรียนระบุวิธีสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สืบค้นจากหนังสือ 

อินเทอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เพ่ือตอบค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ โดยวางแผนการสืบค้น
แล้วเขียนลงในตาราง KWHLAQ ช่อง H 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ L (Learning) หรือ ขัน้เรียนรู้ 
ผู้สอนเตรียมบทอ่านมาให้ผู้ เรียนศึกษา ผู้ เรียนอ่านเนือ้เร่ืองท่ีผู้สอนก าหนดให้ 

แล้วระบุสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้จากบทอ่านพร้อมทัง้เขียนตอบในสิ่งท่ีตนเองได้ตัง้ค าถามไว้ลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง L ผู้สอนสุ่มถามผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกับค าถามท่ีผู้ เรียนตัง้ไว้และ
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ค าตอบท่ีได้จากการอ่าน แล้วสรุปเร่ืองราวท่ีอ่านทัง้หมดในรูปแบบข้อความสัน้ ๆ ด้วยตนเอง                 
หากมีค าถามใดท่ียงัไมม่ีค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่น ให้ผู้ เรียนน าค าถามนัน้กลบัไปสืบค้นเพ่ิมเติมตาม
วิธีการท่ีระบไุว้ในขัน้ H  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply) หรือ ขัน้ประยกุต์ใช้ 
ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

ตามความสนใจ เช่น สรุปความรู้เป็นค าคม แต่งค าประพันธ์ วาดภาพการ์ตูน แต่งเพลง ฯลฯ                  
โดยระบุวิธีการ น าเสนอแบบร่างผลงานลงในตาราง KWHLAQ ช่อง A ผู้ เรียนน าเสนอผลงานของ
ตนเองหน้าชัน้เรียนและให้ผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้ Q (Question) หรือ ขัน้ตัง้ค าถาม 
ผู้เรียนตัง้ค าถามท่ีอยากรู้เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอา่นหลงัจากท ากิจกรรมทุกขัน้ตอน

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ข้อ แล้วระบคุ าถามลงในตาราง KWHLAQ ช่อง Q ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ค้นคว้าหาข้อมลูเก่ียวกับค าถามท่ีสนใจด้วยวิธีการตา่ง ๆ แล้วให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับหลงัจาก
การสืบค้นมาอภิปรายร่วมกนัในคาบตอ่ไป 

 
1.4 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวธีิ KWHLAQ, KWL, KWL 

PLUS, และ KWLH PLUS  
เน่ืองจากกลวิธี KWHLAQ ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในบริบทของการสอนภาษาใน

ประเทศไทย ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลวิธี KWHLAQ ได้แก่ กลวิธี KWL, KWL 
PLUS และ KWLH PLUS เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท าวิจยัตอ่ไป 

ณฐกรณ์ ด าชะอม (2558: 87) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ี
พลเมืองและพฤติกรรมกลุม่ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาท่ีใช้การสืบค้นแบบ KWHLAQ 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนเมืองสรุาษฎร์ธานี ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม                         
การเรียนรู้ จากปัญหาท่ีใช้การสืบค้นแบบ KWHLAQ  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเพ่ิมเติม
หน้าท่ีพลเมือง แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้ วิธีทางสถิติ  t-test for 
Dependent ผลการวิจัย พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมืองของนักเรียน 
หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาท่ีใช้การสืบค้นแบบ KWHLAQ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี
เย่ียม คิดเป็นร้อยละ 74.28 คะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 คะแนน
เฉล่ียระดบัดีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.15 ของนกัเรียนทัง้หมด โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ท่ี
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ระดบัร้อยละ 78.84 สามารถแปลผลอยู่ในระดบัดีมาก และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและพฤติกรรมกลุม่ของนกัเรียน หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาท่ีใช้การสืบค้น
แบบ KWHLAQ สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ธัญเทพ กองสุข (2557: 77) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค                     
การจัดการเรียนรู้ KWLH PLUS ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด    
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWLH PLUS แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี    
การจัดการเรียน รู้แบบปกติ  แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและแบบวัด
ความสามารถในการอ่านสรุปความ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ t-test for Independent 
และ t-test for Dependent ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS มีความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถใน
การเขียนสรุปความหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมีความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการเขียนสรุปความสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติมีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

พนิดา สมยัคมสนั (2555: 48) ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค KWL Plus ตอ่การอา่นเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัราชโอรส กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบการอา่น
เพ่ือความเข้าใจ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีทางสถิติ t-test for Dependent ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของผลสมัฤทธ์ิในการอ่านโดยรวมจากการทดสอบความสามารถในการอ่านก่อนและหลงัเรียน
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองสูงกว่าก่อน                 
การทดลอง นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ KWL PLUS อยู่ในระดบัสงู 

มนภรณ์ ใจรู้รอบ (2551: 92) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
คือ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนกัเรียน 
30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียน รู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบสอบถามนักเรียนท่ีมีต่อการจัด    
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การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ด้านการอา่นเชิงวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS แตกตา่ง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
PLUS สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความคิดเห็นต่อการจัด               
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL PLUS อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นกัเรียนเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ท่ีได้รับด้านการจัดการเรียนรู้และด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ตามล าดบั 

รัตนา เจงพิบลูพงศ์ (2550: 53) ได้ศกึษาผลของการสอนอา่นโดยใช้กลวิธี KWL-Plus 
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิและแรงจูงใจในการอา่นของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 1 ห้องเรียนรวม 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านด้วยกลวิธี KWL PLUS แบบทดสอบ                        
วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ                  
ในการอ่านภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ t-test for Dependent ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยกลวิธี                  
การสอนอ่านแบบ KWL PLUS มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้กว่าก่อนการเรียน                  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนกลุม่เก่งและกลุม่อ่อนมีแรงจูงใจในการอา่นเพ่ิมขึน้
หลงัจากท่ีได้รับการสอนอา่นโดยใช้กลวิธี KWL PLUS 

อาภรณ์ พรรณ  พงษ์สวัสดิ์  (2550: 93)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถ                           
ด้านการอ่าน จับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
PLUS กลุม่ตวัอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี                          
ปีการศึกษา 2550 จ านวน 49 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL PLUS แบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นจับใจความและแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีทาง
สถิติ t-test for Dependent ผลการวิจัยพบวา่ ความสามารถด้านการอา่นจับใจความของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความสามารถด้านการอา่นจบัใจความนิทานอยู่ในระดบัสงูมีความสามารถด้านการอา่น
จับใจความร้อยกรองอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีความคิดเห็น  ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL PLUS อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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นักเรียนมีความเห็นว่า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตัง้ค าถามและค้นหาค าตอบในสิ่งท่ีอยากรู้                             
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนตลอดเวลา             
และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนสามารถน ากระบวน                 
การอา่นไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและในวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

ยูนิส (Youniss, 2013: Abstract) ได้ศึกษาผลการใช้กลวิธี KWL เพ่ือพัฒนาทักษะ                
การอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน เกรด 8 ใน Khanyounis Governorate กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัเรียน เกรด 8 จ านวน 82 คน แบ่งเป็นนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี KWL และนกัเรียน             
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ              
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีทางสถิติ t-test for Dependent และ t-test for Independent ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWL มีทักษะในการอ่านเพ่ือความเข้าใจก่อน
และหลงัการจัดการเรียนรู้แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีทกัษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจหลงัเรียนสงูกว่า และพบว่าทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนท่ีได้รับ                
การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWL แตกต่างกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWL มีทักษะ               
การอา่นเพ่ือความเข้าใจสงูกวา่ 

อสัติติ (Astiti, 2014: Abstract) ได้พฒันาการอา่นเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี KWL 
ของนักเรียนเกรด 8 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี KWL ผลการวิจยัพบวา่คะแนนเฉลี่ย
หลักการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWL สูงขึน้ และพบว่านักเรียนเห็นด้วยในการจัดการเรียน                 
การสอนการอา่นเพ่ือความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL  

ฮมัดนั (Hamdan, 2014: 279) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
เทคนิค KWL PLUS ของนักเรียนจอร์แดน เกรด 10 เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ผลการวิจัยพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค KWL PLUS มีความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจแตกตา่งจากการจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ 
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ, KWL PLUS, 
และ KWLH PLUS พบว่าจากงานวิจัยข้างต้น ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยลกัษณะเดียวกัน คือ แผน      
การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน แบบสอบถามความคิดเห็นและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ รวมทัง้ใช้สถิติ t-test for Dependent และ t-test for Independent 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลวิ ธีดังกล่าวสามารถพัฒนาความสามารถ               
ในการอา่นจบัใจความและการอา่นประเภทอ่ืน ๆ  ได้ รวมทัง้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างยงัมีความคิดเหน็
เชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีดังกล่าว และมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึน้              
การวิจัยในครัง้นีจ้ึงเลือกใช้กลวิธี KWHLAQ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
และนิสยัรักการอ่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ แบบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ
และแบบวดันิสยัรักการอา่น ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของเคร่ืองมือวิจยัในบทตอ่ไป 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจบัใจความ 

2.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
การอ่านจับใจความเป็นพืน้ฐานส าคญัของการอ่านเพ่ือการค้นหาสาระส าคญัของ

เร่ืองท่ีอา่น อีกทัง้ยงัเป็นหวัใจส าคญัของการอา่นหนงัสือทุกชนิด เพราะการอา่นจบัใจความ จะท า
ให้ผู้ อ่านเข้าใจจุดมุ่งหมายส าคัญของเนือ้เร่ืองและจับประเด็นของเร่ืองได้อย่างถูกต้อง ได้มี
นกัวิชาการกลา่วถึงความหมายของการอา่นจบัใจความไว้ ดงันี ้

กรมวิชาการ (2546: 188) ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้วา่ การอ่านจับ
ใจความ คือ การมุ่งค้นหาสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มท่ีเป็นส่วนของใจความ
สอดคล้องกบัท่ีกิตติชัย พินโน (2554: 155) ผกาศรี เย็นบุตร (2542: 137) และแววมยุรา เหมือน
นิล (2553: 12) ให้ความหมายว่า การอ่านจับใจความคือการมุ่งค้นหาและเก็บสาระส าคัญของ
เร่ืองท่ีอา่น เช่น เนือ้เร่ือง ข้อมลู ความรู้ ความคิด จดุมุง่หมายส าคญัของเร่ืองและทศันะของผู้เขียน 
ส่วนกัลยา ยวนมาลยั (2539: 32) และศิริพร ลิมตระการ (2545: 25) ได้ให้ความหมายของการ
อา่นจบัใจความในลกัษณะเดียวกนัวา่ เป็นการอา่นจบัประเดน็ส าคญัให้ได้วา่ผู้ เขียนต้องการเสนอ
ข้อคิดเห็นอะไร ในขณะท่ีสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 88) ให้ความหมายของการอ่าน                         
จบัใจความว่าเป็นกระบวนการท าความเข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความ
ส าคัญของเร่ือง ตลอดจนแนวคิดของเร่ืองนอกจากนี ้บรรเทา กิตติศกัดิ์ (2537:  117) ยังได้ให้
ความหมายของการอ่านจบัใจความสอดคล้องกบัฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์ (2542: 45) ไว้วา่การอา่น
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จับใจความเป็นการอ่านขัน้รายละเอียดท่ีต้องรับรู้เนือ้เร่ือง เข้าใจเนือ้เร่ือง ระบุความส าคัญว่า
กลา่วถึงใครหรืออะไร ได้ความรู้จากสิ่งท่ีอา่นโดยสามารถตอบค าถามและสรุปเร่ืองได้ 

จากความหมายของการอ่านจับใจความดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ 
หมายถึง การค้นหาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นอย่างมีจดุหมายโดยจบัประเด็นส าคญัได้วา่ผู้ เขียน
ต้องการเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือข้อคิดเห็นอะไร ด้วยการสรุปได้ครบถ้วนด้วยส านวน
ภาษาของตนเอง 

3.2 ความส าคัญของการอ่านจบัใจความ 
การอ่านจับใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีส าคัญอย่างย่ิงในยุค                 

ท่ีข้อมลูสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นทักษะพืน้ฐานของการอ่านท่ีช่วย                
ท าให้ผู้อา่นเข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองและสามารถน าสาระท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทัง้
ในด้านการศกึษาและการด าเนินชีวิต นกัวิชาการได้กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านจบัใจความ
ไว้ดงันี ้

ศิวกานต์ ปทุมสตูิ (2540: 15) และสนุันทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 159) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่านจับใจความเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความคิด 
ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและความสามารถในการอ่านของคนในชาติแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา                  
ของชาติ ในขณะท่ีบันลือ พฤกษะวนั (2538: 48) และเบญจรัตน์ ป่ินเวหา (2549: 49) กล่าว
สอดคล้องกันว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพราะการอ่าน                     
จับใจความเป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องท าความเข้าใจในเนือ้เร่ืองและได้รับความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน                
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ความรู้ ความบันเทิง และได้พัฒนาทักษะทางภาษา สอดคล้องกับท่ี                   
ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2557: 23) และศิวพร โกศิยะกุล (2546: 13) ได้กล่าวไว้ว่าการอ่าน              
จบัใจความเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีท าให้ได้รู้จกัโลกท่ีกว้างขึน้ ช่วยในการปรับตวัให้
ทนัตอ่โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
ความก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ทุกด้านทุกโอกาส              
ทัง้ในด้านการศกึษาหาความรู้ การประกอบอาชีพและการพกัผอ่นหย่อนใจ 

จากความส าคัญของการอ่านจับใจความท่ีนักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้น จึงสรุป              
ได้ว่าการอ่านจับใจความเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง                         
เป็นการอ่านท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน อีกทัง้การอา่นจับ
ใจความยังให้ประโยชน์ทั ง้ในด้านการได้รับความรู้และความบันเทิง การท าวิ จัยครัง้ นี ้                                  
มีวตัถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนเพ่ือให้
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นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสารทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะท าให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคดักรองสาระส าคญั
จากสารท่ีได้อา่นทกุประเภทได้อย่างถกูต้องและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

 
3.3 องค์ประกอบของการอ่านจบัใจความ 

การอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบส าคญัท่ี
จะท าให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จในการอ่าน สามารถจับใจความหรือประเดน็ส าคญัของเร่ืองท่ี
อา่นได้ มีนกัวิชาการท่ีได้สรุปองค์ประกอบของการอา่นจบัใจความไว้ ดงันี  ้

ฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์ (2543: 25) สรุปองค์ประกอบเบือ้งต้นของการอา่นจบัใจความ
ไว้วา่ องค์ประกอบของการอา่นจบัใจความ ได้แก่ ความพร้อมของผู้อา่น ประสบการณ์ ความสนใจ
หรือความสามารถพิเศษ พืน้ความรู้ แรงจงูใจและหนังสือท่ีอ่าน ซึ่งกล่าวไว้สอดคล้องกับสนุันทา 
มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 164) ท่ีได้สรุปองค์ประกอบของการอา่นจบัใจความไว้ 7 ประการ ดงันี ้

1. ประสบการณ์ของผู้ อ่าน หมายถึง เหตุการณ์ ท่ีได้พบหรือจากการอ่าน                    
และการได้ ยิน ประสบการณ์ ท่ีได้จากการพบเห็น เหตุการณ์  เรียกว่า ประสบการณ์ตรง                     
สว่นประสบการณ์ท่ีได้จากการฟัง เรียกว่า ประสบการณ์รอง ประสบการณ์ทัง้สองนีจ้ะช่วยให้อา่น                
ได้รวดเร็วและสามารถจบัใจความได้ถกูต้อง 

2. ความรู้พืน้ฐานของผู้อ่าน หมายถึง ความรู้เดิมเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีช่วย
ให้ผู้อา่นสามารถอา่นเร่ืองได้เข้าใจและจบัใจความได้ 

3. วัฒนธรรมของผู้ อ่าน หมายถึง สิ่งท่ีท าความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นจบัใจความ คือ ภาษาพดู 

4. ความสนใจของผู้ อ่าน เป็นปัจจัยหนึ่ ง ท่ีมีผลต่อการอ่านจับใจความ                      
ความสนใจท่ีมีตอ่การอา่นจะจงูใจให้ผู้อา่นต้องการอา่นเร่ืองท่ีตนสนใจ 

5. การเรียนรู้ของผู้ อ่าน ตามความหมายของบลูม  จะเก่ียวข้องกับการจ า                    
การเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนั ้น การอ่าน                          
จับใจความจึงเก่ียวข้องกับการจ าและเข้าใจ การจ าจะจ าค า กลุ่มค า หลักเกณฑ์และทฤษฎี                   
ท่ีได้จากการอา่น สว่นเข้าใจจะเรียงล าดบัเหตกุารณ์แล้วสรุปเป็นใจความส าคญั 

6. การท างานของสายตา สายตาจะรับรู้ตัวอักษรท่ีเป็นค า กลุ่มค า ประโยค 
ข้อความและเร่ืองราว โดยทั่วไปผู้อา่นท่ีเป็นผู้ ใหญ่มีความพร้อมทางสายตาสามารถรับรู้ตวัอกัษร           
ท่ีมีขนาด 16 พ้อยท์ ชัดเจนในระยะ 1 ฟุต การอ่านจับใจความจะเก่ียวข้องกับการท า งาน                       
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ของสายตา กล่าวคือ ตาจะเคลื่อนไปตามอกัษรของแต่ละบรรทัด แล้วส่งไปให้สมองส่วนท่ีเป็น
จกัษุประสาทรับรู้และแปลความหมาย 

7. พืน้ฐานทางภาษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการอ่าน
โดยเฉพาะการออกเสียงค าท่ีสายตารับรู้และยังเก่ียวข้องกับหลักภาษา รวมทัง้โครงสร้างค า                      
ในประโยคและความหมายของค าพืน้ฐานหลกัภาษา ก็จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจับใจความสาร               
ท่ีอา่นได้ถกูต้อง 

อจัจิมา เกิดผล (2540: 102) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีน าไปสู่        
การเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั 5 สว่นคือ 

1. ผู้ อ่าน เป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนแรกท่ีท าให้เกิดการอ่าน ถ้าไม่มีผู้ อ่าน                
การอา่นก็จะไมเ่กิดขึน้ 

2. สารหรือหนังสือหรือตัวอักษร เนือ้หาเร่ืองราวและสารจากหนังสือเหล่านัน้                 
จะให้ความคิดแก่ผู้อา่น ถ้าอา่นไมอ่อกหรืออา่นไมเ่ข้าใจ การอา่นก็ไมส่มัฤทธ์ิผล 

3. ความหมาย ผู้อา่นต้องเข้าใจความหมายของค า การอา่นจึงจะเกิดขึน้ตอ่ไปได้ 
4. การเลือกความหมาย ความหมายของค าในภาษาไทยนัน้มีจ านวนไม่น้อยท่ีมี

หลายความหมาย ผู้อา่นจะต้องสามารถพิจารณาเลือกให้ถกูต้องว่าผู้แตง่มีจดุมุ่งหมายให้ค านัน้
หมายความว่าอย่างไร ถ้าผู้ แต่งและผู้ อ่านมีความเข้าใจตรงกันก็สามารถอ่านได้ความถูกต้อง               
หากเข้าใจไมต่รงกนัก็จะท าให้เข้าใจผิดได้เช่นกนั 

5. การน าไปใช้ การอา่นจะได้รับผลส าเร็จมากน้อยหรือไมเ่พียงใดนัน้อยู่ท่ีผู้อา่น
เข้าใจความหมายเร่ืองราวถกูต้องตามจดุประสงค์ของผู้แตง่ สามารถเลือกสิ่งท่ีดีถกูต้องเหมาะสม
และน าไปใช้ชีวิตประจ าวนัตามโอกาสตา่ง ๆ ได้ หรือท าประโยชน์ให้ตวัเองและสงัคมได้ตอ่ไปด้วย 

บาหยัน อ่ิมส าราญ (2547: 42)  กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญของการอ่าน                         
จบัใจความท่ีจะท าให้ผู้อ่านสามารถอา่นจบัใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ประสบการณ์ของ
ผู้อา่น ดงันี ้

1. ประสบการณ์ด้านการอ่าน ผู้ ท่ีมีนิสยัรักการอา่นจะมีโอกาสในการจบัประเด็น
และพฒันาความคิดด้านการอา่นได้สงูกวา่ผู้ ท่ีไมม่ีนิสยัรักการอา่น 

2. ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวและข้อมลูท่ีอา่น หากเร่ืองท่ีอา่นเป็นเร่ืองท่ีเคย
ทราบข้อมลูมาบ้างแล้ว จะท าให้ผู้อา่นสามารถจบัใจความได้รวดเร็วขึน้ 
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3. ประสบการณ์ ด้านภาษาและการใช้ภาษา การท่ีมีผู้ อ่านมีความเข้าใจ
ความหมายของค าและส านวนต่าง ๆ จะช่วยให้จับใจความได้รวดเร็วและสามารถนามา เรียบ
เรียงความคิดได้อย่างมีเหตผุลและเป็นระบบได้ดีกวา่ผู้มีทกัษะน้อยกวา่ 

4. ประสบการณ์ด้านความคิด ความคิดของผู้ อ่านมีความส าคัญในการช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจในการอา่นและการจบัใจความ เพราะผู้ ท่ีมีความคิดกว้างไกลจะท าให้เข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่นได้รวดเร็วขึน้ 

จากองค์ประกอบท่ีนักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประสบการณ์                      
ของผู้ อ่าน ความรู้ทางหลักภาษาและการใช้หลักภาษาตลอดจนความสนใจในการอ่าน                         
เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะช่วยให้การอ่านจบัใจความมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ผู้สอนจึงควรค้นหา
วิธีการสอนอ่านท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี ้เพ่ือให้นักเรียนสามารถ                    
จับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของการอ่านจับใจความ ความรู้เร่ืององค์ประกอบ                  
ในการจับใจความส าคญัจึงเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดแนวทางจดัการเรียนการสอนและสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ความความสามารถในการอา่นจบัใจความของการวิจยัครัง้นี  ้

 
3.4 ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

ความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ทางภาษาท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจความหมายในระดับค า ประโยค ข้อความ 
ตลอดจนการแปลความ การตีความ สรุปความและสามารถจับใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน               
ได้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีนกัวิชาการกลา่วถึงความสารถในการอา่นจบัใจความ ดงันี ้

รัญจิต แก้วจ าปา (2544: 15) กลา่วถึงความสามารถในการอา่นจบัใจความไว้วา่เป็น
ความสามารถท่ีจะจับประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเจตนาของ               
ผู้ ส่งสาร ส่วนนุชน้อย สถิรอังกูร (2538: 55) และศิ ริพร ลิมตระการ (2545: 25) กล่าวถึง
ความสามารถในการอ่านจับใจความสอดคล้องกันว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ คือ 
ความสามารถในการเก็บสาระส าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของเร่ือง                       
เก็บเนือ้เร่ืองส าคญั เก็บความรู้หรือข้อมลูท่ีน่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันคติของผู้เขียน
และสามารถจบัประเดน็ให้ได้วา่ผู้ เขียนต้องการเสนอข้อคิดเหน็อะไร ในขณะท่ีแววมยรุา เหมือนนิล 
(2553: 16) กล่าวว่า พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงให้เห็นว่าบุคคลนัน้มีความสามารถในการอ่าน                
จบัใจความได้ อาจพิจารณาจากความสามารถในการจดัล าดบัเหตกุารณ์ในเร่ืองท่ีอา่น เลา่เร่ืองได้
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โดยใช้ค าพดูของตนเองตลอดจนสามารถจ าแนกใจความส าคญัและสว่นขยายใจความส าคญัและ
สามารถกลา่วสรุปได้ 

สเทรงและแทรกซ์เลอร์ (Strang, 1961: 55) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านจับ
ใจความไว้ว่า เป็นความสามารถในการรับรู้หลายละเอียดต่าง ๆ ของเร่ือง สามารถจัดล าดับ
เหตุการณ์และทราบถึงจุดมุ่งหมายของผู้ เขียน  ในขณะท่ีโลโน (Lono, 1987: 67)กล่าวถึง
ความสามารถในการอ่านจบัใจความวา่ เป็นความสามารถท่ีผู้อา่นรับรู้ข้อเท็จจริง ใจความส าคญั
ของเร่ืองและสามารถตีความหรือประเมินความจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า ความสามารถ                               
ในการจับใจความ คือ ความสามารถท่ีผู้อ่านระบุสาระส าคญัหรือประเดน็ส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้
ครบถ้วน สามารถจดัล าดบัเหตกุารณ์ เลา่เร่ืองโดยใช้ค าพดูของตนเองและสรุปเร่ืองท่ีอา่นได้ 

 
3.5 ระดับความสามารถในการอ่านจบัใจความ  

กรมวิชาการ (2546: 190) เสนอว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความอาจ
พิจารณาได้จากลกัษณะ ตอ่ไปนี ้

1. การจัดล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถเล่าเร่ืองโดยใช้ค าพูด                 
ของตนเอง 

2. การบอกเล่าความทรงจ าจากเร่ืองท่ีอ่านในสิ่งท่ี เฉพาะเจาะจงได้ เช่น 
ข้อเท็จจริง รายละเอียด ช่ือ สถานท่ี เหตกุารณ์ วนัท่ี เป็นต้น 

3. การปฏิบตัิตามค าสัง่หรือข้อเสนอแนะหลงัการอา่นได้ 
4. การรู้จกัแยกข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได้ 
5. การรวบรวมความรู้ใหมก่บัข้อมลูท่ีมีอยู่แล้วได้ 
6. การเลือกความหมายท่ีถกูต้องและน าไปใช้ 
7. การใช้ตวัอย่างประกอบได้ 
8. การจ าแนกใจความส าคญัและสว่นขยายใจความส าคญัได้ 
9. การกลา่วสรุปได้ 
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มณีรัตน์ สกุโชติรัตน์ (2537: 54) กล่าวถึงระดบัความสามารถในการอา่นจบัใจความ                 
ไว้ดงันี ้

1. ผู้อ่านสามารถชีค้ าสรรพนามท่ีใช้แทนนาม หาประโยคส าคญั ตัง้หัวข้อเร่ือง                  
การเก็บใจความส าคญั การหาความจริงจากเร่ือง การด าเนินตามค าสัง่ การเก็บใจความส าคญั 
การหาความจริงจากเร่ือง 

2. ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งท่ีผู้ เขียนไม่ได้เขียนไว้ สามารถกล่าวสรุป คาดคะเน
เหตกุารณ์ล่วงหน้า เข้าใจส านวนภาษา ตัง้หัวข้อเร่ือง เก็บใจความส าคญัและรายละเอียดส าคญั 
เรียงล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน สามารถเปรียบเทียบและเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุผล                
และความสามารถในการระบอุปุนิสยัของบคุคลในเร่ือง 

3. ผู้อ่านสามารถแยกแยะความจริงกับความคิดเห็น หาเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้อง
หรือไม่เก่ียวข้อง พิจารณาเหตุผล ความเหมาะสมและคุณค่า ระบุวัตถุประสงค์ของผู้ แต่ง                      
เมื่อผู้ อ่านมีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพในการอ่านท่ีดี ถูกต้อง ก็จะน าไปสู่การอ่าน                          
ท่ีสมัฤทธ์ิผล 

อมัพร สขุเกษม (2539: 25) กลา่วถึงระดบัในการอา่นจบัใจความไว้ ดงันี ้
1. ค้นหาความหมายและรวบรวมความหมายของใจความหลาย ๆ ใจความ

