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Abstract
The objectives of this research were (1) to compare reading
comprehension abilities of Mathayom Suksa II students at Sapanleuk Wittayakom
School before and after being taught with the OK5R teaching method; and (2) to
study the students’ satisfaction with the OK5R teaching method.
The sample consisted of 14 Mathayom Suksa II students of Sapanlueak
Wittayakom School in Chanthaburi province during the 2017 academic year, obtained
by cluster sampling. The employed research instruments included (1) learning
management plans for the OK5R teaching method, ( 2 ) a reading comprehension
ability test, and (3) a questionnaire on student’s satisfaction. Statistics employed for
data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.
Research results revealed that (1) the students’ post-learning reading
comprehension ability was higher than their pre-learning counterpart ability at the .05
level; and (2) the students’ overall satisfaction with the OK5R teaching method was at
the high level..
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การอ่าน เป็ นทักษะสําคัญในการเรี ยนภาษา เป็ นทักษะที่ฝึกฝนได้ การฝึ กมากจะทําให้
มีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น การอ่านเป็ นทักษะที่สําคัญและใช้มากในชี วิตประจําวันและ
จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาหาความรู ้และพัฒนาชีวติ ทั้งเพื่อเรี ยนรู้วทิ ยาการต่าง ๆ เพื่อความบันเทิง
และการพักผ่อนหย่อนใจ ผูท้ ี่ มีทกั ษะการอ่าน มี อตั ราเร็ วในการอ่านสู งย่อมแสวงหาความรู ้ และ
ศึก ษาเล่ าเรี ยนได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การอ่านเป็ น คื อ อ่านแล้วจับ ใจความสําคัญ ได้ สามารถ
นําไปใช้ป ระโยชน์ ในชี วิตประจําวัน ได้ โดยเฉพาะในยุค ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุค สมัยของการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ วของสื่ อและเทคโนโลยี การอ่านจึงเป็ นกระบวนการเริ่ มต้นของการเรี ยนรู้ และ
นําไปสู่ การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น มีความสําคัญต่อการพัฒนาชาติ เนื่ องจากประเทศที่จะพัฒนา
ได้ตอ้ งอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอ่าน เลือกนําความรู ้ และความคิดมาเป็ น
กรอบในการดําเนิ นชี วิต เลื อกแนวทางในการประกอบอาชี พที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาชาติให้
เจริ ญ รุ่ งเรื องได้ (สั นติ วฒั น์ จันทร์ ใด, 2560, น. 27; สุ จริ ต เพี ยรชอบ และสายใจ อิ นทรั ม พรรย์,
2538, น. 138)
นอกจากนี้ การอ่ านยังช่ วยให้ ผูอ้ ่า นเป็ นคนทัน สมัย ทัน เหตุ ก ารณ์ รู ้ เท่ าทัน ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ช่ วยพัฒนาความคิด ยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น เป็ นเครื่ องมือ
สําคัญของการศึกษา และการพัฒนาตนเองของทุกคน และยังช่ วยให้เราใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านมีพฒั นาการในด้านความรู ้ ความคิด มองโลกที่กว้างไกล เข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมผ่านสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้สามารถตัดสิ นใจได้อย่างถู กต้อง มี ความเฉลียวฉลาด
สามารถประกอบอาชีพและเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ การอ่านจึงเป็ นหัวใจของการศึกษาทุก
ระดับ และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้เรื่ องต่างๆ ซึ่ งการอ่านที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้อง
อ่านแล้วจับ ใจความได้ สรุ ป สาระสําคัญ ของเรื่ องที่ อ่านได้ (กรมวิช าการ, 2546, น. 188-189;
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ, 2555, น. 260; สนิท สัตโยภาส. 2546, น. 93-94)
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จากความสําคัญของการอ่านข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การอ่านจะประสบความสําเร็ จ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและนําไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาตนเองได้น้ ัน ต้องอาศัย ทัก ษะการอ่ านจับ
ใจความสําคัญเป็ นพื้นฐานขั้นต้น หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กําหนดคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ยนเมื่ อจบชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ไว้ว่า “...เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับ ใจความสําคัญและรายละเอี ยดของสิ่ งที่ อ่าน แสดงความคิ ดเห็ นและข้อ
โต้แย้งเกี่ ย วกับ เรื่ องที่ อ่าน ...” (สํ านัก งานวิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2553, น. 3-6) และ
กําหนดตัวชี้ วดั สาระการอ่าน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไว้ว่า “จับใจความสําคัญ สรุ ปความ
และอธิ บายรายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน” โดยกําหนดให้อ่านจับใจความจากสื่ อต่างๆ เช่ น วรรณคดี
ในบทเรี ยน บทความ บันทึ กเหตุ การณ์ บทสนทนา บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
งานเขี ยนหรื อบทความแสดงข้อเท็จจริ ง เรื่ องราวจากบทเรี ยนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, น. 18-19)
การอ่านจับใจความสําคัญ นับเป็ นทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ การ
อ่านในระดับอื่นๆ คือ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ และการอ่านเพื่อประเมินค่า ที่ผอู ้ ่านจะต้องทราบว่า
เรื่ องที่อ่านกล่าวถึงสิ่ งใดเป็ นประเด็นหลัก ก่อนจะตัดสิ นใจเลือกสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน (ฟองจันทร์ สุ ขยิง่ และคณะ, 2554, น. 26) การอ่านจับใจความสําคัญเป็ นหัวใจของ
การอ่านวัสดุ การอ่านทุกชนิ ด เพราะหากจับใจความสําคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่ องที่ อ่าน หาก
ต้องใช้ประโยชน์จากการอ่านนั้นก็ตอ้ งกลับมาอ่านใหม่ หากอ่านแล้วจับใจความได้ จําไว้ได้ หรื อ
บันทึกไว้ได้ ก็จะใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีและใช้ได้นาน (ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล, 2553, น. 55)
สอดคล้องกับ สายใจ ทองเนี ยม (2560, น. 100) ที่ ก ล่าวว่า “การอ่ านเพื่ อจับ ใจความสําคัญ เป็ น
ทักษะที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าผูอ้ ่านไม่สามารถจับใจความสําคัญเรื่ องที่อ่านได้ อาจจะส่ งผลต่อ
การอ่านเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ซึ่ งยากกว่า และจะเป็ นสาเหตุให้ผอู้ ่านไม่สามารถพัฒนาการอ่านของ
ตนเองได้”
จากการสํารวจผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนวิชาภาษาไทย ที่ ผวู ้ ิจยั ทําการสอน
พบว่า ปั ญหาที่สําคัญในการอ่านของผูเ้ รี ยนคือ อ่านแล้วจับใจความสําคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุ ป
ประเด็นได้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญทั้งการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยและวิชาอื่ น ๆ จะเห็ นได้จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ของโรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ สําหรับวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ ยรวม 33.16 ระดับประเทศ 35.20 และมีคะแนนเฉลี่ยใน
สาระการอ่าน ระดับ โรงเรี ยน 37.04 คะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศ 38.24 ซึ่ งเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ที่
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โรงเรี ย นต้อ งเร่ งพัฒ นาเนื่ อ งจากคะแนนเฉลี่ ย ของโรงเรี ย นตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ ย ระดับ ประเทศ
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558, น. 1/8)
จากปั ญหาดังกล่ าว ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน พบว่า มีผใู ้ ช้
วิธี ก ารสอนและเทคนิ ค ต่ าง ๆ เพื่ อพัฒ นาทัก ษะการอ่านจับ ใจความสําคัญ ได้แก่ วิธี ส อนแบบ
ร่ วมมื อ กัน เรี ย นรู ้ เทคนิ ค STAD กระบวนการสอนอ่ าน KWLSA ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบ
ร่ วมมื อเทคนิ ค CIRC เทคนิ ค KWL Plus แบบฝึ กทักษะ ชุ ดกิ จกรรม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วย
สอน และ วิธีการสอนแบบ OK5R ซึ่ งวิธีการสอนนี้ เป็ นแนวคิดของ Walter Pauk (1984, p. 172)
เขากล่ า วว่า “ วิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R คื อ วิ ธี ก ารสอนที่ เน้ น การจดคํา สํ า คัญ ลงบนกระดาษ
(Record) และ การสะท้อนความคิด (Reflect) ซึ่ งเป็ นจุดสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้
ผูอ้ ่านได้เชื่อมโยงความคิดใหม่กบั ความเข้าใจเก่าหรื อความรู ้เดิมที่มีในความทรงจําเข้าด้วยกัน และ
ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการใช้ส่ิ งที่เพิ่งเรี ยนรู ้มา” ซึ่ งวิธีการสอนแบบ OK5R ทั้ง 7 ขั้นตอน
นั้นจะช่ วยพัฒ นาความสามารถในการอ่านจับ ใจความสําคัญ ของนัก เรี ยนได้ดี ดังงานวิจยั ของ
หิ รัญญา อุปถัมภ์ (2541) ศิวภิ า ชูเรื อง (2550) ที่พบว่า วิธีการสอนแบบ OK5R เป็ นวิธีการสอนที่ฝึก
ให้นักเรี ยนสรุ ปใจความสําคัญ ใจความรองของแต่ละย่อหน้า จดบันทึก ทบทวนเรื่ องที่อ่านและ
สะท้อนภาพความเข้าใจออกมาเป็ นคําพูด ซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดของเรื่ องที่อ่านได้รวดเร็ ว
และจดจําได้ดี นักเรี ยนจึงมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้ า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง เลื อ กวิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R มาใช้ พ ัฒ นา
ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลือก
วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความสํ า คัญ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลื อกวิทยาคม ก่อนและหลังเรี ยน ที่ เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ความสามารถในการอ่านจับ ใจความสําคัญของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยวิธีก ารสอน
แบบ OK5R หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R อยูใ่ นระดับมาก

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
4.1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
4.1.2 กลุ่ม ตั ว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสะพานเลื อ ก
วิทยาคม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ รี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 17
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 14 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.2.1 ตัวแปรต้ น
วิธีการสอนแบบ OK5R
4.2.2 ตัวแปรตาม
1) ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
2) ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
4.3 เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เนื้อหาที่นาํ มาใช้ในการทดลอง เป็ นเนื้ อหาในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท22102)
สาระการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง การอ่านจับใจความสําคัญ โดยใช้บทความเป็ นสื่ อ เพราะ
บทความจะมี ป ระโยคใจความสําคัญ ในแต่ล ะย่อหน้าให้นัก เรี ย นได้ฝึกวิเคราะห์ และมี เนื้ อหา
สอดคล้องกับระดับชั้น
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยใช้เวลาสอน 18 ชัว่ โมง
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5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 วิธีการสอนแบบ OK5R หมายถึ ง วิธีการสอนที่เน้นการจดบันทึกคําสําคัญ และ
การสะท้อนความคิด ของ Walter Pauk ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ O (Overview) อ่านอย่างคร่ าวๆ
K (Key Ideas) หาแนวความคิดหลัก R1 (Read) อ่านแต่ละย่อหน้า R2 (Record) จดบันทึกใจความ
สําคัญ R3 (Recite) พูดเล่าเรื่ องที่อ่าน R4 (Review) ทบทวน และ R5 (Reflect) สะท้อนความคิด
5.2 ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ หมายถึ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าของเรื่ องที่อ่าน จับประเด็นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ
ข้อมูลรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง และสรุ ปความเรื่ องที่อ่านได้
5.3 ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกมี ความสุ ข ชอบใจ พอใจ เป็ นความรู ้ สึ กใน
ทางบวกที่มีต่อความสําเร็ จของงานหรื อสิ่ งที่ทาํ ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ
ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อโยงเข้ากับการจัดการเรี ยนรู้ ความพึงพอใจในการ
เรี ยน จึงหมายถึง ความรู ้สึกพอใจ สุ ขใจในการเรี ยนหรื อวิธีการสอนแบบ OK5R

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 เป็ นแนวทางในการวิจยั ใช้วิธีการสอนแบบ OK5R ในการอ่านจับใจความสําคัญ
วิชาภาษาไทยระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
6.2 เป็ นแนวทางพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ านจับ
ใจความสําคัญของนักเรี ยนในทุกระดับชั้น

6

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ผลการใช้วิธี ก ารสอนแบบ OK5R ที่ มี ต่ อความสามารถในการอ่า น
จับ ใจความสําคัญและความพึ งพอใจต่อวิธีก ารสอนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
สะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี” ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. วิธีการสอนแบบ OK5R
1.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบ OK5R
1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ OK5R
1.3 ขั้นตอนการสอนแบบ OK5R
2. การอ่านจับใจความสําคัญ
2.1 ความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญ
2.2 ความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญ
2.3 หลักการอ่านจับใจความสําคัญ
2.4 ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
2.5 วิธีการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
3. ความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.3 วิธีการวัดความพึงพอใจ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ OK5R
4.2 งานวิจยั เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญ
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1. วิธีการสอนแบบ OK5R
1.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบ OK5R
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ OK5R ไว้ดงั นี้
วอลเตอร์ พอค (Walter pauk, 1984, p. 172) กล่าวว่า OK5R คือ วิธีการสอนที่เน้น
การจดคําสําคัญลงบนกระดาษ (Record) และ การสะท้อนความคิด (Reflect) ซึ่ งเป็ นจุดสําคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านได้เชื่ อมโยงความคิดใหม่กบั ความเข้าใจเก่าหรื อความรู ้เดิมที่
มีในความทรงจําเข้าด้วยกัน และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการใช้ส่ิ งที่เพิ่งเรี ยนรู ้มาโดยเพิ่มทั้ง
2 ขั้นตอนนี้จากแนวคิด SQ3R ของ ฟรานซิ ส พี โรบินสัน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน เป็ น 7 ขั้นตอน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น. 70) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบ
OK5R เป็ นวิธีสอนที่ประยุกต์จากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกานเย ซึ่ งพบว่า การเรี ยนรู ้มีความเชื่อมโยง
ทางภาษา และการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นใน
สมอง ได้แก่ สร้างความสนใจ แจ้งจุดประสงค์ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนระลึกถึงความรู ้เดิมที่จาํ เป็ น เสนอ
บทเรี ยนใหม่ ให้แนวทางการเรี ยนรู ้ ให้ลงมือปฏิ บตั ิ ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ประเมิ นพฤติ กรรมการ
เรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ และ ส่ งเสริ มความแม่นยําและการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ วิธีการสอนแบบ OK5R หมายถึง วิธีการสอนที่เน้นการจดบันทึกคํา
สําคัญ และการสะท้อนความคิด เพื่อช่ วยให้ผอู ้ ่านเชื่ อมโยงความคิดใหม่กบั ความรู ้ เดิ มเข้าด้วยกัน
โดยพัฒนาจากแนวคิด SQ3R ของ ฟรานซิ ส พี โรบินสัน และประยุกต์จากทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของ
กานเย
1.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับวิธีการสอนแบบ OK5R
วิธีการสอนแบบ OK5R ได้แนวคิดจากระบบ SQ3R ของ ฟรานซิ ส พี โรบินสัน
(Francis P. Robinson) ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ จากหนังสื อเรี ยนที่ เป็ นระบบแรก ๆ ถูกคิดค้นขึ้นในปี
1941 และถูกใช้อย่างแพร่ หลาย ไม่ใช่ แค่เพราะหลักการที่เป็ นเหตุเป็ นผล แต่เพราะชื่ อที่ทาํ ให้จาํ
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายด้วย จุดแข็งของวิธีการนี้คือ ขั้นตอนการตั้งคําถาม ที่ใช้วิธีเปลี่ยนหัวเรื่ องหลัก
และหัวเรื่ องรองเป็ นคําถาม จากนั้นก็ อ่ านเพื่ อจะตอบคําถาม แต่ มี จุดอ่ อนคื อ ขาดขั้น ตอนการ
สะท้อนความคิด ระบบการเรี ยนรู ้ จากหนังสื อเรี ยนเกือบทุกวิธีมีพ้ืนฐานหรื อได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากงานชิ้นนี้ ซึ่ งขั้นตอน SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน มีดงั นี้ (Walter pauk, 1984, p. 166)
ขั้นที่ 1 S (Survey) สํารวจ คื อ กวาดสายตาผ่านหัวเรื่ องทั้งหมดในบทเรี ยนและ
อ่านย่อหน้าบทสรุ ปของบทนั้น ๆ (ถ้ามี ) การสํารวจอย่างคร่ าว ๆ นี้ ไม่ควรกิ นเวลาเกิ นหนึ่ งนาที