ด้วยกนั 
2. ค้นหาข้อความท่ีเขียนแสดงสาระส าคัญของเนือ้เร่ืองอย่างกระจ่างแจ้ง                   

เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การรวบรวมความคิดของเนือ้เร่ืองได้ 
3. ระบจุดุมุง่หมาย ความสนใจหรือความคิดของผู้เขียน 
4. ค้นหาความหมายของค าท่ีไม่ค้นเคยจากข้อความหรือสามารถตดัสินใจได้ว่า                  

ในบรรดาความหมายหลาย ๆ ค านัน้ ความหมายใดจะเหมาะสมกบัค าในข้อความนัน้ 
5. คาดคะเนเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ก่อนและหลงัเร่ืองท่ีอา่นได้ 

จากท่ีนักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ระดับความสามารถในการอ่าน                
จับใจความพิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น เข้าใจความหมายของค าตามบริบทในเนือ้เร่ือง 
จัดล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเนือ้เร่ืองได้ เล่าเร่ืองหรือสรุปเร่ืองด้วยภาษาของตนเอง ระบุ
จุดประสงค์หรือเป้าหมายของผู้ เขียนได้ ส าหรับระดับความสามารถในการจับใจความท่ีใช้                       
ในการวิจยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 1) เข้าใจความหมายของค าท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองตามบริบท
ของเร่ืองท่ีอ่าน 2) ระบุจุดมุ่งหมายของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง 3) สรุปสาระส าคญัของเร่ือง                
ท่ีอา่นได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และ 4) น าความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอา่นไปประยกุต์ใช้ได้ 
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3.5 หลักการสอนอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความเป็นความสามารถในการค้นหาสาระส าคัญจากเร่ืองท่ีอ่าน                  

ซึ่งจะต้องมีหลกัการและขัน้ตอนในการฝึกอ่านจับใจความเพ่ือให้สามารถจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีนกัวิชาการเสนอหลกัการสอนอา่นจบัใจความ ดงันี  ้

กรมวิชาการ (2546: 189) ก าหนดขัน้ตอนในการอ่านจับใจความไว้ เพ่ือเป็น                     
แนวทางการสอนอา่นไว้ดงันี ้

1. อ่านผ่าน  ๆ โดยตลอด เพ่ือให้รู้ว่าเร่ืองท่ีอ่านว่าด้วยเร่ืองอะไรบ้าง จุดใด                     
เป็นจดุส าคญัของเร่ือง 

2. อา่นโดยละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจอย่างชดัเจน ไมค่วรหยดุอา่นระหวา่งเร่ือง
เพราะจะท าให้ความเข้าใจไมต่ิดตอ่กนั 

3. อ่านซ า้เฉพาะตอนท่ีไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอน
ถกูต้อง 

4. ทดสอบความเข้าใจ ด้วยการตอบค าถามสัน้ๆ เก่ียวกับประเดน็ของเร่ืองและ
ใจความส าคญั เช่น ถามวา่ ใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นต้น 

5. เรียบเรียงใจความส าคัญด้วยภาษาของตนเองท่ีท าให้เข้าใจเร่ืองได้ชัดเจน
ถกูต้อง  

ประพนธ์ เรืองณรงค์  (2545: 7)   ได้เสนอแนวทางการสอนอ่านจับใจความ                             
ไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 อ่านเร็ว เป็นการอ่านคร่าวๆ อ่านเร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบให้พอเข้าใจเร่ือง              
ให้นกัเรียนช่วยกนับอกวา่ เร่ืองท่ีอา่นจบไปแล้ว มีเนือ้หาเก่ียวกบัใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร  

ขัน้ท่ี 2 อา่นเก็บรายละเอียดเป็นการอา่นทวนอีกครัง้ ให้นกัเรียนอา่นทบทวนเร่ือง
อีกครัง้เพ่ือเก็บรายละเอียดท่ีขาดหายไป แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัเลา่เร่ืองย่อ ๆ  

ขัน้ท่ี 3 ตัง้ค าถามจากเร่ืองวา่ใครท าอะไรท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม มีเหตผุลใด
ในการกระท าเพ่ือคิดหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่นมาแล้ว 

ขัน้ท่ี 4 หาประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า ทุกย่อหน้าจะมีใจความ
ส าคญั ให้นักเรียนหาประโยคใจความส าคญัท่ีบอกวา่ ใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร หรือหา
เหตกุารณ์ส าคญัในย่อหน้าโดยเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

ขัน้ตอนท่ี 5 ตอบค าถามโดยน าค าตอบมาเรียบเรียงใหม่ด้วยส านวนภาษา               
ของนกัเรียนเองจากภาพประกอบโครงเร่ือง 
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กิตติชยั พินโน (2554: 156) เสนอแนวทางการสอนอา่นจบัใจความ ดงันี ้
1. ให้นักเรียนอ่านอย่างละเอียดและสรุปใจความส าคญั ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น 

ขีดเส้นใต้ท าสญัลกัษณ์บริเวณข้อความส าคญั หรือจดบนัทึกย่อลงในสมดุ 
2. เก็บเนือ้เร่ือง ข้อมลูส าคญั ทรรศนะของผู้เขียน และจดุมุง่หมายของเร่ืองให้ได้ 
3. ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความให้ได้ว่าส่วนใดเป็นใจความส าคญั ส่วนใดเป็น

พลความหรือข้อความประกอบท่ีขยายหรือสนบัสนนุใจความส าคญั ในการหาใจความส าคญัท าได้
โดยการตดัสว่นท่ีเป็นพลความออก 

สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 95) กลา่ววา่ นกัจิตวิทยาการอ่านได้น าหลกัการของ
เบนจามิน บลมู (Benjamin S. Bloom) มาประยุกต์ใช้ ในการสอนอา่นจับใจความ ประกอบด้วย
ขัน้ตอน 6 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ ท่ี 1 ขัน้จ า เป็นขัน้ เร่ิมแรกของการอ่านท่ีสมองจะต้องจ าเร่ืองราวให้ได้                 
จ าความหมายของค า ให้ค าจ ากดัความของค ายาก จ าช่ือตวัละครและเหตกุารณ์ส าคญั การท่ีครู
จะรู้วา่นักเรียนมีความจ าเร่ืองท่ีอา่นได้มากหรือน้อย สามารถใช้การตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นหรือ              
ให้สะกดค าบอกความหมายและค าจ ากดัความ 

ขัน้ท่ี 2 เข้าใจ เป็นขัน้ท่ีนักเรียนสามารถเล่าเร่ืองท่ีอ่านด้วยค าพูดของตนได้ 
เข้าใจความคิด ถ้อยค า ประโยคและข้อความท่ีให้คติสอนใจ สรุปเร่ืองเป็นมโนทศัน์โดยใช้ค าพูด
ของตนเอง ครูสามารถประเมินความเข้าใจได้โดยการตัง้เป็นค าถามด้วยการให้เลา่เร่ือง สรุปเร่ือง
และเรียงล าดบัเหตกุารณ์ของเร่ือง  

ขัน้ ท่ี 3 น าไปใช้ เป็นขัน้ ท่ีนักเรียนน าถ้อยค า ประโยคและเหตุการณ์ไปใช้
แก้ปัญหาในวิชาอ่ืน ๆ ค าถามท่ีครูใช้จึงเป็นการก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนพิจารณาน าความรู้
มาใช้ประโยชน์ 

ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์ เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดท่ีได้จาก
การอ่าน รู้จักแยกความหมายของค า สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมีความสมัพันธ์กันหรือ               
ไมเ่ก่ียวข้องกนั 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้สงัเคราะห์ เป็นขัน้ท่ีให้นักเรียนสรุปแนวคิดของเร่ือง ค้นหาลกัษณะ
โครงเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกับเร่ืองท่ีเคยอ่าน สภุาษิตหรือค าพังเพยท่ีมีความหมายเปรียบเทียบแล้ว
ใกล้เคียงกนั อีกทัง้สามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมือนหรือตา่งกนัได้ 

ขัน้ท่ี 6 ประเมินคา่ เป็นขัน้สงูสดุของการคิดท่ีให้นกัเรียนรู้จกัตดัสินเร่ืองท่ีอา่นว่า
อะไรคือสว่นท่ีเป็นจริงและอะไรท่ีเป็นสว่นท่ีเป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคณุคา่ท่ีปรากฏในเร่ืองได้ 
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จากหลกัการสอนอ่านจับใจความท่ีนักวิชาการได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า หลกัการสอน
อ่านจับใจความโดยทั่วไป เร่ิมจากการอ่านภาพรวมก่อนลงรายละเอียดเนือ้หา โดยตัง้ค าถาม               
ในการอา่นวา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร หาใจความส าคญัของเร่ืองซึ่งจะปรากฏอยู่ในทกุย่อหน้า
แล้วน ามาเรียบเรียงด้วยถ้อยค าของตนเอง จากการศึกษาหลกัการสอนอ่านข้างต้น สามารถน า             
มาเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาความสามารถใน                 
การอา่นจบัใจความของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.6 การวัดและประเมินผลการอ่านจบัใจความ 
การวดัและประเมินผลการอา่นจบัใจความเป็นกระบวนการตรวจสอบความสามารถ

ในการอา่นจบัใจความ โดยพิจารณาจากลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้อา่น
ท่ีจะจบัประเดน็ส าคญัหรือสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ มีนกัวิชาการเสนอแนวทางในการวดัและ
ประเมินผลการอา่นจบัใจความ ดงันี ้

จีเรียง บุญสม (2543: 26) กล่าวถึง การประเมินความสามารถการอ่านจับใจความ        
ไว้ดงันี ้

1. แบบทดสอบวัดผลการเรียน รู้มาตรฐาน  (Standard test) ข้อสอบ นี ้                              
มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติ (Norm) ประกอบด้วย
ข้อความเป็นตอน ๆ เร่ืองสัน้ให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกตอบเรียงจากเร่ืองง่าย ๆ ไปหาเร่ืองยาก
จ ากัดเวลานักเรียนจะได้รับคะแนนตามความสามารถของความเข้าใจในการอ่านแบบทดสอบ
คะแนน  จะออกมาในรูปของคะแนนดิบ (Raw score) เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) หรือระดับ 
(Grade – Equivalent)  

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ชนิดอิงเกณฑ์ (Criterion - Reference Test) 
ลกัษณะของแบบทดสอบนีค้ล้ายกบัแบบแรกคือมีข้อความเป็นตอน ๆ หรือเร่ืองสัน้ ๆ ให้นกัเรียน
อา่นแล้วเลือกตอบแต่ไม่ได้เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านกับเกณฑ์ปกติหรือกับนักเรียน
กลุ่มอ่ืนคะแนนของนักเรียนขึน้อยู่กับผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านเกณฑ์นีถื้อว่านักเรียนมีความส าเร็จ
อยู่ระหวา่งร้อยละ 80 – 90  

สนุันทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 95) กล่าวถึงเกณฑ์การวดัและการประเมินการอ่าน
ซึ่งรวมการอ่านจบัใจความส าคญัไว้ด้วยวา่นกัจิตวิทยาการอา่นได้น าหลกัการของเบนจามิน บลมู 
(Benjamin S. Bloom) มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอ่านและประเมินการอ่านมีทัง้หมด 6 ขัน้ คือ
ความจ า ความเข้าใจการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า แต่ละขัน้                      
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มีล าดบัขัน้การคิดท่ีแตกต่างกัน ขัน้ท่ี 1 ถึง 3 เป็นการคิดเบือ้งต้น เป็นจุดมุ่งหมายเบือ้งต้นของ
พฤติกรรมการอ่านขัน้ท่ี 4 ถึง 6 เป็นการคิดขัน้สงูของพฤติกรรมการอ่านซึ่งผู้ อ่านต้องมีพืน้ฐาน                
3 ขัน้ต้นมาเป็นอย่างดีเกณฑ์ในการวัดการอ่านตามหลักของเบนจามิน บลูม (Benjamin S. 
Bloom) ดงันี ้

1. วดัความจ า คือ อธิบายข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองบอกค าจ ากดัความตา่ง ๆ 
2. วัดความเข้าใจ คือ จับใจความส าคัญสรุปสาระส าคัญของเร่ือง เข้าใจ

จดุมุง่หมายความคิดเห็นของผู้เขียน 
3. วัดการน าไปใช้คือประยุกต์ ใช้ความรู้จากการอ่านกับเหตุการณ์ ใหม ่                       

การแก้ปัญหา การยกตวัอย่างหรือการน าตวัอย่างหรือหลกัการนัน้ ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
4. วัดการวิเคราะห์ คือ การบอกความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลการล าดับ

เหตกุารณ์ในเร่ือง การวิเคราะห์โวหารในการเขียน การวิเคราะห์วตัถปุระสงค์หรือเจตนาของผู้เขียน 
5. วัดการสังเคราะห์ คือ สรุปเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นัน้ ๆ เป็นมโนทัศน์ คติ 

ส านวนสภุาษิต ตลอดจนคาดคะเนหรือท านายผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามมาจากเหตกุารณ์หรือ
การกระท านัน้บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีมีอยู่ 

6. วัดการประเมินค่า คือ การตัดสินคุณค่าของงานเขียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง                  
ด้านข้อคิดคณุค่า ทัศนะของผู้ เขียนความน่าเช่ือถือ ความเป็นไปได้ของ เหตุการณ์การกระท า                 
ของบคุคลหรือตวัละครตลอดจนการประเมินจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อเขียนนัน้ 

นอกจากนีสุ้นันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 142) กล่าวถึงเคร่ืองมือในการวัดผล                 
การรับสารว่า เคร่ืองมือวัดความเข้าใจในการรับสารเป็นเคร่ืองมือวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ                                 
มีวตัถปุระสงค์การใช้ดงันี ้

1. วดัการจบัใจความเนือ้เร่ืองโดยไม่เน้นเวลาท่ีฟังหรือใช้อา่นโดยมุ่งให้ผู้รับสาร
บรรลุวัตถุประสงค์ขัน้พืน้ฐานคือสามารถจ าค าส าคัญเข้าใจเหตุการณ์ในเร่ืองและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

2. วดัการรับสารในขัน้วิจารณญาณมุ่งให้ผู้รับสารแสดงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงัเคราะห์และประเมินคา่ 

3. วดัอตัราเร็วในการรับสารควบคู่กับการจับใจความส าคญัของเนือ้เร่ืองมุ่งให้
ผู้ รับสารใช้เวลาในการรับสารรวดเร็วและจับใจความได้ครบถ้วนโดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถในการอา่นจบัใจความ ดงันี ้
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3.1 วดัการจับใจความของเนือ้เร่ืองโดยไมเ่น้นเวลาท่ีฟังหรืออา่นจะใช้เกณฑ์
การตอบค าถามให้ถกูต้องร้อยละ 60 ขึน้ไป โดยแบ่งระดบัความสามารถในการรับสารเป็น 3 ระดบั 

ตอบถกูร้อยละ 80 – 100  ระดบัดี 
ตอบถกูร้อยละ 60 – 79   ระดบัพอใช้ 
ตอบถกูต ่ากวา่ร้อยละ 0 – 59 ระดบัปรับปรุง 

3.2 วดัการรับสารอย่างมีวิจารณญาณเป็นขัน้สงูเกณฑ์การวดัจะใช้เวลาท่ีรับ
สารทัง้หมดต่อจ านวนค า ในสารส่วนการจับใจความจะใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึน้ไปผู้ ท่ีรับสาร                 
ได้จ านวนมากค าตอ่ 1 นาที และตอบค าถามได้ร้อยละ 60 ขึน้ไปจึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

3.3 วดัอตัราเร็วในการรับสารการจับใจความเนือ้เร่ืองเกณฑ์ในการวดัจะใช้
เวลาท่ีรับสารทัง้หมดต่อจ านวนค าในสารส่วนการจับใจความจะใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึน้ไปต่อผู้                
ท่ีรับสารได้จ านวนค ามากตอ่ 1 นาทีและตอบค าถามได้ร้อยละ 60 ขึน้ไปจึงถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

หลักการวดัและประเมินผลการอ่านจับใจท่ีนักวิชาการได้เสนอแนวทางไว้ข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า ผู้สอนสามารถตรวจสอบความสามารถในการอ่านจับใจความได้โดยการตัง้
ค าถามหรือให้ผู้ เรียนเรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ หรือทดสอบได้ด้วยการให้ผู้ เรียนจ าแนก
ใจความส าคญัหรือส่วนขยายใจความส าคญั ตลอดจนสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน             
จบัใจความโดยมีค าถามในลกัษณะของการวิเคราะห์สาระส าคญั แยกแยะข้อเท็จจริง หรือกล่าว
สรุปเร่ืองราวด้วยภาษาของตนเอง การศึกษาหลักการวัดและประเมินผลการอ่านจับใจความ                  
เป็นองค์ความรู้ส าคัญ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ และจากการศึกษาข้อมลูในการวดัและประเมินผลการอ่าน
จับใจความผู้ วิจัยก าหนดการวดัความสามารถ เป็น 4 ระดับ คือ 1) เข้าใจความหมายของค า                    
ท่ีปรากฏในเนือ้เร่ืองตามบริบทของเร่ืองท่ีอา่น 2) ระบุจดุมุ่งหมายของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถกูต้อง  
3) สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 4) น าความรู้และข้อคิดจากเร่ือง            
ท่ีอา่นไปประยกุต์ใช้ได้ โดยใช้เคร่ืองมือแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จ านวน 30 ข้อ 
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3.7 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านจบัใจความ 
กนกทิพย์ ปินะพัง (2557: 90) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอา่น จากการสอนโดย
วิธี PASS ร่วมกับผงักราฟิกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ านวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจัย ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจ านวน 8 แผน แบบฝึกการ
อ่านจับใจความจากการสอนโดยวิธี PASS ร่วมกับผงักราฟิกและแบบทดสอบวดัความสามารถ
อ่านจับใจความภาษาไทย สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ The Sign Test for Median:                
One Sample และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่นท่ีได้รับการสอนโดยวิธี PASS 
ร่วมกบัผงักราฟิก มีความสามารถในการอา่นจบัใจความภาษาไทยสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

ธญัเทพ กองสขุ (2557: 76) ได้ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH 
PLUS ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียน                           
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 34 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ KWLH 
PLUS จ านวน 7 แผน แผนจัดการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 7 แผน แบบทดสอบความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความภาษาไทยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาไทยเป็นแบบทดสอบอตันัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ t-test for Independent Samples และ t-test for dependent Samplesผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS                          
มีความสามารถ ในการอ่านจับใจความสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง และสงูกว่านักเรียนท่ีได้รั บ               
การจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ปฐมาภรณ์ สกุใส (2559: 62) ได้ศึกษาผลของการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์อีเอพีท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอา่นจบัใจความและการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดั
จันทร์ประดิษฐาราม ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี อาร์อีเอพี แผนจัดการเรียนรู้แบบเดิม แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอา่นจบัใจความ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขียนย่อความเป็นแบบทดสอบอตันยั อตันัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ สถิติพืน้ฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์อีเอพีมี
ความสามารถในการอา่นจับใจความและการเขียนย่อความหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกว่า
กลุม่ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบเดิมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศิวาพัชร์ ลิม้สธุาพัฒน์ (2559: 78) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้วิธีสแกนแอนด์รันท่ีมี
ต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียน                              
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ชุมชนบ้านพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 54 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน แผนการสอนแบบเดิม และแบบทดสอบ              
วดัความสามารถในการอ่านจับใจความชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 อตันัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติพืน้ฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way 
MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันสงูกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อุมุาพร ทศันรุักษ์ (2554: 94) ได้ศกึษาผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและ
ความสามารถในการอา่นจบัใจความของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ 
CIRC กบัการสอนอา่นตามคูม่ือครู กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ จ านวน 30 คน ทดลองสอนในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาจาก
รูปแบบการเรียนแบร่วมมือโดยใช้กิจกรรม CIRC แผนจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจับใจความ 
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ t-test for 
Independent Samples และ t-test for dependent Samplesผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ CIRC  มีความสามารถในการอา่นจบัใจความสงูกว่า
ก่อนการทดลองและสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับสอนตามคูม่ือครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ลอไรซ์ (Laurice, 2015: 152) ได้ศึกษาผลการใช้กลวิธีการตัง้ค าถามตนเองท่ีมีต่อ
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ (การทบทวนวรรณกรรม) ผลการศึกษาพบว่ามีงานวิจัย 35 เร่ืองท่ีท า               
การทดลองใช้กลวิธีการตัง้ค าถามตนเองเพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ผลการวิจัยเป็นไป            
ในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีตัง้ค าถามตนเองพัฒนาความสามารถ                     
ในการอา่นเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย 

เบอร์นฮาร์ท (Bernhardt, 2010: 139) ได้ศึกษาการพัฒนาการอา่นเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้ผงักราฟิก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นกัเรียนเกรด 4 จ านวน 8 คน โดยคดัเลือกจาก
ผลสอบมาตรฐานแคลิฟอร์เนีย (The California Standard Test) เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพ่ือ                  
ความเข้าใจ เป็นข้อค าถามอตันยัปลายเปิด ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ผงักราฟิกมีทกัษะในการอา่นเพ่ือความเข้าใจสงูขึน้และมีความสามารถในการใช้ผงักราฟิกเขียน
ตอบค าถามจากการอา่นเพ่ือความเข้าใจด้วยตนเอง 

หลิน (Lin, 2010: Abstract) ได้ศกึษาผลการใช้ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมใน
การพฒันาความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศึกษา โดยใช้
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีดังกล่าว
พัฒนาความสามารถในการอ่าน กระตุ้นความสนใจในการเรียนและท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม            
การอา่นท่ีดีขึน้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการอ่านจับใจความ 
พบว่า การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนในระดับชัน้ต่าง ๆ จะต้อง
เลือกใช้วิธีการสอน กลวิธีหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาและความสามารถของผู้เรียน 
ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ สิ่ งท่ีส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาความสามารถ                   
ใน การอ่านจับใจความ คือ การให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเน่ือง จึงจะท าให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีดีขึน้ จากงานวิจัยข้างต้น มีกลวิธีในการจัดการเรียน               
การสอนท่ีน ามาพัฒนาความสามารถในการอา่นจบัใจความท่ีเก่ียวข้องกับกลวิธี KWHLAQ เช่น 
งานวิจัยของธัญเทพ กองสุข (2557: 76) ท่ีใช้ เทคนิค KWLH PLUS พัฒนาความสามารถ                          
ในการอา่นจบัใจความและการเขียนสรุปความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทัง้งานวิจัย
ตา่งประเทศของ หลิน (Lin, 2010: Abstract) ท่ีได้ศกึษาผลการใช้ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์
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เดิมในการพัฒนาความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
ซึ่งทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิมมีความเช่ือวา่ ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีผลตอ่การเรียนรู้ 
เพราะในการเรียนรู้ ผู้ เรียนจ าเป็นจะต้องน าความรู้เดิมท่ีเก็บสะสมไว้เข้ามาช่วยในการตีความ     
เพ่ือความเข้าใจความรู้ใหม่ได้ดีขึน้ จากผลการศึกษาทฤษฎีนีน้อกจากจะพัฒนาความสามารถ                
ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจแล้ว ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจในการเรียนและมีพฤติกรรม                
การอ่านท่ีดีขึน้ สอดคล้องกับขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี  KWHLAQ ในขัน้ K (Know)                
เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความรู้เดิมหรือสิ่งท่ีตนเองเคยรู้มาก่อน เช่นเดียวกบัลอไรซ์ (Laurice, 
2015: 152)ท่ีได้ศึกษาผลการใช้กลวิธีการตัง้ค าถามตนเองท่ีมีต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ                  
(การทบทวนวรรณกรรม) ซึ่งสอดคล้องกับขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธ KWHLAQ ในขัน้ 
W (want) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีอยากรู้หรือยังไม่เข้าใจในเร่ืองนัน้ ๆ และขัน้ Q (Question)               
เป็นขัน้ ท่ีให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามเก่ียวกับสิ่งท่ีตนเองอยากรู้เพ่ิมเติมหลังจากได้ศึกษาค้นคว้า                   
จากขัน้ตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเคร่ืองมือในการวิจัยท่ีเก่ียวกับการวดั
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ประกอบด้วยเคร่ืองมือหลัก ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือ                
ในการวิจยัครัง้นี ้
 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิสัยรักการอ่าน 

3.1 ความหมายของนิสัยรักการอ่าน 
การอ่านเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ในยุคปัจจบุันท่ีข้อมลูขา่วสารเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงให้ความส าคัญกับทักษะการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นิสัยรักการอ่านจึงเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการแสวงหาความรู้ มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของนิสยัรักการอา่นไว้ ดงันี  ้

สมใจ ทองเรือง (2537: 18 -24) และศรีรัต น์  เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 34) ให้
ความหมายของนิสยัรักการอ่านสอดคล้องกันวา่ นิสยัรักการอา่นเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีชอบ
อา่นหนังสือโดยจะกระท าเป็นประจ าด้วยความมุง่มัน่ อ่านเป็นประจ า เคยชินในการอ่านจนเป็น
นิสยัแม้บางครัง้จะมีปัญหาและอปุสรรคต่อการอา่นก็ไม่ย่อท้อ ผู้ ท่ีมีนิสยัรักการอ่านย่อมอ่านทุก
อย่างท่ีเป็นวัสดสุ าหรับการอ่านและสามารถอ่านได้ทุกสถานท่ีทุกโอกาส โดยจะแสดงให้เห็น
พฤติกรรมรักการอ่านด้วยการใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ มีรสนิยมในการอ่านสนทนาเร่ือง
หนงัสือ การให้หนังสือเป็นของขวญัและจดัสภาพแวดล้อมท่ีบ้านโดยการจดัหิง้หนงัสือ สอดคล้อง
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กบัฉวีวรรณ คหูาภินันทน์ (2543: 55) ท่ีให้ความหมายของนิสยัรักการอ่านไว้วา่ นิสยัรักการอ่าน 
หมายถึง การชอบอ่านจนเป็นนิสยั เมื่อมีเวลาว่างจะชอบอ่านมากกว่าท าอย่างอ่ืน และชอบอ่าน
หนังสือหรือวสัดกุารอ่าน ทุกชนิด ทุกประเภท ทัง้หนังสือท่ีให้ความบันเทิงและสารคดีคนท่ีอ่าน
หนังสือตลอดเวลาเรียกว่า “หนอนหนังสือ” ในขณะท่ีปราณี รัตนัง (2541: 10) ท่ีให้ความหมาย
ของนิสัยรักการอ่านว่าหมายถึง การแสดงออกของบุคคลเก่ียวกับความสนใจในการอ่าน                        
มีความพร้อมและความพยายามในการอ่านซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน
จนกระทัง่สภาพจิตใจเกิดความสนใจท่ีจะอา่น จิตใจถกูกระตุ้นให้อยากอ่าน แสดงพฤติกรรมด้วย
การใช้เวลาวา่งเพ่ือการอา่น รู้จกัเลือกหนงัสืออา่น มีสมาธิในการอา่น มีทศันคติท่ีดีตอ่การอา่น  

นอกจากนีอ้วยพร พานิช (2543: 41) กล่าวว่า นิสยัรักการอ่านเป็นความสนใจอ่าน           
อย่างไม่หยุดยัง้จนเป็นความคุ้ นชินและไม่มีความรู้สึกฝืนใจท่ีต้องอ่านหนังสือ ในขณะท่ี                        
สขุมุ เฉลยทรัพย์ (2531: 26) กลา่ววา่ นิสยัการอา่น หมายถึง ความเคยชินของบคุคลในการค้นหา
ความหมายหรือความเข้าใจจากตัวอักษรและสัญลักษณ์ อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์                    
ของตนเอง 