8
และเราจะเห็ น ใจความหลัก 3 ถึ ง 6 ข้อที่ บ ทเรี ย นจะพูดถึ ง การเริ่ ม ต้น อย่างนี้ จะทําให้เราได้จดั
ระเบียบความคิดเมื่อเริ่ มอ่าน
ขั้นที่ 2 Q (Question) ตั้งคําถาม คือ ลงมือเปลี่ยนหัวเรื่ องแรกให้เป็ นคําถาม สิ่ งนี้
จะกระตุน้ ความอยากรู ้และความเข้าใจในบทเรี ยนโดยปริ ยาย มันจะโยงเข้าหาสิ่ งที่เรารู้อยูแ่ ล้ว ซึ่ ง
ช่วยให้เราเข้าใจสิ่ งที่จะอ่านได้เร็ วขึ้น คําถามนั้นยังแยกแยะประเด็นที่สาํ คัญออกจากบทอธิ บายและ
รายละเอียด เราสามารถเปลี่ยนหัวเรื่ องให้เป็ นคําถามในตอนที่อ่านไปด้วย ซึ่ งจะต้องมีสติและตั้งใจ
อย่างมาก
ขั้นที่ 3 R1 (Read) อ่าน คือ อ่านเพื่อตอบคําถามที่ ต้ งั ไว้ โดยอ่านที ละย่อหน้า
ไม่ควรอ่านไปเรื่ อย ๆ แต่ควรอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายที่จะหาคําตอบจริ ง ๆ
ขั้นที่ 4 R2 (Recite) ท่อง คื อ หลังจากที่ อ่านย่อหน้านั้นๆ จบ ให้ปิดหนังสื อและ
พยายามท่องคําตอบของคําถาม ใช้ภาษาของตัวเองและอ้างอิงตัวอย่าง ถ้าเราทําได้อย่างนี้ จะรู ้ ว่า
หนังสื อต้องการสื่ ออะไร ถ้ายังทําไม่ได้ให้กวาดสายตาผ่านย่อหน้านั้น ๆ อีกครั้ง วิธีท่ีดีที่จะช่วยใน
การท่องนี้คือการจดคําสําคัญอย่างสั้น ๆ เป็ นเค้าโครงไว้บนกระดาษ
จากนั้นก็ทาํ ขั้นตอนที่ 2-4 ซํ้า เมื่ออ่านย่อหน้าถัด ๆ ไป นัน่ คือ เปลี่ ยนหัวเรื่ องให้
เป็ นคําถาม อ่านเพื่อหาคําตอบ และท่องคําตอบด้วยการจดเค้าโครงสั้น ๆ อ่านอย่างนี้จนจบบท
ขั้นที่ 5 R3 (Review) ทบทวน คื อ เมื่ ออ่านจนจบ ให้พิ จารณาสิ่ งที่ เราบันทึ กไว้
เพื่อที่จะได้มุมมองกว้าง ๆ ของใจความสําคัญต่าง ๆ และความเชื่อมโยงของข้อความนั้น ตรวจสอบ
ความทรงจําของเราโดยการท่องจุดที่สําคัญในหัวเรื่ องทั้งหลาย โดยการปิ ดสมุดบันทึกและพยายาม
นึ กถึงใจความหลักที่สําคัญที่สุดก่อน จากนั้นเปิ ดสมุดบันทึกดูใจความหลักนั้น และพยายามนึ กถึ ง
ใจความย่อยที่ขยายใจความหลัก
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น. 17-19) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบ
OK5R เป็ นวิธีสอนที่ประยุกต์จากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกานเย ซึ่ งได้เสนอระบบการสอน 9 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความเข้าใจ (Gaining attention) เป็ นขั้นที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ในบทเรี ยน เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่ งยัว่ ยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิ ดจากตัวผูเ้ รี ยนเองด้วย
ครู อาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปั ญหา หรื อมีวสั ดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัว
และมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learner of the objective) เป็ นการบอกให้
ผูเ้ รี ยนทราบถึ งเป้ าหมายหรื อผลที่จะได้รับจากการเรี ยนบทเรี ยนนั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็ น
ประโยชน์ในการเรี ยน เห็ นแนวทางของการจัดกิ จกรรมการเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนวางแผนการเรี ยน
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ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ครู ดาํ เนิ นการสอนตามแนวทางที่จะนําไปสู่ จุดหมาย
ได้เป็ นอย่างดี
ขั้น ที่ 3 กระตุ ้ น ให้ ผู้เรี ยนระลึ ก ถึ ง ความรู ้ เดิ ม ที่ จ ํา เป็ น (Stimulating recall of
prerequisite learned capabilities) เป็ นการทบทวนความรู้ เดิ มที่ จาํ เป็ นต่อการเชื่ อมโยงให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ความรู ้ ใหม่ เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง การเรี ยนรู ้ความรู ้ ใหม่ตอ้ งอาศัย
ความรู ้เก่าเป็ นพื้นฐาน
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรี ยนใหม่ๆ (Presenting the stimulus) เป็ นการเริ่ มกิจกรรมของ
บทเรี ยนใหม่ โดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน
ขั้น ที่ 5 ให้ แ นวทางการเรี ย นรู ้ (Providing learning guidance) เป็ นการช่ ว ยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถทํากิ จกรรมด้วยตัวเอง ครู อาจแนะนําวิธีการทํากิ จกรรม แนะนําแหล่งค้นคว้าเป็ น
การนําทาง ให้แนวทางให้ผเู ้ รี ยนไปคิดเอง เป็ นต้น
ขั้นที่ 6 ให้ลงมือปฏิบตั ิ (Eliciting the performance) เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ขั้นที่ 7 ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Giving feedback) เป็ นขั้นที่ครู ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผล
ปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรื อไม่ อย่างไร และเพียงใด
ขั้ น ที่ 8 ป ระ เมิ น พ ฤ ติ ก รรม ก ารเรี ยน รู ้ ต าม จุ ด ป ระ ส งค์ (Assessing the
performance) เป็ นขั้นการวัดและประเมิ นว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ของ
บทเรี ยนเพียงใด ซึ่ งอาจทําการวัดโดยการใช้ขอ้ สอบ แบบสังเกต การตรวจงาน หรื อการสัมภาษณ์
แล้วแต่วา่ จุดประสงค์น้ นั ต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด แต่สิ่งที่สาํ คัญคือ เครื่ องมือที่ใช้วดั จะต้องมี
คุณภาพ มีความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงในการวัด
ขั้นที่ 9 ส่ งเสริ มความแม่นยําและการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (Enhancing retention and
transfer) เป็ นการสรุ ป การยํ้า ทบทวนการเรี ยนที่ผา่ นมา เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ท่ีฝัง
แน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็ นแบบฝึ กหัด การให้ทาํ กิจกรรมเพิ่มพูนความรู ้ รวมทั้งการให้ทาํ
การบ้าน การทํารายงาน หรื อหาความรู ้เพิ่มเติมจากความรู ้ที่ได้ในชั้นเรี ยน
สรุ ปได้วา่ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการสอน OK5R ได้แก่ วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R ซึ่ งมี จุดแข็งในขั้นตอนการตั้งคําถาม แต่มี จุดอ่อนคื อ ขาดขั้นตอนการสะท้อนทาง
ความคิด ซึ่ งเป็ นจุดสําคัญของระบบการเรี ยนรู ้จากหนังสื อเรี ยน และประยุกต์ใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้
ของกานเย
1.3 ขั้นตอนการสอนแบบ OK5R
นักการศึกษาได้สรุ ปขั้นตอนการสอนแบบ OK5R ไว้ดงั นี้
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วอลเตอร์ พอค (Walter pauk, 1984, pp. 168-169) ได้พ ัฒ นาวิ ธี ก ารสอนแบบ
OK5R จากแนวคิด SQ3R ซึ่ งมี 5 ขั้นตอน ไว้เป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 O (Overview) อ่านอย่างคร่ าวๆ คื อ การให้นักเรี ยนอ่านบทอ่านทั้งหมด
ตั้งแต่ตน้ จนจบก่อน เพื่อให้รู้ว่าบทอ่านนั้นมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องใด ดูหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
เป็ นการดูภาพรวมของบทอ่าน ไม่ดูรายละเอียดของแต่ละย่อหน้า
ขั้น ที่ 2 K (Key Ideas) หาแนวความคิ ดหลัก คื อ การให้นัก เรี ยนทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่ อง และส่ วนขยายใจความสําคัญ
ขั้นที่ 3 R1 (Read) อ่านแต่ละย่อหน้า คื อ ให้นักเรี ยนอ่านแต่ละย่อหน้าแล้วตั้ง
คําถามว่าอะไรคื อความคิ ดหลักหรื อใจความสําคัญของข้อความนั้น และข้อความสนับสนุ นหรื อ
ส่ วนขยายใจความสําคัญ คืออะไร
ขั้นที่ 4 R2 (Record) จดบันทึกใจความสําคัญ คือ ให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้คาํ หรื อวลี
ที่ สําคัญ แล้วเขียนสรุ ป ใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าของบทอ่าน
ทั้งหมดลงในสมุดบันทึก ซึ่ งไม่ใช่การเขียนสรุ ปแต่ละประโยค แต่เป็ นการสรุ ปแนวความคิดหลัก
หรื อใจความสําคัญของย่อหน้า
ขั้นที่ 5 R3 (Recite) พู ด เล่ า เรื่ อ งที่ อ่ า น คื อ ให้ นั ก เรี ย นเล่ า ถึ ง สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นได้
บันทึกสรุ ปใจความสําคัญ และส่ วนขยายใจความสําคัญโดยไม่ตอ้ งดูบทอ่าน เพื่อป้ องกันการลืม
ขั้นที่ 6 R4 (Review) ทบทวน คือ ให้นักเรี ยนทบทวนทันทีว่าสิ่ งที่ นักเรี ยนเล่ า
กับสิ่ งที่ ได้จดบันทึ กไว้ตรงกันหรื อไม่ โดยดู จากที่ จดบันทึ กไว้เพื่อให้เข้าใจเรื่ องทั้งหมดอีกครั้ ง
หนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจําเรื่ องที่อ่านได้ดี
ขั้นที่ 7 R5 (Reflect) สะท้อนความคิด คือ ให้นักเรี ยนพิจารณาความรู ้ที่ได้เรี ยน
ในใจ เปรี ยบเทียบ สังเกตความเหมือนและต่าง จัดเรี ยงความรู ้ เป็ นหมวดหมู่แล้วเชื่ อมโยงความรู ้
จากบทอ่านเข้ากับความรู ้ความเข้าใจเดิมของนักเรี ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ว่า
มีประเด็นใดที่นกั เรี ยนมีความเห็นสอดคล้องหรื อประเด็นใดที่นกั เรี ยนมีความเห็นไม่สอดคล้อง
นอกจากนี้ ศิวิภา ชูเรื อง(2550, น. 6) ได้สรุ ปวิธีการสอนแบบ OK5R ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 อ่านอย่างคร่ าว ๆ (Overview) คือ ให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่านทั้งหมดตั้งแต่ตน้
จนจบ เพื่ อ ดู ภ าพรวมของบทอ่ า นนั้ น ๆ ว่ า มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ เรื่ อ งใด เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นมี ค วาม
กระตือรื อร้นที่จะศึกษาบทอ่านนั้นให้เข้าใจดียง่ิ ขึ้น
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ขั้นที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea) คื อ ให้นักเรี ยนทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ใจความสําคัญของเรื่ อง (Main Idea) ส่ วนขยายใจความสําคัญ (Supporting Material) และคําที่เป็ น
ส่ วนสัมพันธ์ความ (Transition)
ขั้นที่ 3 อ่านแต่ละอนุเฉท (Read) คือ ให้นกั เรี ยนทําความเข้าใจแต่ละอนุเฉทจนจบ
บทอ่าน เพื่อหาใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และคําที่เป็ นตัวสัมพันธ์ความให้ต่อเนื่องกัน
ขั้นที่ 4 จดบันทึกใจความสําคัญของอนุ เฉท (Record) คือ ให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้คาํ
หรื อวลีที่สําคัญ และส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละอนุ เฉทของบทอ่าน แล้วบันทึกสรุ ปใจความ
สําคัญหรื อแนวคิดหลัก
ขั้นที่ 5 พูดเพื่อระลึ กถึ งสิ่ งที่ อ่าน (Recite) คื อ ให้นักเรี ยนเล่าถึ งสิ่ งที่ นักเรี ยนได้
บันทึกสรุ ปใจความสําคัญ
ขั้นที่ 6 ทบทวน (Review) คือ ให้นกั เรี ยนทบทวนทันที โดยดูจากที่จดบันทึกไว้
เพื่อให้เข้าใจเรื่ องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 7 สะท้อนความคิด (Reflect) คือ ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบประเด็นที่นกั เรี ยนมี
ความเห็ นสอดคล้อง หรื อไม่ส อดคล้องด้วย โดยขยายความสิ่ งที่ อ่านให้กว้างขวางขึ้ น ด้วยการ
เชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านเข้ากับความรู ้ความเข้าใจเดิมของนักเรี ยน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการสอนแบบ OK5R ของ วอลเตอร์ พอค ทั้ง 7
ขั้นตอน คือ O (Overview) อ่านอย่างคร่ าวๆ K (Key Ideas) หาแนวความคิดหลัก R1 (Read) อ่าน
แต่ละย่อหน้า R2 (Record) จดบันทึ กใจความสําคัญ R3 (Recite) พูดเล่ าเรื่ องที่ อ่าน R4 (Review)
ทบทวน และ R5 (Reflect) สะท้อ นความคิ ด มาใช้ใ นการพัฒ นาความสามารถในการอ่ านจับ
ใจความสําคัญ