จากการศึกษาความหมายของนิสัยรักการอ่าน สรุปได้ว่า นิสัยรักการอ่าน                        
คือ พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความมุง่มัน่ในการอ่านอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความเคย
ชินและท าเป็นนิสัย ชอบอ่านหนังสือและสามารถอ่านสารได้ทุกประเภท ทุกท่ี ทุกโอกาส                             
มีความพอใจท่ีจะอา่นโดยไมต้่องมีผู้ใดบงัคบั 

 
3.2 องค์ประกอบของนิสัยรักการอ่าน 

นิสยัรักการอ่านมิได้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ จ าเป็นต้องอาศยัการปลกูฝัง กระตุ้น
และสง่เสริมอย่างตอ่เน่ือง จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบันิสยัรักการอ่านสามารถสงัเคราะห์
องค์ประกอบท่ีส าคญัของนิสยัรักการอา่นได้ดงันี ้  

1. เจตคติท่ีมีตอ่การอา่น 
เจตคติท่ีมีต่อการอ่านเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดนิสยัรักการอ่าน สตรอมเมน

และเมทส์ (Strommen & Mates, 2004: 189) ได้กล่าวว่า สิ่งท่ีท าให้บุคคลรักการอ่าน คือ                  
ความปรารถนาท่ีจะอ่านและความสนุกสนานในการอ่าน สอดคล้องกับคราท์วอห์ล (Krathwohl, 
1985: 112) ท่ีกล่าววา่ จิตพิสยัของการอา่นอยู่ท่ีการมีสมาธิ ความตัง้ใจและการเห็นคณุคา่ในเร่ือง
ท่ีอ่าน เช่นเดียวกับสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 57)  ท่ีกล่าวว่าความสนใจของเด็กท่ีมีต่อ                 
การอา่นขึน้อยู่กับความรู้สึกหรือเจตคติท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ รวมทัง้บันลือ พฤกษะวนั (2538: 8) กลา่วว่า 
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ทศันคติท่ีดีตอ่การอา่นเป็นสิ่งส าคญั หากเด็กมีทศันคติท่ีดีตอ่การอา่น เขาก็จะมีนิสยัรักการอ่าน 
ชอบอา่นหนงัสือได้หลายประเภท หลายรส  

2. ความสนใจในการอา่น 
กัลยา ยวนมาลัย (2539: 4) กล่าวว่า ความสนใจในการอ่านมีสาเหตุมาจาก

ความอยาก รู้อยากเห็นซึ่ งเป็นธรรมชาติ วิสัยของมนุษย์อยาก รู้เ ร่ืองของคนอ่ืน อยาก รู้                              
ความเคลื่อนไหวของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ อยากมีความรู้ในเร่ืองทัว่ ๆ ไป อยากรู้สิ่งท่ีเป็นขา่ว 
ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องขวนขวายหาหนงัสืออา่นตามท่ีตนอยากรู้เร่ือง 

3. การอา่นอย่างสม ่าเสมอ 
สมบัติ  จ าปาเงิน  (2539: 8)  กล่าวว่า การสร้างนิสัยให้ เป็นนักอ่าน คือ                             

อา่นหนังสืออยู่สม ่าเสมอ สอดคล้องกับส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษาระบุพฤติกรรมบ่งชี ้
ทางกายของผู้มีคุณลักษณะด้านความรักในการอ่านว่าจะต้องอ่านหนังสืออย่างสม ่าเสมอ 
สามารถน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ทัง้ด้านการเรียนการปรับปรุงตนเองและคิดค้น                  
สิ่งใหม ่ๆ 

นอกจากนี ้ลิวและคินเซอร์ (Leu, Kinzer, Coiro, & Cammack, 2004: 238-251)                       
ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบันิสยัรักการอา่น ไว้ดงันี ้

1. สติปัญญา (Cognitive Factor. 1995 : 238 – 251) เพียเจต์ ได้กล่าวถึง
พฒันาการทางสติปัญญาของมนษุย์วา่จะเกิดขึน้ได้นัน้จะต้องผา่นกระบวนการตา่ง ๆ ทัง้ 4 ขัน้ คือ 
ขัน้การรับ รู้จากการสัมผัส (Sensorimotor) ขัน้ เตรียมการทางสมองท่ีจะเร่ิมอย่างมีเหตุผล 
(Preoperational) การเรียนรู้รูปธรรม (Concrete Operational) และการเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
(Formal Operational) 

2. ภาษาพูด (Oral Language Factor) พืน้ฐานด้านภาษาเป็นสิ่งส าคัญใน                 
การอา่นหากผู้อา่นมีพืน้ฐานทางภาษาพดูดีจะสามารถพฒันาการอา่นได้ดี 

3. การรับรู้ (Perceptual Factor) การรับรู้ของมนุษย์นัน้มีหลายทาง ได้แก่                   
การรับรู้ทางสายตา ทางหู ทางสมัผสั ทางจมกู ทางปาก เป็นต้น แต่การรับรู้ท่ีมกัเน้นในการอ่าน 
ได้แก่ การรับรู้ทางตาและทางหู ซึ่งหมายถึงความสามารถในการท่ีจะบอกได้วา่สิ่งท่ีเห็นหรือสิ่งท่ี            
ได้ยินนัน้มีความคล้ายหรือแตกตา่งกนัอย่างไรเป็นสิ่งส าคญัมาก 
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4. ความรู้สกึ (Affective Factor) ปัจจยัด้านนี ้ได้แก่ ทศันคติและความสนใจ 
5. ส่ิงแวดล้อมท่ีบ้าน (The Home Environment) เป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการอ่านของเด็ก ส่ิงท่ีผู้ปกครองควรท าเมื่อเด็กอยู่ท่ีบ้าน ได้แก่ การใช้เวลาว่าง               
ในการพดูคยุกบับตุรหลานเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาอา่นและตอบค าถามเมื่อเดก็สงสยั 

จากการศึกษาองค์ประกอบของนิสยัรักการอ่านสรุปได้ว่า นิสยัรักการอา่นเกิดจาก
เจตคติต่อการอา่น ความสนใจใฝ่รู้ การอา่นอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิด
นิสยัรักการอา่น เช่น สติปัญญา การรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การปลกูฝัง
นิสยัรักการอา่น การวิจยัในครัง้นีไ้ด้สรุปองค์ประกอบของนิสยัรักการอา่นด้วยการสงัเคราะห์จาก
แนวคิดของนักวิชาการ โดยแบ่งองค์ประกอบนิสยัรักการอ่านออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เจตคติท่ีมีต่อ
การอา่น ความสนใจในการอา่นและการอา่นอย่างสม ่าเสมอ 

 
3.3 การสร้างนิสัยรักการอ่าน 

นิสัยรักการอ่านเป็นพฤติกรรมท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนเน่ืองจากเป็นพฤติกรรม                    
ท่ีไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ จึงมีนกัวิชาการเสนอแนวทางในการสร้างนิสยัรักการอา่น
ไว้ดงันี ้ 

ทิพ ย์วรรณ  แจ่มไพบูลย์ (2546: 50) กล่าวว่า คุณลักษณะท่ีดีของนักอ่าน                              
มีแนวทางการฝึก ดงันี ้

1. พยายามสร้างนิสยัตนเองให้รักการอ่านโดยพยายามอ่านหนังสือทุกประเภท              
ท่ีจะให้ประโยชน์และอา่นจนเป็นนิสยั 

2. ฝึกการอา่นหนังสือให้เร็วและพยายามจบัใจความให้ได้ วิธีการ คือ ต้องใช้ช่วง
สายตาให้กว้างพยายามไม่ให้มีจุดสะดดุหรือสายตาหยุดน่ิงเพ่ือจะให้อ่านได้เร็วขณะท่ีอ่านก็
พยายามจบัใจความไปด้วย 

3. ฝึกฝนตัง้จดุมุ่งหมายในการอา่นคืออา่นเพราะต้องการความรู้และอ่านเพราะ
อยากรู้การท่ีจะเป็นคนเก่งกวา่หรือมีความสามารถเหนือคนอ่ืนได้เราต้องตัง้จดุมุง่หมายในการอา่น
แล้วพยายามท าให้บรรลจุดุหมายนัน้ให้ได้ 

4. ฝึกสังเกตส่วนประกอบของหนังสือเช่นปกค าน าสารบัญค านิยมหัวข้อเร่ือง
บรรณานกุรมจะท าให้เข้าใจสิ่งท่ีอา่นได้ดีย่ิงขึน้ 

5. ใช้เทคนิคหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ เข้าช่วยเช่นสร้างบรรยากาศท าจิตใจให้มี
สมาธิใช้ประสาททกุสว่นให้ช่วยจ าตัง้ใจให้แน่วแน่ท าอารมณ์ให้สดช่ืนแจ่มใส 
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ในขณะท่ีขวญัฤดี อตัวาวฒุิชยั (2538: 30) กลา่ววา่ทกุคนต้องพยายามฝึกฝนตวัเอง
ให้เป็นนักอ่านท่ีดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชักชวนให้ผู้ อ่ืนเห็นความส าคัญของการอ่านให้เกิด                 
ความเพลิดเพลินในการอา่นเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต ผู้อา่นต้องเป็นผู้ รู้จกัอา่นรู้จกัใช้ข้อมลูขา่วสาร
และความรู้ท่ีได้จากการอา่นควรอา่นหนงัสือดีมีคณุคา่ การอา่นเป็นการป้อนข้อมลูอนัเป็นเสมือน
อาหารสมองให้แก่ตน การอ่านจึงเป็นการพัฒนาสติปัญญาความรู้โดยตรง ผู้ เรียนควรจะอ่าน
หนังสือเพ่ิมขึน้จากการเล่าเรียนในห้องเรียนเป็นการหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะวัตถุประสงค์                   
ท่ีแท้จริงของการเรียนคือการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางการรับสารการคิดและ                      
การแสดงออก จึงจ าเป็นต้องมีทักษะและทัศนคติท่ีถูกต้องในการแสวงหาความรู้ให้เพ่ิมพูนอยู่     
จนตลอดชีวิต นอกจากเป็นการช่วยตนให้ประสบความส าเร็จในการศกึษาแล้วยงัเป็นการพัฒนา
คณุภาพชีวิตรอบด้านรู้จกัน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถกูต้องและมีคณุธรรม 

นอกจากนีสุ้ขมุ เฉลยทรัพย์ (2531: 19) กล่าวว่า เด็กจะชอบอ่านหนังสือหรือไม่
ขึน้อยู่กับการเลีย้งดูบทบาทของครอบครัวมีความส าคญัอย่างย่ิงในการสร้างนิสัยรักการอ่าน               
พ่อแมค่วรมีเวลาให้กบัลกูหาหนงัสือท่ีดใีห้ลกูอา่นหนงัสือท่ีลกูซือ้มาป้อนค าถามให้กบัลกูเพ่ือจะได้
เข้าใจพัฒนาการของลูกด้วยสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของพ่อแม่ คือ การเตรียมพร้อมให้เด็กมีนิสัย                        
รักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับฉวีวรรณ คหูาภินันทน์ (2543: 86) ท่ีกล่าววา่ครอบครัวเป็นสถาบัน                 
ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นท ากิจกรรมส่งเสริม                
การอ่านต่าง ๆ ให้กับลูก เช่น เล่านิทานเล่าเร่ืองหนังสืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ฯลฯ  นอกจาก
ครอบครัวแล้ว โรงเรียนก็เป็นองค์กรท่ีส าคญัในการสร้างนิสยัรักการอ่าน โรงเรียนควรมีห้องสมดุท่ี
น่าสนใจน่าเข้าไปอ่านครูและบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ เช่น เล่านิทาน                    
จดันิทรรศการประกวดการเลา่นิทานแขง่ขนัตอบปัญหาโต้วาทีแสดงละครสนทนาเร่ืองหนงัสือ ฯลฯ 
ทัง้บ้าน โรงเรียนและชุมชนควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     
ตา่ง ๆ ล้วนแตเ่ป็นการสร้างนิสยัรักการอา่นให้เดก็ทัง้สิน้  

การสร้างนิสัยรักการอ่านจึงเกิดจากการเห็นความส าคัญของการอ่าน น ามาสู่                
ความพยายามท่ีจะฝึกฝนการอ่านอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนครอบครัวและโรงเรียนก็มีส่วนท่ีจะ
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ เรียน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านซึ่งนับว่าเป็น                 
การช่วยเสริมสร้างชีวิตของเดก็ให้มีคณุคา่ มีความสขุและประสบความส าเร็จ 
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3.4 การวัดประเมินนิสัยรักการอ่าน 
นิสัย หมายถึง ความประพฤติ ท่ี เคยชิน กระท าเป็นกิจวัตร นิสัยรักการอ่าน                        

จึงหมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการอ่านอย่างสม ่าเสมอจนเกิดความเคยชิน               
มีความพอใจท่ีจะอา่นโดยไมต้่องมีใครบังคบั การวดัประเมินนิสยัรักการอ่านจึงสามารถวิเคราะห์
ได้จากพฤติกรรมและเจตคติท่ีมีต่อการอ่านด้วยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ในด้านต่าง ๆ มีนักวิชาการ
เสนอแนวทางการวดัประเมินนิสยัรักการอา่น ดงันี ้

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษาระบวุ่าการท่ีจะรู้วา่บุคคลมีความรู้สกึอย่างไร
จะต้องดจูากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออก ซึ่งมี 2 ทางท่ีจะให้ตรวจสอบได้ คือ ทางวาจาและทาง                
การกระท าหรือทางกาย Krathwohl และคณะได้จ าแนกระดบัความรู้สกึออกเป็น 5 ขัน้ คือ การรับ  
การตอบสนอง การเห็นคณุค่า การมีระเบียบและการมีคณุลักษณะ แต่ละขัน้มีพฤติกรรมชีบ้่ง               
ทางวาจาและทางกายของระดบัจิตพิสยั ซึ่งช่วยให้การสอบวดัท าได้ดีและชดัเจนขึน้ ดงันี  ้

 
ตาราง 1 พฤติกรรมชีบ้่งทางวาจาและทางกายของระดบัจิตพิสยั 
 
ระดับของจติ

พสัิย 
พฤติกรรมชีบ่้งทางวาจา พฤติกรรมชีบ่้งทางกาย 

1. การรับ 
  1.1 การรับรู้ 
  
 1.2 ตัง้ใจรับ 
  1.3 ติดตามรับ 

       
       บอกได้วา่ตา่งออกไป เปลี่ยนแปลงไป  
แตไ่มส่ามารถบอกได้วา่อะไรตา่งไปจากเดิม 
การต รวจสอบ ข้อมูล ท่ีมี ถามหาข้อมูล
เพ่ิมเติม 

 
- หยดุพฤติกรรมอ่ืนท่ีก าลงั  
  ท าอยู่เดิม 
- จ้องมอง 
- มองตาม 

2. การตอบ 
    สนอง 
  2.1 ตอบตามสัง่ 
  
 2.2 อาสาท า 
   
 
  2.3 พอใจท า 

 
 
- ถามหาค าสัง่ ค าชีแ้จง กฎ ระเบียบ       
   ประเพณี 
- ร้องขอท่ีจะท า เสนอท่ีจะท า 
 
 
- พดูดีใจท่ีได้ท า คยุให้คนอ่ืนฟังวา่ได้ท า 

 
- ท าเมื่อมีค าสัง่ ค าชีแ้จง                
  การชีน้ า  
- การช่วยเหลือ 
  ท าเอง ไมต้่องขึน้อยู่กบั 
  ความช่วยเหลือ การชีน้ า 
- ยิม้แย้ม พอใจท่ีได้ท า    
  แสดงการท าอย่างมัน่ใจ 
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ระดับของจติ

พสัิย 
พฤติกรรมชีบ่้งทางวาจา พฤติกรรมชีบ่้งทางกาย 

3. การเห็นคณุคา่ 
  3.1 เห็นคา่ 
  3.2 นิยม 
 
  3.3 มุง่มัน่ 

 
- ยอมรับ ชมเชย และเสนอให้ท ามากขึน้ 
- ชีช้วน ริเร่ิมให้มีการกระท า  ส่งเสริมให้มี 
  การท า 
- ปกป้อง แก้ตา่ง บคุคล และการกระท า 

 
- ท ามากขึน้ ปรับปรุงให้ดีขึน้ 
- ท าน าให้เป็นตวัอย่าง     
  ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้ท า  
- ท าอย่างมัน่คง ไมม่ีผลจาก 
  การเปลี่ยนแปลงภายนอก            
  มีพฤติกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
  น้อยลง 

4. การมีระเบียบ 
  4.1 มีสงักปั 
 
  4.2 มีระบบ 
   

 
- อ้างอิงเป้าหมาย ยึดผลของการกระท า 
 
- เลือกมากกวา่อย่างอ่ืน ชีว้า่ส าคญั 
  กวา่สิ่งอ่ืน 

 
- มุง่ผลงาน ยึดมาตรฐาน 
  ของงาน 
- เน้นขัน้ตอนส าคญั ๆ  
  ยึดล าดบัความส าคญั    
  เลือกท ามากกวา่อย่างอ่ืน 

5. การม ี 
    คณุลกัษณะ 
  5.1 ขยาย 
  5.2 เป็นนิสยั 
 

 
 
- ชีบ้่งการท าไปอย่างกว้างขวาง 
- เลือกมากกวา่อย่างอ่ืน ชีว้า่ส าคญั 
  กวา่สิ่งอ่ืน 

 
 
- ท าอย่างสร้างสรรค์ 
- มีลกัษณะเฉพาะในผลงาน  
  ท่ีสงัคมระบไุด้ 

 
จากตารางพฤติกรรมชีบ้่งทางวาจาและทางกายของระดบัจิตพิสยัแสดงให้เห็นวา่ นิสยั คือ 

การมีคณุลักษณะท่ีอยู่ในระดับของจิตพิสัยขัน้สูงสุด นอกจากนี ้ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษาได้ก าหนดพฤติกรรมชีบ้่งทางวาจาและทางกายด้านความรักในการอา่นไว้ดงันี  ้
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ตาราง 2 พฤติกรรมชีบ้่งทางวาจาและทางกายด้านความรักในการอา่น 
 
ระดับของจติ

พสัิย 
พฤติกรรมชีบ่้งทางวาจา พฤติกรรมชีบ่้งทางกาย 

1. การรับ 
   

บอกได้วา่ครูสัง่ให้อา่นหนงัสือเพ่ิมเติม หยดุฟังค าสัง่ของครูเก่ียวกบั
การให้อา่นหนงัสือเพ่ิมเติม 

2. การตอบ    
   สนอง 

ถามหาช่ือหนงัสือ ช่ือผู้แตง่ หรือแหลง่ท่ีจะไป
ค้นคว้า 

หาหนงัสือท่ีครูสัง่ให้อา่นใน
ห้องสมดุ 

3. การเห็น  
   คณุคา่ 

พดูคยุกบัเพ่ือนถึงประโยชน์ในการอา่น หรือ
ชกัชวนหรือให้เพ่ือนยืมหนงัสือของตนไปอา่น 

เมื่อมีเวลาวา่จะอา่นหนงัสือท่ี
ตนสนใจ 

4. การม ี
   ระเบียบ 

วิจารณ์สาระในสิง่ท่ีได้อา่นอย่างมเีหตผุล เลือกอา่นหนงัสือท่ีมีคณุคา่ 

5. การม ี 
   คณุลกัษณะ 

ได้รับการยกย่องจากเพ่ือน ๆ และครู 
วา่เป็นนกัอา่น และมีความรอบรู้ด ี

อา่นหนงัสือท่ีมีคณุคา่อย่าง
สม ่าเสมอ และน าสิ่งท่ีได้จาก
การอา่นไปใช้ประโยชน์ได้
มากมาย ทัง้ด้านการเรียน  
การปรับปรุงตนเองและคิดค้น
สิ่งใหม ่ๆ 

 
จากตารางพฤติกรรมชีบ้่งทางวาจาและทางกายด้านความรักในการอ่าน แสดงให้เห็นว่า

ความรักในการอ่านสามารถประเมินได้จากพฤติกรรมบ่งชีท้างวาจาและพฤติกรรมบ่งชีท้างกาย 
ตัง้แตร่ะดบัของจิตพิสยัในขัน้การรับ ขัน้การตอบสนอง ขัน้การเห็นคณุคา่ ขัน้การมีระเบียบและขัน้
การมีคุณลักษณะ การท่ีความรักในการอ่านหนังสือจะเป็นนิสัยรักการอ่านได้นั ้น จะต้องอยู่                     
ในขัน้ของการมีคณุลกัษณะ โดยมีพฤติชีบ้่งทางวาจา คือ ผู้ เรียนได้รับการยกย่องจากเพ่ือน ๆ และ
ครูว่าเป็นนักอ่าน มีความรอบรู้ดี และพฤติกรรมชีบ้่งทางกาย คือ ผู้ เรียนอ่านหนังสือท่ีมีคณุค่า
อย่างสม ่าเสมอและน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทัง้ด้านการเรียน                            
การปรับปรุงตนเองและคิดค้นสิ่งใหม ่ๆ  

 



  46 

ในปัจจุบันมีผู้ ท่ีท าวิจัยเก่ียวกับนิสยัรักการอ่านอยู่เป็นจ านวนมาก ทว่าเคร่ืองมือท่ีใช้วดั
นิสยัรักการอา่นก็มีลกัษณะคล้าย ๆ กัน คือ เป็นลกัษณะข้อความท่ีบรรยายพฤติกรรมในการอา่น
และเจตคติท่ีมีต่อการอ่าน เช่น แบบสอบถามนิสยัรักการอ่านของดวงพร พวงเพ็ชร์ (2541: 98)                 
ได้สร้างเคร่ืองมือวัดนิสัยรักการอ่านซึ่งใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 เป็นค าถาม                           
ท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การอ่านอย่างสม ่าเสมอ การอ่านหนังสือท่ีมีประโยชน์ การอ่าน                      
ท่ีหลากหลายและการเห็นคณุคา่ของการอา่น แบบสอบถามมีจ านวน 48 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวดั
อนัดบัตัง้แต่จริงท่ีสดุ ถึง ไม่จริงท่ีสดุ เช่นเดียวกับธิดา สวุรรณสาครกุล (2554: 43) ท่ีได้พัฒนา
เคร่ืองมือวดันิสยัรักการอา่นมาจากดวงพร พวงเพ็ชร์ โดยน ามาใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แบบสอบถาม มีจ านวน 44 ข้อ แตล่ะข้อมีมาตรวดัประเมินค่า 4 ระดบั 
ได้แก่ จริง ค่อนข้างจริง คอ่นข้างไม่จริงและไม่จริง แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ .91 ส่วนแบบ
วดันิสยัรักการอา่นของเบญจางค์ ปัน้คล้าย (2551: 43) ได้สร้างเคร่ืองมือวดันิสยัในการอา่น ซึ่งใช้
กับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการใช้ เวลาว่างเพ่ืออ่าน
หนังสือ การชอบอ่านหนังสือ การเห็นคุณค่าของการอ่าน แบบสอบถามมีมาตรวัดประเมินค่า                  
5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ แบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่ .78 

 
3.5 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับนิสัยรักการอ่าน  

ธิดา สุวรรณสาครกุล (2554: 62) ได้ศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบในการอ่าน                  
ท่ีสง่ผลตอ่นิสยัรักการอา่นของเดก็วยัรุ่นในโรงเรียนมธัยมศกึษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 5                
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 ของโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มธัยม โรงเรียนวดัน้อย                
นพคุณและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ านวน 348 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการอ่าน แบบสอบถามตัวแบบในการอ่านและแบบสอบถามนิสัย                     
รักการอ่าน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพืน้ฐาน และสถิติทดสอบ t-test for 
Independent Samples และ F-test ผลการวิจัยพฤติกรรมการอ่านด้านเวลาในการอ่านต่อวัน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านต่อวัน 2 ชั่วโมงขึน้ไป รองลงมา คือ                    
1 ชั่วโมงขึน้ไป – 2 ชั่วโมง 31 นาที – 1 ชั่วโมง และ 0 -30 นาที ตามล าดับ ด้านสิ่งท่ีอ่าน                     
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอ่านบล็อก/ ชุมชนออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ การ์ตูนและเว็บไซต์  
ตามล าดบั ด้านประเภทหนังสือท่ีอ่าน กลุ่มตวัอย่างโดยรวมส่วนใหญ่อ่านการ์ตนูให้ความบันเทิง 
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รองลงมาคือ นิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ ด้านจ านวนหนังสือท่ีอ่านต่อเดือน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมและจ าแนกตามระดบัชัน้ส่วนใหญ่อ่านหนังสือต่อเดือนเพียง 1 – 3 
เลม่ เท่านัน้ และมีผู้อา่นหนงัสือจ านวน 16 – 18 เลม่ น้อยท่ีสดุ ด้านความสขุจากการอา่น พบวา่ 
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจ าแนกตามระดับชัน้ส่วนใหญ่มีความสุขจากการอ่าน โดยทัง้สอง
ระดบัชัน้มีคะแนนคา่ฐานนิยม 8 คะแนน ส่วนตวัแบบในการอ่านของเด็กวยัรุ่นในโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่      
ไมม่ีตวัแบบในการอา่น ร้อยละ 52 ขณะท่ีตวัแบบท่ีกลุม่ตวัอย่างเลือกมากท่ีสดุ คือ บุคคลใกล้ชิด 
ได้แก่ พ่อแม่ บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง คณุครูและเพ่ือน ๆ รองลงมา คือ บุคคลท่ีมี ช่ือเสียง 
ได้แก่ บุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น ดารานักแสดง นักร้องนักเขียน พระสงฆ์ นักการเมือง 
นกัวิชาการ และตามมาด้วยตวัแบบสญัลกัษณ์ ได้แก่ตวัละครในหนังสือการ์ตนู คณุลกัษณะของ
ตวัแบบในการอา่น พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีมีตวัแบบในการอ่านส่วนใหญ่ เลือกตวัแบบในการอ่าน
จากคุณลักษณะชอบอ่านหนังสือมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะประสบความส าเร็จ                  
ในอาชีพ เท่ากับคุณลักษณะขยันขันแข็งท างานหนักและตามมาด้วยคุณลักษณะมีความคิด
สร้างสรรค์และสุนทรียะ ส าหรับเหตุผลท่ีตวัแบบสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมและจ าแนกตามระดบัชัน้ สว่นใหญ่เลือกเหตผุลท่ีตวัแบบน าการอา่นไปใช้ประโยชน์ท่ีดีกับ
ตวัเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ เป็นผู้น าทางความคิดและเป็นผู้ ท่ีฉลาด มีไหวพริบ ส่วนกิจกรรม               
ท่ีอยากให้ตวัแบบในการอ่านท า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมส่วนใหญ่เลือกการแนะน าหนังสือห รือสื่อ              
ท่ีน่าอ่าน รองลงมา คือ การอธิบายให้เห็นความส าคญัของการอ่าน และล าดับสดุท้ายคือเขียน
ผลงานลงในหนงัสือหรือสื่อตา่ง ๆ 

เบญจางค์  ปั ้นคล้าย (2551: 59) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน                       
ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนวดันิมมานรดีเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 
การวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน สถิติ ท่ี ใช้ในการวิจัย ได้แก่                           
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสยัรักการอ่านของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 
โรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี               
5 ปัจจัย ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน การสนับสนุน
ด้านการอ่านของผู้ปกครอง ลกัษณะทางกายภาพของห้องสมดุและห้องเรียน และการสนับสนุน
ด้านการอ่านของครู ผู้ วิจัยอภิปรายผลด้านการสนับสนุนการอ่านของครูไว้ว่า นักเรียนท่ีครู
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สนับสนุนด้านการอ่านมาก มีนิสยัรักการอ่านดี ทัง้นีเ้พราะครูมีสว่นส าคญัในการช่วยผลกัดนัให้
นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นได้มาก 