2. การอ่านจับใจความสํ าคัญ
การอ่านแล้วจับใจความสําคัญเรื่ องที่อ่านได้ เข้าใจเรื่ องที่อ่าน เป็ นการอ่านขั้นพื้นฐาน
ที่ สําคัญที่ จะพัฒนาการอ่านในขั้นสู งขึ้ น หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จึงได้กาํ หนดตัวชี้ วดั ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไว้ว่า “จับใจความสําคัญ สรุ ปความ และ
อธิ บายรายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน” (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, น. 18)
2.1 ความหมายของการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญ ไว้ดงั นี้
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กรมวิชาการ (2546, น.188) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง การอ่าน
ที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่ องที่เป็ นส่ วนใจความสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ ใน
ย่อหน้า และส่ วนขยายใจความสําคัญ
กิ ต ติ ชัย พิ น โน และคณะ (2554, น.156) กล่ าวว่า การอ่ า นจับ ใจความสํ าคัญ
หมายถึง การอ่านเก็บเนื้อเรื่ อง ข้อมูลสําคัญ ทรรศนะของผูเ้ ขียน และจุดมุ่งหมายของเรื่ อง ซึ่ งการ
เก็บใจความสําคัญดังกล่าว จะเป็ นพื้นฐานสําคัญในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ต่อไปได้
ฟองจัน ทร์ สุ ข ยิ่ง และคณะ (2554, น.26) กล่ าวว่า การอ่ านจับ ใจความสําคัญ
หมายถึง การอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่ องที่อ่าน ซึ่ งผูเ้ ขียนต้องการสื่ อ โดยในย่อหน้าหนึ่ ง
จะมีใจความสําคัญเพียงอย่างเดียว นอกนั้นจะเป็ นพลความหรื อส่ วนขยาย
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2556, น. 270) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง
การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อค้นหาสารที่ ผูเ้ ขียนต้องการสื่ อมายังผูอ้ ่าน เป็ นการอ่านเพื่อจับ
ประเด็นให้ได้วา่ ผูเ้ ขียนกําลังเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อมูลอะไร
ธันวพร เสรี ชยั กุล (2556, น. 136) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึ ง
การที่ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจเรื่ องและบอกได้วา่ ส่ วนใดเป็ นข้อความสําคัญที่สุด หรื อเป็ นสาระหลักที่
ครอบคลุ มเนื้ อหาในย่อหน้านั้นหรื อเรื่ องนั้นทั้งหมด ซึ่ งเรี ยกว่า ใจความหลัก ส่ วนอื่นๆ ที่เป็ น
เพียงข้อความประกอบหรื อเสริ มความของข้อความหลัก จะเรี ยกว่า ใจความรอง
สายใจ ทองเนี ยม (2560, น.100) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ คือ การอ่าน
ในใจที่มุ่งค้นหาสาระสําคัญของเรื่ อง คือ ใจความหลัก เพื่อให้ทราบว่าเป็ นเรื่ องอะไร ใครทําอะไร
ที่ ไ หน เมื่ อ ไหร่ อย่า งไร ทํา ไม และมี ใ จความรองหรื อ ใจความขยาย ซึ่ งเป็ นรายละเอี ย ดเพื่ อ
สนับสนุนใจความหลักให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
จากความหมายของการอ่ านจับ ใจความสํ าคัญ ข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การอ่า นจับ
ใจความสําคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่าน จับประเด็น
สิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ ข้อมูลรายละเอียดสําคัญเกี่ ยวกับเนื้ อเรื่ อง โดยในย่อหน้าหนึ่ งจะมีใจความ
สํ าคัญ หรื อ ใจความหลัก เพี ย งอย่างเดี ย ว ส่ วนข้อ ความอื่ น ๆ เป็ นส่ วนขยายใจความสํา คัญ หรื อ
ใจความรอง
2.2 ความสํ าคัญของการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
นักวิชาการหลายท่านได้ก ล่ าวถึ งความสําคัญ ของการอ่านจับใจความสําคัญ ไว้
ดังนี้
ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล (2553, น.55) กล่ าวว่า การอ่านจับ ใจความสําคัญ
เป็ นหัวใจของการอ่านวัสดุ การอ่านทุ กชนิ ด ทุ กรู ปแบบ ไม่ว่าจะมีเนื้ อหาอย่างใด เพราะหากจับ
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ใจความสําคัญไม่ได้ก็ยอ่ มไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน หากต้องใช้ประโยชน์จากการอ่านนั้นก็ตอ้ งกลับมา
อ่านกันใหม่ ทําให้เสี ยเวลา หากอ่านแล้วจับ ใจความให้ได้ จําไว้ได้ หรื อบันทึกไว้ได้ ก็จะใช้
ประโยชน์ได้ทนั ทีและใช้ได้นาน
ฟองจันทร์ สุ ขยิง่ และคณะ (2554, น. 26-27) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ
มี ความสําคัญต่อการอ่านในชี วิตประจําวัน สรุ ป ได้ว่า ช่ วยให้อ่านได้รวดเร็ ว เพราะการอ่ านจับ
ใจความสําคัญเป็ นการอ่านคร่ าวๆ เพื่อค้นหาเพียงใจความที่สําคัญที่สุดในย่อหน้า จึงใช้เวลาในการ
อ่านสั้นกว่าการอ่านเก็บรายละเอียด จดจําเรื่ องที่อ่านได้รวดเร็ ว เพราะทําให้ทราบว่าแต่ละย่อหน้า
กล่าวถึงอะไร เมื่อนําเรื่ องราวไปถ่ายทอด ก็สามารถเขียนได้ตรงจุดประสงค์และชัดเจน การอ่านจับ
ใจความสําคัญทําให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
เรื่ องได้ง่ายและนําไปต่อยอดในการวิเคราะห์และประเมินค่าได้ง่ายขึ้น การอ่านจับใจความสําคัญ
จากสื่ อต่ างๆ จะเป็ นพื้ นฐานในการเรี ย นรู ้ และศึ ก ษาสิ่ งต่ างๆ ให้ก้าวทันต่ อการเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมและสามารถนําข้อมูลความรู ้ที่ได้มาปรับใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันได้
ดวงพร หลิ ม รั ต น์ (2555, น. 54) กล่ า วว่ า การอ่ า นจับ ใจความเป็ นการอ่ า น
ระดับพื้นฐานซึ่ งมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาหาความรู ้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ ข้อความหรื อเรื่ องราวที่ อ่านว่าข้อความหรื อเรื่ องนั้นเกี่ ยวกับ สิ่ งใด มี เหตุ ก ารณ์ ที่ สําคัญ
อะไรบ้าง มีบุคคลหรื อตัวละครใดบ้างที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีทกั ษะการอ่านจับใจความสู งจะสามารถ
เข้าใจเนื้ อหาที่ปรากฏในข้อความหรื อเรื่ องที่อ่านอย่างรวดเร็ วและแม่นยํา ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์หรื อตีความเรื่ องราวนั้น ๆ ต่อไป
นพดล จันทร์ เพ็ญ (2557, น.133) กล่ าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการ
อ่านที่เข้าไปช่ วยให้การอ่านแบบต่างๆ ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ไม่วา่ จะ
เป็ นการอ่านแบบใดก็ตาม ถ้าผูอ้ ่านไม่สามารถจับใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านได้ ไม่รู้วา่ เรื่ องที่
ตนอ่ านนั้น ผูเ้ ขี ย นกล่ าวถึ งอะไร มุ่ ง เสนอความคิ ดหลัก ว่าอย่างไร ก็ จดั ได้ว่าการอ่ านครั้ งนั้น
ประสบความล้มเหลว
สายใจ ทองเนี ย ม (2560, น. 100) กล่ าวว่า การอ่ านเพื่ อจับ ใจความสํ าคัญ เป็ น
ทักษะที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าผูอ้ ่านไม่สามารถจับใจความสําคัญเรื่ องที่อ่านได้ อาจจะส่ งผลต่อ
การอ่านเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ซึ่ งยากกว่า และจะเป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ่านไม่สามารถพัฒนาการอ่านของ
ตนเองได้
สรุ ปได้วา่ การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นหัวใจของการอ่านวัสดุทุกชนิด ไม่วา่ จะ
มี เนื้ อหาแบบใด ทําให้ท ราบข้อมู ลเบื้ องต้นว่าเรื่ องที่ อ่านเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ อะไร ถ้าอ่านแล้วจับ
ใจความสําคัญไม่ได้ย่อมไม่เข้าใจเรื่ องที่ อ่าน และจะใช้ป ระโยชน์ จากการอ่านนั้นไม่ได้ ในยุค
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ข้อมูลข่าวสารเช่นปั จจุบนั การอ่านจับใจความสําคัญจึงมีความสําคัญและเป็ นพื้นฐานในการอ่าน
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2.3 หลักการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการอ่านจับใจความสําคัญ ไว้ดงั นี้
กรมวิ ช าการ (2546, น.189) กล่ า วว่า การอ่ า นจับ ใจความสํ า คัญ นั้ น ต้อ งตั้ง
จุดมุ่งหมายให้ชดั เจนว่าต้องการอ่านเพื่ออะไร แล้วจึงสํารวจบทอ่านอย่างคร่ าว ๆ เพื่อให้รู้วา่ เรื่ องที่
อ่านเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับอะไร แล้วจึงอ่านละเอียดเพื่อทําความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง และเรี ยบเรี ยงใจความ
สําคัญของเรื่ องด้วยตนเอง
สนิ ท สั ต โยภาส (2546, น.108-109) กล่ า วว่ า การอ่ า นจับ ใจความงานเขี ย น
ประเภทสารคดี ควรอ่านข้อความรอบที่หนึ่ งอย่างผ่านๆ เพื่อจับใจความให้ได้วา่ อ่านเรื่ องอะไร มี
คําศัพท์สํานวนใดบ้างที่ตอ้ งทําความเข้าใจก่อน แล้วจึงอ่านข้อความรอบที่สอง แล้วพยายามจับ
ใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า สรุ ปสาระของแต่ละย่อหน้า แล้วเขียนร่ างเป็ นข้อความสั้นๆ ก่อน
นําใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้ามาหลอมรวมเป็ นสาระสําคัญของทั้งเรื่ อง ส่ วนการอ่านข่าว
ควรจับสาระของข่าวด้วยการตั้งคําถามในใจขณะอ่านว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และผลเป็ น
อย่างไร เมื่อได้คาํ ตอบแล้วจึงนํามาเขียนสรุ ปด้วยสํานวนของเราเอง และ การอ่านตํานาน นิ ทาน
เรื่ องสั้น นวนิ ยาย หรื อ เรื่ องราว มักนิ ยมใช้เทคนิ คการสรุ ปความ 2 แบบ คือ อ่านสรุ ปเรื่ องราวด้วย
การถาม ใคร ทําอะไร ที่ ไหน เมื่ อไร เพราะเหตุใด ผลเป็ นอย่างไร และอ่านสรุ ปเรื่ องด้วยการทํา
แผนภาพโครงเรื่ อง
ฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน (2547, น.11-12) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญของ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งควรเริ่ ม ต้นจากการอ่านจับ ใจความสําคัญในแต่ล ะย่อหน้าให้ได้ถู กต้องแม่นยํา
เสี ยก่อน เมื่อนําประเด็นสําคัญในแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่ วมกันแล้ว จะทําให้สามารถจับแก่น
เรื่ อง หรื อแนวคิดสําคัญที่สุดของเรื่ องทั้งหมดได้ง่ายขึ้น ซึ่ งใจความสําคัญอาจอยูต่ น้ ย่อหน้า ท้ายย่อ
หน้า หรื อกลางย่อหน้า แต่ถา้ ไม่ปรากฏในประโยคใดอย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีการตอบคําถามแล้ว
ตอบตนเองให้ได้วา่ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด
ถนอมวงศ์ ลํ้ายอดมรรคผล (2553, น. 56-57) กล่าวว่า การอ่านจับใจความสําคัญ
นั้น ควรพิจารณาองค์ประกอบ 5 ประการ เป็ นแนวทางในการอ่าน อันได้แก่ 1) คํา ผูอ้ ่านต้อง
รู ้จกั คําและความหมายที่หลากหลายของคําแต่ละคําเมื่ออยูใ่ นบริ บทต่างกัน และฝึ กสังเกตให้ได้วา่
คํา ใดสํ าคัญ มาก คํา ใดสํ าคัญ รองลงมา คําที่ สํ า คัญ ๆ เราเรี ย กว่า “คํากุ ญ แจ” 2) การเรี ย งคํา
ภาษาไทยเรี ย งคําแบบประธาน-กริ ย า-กรรม แต่ก็ต้องอาศัยความสั ง เกตช่ วยในการอ่านด้วยว่า
ผูเ้ ขียนอาจเรี ยงคําได้หลายวิธี โดยให้ความหมายเท่ากันหรื อคล้ายกัน 3) ประโยคใจความสําคัญ
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ในแต่ละย่อหน้าที่เป็ นเนื้ อหา ข้อเขียนที่เรี ยบเรี ยงดี ควรมีประโยคใจความสําคัญ ซึ่ งอาจอยูต่ น้ ย่อ
หน้า กลางหรื อท้ายย่อหน้า หรื ออยูต่ อนต้นกับท้าย แล้วแต่วธิ ี การขยายประโยคและลีลาการเขียน
หรื ออาจไม่ปรากฏชัดเจน ผูอ้ ่านต้องสรุ ปเอาเองด้วยถ้อยคําสํานวนของตน 4) รายละเอี ยด ย่อ
หน้าหรื อข้อความทัว่ ไปมิ ได้มีแต่ป ระโยคใจความเท่านั้น มักมีส่ วนขยายเพื่ อให้เข้าใจความคิ ด
สําคัญได้ชดั เจนขึ้น ซึ่ งในการอ่านจับใจความสําคัญนั้น ผูอ้ ่านไม่จาํ เป็ นต้องอ่านรายละเอียดทุ ก
ตัวอักษร เว้นแต่เจาะจงหาข้อมูลที่ ตอ้ งการโดยเฉพาะจริ งๆ 5) เมื่ อจับส่ วนที่ เป็ นใจความสําคัญ
จากข้อความที่อ่านแต่ละตอนได้แล้ว นําข้อความสั้นๆ จากส่ วนใจความสําคัญมาเชื่อมกันด้วยความ
เข้าใจ ก็จะเป็ นข้อความใหม่ที่ส้ ันที่สุด แต่รวบรวมสาระของเรื่ องไว้ได้มากที่สุด นัน่ คือ การอ่าน
จับใจความสําคัญสัมฤทธิ์ผล
กิตติชยั พินโน และคณะ (2554, น. 156) เสนอแนะหลักการอ่านจับใจความสําคัญ
ไว้วา่ ผูอ้ ่านต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ ความได้วา่ ส่ วนใด เป็ นใจความสําคัญ และส่ วน
ใดเป็ นพลความหรื อ ข้อ ความประกอบที่ ข ยายหรื อ สนับ สนุ น ใจความสํา คัญ ในการวิเคราะห์
ข้อความเพื่อหาใจความสําคัญทําได้โดยการตัดส่ วนที่เป็ นพลความออก ส่ วนที่เป็ นพลความนั้นอาจ
เป็ นส่ วนขยายประเภทอนุ ประโยคที่นาํ หน้าด้วยคําว่า “ที่” “ซึ่ ง” หรื อ “อัน” ก็ได้ หรื อบางครั้ง
อาจแสดงอยู่ในรู ป การเปรี ย บเที ยบ การยกตัวอย่าง การให้เหตุ ผล หรื อการอธิ บ ายขยายความ
รายละเอียดก็ได้ เมื่อตัดพลความออกแล้วก็จะพบว่าส่ วนที่เหลือคือใจความสําคัญซึ่ งประกอบด้วย
ประโยคสมบูรณ์ที่มีภาคประธานและภาคแสดง
ผะอบ โปษกฤษณะ (2554, น. 111-112) เสนอหลักการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญ
ของเรื่ องไว้ สรุ ปได้วา่ ถ้าจะอ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อต่างๆ ย่อมมีสารบาญเป็ นโครง
เรื่ อง นําเรื่ องที่ เราต้องการจะทราบอยู่แล้วว่าอะไรเป็ นอะไร ฉะนั้นการที่จะค้นคว้าจากหนังสื อ
ต่างๆ เหล่านั้นควรจะอ่านสารบาญให้ละเอียดเสี ยก่อน เท่ากับได้ทราบโครงเรื่ องอย่างย่อๆ อยูแ่ ล้ว
แล้วเก็บใจความสําคัญเฉพาะตอนที่ตอ้ งการ หรื อ ถ้าเป็ นเรื่ องหรื อเป็ นตอน ผูเ้ ขียนที่ดียอ่ มแบ่งเป็ น
ย่อหน้า ลักษณะของย่อหน้าหนึ่ งๆ ย่อมจะเป็ นเรื่ องเดียว และจะมีประโยคกุญแจอยูต่ อนต้นบ้าง
ตอนท้ายบ้าง พยายามจับให้ได้ว่าย่อหน้านั้นกล่าวถึ งเรื่ องอะไร เมื่ อได้ประโยคใจความแล้ว จะ
เขียนไว้เป็ นประโยคๆ เพื่อเป็ นกุญแจไขความสําคัญต่อไปแล้วจึงจับใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
แยกใจความออกจากพลความ เมื่อได้ใจความสําคัญแล้วนํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นสํานวนของผูเ้ ขียนเอง
เหมือนกับจับความสําคัญในสิ่ งที่ ได้อ่านไปเล่าหรื อบอกให้ผูอ้ ื่นเข้าใจ เขียนให้เป็ นภาษาที่ดี สั้น
ง่าย และรัดกุม
ธันวพร เสรี ชยั กุล (2556, น. 136-138) เสนอหลักการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ ไว้
ว่า 1) เริ่ มต้นด้วยการอ่านชื่ อเรื่ องที่จะช่วยสื่ อให้เห็นจุดสําคัญของเรื่ อง อ่านย่อหน้าแรกซึ่ งเป็ นส่ วน
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นําเรื่ องที่จะสื่ อให้เห็นว่าเรื่ องที่อ่านนั้นมีเนื้ อหาเกี่ยวกับอะไร จากนั้นอ่านย่อหน้าสุ ดท้ายของเรื่ อง
เพื่ อให้ ท ราบว่าบทสรุ ป ของเรื่ องเป็ นอย่างไร จะทําให้เข้าใจว่าเรื่ องที่ อ่านนั้น ผูเ้ ขี ยนมุ่งแสดง
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับอะไร 2) อ่านเรื่ องทั้งหมดตั้งแต่ตน้ จนจบเพื่อทําความเข้าใจเนื้ อหาของเรื่ อง
ทั้งหมดว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร หรื อใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทําไม โดยให้
สังเกตลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่ทาํ ให้เรื่ องดําเนินไปสู่ จุดมุ่งหมายสําคัญของเรื่ องร่ วมไปด้วย
3) พิจารณาเนื้ อหาในแต่ละย่อหน้า เพื่อหาใจความสําคัญหรื อใจความหลัก และหาใจความรอง
หรื อเนื้อหาส่ วนที่เป็ นรายละเอียดสนับสนุนใจความสําคัญให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ใจความสําคัญส่ วนมาก
จะมีลกั ษณะเป็ นประโยค ซึ่ งอาจปรากฏอยูใ่ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ ส่ วนใหญ่ประโยค
ใจความสําคัญมักจะอยูต่ อนต้นย่อหน้ามากที่สุด เพราะผูเ้ ขียนมักบอกประเด็นสําคัญไว้ก่อน แล้ว
จึงขยายรายละเอียดให้ชดั เจน รองลงมาคือประโยคใจความสําคัญที่อยูต่ อนท้ายย่อหน้า โดยผูเ้ ขียน
จะบอกรายละเอียดหรื อประเด็นย่อยก่อน แล้วจึงสรุ ปด้วยประโยคที่เป็ นประเด็นหลักไว้ภายหลัง
นอกจากนี้ ประโยคใจความสํ าคัญ อาจอยู่ก ลางย่อหน้า หรื ออาจจะเป็ นย่อ หน้าที่ ไ ม่ มี ป ระโยค
ใจความสําคัญ ต้องสรุ ปเอง 4) นําใจความสําคัญของเรื่ องที่รวบรวมได้ มาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้เนื้ อหา
มีความสอดคล้องต่อเนื่ องกัน โดยเลือกใช้คาํ สันธานเชื่ อมให้เหมาะสมกับเนื้ อหาจนได้ใจความ
สําคัญของเรื่ องที่ อ่านอย่างครบถ้วน 5) อ่านทบทวนเนื้ อหาที่เรี ยบเรี ยงขึ้ นใหม่น้ ัน ว่ามี ใจความ
สําคัญครบถ้วนหรื อไม่ จากนั้นพิจารณาเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด รวมทั้งภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้อง
และเหมาะสม
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559, น. 56-57) กล่าวว่า การอ่านเพื่อสรุ ป
ใจความสําคัญ ผูอ้ ่านต้องมี สมาธิ ในการอ่าน อ่านอย่างรอบคอบ และจะต้องทําความเข้าใจเรื่ องที่
อ่าน ต้องอ่านหลาย ๆ เที่ยว แล้วตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร
แล้วตอบคําถามเหล่ านั้น แต่เพี ย งสั้ นๆ แต่ใ ห้ ไ ด้ใ จความชัดเจน จากนั้น นํามาเรี ย บเรี ย งให้ เป็ น
ประโยคหรื อข้อความสั้นๆ การจับใจความสําคัญจะต้องพิจารณาทีละย่อหน้า โดยปรกติยอ่ หน้าแต่
ละย่อหน้าจะมีใจความสําคัญที่สุดอยูห่ นึ่ งใจความ ข้อความอื่น ๆ เป็ นส่ วนขยายใจความสําคัญให้
กระจ่ างชัดขึ้ น ด้วยวิธี อ ธิ บ ายความหมาย ยกตัวอย่าง เปรี ย บเที ย บ หรื อแสดงเหตุ ผ ล ประโยค
ใจความสําคัญอาจอยูต่ อนต้นย่อหน้า อยูต่ อนท้ายย่อหน้า หรื ออาจอยูท่ ้ งั ตอนต้นและตอนท้ายของ
ย่อหน้า แต่ส่วนใหญ่มกั อยู่ตอนต้นของย่อหน้า ในบางครั้งประโยคใจความสําคัญก็ไม่ได้เขียนไว้
ชัดเจน ผูอ้ ่านจะต้องแยกให้ได้ว่า ข้อความใดเป็ นใจความสําคัญ ข้อความใดเป็ นใจความที่ขยาย
หรื อเสริ มใจความสําคัญ
จากหลักการอ่านจับใจความสําคัญข้างต้น สรุ ปได้ว่า การอ่านจับใจความสําคัญ
นั้น จะต้องพิจารณาทีละย่อหน้า ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า ซึ่ งอาจอยูต่ อนต้น
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ตอนกลาง ตอนท้าย หรื ออยูท่ ้ งั ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า แต่ส่วนใหญ่มกั จะอยูต่ อนต้นของ
ย่อหน้า เมื่อได้ประโยคใจความสําคัญแล้วจึงนําใจความสําคัญนั้นมาเรี ยบเรี ยงสรุ ปเรื่ องด้วยสํานวน
ภาษาของตนเอง
2.4 ความสามารถในการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึ งความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ ไว้
ดังนี้
สมบัติ จําปาเงิ น และ สําเนี ยง มณี กาญจน์ (2550, น. 56-57) กล่าวว่า เมื่อนักเรี ยน
อ่านแล้ว วิเคราะห์ขอ้ ความที่อ่านได้ จับใจความสําคัญเนื้อเรื่ องได้ท้ งั อย่างย่อและละเอียด เล่าหรื อ
สรุ ปเรื่ องได้
บัน ลื อ พฤกษะวัน (2557, น.132-133) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการอ่านเพื่อเก็บใจความสําคัญไว้ว่า 1) อ่านประโยคแล้วเข้าใจความหมายทันที
โดยจับประเด็นสําคัญเท่านั้น 2) อ่านหลาย ๆ ประโยค เมื่อจบย่อหน้าแล้วบอกได้ว่าเรื่ องอะไร 3)
รวบรวมชื่อเรื่ องของแต่ละย่อหน้า เมื่ออ่านจนจบเรื่ องแล้วเรี ยบเรี ยงเป็ นเรื่ องเดียวกัน
อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, น. 154-155 อ้างถึงใน สายใจ ทองเนี ยม, 2560, น. 103)
กล่าวว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ คือ ความสามารถในการระบุแก่นเรื่ อง หัวเรื่ อง
และ ใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านได้
สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าของเรื่ องที่อ่าน จับประเด็นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการ
สื่ อ ข้อมูลรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง และ สรุ ปความเรื่ องที่อ่านได้
2.5 วิธีการวัดความสามารถในการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
นัก วิช าการหลายท่ านได้ก ล่ าวถึ ง แนวการวัด และประเมิ น ผลการอ่ าน ซึ่ งเป็ น
แนวทางในการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
สุ นันทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2540, น. 27-29) กล่ าวว่า การวัดความสามารถในการ
อ่านนั้น ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการวัดว่าต้องการวัดสิ่ งใด อาจใช้เครื่ องมือวัดที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินค่า การ
ทดสอบเป็ นวิธี หนึ่ งที่ ค รู ส่ วนมากใช้เป็ นเครื่ องมื อในการวัดพฤติก รรมทางความรู ้ การกําหนด
จํานวนข้อของเครื่ องมือจะสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
วรรณี โสมประยูร (2553, น. 140) กล่าวว่า การวัดผลการอ่านนั้น ต้องวัดผลตาม
วิธีสอนอ่าน เช่น สอนอ่านแบบหารายละเอียด เวลาทดสอบก็ให้หารายละเอียด
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กัลยา ยวนมาลัย (2539, น. 21 อ้างถึงใน สายใจ ทองเนี ยม, 2560, น. 102) กล่าวว่า
การทดสอบ เป็ นวิธีการประเมิ นผลอย่างหนึ่ ง ว่าผูเ้ รี ยนว่ามีความสามารถในการอ่านหรื อไม่ เมื่อ
นักเรี ยนมีความเข้าใจเนื้อเรื่ องเป็ นส่ วนรวมได้ถูกต้อง สามารถจับความคิดสําคัญของผูเ้ ขียนได้ บอก
ได้ว่าข้อ ความใดเป็ นใจความสํ าคัญ มาก ตอนไหนเป็ นเพี ย งส่ ว นประกอบ และตอนไหนเป็ น
รายละเอียดปลีกย่อย สรุ ปและจัดลําดับเรื่ องราวที่อ่านได้
สรุ ปได้วา่ วิธีวดั ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญนั้น จะใช้เครื่ องมือวัด
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การทดสอบเป็ นวิธีหนึ่ งที่ใช้กนั มาก ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ใช้แบบทดสอบในการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ

3. ความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
วรู ม (Vroom 1964 : อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่, 2555, น. 3) กล่าวว่า
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่ งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคํานี้หมายถึง ผลที่ได้จาก
การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนทคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็ นถึงสภาพความพึงพอใจ
ในสิ่ งนั้นและทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ
โวลแมน (Wolman 1973: อ้างถึ งใน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่, 2555, น. 3)
กล่ าวว่า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข เมื่ อได้รับ ผลสํ าเร็ จตามความมุ่ง หมายที่
ต้องการหรื อตามแรงจูงใจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 823) กล่าวว่า พอใจ หมายถึง สมใจ ชอบใจ
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532, น. 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจ
ในงานที่ ท ํา เมื่ อ งานนั้ น ให้ ป ระโยชน์ ต อบแทน ทั้ง ทางด้า นวัต ถุ และด้า นจิ ต ใจ ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกมีความสุ ข
ชอบใจ พอใจ เป็ นความรู ้สึกในทางบวกที่มีต่อความสําเร็ จของงานหรื อสิ่ งที่ทาํ ที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งด้านวัตถุ และจิ ตใจ ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อโยงเข้ากับ การ
จัดการเรี ยนรู ้ ความพึงพอใจในการเรี ยน จึงหมายถึง ความรู ้สึกพอใจ สุ ขใจในการเรี ยนหรื อวิธีการ
สอนของครู ที่นาํ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
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3.2 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการเรี ยนย่อมเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ได้ดี ครู ผสู ้ อนจึงต้องจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน จึง
จะเกิดความพึงพอใจในการเรี ยน นักการศึกษาได้กล่าวถึ งแนวคิดและทฤษฎี ที่จะช่ วยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยน สรุ ปได้ดงั นี้
3.2.1 แรงจูงใจ
แรงจูง ใจ นับ เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ ของการเรี ย นรู ้ เพราะแรงจูงใจเป็ น
พลัง ผลัก ดัน ให้ ค นเรากระทํา พฤติ ก รรมต่ า งๆ ออกมา บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจู ง ใจจะเกิ ด ความ
กระตื อรื อร้ น และพยายามเพื่ อหาทางทํางานนั้นให้บ รรลุ เป้ าหมาย ไม่ว ่า แรงจูง ใจนั้ น จะเป็ น
แรงจูง ใจในระดับ ปฐมภูมิ เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความต้องการ
การพักผ่อน ฯลฯ หรื อแรงจูงใจในระดับทุ ติยภูมิ เช่ น ความต้องการให้คนอื่ นรั ก ความต้องการ
เป็ นเจ้า ของ ความต้อ งการการยอมรับ ความต้อ งการชื่ อ เสี ย ง ฯลฯ แรงจูง ใจต่า ง ๆ เหล่ า นี้ จ ะ
เป็ นตัวผลักดันให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดกําลังใจจนสามารถเรี ยนรู ้ ได้รวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพกว่าผูเ้ รี ยน
ที่ ไม่มีแรงจูงใจ (พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา, 2544, น. 129; จิ ราภรณ์ ตั้งกิ ตติ ภาภรณ์ , 2556, น. 106)
พรรณี ชู ท ยั เจนจิ ต (2550, น.275-276) ทิ ศ นา แขมมณี (2555, น. 5152) และ นุ ช ลี อุ ป ภัย (2556, น.109-123) ได้ก ล่า วถึ ง แนวการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ข อง
ธอร์ นไดค์ (Thorndike) และ มาสโลว์ (Maslow) ซึ่ ง อธิ บ ายเรื่ องแรงจูงใจที่ จะทํา ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
ความพึง พอใจในการเรี ย นรู ้ สรุ ป ได้ว่า ควรสํารวจความพร้ อมของผูเ้ รี ย น จัดสภาพการเรี ย นที่
ดึ ง ดูด น่ า สนใจ ไม่จาํ เจหรื อน่ า เบื่อ มี บ รรยากาศไม่ตึง เครี ย ด เข้า ใจความต้องการพื้นฐานของ
ผูเ้ รี ย น และใช้ความต้องการพื้นฐานเป็ นแรงจูง ใจให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความต้องการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ย น
ฝึ กทัก ษะในเรื่ องที่ ตอ้ งการบ่อยๆ แต่ไม่ซ้ าํ ซาก จะทําให้ผูเ้ รี ยนเบื่ อหน่ าย และศึ กษาสิ่ งเร้ าหรื อ
รางวัลที่ ผูเ้ รี ยนพึงพอใจจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในขณะเดี ยวกัน ผูส้ อนต้องใส่ ใจ สนใจ
ผูเ้ รี ยน ไม่ปล่ อยให้ผูเ้ รี ยนบางคนเกิ ดความรู ้ สึกถู กทอดทิ้ง และต้องมี วิธีเร้ าความสนใจ กระตุ น้
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความตื่ นตัวในการเรี ยน การยกย่อง ชมเชย เป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะก่ อให้เกิ ดความพึง
พอใจในการเรี ยน
นอกจากนี้ อัชรา เอิบสุ ขศิริ (2556, น. 112-116) ได้กล่าวถึ งกฎการเรี ยนรู ้
ของธอร์ นไดค์ 3 กฎ คือ กฎของความพึงพอใจ กฎของการฝึ กฝน และ กฎของความพร้อม สรุ ปได้
ว่า ผลการกระทําที่ ท าํ ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ดความพอใจ หรื อการได้รางวัล จากการกระทํา ใดๆ จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมนั้นซํ้าอีก ส่ วนการได้รับผลที่ไม่พึงพอใจหรื อการถูกลงโทษไม่มีผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมนั้น เขาจึงให้ความสําคัญกับการเสริ มแรงและการจูงใจว่ามีผลต่อการเรี ยนรู ้ใน

20
ทางบวกมากกว่าการถูกลงโทษ เมื่อนักเรี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน นัน่ ย่อมหมายความว่า นักเรี ยน
มีความพึงพอใจต่อวิธีการหรื อวิธีสอนต่างๆ ที่ครู นาํ มาใช้จดั การเรี ยนรู ้น้ นั ครู จึงต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่ จะเรี ยน ในขณะเดี ยวกันความพร้ อมของผูเ้ รี ยนทุ ก ด้านทั้งร่ างกาย
อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงสภาพแวดล้อมก็เป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
พรรณี ชู ท ยั เจนจิ ต (2550, น. 286-289) ได้กล่ าวถึ ง ทฤษฎี การตื่นตัว ที่
กล่าวถึงการทํางานของสมอง และอธิ บายว่าคนเรามีการตื่นตัวอยูเ่ สมอ จากระดับเฉื่ อยชาที่สุดจนถึง
ระดับตื่นเต้นที่สุด ระดับของการตื่นตัวที่จะทําให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดนั้น คือระดับกลาง ๆ ครู
ต้องหาวิธีที่จะกระตุน้ จูงใจให้เด็กตื่นตัวอยูเ่ สมอ พร้อมที่จะเรี ยน พร้อมที่จะทํางานอย่างดีที่สุด โดย
ครู ตอ้ งรู ้จกั ใช้ส่ิ งเร้าที่เหมาะสม สิ่ งที่ครู พดู คิด เขียน หรื อ มองเห็น มีผลโดยตรงกับความสนใจของ
นักเรี ยนทุกคน การเปลี่ยนสิ่ งเร้ าจะก่อให้เกิดการตื่นตัว เช่น เสี ยง การแต่งตัว ท่าทางของครู ความ
กระตือรื อร้นในบทเรี ยนที่จะสอน ล้วนมีผลต่อความสนใจและตั้งใจเรี ยนของเด็ก
3.2.2 แนวการจัดการเรี ยนการสอน
นอกจากแรงจูง ใจซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จะส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความพึง
พอใจในการเรี ย นแล้ว ยังมี นัก การศึ กษาที่ ได้เสนอแนวการจัดการเรี ย นการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ย น
มี ความพึงพอใจในการเรี ยน พอสรุ ปได้ดงั นี้
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา (2544, น.130-131) เสนอแนวการจัดการเรี ยนการสอน
สรุ ปได้วา่ บรรยากาศของการเรี ยนการสอน ควรมี การไต่ถาม มี การอภิ ปรายและทํางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ ม ย่อย เพื่อให้เด็กเกิ ดความกระตื อรื อร้ น มี การรั บ ฟั งและทํา ความเข้าใจ ตลอดถึ งการ
ยอมรั บ ซึ่ งกันและกัน มี ก ารใช้ก ารทดสอบเป็ นเครื่ องกระตุ น้ ให้เด็ก เอาใจใส่ ต่อบทเรี ย น และ
มี ความตื่ นตัวในการเรี ยนอยู่ตลอดเวลา และให้ทราบผลการทดสอบอย่างทันท่วงที เพื่อให้เด็ก
ได้รู้ว่าสิ่ งที่ ตนได้เรี ยนรู ้ ไปนั้นมี ความเข้าใจถ่องแท้เพียงใด มีส่ิ งใดที่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไข
การสอนหรื อการมอบหมายกิ จกรรมให้เด็ก ปฏิ บ ตั ิ และติ ดตามผลจนเด็ก ทํา งานนั้นสําเร็ จ เป็ น
สิ่ งสําคัญ เพราะความสํา เร็ จที่ เกิ ดขึ้ นกับเด็กในครั้ งหนึ่ ง จะเป็ นแรงกระตุ น้ ให้เด็กเกิ ดกําลัง ใจที่
จะเรี ยนรู ้ ในคราวต่อไป
ชนาธิ ป พรกุล (2554, น. 66-67) ได้เสนอว่าความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ ง
สําคัญ ผูเ้ รี ยนจะให้ความสนใจบทเรี ยนที่ตอ้ งการรู ้หรื อต้องการทําให้เป็ น การดึงความสนใจและ
ให้ความสนใจอยูไ่ ด้นาน ต้องใช้ช่องทางรับข้อมูลหลายทาง มีการเคลื่อนไหวร่ างกาย เมื่อผูเ้ รี ยนมี
ความตื่นตัว การคงความสนใจจะทําได้ง่าย ครู ตอ้ งหาทางกําจัดสิ่ งที่เข้ามารบกวนความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน ในแต่ละชัว่ โมงผูเ้ รี ยนสามารถให้ความสนใจข้อมูลได้เพียงจํานวนหนึ่ง การให้ขอ้ มูลที่มาก
เกินไปจะทําให้ผเู ้ รี ยนสับสนและไม่รับรู ้อะไรเลย
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วัช รพล วิบ ูล ยศริ น (2556, น. 79-80) ได้เ สนอว่า ควรสนับ สนุ น ให้
ผูเ้ รี ย นทํา งานและเล่ นด้วยกัน จัดเนื้ อหาวิช าให้เหมาะสมกับ ความถนัดและความต้อ งการของ
ผูเ้ รี ยน ใช้สื่ อประกอบการอธิ บ ายเพื่อทําความเข้าใจเนื้ อหาได้โดยง่ า ยและเร้ าความสนใจได้ดี
ไม่ข่ม ขู่แ ละคุ ก คามผู เ้ รี ย น จัด บรรยากาศให้มีก ารยอมรั บ ธรรมชาติ ข องผู เ้ รี ย น และช่ ว ยให้
ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นในสิ่ ง ที่ พ ร้ อม รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผูเ้ รี ย นแต่ล ะคน ให้โอกาสผูเ้ รี ย นพัฒนา
ความรู ้ สึ ก นับ ถื อ และเคารพตนเอง โดยสอดแทรกทัศ นคติ ว่า ความเคารพตนเองจะนํา ไปสู่
ความสําเร็ จ
นอกจากนี้ จิราภรณ์ ตั้งกิ ตติภาภรณ์ (2556, น. 107) ได้กล่าวถึง วิธีการ
เรี ยนที่เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ สรุ ปได้วา่ การถ่ายทอดการเรี ยนรู้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ่ายทอด
หรื อลักษณะ วิธีการถ่ายทอด ล้วนมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดโดยแยกส่ วนของเนื้ อหาจะ
ทําให้ผูเ้ รี ยนจําได้ง่ายกว่าการถ่ายทอดโดยไม่แยกส่ วน การเรี ยนรู ้ ที่มีการทบทวนและฝึ กฝนเป็ น
ระยะพอควร ย่อมได้ผลดีกว่าการเรี ยนรู ้ที่ไม่มีการทบทวนหรื อฝึ กฝนเลย
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ ยวกับความพึงพอใจข้างต้น สรุ ปได้ว่า การจัด การ
เรี ย นรู ้ ใ ห้ผูเ้ รี ย นมี ค วามพึง พอใจ ต้องใช้แรงจูงใจ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเรี ยนรู ้
ทฤษฎี การจูงใจต่างๆ การจัดบรรยากาศ การให้รางวัล การยกย่องชมเชย การฝึ กซํ้าๆ เพื่อให้เกิ ด
ทักษะ การใช้ส่ิ งเร้าที่เหมาะสมเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัว พร้อมที่จะเรี ยนอยูเ่ สมอ
3.3 วิธีการวัดความพึงพอใจ
การวัด ความพึ ง พอใจ เป็ นลั ก ษณะการวัด เชิ ง จิ ต พิ สั ย สามารถกระทํ า ได้
หลากหลายวิธี ซึ่ ง ชวลิต ชูกาํ แพง (2550, น. 112-121) ได้เสนอวิธีที่นิยมไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
3.3.1 การสั งเกต เป็ นการสังเกตการพูด การกระทํา การเขียนของนักเรี ยนที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ ค รู ต้องการวัด เช่ น ต้องการวัดว่านัก เรี ยนคนหนึ่ งมี ค วามสนใจต่อการเรี ย นวิช า
วิทยาศาสตร์ มากน้อยปานใด ครู อาจสังเกตการกระทําของนักเรี ยนในเรื่ อง การมาเรี ยน การถาม
ตอบในชั้นเรี ยน การทําการบ้าน การส่ งงาน อ่านหนังสื อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อ ชอบสังเกตและทดลองธรรมชาติรอบตัว เป็ นต้น ถ้าเป็ นเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
ก็อาจสังเกตดูความประพฤติ ของนักเรี ยนแล้วแปลความว่า นักเรี ยนคนนั้นเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตนดี มาก
น้อยปานใด เช่น การไม่ขาดเรี ยนก็แสดงว่ามีความรับผิดชอบ มีความซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั ในตนเอง
3.3.2 การสั มภาษณ์ เป็ นการพูดคุยกับนักเรี ยนในประเด็นที่ครู อยากรู ้ ซึ่ งอาจเป็ น
ความรู ้ สึ ก ความคิ ด เห็ น ทัศ นคติ ข องนัก เรี ย น เพื่ อนําสิ่ ง ที่ นัก เรี ย นพู ดออกมาแปลความหมาย
เกี่ยวกับลักษณะจิตพิสัยได้
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3.3.3 การใช้ แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่ า ซึ่ งมี รูปแบบการวัด 3 รู ปแบบ คือ
แบบของลิ เคิร์ท แบบเธอร์ สโตน แบบของออสกูด วิธีการนี้ ได้รับความนิ ยมมากที่สุด เนื่องจากมี
ความเป็ นปรนัยสู ง และสามารถวัดได้กบั หลายคนในเวลาอันสั้น และวิธีสร้างเครื่ องมือวัดเจตคติ
แบบลิเคิร์ท จะเป็ นวิธีการสร้างที่ง่ายกว่าวิธีอื่น มีความเชื่ อมัน่ สู ง และพัฒนาเพื่อวัดด้านความรู ้สึก
ได้หลายอย่าง การสร้างเครื่ องมือวัดเจตคติแบบนี้ เป็ นวิธีประเมินนํ้าหนักความรู ้สึกของข้อความใน
ตอนหลัง คือ หลังจากเอาเครื่ องมือไปสอบวัดแล้ว วิธีการสร้างข้อความอาจจะเป็ นทางบวกหมด
หรื อทางลบหมดหรื อผสมกันก็ได้
3.3.4 แบบวัดเชิ งสถานการณ์ ถ้าเป็ นแบบวัดจริ ยธรรม มักสร้ างเป็ นสถานการณ์
เพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความรู ้สึกในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการวัด
สรุ ป ได้ว่า วิ ธี ก ารวัด ความพึ ง พอใจนั้น ทํา ได้ห ลายวิ ธี ได้แ ก่ การสั ง เกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า และ แบบวัดเชิงสถานการณ์ วิธีที่ได้รับความนิ ยม
มากที่สุดคือ แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า เพราะมีความเป็ นปรนัยสู ง วัดได้หลายคนในเวลาสั้น
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า แบบของลิเคิร์ท
ซึ่ งเป็ นแบบวัดที่สร้างง่ายกว่าวิธีอื่น และมีความเชื่อมัน่ สู ง มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยเกีย่ วกับวิธีการสอนแบบ OK5R
หิ รัญญา อุ ปถัมภ์ (2541) ได้ท าํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้า ใจในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ด้ว ยการสอนแบบ OK5R กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนแม่จนั วิทยาคม อําเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2540 จํา นวน 45 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ แผนการสอนอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คือ การทดสอบค่าที
(t-test) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนแบบ OK5R มี ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจหลังการสอนสู งกว่าก่อนการสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิวิภา ชูเรื อง (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านปากเหมือง อําเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุ ง จํานวน 11
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยต่อวิธีการ
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สอนแบบ OK5R แบบประเมิ นความก้าวหน้าความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย แบบทดสอบวัด
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย และ แบบวัดความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R สถิติที่ใช้
ในการวิจยั คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่
ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบ OK5R มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ย น มี ค วามก้าวหน้าความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เพิ่ม ขึ้น โดยภาพรวมนักเรี ยนมี ความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบ OK5R อยู่ในระดับ มาก และ
นักเรี ยนมีความเข้าใจในการอ่านสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การใช้วิธีการสอนแบบ OK5R จะช่วยให้
นักเรี ยนมีความเข้าใจในการอ่านและมีความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย
4.2 งานวิจัยเกีย่ วกับการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
สิ ริรัตน์ อะโน (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการอ่านจับใจความสําคัญ
โดยใช้แบบฝึ กการอ่านจับ ใจความสําคัญ สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่ มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนหนองกี่พิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต
3 จํานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบฝึ กการอ่านจับใจความสําคัญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กการอ่านจับ
ใจความสําคัญ มี ประสิ ทธิ ภาพ 85.18/84.33 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80 ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของ
แบบฝึ กการอ่านจับใจความสําคัญ เท่ากับ 0.7270 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยน
หลังเรี ยนร้ อยละ 72.70 นักเรี ยนมี คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึ กอยูใ่ นระดับมากที่สุด
พรทิพย์ แจ่มหอม (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านจับ
ใจความสํ าคัญ ชุ ด นิ ท านและตํานานพื้ นบ้านจังหวัดเพชรบู รณ์ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้านโคกรังน้อย จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิ จยั คื อ แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นจับ ใจความสํ าคัญ ชุ ด นิ ท านและตํานานพื้ น บ้า น จัง หวัด
เพชรบูรณ์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยน
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย และ แผนการจัดการเรี ยนรู้ สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านจับ
ใจความสํ าคัญ ชุ ด นิ ท านและตํานานพื้ น บ้า น จังหวัดเพชรบู รณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 84.25/86.08
ความสามารถในการอ่านจับ ใจความสําคัญของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับ
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ใจความสําคัญ ชุ ด นิ ทานและตํานานพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ
ชุด นิทานและตํานานพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเจคติต่อการเรี ยนภาษาไทยอยูใ่ นระดับมาก
ลักษมี ขวัญประเสริ ฐ (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยกระบวนการสอนอ่าน KWLSA กลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนคอนสารวิท ยาคม อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึ กษา 2 จํานวน 20 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสอนอ่าน KWLSA แบบทดสอบระหว่างเรี ยน แบบทดสอบ
วัดความสามารถการอ่ านจับใจความสําคัญ แบบสังเกตพฤติ ก รรมการสอนของครู แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน และ แบบบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้ สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คือ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี ความสามารถในการ
อ่านจับ ใจความสําคัญสู งกว่าเกณฑ์ที่ กาํ หนด คื อ 70/70 นัก เรี ย นมี ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสําคัญหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
สายใจ โชคศิ ริ (2555) ได้ท าํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่ านจับใจความ
สําคัญ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบ
ร่ วมมื อเทคนิ ค CIRC กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนสองห้องพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุ รีรัมย์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเขต 32
จํานวน 40 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ในการวิ จยั คื อ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ วมมื อ เทคนิ ค CIRC
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อการเรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบที ( t-test dependent) ผลการวิ จ ัย พบว่า ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.88/80.77 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กาํ หนด นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิ ค
CIRC โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สุ ริภรณ์ ผดุ งโภชน์ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับ
ใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนแม่สายประสิ ท ธิ์ ศาสตร์ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรี ยนแม่สาย
ประสิ ท ธิ์ ศาสตร์ สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 36 ซึ่ งเรี ย นในภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึ กษา 2553 จํานวน 41 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบฝึ กทักษะการอ่านจับ ใจความ
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สําคัญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การอ่านจับใจความสําคัญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การอ่านจับใจความสําคัญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คื อ ค่าเฉลี่ ย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที แบบ t-test dependent ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กมีค่า
เท่ากับ 81/46/88.78 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
ค่าเฉลี่ ยก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด
จิรวดี จันทร์ เส้ง (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การสร้างชุ ดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่ านจับ ใจความสํ าคัญ สํ าหรั บ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ่ ม ตัวอย่าง คื อ นัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1/1 โรงเรี ยนบ้านคอลอมุ ดอ อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปี การศึ ก ษา 2555
จํานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สถิติที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ ค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า ชุ ด
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีคุณภาพ
ระดับ มากที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.68 มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 80.25/81.44 ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ต้ งั ไว้ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุ ดการสอนเพื่อพัฒนาทัก ษะการอ่ านจับ ใจความสําคัญ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วันวิดา กิจเจา (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ
สําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่จดั การเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนแบบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD
ร่ วมกับ เทคนิ ค KWL Plus กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 /2 โรงเรี ยนอ้อ มน้อ ย
โสภณชนู ปถัมภ์ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ร่ วมกับ เทคนิ ค KWL Plus
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความสําคัญ แบบสอบถามความคิดของนักเรี ยนที่ มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ร่ วมกับ เทคนิ ค KWL Plus สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็ น
อิสระต่อกัน (Dependent) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ จดั การเรี ยนรู ้ โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD ร่ วมกับ เทคนิ ค KWL
Plus หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
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ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยการเรี ย นแบบร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD ร่ วมกับ เทคนิ ค KWL Plus โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
จากงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า วิธีการสอนแบบต่าง ๆ จะช่ วยพัฒนาให้
นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญและมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งขึ้น

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม ก่อน
และหลังเรี ยน ที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ OK5R 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการ
สอนแบบ OK5R ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
1.1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสะพานเลื อ ก
วิทยาคม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ รี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 17
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 14 คน

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสอน
แบบ OK5R จํานวน 9 แผน รวม 18 ชัว่ โมง
2.1.2 เครื่ องมือที่ใช้ รวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจ
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2.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
2.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการสอนแบบ OK5R ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสอนแบบ OK5R จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ
สําคัญ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และหลักสู ตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท22102)
เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3) กําหนดจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ให้ส อดคล้องกับ ตัวชี้ วดั และสาระการ
เรี ยนรู ้แกนกลาง
4) คัดเลือกบทความจํานวน 14 บทความ จากสื่ อ สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะ บทความเป็ นสื่ อชนิ ดหนึ่ งที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั และสาระ
การเรี ยนรู ้ แกนกลาง และจะมี ล ัก ษณะเป็ นย่อหน้าที่ มี ป ระโยคใจความสําคัญ ให้ นัก เรี ย นได้ฝึก
วิเคราะห์ตามขั้นตอนของวิธีการสอนแบบ OK5R โดยเลือกบทความให้เหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรี ยน
5) นําบทความต่างๆ จํานวน 14 บทความ ให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้เปลี่ ยนบทความ จํานวน 6 บทความ เพราะเนื้ อหายาก
เกินไป ได้คดั เลือกบทความเพิ่มเติมและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจนได้ครบ 14 บทความ
6) สร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดยวิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R ซึ่ งผูว้ ิจ ัย ใช้
ลํา ดับ ขั้น ของวิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R ของ วอลเตอร์ พอค (Walter pauk, 1984, p. 168-169) มี
ทั้งหมด 7 ขั้น ได้แก่
ขั้น ที่ 1 การอ่ า นอย่ า งคร่ า วๆ (Overview) ให้ นั ก เรี ยนอ่ า นบทอ่ า น
ทั้งหมดตั้งแต่ตน้ จนจบก่อน เพื่อให้รู้วา่ บทอ่านนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องใด ดูหวั ข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อย เพื่อหาว่าบทอ่านกําลังอธิ บายถึ งเรื่ องอะไร เป็ นการดูภาพรวมของบทอ่าน ไม่ดูรายละเอียด
ของแต่ละย่อหน้า
ขั้น ที่ 2 หาแนวความคิ ดหลัก (Key Ideas) ให้นัก เรี ย นทํา ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่ อง และส่ วนขยายใจความสําคัญ
ขั้นที่ 3 อ่านแต่ละย่อหน้า (Read) ให้นกั เรี ยนอ่านแต่ละย่อหน้าจนจบ
บทอ่าน เพื่อหาว่าประเด็นใดคือใจความสําคัญ ประเด็นใดคือส่ วนขยายใจความสําคัญ
ขั้นที่ 4 จดบันทึกใจความสําคัญ (Record) ให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้คาํ หรื อ
วลีที่สําคัญ แล้วเขียนสรุ ปใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้าของบทอ่าน
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ทั้งหมดลงในสมุดบันทึก ซึ่ งไม่ใช่การเขียนสรุ ปแต่ละประโยค แต่เป็ นการสรุ ปแนวความคิดหลัก
หรื อใจความสําคัญ
ขั้นที่ 5 พูดเล่าเรื่ องที่ อ่าน (Recite) ให้นัก เรี ยนเล่ าถึ งสิ่ งที่ นักเรี ยนได้
บันทึกสรุ ปใจความสําคัญ และส่ วนขยายใจความสําคัญโดยไม่ตอ้ งดูบทอ่าน
ขั้นที่ 6 ทบทวน (Review) ให้นัก เรี ยนทบทวนทันที โดยดู จากที่ จด
บันทึกไว้เพื่อให้เข้าใจเรื่ องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจําเรื่ องที่อ่านได้ดี
ขั้น ที่ 7 สะท้อ นความคิ ด (Reflect) ให้ นั ก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ ยวกับ เรื่ องที่ อ่าน ว่ามี ป ระเด็นใดที่ นัก เรี ยนมี ความเห็ นสอดคล้องหรื อประเด็นใดที่ นักเรี ยนมี
ความเห็นไม่สอดคล้องด้วย โดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านดังกล่าวเข้ากับความรู ้ความเข้าใจ
เดิมของนักเรี ยน
7) สร้ างและปรับ ปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 9 แผน ใช้เวลาสอน
รวม 18 ชัว่ โมง ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง หลักการอ่านจับใจความสําคัญ เวลา 2
ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2-9 เรื่ อง การอ่านจับใจความสําคัญจากบทความ
เวลา 16 ชัว่ โมง
8) นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย จํานวน 3 คน ประเมินความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67-1.00
9) นํ า แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ม าปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ ปรับตัวอย่างข้อความในใบความรู ้ ปรับปรุ งกิ จกรรมให้มีความหลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น
2.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ เป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
สําคัญจากเอกสาร คู่มือการวัดประเมินผลภาษาไทย
2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ จํานวน
50 ข้อ เพื่อคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไว้จาํ นวน 30 ข้อ
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3) นําแบบทดสอบไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการวัดผลและประเมินผล และ
การสอนภาษาไทย จํานวน 3 คน พิ จารณาเพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหา ได้ค่าดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง 0.67-1.00
4) นํา แบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ ก ับ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน
5) นําแบบทดสอบ จํานวน 50 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ
หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ ได้ค่าความยากง่ าย (p) ระหว่าง .16 -.75
และค่ าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง ระหว่าง -.20 - .81 คัดเลื อกข้อสอบที่ มี ค่ าความยากง่าย (p)
ระหว่าง .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .20-1.00 ได้ขอ้ สอบ จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง .25-.59 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .25-.81
6) นําข้อสอบ 30 ข้อ มาวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้
สู ตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ .87
2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อวิธี ก ารสอนแบบ OK5R
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้าง ดังนี้
1) ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ างแบบสอบถาม โดยวิ ธี ข องลิ เคิ ร์ท (Likert Scale) มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
2) สร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรี ยนที่ มี ต่ อวิ ธี การสอนแบบ
OK5R จํานวน 9 ข้อ แต่ละข้อกําหนดระดับความพึงพอใจในการตอบตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2546, น. 162)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความ
ตรงเชิ งเนื้ อหา ลักษณะข้อความและความเหมาะสมเพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0.67-1.00
4) ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามข้อเสนอของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านประเด็นคําถามให้กระชับ ครอบคลุมขั้นตอนของวิธีการสอนแบบ OK5R

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น.
249)
T1
X
T2
โดยที่ T 1
หมายถึง
การทดสอบก่อนการทดลอง
X
หมายถึง
การทดลอง
T2
หมายถึง
การทดสอบหลังการทดลอง
3.2 วิธีดําเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญก่อนเรี ยน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
3.2.2 ดํ าเนิ นการทดลอง (Treatment) โดยใช้แผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยวิธี ก าร
สอนแบบ OK5R จํานวน 9 แผน รวม 18 ชัว่ โมง
3.2.3 ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
3.2.4 สอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
สร้างขึ้น จํานวน 9 ข้อ
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 เปรี ยบเที ย บความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความสํ า คั ญ ของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลื อกวิทยาคม ก่อนและหลังเรี ยนที่ เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent) และคํานวณค่าขนาดอิทธิ พลโดยใช้สูตร
Effect size (Cohen’s d) =

x post − x pre
S .D. pooled

โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
Effect size
Very small
Small
Medium
Large
Very large
Huge

d
0.01
0.02
0.50
0.80
1.20
2.00

Reference
Sawilowsky, 2009
Cohen, 1988
Cohen, 1988
Cohen, 1988
Sawilowsky, 2009
Sawilowsky, 2009

4.2 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ด้วยค่าเฉลี่ ย
( X ) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ผลการใช้วิธี ก ารสอนแบบ OK5R ที่ มี ต่ อความสามารถในการอ่ า น
จับ ใจความสําคัญ และความพึ งพอใจต่อวิธีก ารสอนของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย น
สะพานเลื อกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี” ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม ก่อนและหลังเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสํ าคัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ก่อนและหลังเรียนทีเ่ รียน
โดยวิธีการสอนแบบ OK5R
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยน ด้วยข้อสอบ
จํานวน 30 ข้อ และนําคะแนนมาวิเคราะห์ ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent) และคํานวณค่า
ขนาดอิทธิ พล ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 และ 4.2
เนื่ องจากนัก เรี ยนมี จาํ นวน 14 คน ผูว้ ิจยั จึ งทําการทดสอบว่า คะแนนก่อนและหลัง
เรี ยนมีการแจกแจงปกติ ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 การทดสอบการแจกแจงของคะแนน
คะแนน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

S.D
2.274
2.243

X

12.36
21.43

SK
-.425
.467

KU
-.321
-.234

Kolmogorov-Smirnov
.152
.147

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนก่อนและหลังเรี ยนมี การแจกแจงปกติ โดยมี ค่า SK
น้อยกว่า ± 1 ค่า KU น้อยกว่า ± 10 และ Kolmogorov-Smirnov ไม่มีนยั สําคัญ
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญก่อนและหลังเรี ยน
คะแนน

n

X

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
รวม
* p < .05

14
14

12.36
21.43

ร้อยละของค่าเฉลี่ย
( X %)
41.20
71.43

S.D.

t

Effect size

2.274
2.243
5.123

12.695*

1.77

จากตารางที่ 4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เท่ากับ 12.36 คะแนน (คิดเป็ นร้อยละ 41.20 ของคะแนนเต็ม) และ
21.43 คะแนน (คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ของคะแนนเต็ม) ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วย
สถิติทดสอบที พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การอ่านจับใจความสําคัญหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ ขนาดของอิทธิ พล
เท่ ากับ 1.77 หมายความว่า การสอนแบบ OK5R ส่ งผลต่อคะแนนความสามารถในการอ่ านจับ
ใจความสําคัญอย่างมาก
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่ อวิธีการสอนแบบ OK5R
ผูว้ ิ จยั ได้ส อบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อวิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R ด้ว ย
แบบสอบถาม 9 ข้อ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

X

S.D

การอ่านอย่างคร่ าว ๆ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านในภาพรวม
การหาแนวความคิดหลักช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจใจความสําคัญของเรื่ อง
การอ่านแต่ละย่อหน้าช่วยให้นกั เรี ยนหาใจความสําคัญของเรื่ องได้
การจดบันทึกใจความสําคัญช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องได้
การพูดเล่าสิ่ งที่บนั ทึกช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญได้
การทบทวนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจําเรื่ องที่อ่านได้
การสะท้อนความคิดช่วยเชื่อมโยงความคิดในการอ่าน
ขั้นตอนการอ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เร็ วขึ้น
ขั้นตอนการอ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความสําคัญในวิชาอื่นๆ ได้
รวม

4.14
4.29
4.14
4.64
4.57
4.21
4.14
4.36
4.00
4.28

0.53
0.61
0.53
0.50
0.51
0.70
0.66
0.63
0.39
0.40

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.28)
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มี ต่อวิธีการสอนแบบ
OK5R มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรี ยง 3 ลําดับแรก ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ข้อ 4
การจดบันทึกใจความสําคัญช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องได้ ( X = 4.64) ข้อ 5 การ
พูดเล่าสิ่ งที่บนั ทึกช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญได้ ( X = 4.57) และ ข้อ 8 ขั้นตอนการอ่านนี้จะ
ช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่างๆ ได้เร็ วขึ้น ( X = 4.36) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ข้อ 9 ขั้นตอนการ
อ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความสําคัญในวิชาอื่น ๆ ได้ ( X = 4.00)

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ผลการใช้วิธี ก ารสอนแบบ OK5R ที่ มี ต่อความสามารถในการอ่ าน
จับ ใจความสําคัญและความพึงพอใจต่อวิธีก ารสอนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
สะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี” สรุ ปผลได้ดงั นี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลื อกวิทยาคม ก่อนและหลังเรี ยน ที่ เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R
1.1.2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยวิธีการ
สอนแบบ OK5R หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
1.2.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R อยูใ่ นระดับมาก
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย
1.3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)
T1
X
T2
โดยที่ T 1
X
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบก่อนการทดลอง
การทดลอง
การทดสอบหลังการทดลอง
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1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสะพานเลื อ ก
วิทยาคม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2) กลุ่มตั วอย่ าง คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลื อก
วิทยาคม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ รี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 17
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 14 คน
1.3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) แผนการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยวิ ธี ก ารสอนแบบ OK5R จํา นวน 9 แผน
แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 18 ชัว่ โมง
2) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความสํ า คัญ เป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
จํานวน 9 ข้อ
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.4.1 ทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญก่อนเรี ยน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
1.4.2 ดําเนิ นการทดลอง (Treatment) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธี การ
สอนแบบ OK5R จํานวน 9 แผน รวม 18 ชัว่ โมง
1.4.3 ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านจับใจความสําคัญหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
1.4.4 สอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
สร้างขึ้น จํานวน 9 ข้อ
1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1.5.1 เปรี ย บเที ยบความสามารถในการอ่านจับ ใจความสํ าคัญ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพานเลื อกวิทยาคม ก่อนและหลังเรี ยน ที่ เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent) และคํานวณค่าขนาดอิทธิ พล
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1.5.2 วิเคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อวิธี ก ารสอนแบบ OK5R ด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.6 ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1.6.1 ความสามารถในการอ่านจับ ใจความสําคัญ ของนัก เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และวิธีการสอนแบบ OK5R มีขนาดอิท ธิ พลต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญอย่างมาก
1.6.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R โดยภาพรวมอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.31)

2. อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง ผลการใช้วธิ ี การสอนแบบ OK5R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสําคัญ และความพึ งพอใจต่อวิธี การสอนแบบ OK5R ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนสะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เนื่ องมาจาก วิธีการสอน
แบบ OK5R ของ วอลเตอร์ พอค (Walter pauk, 1984, p. 172) เน้นการจดคําสําคัญลงบนกระดาษ
(Record) และ การสะท้อนความคิด (Reflect) ซึ่ งเป็ นจุดสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้
ผูอ้ ่านได้เชื่อมโยงความคิดใหม่กบั ความเข้าใจเก่าหรื อความรู ้เดิมที่มีในความทรงจําเข้าด้วยกัน และ
ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการใช้สิ่งที่เพิ่งเรี ยนรู ้มา ซึ่ งวิธีการสอนแบบ OK5R ทั้ง 7 ขั้นตอน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสําคัญอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ขั้น ตอนการจดบัน ทึ ก สิ่ ง ที่ อ่ าน และการพู ดเล่ าเรื่ อ งที่ นัก เรี ย นได้อ่ านแล้วจดบัน ทึ ก ไว้ช่ วยให้
นักเรี ยนสามารถสรุ ปใจความสําคัญเรื่ องที่อ่านได้ดี
นอกจากนี้ ขั้นตอนวิธีการสอนแบบ OK5R ทั้ง 7 ขั้นตอน จะเห็นได้วา่ ในแต่ละ
ขั้นตอนจะส่ งเสริ มทักษะการอ่านจับใจความสําคัญไปทีละขั้น จากขั้น การอ่านอย่างคร่ าวๆ จนถึ ง
การสะท้อนความคิด ทําให้นกั เรี ยนสามารถจับใจความสําคัญเรื่ องที่อ่านได้ดี ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้บทความ
จํานวน 14 เรื่ องในการฝึ ก นักเรี ยนจึงได้ฝึกการอ่านอย่างต่อเนื่ อง จนเกิ ดความเข้าใจในหลักการ
อ่านจับใจความสําคัญ สอดคล้องกับหลักการอ่านจับใจความสําคัญที่จะต้องพิจารณาทีละย่อหน้า
ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า ซึ่ งอาจอยูต่ อนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย หรื ออยูท่ ้ งั
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ตอนต้น และตอนท้า ยของย่อ หน้า แต่ส่ วนใหญ่ ม กั จะอยู่ตอนต้น ของย่อ หน้ า เมื่ อ ได้ป ระโยค
ใจความสําคัญแล้วจึงนําใจความสําคัญนั้นมาเรี ยบเรี ยงสรุ ปเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของตนเอง จึงทํา
ให้ นัก เรี ย นทําแบบทดสอบด้ว ยความเข้า ใจ (กรมวิ ช าการ, 2546, น. 189; สํ า นั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2559, น. 56-57; ฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน, 254, น. 11-12) และสอดคล้องกับ
หลักการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การสอนให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ ครู จะต้องอธิ บ ายเพื่อแนะนําให้ผูเ้ รี ย น
ทราบว่าจะต้องทํา อะไร ทําอย่างไรและให้ป ระโยชน์อะไรบ้าง เพื่อกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความ
สนใจ ให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเองทันที หลังจากการอธิ บายและให้ผูเ้ รี ยนได้กระทําซํ้า ๆ
ในลัก ษณะที่ ถู กวิธี จะช่ วยให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่มนั่ คงถาวร เป็ นไปตามกฎการฝึ กของธอร์ นไดค์
เพราะการเรี ย นรู ้ ใ ดที่ มี ก ารทบทวนและฝึ กฝนเป็ นระยะ ย่อ มได้ผลดี และเรี ย นรู ้ อย่า งต่อเนื่ อ ง
สมํ่าเสมอ จะช่ วยเพิ่ม ความจํา สามารถนําความรู ้ เก่ าไปใช้ป ระโยชน์เพื่อการเรี ยนรู ้ ใ หม่ พร้ อม
กับ ให้ก ารเสริ ม แรงควบคู่ก นั ไปตลอดเวลา (พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา, 2544, น. 136-137; จิ ราภรณ์
ตั้งกิ ตติ ภาภรณ์ , 2556, น.107; อัชรา เอิบสุ ขสิ ริ, 2556, น. 115) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
OK5R จึงมีความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญหลังเรี ยนได้สูงกว่าก่อนเรี ยน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ หิ รัญญา อุปถัมภ์ (2541) ศิวภิ า ชูเรื อง (2550)
2.2 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อวิธี ก ารสอนแบบ OK5R โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.31) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากบทความ
ที่นาํ มาให้ฝึกอ่านจับใจความสําคัญมีความน่าสนใจ การอ่านเนื้อเรื่ องทีละย่อหน้า และอ่านซํ้าหลาย
ครั้ง ช่วยให้จบั ประเด็นสําคัญของเรื่ องได้ดี การจดบันทึกเรื่ องที่อ่านด้วยสํานวนภาษาของตนเอง
ได้บอกเล่ าเรื่ องที่ อ่านให้เพื่ อนฟั ง และการทบทวนในสิ่ งที่ ตนบันทึ ก ช่ วยให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ดี
ยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ได้ซกั ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้ อเรื่ อง ได้
ฝึ กทําใบงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน และเปลี่ยนความคิดเห็ นกัน จึง
ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจในผลงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ของธอร์ นไดค์และมาสโลว์
ที่ ว่า หากผู ้เรี ย นกระทํา พฤติ ก รรมตอบสนองสิ่ งเร้ า แล้ ว ได้รั บ ผลที่ พึ ง พอใจเขาก็ จ ะกระทํา
พฤติกรรมนั้นซํ้าอีก การยกย่อง ชมเชย การให้การยอมรับ มีรางวัล เป็ นการกระตุน้ ความสนใจ การ
จัดบรรยากาศการเรี ยนไม่ให้ตึงเครี ยด ในขณะทํากิ จกรรมนักเรี ยนจะได้ทราบผลการทํางาน การ
ทดสอบอย่างรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และนําสิ่ งที่ดีจากการเรี ยนรู ้ครั้งก่อนไปใช้ในการเรี ยนรู ้
ครั้งต่อไป และการให้การเสริ มแรงทางบวก มักจะทําให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั คงอยูแ่ ละเพิ่มขึ้น
ล้วนเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้ผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจในการเรี ยน (พรรณี ชู ทยั เจนจิต, 2550, น. 276 ;
ทิศนา แขมมณี , 2555, น.69; จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2556, น.107; อัชรา เอิบสุ ขสิ ริ, 2556, น.114)
นัก เรี ยนจึ งมี ค วามกระตื อรื อร้ น ที่ จะร่ วมกิ จกรรมฝึ กทัก ษะการอ่านจับ ใจความสํ าคัญ อย่างเต็ ม