สกุณี เกรียงชยัพร (2548: 60) ได้ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อนิสยัรักการอ่าน
ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนนาคนาวาอปุถมัภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง  
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนนาคนาวาอปุถมัภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 316 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพล
ตอ่นิสยัรักการอ่าน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์สมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ของเพียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบวา่ องค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ นิสยัในการเรียน 
แรงจูงใจในการอ่าน การสนับสนุนด้านการอ่านจากผู้ปกครอง สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
ผู้ปกครอง ลกัษณะทางกายภาพของห้องสมดุ การสนับสนนุด้านการอ่านนิสยัรักการอา่นของครู 
การรับสื่อสิ่งพิมพ์และการใช้เทคโนโลยี โดยองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อนิสยัรักการอ่านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 5 องค์ประกอบ โดยเรียงล าดับจากองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพล             
มากท่ีสดุไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ การสนับสนุนด้านการอ่านจากครูในโรงเรียน แรงจูงใจในการอ่าน  
การใช้เทคโนโลยี การรับสื่อและสิ่งพิมพ์และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัผู้ปกครอง 

สมเกียรติ แซ่เตง็ (2551: 62) ได้ศกึษาผลของการใช้การวิจยัก่อรูปในการพฒันานิสยั 
รักการอ่านของนัก เรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักเรียน                           
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวดัตราด จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน               
การวิจยั คือ แบบวดัลกัษณะนิสยัรักการอา่น พฒันาโดย จิตรลดา อารีย์สนัติชยั แบบสงัเกตและ
แบบบันทึกรายงานตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ เนือ้หาและการวิเคราะห์                      
ความแปรปรวนแบบสองทาง (two way ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการพฒันานิสยัรักการอา่น
แบ่งตามลกัษณะของปัจจยัท่ีสง่ผลถึงนิสยัรักการอา่นได้ 2 วิธี คือ 1) วิธีพฒันานิสยัรักการอา่นโดย
อาศยัปัจจัยท่ีเกิดขึน้ภายในตวัผู้อา่น และ 2) วิธีพฒันานิสยัรักการอา่นโดยอาศยัปัจจยัท่ีเกิดขึน้
ภายนอกตวัผู้อ่าน จากการศึกษาพบว่ากรณีศึกษาใช้วิธีพัฒนานิสยัรักการอ่านโดยอาศยัปัจจัย               
ท่ีเกิดขึน้ภายในตนเอง โดยมีขัน้ตอนในการสร้างนิสยัรักการอ่าน 3 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนด
เป้าหมายของการอ่านอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ 2) การเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา และ 3) เลือกอ่าน
หนังสือท่ีชอบ ผลการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสยัรักการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา              
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ปีท่ี 1 พบวา่นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวทางการวิจยัก่อรูปมีคะแนนนิสยั
รักการอา่นสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นิวแมน (Neuman, 1986: 338) ศกึษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านท่ีมีผลโดยตรงกบัการ
ใช้เวลาว่างในการอ่านของนักเรียนเกรด 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกรด 5 อ่านหนังสือ                
ในเวลาว่าง โดยเฉลี่ย 2.33 เล่มต่อเดือน เด็กผู้หญิงจะอ่านมากกว่าเด็กผู้ชาย นักเรียนท่ีอยู่ใน
ครอบครับท่ีมีรายได้และระดบัการศกึษาสงูกวา่จะใช้เวลาวา่ในการอา่นหนงัสือมากกวา่ 

แพนเดียน (Pandian อ้างถึงในนิลเนตร นิลประดิษฐ์, 2549) ได้ศึกษาปัจจยั ท่ีมีผล
ต่อนิสยัรักการอ่านของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามหาวิทยาลยัใน
ประเทศมาเลเซีย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 975 คน และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจ านวน 674 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนิสยัรักการอ่าน
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภมูิหลงัของครอบครัว ปัจจัยทางบ้าน ปัจจยัทางโรงเรียนและ
ปัจจยัแทรกแซง โดยพบวา่มีเพียงปัจจยัแทรกแซงเท่านัน้ท่ีมีผลทางตรงตอ่นิสยัรักการอา่น 

แอบล็อค Lorna (2015a: 62) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนท่ีมีนิสัย                     
รักการอา่นกบัการรู้ศพัท์และความสามารถในการอา่นจบัใจความ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามนิสัยรัก                
การอ่าน แบบทดสอบการรู้ค าศพัท์และความสามารถในการอ่านจับใจความ ผลการวิจัยพบว่า
ความสมัพันธ์ระหว่างนักเรียนท่ีมีนิสยัรักการอ่านต่อการรู้ค าศพัท์และความสามารถในการอ่าน   
จบัใจความอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิสยัรักการอา่น แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ 
การเสริมสร้างนิสยัรักการอา่น ได้แก่ ความสมัพนัธ์ในครอบครัว การสนบัสนนุด้านการอ่านจากครู 
ต้นแบบในการอา่น นิสยัรักการอ่านเกิดได้จากปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก ทัง้นีจ้ะพบวา่ครู
เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสามารถเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่นผา่นวิธีการตา่ง ๆ นอกจากนี ้
ยงัพบว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยเก่ียวกบันิสยัรักการอา่น จะอยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามนิสยั
รักการอ่านท่ีมีมาตรประมาณค่า 4-5 ระดบั แบบสงัเกตและแบบประเมินตนเอง ซึ่งเป็นแนวทาง  
ในการออกแบบเคร่ืองมือของผู้ วิจยั คือ แบบวดันิสยัรักการอา่นความสมัพนัธ์ของสาระส าคญัของ
แนวคิดและการจดัการเรียนการสอนด้วยกลวิธี KWHLAQ และขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี 
KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่าน แสดงดังภาพ    
ประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3ความสมัพนัธ์ของสาระส าคญัของแนวคิดและการจดัการเรียนการสอนด้วยกลวิธี 

KWHLAQ และขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ  

3. มุง่เน้นให้ผู้ เรียน   
    เรียนรู้ผา่นปัญหา   
    ตามแนวทาง 
    การสืบค้น 

1. กระตุ้นให้ผู้เรียน   
    ส ารวจความรู้เดิม   
    และตัง้จดุ 
    มุง่หมายใน 
    การอา่น 

2. กระตุ้น 
   ความอยากรู้                
   ผา่นโจทย์ปัญหา 
   ท่ีมีความซบัซ้อน    
   และท้าทาย 

4. ผู้เรียนแก้ปัญหา    
    และน าสิ่งท่ีได้    
    เรียนรู้มา  
    ประยกุต์ใช้ 

ความสามารถ 

ในการอ่าน 

จับใจความ 

นิสัยรักการอ่าน 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามกลวธีิ KWHLAQ  
กับการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความและนิสัยรักการอ่าน 

สาระส าคัญของ
แนวคดิและการจัด 

การเรียนการสอน
ตามกลวธีิ KWHLAQ 

ขัน้ที่ 1 ขัน้ K (Know) หรือ ขัน้เคยรู้ 

     ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมด้วยสื่อต่าง ๆ แล้ว
ให้ผู้ เรียนระบุสิ่งที่เคยรู้เก่ียวกับหัวข้อในสื่อ               
ที่ผู้สอนเตรียมมาให้ลงในตาราง ช่อง K 

 
ขัน้ที่ 2 ขัน้ W (Want) หรือ ขัน้อยากรู้ 
      ผู้ เรียนระบุค าถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้
จากสือ่ที่ผู้สอนน ามาให้ลงในตาราง ช่อง W 

 ขัน้ที่ 3 ขัน้ H (How) หรือ ขัน้ค้นคว้า 
     ผู้ เรียนระบวุิธีสบืค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
โดยวางแผนการสบืค้นแล้วเขียนลงในตาราง
ช่อง H 

ขัน้ที่ 5 ขัน้ A (Apply) หรือ ขัน้ประยกุต์ใช้ 
     ผู้ เรียนน าความ รู้ที่ ได้จากการอ่ านไป
ประยุกต์ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และ
ระบวุิธีการน าเสนอลงในตาราง ช่อง A  

ขัน้ที่ 6 ขัน้ Q (Question) หรือ ขัน้ตัง้ค าถาม 
      ผู้ เรียนตัง้ค าถามที่อยากรู้เพิ่มเติมจากเร่ือง
ที่อ่านหลงัจากท ากิจกรรมทุกขัน้ตอน แล้วระบุ
ค าถามลงในตารางช่อง Q  จากนัน้สืบค้น
ข้อมลูเพื่อน ามาอภิปรายร่วมกนัในคาบต่อไป 
 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ L (Learning) หรือ ขัน้เรียนรู้      
     ผู้ เรียนศึกษาบทอ่านที่ก าหนดให้ แล้วระบุ
สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และตอบค าถามที่ตนเอง
ได้ตัง้ไว้ ลงในตาราง ช่อง L สรุปเร่ืองราวที่อ่าน
ทัง้หมดในรูปแบบข้อความสัน้ ๆ  

1. เข้าใจความหมายของค า 
    ที่ปรากฏในเนือ้เร่ือง 
    ตามบริบทของเร่ืองที่อ่าน  
 2. ระบจุดุมุ่งหมายของเร่ือง 
    ที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
 3. สรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
    ที่อ่านได้อย่างถูกต้องและ   
    ครบถ้วน  
4. น าความรู้และข้อคิดจาก 
    เร่ืองที่อ่านไปใช้ได้ 

1. เจตคติที่มีต่อการอ่าน  

2. ความสนใจในการอ่าน 

3. ความมุ่งมัน่ในการอ่าน    

    อย่างสม ่าเสมอ 

 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถ                      

ในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ในครัง้ นี ้                                
มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่าน                 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และ
เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบ
ปกติซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Design) โดยผู้ วิจัยด าเนินตามขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. สร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. วิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสรุางค์
อปุถัมภ์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน เป็นจ านวน
นกัเรียน 443 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี เ้ป็นนัก เรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ใน ระดับ                              

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 82 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) จากนัน้จับฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 41 คน ได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 41 คน ได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ จ านวน 7 แผน  
2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ จ านวน 7 แผน  
2.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ  
2.4 แบบวดันิสยัรักการอา่น  

3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการหาคณุภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี 

KWHLAQ ส าหรับกลุ่มทดลอง ผู้ วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้และคดัเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาทดลอง 

3.1.2 ศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของกลวิธี KWHLAQ จากเอกสาร บทความใน
วารสารต่างประเทศและงานวิจัยต่าง ๆ แล้วน ามาปรับให้เหมาะสมกับแนวทางการสอนอ่าน                 
จบัใจความ 

3.1.3 ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดความยากง่ายของ
เนือ้หาและความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนัน้คัดเลือกเนือ้หาโดย
พิจารณาจากประเภทของบทอา่นตามตวัชีว้ดัในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 รวมทัง้ความเหมาะสม
ของเนือ้หาตามช่วงวยัและความสนใจของผู้ เรียน แล้วเสนอให้ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
พิจารณาความเหมาะสม เนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ดงันี ้
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ตาราง 3 เนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง จ านวนคาบ 

นิทาน 
พญาช้างยอดกตญัญ ู

ลิงเจ้าปัญญา  
4 

ร้อยกรอง 
วฒันธรรม 

พอใจให้สขุ 
2 

เร่ืองสัน้ รถไฟฟ้า 2 

วรรณคด ี ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 4 

         รวม                                          6 12 

 

3.1.4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  
รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
2) ตวัชีว้ดั 
3) สาระส าคญั 
4) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
5) สมรรถนะส าคญั 
6) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
7) สาระการเรียนรู้ 
8) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้ K (Know) หรือขัน้เคยรู้ 
ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมด้วยสื่อตา่ง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอหรือการ์ตนู แล้วให้

ผู้ เรียนระบสุิ่งท่ีเคยรู้เก่ียวกบัหวัข้อในสื่อท่ีผู้สอนเตรียมมาให้ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง K 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ W (Want) หรือขัน้อยากรู้ 

ผู้เรียนระบคุ าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้เพ่ิมเติมจากสื่อท่ีผู้สอนน ามาให้ลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง W 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ H (How) หรือขัน้ค้นคว้า 
ผู้ เรียนระบุวิธีแสวงหาข้อมูล เช่น สืบค้นจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต หรือ

แหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ เพ่ือตอบค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ โดยวางแผนการสืบค้นแล้วเขียนลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง H 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ L (Learning) หรือขัน้เรียนรู้ 
ผู้ สอนเตรียมบทอ่านมาให้ผู้ เรียนศึกษา ผู้ เรียนอ่านเนือ้เร่ืองท่ีผู้ สอน

ก าหนดให้ แล้วระบุสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้จากบทอา่นพร้อมทัง้เขียนตอบในสิ่งท่ีตนเองได้ตัง้ค าถาม
ไว้ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง L ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียนเป็นรายบุคคลเก่ียวกบัค าถามท่ีผู้ เรียนตัง้ไว้
และค าตอบท่ีได้จากการอ่าน แล้วสรุปเร่ืองราวท่ีอา่นทัง้หมดในรูปแบบข้อความสัน้ ๆ ด้วยตนเอง 
หากมีค าถามใดท่ียังไม่มีค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน ให้ผู้ เรียนน าค าถามนัน้กลับไปสืบค้นเพ่ิมเติม              
ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในขัน้ H  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply) หรือ ขัน้ประยกุต์ใช้  
ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบ               

ตา่ง ๆ ตามความสนใจ เช่น สรุปความรู้เป็นค าคม แตง่ค าประพนัธ์ วาดภาพการ์ตนู แตง่เพลง ฯลฯ 
โดยระบุวิธีการ น าเสนอแบบร่างผลงานลงในตาราง KWHLAQ ช่อง A ผู้ เรียนน าเสนอผลงาน                
ของตนเองหน้าชัน้เรียนและให้ผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนั  

ขัน้ท่ี 6 ขัน้ Q (Question) หรือ ขัน้ตัง้ค าถาม 
ผู้ เรียนตัง้ค าถามท่ีอยากรู้เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่านหลังจากท ากิจกรรม                  

ทุกขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ข้อ แล้วระบุค าถามลงในตาราง KWHLAQ ช่อง Q ผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมลูเก่ียวกบัค าถามท่ีสนใจด้วยวิธีการตา่ง ๆ แล้วให้ผู้ เรียนน าความรู้
ท่ีได้รับหลงัจากการสืบค้นมาอภิปรายร่วมกนัในคาบตอ่ไป 
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9) สื่อและแหลง่การเรียนรู้  
10) การวดัและประเมินผล 
11) บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียน รู้ท่ีส ร้างเส ร็จแล้วเสนอต่อประธานควบคุม                  
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ก่อนน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ               

3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย จ านวน 3 
ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ล าดับขัน้การสอน ความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนการสอน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยน าไปตรวจสอบคณุภาพ
โดยหาดชันีของความสอดคล้องระหว่างแผนการจดัการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีคา่ดชันี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.81 รวมทัง้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ คือ ปรับเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้น่าสนใจและเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

3.1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลอง
สอนกับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ใน                   
การจดัการเรียนรู้    

3.1.8 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ตามผลการทดลองใช้ และ
น าไปใช้กบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

3.2 การสร้างและการหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ 
ผู้ วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุม่ควบคมุ โดยด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
3.2.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในประเด็น

ตา่ง ๆ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และ
คดัเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาทดลอง 

3.2.2 ศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติจากแผนการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจอมสรุางค์อปุถัมภ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจดัการเรียน           
การสอนส าหรับกลุม่ควบคมุ 

3.2.3 ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเดียวกับกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี KWHLAQ 
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3.2.4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  
รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาทีแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
2) ตวัชีว้ดั 
3) สาระส าคญั 
4) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
5) สมรรถนะส าคญั 
6) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
7) สาระการเรียนรู้ 
8) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 

ผู้สอนสร้างความสนใจ โดยใช้วิธีสนทนา ตัง้ค าถามหรือใช้สื่อการเรียนรู้               
ต่าง ๆ เช่น เกม รูปภาพ การ์ตูน เพลง คลิปวิดีโอ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความตื่นตวัใน                
การเรียนรู้ ร่วมกับทบทวนความรู้เดิมท่ีผู้ เรียนมีอยู่ด้วยการสนทนา ซกัถาม อภิปราย แล้วเช่ือมโยง
เข้าสูเ่นือ้หาใหม ่

 ขัน้กระบวนการเรียนรู้ 
ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบเขตเนือ้หา  เพ่ือเป็นการบอกให้

ผู้ เรียนทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ความรู้และฝึกความสามารถทางการอ่านในด้านใด ผู้สอน
อธิบายหลักการ ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน จากนัน้ให้
ผู้ เรียนท าแบบฝึกการอ่านจากเร่ืองท่ีก าหนดให้ โดยผู้สอนติดตาม ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้ เรียน 
อธิบายร่วมกนัเพ่ือเป็นแนวทางในการอา่นตอ่ไป 

ขัน้สรุป 
ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ แล้วตรวจแบบฝึกหัด ปรับปรุงแก้ไขให้

ถกูต้องตามค าแนะน าของผู้สอน ทบทวนแนวทางในการอา่นเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอา่นครัง้ตอ่ไป 
3.2.5 น าแผนการจัดการเรียน รู้ท่ีส ร้างเส ร็จแล้วเสนอต่อประธานควบคุม                     

ปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ก่อนน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ  
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3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย จ านวน              
3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ล าดับขัน้การสอน ความสอดคล้องของกิจกรรม                
การเรียนการสอน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ โดยน าไปตรวจสอบ
คณุภาพโดยหาดชันีของความสอดคล้องระหวา่งแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้              
มีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.72 รวมทัง้ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ จากการศึกษาขัน้ตอนการสอนแบบปกติและการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHAQ 
พบวา่มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั แสดงรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน ได้ดงันี  ้
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติและกลวิธี 
KWHLAQ 

 

การสอนแบบปกต ิ กลวธีิ KWHLAQ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 ผู้สอนสร้างความสนใจ โดยใช้วิธีสนทนา ตัง้
ค าถามหรือใช้สื่อการเรียนรู้ตา่ง ๆ เชน่ เกม รูปภาพ 
การ์ตนู เพลง คลิปวิดีโอ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียน
เกิดความตืน่ตวัในการเรียนรู้ ร่วมกบัทบทวนความรู้
เดิม 
 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ K (Know) หรือขัน้เคยรู้ 
 ผู้สอนกระตุ้นความรู้เดิมด้วยสื่อ
ตา่ง ๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอหรือการ์ตนู แล้ว
ให้ผู้ เรียนระบุสิ่งท่ีเคยรู้เก่ียวกับหัวข้อใน
สื่อ ท่ีผู้ สอนเตรียมมาให้ลงในตาราง 
KWHLAQ ช่อง K 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ W (Want) หรือขัน้อยากรู้ 
 ผู้เรียนระบุค าถามในสิ่งท่ีตนเอง
อยากรู้เพ่ิมเติมจากสื่อท่ีผู้สอนน ามาให้
ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง W 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ H (How) หรือขัน้ค้นคว้า 
 ผู้ เ รีย น ระบุ วิ ธี สื บ ค้ น ข้ อมู ล
เพ่ิมเติมด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เช่น สืบค้นจาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมลูอ่ืน 
ๆ เพ่ือตอบค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ 
โดยวางแผนการสืบค้นแล้วเขียนลงใน
ตาราง KWHLAQ ช่อง H 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

การสอนแบบปกต ิ กลวธีิ KWHLAQ 
ขัน้กระบวนการเรียนรู้ 
 ผู้ สอนแจ้ งจุดป ระสงค์ การเรียน รู้และ
ขอบเขตเนือ้หา อธิบายหลกัการ ความรู้ตา่ง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
จากนัน้ให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกการอ่านจากเร่ืองท่ี
ก าหนดให้ โดยผู้ สอนติดตาม ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้ เรียน อธิบายร่วมกนัเพ่ือเป็นแนวทางในการอ่าน
ตอ่ไป 
 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ L (Learning) หรือขัน้เรียนรู้ 
 ผู้สอนเตรียมบทอา่นมาให้ผู้ เรียน
ศึกษา ผู้ เ รียนอ่าน เนื อ้ เ ร่ืองท่ีผู้ สอน
ก าหนดให้ แล้วระบุสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้
จากบทอ่าน เขียนตอบในสิ่งท่ีตนเองได้
ตัง้ค าถามไว้ลงในตาราง KWHLAQ ช่อง 
L โดยสรุป เร่ืองราวท่ีอ่านทั ง้หมดใน
รูปแบบข้อความสัน้ ๆ ด้วยตนเอง หากมี
ค าถามใดท่ียงัไมม่ีค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่น 
ให้ผู้ เรียนน าค าถามนัน้กลับไปสืบค้น
เพ่ิมเติมตามวิธีการท่ีระบไุว้ในขัน้ H  

ขัน้สรุป 
 ผู้เรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปความรู้ แล้ว
ตรวจแบบฝึกหดั ปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตาม
ค าแนะน าของผู้สอน ทบทวนแนวทางในการอา่นเพ่ือ
น าไปใช้ในการฝึกอา่นครัง้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply) หรือ ขัน้     
         ประยุกต์ใช้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ โดยน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น 
สรุปความรู้เป็นค าคม แต่งค าประพันธ์                  
วาดภาพการ์ตนู แตง่เพลง ฯลฯ 
ขั ้ น ท่ี  6 ขั ้น  Q (Question) ห รือ  ขั ้น                     
ตัง้ค าถาม 
 ผู้ เ รี ย น ตั ้งค า ถ าม ท่ี อ ย าก รู้
เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่าน จ านวน 3 ข้อ 
แล้วระบุค าถามลงในตาราง KWHLAQ 
ช่อง Q ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหา
ข้อมูลเก่ียวกับค าถามท่ีสนใจแล้วให้น า
ความรู้ท่ี ได้รับหลังจากการสืบค้นมา
อภิปรายร่วมกนั 
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จากตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของการสอนแบบปกติและ
กลวิธี KWHLAQ การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีขัน้ตอนท่ีพัฒนาความสามารถ                       
ในการอา่นควบคูก่บัการกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจในการอา่น โดยให้ผู้ เรียนส ารวจความรู้เดิม จากนัน้
ตัง้ค าถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้แล้วเก็บค าถามนัน้ไปสืบค้นด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในขณะท่ีการสอน
แบบปกติผู้ สอนเป็นผู้ตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นควานสนใจของผู้ เรียนแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการจัด                
การเรียนการสอน เช่น บรรยาย อภิปราย หรือกิจกรรมกลุม่ จากนัน้ลงมือท าแบบฝึกหัดแล้วสรุป
ท้ายบทเรียน ส่วนกลวิธี KWHLAQ มีขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามท่ีผู้สอนก าหนด
หวัข้อและตามความสนใจของผู้ เรียนเอง ผู้ เรียนจะได้พฒันาทัง้ความสามารถในการอ่านและเกิด                 
ความสนใจท่ีจะหาข้อมลูต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทัง้ยงัได้น าความรู้ท่ีได้จากการอา่นมาประยุกต์ใช้
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคณุประโยชน์ของการอ่านและการน าสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ชิน้งาน ขัน้ตอนสดุท้ายของกลวิธี KWHLAQ ผู้ เรียน
จะต้องตัง้ค าถามท่ีตนเองอยากรู้หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ทุกขัน้ตอน แล้วน าไปสืบค้น
ค าตอบซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจท่ีจะอ่านอย่างต่อเน่ือง ไม่ได้เกิดขึน้เพียงขัน้น าเข้าสู่
บทเรียนเพียงอย่างเดียว 

3.3 การสร้างและการหาคณุภาพแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง มีวิธีการด าเนินการสร้างแบบทดสอบ ดงันี ้

3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ วิธีสร้างเคร่ืองมือวดัผลและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

3.3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 วิเคราะห์
ตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสาระท่ี 1 การอา่น เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างข้อสอบ  

3.3.3 วิเคราะห์เนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกับการอ่านแล้วสร้างตาราง
วิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการวดัเสนอประธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ความถกูต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ตาราง 5 แสดงการวิเคราะห์เนือ้หาและระดบัความสามารถของแบบทดสอบ 
 

 
3.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความแบบปรนัย                          

4 ตัวเลือก เสนอประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้                         
1 คะแนนและตอบผิดหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน                     
การสอนภาษาไทยและการวัดประเมิน 3 คน พิจารณาดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ: 2543: 248) 

3.3.5 น าข้อสอบกลบัมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วพิจารณา
คัดเลือกข้อสอบซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ระหวา่ง 0.67-1  

3.3.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน  
40 คน น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน เพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

3.3.7 น าผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า                   
ความยาก (p) ระหวา่ง 0.30-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.32 - 0.64  

 

 

เน้ือหา 

ระดบัความสามารถ 

เขา้ใจ
ความหมายของ
ค าตามบรบิท
เนื้อเรื่อง 

ระบุจุดมุ่งหมาย
ของเรื่องทีอ่่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุป
สาระส าคญั 

น าความรูแ้ละ
ขอ้คดิจาก

เรื่องทีอ่่านไป
ใชไ้ด ้

รวม 
(ข้อ) 

    นิทาน 2 2 2 2 8 

    รอ้ยกรอง 1 2 2 2 7 

    เรื่องสัน้ 1 2 2 2 7 

    วรรณคด ี 2 2 2 2 8 

    รวม 6 8 8 8 30 
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3.3.8 น าแบบทดสอบท่ีคัด เลือกแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 40 คน แล้วน าผลการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่โดย
ใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 123) เท่ากบั .73 

3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือวดันิสยัรักการอา่น 
เคร่ืองมือวดันิสยัรักการอา่นท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ คือ แบบวดันิสยัรักการอา่น แบ่งเป็น 3 ด้าน 

คือ เจตคติท่ีมีต่อการอ่าน ความสนใจในการอ่านและการอ่านอย่างสม ่าเสมอ ประกอบไปด้วย               
ข้อค าถามรวมทัง้สิน้ 30 ข้อ ลกัษณะการตอบทัง้หมดเป็นมาตราสว่นแบบประมาณค่า 5 ระดบั มี
วิธีสร้างและตรวจสอบคณุภาพ ดงันี ้ 

1. ศกึษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิสยัรักการอา่น 
2. ระบนิุยามศพัท์เฉพาะของนิสยัรักการอา่น 
3. สร้างข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ก าหนดระดับ ได้แก่                 

จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง และไมจ่ริง 
4. น าแบบวัดนิสัยในการอ่าน เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

พิจารณาข้อค าถามให้มีความเท่ียงตรงและครอบคลมุนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ท าการปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา 

5. น าแบบวดันิสยัรักการอ่านท่ีได้ไปตรวจสอบความตรงโดยให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน                
การเสริมสร้างนิสยัรักการอา่น จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของแบบวดันิสยัรักการอา่น ให้
ค่าคะแนนและข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อค าถาม แล้วน าคะแนนท่ีได้มาค านวณหาค่าดัชนี                             
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู้ วิจัยคัดเลือกข้อค าถามโดย
พิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคล้องท่ีค านวณได้ ระหวา่ง 0.67-1    

6. ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญให้สมบูรณ์และมีความเหมาะสม แล้วน า
แบบวดันิสยัรักการอ่านท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสรุางค์อุปถัมภ์ จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดลอง จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนน โดยวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั
นิสยัรักการอา่น โดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) (ล้วน สายยศ; 
และองัคณา สายยศ. 2538: 171-172) มีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) .81   

7. จัดเตรียมแบบวดันิสยัรักการอ่านฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุม่ตวัอย่าง 
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ตวัอย่างแบบวดันิสยัรักการอา่น  
ค าชีแ้จง   ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วให้ระดบัคะแนนท่ีตรงกบัความเป็นจริง

ของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 

จริงท่ีสดุ หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
จริง  หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 
ไมแ่น่ใจ หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบางสว่น 
ไมจ่ริง  หมายถึง   ข้อความท่ีไมต่รงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียน 
ไมจ่ริงท่ีสดุ หมายถึง   ข้อความนัน้ไมต่รงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนท่ีสดุ 

 

ขอ้ ขอ้ความ 
จรงิทีสุ่ด 
(5) 

จรงิ 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่จรงิ 
(2) 

ไม่จรงิ
ทีสุ่ด 
(1) 

0 ฉนัใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสอื      

00 ฉันชอบยืมหนังสือในห้องสมุด                
ไปอ่าน 

     

000 ฉันชอบที่จะค้นควา้ความรู้ใหม่ ๆ 
ดว้ยการอ่าน 

     

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง  น้อย 
คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง  มาก 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 วิธีด าเนินการทดลอง  

งาน วิจัยครั ง้ นี เ้ป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ 
Pretest – Posttest Control Group Design เป็นวิจัยท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุและมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 60-61) 
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ตาราง 6 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E O1 X O2 

C O1 ∼X O2 

 
E  แทน  กลุม่ทดลอง 
C  แทน  กลุม่ควบคมุ 
O1 แทน  ทดสอบครัง้ท่ี 1 
O2 แทน  ทดสอบครัง้ท่ี 2 
X  แทน  การจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
∼X  แทน  การสอนแบบปกต ิ
 

4.2 การจดักระท าข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
4.2.1 ติดต่อผู้บริหารโรงเรียนจอมสุรางค์อปุถัมภ์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยเพ่ือขอท าการทดลองในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้ วิจัยจัดเตรียมเนือ้หาและ
ก าหนดระยะเวลาในการทดลองให้สอดคล้องกบัตารางเรียนวิชาเสริมทกัษะภาษาไทย 

4.2.2 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ
และแบบวดันิสยัรักการอ่าน กับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และ
กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบปกติ  

4.2.3 ปฐมนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กับกลุ่มทดลอง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียนก่อนเข้าสูก่ระบวนการจดัการเรียนรู้  

4.2.4 ผู้ วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
กบักลุม่ทดลอง และด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบปกติกบักลุม่ควบคมุ  

4.2.5 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ
และแบบวดันิสัยรักการอ่านกับกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และ
กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบปกติ 
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4.2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์สถิติคา่ Hotelling T2 

4.2.7 เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้              
โดยใช้แนวการสอนแบบปกติ ด้วยการวิเคราะห์สถิติค่าความแปรปรวนพหุคณูแบบทางเดียว 
(Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way MANOVA) 

 
5. สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สถิติพืน้ฐาน 
4.1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) 
4.1.2 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.2 สถิติท่ีใช้ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
4.2.1 คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ (IOC : Item 

Objective Congruence Index) 
4.2.2 คา่ดชันีความยากง่าย 
4.2.3 คา่ดชันีอ านาจจ าแนก 
4.2.4 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม 
 (Item Total Correlation) 

4.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
4.3.1คา่ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) 
4.3.2 คา่ Hotelling T2 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองผลการใช้กลวิธี KWHLAQ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอ่านจับใจความและ

นิสยัรักการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ผลได้ ดงันี ้ 
  
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้ วิจยัใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้   

N   แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง   
M   แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ทดลอง    
SD   แทน ความแตกตา่งของแตล่ะคู ่   
F   แทน คา่สถิติ Multivariate F Test ท่ีใช้ในการค านวณ    
Sig.  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ   
T   แทน การวดั แบ่งเป็น ก่อนเรียน (T1) และหลงัเรียน (T2)  
  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมลูจากการวิจัยเร่ืองผลการใช้กลวิธี KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถใน

การอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ วิจยัขอน าเสนอข้อมลู
การวิเคราะห์ ดงันี ้   

1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปร    
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานของตวัแปร 

การวิเคราะห์ผลการประเมินในสว่นนีจ้ะน าเสนอค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านของกลุ่ม
ทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และกลุ่มควบคมุท่ีใช้รูปแบบ        
การสอนแบบปกติทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยั 
รักการอา่น จ าแนกตามประเภทของกลุม่ และการวดั 
 

ตัวแปรตาม 
กลุ่มทดลอง (N = 41) กลุ่มควบคุม (N = 41) 

T1 T2 T1 T2 

M SD M SD M SD M SD 
ความสามารถในการ 
อา่นจบัใจความ 

15.27 3.20 20.29 3.06 15.31 3.18 17.07 3.06 

นิสยัรักการอา่น 2.69 .53 4.52 .54 2.17 .39 2.21 .25 

 
จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านจับใจความและ  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการอา่น
จับใจความของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 15.27 และ 20.29 ตามล าดับ และ                      
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบั 3.20 และ 3.06 ตามล าดบั 
สว่นกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการอา่นจบัใจความก่อนและหลงัเรียนเท่ากบั 
15.31 และ 17.07 ตามล าดบั และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั .39 
และ .25 ตามล าดบั 

นอกจากนีค้ะแนนเฉลี่ยของนิสัยรักการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่ากลุ่มทดลอง
ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 2.69 และ 4.52 ตามล าดับ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากับ .53 และ .54 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉลี่ย
ของนิสัยรักการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากับ 2.17 และ 2.21 ตามล าดับ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของกลุม่ควบคมุก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบั .39 และ .25 ตามล าดบั   

จากข้อมลูข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความและ
นิสยัรักการอา่นก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง พบวา่ มีคา่เฉล่ียเพ่ิมขึน้เท่ากบั 5.02 และ 
1.83 และเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ มีคา่เพ่ิมขึน้เท่ากบั 1.76 และ 0.04 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรัก                 
การอ่านหลงัเรียนสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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พบวา่กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียของความสามารถในการอา่นจับใจความและนิสยัรักการอ่านเพ่ิมขึน้
สงูกวา่กลุ่มควบคมุโดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุตา่งกนัเท่ากบั 3.22 
และ 2.31 แสดงวา่กลุม่ทดลองซึ่งได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีคะแนนเฉล่ียของ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึน้สูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งใช้                 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยไมส่ามารถสรุปได้วา่การเพ่ิมขึน้ของคะแนนเฉลี่ย
ของความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอา่นทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเป็น
การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ท่ีระดบั .05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัจ านวน 2 ข้อ ด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวนพหคุณู
แบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ดงัมีรายละเอียดท่ีผู้ วิจยัเสนอไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู
ในสว่นท่ี 2 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมลูนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านของกลุม่ทดลองระหวา่งก่อนเรียนและ
หลงัเรียน และความแตกตา่งของคา่เฉล่ียความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่น
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั โดยมีการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี 
KWHLAQ มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถ               
ในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่าน ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
โดยใช้สถิติ Hotelling ’ s T2 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองความสัมพันธ์ในกลุ่มของตัวแปรตามทัง้สอง      
โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าของตัวแปรตาม 
คือความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่าน พบว่ามีความสมัพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (X2=245.926, df= 9, p = .00) 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
มีความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน              
การจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 8  
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามของความสามารถในการอา่นจบัใจความ
และนิสยัรักการอา่นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ โดยใช้สถิติ 
Hotelling ’ s T2 

 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis 
df 

Error df p-Value 

ก่อนและ
หลงัได้รับ
การจดัการ
เรียนรู้ 

Pilai’s Trace 
Wilks’ Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest 
Root 

.70 

.29 
2.36 
2.36 

94.46* 
94.46* 
94.46* 
94.46* 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Test of Within-Subjects Effects 

Dependent Variable SS MS df F p-value 
ความสามารถในการอา่น
จบัใจความ 

8721.757 8721.757 1 1166.27 .00 

นิสยัรักการอา่น 448.472 448.472 1 420.10 .00 
Hotelling ’s T2  = 193.75, df = 39, (Hotelling ’s T2  > 6.642) 

Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .00 , X2 =245.926, df= 9, p = .00 
 

 

จากตาราง  8 พบ ว่า  นั ก เรียน ท่ี ได้ รับ ก ารจัดก ารเ รียน รู้ ด้ วยกล วิ ธี  KWHLAQ                                        
มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 8 โดยมีค่า Hotelling ’ s T2                 
= 193.75 (Pilai’s Trace F = 94.46, p = .00, Wilks’ Lambda F = 94.46, p = .00, Hotelling’s 
Trace F = 94.46, p = .00 และ Roy’s Largest Root F = 94.46, p = .00) เมื่ อพิจารณ าราย                       
ตัวแปรพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด                
การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (F = 1166.27, df = 1, p = .00) และนิสัย                     
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รักการอ่านหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (F = 448.47, df = 1, p = .00)  

สมมติฐานท่ี 2 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี 
KWHLAQ มีความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ                
การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจยัได้ท า
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way 
MANOVA) ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบดงันี ้

1. ทดสอบความ เป็ น เอกพัน ธ์ของเมต ริก ซ์ค วามแปรปรวน  – แปรป รวน ร่วม 
(Homogeneity of Variance - covariance Matrices) ข อ งตั ว แ ป รโด ย ใ ช้  Box’s M test of 
Covariance Matrices พบว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่  
ตัวแปรตาม  คื อ  ความสามารถในการอ่านจับ ใจความและนิสัย รักการอ่าน                                     

มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากผลการทดสอบจะเห็นได้วา่ข้อมลูมีส่วนท่ีเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้สถิติ 

One-way MANOVA ท าให้สรุปได้ว่าข้อมูลข้างต้นมีความเหมาะสมในการใช้ สถิติ One-way 
MANOVA ผู้ วิจยัจึงได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบความเป็น เอกพัน ธ์ของเมต ริกซ์ความแปรปรวน  (Homogeneity of 
Covariance Matrices) โดยใช้สถิติ  Box’s M เป็นสถิติ ในการทดสอบ พบว่า  เมตริกซ์ของ                  
ความแปรปรวนร่วมของทัง้สองกลุม่แตกต่างกัน (Box’s M=25.71,F=8.34,df1=3,df2=1152000, 
p=.00) และเมื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละตวัแปรตาม
ระหวา่งกลุม่ตวัแปรอิสระด้วย Levene’s Test ผลการทดสอบพบวา่คา่เฉล่ียคะแนนความสามารถ
ในการอา่นจับใจความและนิสยัรักการอ่านมีความแปรปรวนท่ีแตกต่างและไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=.14, p=.711 และ F = .27.56 , p = .00 ตามล าดบั) และเมื่อ
ทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรตามโดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา่ตวัแปรตาม
ระหว่างความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (X^2 =, df=2 , p=.00) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของ                 
การทดสอบความแปรปรวนตวัแปรพหนุาม  
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่าน สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ            
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 9  

 
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหนุามของคะแนนความสามารถในการ

อ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ หลงัการจัดกิจกรรม                    
ตามรูปแบบการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

Effect 
Multivariate 

Tests 
Value F 

Hypothesis 
df 

Error df 
p-

value 

วิธีการ
จดัการ
เรียนรู้ 

Pilai’s Trace .82 182.40* 2.00 79.00 .00 
Wiks’ Lambda .18 182.40* 2.00 79.00 .00 
Hotelling’s Trace 4.62 182.40* 2.00 79.00 .00 
Roy’s Largest 
Root 

4.62 182.40* 2.00 79.00 .00 

Test of Between-Subjects Effects 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F 
p-

value 

วิธีการ
จดัการ
เรียนรู้ 

ความสามารถใน
การอา่นจบัใจความ 

212.49 1 212.49 22.69 .00 

นิสยัรักการอา่น 64.95 1 64.95 366.69 .00 

ความคลาด
เคลื่อน 

ความสามารถใน
การอา่นจบัใจความ 

749.27 80 9.37   

นิสยัรักการอา่น 14.17 80 .18   
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 
จากตาราง 9 พบว่าการทดสอบความเป็นเอกพัน ธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน 

(Homogeneity of Covariance Matrices) โดยใช้สถิติ Box’s M เป็นสถิติในการทดสอบ พบว่า 
เมตริกซ์ของความแปรปรวนร่วมของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน (Box’s M=25.71, F=8.34, df1=3, 
df2=1152000, p=.00) และเมื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรตามโดยใช้ Bartlett’s Test 
of Sphericity พบวา่ ตวัแปรตามระหวา่งความสามารถในการอ่านจบัใจความและนิสยัรักการอา่น
มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (X2= 216.03, df = 2, p=.00) ซึ่งเป็นไป
ตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการทดสอบ ความแปรปรวนตวัแปรพหุนาม จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีคะแนนความสามารถในการอ่าน
จับใจความและนิสัยรักการอ่าน สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอน                    
แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 

Test of Between-Subjects Effects 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F 
p-

value 

รวมทัง้หมด 
ความสามารถใน
การอา่นจบัใจความ 

29584.00 82    

 นิสยัรักการอา่น 867.39 82    
Box’ M=25.71, F=8.34, df1=3 ,df2=1152000, p=.00 
Lervene’ Test : ความสามารถในการอา่นจบัใจความ F=14, p= .71 , นิสยัรักการอา่น  
F=27.56,  p=.00 
Bartlett’ Test of Sphericity : X2=216.03  , df=2  ,p=.00 
หมายเหตุ * p< .05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถ                   

ในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สรุปผลได้ดงันี ้
ความมุง่หมายของการวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กบัการจดัการเรียนรู้
ตามแนวการสอนแบบปกติ  

สมมติฐานของการวิจยั  
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ                    

มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นก่อนการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ                

มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ตามแนวสอนแบบปกติ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั ง้นีเ้ป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 11 
ห้องเรียน รวม 443 คน โดยมีการจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถัมภ์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวม 82 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จากนัน้สุ่มห้องเรียน 
โดยการจับฉลากเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 1 กลุ่ม 41 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 กลุ่ม                
41 คน 
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3. เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ้ประกอบด้วย  
 3.1 แผนการจัดการเรียน รู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ จ านวน 6 หน่วยการเรียน รู้                       

รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที มีคา่ดชันีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้เกณฑ์
ค่าดัช นีเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 โดยผู้ วิจัยปรับปรุงแผนการจัดการเรียน รู้ให้ เหมาะสม                             
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

 3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติจ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้     
รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที  

3.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหวา่ง 0.32 - 0.64 คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) .73   

3.4 แบบวัดนิสัยรักการอ่านแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีผู้ วิจัย
สร้างขึน้ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 30 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ เชียว
ชาญโดยใช้ข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ในช่วงคะแนน 0.67-1 รวมทัง้ปรับปรุงให้เหมาะสม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและมีความเช่ือมัน่โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา (α– Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) และคา่ความเช่ือมนั (Reliability) .81   

4. วิธีด าเนินการทดลอง  
การวิจัยครังนี  ้เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ 

Pretest – Posttest Control Group Design เป็นวิจัยทีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมี                 
การทดสอบ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ผู้ วิจัยได้ทดสอบความสามารถในการอา่นจบัใจความ
และนิสยัรักการอ่าน ก่อนการเรียน (Pretest) ของนักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง แล้วจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และแผนการจัด                
การเรียนตามแนวการสอนแบบปกติใช้ระยะเวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที หลงัจาก
เสร็จสิน้ การทดลอง ผู้ วิจยัได้ทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่น 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความและแบบวดันิสยัรักการอา่น
ฉบบัเดียวกบัท่ีใช้ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์ข้อมลู  
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านของกลุ่ม

ทดลองท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กับกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้       
โดยการสอนตามแนวปกติ ด้วยการวิเคราะห์สถิติค่าความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว 
(Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way MANOVA)   

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้                        
การวิเคราะห์สถิติคา่ Hotelling T2 

 

สรุปผลการวิจัย  
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ท่ี ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มี

ความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่านสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ตามแนวสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภปิรายผลการวิจัย  

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี 
KWHLAQ ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน                            
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้ วิจยัได้อภิปรายผลตามล าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

นัก เรียนชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ท่ี ได้ รับ การจัดการเรียน รู้ด้ วยกล วิ ธี  KWHLAQ                                         
มีความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พนิดา สมยัคมสนั (2555: 48) ท่ีได้ศกึษาผล
การใช้เทคนิค KWL Plus ท่ีมีต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ               
KWL PLUS อยู่ในระดบัสงู และธัญเทพ กองสขุ (2557: 77) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
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โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWLH PLUS ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ                
การเขียนสรุปความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลังการทดลองพบว่า นักเรียน                      
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS มีความสามารถใน          
การอ่านจับใจความและความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
ปกติมีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากผลการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้กลวิธี KWHLAQ พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านได้                      
สืบเน่ืองมาจากเหตผุล 3 ประการ ดงันี ้

1. ผู้ เ รียนได้ ฝึกฝนทักษะการอ่านผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง                                  
ในทุกขัน้ตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้ เรียน                
มีความสนใจและจุดมุ่งหมายในการอ่านส่งผลให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ               
ท่ีดีขึน้ โดยเร่ิมจากขัน้ ขัน้ K (Know) คือ ขัน้ท่ีผู้ สอนส ารวจความรู้เดิมของผู้ เรียนและกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีเคยมีกับสิ่งท่ีก าลงัจะเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
เร่ืองท่ีนักเรียนก าลังจะอ่านโดยใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ ฯลฯ                
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านและจับประเด็นส าคัญ จากบทอ่านได้ดีย่ิงขึน้ 
สอดคล้องกับท่ีบาหยัน อ่ิมส าราญ (2547: 42) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบส าคัญของการอ่าน                       
จับใจความท่ีจะท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ประสบการณ์           
ของผู้อา่น หากเร่ืองท่ีอา่นเป็นเร่ืองท่ีเคยทราบข้อมลูมาบ้างแล้ว จะท าให้ผู้อา่นสามารถจบัใจความ
ได้รวดเร็วขึน้ เช่นเดียวกับฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์ (2543: 25) และสนุันทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 
164) ท่ีได้กล่าวสอดคล้องกัน ว่าความรู้พืน้ฐานและประสบการณ์ของผู้อ่านเป็นองค์ประกอบ
เบือ้งต้นของการอา่นจบัใจความ ดงันัน้ในขัน้ K (Know) จึงเป็นขัน้ท่ีท าให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีก าลังจะอ่าน ส่งผลให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้เร่ืองและ
สามารถจบัใจความของเร่ืองได้ดีย่ิงขึน้ และในขัน้ W (Want) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบสุิ่งท่ีต้องการจะรู้
หรือจ าเป็นต้องรู้ โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนระบคุ าถามท่ีผู้ เรียนสงสยัจากสื่อการเรียนรู้ท่ีผู้สอนเตรียมมา
ให้ศึกษาในเบือ้งต้น แล้วให้จดค าถามนัน้ ไว้เพ่ือสืบค้นค าตอบ ซึ่งในขัน้นี จ้ะท าให้ผู้ เรียน                           
มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับท่ีประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545: 7) ได้เสนอแนวทาง               
การสอนอ่านจับใจความโดยการตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร                   
มีเหตผุลใดในการกระท า เพ่ือให้ผู้อ่านคิดหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่นมาแล้ว จากนัน้ฝึกการสืบค้น
ความรู้ในขัน้ H (How) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนระบุวิธีการในการค้นหาค าตอบโดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด            
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หาค าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต แหล่ง                  
การเรียนรู้ ฯลฯ แล้วจึงเร่ิมอา่นเนือ้เร่ืองในขัน้ L (Learn) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้จากผู้สอนและ
การสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ศึกษาเนือ้เร่ืองจากบทอ่าน และจากการทดลองพบวา่กลวิธี 
KWHLAQ ช่วยพัฒนาความสามารถในการอา่นจบัใจความได้ดีส าหรับงานเขียนประเภทร้อยแก้ว 
เน่ืองจากงานเขียนประเภทร้อยแก้วส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เป็นส านวนภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย ไม่ต้องใช้การตีความเหมือนงานเขียนประเภทร้อยกรอง สังเกตได้จากระยะเวลาใมน
การศึกษาบทอ่านของผู้ เรียนและการเขียนสรุปใจความก่อนท่ีจะเข้าสู่ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ี
ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ข้อมลู ความรู้ท่ีได้รับหรือข้อค้นพบตา่ง ๆ โดยบรูณาการกบัวิชาอ่ืน ๆ และแสดง
ออกมาในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างชิน้งาน จากนัน้ตัง้ค าถามต่อยอดการเรียนรู้อีกครัง้           
ในขัน้ Q (Questions) คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนตัง้ค าถามขึน้มาใหม่หลังจากท่ีได้สืบค้นข้อมูล เพ่ือเป็น                 
การกระตุ้นให้ผู้ เรียนไปสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม ด้วยกระบวนการดังกล่าวจึงช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอา่นจบัใจความของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึน้  

2. ผู้เรียนได้พฒันาความสามารถในการอา่นท่ีเกิดจากความต้องการของตนเอง ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเสาะแสวงหาข้อมลูจนเกิดเป็นนิสยัรักการอ่าน เน่ืองจาก กลวิธี KWHLAQ ได้รับ
การพัฒนามาจากกลวิธี KWL ท่ีมุ่งพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ผ่านการดึง
ความรู้และประสบการณ์ เดิมเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน การก าหนดเป้าหมายในการอ่าน และ                              
การประมวลผลเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือตอบค าถามท่ีตัง้ไว้ และได้เพ่ิมขัน้ตอน H (How) ขัน้ตอน A (Apply) 
และขัน้ตอน Q (Question) ท่ีได้รับแนวคิดมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) โดยบาแรลล์ (Barell, 2008: 3) กลา่ววา่ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นกระบวนการ
ของการส ารวจเพ่ือจะตอบค าถามสิ่งท่ีอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยและความไม่มั่นใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในชีวิตจริงท่ีมีความซับซ้อน เพ่ือใช้กระบวนการสืบเสาะในการค้นหา
ความรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้นัน้มาประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนหรือในชีวิตประจ าวนัได้ โดยในขัน้ 
H (How) คือ ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนคิดหาวิธีค้นคว้าค าตอบท่ีตนเองต้องการรู้ ขัน้ A (Apply) คือ ขัน้ท่ีให้
ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการอ่านออกมาในรูปแบบต่าง ๆ และขัน้ Q (Question) คือ 
ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามชดุใหมท่ี่สนใจเพ่ือตอ่ยอดการเรียนรู้ ซึ่งทัง้ 3 ขัน้นีน้อกจากจะช่วยพฒันา
กระบวนการคิดท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่านจับใจความแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทาง               
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่านท่ีศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538: 54) กล่าวไว้ว่า กิจกรรม
สง่เสริมนิสยัรักการอา่นควรมีความเร้าใจ สามารถท าให้บคุคลท่ีเป็นเป้าหมายเกิดความอยากอา่น
หนงัสือ และควรเป็นกิจกรรมท่ีจงูใจให้เกิดความพยายามท่ีจะอ่านให้แตกฉานเพ่ือจะได้รู้เร่ืองราว  
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ท่ีน่าสนุกท่ีมีอยู่ ในหนังสือ รวมทัง้ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้ น แนะน าให้อยากรู้อยากเห็น                       
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในหนงัสือ อยากอ่านให้รู้รอบและลึกซึง้เปิดความคิดให้กว้าง เมื่ออ่านแล้ว                 
ก็อยากอ่านอีกเร่ืองหนึ่งต่อไป เกิดความรู้สึกว่าหนังสือท้าทายให้อ่าน ให้วิจารณ์ ให้ประเมินค่า              
ให้อยากน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งสอดคล้องกับท่ีส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษาได้ระบพุฤติกรรมบ่งชีท้างกายของผู้มีคณุลกัษณะด้านความรักในการอา่นวา่จะต้องอา่น
หนังสืออย่างสม ่าเสมอ สามารถน าสิ่งท่ีได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ทัง้ด้านการเรียน                       
การปรับปรุงตนเองและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในส่วนของการพัฒนานิสยัรักการอ่านนัน้ ผู้ เรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีความสนใจในการอ่านมากย่ิงขึน้ สงัเกตได้จากการจด
บันทึกรักการอ่านด้วยตนเองในแต่ละสัปดาห์ และส่งเล่มบันทึกรักการอ่านอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียนเข้าใช้บริการห้องสมดุเพ่ือสืบค้นข้อมลูและอา่นหนงัสือท่ีตนเองสนใจ
มากย่ิงขึน้ ดงันัน้กลวิธี KWHLAQ จึงเป็นกลวิธีท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความ
ร่วมกบัการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่นไปพร้อมกนั  

3. ผู้ เรียนได้พัฒนาการอ่านผ่านกระบวนการท่ีสนุกสนานและสามารถสร้างผลงาน                       
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ เน่ืองจากกลวิธี KWHLAQ เป็นกลวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีแปลก
ใหม่ สนุกสนาน และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมองเห็นประโยชน์ท่ีได้จากการอ่าน เช่น ในขัน้ K (Know) 
คือ ขัน้ท่ีผู้ สอนดึงความรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่านผ่านสื่อและกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการอา่น ดงัท่ีสตรอมเมนและเมทส์ 
(Strommen & Mates, 2004: 189) ได้กลา่วว่า สิ่งท่ีท าให้บุคคลรักการอ่าน คือ ความปรารถนาท่ี
จะอา่นและความสนกุสนานในการอา่น เช่นเดียวกบัสนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ (2547: 57) ท่ีกลา่วว่า 
ความสนใจของเด็กท่ีมีต่อการอ่านขึน้อยู่กับความรู้สึกหรือเจตคติท่ีมีต่อสิ่งนัน้ ในขัน้ A (Apply) 
คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนประยุกต์ใช้ข้อมลู ความรู้ท่ีได้รับหรือข้อค้นพบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ 
และแสดงออกมาในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างชิน้งานท่ีแปลกใหม่ ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากนี ้ในขัน้ Q (Question) ยงัช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเสาะหาวิธีการสืบค้นข้อมลู และน าความรู้ท่ีได้รับ              
มาประยกุต์ใช้และตัง้ค าถามเพ่ือตอ่ยอดการเรียนรู้ เมื่อผู้ เรียนเกิดความสนใจและเห็นประโยชน์ 
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จากการอ่าน จึงส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพในการอ่าน จนเกิดเป็นนิสยัรัก  
การอ่านในท่ีสดุ ดงัท่ีอวยพร พานิช (2543: 41) กล่าวว่า นิสยัรักการอ่านเป็นความสนใจอ่าน                                                 
อย่างไม่หยุดยัง้จนเป็นความคุ้นชินและไม่มีความรู้สึกฝืนใจท่ีต้องอ่านหนังสือ  จึงเห็นได้ว่า 
นอกจากกลวิธี KWHLAQ จะช่วยพฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความแล้วยงัช่วยสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนมีนิสยัรักการอา่นอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ  

การวิจัยครังนี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.1 ผู้สอนควรเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียนและสามารถกระตุ้น

ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ สื่อสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีมี ความทันสมัยและอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของผู้เรียน 

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ผู้สอนจ าเป็นต้องอธิบายแนวทาง
ปฏิบตัิของแตล่ะขัน้ตอนให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ อย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้ เรียนปฏิบตัิได้ถูกต้องและ
เกิดการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชิน้งานของตนเอง
ของผู้ อ่ืนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกันเองเพ่ือให้
ผู้ เรียนกล้าคิด กล้าลงมือท า และควรให้ค าแนะน า เสริมแรงทางบวกเพ่ือให้ผู้ เรียนมีก าลงัใจท่ีจะ
พฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความและมีเจตคติท่ีดีตอ่การอา่น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 จากผลการวิจยัพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ สามารถพัฒนา

ความสามารถในการอา่นจับใจความและนิสยัรักการอ่านของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ดี              
จึงควรน ากลวิธี KWHLAQ ไปประยกุต์ใช้ในรายวิชาหรือระดบัชัน้อ่ืน ๆ เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ความสามารถในการอา่นและสามารถอา่นสารได้ทกุประเภท 

2.2 เพ่ือเป็นการพัฒนานิสยัรักการอ่านอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน การวิจัยครัง้ต่อไป
ควรตรวจสอบผลการพัฒนานิสัยรักการอ่านเป็นระยะ ๆ เพ่ือทดสอบความคงทนของนิสัย                        
รักการอา่นของผู้เรียนแตล่ะคน จึงจะเกิดผลการพฒันาท่ียัง่ยืนและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนย่ิงขึน้    
 



  79 

 
 

 



 

บรรณาน ุก รม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Astiti, N. K. (2014). Improving Reading Comprehension Though KWL Strategy at the Eight 
Grade Students of SMPN 2 SELAT in Academic Year 2013/2014.  Retrieved June 
8, 2017 http://unmas-library.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Ni-Nyoman-Kerti-
Astiti.pdf 

Barell, J. F. (2008). Problem-based learning: An inquiry approach: Corwin Press. 
Bernhardt, T. M. (2010). Using Graphic Organizers to Enhance Reading Comprehension.  