40
ความสามารถ อีกทั้งขั้นตอนวิธีการสอนแบบ OK5R จะช่ วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เร็ ว
ขึ้นและอ่านจับใจความสําคัญในวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิวิภา ชูเรื อง (2550) ที่พบว่า
นัก เรี ย นมี ค วามพึงพอใจต่อวิธี ก ารสอนแบบ OK5R ในระดับ มาก เพราะนัก เรี ยนมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมทุ กขั้นตอน มีความสุ ข เพราะวิธีการสอนแบบ OK5R เป็ นวิธีส อนที่ ฝึกให้นักเรี ยนสรุ ป
ใจความสําคัญ ใจความรองของแต่ละย่อหน้า จดบันทึก ทวนทวนเรื่ องที่อ่าน และสะท้อนภาพความ
เข้าใจออกมาเป็ นคําพูด ซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดของเรื่ องที่อ่านได้รวดเร็ ว และจดจําได้ดี มี
ความสุ ข ความพอใจในการเรี ยน

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 ควรเน้นขั้นตอนที่ทาํ ให้จบั ใจความสําคัญได้ดีดว้ ยการจดบันทึกและการพูด
เล่าเรื่ องที่อ่าน ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนจับใจความสําคัญได้ตอ้ งมีการจดบันทึ ก
และพูดเล่าเรื่ อง
3.1.2 ควรใช้สื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสู ตรและความสนใจของนักเรี ยน
3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาความสามารถในการอ่านวิเคราะห์โดยใช้วธิ ี การสอนแบบ OK5R
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ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
อัชรา เอิบสุ ขศิริ. (2556). จิ ตวิทยาสําหรั บครู . กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Pauk, Walter. (1984). How to Study in College. New York: Houghton Mifflin.
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั
1. ชื่อ นางสาวอุดมลักษณ์ ระพีแสง
สถานที่ทาํ งาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ภาษาไทย)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ การสอนภาษาไทย ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจยั
ได้แก่ ศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในบทเพลงสุ นทราภรณ์ ระหว่างปี
พ.ศ.2482-2524 (2550) , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาบรรยายการบรรลุธรรมในวรรณคดี
พระพุทธศาสนา: กรณี ศึกษาอรรถกถาธรรมบท (ฉบับภาษาไทย) (2557)
2. ชื่อ นางสาวพุดซา นุสติ
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ ครู เชี่ยวชาญ การสอนภาษาไทย 39 ปี
3. ชื่อ นางสาวศรี สุนนั ทา เสนาะศัพท์
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุ กิม อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ ครู ชาํ นาญการพิเศษ การสอนภาษาไทย 35 ปี
4. ชื่อ นางขวัญใจ บ้านไร่
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกลู ” อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วุฒิการศึกษา ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
ครุ ศาสตรบัณฑิต (วัดผลการศึกษา)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
5. ชื่อ นางระย้า ชาญกิจ
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์ นุกลู ” อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ ครู ชาํ นาญการพิเศษ
6. ชื่อ นางธิ ดารัตน์ เพ็งพัน
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนศรี รัตน์ราษฎร์ นุเคราะห์ อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ประสบการณ์หรื อความชํานาญ ครู ชาํ นาญการพิเศษ

49

50

51

52

53

54

55

ภาคผนวก ข

แผนการจัดการเรี ยนรู้

56
โครงสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้
การวิจยั เรื่ อง “ผลการใช้วิธี ก ารสอนแบบ OK5R ที่ มี ต่อความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสําคัญและความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสะพาน
เลื อกวิทยาคม จังหวัดจันทบุ รี” ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 9 แผน แผนละ 2
ชัว่ โมง รวม 18 ชัว่ โมง รายละเอียดดังนี้
แผนที่
1

สาระการเรี ยนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญ

1.
2.
3.
4.

2

3

4

การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. คิดก่อนโพสต์ & แชร์
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. สยามสแควร์ 3 ทศวรรษ
ความทรงจําย่านวัยรุ่ นกลางกรุ ง
2. เดินกันดีกว่า (วิง่ )
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. งมงาย
2. ดูแลผูส้ ู งอายุสมองเสื่ อม:
หมากรุ ก ไพ่และป้ ายชื่อ

จํานวน
ชั่ วโมง
บอกความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญ
2
ได้
อธิ บายความสําคัญของการอ่านจับใจความ
สําคัญได้
อธิ บายลักษณะของประโยคใจความสําคัญ
และส่ วนขยายใจความสําคัญได้
วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยาย
ใจความสําคัญจากข้อความที่กาํ หนดให้ได้
วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2
วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2
วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
สรุ ปความเนื้ อเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

2
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แผนที่

สาระการเรี ยนรู้

5

การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. “โรคโซเชียล” กับ “โรค
ซึ มเศร้า”
2. AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์
จะเหนื อกว่ามนุษย์(จริ ง
หรื อ?)
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. เติมธาตุไฟไล่หวัด
2. เพราะชีวติ ...คือการเรี ยนรู ้
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1.ปรากฏการณ์
“วอนนาคราย”
โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง
2. เด็กดี
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม
2. ครอบครัว 4.0
การอ่านจับใจความสําคัญ
บทความ เรื่ อง
1. การอยูก่ บั ภาษาไทย--ที่ไม่
เหมือนเดิม

6

7

8

9

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

จํานวน
ชั่ วโมง
2

1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

2

1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

2

1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

2

1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้

2

รวม

18
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่ อง หลักการอ่านจับใจความสําคัญ
ชัว่ โมง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ อ อ่ า นแล้ว สามารถวิ เคราะห์ ใ จความสํ า คัญ ส่ ว นขยายใจความสํ า คัญ หรื อ พลความ ลํา ดับ
เหตุการณ์ บอกรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญได้
2. อธิ บายความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญได้
3. อธิ บายลักษณะของประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญได้
4. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญจากข้อความที่กาํ หนดให้ได้
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญ
2. ความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญ
3. ลักษณะประโยคใจความสําคัญ
4. ลักษณะส่ วนขยายใจความสําคัญ
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. ครู ส นทนาซั ก ถามนัก เรี ย นเกี่ ย วกับ การอ่ า นให้ เข้าใจเนื้ อ หา แล้ว ให้ นัก เรี ย นอ่ า น
ข้อความสั้น ๆ จากใบงานที่ 1 เพื่อสรุ ปความ
2. นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง การอ่านจับใจความสําคัญ แล้วช่วยกันบอกความหมาย
ของการอ่านจับใจความสําคัญ
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. ครู ซกั ถามถึงความสําคัญของการอ่านจับใจความสําคัญ ว่ามีความสําคัญอย่างไร ให้
นักเรี ยนช่วยกันอธิ บาย และยกตัวอย่างประกอบ ถ้านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
สําคัญแล้ว จะมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนอย่างไร
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ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
4. นักเรี ยนศึกษาลักษณะของประโยคใจความสําคัญ แล้วช่วยกันทํากิจกรรมในใบงานที่ 2
5. นัก เรี ย นช่ วยกัน ตรวจสอบประโยคใจความสํ าคัญ ที่ นัก เรี ยนหาได้ในใบงานที่ 2 ว่า
ถูกต้องหรื อไม่ ช่วยกันแก้ไข
6. นักเรี ยนศึกษาลักษณะของส่ วนขยายใจความสําคัญ แล้วช่วยกันทํากิจกรรมในใบงานที่ 3
7. นักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบส่ วนขยายใจความสําคัญที่นกั เรี ยนทําในใบงานที่ 3
8. นักเรี ยนจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม ฝึ กวิเคราะห์ ประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความ
สําคัญจากเนื้อเรื่ องในใบงานที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
9. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจดบันทึกประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญจาก
เนื้อเรื่ องในใบงานที่ 4
ขั้นตอนที่ 5 พูดเพือ่ ระลึกถึงสิ่ งทีอ่ ่ าน (Recite)
10. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
11. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญ
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
12. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญ การค้นหาประโยค
ใจความสําคัญ และส่ วนขยายใจความสําคัญ
สื่ อการเรียนรู้
1. ใบความรู ้ เรื่ อง การอ่านจับใจความสําคัญ
2. ใบงานที่ 1- 4
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.2 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 ทําใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่ านจับใจความสํ าคัญ
1. ความหมายของการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของ
เรื่ องที่อ่าน จุดมุ่งหมายของเรื่ อง รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง
2. ความสํ าคัญของการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญมีความสําคัญต่อการอ่านในชีวิตประจําวัน คือ
1. อ่านได้รวดเร็ วขึ้น เพราะการอ่านจับใจความสําคัญเป็ นการอ่านคร่ าวๆ เพื่อค้นหาเพียง
ใจความที่สําคัญที่สุดในย่อหน้าเท่านั้น ผูอ้ ่านจึงใช้เวลาในการอ่านสั้นกว่าการอ่านเก็บรายละเอียด
ให้ครบถ้วน
2. จดจําเรื่ องที่อ่านได้รวดเร็ ว เพราะไม่ตอ้ งท่องจํารายละเอียดทั้งหมด
3. ทําให้อ่านได้ผลดีข้ ึน เพราะทําให้ทราบว่าแต่ละย่อหน้ากล่าวถึงอะไร เมื่อนําเรื่ องราว
ไปถ่ายทอด ก็สามารถเขียนได้ตรงจุดประสงค์และชัดเจน
4. นําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคข้อมูลข่าวสารและการเรี ยนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญจากสื่ อต่างๆ จะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ และศึกษาสิ่ งต่างๆ ให้กา้ วทัน
ต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในสั งคมและสามารถนําข้อมูลความรู้ ที่ ได้มาปรับ ใช้ในการดําเนิ น
ชีวติ ประจําวันได้
3. ลักษณะของประโยคใจความสํ าคัญและส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
ใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า คือ ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้านั้น และ
จะมีเพียงใจความเดียว ใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า ส่ วนมากมักอยูใ่ นประโยคใดประโยคหนึ่ ง
อาจเป็ นประโยคต้น กลาง ท้าย หรื อทั้งต้นและท้ายของย่อหน้านั้นๆ ส่ วนประโยคอื่นๆ จะเป็ นส่ วน
ขยายใจความสําคัญ เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้น โดยให้รายละเอียด แสดงเหตุผล หรื อยกตัวอย่าง
ประกอบ เปรี ยบเทียบ ตัวเลข สถิติหรื ออื่น ๆ ที่จะช่วยขยายประเด็นสําคัญของเรื่ องให้ชดั เจนขึ้น
4. การวางประโยคใจความสํ าคัญ
4.1 ประโยคใจความสํ าคัญอยู่ตอนต้ นย่ อหน้ า เป็ นจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่ องในแต่
ละย่อหน้ามากที่สุด เพราะผูเ้ ขียนมักบอกประเด็นสําคัญไว้ก่อนแล้วขยายรายละเอียดเพื่อให้ชดั เจน
ขึ้นในภายหลัง
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ตัวอย่ าง
ความเผ็ดร้ อนของพริ กไทยที่ไม่ เผ็ดมากเท่ าพริ กอื่น ๆ ทําให้ พริ กไทยเป็ นที่นิยมของ
ผู้คนทั่วโลก ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั ใช้เป็ นส่ วนผสมสําคัญในการทําอาหารจากเนื้ อสัตว์ซ่ ึ งชาวตะวันตก
นิยมบริ โภค เช่น เนื้อวัว เนื้ อกวาง เนื้อเหล่านี้ มีกลิ่นสาบแรง จึงต้องอาศัยพริ กไทยเป็ นเครื่ องเทศใน
การดับกลิ่นและหมักให้เนื้อนุ่ม
(ผาณิ ต บุญมาก : ประโยชน์มหัศจรรย์ พริ กไทย)
ประโยคใจความสํ าคัญ
ความเผ็ดร้ อนของพริ กไทยที่ ไม่เผ็ดมากเท่าพริ กอื่ น ๆ
ทําให้พริ กไทยเป็ นที่นิยมของผูค้ นทัว่ โลก
4.2 ประโยคใจความสํ าคัญอยู่ตอนกลางย่ อหน้ า
ตัวอย่ าง
ถึงแม้ โรคด่ างขาวจะไม่ ใช่ โรคติ ดต่ อและไม่ มีอันตรายถึงแก่ ชีวิต แต่ กท็ าํ ให้ ผ้ ทู ี่ เป็ นมี
ความทุ กข์ ทรมาน ส่ งผลให้ เกิ ดความไม่ ม่ันใจ และอาจมีปัญหาในการเข้ าสั งคมได้ วิธีการปลูก
ถ่ ายเซลล์ สีผิว จึงจัดเป็ นทางเลือกใหม่ ในการรั กษาโรคด่ างขาว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ เป็ นโรคด่ างขาว
ที่ ไม่ ตอบสนองกับการใช้ ยาทาและการฉายแสง
(วาสนา วชิรมน : คืนความสุ ขแก่ผปู ้ ่ วยโรคด่างขาว. นิ ตยสาร Good Health for you
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 31 )
ประโยคใจความสํ าคัญ
วิธีก ารปลู กถ่ ายเซลล์สี ผิว จึ งจัดเป็ นทางเลื อกใหม่ ใน
การรักษาโรคด่างขาว
4.3 ประโยคใจความสํ าคัญอยู่ตอนท้ ายย่ อหน้ า เป็ นจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่ องมาก
รองลงมาจากประโยคใจความสําคัญตอนต้นย่อหน้า โดยผูเ้ ขียนจะบอกรายละเอียดหรื อประเด็น
ย่อยมาก่อน แล้วสรุ ปด้วยประโยคที่เก็บประเด็นสําคัญไว้ภายหลัง
ตัวอย่ าง
ณ หมู่บ้านแห่ งหนึ่ งในแถบทวีปอเมริ กาใต้ ดินแดนแห่ งนี ม้ ีพืชพรรณธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์ ชาวบ้ านจึ งมี อาหารกิ นตลอดปี แม้ พวกเขาจะไม่ ทาํ งานก็มีอาหารเหลื อเฟื อ เขากิ นผัก
และผลไม้ เป็ นอาหาร เมื่อกิ นเสร็ จก็นอนพักผ่ อน พอตื่ นขึน้ มาก็กินอาหาร วันหนึ่ งๆ ชาวบ้ านไม่
ทําอะไรเลย นอกจากกินกับนอนพักผ่ อน หมู่บ้านแห่ งนี้มีชื่อว่ า หมู่บ้านคนขี้เกียจ
ประโยคใจความสํ าคัญ
หมู่บา้ นแห่งนี้มีชื่อว่า หมู่บา้ นคนขี้เกียจ
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4.4 ประโยคใจความสํ าคัญอยู่ตอนต้ นและตอนท้ ายย่ อหน้ า
ตัวอย่ าง
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่สําคัญมากวัยหนึ่งของชี วิต เพราะเป็ นวัยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงจากเด็ก
ไปเป็ นผู้ใหญ่ นับว่ าเป็ นระยะหั วเลี ย้ วหั วต่ อของชี วิตที่ ควรแก่ การสนใจ ปั ญหาทางจิ ตใจและโรค
ประสาทหลายชนิ ด ก็มักเริ่ มต้ นเป็ นกันในวัยนี ้ เพราะเป็ นระยะสํ าคัญที่ท้าทายความสามารถใน
การปรั บตัวของคน
(ศิริจนั ทร์ สุ ขใจ : วัยรุ่ นวุน่ ...หรื อเปล่า?)
ประโยคใจความสํ าคัญ
วัย รุ่ นเป็ นวัย ที่ สําคั ญ มากวัยหนึ่ งของชี วิต เพราะเป็ น
ระยะสําคัญที่ ท้าทายความสามารถในการปรั บตัวของคน
5. ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
ส่ วนขยายใจความสําคัญ คื อประโยคหรื อข้อความที่เป็ นส่ วนขยายความ ทําหน้าที่ขยาย
ใจความสํ า คัญ ให้ แ จ่ ม ชัดยิ่ง ขึ้ น หากตัดส่ วนประกอบส่ วนนี้ ก็จะยังเข้าใจเนื้ อ ความสํ าคัญ อยู่
ข้อความที่ขยายใจความสําคัญนั้น มีหลายลักษณะ ดังนี้
5.1 อธิ บายให้รายละเอียดหรื อให้คาํ จํากัดความข้อความที่เป็ นใจความ
ตัวอย่ าง
ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลทีเ่ กิดจากการกระทําใดๆ ทั้งทีต่ นเองกระทํา
หรื อผู้อื่นกระทํา ไม่ ว่าผลนั้นจะดี หรื อไม่ ดี จะสําเร็ จหรื อไม่ สําเร็ จ เช่ น ความรั บผิ ดชอบต่ องาน
หรื อหน้ าที่ ที่ต้องปฏิ บัติให้ สําเร็ จลุล่วงตามที่ ได้ รับมอบหมายหรื อที่ ได้ กาํ หนดไว้ ไม่ ว่าเด็กหรื อ
ผู้ใหญ่ ควรมีความรั บผิดชอบ ซึ่ งอาจแตกต่ างกันไปตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ
(หนังสื อเรี ยนวิวธิ ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 : 154)
ข้อความที่พิมพ์ตวั เอน คือ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
5.2 แสดงตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจใจความชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น
ตัวอย่ าง
วัฒนธรรมไทยนั้น เด็กทารกให้ นอนในเปล เปลที่ให้ เด็กนอนนั้น นอกจากบอกความ
สบายแล้ ว ยังบ่ งบอกฐานขะงอครอบครั วอีกด้ วย เช่ น ครอบครั วที่ มีฐานทางเศรษฐกิ จดี ก็จะมี
เปลที่ ประดิ ษฐ์ ด้วยวัสดุที่มีราคา ครอบครั วฐานะปานกลาง บางครอบครั วอาจซื ้อเปลที่ มีจาํ หน่ าย
ในท้ องตลาดมาใช้ แต่ บางครอบครั วก็ทอเปลใช้ เอง ส่ วนครอบครั วที่ ฐานะไม่ ดีอาจใช้ ผ้าขาวม้ า
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หรื อผ้ าที่ มีขนาดใหญ่ และมีขนาดยาวพอควร นํามาผูกไว้ เป็ นเปลระหว่ างเสาบ้ าน 2 ต้ น หรื อผูกไว้
ระหว่ างต้ นไม้ 2 ต้ น
(หนังสื อเรี ยนวิวธิ ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 : 23)
ข้อความที่พิมพ์ตวั เอน คือ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
5.3 เปรี ยบเที ยบด้วยถ้อยคําที่ เป็ นสํานวน หรื อยกเรื่ องราวมาเป็ นอุ ท าหรณ์ เพื่ อทําให้
เข้าใจใจความได้ดีข้ ึน
ตัวอย่ าง
การบริ หารเวลาก็เป็ นการสร้ างวินัยในตนเองที่ต้องฝึ กฝน และท่ องคาถาง่ าย ๆ ว่ า
“เราทําได้ ” เราก็จะได้ เวลาเพิ่ มขึน้ มาตามที่ เราต้ องการ ซึ่ งถ้ าเราจะมองดูที่สํานวนภาษาไทยที่ มีอยู่
ไม่ ว่าจะเป็ น “นํา้ ขึน้ ให้ รีบตัก” หรื อ “ช้ าเป็ นกาล นานเป็ นคุณ” หรื อ “ช้ า ๆ ได้ พร้ าสองเล่ มงาม”
เราก็ต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสิ นใจว่ า เราจะบริ หารเวลาอย่ างไรว่ าอะไรควรรี บ หรื ออะไร
ควรรอ ขออย่ างเดียวอย่ าพูดเลยว่ า “ไม่ มีเวลา”
(อัจฉรา ชีวพันธ์ : อ่านสนุก ปลุกสํานึก เล่ม 3)
ข้อความที่พิมพ์ตวั เอน คือ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
5.4 ให้เหตุผลโดยยกข้อมูล สถิติ หลักฐาน เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
การดื่มสุ ราและสู บบุหรี่ เป็ นสิ่ งไม่ ดี ทั้งเปลืองเงินเปลืองทองและเป็ นการทําลายชี วิต
และสุ ขภาพ การดื่ มสุ ราเป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิ ดโรคเรื ้ อรั งมากกว่ า 60 ชนิ ด การดื่ มสุ ราเป็ นสาเหตุ
อันดับ 1 ของอุ บั ติเหตุจราจร ซึ่ งร้ อยละ 50 เกิ ดจากเมาแล้ วขับ ส่ วนการสู บ บุหรี่ เป็ นการเร่ งให้
เสี ย ชี วิ ต เร็ ว กว่ า ที่ ค วร ทํา ให้ เกิ ด โรคเรื ้ อ รั ง ทุ ก ข์ ท รมาน เช่ น มะเร็ ง ปอด โรคถุง ลมโป่ งพอง
โรคหั วใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
(หนังสื อวิวธิ ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 : 23)
ข้อความที่พิมพ์ตวั เอน คือ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ
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ใบงานที่ 1
ให้นกั เรี ยนสรุ ปความจากข้อความที่กาํ หนดให้

คําชี้แจง
ข้ อความที่ 1
มนุ ษย์รู้จกั ใช้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้มานานกว่าพันปี หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชี้ ให้เห็ นว่า หลายชนชาติ มีการนําว่านหางจระเข้มาใช้ป ระโยชน์ ได้แก่ ชาวจี น ชาวกรี ก ชาว
โรมัน หรื อแม้กระทัง่ สตรี ผเู ้ ป็ นสัญลักษณ์ ของความงามอันเป็ นนิ รันดร์ อย่างพระนางคลี โอพัตรา
แห่งอียปิ ต์ ก็เคยใช้วนุ ้ ของว่านหางจระเข้บาํ รุ งผิวพรรณเพื่อให้ผวิ ผุดผ่องอยูเ่ สมอ
(ขวัญชนก รอดสุ ด : ประโยชน์มหัศจรรย์ ว่านหางจระเข้)
สรุ ปความ..........................................................................................................................................
ข้ อความที่ 2
โรคหอบหื ด เป็ นโรคทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กไปจนถึงผูส้ ู งอายุ ซึ่งใน
ปั จจุบนั ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิดโรคหอบหื ดนั้นมีมากขึ้น เช่น มลภาวะและอากาศที่เป็ นพิษซึ่ ง
มีอตั ราสู งขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ รวมถึงสภาพความเป็ นอยูแ่ บบเมืองซึ่ งแออัดทําให้มีการ
แพร่ กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจได้ง่าย และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรที่นิยม
สู บบุหรี่ ปั จจัยเหล่านี้ทาํ ให้ประเทศไทยมีแนวโน้มของผูป้ ่ วยโรคนี้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
(ผานิต ธนะสุ ข : ประโยชน์มหัศจรรย์ กระเทียม)
สรุ ปความ............................................................................................................................................
ข้ อความที่ 3
หม่อนเป็ นพื ช ยืน ต้นที่ มี ค วามสํ าคัญ ทางเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย เนื่ องจากใบ
หม่ อ นเป็ นอาหารที่ ดี ที่ สุ ด ของหนอนไหม สํ าหรั บ หม่ อนที่ ป ลู ก ในเมื อ งไทย มี ถ่ิ น กําเนิ ด ใน
ประเทศจีน มีการนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยใบหม่อนใช้เลี้ยงตัวหนอนไหม เพื่อนําเอา
รังไหมมาสาวเป็ นเส้นและทอเป็ นผ้า
(หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2558)
สรุ ปความ.............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
คําชี้แจง
ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้ประโยคใจความสําคัญ
1. ปั จจุบนั พบว่าคนไทยมีปัญหาโรคตาที่มีสาเหตุจากการใช้คอมพิวเตอร์ และจอต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี ผลพวงจากความสะดวกและความทันสมัยของการสื่ อสารในปั จจุบนั ทําให้เราเสพติดการ
สื่ อสาร ไม่วา่ จะทําอะไร อยูท่ ี่ไหน เราก็มกั จะหยิบโทรศัพท์ข้ ึนมาพิมพ์บอกเพื่อนผ่านโปรแกรม
แชต และผ่านทางโซเชี ยลเน็ ตเวิร์กอยู่เสมอจนติ ดเป็ นนิ สัย จนทําให้เราลื มไปว่าดวงตาของเรา
กําลังถูกใช้งานอย่างหนักเกินความจําเป็ น
(หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
2. ถ้าสังเกตการแต่งกายของคนเราในปั จจุบนั จะเห็นว่า มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามแฟชัน่ ซึ่ งเป็ น
แบบการแต่งกายที่ นักออกแบบเสนอมาเพื่อขายสิ นค้าของเขา แฟชั่นจะเปลี่ ยนไปเสมอเพื่ อให้
แตกต่างกับที่เป็ นอยู่ เช่น ปี นี้ใส่ กระโปรงสั้น ปี หน้าก็จะมีแบบกระโปรงยาว ปี ที่แล้วเสื้ อสี ขรึ ม ๆ
ปี นี้ ก็จะออกเป็ นสี สด ๆ เป็ นต้น คนที่ แต่งกายตามแฟชัน่ มักจะทําให้ดูเป็ นคนทันสมัย แต่มิ ได้
หมายความว่าคนที่ไม่แต่งตามแฟชัน่ เป็ นคนล้าสมัย คนที่แต่งตัวงามเป็ นที่ชื่นชมมักจะไม่ใช่คนที่
แต่งตัวตามแฟชัน่ แต่เป็ นคนที่รู้จกั ปรับแฟชัน่ ให้เข้ากับตน
(หนังสื อเรี ยนวิวธิ ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1: 50)
3. กระเจี๊ยบเป็ นพืชที่ นาํ มาประกอบเป็ นอาหารเป็ นที่รู้จกั ของคนเกือบจะทัว่ โลก คนไทยปลู ก
กระเจี๊ยบไว้บริ โภคทัว่ ทุกภาคของประเทศ มี 2 ชนิ ด คือ กระเจี๊ยบเขียวและกระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบ
แดงจะนํามาทํานํ้ากระเจี๊ยบ ผลไม้กวน ทําแกงส้ม และทําชากระเจี๊ยบ ส่ วนกระเจี๊ยบเขียวใช้ปรุ ง
อาหาร เช่น แกงส้ม แกงใส่ ปลาย่าง เครื่ องเคียงนํ้าพริ ก และย่างกินกับหมูหรื อเนื้อย่างเกาหลี เป็ นพืช
ล้มลุกมีอายุประมาณ 1 ปี
(หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
4. ถึงฤดูหนาวทั้งที อากาศร้อน ๆ ในภาคกลางทําให้ตอ้ งกลับมานัง่ คิดทุกทีวา่ บรรยากาศแบบนี้
จะไปรั บ ลมหนาวที่ ไหนดี ? ดิ นแดนทางภาคเหนื อของประเทศไทยเป็ นจุ ดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวในฤดูหนาวมาหลายยุคหลายสมัย แผนการเดิ นทางของผมถูกตั้งไว้แบบง่าย ๆ มีเพียง
จุดเริ่ มต้นที่เชี ยงใหม่ และจุดจบก็คือที่เชียงใหม่เช่นเดียวกัน และผมตั้งใจจะแวะแม่ฮ่องสอนที่เป็ น
เมืองในขุนเขาที่น่ามาเยือนด้วยเช่นเดียวกัน
(คอลัมน์บล็อกเกอร์ ชวนเที่ยว : อนุสาร อสท ปี ที่ 56 ฉบับที่ 6 มกราคม 2559)
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ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนขยายใจความสําคัญ
1. โดยทัว่ ไปคนไทยไม่นิยมนําลัน่ ทมไปปลูกตามบ้าน กล่าวกันว่าเพราะชื่ อ ลัน่ ทม มีเสี ยงคล้าย
คําว่า ระทม ซึ่ งแปลว่า เจ็บ ชํ้าระกําใจ เกรงว่าปลู ก ต้นลัน่ ทมแล้วจะนําความทุ ก ข์ระทมมาให้
เพียงชื่ อของต้นไม้มีเสี ยงคล้ายคําที่ มีความหมายไม่ดี คนไทยก็ไม่กล้านํามาปลูกในบริ เวณบ้าน
แสดงว่า ชื่อนั้นมีอิทธิ พลต่อจิตใจของคนเรามาก
(หนังสื อเรี ยนวิวธิ ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1:4)
2. โรคมาลาเรี ยเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่ สําคัญ ประชากรร้ อยละ 36 ของประชากรจากกว่า 90
ประเทศทั่วโลกอาศัย อยู่ในบริ เวณที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายของโรคมาลาเรี ย สํ าหรั บ ประเทศไทย
มาลาเรี ยยังคงเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สําคัญเช่นกัน แม้วา่ โรคนี้จะมีอตั ราป่ วยและอัตราตายลดลง
แต่ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2539 เป็ นต้นมา อัตราป่ วยและอัตราตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แหล่งของเชื้ อมาลาเรี ย
อยูบ่ ริ เวณป่ าเขาชายแดนของประเทศไทย โดยเฉพาะบริ เวณชายแดนไทย-พม่า และ ไทย-กัมพูชา
(นิตยสารกุลสตรี ปี ที่ 45 มีนาคม 2559)
3. การยิงลูกโทษที่จุดโทษไมใช่เรื่ องหมู ๆ ที่ใครก็เตะเข้าเสมอไป มันอยูท่ ี่ความชํานาญของคนยิง
ด้วย ระหว่างผูย้ งิ กับผูร้ ับผมคิดว่าผูย้ งิ จะมีความกดดันมากกว่าผูร้ ับ เพราะใคร ๆ ก็หวังว่าลูกใกล้ ๆ
ต้องเข้า ถ้ายิงไม่เข้าถูกด่าแหลก แต่คนรับถ้ารับไม่ได้ก็เสมอตัว ถ้าผูร้ ักษาประตูโชว์ฟอร์ มรับลูก
ไว้ดี คนยิงยิง่ ปอดหนัก พอดีพอร้ายยิงออกข้างเสาไปเลยก็มี โดยปกติถา้ ผูย้ งิ มีความชํานาญในการ
ยิงแล้ว เชื่อขนมกินได้เลยว่ามีโอกาสเข้ามากกว่าไม่เข้า
(สุ กิจ สุ วานิช : อินไซด์นายทวาร)
4. คนยุคนี้ มกั ประสบปั ญหาการใช้สายตามากเกินความจําเป็ น เนื่ องจากรายการโทรทัศน์ที่แพร่
ภาพตลอด 24 ชั่ว โมง ร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ เปิ ดให้ บ ริ ก ารทั้ง วัน ทั้ง คื น แบบไม่ มี ว นั หยุ ด ร้ า นค้า
ร้านอาหารเปิ ด 24 ชัว่ โมง ทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่เราทําได้ท้งั วันทั้งคืน ซึ่ งแตกต่างจาก
วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่พอดวงดอาทิตย์ตกดินก็ปิดบ้านนอน ดวงตาจึงได้พกั ผ่อนเต็มที่ แต่พวก
เราส่ วนใหญ่ท าํ งานหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ท้ งั วัน พอมี เวลาว่างก็เล่นสมาร์ ท โฟน แท็บเล็ต แม้แต่
ในขณะเดินทางโดยระบบขนส่ งสาธารณะ บนรถเมล์ หรื อรถไฟฟ้ าที่มีการเคลื่อนไหวโอนเอนไป
มา เราก็ยงั ไม่ยอมเงยหน้าจากหน้าจอ จุดนี้เองที่เป็ นการทําร้ายดวงตาโดยไม่รู้ตวั
(เยีย่ , เวยอี้ – เขียน พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ แปล : จ้องหน้าจอนานแค่ไหนสายตาก็ไม่เสื่ อม)
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ให้นกั เรี ยนอ่านเนื้อเรื่ องแล้วแยกประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยาย
ใจความสําคัญ