Retrieved March 12, 2017 
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lbZV6PuYVeAJ:scholar.g
oogle.com/+Using+Graphic+Organizers+to+Enhance+Reading+Comprehension&
hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1 

Hamdan, M. H. (2014). KWL-Plus Effectiveness on Improving Reading Comprehension of 
Tenth Graders of Jordanian Male Students.  Retrieved March 12, 2017 
http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/11/10.pdf 

Krathwohl, D. R. (1985). Taxonomy of Educational Objective: Handbook II: Affective 
Domain 3 rd ed.  Retrieved March 12,2017 
http://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf 

Laurice, J. M. (2015). The Effects of Self-Questioning on Reading Comprehension.  
Retrieved Sep 1, 2017 
https://www.researchgate.net/publication/27809512_karperiybtheiybkhwamsamart
hnikarxanpheuxkhwamkheaciphasaxangkvs_khxngnakreiynchanmathymsuksapithi
_2_rahwangklumthidirabkarsxndwyklwithikartangkhathamtnxenglaeaklwithikarcdba
nthuk 

Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J. L., & Cammack, D. W. (2004). Toward a theory of new 
literacies emerging from the Internet and other information and communication 
technologies. Theoretical models and processes of reading, 5(1), 1570-1613.  

Lin, S. (2010). The Effects of the Application of Schema Theory on the Score of The English 
Reading Comprehension.  Retrieved March 12, 2017 

 

http://unmas-library.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Ni-Nyoman-Kerti-Astiti.pdf
http://unmas-library.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Ni-Nyoman-Kerti-Astiti.pdf
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lbZV6PuYVeAJ:scholar.google.com/+Using+Graphic+Organizers+to+Enhance+Reading+Comprehension&hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lbZV6PuYVeAJ:scholar.google.com/+Using+Graphic+Organizers+to+Enhance+Reading+Comprehension&hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lbZV6PuYVeAJ:scholar.google.com/+Using+Graphic+Organizers+to+Enhance+Reading+Comprehension&hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1
http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/11/10.pdf
http://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf
https://www.researchgate.net/publication/27809512_karperiybtheiybkhwamsamarthnikarxanpheuxkhwamkheaciphasaxangkvs_khxngnakreiynchanmathymsuksapithi_2_rahwangklumthidirabkarsxndwyklwithikartangkhathamtnxenglaeaklwithikarcdbanthuk
https://www.researchgate.net/publication/27809512_karperiybtheiybkhwamsamarthnikarxanpheuxkhwamkheaciphasaxangkvs_khxngnakreiynchanmathymsuksapithi_2_rahwangklumthidirabkarsxndwyklwithikartangkhathamtnxenglaeaklwithikarcdbanthuk
https://www.researchgate.net/publication/27809512_karperiybtheiybkhwamsamarthnikarxanpheuxkhwamkheaciphasaxangkvs_khxngnakreiynchanmathymsuksapithi_2_rahwangklumthidirabkarsxndwyklwithikartangkhathamtnxenglaeaklwithikarcdbanthuk
https://www.researchgate.net/publication/27809512_karperiybtheiybkhwamsamarthnikarxanpheuxkhwamkheaciphasaxangkvs_khxngnakreiynchanmathymsuksapithi_2_rahwangklumthidirabkarsxndwyklwithikartangkhathamtnxenglaeaklwithikarcdbanthuk


  81 

 

https://clvpn.swu.ac.th/,DanaInfo=search.proquest.com,SSL+printviewfile?account
id=44800 

Lono, L. P. (1987). Teaching reading skills: a guide for the new ESL teacher. Cargill, pp67-
80.  

Lorna, A. S. (2015a). Correlation of Students’ Reading Habit to Their Vocabulary 
Knowledge and Reading Comprehension.  Retrieved March 12,2017 
http://earchivetsu.com/admin/pdf/Correlation_of_Students_Reading_Habits_to_their
_Vocabulary_Knowledge_and_Reading_Comprehension.pdf 

Lorna, A. S. (2015b). Effective Reading Instruction. K-8.  New Jersey: Rentice-Hall.    
Neuman, S. B. (1986). The home environment and fifth-grade students' leisure reading. 

The Elementary School Journal, 86(3), 335-343.  
Strang, R. T. (1961). Problems in the Improvement of Reading.  Retrieved June 8,2017 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/019263655503921222 
Strommen, L. T., & Mates, B. F. (2004). Learning to love reading: Interviews with older 

children and teens. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(3), 188-200.  
Youniss, M. m. M. A. (2013). The Effectiveness of Using (K.W.L) Strategy on Developing 

Reading Comprehension Skills for the Eighth Graders in Khanyounis Governorate 
Schools.  Retrieved June 12, 2017 
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046871 

กนกทิพย์ ปินะพงั. (2557). การศึกษาความสามารถอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนโดยวิธี PASS ร่วมกบัผงักราฟฟิก. ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ : ครุุสภา. 
กลัยา ยวนมาลยั. (2539). การอ่านเพื่อชีวิต = Reading for life. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
กิตติชัย พินโน. (2554). ภาษากบัการสือ่สาร = Language and communication. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ขวญัฤดี อตัวาวฒุิชยั. (2538). การใช้ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
จีเรียง บญุสม. (2543). ผลของเพื่อนช่วยสอนร่วมกบัการเสริมแรงที่มีต่อเจตคติ ความสามารถในการอ่านออก    
          เสยีงและความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่มีต่อความสามารถ     
           ในการอ่าน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (จิตวิทยาการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์

 

https://clvpn.swu.ac.th/,DanaInfo=search.proquest.com,SSL+printviewfile?accountid=44800
https://clvpn.swu.ac.th/,DanaInfo=search.proquest.com,SSL+printviewfile?accountid=44800
http://earchivetsu.com/admin/pdf/Correlation_of_Students_Reading_Habits_to_their_Vocabulary_Knowledge_and_Reading_Comprehension.pdf
http://earchivetsu.com/admin/pdf/Correlation_of_Students_Reading_Habits_to_their_Vocabulary_Knowledge_and_Reading_Comprehension.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/019263655503921222
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046871


  82 

 

มหาวิทยาลยั.    
ฉวีลกัษณ์ บณุยะกาญจน. (2557). จิตวิทยาการอ่าน. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาส์น. 
ฉวีวรรณ คหูาภินนัทน์. (2543). การอ่านและการสง่เสริมการอ่าน = Reading and reading promotion. 

กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
ณฐกรณ์ ด าชะอม. (2558). การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและพฤติกรรมกลุม่ของ

นกัเรียนที่มึความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาที่ใช้การสบืค้นแบบ KWHLAQ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การศกึษาพิเศษ).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

ดวงพร พวงเพ็ชร์. (2541). การสง่เสริมนิสยัรักการอ่านจากครอบครัวของนักเรียนระดบัประถมศกึษาปีที่ 6  
ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. .    

ทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์. (2546). เคลด็ไม่ลบัการอ่าน. วารสารวิชาการ ปีที่ 3, ฉบบัที่ 6 (เม.ย. 2546),  
หน้า 50-51.  

ธัญเทพ กองสขุ. (2557). ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS ที่มีความสามารถในการอ่านจบั
ใจความและการเขียนสรุปความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาการ
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.    

ธิดา สวุรรณสาครกลุ. (2554). การศกึษาคุณลกัษณะของตวัแบบในการอ่านที่สง่ผลต่อนิสยัรักการอ่านของเด็ก
วยัรุ่นในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(จิตวิทยาพฒันาการ).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   .    

นิลเนตร นิลประดิษฐ์. (2549). การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตนุิสยัการอ่านของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
ในกรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นชุน้อย สถิรองักูร. (2538). ภาษาไทย 1. กรุงเทพฯ: กรุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บนัลอื พฤกษะวนั. (2538). มิติใหม่ของการสอนอ่าน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
บาหยนั อิ่มส าราญ. (2547). ภาษากบัการสือ่สาร. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการต าราและหนังสอื คณะอกัษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
เบญจรัตน์ ป่ินเวหา. (2549). การพฒันาความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 1 ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เพลงประกอบการสอน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

เบญจางค์ ปัน้คล้าย. (2551). ปัจจยัที่สง่ผลต่อนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนวดันิมมานรดี เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 

 



  83 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    
ปฐมาภรณ์ สกุใส. (2559). ผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความ

และการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.    

ประกายมาศ ทองหม่ืน. (2554). การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ในการ
อ่าน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). เชียงใหม่: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.    

ประพนธ์ เรืองณรงค์. (2545). กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย : ช่วงชัน้ที่ 1 (ป.1-3) หลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

ปราณี รัตนงั. (2541). ตัวแปรคัดสรรที่สง่ผลต่อนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในจงัหวดั
เชียงราย. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

พนิดา สมยัคมสนั. (2555). ผลการใช้เทคนิค KWL Plus ต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์. พิมพ์ครัง้ที่ 6. กรุงเทพฯ:  
ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

มณีรัตน์ สกุโชติรัตน์. (2537). ไขปัญหาการ์ตนูฟีเวอร์ : แนวทางการปลกูฝังนิสยัรักการอ่าน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

มนภรณ์ ใจรู้รอบ. (2551). การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม.  (หลกัสตูรและการนิเทศ).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร.    

รัญจิต แก้วจ าปา. (2544). ภาษาไทย: กรุงเทพฯ : พฒันาศกึษา. 
รัตนา เจงพิบูลพงศ์. (2550). ผลของการสอนอ่านโดยใช้กลวิธี KWL-Plus ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิและแรงจูงใจ 

ในการอ่านของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2554). ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : 
rethinking how students learn. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส : ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

วชัรา เล่าเรียนดี. (2547). เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ: นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
แววมยุรา เหมือนนิล. (2553). การอ่านจบัใจความ. กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาส์น. 
ศรีรัตน์ เจิงกลิน่จนัทร์. (2538). การอ่านและการสร้างนิสยัรักการอ่าน. พิมพ์ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย

 



  84 

 

วฒันาพานิช. 
ศิริพร ลมิตระการ. (2545). อ่านอย่างเร็วเข้าใจง่าย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ศิวกานต์ ปทมุสติู. (2540). การอ่านเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่. 
ศิวพร โกศิยะกุล. (2546). หลกัการอ่านการเขียนค าไทย. นครปฐม: คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม. 
ศิวาพชัร์ ลิม้สธุาพฒัน์. (2559). ผลของการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจบั

ใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.    

สกณีุ เกรียงชยัพร. (2548). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 3 โรงเรียนนาคนาวา
อปุถมัภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   .    

สมเกียรติ แซ่เต็ง. (2551). ผลของการใช้วิจยัก่อรูปในการพฒันานิสยัรักการอ่านของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิจยัและจิตวิทยาการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.    

สมใจ ทองเรือง. (2537). กศน. จะรณรงค์ให้ประชาชนมีนิสยัรักการอ่านได้อย่างไร. การศกึษานอกโรงเรียนฉบบั
การศึกษาตลอดชีวิต ปีที่ 16, ฉบบัที่ 5 (ก.ค. 2537), หน้า 18-24.  

สมบติั จ าปาเงิน. (2539). หลกันกัจ า. พิมพ์ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 
สขุมุ เฉลยทรัพย์. (2531). การส่งเสริมการอ่าน. พิมพ์ครัง้ที่ 2. ปทมุธานี: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. 
สนุนัท์ ประสานสอน. (2544). การประเมินผลภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์. (2547). หลกัและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
อวยพร พานิช. (2543). ภาษาและหลกัการเขียนเพื่อการสือ่สาร. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
อจัจิมา เกิดผล. (2540). ภาษาไทย 2. พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
อมัพร สขุเกษม. (2539). การอ่านหนงัสอื. มหาสารคาม: มหาสารคาม : ศนูย์บริการค าสอนมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสด์ิ. (2550). การศึกษาการพฒันาความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (หลกัสตูรและ
การนิเทศ).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร.    

อุมุาพร ทศันุรักษ์. (2554). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย และความสามารถในการอ่าน 

 



  85 

 

จบัใจความของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ CIRC กบัการสอนอ่าน 
ตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.    

 

 

 



 86 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือ  

  

1. รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ และแผน 

    การจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกต ิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง  คล้ายสบุรรณ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

       ประธานชมรมสง่เสริมภาษาไทย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

อาจารย์  ดร.อดิสรณ์  เรืองกิจจานนัท์    ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย  

อาจารย์นนัทา  ใจกล้า    ครูช านาญการพิเศษ  

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หวัหน้างานสง่เสริมรักการอา่น  

โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
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2. รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพแบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ  

    ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอมุา  เจริญสขุ  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

       ผู้เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสบุรรณ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

       ประธานชมรมสง่เสริมภาษาไทย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

       ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์  เรืองกิจจานนัท์   ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  

คณะศกึษาศาสตร์       

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย  
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3.  รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพแบบวดันิสยัรักการอา่น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอมุา  เจริญสขุ  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  

       คณะศกึษาศาสตร์       

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

      ผู้เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสบุรรณ์ อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

       ประธานชมรมสง่เสริมภาษาไทย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

       ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 

อาจารย์นนัทา  ใจกล้า    ครูช านาญการพิเศษ  

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หวัหน้างานสง่เสริมรักการอา่น  

โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวธีิ KWHLAQ 

รายวชิา เสริมทักษะภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที่ 2 อาขยานสอนใจ (พอใจให้สุข)     จ านวน 2 คาบ 
ผู้สอน นางสาวจรรยา  เกดิแก้ว 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น 

 ตวัชีว้ดั 

       ท 1.1 ม.1/2   จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่น 

       ท 1.1 ม.1/8    วิเคราะห์คณุค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือ

น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

       ท 1.1 ม.1/9    มีมารยาทในการอา่น 

2. สาระส าคัญ / ความคดิรวบยอด 

 บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ผู้แตง่ คือ ศาสตราจารย์กิตติคณุฐะปะนีย์ นาครทรรพ เป็นบท

ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ จ านวน ๕ บท มีเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในสิ่งท่ี

ตนเองเป็นและสิ่งท่ีตนเองมีไมว่า่จะมีชาติก าเนิดอย่างไร ขอให้ประพฤติตนเป็นคนดีก็จะท าให้ชีวิต

มีความสขุ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ (พุทธิพสัิย/K) 

  3.1.1 สรุปเนือ้หาของบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ 

  3.1.2 ระบขุ้อคิดจากเร่ืองบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ 
 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (ทักษะพสัิย/P) 

  3.2.1 จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

  3.2.2 เขียนสรุปเนือ้หาของบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ถกูต้อง   

  3.2.3 น าเสนอผลงานจากบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์/ค่านิยม/คุณธรรมจริยธรรม (จติพสัิย/A) 

  3.3.1 มีนิสยัรักการอา่น  

  3.3.2 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถกูต้องเหมาะสม 
4. สาระการเรียนรู้  

 4.1 พอใจให้สขุ 

 4.2 การอา่นจบัใจความ 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 5.2 ความสามารถในการคิด 

 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 6.1 มีนิสยัรักการอา่น  
7. กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้ K (Know)           
หรือ ขัน้เคยรู้ 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนส ารวจ
ความรู้เดิมจากสื่อท่ีครู
ก าหนดมาให้ลงในช่อง K 

 
คาบเรียนท่ี 1 
        นกัเรียนดรููปท่ีครูก าหนดให้ เช่น สีขาวกบัสดี า ดอกกหุลาบ
กบัดอกหญ้า เพชรกบักรวดทราย หงส์กบักา ฯลฯ แล้วให้เขียน
สิ่งท่ีเหน็วา่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร นกัเรียนเคยมี
ประสบการณ์อะไรบ้าง ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพเหลา่นี ้ลงในตาราง 
KWHLAQ ในช่อง K 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ W (Want)  หรือ 
ขัน้อยากรู้ 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนระบสุิง่ 
ท่ีอยากรู้จากสื่อท่ีครูน ามาให้ 
ลงในช่อง W 

 
        หลงัจากท่ีนกัเรียนเขียนสิ่งท่ีตนเองเคยรู้เก่ียวกบัรูปภาพ
เหลา่นีแ้ล้ว ครูให้นกัเรียนตัง้ค าถามส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้จากภาพ
ดงักลา่ว แล้วเขียนลง ตาราง KWHLAQ ในช่อง W 
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ H (How)           
หรือ ขัน้ค้นคว้า 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนระบุ
วิธีการสืบค้นความรู้ ท่ีจะท า
ให้ได้ค าตอบในสิ่งท่ีตนเอง
ตัง้ค าถามไว้ 

 
 
         นกัเรียนพิจารณาค าถามท่ีตนเองได้ตัง้ไว้ แล้วระบวิุธี 
การค้นคว้าหรือแหลง่ข้อมลูท่ีจะท าให้ได้ค าตอบท่ีถกูต้องและ
ครบถ้วนแล้วเขยีนลงตาราง KWHLAQ ในช่อง H 

 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ L (Learn)    
หรือ ขัน้เรียนรู้ 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนอา่นบท
อาขยานท่ีจะให้ฝึกจบั
ใจความส าคญั 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply)  หรือ 
ขัน้ประยกุต์ใช้ 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนน า
ความรู้ท่ีได้จากการอา่นไป
ประยกุตใ์ช้ในรูปแบบตา่งๆ 
ตามความสนใจ แล้วเขียน
รูปแบบการน าเสนอในช่อง A 
 

 
         1. นกัเรียนอา่นบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” แล้วตอบค าถาม 
ในสิ่งท่ีตนเองตัง้ค าถามไว้ พร้อมทัง้สรุปเร่ือง “พอใจให้สขุ”  
เป็นข้อความสัน้ ๆ ลงในตารางKWHLAQ ในช่อง L  
         2. ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้เล่าสิ่งตนเองได้
เรียนรู้จากบทอาขยาน พร้อมทัง้น าเสนอข้อค าถามและค าตอบท่ี
ตนเองได้รับ หากค าถามใดท่ียงัไมม่ีค าตอบให้เว้นช่องวา่งเอาไว้  
 
คาบเรียนท่ี 2 
1. นกัเรียนร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแล้วเร่ืองบทอาขยาน 
“พอใจให้สขุ”  
2. นักเรียนจับกลุ่ม 4-5 คน น าข้อคิดท่ี ได้จากการอ่านบท
อาขยาน  
   “พอใจให้สขุ” มาประยกุต์ใช้และน าเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น 
    - แตง่ค าคม เร่ือง คณุคา่ของตวัฉนัเอง 
    - แตง่เพลงเก่ียวกบัการพอใจในสิ่งท่ีตนมี 
    - วาดรูปการ์ตนูชกัชวนให้ทกุคนเห็นคณุคา่ในตวัเอง 
    - ระบขุ้อดีของตนเองแล้วน ามาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ A (Apply)  หรือ 
ขัน้ประยกุต์ใช้ 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนน า
ความรู้ท่ีได้จากการอา่นไป
ประยกุตใ์ช้ในรูปแบบตา่งๆ 
ตามความสนใจ แล้วเขียน
รูปแบบการน าเสนอในช่อง A 

       แล้วให้ระบรูุปแบบท่ีนกัเรียนจะน าเสนอลงในช่อง A 

จากนัน้ให้แตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 
ขัน้ท่ี 6 ขัน้ Q (Question) 
หรือ ขัน้ตัง้ค าถาม 
- เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนตัง้
ค าถามในสิ่งท่ีอยากรู้
เพ่ิมเตมิ แล้วไปศกึษา
ค้นคว้า 

  
3. หลังจากการท ากิจกรรมทัง้หมดครูให้นักเรียนตัง้ค าถามท่ี
อยากรู้เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่านจ านวน 3 ข้อ แล้วเขียนสรุปลง
ตาราง KWHLAQ ในช่อง Q แล้วสืบค้นเพ่ือหาค าตอบส่งท้าย
คาบเรียน 

 

8. ส่ือการเรียนรู้ 

 8.1 บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” 

 8.2 ใบงานท่ี 1 ตาราง KWHLAQ 

9. แหล่งการเรียนรู้ 

 9.1 ห้องสมดุ 

 9.2 อินเทอร์เน็ต 
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10. กระบวนการวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวดั วธีิการวดั 
เคร่ืองมือ 
การวดั 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. ด้าน
ความรู้ 

1.1 ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบับทอาขยาน 
“พอใจให้สขุ” 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรียน 
- ตรวจใบงาน 

- ข้อค าถาม 
 
- ใบงาน 

ตอบค าถามได้
ถกูต้อง 

1.2 ข้อคิดท่ีได้รับจาก
เร่ืองบทอาขยาน  
“พอใจให้สขุ” 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรียน 

- ข้อค าถาม 
 

ระบขุ้อคิดได้
ครอบคลมุ 
เนือ้เร่ือง 
 

2. ด้าน
ทักษะ
กระบวนการ 

2.1 อา่นจบัใจความ
ส าคญั 

- ตรวจใบงาน - ใบงาน ตอบค าถามได้
ถกูต้อง 

2.2 การน าเสนอ
ชิน้งาน 

- ประเมนิ 
การน าเสนอ
ชิน้งาน 

- แบบ
ประเมิน  การ
น าเสนอ
ชิน้งาน 

9 - 10 คะแนน  
= ดีมาก 
7 - 8 คะแนน 
= ดี 
5 - 6 คะแนน 
= พอใช้ 
0 - 4 คะแนน 
= ควรปรับปรุง 

3. ด้าน
คุณลักษณะ
อันพงึ
ประสงค์ 

 
- มีนิสยัรักการอา่น 
 

 
- สงัเกต
พฤติกรรม 
 

 
- แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
รักการอา่น 

4 - 5 = ดี 
2 - 3 = พอใช้ 
0 – 1 = ควร
ปรับปรุง 
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11. บันทกึหลังการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ชื่อ......................................................................................ชัน้.............เลขท่ี......... 
 
 
 

 

 แม้มิได้เป็นดอกกหุลาบหอม   ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 

แม้มิได้เป็นจนัทร์อนัสกาว    จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 

แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศกัดิ์    ก็จงรักเป็นโนรีท่ีหรรษา 

แม้มิได้เป็นน า้แมค่งคา     จงเป็นธาราใสท่ีไหลเย็น 

แม้มิได้เป็นมหาหิมาลยั     จงพอใจจอมปลวกท่ีแลเห็น 

แม้มิได้เป็นวนัพระจนัทร์เพ็ญ    ก็จงเป็นวนัแรมท่ีแจ่มจาง 

แม้มิได้เป็นต้นสนระหง     จงเป็นพงอ้อสะบดัไมข่ดัขวาง 

แม้มิได้เป็นนชุสดุสะอาง     จงเป็นนางท่ีมิใช่ไร้ความดี 

อนัจะเป็นสิ่งใดไมป่ระหลาด            ก าเนิดชาติดีทรามตามวิถี 

ถือสนัโดษบ าเพ็ญให้เดน่ดี                    ในสิ่งท่ีเราเป็นเช่นนัน้เทอญ 

 

                                                       ผู้แต่ง ศาสตราจารย์กิตตคิณุฐะปะนีย์  นาครทรรพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง KWHLAQ 

K 
เคยรู ้

W
อยากรู้

 
 
 
 
 
  
อยากรู ้

H 
คน้ควา้ 

L 
เรยีนรู ้

A 
ประยุกตใ์ช ้

Q 
ตัง้ค าถาม 



 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค  

ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

รายวชิา เสริมทักษะภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที่ 2 อาขยานสอนใจ (พอใจให้สุข)     จ านวน 2 คาบ 
ผู้สอน นางสาวจรรยา  เกดิแก้ว 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอา่น 

 ตวัชีว้ดั 

       ท 1.1 ม.1/2   จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่น 

       ท 1.1 ม.1/8    วิเคราะห์คณุค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือ

น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

       ท 1.1 ม.1/9    มีมารยาทในการอา่น 

2. สาระส าคัญ / ความคดิรวบยอด 

 บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ผู้แตง่ คือ ศาสตราจารย์กิตติคณุฐะปะนีย์ นาครทรรพ เป็นบท

ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ จ านวน ๕ บท มีเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในสิ่งท่ี

ตนเองเป็นและสิ่งท่ีตนเองมีไมว่า่จะมีชาติก าเนิดอย่างไร ขอให้ประพฤติตนเป็นคนดีก็จะท าให้ชีวิต

มีความสขุ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ (พุทธิพสัิย/K) 

  3.1.1 สรุปเนือ้หาของบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ 

  3.1.2 ระบขุ้อคิดจากเร่ืองบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ 
 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (ทักษะพสัิย/P) 

  3.2.1 จบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

  3.2.2 เขียนสรุปเนือ้หาของบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ถกูต้อง   



 
 

  3.2.3 น าเสนอผลงานจากบทอาขยาน “พอใจให้สขุ” ได้ 

 
 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์/ค่านิยม/คุณธรรมจริยธรรม (จติพสัิย/A) 

  3.3.1 มีนิสยัรักการอา่น  

  3.3.2 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถกูต้องเหมาะสม 
4. สาระการเรียนรู้  

 4.1 พอใจให้สขุ 

 4.2 การอา่นจบัใจความ 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 5.2 ความสามารถในการคิด 

 5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 6.1 มีนิสยัรักการอา่น  
7. กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

ขัน้น า 
 

 
      คาบท่ี 1 
        1. นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามวา่หากได้รับพร 1 ข้อ ท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ นกัเรียนจะเปลี่ยนอะไร เพราะเหตใุด 

        2. นกัเรียนอภิปรายค าตอบและเหตผุลโดยครูสุม่จบัฉลาก
เลขท่ีแล้วออกมาพดูหน้าชัน้เรียน ผู้สอนร่วมอภิปรายพร้อมชวนให้
นกัเรียนพิจารณาข้อดีของตนเองคนละ 1 ข้อ แล้วเขียนอภิปราย        
ในสมดุ 
 
 



 
 

ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้สอน 
 

 
        1. ผู้สอนอธิบายจดุประสงค์ของการเรียนในคาบนี ้คอื การฝึก
ทกัษะการอา่นจบัใจความ โดยการฝึกอา่นจบัใจความนัน้ นกัเรียน
จะต้องสามารถอธิบายความหมายของค าท่ีอยูใ่นบทอา่นนัน้ ๆ ได้ 
รวมทัง้สามารถระบสุาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่น จดุประสงค์ของผู้
แตง่ ความรู้หรือข้อคิดท่ีได้รับจากการอา่นแล้วสามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยในคาบนีจ้ะมีบทอา่นเร่ือง 
“พอใจให้สขุ” มาให้นกัเรียนฝึกอา่นจบัใจความแล้วบนัทกึลงในสมดุ
เป็นรายบคุคล โดยการเรียนรู้ค าศพัท์จากเร่ือง การวิเคราะห์ 
        

 
ขัน้สอน 

 

จดุมุง่หมาย การวิเคราะห์ใจความส าคญัและข้อคิด 
          2. นกัเรียนอา่นออกเสียงบทร้อยกรอง “พอใจให้สขุ” พร้อม
กนัแล้วบนัทึกใจความส าคญั โดยระบุสาระส าคญั จุดมุ่งหมายของ
ผู้แต่งพร้อมทัง้ข้อคิดท่ีได้รับจากการอ่านและการน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
ขัน้สรุป 

 
          1. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคญัของบทอ่านท่ีก าหนดให้
และทบทวนหลกัการอา่นจบัใจความ ผู้สอนอธิบายสรุปเพ่ิมเติม 
          2. นักเรียนร่วมกนัระบปุระโยชน์ท่ีได้รับจากการอ่าน “พอใจ
ให้สุข” พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีนักเรียน
สามารถน าข้อคิดท่ีได้รับไปปรับใช้ได้ 
 
 
 



 
 

ขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขัน้น า 

     คาบท่ี 2 
          นักเรียนร่วมกันทบทวนเนือ้หาในบทอาขยาน เร่ือง พอใจ                
ให้สขุและทบทวนหลกัการอา่นจบัใจความท่ีเรียนมาในคาบท่ีแล้ว  

 
ขัน้สอน 

           นกัเรียนจบักลุม่อภิปรายค าตอบของตนเองในแบบฝึกหดั 
แลกเปลี่ยนกนัศกึษาค าตอบของเพ่ือนในประเดน็ตา่ง ๆ พร้อมทัง้
ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องในแตล่ะประเดน็ โดยมีผู้สอนให้
ข้อมลูย้อนกลบั เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการอา่นจบัใจความ ประเดน็
ส าคญัตา่ง ๆ เช่น การศกึษาค าตามบริบทของเนือ้ความท่ีอา่น การ
ค้นหาจดุมุง่หมายของผู้แตง่ การสรุปสาระส าคญัและการวิเคราะห์
ข้อคิดท่ีได้รับจากบทอา่น 

 
ขัน้สรุป 

         นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดกบัเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ผู้สอนให้ค าแนะน าเพ่ิมเตมิ 
และสุม่ให้นกัเรียนในห้องระบขุ้อคิดท่ีได้รับจากการอา่นบทอาขยาน 
เร่ือง พอใจให้สขุ และแนวทางการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 
8. ส่ือการเรียนรู้ 

 8.1 บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” 

 8.2 ใบงานท่ี 1 แบบฝึกจบัใจความเร่ืองพอใจให้สขุ 

9. แหล่งการเรียนรู้ 

 9.1 ห้องสมดุ 

 9.2 อินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 



 
 

10. กระบวนการวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวดั วธีิการวดั 
เคร่ืองมือการ

วัด 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. ด้าน
ความรู้ 

1.1 ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบับท
อาขยาน “พอใจ
ให้สขุ” 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรียน 
- ตรวจใบงาน 

- ข้อค าถาม 
 
- ใบงาน 

ตอบค าถามได้
ถกูต้อง 

1.2 ข้อคิดท่ีได้รับ
จากเร่ืองบท
อาขยาน  
“พอใจให้สขุ” 

- ถาม ตอบ              
ในชัน้เรียน 

- ข้อค าถาม 
 

ระบขุ้อคิดได้ 
ครอบคลมุ 
เนือ้เร่ือง 
 

2. ด้าน
ทักษะ
กระบวนการ 

2.1 อา่นจบั
ใจความส าคญั 

- ตรวจใบงาน - ใบงาน ตอบค าถามได้
ถกูต้อง 

2.2 การน าเสนอ
ชิน้งาน 

- ประเมนิการ
น าเสนอชิน้งาน 

- แบบประเมิน  
การน าเสนอ
ชิน้งาน 

9 - 10 คะแนน   
= ดีมาก 
7 - 8 คะแนน  
= ดี 
5 - 6 คะแนน 
 = พอใช้ 
0 - 4 คะแนน  
= ควรปรับปรุง 

3. ด้าน
คุณลักษณะ
อันพงึ
ประสงค์ 

 
- มีนิสยั 
รักการอา่น 
 

 
- ประเมนินิสยั 
รักการอา่น 

 
- แบบวดันิสยั 
รักการอา่น 

4 - 5 = มาก 
2 - 3 =  
ปานกลาง 
0 – 1 = น้อย 

 
 
 
 



 
 

11. บันทกึหลังการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อ......................................................................................ชัน้.............เลขท่ี......... 
 
 
 

 

  แม้มิได้เป็นดอกกหุลาบหอม   ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 

แม้มิได้เป็นจนัทร์อนัสกาว    จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 

แม้มิได้เป็นหงส์ทะนงศกัดิ์    ก็จงรักเป็นโนรีท่ีหรรษา 

แม้มิได้เป็นน า้แมค่งคา     จงเป็นธาราใสท่ีไหลเย็น 

แม้มิได้เป็นมหาหิมาลยั     จงพอใจจอมปลวกท่ีแลเห็น 

แม้มิได้เป็นวนัพระจนัทร์เพ็ญ    ก็จงเป็นวนัแรมท่ีแจ่มจาง 

แม้มิได้เป็นต้นสนระหง     จงเป็นพงอ้อสะบดัไมข่ดัขวาง 

แม้มิได้เป็นนชุสดุสะอาง     จงเป็นนางท่ีมิใช่ไร้ความดี 

อนัจะเป็นสิ่งใดไมป่ระหลาด            ก าเนิดชาติดีทรามตามวิถี 

ถือสนัโดษบ าเพ็ญให้เดน่ดี                    ในสิ่งท่ีเราเป็นเช่นนัน้เทอญ 

 

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์กิตติคณุฐะปะนีย์  นาครทรรพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทอาขยาน “พอใจให้สขุ” 



 

ใบงานท่ี 1 แบบฝึกหัดอ่านจบัใจความบทอาขยาน เร่ือง “พอใจให้สุข”  

ชื่อ......................................................................................ชัน้.............เลขท่ี......... 
_______________________________________________________________ 

ค าชีแ้จง : ให้นักเรียนเขยีนตอบค าถามดังต่อไปนี ้

1. ให้สืบค้นรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนอธิบายลกัษณะเดน่หรือข้อดีของสิ่งตอ่ไปนี ้

 1.1 ดวงจนัทร์........................................................................................ 

 1.2 ดวงดาว.......................................................................................... 

 1.3 เทือกเขาหิมาลยั.............................................................................. 

 1.4 จอมปลวก....................................................................................... 

 1.5 ต้นอ้อ............................................................................................. 

2. ผู้แตง่บทอาขยาน เร่ือง “พอใจให้สขุ” มจีดุประสงค์ใดในการแตง่ 

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

3. สาระส าคญัของบทอาขยาน เร่ือง “พอใจให้สขุ” คืออะไร 

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

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

4. ข้อคิดท่ีได้รับจากการอา่นบทอาขยาน เร่ือง “พอใจให้สขุ” คืออะไร 

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

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

5. ข้อคิดท่ีได้รับจากจากการอา่นบทอาขยาน เร่ือง “พอใจให้สขุ” สามารถน าไปปรับใช้ 

ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนได้อย่างไรบ้าง ให้นกัเรียนอธิบายและยกตวัอย่างเหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ประกอบ

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

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

..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง  

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นจบัใจความ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

- แบบวดันิสยัรกัการอา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

อา่นนิทานตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 1 – 4 

นกกระยางเจ้าเล่ห์ 
 ท่ีสระน า้แห่งหนึ่งมีปลาอาศัยอยู่มาก ในฤดูร้อนน า้ในสระจะลดน้อยลงจนเกือบ  

แห้งขอดท าให้ปลาอยู่อย่างล าบาก นกกระยางอยู่ตวัหนึ่ง จึงคิดหาอบุายลวงกินปลา ท าทีเศร้า

สร้อยหงอยเหงา ปลาเห็นนกกระยางเป็นเช่นนัน้จึงถามว่า "ท่านเป็นอะไร ถึงดูซึมเศร้าไป"  

นกกระยางจึงบอกวา่ "เราสงสารพวกท่านท่ีน า้ในสระนีม้ีน้อย มีท่ีเท่ียวน้อยและอากาศร้อน ในท่ีไม่

ไกลจากนีม้ีสระใหญ่อยู่สระหนึ่งทัง้ลึก มีน า้มากและมีดอกบัวเต็มสระ ถ้าพวกท่านไว้ใจเรา เราจะ

อาสาพาคาบพวกท่านไปทีละตวั " ปลากล่าววา่ "เจ้านาย ไมเ่คยได้ยินว่านกกระยางคิดดีต่อปลา

เลย ท่านต้องการกินปลาทีละตวัมากกว่า พวกเราไม่เช่ือท่าน" นกกระยางกล่าวว่า"ถ้าพวกท่าน               

ไมเ่ช่ือเรา พวกเจ้าจงสง่ปลาตวัหนึ่งไปดสูระน า้พร้อมกบัเราซิ" ปลาจึงคดัเลือกได้ปลาด าใหญ่ เป็น

ตวัแทนไปดสูระน า้นัน้กับนกกระยาง นกกระยางได้น าปลาตวันัน้ไปชมสระน า้นัน้บินวน 3 รอบ 

แล้วน ากลับมาปล่อยยังสระเดิม ปลาจึงพรรณนาถึงสระน า้ท่ีไปเห็นมาให้ปลาทัง้ หลายฟัง                    

พวกปลาจึงตกลงใจจะไปอยู่ท่ีสระใหม่ นกกระยางก็คาบปลาทีละตวัไปกินเสียท่ีต้นกุ่มจนปลา

หมดสระ 

 ในสระนัน้ยงัมีปใูหญ่อยู่ตวัหนึ่ง นกกระยางอยากจะกินปจูึงไปใช้อบุายนัน้อีก สว่นปกูลบั

เสนอว่า เน่ืองจากปูตวัใหญ่เกรงว่าจะคาบไปไม่ไหว จึงขอใช้ก้ามปคูีบคอนกไปแทน นกกระยาง 

ตกลงตามนัน้ด้วยความหิว พอบินไปถึงต้นกุ่มนกกระยางก็ไปจับท่ีต้นไม้นัน้หวังจะกินปู ปูเห็น

ก้างปลาท่ีโคนต้นกุ่มกองอยู่มากมาย ท าให้รู้ความจริง จึงสัง่ให้นกกระยางบินกลับไปส่งท่ีสระ

ตามเดิม นกกระยางจะไม่ไป ปูจึงหนีบคอนกกระยางให้แน่นขึน้ พร้อมกับขู่จะหนีบคอให้ขาด              

นกกระยางกลัวตายจึงบินกลับไปท่ีสระน า้นัน้ พอบินไปถึงกลางสระน า้ปูจึงตัดสินใจหนีบคอ               

นกกระยางขาดตายกลางสระนัน่เอง                                          

                                            ท่ีมา http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt115.php 

 

 



 
 

1. ข้อใดสรุปสาระส าคญัของเร่ืองนกกระยางเจ้าเลห์่ได้ถกูต้อง  

 ก. ปถูกูนกกระยางจบักินอย่างโหดเหีย้ม 

 ข. นกกระยางใช้กลอบุายหลอกฝงูปลาไปกินท่ีสระน า้ 

 ค. ฝงูปลาตกเป็นเหย่ือของนกกระยางเพราะเช่ือวา่นกกระยางหวงัดีตอ่ตนเอง 

 ง. นกกระยางใช้อบุายหลอกปไูปกินท่ีสระน า้ไมส่ าเร็จเพราะปมูีความเฉลียวฉลาด 

2. ใครปฏิบตัิตามข้อคิดท่ีได้รับจากเร่ืองนกกระยางเจ้าเลห์่ได้ดีท่ีสดุ  

 ก. ส้มจกุขอยืมการบ้านของส้มจ๊ีดไปลอก 

 ข. ส้มโอตรวจสอบค าตอบกบัเพ่ือนในขณะสอบกลางภาค 

 ค. ส้มจ๊ีดท าการบ้านวิชาภาษาไทยไมไ่ด้จึงไปสอบถามครู 

 ง. ส้มซ่าลืมหนงัสือเรียนไว้ท่ีบ้านจึงโทรศพัท์ให้แมน่ ามาให้ 

อา่นนิทานตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 3 – 4 
อวัยวะแตกสามัคคี 

 ครัง้หนึ่งอวยัวะในร่างกายไม่ยอมร่วมแรงแข็งขนักันท างาน อวยัวะแต่ละส่วนมุ่งจับผิด

ท้อง กล่าวหาว่าเอาเปรียบเพ่ือนฝูง “ทัง้วนัท้องท าอะไรบ้าง” มือเร่ิมนินทา “ไอ้เราท างานหนัก

เพ่ือให้ ร่างกายอยู่รอดแต่ท้องกลับนอนตีพุงรอให้เราหยิบอาหารป้อนให้กิน ”  “ใช่แล้ว”                        

เท้าสนบัสนนุแขง็ขนั “เราต้องแบกท้องแสนหนกั เมื่อยจะแย่” “แล้วพวกเราละ่” ฟันเอย่ขึน้บ้าง “บด

เคีย้วอาหารแทบเป็นแทบตาย ก็เพ่ือให้เจ้าท้องขีเ้กียจอ่ิมหน าส าราญนัน่แหละ” “พวกเราท างาน

หนกัพอแรงแล้วนะ” มือวา่ “เราก็เหมือนกนั” เท้าคล้อยตาม“เราด้วย” ฟันก็คิดเช่นนัน้  

 เมื่อเห็นพ้องต้องกนัหมด อวยัวะจึงพร้อมใจหยดุท างาน ไมย่อมท าอะไรเพ่ือท้องอีกต่อไป  

เท้าไม่ยอมพาร่างกายไปตลาด มือไมห่ยิบจับอาหารเข้าปาก ฟันเลิกเคีย้วอาหารและอวยัวะส่วน

อ่ืน ๆ ของร่างกายก็เร่ิมออ่นเพลียลงทกุที เท้าเดินลากช้า ๆ ไปกบัพืน้ มือหมดเร่ียวหมดแรง แม้แต่

ปากกาก็แทบจะถือไว้ไมไ่ด้ ฟันก็โยกคลอนไปทัง้ปาก 

 “เห็นรึยงัละ่เพ่ือน” ท้องกลา่วกับอวยัวะทัง้หลาย เมื่อสภาพร่างกายทรุดหนกั “แน่นอน ฉัน

จะท าอะไรไม่ได้เลย หากไร้ความช่วยเหลือจากพวกเพ่ือน แตต่อนนีก้็เห็นแล้วน่ีนะว่าเป็นอย่างไร

กนับ้าง ถ้าขาดฉนั ไมม่ีใครจะยืนหยดัอยู่ได้ตามล าพังโดยปราศจากการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกัน

หรอกนะ” นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา อวยัวะตา่ง ๆ ก็สามคัคีกลมเกลียวท างานกนัตามเดิม 

 ท่ีมา หนงัสือ อมตะนิทานอีสป 



 
 

3. ข้อใดสรุปสาระส าคญัของเร่ืองอวยัวะแตกสามคัคีได้ถกูต้อง  

 ก. อวยัวะตา่ง ๆ หยดุท างานเพราะไมไ่ด้รับสารอาหาร 

 ข. ท้องหยดุท างานเพราะโกรธท่ีถกูอวยัวะอ่ืน ๆ นินทา 

 ค. ท้องเป็นอวยัวะท่ีท างานหนกักวา่อวยัวะอ่ืน ๆ ในร่างกาย 

 ง. ร่างกายออ่นแอลงเมื่ออวยัวะตา่ง ๆ ในร่างกายไมส่ามคัคีกนั 

4. ข้อใดสอดคล้องกบัข้อคิดท่ีได้รับจากเร่ืองอวยัวะแตกความสามคัคี  

  ก. นกัเรียนรักษากฎระเบียบวินยัของโรงเรียน        

ข. คณะกรรมการนกัเรียนเก็บขยะรอบโรงเรียน 

ค. หวัหน้าห้องอาสาถือของไปสง่คณุครูห้องพกั     

ง. คนไทยร่วมกนับริจาคเงินเพ่ือผู้ประสบภยัน า้ท่วม 

อา่นบทร้อยตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 5 –6 

  "หนงัสือนีม้ีมากมายหลายชนิด  น าดวงจิตเริงร่ืนช่ืนสดใส 
 ให้ความรู้ส าเริงบนัเทิงใจ    ฉนัจึงใฝ่ใจสมานอา่นทกุวนั 
             มีวิชาหลายอย่างตา่งจ าพวก   ล้วนสะดวกค้นได้ให้สขุสนัต ์
             วิชาการสรรมาสารพนั               ชัว่ชีวนัฉนัอา่นได้ไมเ่บ่ือเลย" 
     พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี ฯ 
 
5. ผู้แตง่มีจดุประสงค์อะไร  

    ก. สนบัสนนุให้ซือ้หนงัสือ       

ข. อธิบายความหมายของหนงัสือ 

 ค. บอกประโยชน์ของการอา่นหนงัสือ    

ง. ปลกูฝังให้ทกุคนมีนิสยัรักการอา่น 

6. ข้อใดคือสาระส าคญัของบทร้อยกรองข้างต้น  

   ก. การอา่นหนงัสือท าให้จิตใจแจ่มใส       

  ข. หนงัสือให้ทัง้ความรู้และความบนัเทิงใจ 

   ค. คนท่ีมีนิสยัรักการอา่นจะประสบความส าเร็จ 

ง. ปัจจบุนัสามารถหาหนงัสือซือ้ได้ง่ายกวา่อดีต 



 
 

อา่นบทร้อยตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 7 – 10 

  เขามีสว่นเลวบ้างช่างหวัเขา  จงเลือกเอาสว่นดีเขามีอยู่ 

 เป็นประโยชน์โลกบ้างยงัน่าด ู   สว่นท่ีชัว่อย่าไปรู้ของเขาเลย 

 จะหาคนมีดีโดยสว่นเดียว   อย่ามวัเท่ียวค้นหาสหายเอย๋ 

 เหมือนค้นหาหนวดเตา่ตายเปลา่เลย   ฝึกให้เคยมองแตด่ีมีคณุจริง 

         พทุธทาสภิกข ุ

 

7. “เหมือนค้นหาหนวดเตา่ตายเปลา่เลย” หนวดเตา่เปรียบเทียบได้กบัอะไร 

 ก. ความดี   

ข. ความเลว   

ค. ความสขุ    

ง. ความทกุข์ 

8. ผู้เขียนมีจดุมุง่หมายท่ีจะชกัจงูให้ปฏิบตัิอย่างไร  

     ก. ฝึกให้อภยัผู้ อ่ืน         

ข. เลือกคบคนแตด่ี         

ค. มองคนในสว่นท่ีดี         

ง. รู้ให้ทนัความคิดผู้ อ่ืน 

9. ข้อใดสรุปความข้างต้นได้เหมาะสมท่ีสดุ  

 ก. หนวดเตา่เป็นสิ่งท่ีหายาก 

 ข. เราควรเลือกคบแตค่นท่ีดีเท่านัน้ 

 ค. เราไมค่วรสนใจค านินทาของผู้ อ่ืน 

 ง. มนษุย์มีสว่นท่ีดีและไมด่ี ให้เราเลือกมองในสว่นท่ีดี 

10. บคุคลใดปฏิบตัิตามบทร้อยกรองข้างต้น  

 ก. แก้วให้อภยัเพ่ือนท่ีลืมน าอปุกรณ์งานกลุม่มาโรงเรียน 

 ข. ก่ิงเปิดค าตอบให้เพ่ือนสนิทดรูะหวา่งสอบกลางภาค 

 ค. ก้องตกัเตือนเพ่ือนท่ีแอบน าขนมเข้ามาทานในห้องเรียน 

 ง. กล้าช่วยสอนการบ้านภาษาไทยให้เพ่ือน ๆ ท่ียงัไมเ่ข้าใจ 



 
 

อา่นเร่ืองสัน้ตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 11-12 

อาคารขายเวลา 

 ฉนัทิง้ตวัลงบนเตียงนอนแล้วมองไปยงัหนงัสือกองโตท่ีค้างคารอให้ฉนัไปอา่น อากาศเย็น

สบาย ฉันจึงเผลอหลบัไป พบตวัเองอีกทีท่ีหน้าอาคารหลงัใหม ่มีป้ายแผน่หนึ่งแขวนไว้ตรงประตู

เขียนข้อความวา่ “มีเวลาขาย” ชายหนุ่มคนท่ีนัง่ประจ าโต๊ะเอย่ทกัทายฉนัอย่างเป็นมิตร  

 ลูกค้าคนแรกคือชายร่างเล็กผอมเกร็งผมขาวโพลน ใบหน้าซีดเหลือง เขาพยุงตัวให้                

ก้าวผ่านบันไดทีละขัน้ ๆ อย่างล าบากยากเย็น “ผมมาขอซือ้เวลาท่ีผา่นไปห้าปี หมอบอกวา่ผมมา

หาหมอช้าไปห้าปี ไมอ่ย่างนัน้แล้วโรคนีก้็คงมีวิธีรักษาให้หายได้” 

 คนต่อมาเป็นหญิงสาวสวมชุดไว้ทุกข์สีด า ใบหน้ายังเปือ้นคราบน า้ตา ดวงตายังมีรอย

บอบช า้ “อยากได้เวลาค่ะ สักสองปี ปีเดียวหรือเพียงคร่ึงปีก็ได้  คุณแม่ของดิฉันเพ่ิงเสีย                 

เมื่อสองวนัก่อน ท่านดีกบัฉนัมาก เลีย้งดอูย่างเอาอกเอาใจแตด่ิฉนัยงัไมท่นัท าอะไรให้แมช่ื่นใจเลย

มีแตต่ัง้แง่ตัง้งอน ท่านก็มาดว่นจากไป” 

 ฉันนึกเวทนาหล่อน เวทนาท่ีหล่อนมาคิดอะไรอะไรได้ก็เมื่อสายไป ถ้าหากหล่อนได้ท า

อะไรไปตัง้นานแล้วก็คงไมต้่องมานึกเสียดายตอนนี ้ 

 “จะปิดร้านแล้วหรือคะ” ฉนัถาม “ครับ... ได้เวลาแล้ว ผมหวงัวา่คงจะไมเ่ห็นคณุมาท่ีน่ีเพ่ือ

ซือ้เวลานะครับ”  

 ฉนัตื่นขึน้มาด้วยความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ ฉนัรีบเก็บท่ีนอนและกระโดดเข้าห้องน า้อย่างสด

ช่ืน จากนัน้ก็กลับมานั่งท่ีโต๊ะเขียนหนังสือตัวเดิมซึ่งฉันไม่เคยนั่งมันอย่างจริงจังมานานแล้ว                

ฉนัรู้สกึดีใจท่ีฉันยงัมีเวลาเหลืออยู่ ยงัไมส่ายเกินไปท่ีจะเร่ิมลงมือท าในสิ่งท่ีดีท่ีฉนัได้หวงั ได้ตัง้ใจ

ไว้ซึ่งไมเ่หมือนกบัผู้คนเหลา่นัน้ ท่ีฉนัพบท่ีอาคารขายเวลา                                      

                                                                                 ท่ีมา หนงัสือแพรว เดือนเมษายน 2538 

 

11. ข้อใดคือสาระส าคญัของเร่ืองอาคารขายเวลา  

 ก. ผู้คนมากมายได้ใช้เวลาอย่างคุ้มคา่ 

 ข. คนขายเวลาล าบากใจท่ีจะต้องฟังเร่ืองราวของผู้ อ่ืน 

 ค. หญิงสาวไปอาคารขายเวลาเพ่ือจะซือ้เวลาให้ได้อยู่กบัสามีนานกวา่นี ้

 ง. อาคารขายเวลาท าให้หญิงสาวรู้วา่เขาต้องท าในสิ่งเขาตัง้ใจในขณะท่ียงัมีเวลา 



 
 

12. บคุคลในข้อใดปฏิบตัิตามข้อคิดท่ีได้รับจากเร่ืองอาคารขายเวลา  

     ก. ข้าวสกุทานออกก าลงักายทกุวนั  

ข. ข้าวสวยช่วยพ่อแมท่ างานบ้านหลงัเลิกเรียน     

     ค. ข้าวสารตัง้ใจเรียนหนงัสือเพ่ือให้มีอนาคตท่ีดี         

ง. ข้าวเจ้ารีบกลบัมาสะสางการบ้านให้เสร็จทนัเวลา    

อา่นเร่ืองสัน้ตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 13-14 

ความจริงท่ีต้องการ 

 เดก็ตาบอดคนหนึ่งนั่งท่ีขัน้บนัไดของตกึโดยมีหมวกวางหงายไว้ข้าง ๆ มีป้ายเขียนไว้  ข้าง

ตวัวา่ "ผมตาบอด กรุณาช่วยด้วย" มีเหรียญเพียงสองสามอนัในหมวก ชายคนหนึ่งเดินผา่นมา เขา

หยิบเงินสองสามเหรียญจากกระเป๋าแล้วหย่อนลงในหมวกและหยิบป้ายข้างเดก็ตาบอดมาเขียนท่ี

ข้างหลงั แล้ววางไว้ท่ีเดิม เพ่ือให้คนเดินผ่านแล้วได้เห็นข้อความใหมบ่นป้าย ในไมช้่าหมวกก็เต็ม 

ผู้คนมากมายให้เงินแก่เดก็ตาบอด บ่ายวนันัน้ชายท่ีเขียนป้ายให้ใหม่กลบัมาดวู่าเกิดอะไรขึน้กับ

เดก็คนนัน้ เดก็ชายจ าเสียงฝีเท้าของเขาได้ก็ถามขึน้วา่ "คณุใช้คนท่ีเขียนป้ายให้ผมใหมเ่มื่อเช้าใช่

ไมครับ" คณุเขียนวา่อะไรครับ ชายคนนัน้พดูขึน้วา่ "ฉนัแคเ่ขียนความจริง                     ฉนัเขียนสิ่งท่ี

เธอพดูแต่เขียนด้วยค าพูดท่ีแตกต่าง" ฉันเขียนว่า "วนันีช้่างเป็นวนัท่ีสวยงามแตผ่มไมส่ามารถช่ืน

ชมมนัได้" ทัง้สองข้อความบอกกลา่วผู้คนวา่เดก็คนนัน้ตาบอด ข้อความแรกเพียงแคบ่อกธรรมดา

วา่เดก็ชายตาบอด ในขณะท่ีข้อความหลงับอกผู้คนรู้วา่พวกเขาช่างโชคดีเหลือเกินท่ีไมไ่ด้ตาบอด 

ถวลัย์  มาศจรัส 

 

13. ข้อใดเก่ียวข้องกบัค าท่ีขีดเส้นใต้ 

 ก. เดก็ท่ีนัง่ขอทานเป็นคนตาบอด   

ข. ชายหนุ่มรู้วา่เดก็ขอทานไมไ่ด้ตาบอด   

 ค. เดก็ขอทานโชคดีท่ีได้พบกบัชายหนุ่ม 

ง. ชายหนุ่มช่วยให้เดก็ขอทานได้เงินมากขึน้ 

 

 

 



 
 

14. ข้อใดสรุปความเร่ืองความจริงท่ีต้องการได้เหมาะสมท่ีสดุ 

 ก. เราโชคดีท่ีไมไ่ด้เกิดเป็นคนตาบอด 

 ข. เดก็ขอทานแกล้งเป็นคนตาบอดเพ่ือให้คนสงสาร 

 ค. ชายหนุ่มช่วยเปลี่ยนข้อความใหมเ่พราะหวงัจะได้เงินบริจาค 

 ง. เดก็ขอทานได้รับเงินมากขึน้หลงัจากท่ีชายหนุ่มเขียนป้ายให้ใหม่ 

อา่นบทความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 15-18 
กันและกัน 

 ค าว่า  กัน  ในภาษาไทยมีความหมายและมีหน้ าท่ีของค าแตกต่างกัน  เช่น  ( 1)                          

เป็นค าสนัธาน ใช้เป็นภาษาปาก หมายถึง ค าใช้แทนตวัผู้พูดเพศชายพูดกับผู้ เสมอกันหรือผู้น้อย

ในท านองกนัเองใช้เป็นสรรพนามบรุุษท่ี 1 (2) เป็นค าคณุศพัท์ หมายถึง ค าประกอบท้ายกิริยาของ

ผู้กระท าตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แสดงการกระท าร่วมกัน อย่างเดียวกันหรือต่อกัน เช่น คิดกัน หารือกัน  

(3) เป็นค ากริยา หมายถึง กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึน้ เช่น กันฝน กัน

สนิม กันภยั แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ 500 บาทเพ่ือจ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน (4) เป็น

ค านาม หมายถึง ช่ือช้างศกึพวกหนึ่ง มีหน้าท่ีป้องกนัและล้อมทพั หรือใช้เรียกเรือซึ่งก าหนดให้เข้า

กระบวนเสดจ็ทางชลมารค ท าหน้าท่ีถวายอารักขา มีหลายล า ตัง้เป็นแถวขนาบกระบวนเรือพระท่ี

นัง่ทัง้ 2 ข้าง และกนัอยู่ท้ายกระบวนระหวา่งเรือของเจ้านายท่ีตามเสดจ็ เรียกวา่ เรือกนั 

     จินดารัตน์  โพธ์ินอก 

 

15. “เพ่ือนท่ีดีย่อมช่วยเหลือเกือ้กลูกัน” ค าท่ีขีดเส้นใต้ท าหน้าท่ีใดในประโยค  

 ก. ค านาม    ข. ค าสนัธาน   

ค. ค าบพุบท    ง. ค าคณุศพัท์ 

16. ผู้เขียนมีเจตนาใดในการเขียน  

 ก. เสนอแนะ    ข. โน้มน้าวใจ   

ค. ให้ความรู้              ง. แสดงความเห็น 

 

 

 



 
 

17. ข้อใดคือสาระส าคญัของเร่ืองกนัและกนั  

 ก. ค าวา่กนั สามารถเป็นได้ทัง้ค ากริยาและค านาม 

 ข. ค าวา่กนัมีความหมายและหน้าท่ีแตกตา่งกนัตามบริบทท่ีใช้ 

 ค. กนั เป็นค ากริยา หมายถึง กีดขวางไมใ่ห้เข้ามาหรือออกไป 

 ง. ควรช่วยกนัอนรุักษ์ภาษาไทยเพ่ือให้สืบทอดถึงรุ่นลกูรุ่นหลาน 

18. ค าวา่ กนั ในข้อใด ท าหน้าท่ีเป็นค ากริยา  

 ก. รักกนัไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย 

 ข. เพ่ือนมนษุย์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

 ค. เจ้าหน้าท่ีกนัแฟนคลบัท่ีก าลงัจะขอจบัมือศิลปิน 

 ง. มนษุย์จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั  

อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 19-22 

 

 “การท าดีนัน้ท ายากและเห็นผลช้าแต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งท าได้ง่าย 

จะเข้ามาแทนท่ี และจะพอกพนูขึน้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทนัรู้สึกตวั แต่ละคนจึงต้องตัง้ใจและเพียร

พยายามให้สดุก าลงั ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” 

 พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ 

 

19. เพราะเหตใุดจึงจ าเป็นต้องท า “ความดี”  

 ก. เพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่คนอ่ืน    

ข. เพ่ือยบัยัง้มิให้ความชัว่พอกพนูขึน้ 

 ค. เพ่ือให้อยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างสงบสขุ   

ง.  เพ่ือให้ได้รับค าสรรเสริญจากผู้ อ่ืน 

20. ผู้เขียนมีเจตนาใดในการเขียน 

 ก. แนะน า    ข. ให้ความรู้    

ค. อบรมสัง่สอน     ง. แสดงความเห็น 

 



 
 

21. ข้อใดคือสาระส าคญัของข้อความข้างต้น  

   ก. ไมม่ีใครในโลกไมถ่กูนินทา       

ข. คบคนพาลย่อมพาไปหาผิด  

   ค. คนชัว่ย่อมเป็นเหย่ือของคนฉลาด        

ง. ความดีเป็นสิ่งท่ีเห็นผลช้าแตก่จ็ าเป็นต้องท า      

22. หากเพ่ือนสนิทของนักเรียนขอให้นักเรียนช่วยเปิดกระดาษค าตอบให้ดใูนระหว่างการสอบ 

นกัเรียนจะเปิดให้ดหูรือไม ่เพราะเหตใุด  

    ก. ไมเ่ปิด เพราะ เป็นการทจุริตสอบ                  

ข. เปิด เพราะ เป็นเพ่ือนกนัต้องช่วยเหลือกนั 

    ค. เปิด เพราะ ไมอ่ยากถกูต าหนิวา่หวงความรู้       

ง. ไมเ่ปิด เพราะ อยากให้เพ่ือนท าข้อสอบด้วยตนเอง 

อา่นบทความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 23-25 
ปรับอารมณ์สู่สมดุลภายใน 

 ก่อนท่ีความเครียดจะก่อโรคอนัตราย เช่น โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสงู โรคกระเพาะ

อาหาร นักจิตบ าบัดชาวอเมริกัน ช่ือแคเนียลา เทมเพสตา แนะน า ให้ใช้ร่างกายเพ่ือช่วยใน                 

การปรับสมดลุจิตใจ ผลการศกึษาพบวา่การยิม้สามารถช่วยคณุได้ แคเ่พียงยิม้ให้ตวัเอง 30 วินาที 

ตอ่มาขอให้คณุยิม้หวานๆ ให้ตวัเองในกระจก มีผลวิจัยจากมหาวิทยาลยัแคนซัส สหรัฐอเมริกา 

ยืนยันว่าการยิม้ช่วยลดอตัราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลงได้อย่างน่าอศัจรรย์ แม้ใน

ขณะนัน้คณุไมไ่ด้รู้สกึสดช่ืนเพียงพอท่ีจะยิม้ แตวิ่ธีนีย้่อมเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การท าหน้าบูดจนมี

ริว้รอยบนใบหน้า 

 นิตยสารชีวจิต. ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 369, กมุภาพนัธ์ 2557 หน้า 17 

23. “การยิม้” ช่วยปรับสมดลุภายในได้อย่างไร  

 ก. กระตุ้นการหลัง่สารแห่งความสขุในร่างกาย 

 ข. ลดอตัราการเต้นของหวัใจและความดนัโลหิต 

 ค. เพ่ิมการเผาผลาญพลงังานในร่างกายให้ดีย่ิงขึน้ 

 ง. ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคหวัใจและโรคกระเพาะอาหาร 

 



 
 

24. ผู้เขียนมีเจตนาใดในการเขียน 

 ก. โน้มน้าว    ข. ให้ความรู้   

ค. เชิญชวน    ง. แสดงความเห็น 

25. สาระส าคญัของบทความข้างต้นคืออะไร  

 ก. ความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายตา่ง ๆ  

 ข. เราควรยิม้ให้กนัเพ่ือลดความขดัแย้งในสงัคม 

 ค. แคเ่พียงยิม้ให้ตวัเองก็ช่วยปรับสมดลุจิตใจเราได้ 

 ง. แม้วา่เราไมไ่ด้มีความสขุจริง ๆ แตเ่ราก็สามารถฝืนยิม้ได้ 

อา่นบทความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 26-29 
ท่ีมาของค า “สวสัดี” 

 พระยาอุปกิตศิลปสาร (น่ิม กาญจนชีวะ) อาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น

บคุคลแรก ท่ีแนะน าให้นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลยัใช้ในการทกัทายกันในครัง้แรกท่ีพบกนัว่า 

สวสัดี มีบันทึกเป็นหลกัฐานวา่ ค าแนะน าให้ทักสวสัดี นี ้เร่ิมเมื่อปี 2478 อาจารย์บญุมีอธิบายว่า 

ค า สวสัดี เป็นพยางค์สัน้ท่ีมีค าวา่ “ดี” ประกอบอยู่ คล้ายค า good ของฝรั่ง และสบายดี ของลาว 

ค าว่า “ดี” ยังเป็นค าท่ีจะน าไปรวมกับวลี อ่ืน  ๆ ให้มีความหมายท่ี เป็นมงคลได้ อีกมาก                  

ค า “สวสัดี” มีท่ีมาจากค าบาลี และสนัสกฤต ตรงกับค าวา่ โสตถิ เช่นอยู่ในค าท่ีพระสงฆ์ท่านให้พร

ญาติโยม ในบทท่ีขึน้ต้นวา่ ยถา สพัพี และจบลงด้วยค าวา่ โสตถี ภวนัต ุเต นัน่เอง 

ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/content/516944 โดยบาราย  เผยเพร่เมื่อวนัท่ี 9 ส.ค. 2558  

 

26. พระยาอปุกิตศิลปสาร มีความเก่ียวข้องกบัค าวา่ “สวสัดี” อย่างไร 

 ก. เป็นผู้ เขียนหนงัสือเร่ืองท่ีมาของค าวา่สวสัดี 

 ข. เป็นผู้บญัญัติค าวา่สวสัดีในพจนานกุรมไทย 

 ค. เป็นผู้ เสนอแนะให้ทกัทายกนัแบบชาติตะวนัตก 

 ง. เป็นผู้ ริเร่ิมการใช้ค าวา่สวสัดีในกลุม่นิสิตนกัศกึษา 

27. ผู้เขียนมีเจตนาใดในการเขียน  

 ก. แนะน า    ข. ให้ความรู้    

ค. อบรมสัง่สอน     ง. แสดงความเห็น 



 
 

28. ข้อใดคือสาระส าคญัของบทร้อยกรองข้างต้น  

 ก. “สวสัดี” เป็นค ายืมจากภาษาบาลี สนัสกฤต ตรงกบัค าวา่ โสตถิ 

 ข. พระยาอปุกิตศิลปสารแนะน าการใช้ค าวา่สวสัดีเมื่อปี พ.ศ. 2478 

 ค. “สวสัดี” เป็นค าทกัทายท่ีพระยาอปุกิตศิลปสารเป็นผู้ ริเร่ิมการใช้ 

 ง. ถกูทกุข้อ 

29. เพราะเหตใุดเราจึงควรพดูค าวา่ “สวสัดี” 

 ก. เป็นระเบียบท่ีต้องปฏิบตัิของคนไทย   

ข. เป็นค าทกัทายท่ีมีความหมายเป็นมงคล 

 ค. อนรุักษ์วฒันธรรมอนัดีงามของไทย   

ง. แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

อา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 30 

 

 ประชาชนควรระมัดระวงัเป็นพิเศษในการติดตามข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง

โซเชียลมีเดีย (Social Media) ต้องตรวจสอบจากหลาย ๆ แหล่งท่ีมา ผู้ รับข้อมลูข่าวสารควรใช้

วิจารณญาณ เช่ือโดยมีพืน้ฐานอยู่บนเหตผุลข้อเท็จจริง ไม่ควรรับข้อมลูขา่วสารมากเกินไปจนเกิด

ความเครียด      

ท่ีมา กรมสขุภาพจิต 

 

30. สาระส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นคืออะไร 

 ก. โซเชียลมีเดียเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือน้อยท่ีสดุ 

 ข. สาเหตหุลกัจากความเครียดเกิดจากการรับข้อมลูขา่วสารมากเกินไป 

 ค. เราต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามขา่วสารตา่ง ๆ ในโซเชียลมีเดีย 

 ง. การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพต้องตรวจสอบจากแหลง่ท่ีมาท่ีเช่ือถือได้  

 

 

 

 



 
 

แบบวัดนิสัยรักการอ่าน  
 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วให้ระดบัคะแนนท่ีตรงกบั 
                          ความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ  

 
ระดับคะแนน 

       จริงท่ีสดุ      หมายถึง      ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

       จริง            หมายถึง      ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

       ไมแ่น่ใจ      หมายถึง      ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบางสว่น 

        ไมจ่ริง        หมายถึง      ข้อความท่ีไมต่รงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียน 

        ไมจ่ริงท่ีสดุ   หมายถึง      ข้อความนัน้ไมต่รงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนท่ีสดุ  

ข้อ ข้อความ 
จริง
ท่ีสุด 
(5) 

จริง 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่จริง 
(2) 

ไม่จริง
ท่ีสุด 
(1) 

      เจตคติท่ีมีต่อการอ่าน      
1 ฉนัชอบอา่นหนงัสือ      
2 ฉนัอา่นหนงัสือโดยท่ีไมต้่องมีใครบงัคบั      
3 ฉนัจะรู้สกึดีใจหากได้รับหนงัสือเป็น

ของขวญั 
     

4 ฉนัมีความสขุท่ีได้อา่นหนงัสือ      
5 ฉนัรู้สกึเบ่ือเมื่อครูให้ค้นคว้าในห้องสมดุ      
6 ฉนัคิดวา่การอา่นหนงัสือท าให้เสียเวลา      
7 ฉันจะแนะน าหนังสือท่ีฉันชอบให้เพ่ือน

อา่น 
     

8 ฉนัรู้สกึวา่เวลาหมดไปอย่างรวดเร็ว 
เมื่อได้อา่นหนงัสือ 

     

9 ฉนัเช่ือวา่การอา่นท าให้ได้เปิดโลกกว้าง 
 

     



 
 

ข้อ ข้อความ 
จริง
ท่ีสุด 
(5) 

จริง 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่จริง 
(2) 

ไม่จริง
ท่ีสุด 
(1) 

ความสนใจในการอ่าน      
10 ฉนัรู้สกึวา่การอา่นหนงัสือเ 

ป็นสิ่งท่ีน่าเบ่ือ 
     

11 ฉนัสามารถอา่นหนงัสือได้ทกุประเภท      
12 ฉนัชอบค้นคว้าความรู้ใหม ่ๆ  

ด้วยการอา่น 
     

13 ฉนัสามารถอา่นหนงัสือได้เป็นเวลานาน 
โดยไมเ่บ่ือหรือหยดุกลางคนั 

     

14 ฉนัชอบยืมหนงัสือจากห้องสมดุ 
ท่ีโรงเรียนไปอา่น 

     

15 ฉนัจะเข้าใช้ห้องสมดุเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้และข้อมลูตา่ง ๆ 

     

16 ฉนัจะเก็บเงินไว้ซือ้อย่างอ่ืน 
มากวา่ซือ้หนงัสือ 

     

17 ฉนัชอบเก็บหนงัสือไว้เป็น 
สมบตัิของตนเอง 

     

18 ฉนัเข้าร่วมกิจกรรมการอา่นทกุครัง้ 
ทีห้องสมดุจดั 

     

19 ฉนัจะอ่านแค่ในเร่ืองท่ีครูหรือผู้ปกครอง
ก าหนดให้อา่นเท่านัน้ 

     

20 ฉนัสามารถอา่นหนงัสือได้ทกุท่ีทกุเวลา      
     การอ่านอย่างสม ่าเสมอ      
21 ฉนัจะหาเวลาวา่งเพ่ืออา่นหนงัสือ      
22 ฉนัชอบท่ีจะอา่นหนงัสือในวนัหยดุหรือ 

วนัเสาร์-อาทิตย์ มากกวา่ออกไปเท่ียว
นอกบ้าน 

     



 
 

ข้อ ข้อความ 
จริง
ท่ีสุด 
(5) 

จริง 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่จริง 
(2) 

ไม่จริง
ท่ีสุด 
(1) 

23 ฉนัเข้าห้องสมดุท่ีโรงเรียนเป็นประจ า 
เพ่ือไปอา่นหนงัสือ 

     

24 ฉนัไมเ่คยอา่นหนงัสืออ่ืน  
นอกจาหนงัสือเรียน 

     

25 ฉนัจะน าหนงัสือติดตวัไปอา่น  
เมื่อไปสถานท่ีตา่ง ๆ  

     

26 ฉนัอา่นหนงัสือเฉพาะเวลาท่ีจะสอบ      
27 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าห้องสมุดเพ่ือ

ศกึษาค้นคว้า 
     

28 ฉนัค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการอา่นเป็น
ประจ า 

     

29 ฉันจะอ่านหนังสือบนรถในระหว่างการ
เดินทาง 

     

30 ฉนัสามารถอา่นหนงัสือได้ทกุท่ี ทกุเวลา      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ 

-   ตารางผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถ 

    ในการอา่นจบัใจความ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

-   ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการอา่นจบัใจความก่อนเรียน (pre-test)  

    และหลงัเรียน (post-test) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้    

    ด้วยกลวิธี KWHLAQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอา่นจบัใจความ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

1 1 16 1 
2 1 17 1 
3 1 18 1 
4 1 19 0.67 
5 1 20 1 
6 1 21 1 
7 1 22 1 
8 1 23 0.67 
9 0.67 24 0.67 

10 1 25 1 
11 1 26 1 
12 1 27 1 
13 1 28 1 
14 1 29 1 
15 1 30 1 



 
 

ตาราง 11แสดงคา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอา่นจบัใจความ 

 

ข้อท่ี p r 
1 0.73 0.47 
2 0.47 0.45 
3 0.65 0.62 
4 0.71 0.59 
5 0.34 0.44 
6 0.42 0.61 
7 0.38 0.46 
8 0.59 0.32 
9 0.68 0.52 
10 0.43 0.71 
11 0.74 0.44 
12 0.51 0.41 
13 0.57 0.64 
14 0.73 0.45 
15 0.61 0.40 
16 0.30 0.51 
17 0.52 0.48 
18 0.45 0.39 
19 0.54 0.46 
20 0.39 0.54 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อท่ี p r 
21 0.69 0.53 
22 0.38 0.47 
23 0.52 0.58 
24 0.46 0.49 
25 0.49 0.46 
26 0.51 0.54 
27 0.63 0.42 
28 0.80 0.47 
29 0.65 0.51 
30 0.71 0.44 

 

มีความเช่ือมัน่ .73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง 12 แสดงคะแนนความสามารถในการอา่นจบัใจความก่อนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน 
(post-test) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
  

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 17 21 22 14 19 
2 18 21 23 16 22 
3 17 20 24 16 20 
4 14 18 25 12 18 
5 15 19 26 16 24 
6 11 18 27 16 21 
7 16 22 28 19 24 
8 19 23 29 14 26 
9 18 20 30 21 24 
10 17 21 31 18 20 
11 11 17 32 8 16 
12 19 23 33 15 16 
13 11 15 34 21 24 
14 10 19 35 18 25 
15 18 22 36 15 19 
16 11 17 37 15 23 
17 15 20 38 11 15 
18 17 24 38 13 17 
19 21 26 40 11 16 
20 15 21 41 13 16 
21 14 20    

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางวเิคราะห์แบบวดันิสัยรักการอ่าน 

-   ตารางผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดันิสยัรักการอา่น 

-   ตารางแสดงคะแนนนิสยัรักการอา่นก่อน (pre-test) และหลงัเรียน (post-test) 

    ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดันิสยัรักการอา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั .81 

 

 

 

 

 

ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

1 1 16 1 
2 1 17 0.67 
3 1 18 1 
4 0.67 19 0.67 
5 1 20 1 
6 1 21 1 
7 0.67 22 1 
8 0.67 23 1 
9 1 24 1 

10 0.67 25 1 
11 1 26 0.67 
12 1 27 0.67 
13 1 28 1 
14 1 29 1 
15 1 30 1 



 
 

ตาราง 14 แสดงคะแนนนิสยัรกัการอา่นก่อน (pre-test) และหลงัเรียน (post-test) ของนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
  

คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 2.07 4.00 22 1.90 4.67 
2 1.97 4.27 23 1.90 4.57 
3 1.73 3.50 24 1.83 3.73 
4 1.93 3.73 25 1.70 2.80 
5 1.87 3.60 26 2.23 4.57 
6 2.13 3.53 27 2.03 3.97 
7 1.83 4.87 28 2.43 3.10 
8 2.07 4.50 29 1.97 3.90 
9 2.00 4.43 30 2.07 3.67 
10 2.00 4.70 31 2.30 4.67 
11 1.73 3.90 32 2.13 4.73 
12 1.93 4.97 33 2.17 4.53 
13 1.93 3.77 34 2.33 4.50 
14 2.23 3.00 35 2.03 3.47 
15 2.07 4.23 36 2.50 3.80 
16 2.43 3.73 37 2.13 4.47 
17 2.00 4.57 38 2.07 3.53 
18 2.10 3.73 38 2.17 3.63 
19 1.77 4.67 40 2.27 3.57 
20 1.87 4.57 41 2.30 3.63 
21 1.73 3.73    

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

-   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู (One-way MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ    

    ในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการจดกัารเรียนรู้ด้วยกลวิธี 

    KWHLAQ กบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบตามแนวการสอนแบบปกติ ในสมมติฐาน                      

    ข้อท่ี 1 

-   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรัก  

    การอา่นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2     

    ในสมมติฐานข้อท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  (One-way MANOVA) เพ่ือเป รียบเทียบ

ความสามารถในการอา่นจบัใจความและนิสยัรักการอา่นระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการจดกัารเรียนรู้ด้วย

กลวิธี KWHLAQ กบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบตามแนวการสอนแบบปกติ ในสมมติฐาน

ข้อท่ี 1 

 

 
Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 25.712 
F 8.338 
df1 3 
df2 1152000.000 
Sig. .000 
  

 

 

 

 

 

 

 
Bartlett's Test of Sphericitya 

Likelihood Ratio .000 
Approx. Chi-Square 216.030 

df 2 
Sig. .000 



 
 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .986 2810.134b 2.000 79.000 .000 

Wilks' Lambda .014 2810.134b 2.000 79.000 .000 

Hotelling's Trace 71.143 2810.134b 2.000 79.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

71.143 2810.134b 2.000 79.000 .000 

group Pillai's Trace .822 182.403b 2.000 79.000 .000 

Wilks' Lambda .178 182.403b 2.000 79.000 .000 

Hotelling's Trace 4.618 182.403b 2.000 79.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

4.618 182.403b 2.000 79.000 .000 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

Achivement .138 1 80 .711 
Readinghabit 27.560 1 80 .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของความสามารถในการอา่นจบัใจความและ

นิสยัรักการอา่นของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ โดยใช้สถิติ Hotelling’s 
T2 ในสมมตฐิานข้อท่ี 2 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source 
Dependent 
Variable 

Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model Achivement 212.488a 1 212.488 22.688 .000 

Readinghabit 64.952b 1 64.952 366.693 .000 

Intercept Achivement 28622.244 1 28622.244 3056.021 .000 
Readinghabit 788.268 1 788.268 4450.229 .000 

group Achivement 212.488 1 212.488 22.687 .000 

Readinghabit 64.952 1 64.952 366.693 .000 
Error Achivement 749.268 80 9.366   

Readinghabit 14.170 80 .177   
Total Achivement 29584.000 82    

Readinghabit 867.391 82    

Corrected Total Achivement 961.756 81    

Readinghabit 79.123 81    

 

  

Bartlett's Test of Sphericitya 
Likelihood Ratio .000 
Approx. Chi-Square 245.926 
df 9 
Sig. .000 



 
 

 
Multivariate Testsa 

Effect Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 

ach Pillai's Trace .967 1166.269b 1.000 40.000 .000 

Wilks' Lambda .033 1166.269b 1.000 40.000 .000 

Hotelling's Trace 29.157 1166.269b 1.000 40.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

29.157 1166.269b 1.000 40.000 .000 

read Pillai's Trace .913 420.102b 1.000 40.000 .000 

Wilks' Lambda .087 420.102b 1.000 40.000 .000 

Hotelling's Trace 10.503 420.102b 1.000 40.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

10.503 420.102b 1.000 40.000 .000 

ach * read Pillai's Trace .703 94.455b 1.000 40.000 .000 

Wilks' Lambda .297 94.455b 1.000 40.000 .000 

Hotelling's Trace 2.361 94.455b 1.000 40.000 .000 

Roy's Largest 
Root 

2.361 94.455b 1.000 40.000 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mauchly's Test of Sphericitya 
Measure:   MEASURE_1   

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx.  
Chi-Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenhous
e-Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

ach 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 
read 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 
ach * read 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

 
Mauchly's Test of Sphericitya 

Measure:   MEASURE_1   

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx. 
Chi-

Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenho
use-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

ach 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 
read 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 
ach * read 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tests of Within-Subject Effectsa 
 

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ach Sphericity 
Assumed 

8721.757 1 8721.757 1166.269 .000 

Greenhou
se-Geisser 

8721.757 1.000 8721.757 1166.269 .000 

Huynh-
Feldt 

8721.757 1.000 8721.757 1166.269 .000 

Lower-
bound 

8721.757 1.000 8721.757 1166.269 .000 

Error(ach) Sphericity 
Assumed 

299.134 40 7.478   

Greenhou
se-Geisser 

299.134 40.000 7.478   

Huynh-
Feldt 

299.134 40.000 7.478   

Lower-
bound 

299.134 40.000 7.478   

read Sphericity 
Assumed 

448.472 1 448.472 420.102 .000 

Greenhou
se-Geisser 

448.472 1.000 448.472 420.102 .000 

Huynh-
Feldt 

448.472 1.000 448.472 420.102 .000 

Lower-
bound 

448.472 1.000 448.472 420.102 .000 



 
 

Error(read) Sphericity 
Assumed 

42.701 40 1.068   

Greenhou
se-Geisser 

42.701 40.000 1.068   

Huynh-
Feldt 

42.701 40.000 1.068   

 
Lower-
bound 

42.701 40.000 1.068 
 
 
 

 

Source Type III 
Sum of 

Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Sourc
e 

ach * read Sphericity 
Assumed 

120.882 1 120.882 94.455 .000 

Greenhou
se-Geisser 

120.882 1.000 120.882 94.455 .000 

Huynh-
Feldt 

120.882 1.000 120.882 94.455 .000 

Lower-
bound 

120.882 1.000 120.882 94.455 .000 

Error(ach*read) Sphericity 
Assumed 

51.191 40 1.280   

Greenhou
se-Geisser 

51.191 40.000 1.280   

Huynh-
Feldt 

51.191 40.000 1.280   

Lower-
bound 

51.191 40.000 1.280   



 
 

 

 
 
 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจรรยา  เกิดแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กรกฎาคม 2535 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553  มธัยมศกึษาตอนปลาย   

                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  
พ.ศ. 2558  การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) เกียรตนิิยมอนัดบั 1  
                  คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561   การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
                   สาขาวิทยาการทงการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
                   แขนงวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์  
                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 18/3 หมู ่4 ต าบลไผล่ิง   
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
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