เราสามารถนํากล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่ วน เช่น ลําต้นใช้เป็ นอาหารสัตว์ ใบใช้ห่อของ
ทํากระทง และทําภาชนะ (แบบชั่วคราว) กาบหรื อลําต้น เที ยมใช้ท าํ กระดาษและเชื อกมัดของ
หยวก ปลี และผลใช้เป็ นอาหารและทําขนม สรรพคุณตามตํารายาไทยระบุวา่ รากกล้วย แก้ขดั เบา
แก้ไข้ ขับนํ้าเหลือง แก้ทอ้ งเสี ย ลําต้น ใบ และยางจากใบ ใช้ห้ามเลือด สมานแผล ใบอ่อนที่ยงั ไม่คลี่
ใช้ประคบรักษาอาการอักเสบและพุพองของผิวหนัง ลําต้น แก้ทอ้ งเสี ย แก้ผื่นคัน นํ้าจากลําต้น ใช้
รักษาโรคหนองใน ผลดิบ ใช้บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ย ท้องขึ้น รักษาโรคกระเพาะ แก้ทอ้ งเสี ย
ผลสุ ก ใช้เป็ นยาระบาย เปลือกกล้วย แก้ริดสี ดวง นอกจากนี้ กล้วยยังเป็ นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหาร
สู ง มีวติ ามินและแร่ ธาตุมากมาย
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา พบว่า กล้วย และสารสกัดจากส่ วนต่าง ๆ ของกล้วยมีฤทธิ์
ต้านเชื้อแบคทีเรี ยหลายชนิ ด การศึกษาในสัตว์ทดลองจํานวนมากพบว่า กล้วยมีฤทธิ์ ป้ องกันการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร มีแนวโน้มในการรักษาเบาหวานและช่วยลดนํ้าตาลในเลือด มีฤทธิ์ ลด
ไขมัน ลดความดันโลหิ ต ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยปกป้ องผิว การศึกษาทางคลินิก
หลาย ๆ การทดลอง พบว่า กล้วย สารสกัดต่าง ๆ จากผลกล้วย สามารถบรรเทาอาการท้องเสี ยทั้ง
แบบที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อได้ โดยทําให้อาการปวดมวนท้องและถ่ายเหลวลดลง นอกจากนี้ ยงั ลด
การอักเสบและการเกิดแผลในลําไส้ใหญ่ดว้ ย และการศึกษาความเป็ นพิษในสัตว์ทดลองยังไม่พบ
ความผิดปกติจากการให้สัตว์ทดลองกินผลดิบและผลสุ ก
ปั จจุ บ นั กล้วยถู ก จัดเป็ นสมุ นไพรในงานสาธารณสุ ข มูล ฐาน และอยู่ในรายชื่ อของยาที่
พัฒนาจากสมุนไพรในบัญชี หลักแห่งชาติ โดยมีขอ้ บ่งใช้เพือ่ บรรเทาอาการท้องเสี ยแบบไม่รุนแรง
ไม่ติดเชื้ อ โดยใช้กล้วยนํ้าว้าห่ ามรับประทานครั้งละครึ่ งผลถึ งหนึ่ งผลหรื อใช้กล้วยนํ้าว้าดิ บฝาน
เป็ นแว่นตากแดด ให้แห้ง บดเป็ นผง ชงนํ้าดื่ มครั้งละครึ่ งผลถึงหนึ่ งผล หรื อบดเป็ นผงปั้ นเป็ นยา
ลูกกลอน รับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน หรื อรับประทานผง
กล้วยปริ มาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับนํ้าผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ หากรับประทานกล้วยแล้วมี อาการท้องอื ด
ท้องเฟ้ อ ให้รับประทานร่ วมกับนํ้าขิง เพราะขิงมีฤทธิ์ขบั ลม ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้
(ตัดตอนจากเรื่ อง “กล้วย...ไม่ได้ใช้ทาํ กระทงได้อย่างเดียวนะ” ของ กฤติยา ไชยนอก)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนจัดกลุ่ม 4 กลุ่ม อ่านบทความ เรื่ อง คิดก่อนโพสต์ & แชร์ อย่างคร่ าวๆ แล้วครู
ซักถามว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง คิดก่อนโพสต์ &
แชร์ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของเรื่ อง
4. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนสรุ ปแนวคิดหลักของเรื่ องที่ช่วยกันสรุ ปไว้หน้าชั้น
เรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่น ครู แนะนําเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอ่านบทความ เรื่ อง คิดก่อนโพสต์ & แชร์ แต่ละย่อหน้าอีกครั้ง
ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
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6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม อ่านบทความ เรื่ อง คิดก่อนโพสต์ & แชร์ ค้นหาส่ วนขยายใจความ
สําคัญของแต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาเล่าเรื่ องที่สรุ ปได้หน้าชั้นเรี ยน จากนั้นให้สมาชิก
กลุ่มทุกคนอ่านข้อความที่สรุ ปไว้ในใบงานของตนเองในใจ
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มพูดแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับบทความ เรื่ อง คิด
ก่อนโพสต์ & แชร์ ว่านักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย อย่างไร
12. ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอความคิดเห็นของกลุ่มที่สรุ ปไว้
13. ครู ติชม ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง คิดก่อนโพสต์ & แชร์
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง คิดก่ อนโพสต์ & แชร์
เพื่อนบนออนไลน์กลายเป็ นช่องทางของสัมพันธภาพที่ทุกคนใช้อย่างแพร่ หลาย ทั้งเพื่อน
ที่รู้จกั กัน ใช้การแลกเปลี่ยนผ่านออนไลน์ ช่วยให้สื่อสารทั้งเรื่ องความสนใจ ข่าวสาร กิจกรรม
กับเพื่อนได้อย่างต่อเนื่ อง ทุกคนมีวงพูดคุ ยกับเพื่อนมากกว่าหนึ่ งกลุ่ม นอกจากเพื่อนที่รู◌้จกั กัน
ยังมี เพื่อนที่ ไม่รู้จกั แต่รับเข้ามาตามกลุ่มสนใจที่ เข้าไปเป็ นสมาชิ กแลกเปลี่ยนพูดคุ ยกัน ภาพการ
เชื่ อมต่อของคนบนโลกจึงไม่จาํ กัดกันด้วยระยะทางอีกต่อไป เรื่ องที่เคยรับรู ้ อยูใ่ นบ้าน ในชุ มชน
เล็ก อาจขึ้นมาปรากฏให้คนได้เห็นพร้อมกันในเวลาไม่กี่วนิ าที
การโพสต์และแชร์ กลายเป็ นความสามารถพื้นฐานที่ ทุกคนทําได้อย่างรวดเร็ ว และด้วย
ความรวดเร็ ว เราจึงเห็นการส่ งผ่านข้อมูลมหาศาลในแต่ละวัน กระบวนการในการกลัน่ กรองและ
ตัดสิ นใจต่อข้อมูลจํานวนมากทําไปพร้ อมกับภารกิ จที่ตอ้ งทําในแต่ละวัน เราจะได้เห็ นเพื่อนบาง
คนส่ งข้อมูลเข้ามาผิดกลุ่ม เป็ นเรื่ องเล็ก ๆ ที่น่ารักที่อาจได้เห็นคุณแม่เผลอคุยกับคุณลูกในกลุ่มไลน์
เพื่อนของแม่ เมื่อรู ้ตวั เจ้าตัวก็ขอโทษในความพลั้งเผลอ แต่ผลกระทบของการโพสต์และแชร์แบบ
ไม่ทนั ได้กรองอาจมากกว่าที่คิด
หลายคนโพสต์เรื่ องเกี่ ยวกับตนเองเกือบตลอดเวลาในทุกกิ จกรรม ไปกินข้าว ไปเที่ยว ไป
ทํางาน ไปเดิ นเล่น อยู่บา้ น มี ลูก ลู กน่ ารัก เริ่ ม พูด เริ่ มเดิ น ลู กเรี ยนจบ ลู กแต่งงาน เจออะไร เกิ ด
อะไรขึ้นก็โพสต์ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ถ้าเป็ นการบอกเล่าให้ได้พอรู ้ และร่ วมไปกับประสบการณ์ ใน
ฐานะเพื่อน คงทําให้เพื่อนทุกคนยินดีไปด้วยกัน แต่ถา้ จํานวนโพสต์เริ่ มมาก โดยเฉพาะในแต่ละ
ครั้งแต่ละวัน คงต้องหัดใช้อลั บั้ม เพื่อนจะเลือกได้เองว่าจะดูพอรู้ หรื ออยากจะกดเข้าไปดูเป็ นหลาย
สิ บรู ป ถ้าเป็ นช่วงกําลังเห่อ โพสต์เยอะไปบ้าง แต่ช่วงอื่นเว้นระยะ เพื่อนก็คงพอเข้าใจได้
การโพสต์เรื่ องตนเองมีขอ้ ควรระวัง ข้อแรกคือ เรื่ อง ความเป็ นส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นกฎพื้นฐาน
ที่เด็กทุกคนต้องเรี ยนรู ้ การปรากฏบนออนไลน์แพร่ กระจายได้เร็ ว ไม่สามารถควบคุมได้ ภาพอาจ
ถู ก นํา ไปใช้ต่อ และตามแก้ไขได้ย าก อย่างกรณี ข องนางแบบที่ เคยเป็ นพรี เซนเตอร์ ใ ห้ ส ถาน
ศัลยกรรมความงามที่ถูกส่ งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนเจ้าตัวต้องตกอยูใ่ นความตึงเครี ยด ไม่เฉพาะคน
ที่มีชื่อเสี ยงที่ถูกละเมิดเรื่ องการใช้ภาพ คนทัว่ ไปก็อาจถูกตัดต่อภาพไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ภาพส่ วนตัวที่ถ่ายด้วยอารมณ์ ขณะหนึ่ง การตัดสิ นใจโพสต์ดว้ ยอารมณ์ ภาพที่
ปรากฏอาจคงอยู่ระยะยาว และอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากคนทั้งที่รู้จกั และไม่รู้จกั และไม่รู้ว่าใน
ระยะยาวภาพส่ วนตัวเหล่านี้จะกลับมากระทบต่อตนเองในภายหลังอย่างไร สําหรับคนที่แชร์ ก็ควร
เรี ยนรู ้ ว่าการแชร์ ภาพที่ แสดงถึ งความทุ กข์ของคนอื่ นเป็ นมารยาทบนออนไลน์ ของการใช้พ้ื นที่
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ร่ วมกันที่จะไม่ส่งต่อภาพทางลบที่มีผลกระทบต่อบุคคล โดยเฉพาะกระทบต่อเด็กที่เขาอาจยังไม่
สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวติ ของเขาได้
คนที่ชอบโพสต์ภาพมาก ๆ ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่ามีผลต่อความรู ้ สึกของตนเองมากน้อย
ขนาดไหน ถ้าการโพสต์ภาพมีผลต่อความรู ้ สึกของตนเองมาก อยากแสดงออกมาก อยากให้คน
รับรู ้ อยากให้คนชื่ นชม อยากเป็ นที่ยอมรับ เปรี ยบเทียบตนเองกับคนอื่นบ่อย ๆ เปรี ยบเทียบแล้ว
มากระทบความรู ้สึกของตนเอง ให้เริ่ มตั้งหลักกับการใช้ชีวิตออนไลน์ ลดการใช้งานลง หันมามี
กิจกรรมที่ช่วยให้ตนเองรับรู ้ มีความสุ ขกับตนเองให้มากขึ้น มัน่ ใจมากขึ้น ค่อยกลับไปตั้งหลักใช้
งานต่อ
ปั ญหาที่ กระทบอีกประการมาจาก การรับข้อมูลจากแหล่งที่ ไม่สามารถอ้างอิงได้ ทําให้
เกิดการส่ งต่อจนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่ งผูใ้ ช้งานควรไตร่ ตรองหรื อหยุดสักนิ ดก่อนจะส่ งต่อข้อมูล
ออกไปว่า ข้อ ความที่ ไ ด้รับ เชื่ อ ถื อได้ระดับ ไหน ถ้าเป็ นภาพ เป็ นการตัด ต่ อ หรื อ ไม่ ถ้า ยัง ไม่
สามารถเชื่ อถื อได้หรื อระดับ ตํ่ามาก ควรเลี่ ยงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแชร์ ข ้อมู ล ที่ ไม่ถู กต้อง
ข้อมูลบางประเภทแม้จะมีขอ้ เท็จจริ ง แต่เป็ นการส่ งข้อความหรื อภาพที่เกิดผลกระทบทางลบต่อ
บุคคลหรื อสังคม การหยุดส่ งต่อเป็ นการส่ งสัญญาณให้เกิดการร่ วมใช้งานออนไลน์อย่างมีความ
รับผิดชอบ คิดเสมอว่าหากเกิ ดเรื่ องแบบเดี ยวกันกับตัวเราหรื อคนที่เราใกล้ชิด เราจะรู ้สึกอย่างไร
บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่สร้างภาพตอกยํ้าเชิ งลบในสังคมให้กลายเป็ นความเคยชินทางสังคม การละเมิด
ผูอ้ ื่นโดยไม่คาํ นึ งถึ งสภาพจิตใจ ตราบาปที่เกิดขึ้นในระยะยาวจะยิ่งก่อให้เกิดความคุ น้ ชิ นกับการ
คิดและสนใจแต่เรื่ องของตนเอง ลดความใส่ ใจต่อคนที่ลาํ บากกว่า อ่อนแอกว่า หรื อไม่มีโอกาสที่
จะมามีที่ยนื ทางสังคม
เรื่ องสนุ กในการส่ งต่อหรื อเพื่ อสนองความต้องการระยะสั้ น เป็ นเรื่ องที่ ต้องอาศัยความ
ตระหนักร่ วมกันในสั งคม ว่าพื้นที่ ออนไลน์ เป็ นพื้นที่ ส าธารณะที่ เข้ามาใช้งานร่ วมกัน การรั บ
ข้อ มู ล ที่ ม ากเกิ น ในแต่ ล ะวัน ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กรั บ ข้อ มู ล และการตัด สิ น ใจการใช้ง านอย่า ง
พอเหมาะ ร่ วมกับการยังคงกิจกรรมในแต่ละวันที่ปลอดจากการรับข้อมูลแบบทางเดี ยว ช่ วยให้
การเลื อกข้อมู ลทําได้ดีข้ ึ น และทําให้หยุดคิ ดตัดสิ นใจก่ อนการส่ งต่ อ ตัวเราไม่เป็ นคนที่ ท าํ ให้
ข้อมูลที่เป็ นขยะ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมต้องถูกส่ งออกไป ยุคสมัยนี้ ไม่ตอ้ งกลัวตกข่าว ไม่ตอ้ ง
รี บ ข้อมูลไม่จริ งอยูไ่ ม่นาน ถ้าไม่ช่วยกันส่ งต่อก็หายออกจากหน้าจอไปเอง.

จาก “คิดก่อนโพสต์ & แชร์ ,” โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร, 2559, HealthToday, 179, น. 30-31.
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ใบงาน เรื่อง คิดก่ อนโพสต์ & แชร์
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนจัดกลุ่ม 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกบทความ แล้วอ่านอย่างคร่ าว ๆ ว่าเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความที่ได้วา่ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของเรื่ อง
4. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนสรุ ปแนวคิดหลักของเรื่ องที่ช่วยกันสรุ ปไว้หน้าชั้น
เรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่น ครู แนะนําเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอ่านบทความแต่ละย่อหน้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อค้นหาประโยคใจความ
สําคัญ
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอ่านบทความ แล้วช่วยกันค้นหาส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละ
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ย่อหน้า

ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาเล่าเรื่ องที่สรุ ปได้หน้าชั้นเรี ยน จากนั้นให้
สมาชิกกลุ่มทุกคนอ่านข้อความที่สรุ ปไว้ในใบงานของตนเองในใจ
9. ครู ติชมและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องที่นกั เรี ยนสรุ ป
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ให้นกั เรี ยนทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความว่า ความรู ้ที่ได้จากบทความ
นั้นนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวติ ประจําวันของนักเรี ยน
12. ครู สุ่มนักเรี ยน 4 คน ให้พดู แสดงความคิดเห็นตามที่ได้เขียนไว้
13. ครู ติชม ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง สยามสแควร์ 3 ทศวรรษความทรงจําย่านวัยรุ่ นกลางกรุ ง
2. บทความ เรื่ อง เดินกันดีกว่า (วิง่ )
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “สยามสแควร์ 3 ทศวรรษความทรงจําย่านวัยรุ่นกลางกรุง”
“สยามสแควร์ ” เป็ นศูนย์การค้าแนวราบสุ ดฮิตของวัยรุ่ นชาวกรุ งมาตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั
นิยมใช้เป็ นแหล่งนัดพบ เหล่สาว ดูหนัง ฟั งเพลง แต่งตัวประชันกัน ไปจนถึงแมวมองคอยจ้องชวน
วัยรุ่ นหน้าตาดี เข้าสู่ วงการนางแบบนายแบบและบันเทิง ด้วยความที่อยู่ใกล้สถาบันการศึ กษา มี
สถานกวดวิชา ร้ านค้าแฟชั่น อาหารการกิ นแบบทันสมัย เป็ นที่ นัดเดตสําหรับ หนุ่ มสาวแรกรุ่ น
รวมทั้งเป็ นที่ทาํ งานของออฟฟิ ศชั้นนํา ทําให้สยามสแควร์ มีชีวิตชี วาและมีความหมายในความทรง
จําของวัยรุ่ นวัยทํางานต่อเนื่องมาตลอด
ปี 2527 หนังไทยบันทึ กสี สันของไลฟ์ สไตล์หนุ่ มสาวยุคนั้นไว้ในเรื่ อง “สยามสแควร์ ”
กํากับโดย ศุภกั ษร นักเขียนนิ ยายชี วิตรักนักศึกษา นําแสดงโดย วงศกร รัศมีทตั (ต้น แมคอินทอช)
และอนุ ส รา จัน ทรั งษี (กบ) นางเอกลุ ค คิ ก ขุน่ ารั ก แบบญี่ ปุ่ น ร่ วมด้วยสุ ริวิภา กุ ล ตังวัฒ นา (หนู
แหม่ม) วิทยา ศุภพรโอภาส (เสี่ ยแหบ ในปั จจุบนั ) และอรรถพล ประเสริ ฐยิง่ (อู๋ แมคอินทอช) ที่ทาํ
เพลงประกอบทั้งเรื่ อง โดยเฉพาะ “แม่น้ าํ นิ รันดร์ ” เป็ นเพลงนําและยังปรากฏในหนังเป็ นฉากร้ อง
เพลงในคอนเสิ ร์ตของต้น-วงศกร ที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับเรื่ องราวของการพบรักกับนางเอกที่เชี ยงใหม่
และจูบ แรกของทั้งสอง “แม่น้ ํานิ รันดร์ ” เป็ นเพลงในอัลบั้มชุ ด “ซึ่ งกันและกัน” และเป็ นอัลบั้ม
สุ ดท้ายของวงแมคอินทอช เพลงนี้ แต่งโดย นที สี ทนั ดร หรื อ แม่ชอ้ ยนางรํา (สันติ เศวตวิมล) ส่ วน
ฉากจบเป็ นภาพพระอาทิ ต ย์ข้ ึ น ยามเช้าที่ ส ยามสแควร์ พระเอกกับ นางเอกมาเจอกัน บนกลาง
สะพานลอยแถวหน้าโรงหนังสยาม เห็นรถวิ่งบนถนนด้านล่างทั้งหกเลน สร้างโดยสหมงคลฟิ ล์ม
ใช้สยามสแควร์ เป็ นฉากรองรับเหตุการณ์ ของวัยรุ่ นสาวแสบย่านสยามสแควร์ ที่หลงใหลในเสี ยง
ของดี เจแหบเสน่ ห์อย่าง วิทยา ศุภพรโอภาส จนถึ งขั้นตามไปเที่ยวเชี ยงใหม่ แล้วนางเอกก็ไปเจอ
หนุ่ ม หล่ อในป่ าห้ วยนํ้าค้าง (ต้น -วงศกร) ที่ ใฝ่ ฝั น จะเป็ นนัก ร้ องนัก ดนตรี ที่ ห วังจะมาร้ องเพลง
ประกวดในกรุ งเทพฯ
สยามสแควร์ ยงั เป็ นสถานที่ ที่นิยมถ่ายทํามิวสิ ควิดีโออยู่หลายเพลง อาทิ Gosssip ของวง
เกิร์ลลี่ เบอร์ รี่, เพลง SAY Hi ของฟิ ล์ม รัฐภูมิ, “กันและกัน” ของคิว วงฟลัวร์ และเพลง “ลําพัง” ของ
วงเบิร์น ฯลฯ
จนในปี พ.ศ. 2550 สยามสแควร์ ถูกใช้เป็ นฉากหลังของหนังเรื่ อง “รักแห่ งสยาม” อีกครั้ง
กํากับโดยชู เกี ยรติ ศักดิ์วีระกุล นําแสดงโดย สิ นจัย เปล่งพานิ ช, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ทรงสิ ทธิ์ รุ่ ง
นพคุณศรี และ แจ้งเกิดให้ มาริ โอ้ เมาเร่ อ, วิชญ์วสิ ิ ฐ หิ รัญวงศ์กุล, กัญญา รัตนเพชร์ และ อธิ ชา พงศ์
ศิลป์ พิพฒั น์ ทําให้เราได้ประทับใจกับสยามฯ ในอีกยุคสมัยหนึ่ ง หนังทุนสร้ าง 17 ล้านบาท ใช้
สยามสแควร์ เป็ นฉากหลังของเนื้ อหาส่ วนใหญ่ ฉากที่ถ่ายทํายากฉากหนึ่ ง คือ บริ เวณลานนํ้าพุเซ็ น

77
เตอร์ พอยต์ ที่โต้งบอกเลิกกับโดนัท ซึ่ งต้องถ่ายทําในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น. มีผคู ้ นพลุกพล่าน
อีกทั้งมีเสี ยงดังจากจอเช็คเกอร์ สกรี น ทําให้ทีมงานและนักแสดงไม่มีสมาธิ ... หนังทํารายได้ถึง 42
ล้านบาท
Siam Square หรื อเรี ยกกันว่า สยาม มีเนื้อที่ 63 ไร่ ไปมาสะดวกด้วยรถไฟฟ้ า รถเมล์ ตั้งอยู่
บนหัวมุมถนนพญาไท และถนนพระราม 1 ด้านหลังติดกับถนนอังรี ดูนงั ด์ และด้านทิศตะวันออก
ติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งติดกับห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครอง และอีกด้านหนึ่ งติด
กับสยามเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เป็ นพื้นที่ในความดูแลของสํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย ประกอบด้วยโรงหนังเด่ น ๆ อย่าง สยาม ลิ โด สกาล่ า ที่ กลายเป็ นตํานานโรงหนัง
แบบสแตนต์อะโลน มีร้านค้าแฟชัน่ ทันสมัย ร้านหนังสื อ เทปเพลง กิ ฟท์ช็อป ไอซ์สเก็ต โบว์ลิ่ง
ร้านกาแฟ ร้านอาหารสุ ดฮิป ร้านตัดผมสุ ดหรู และฮาร์ ดร็ อคคาเฟ่ มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมสมัยนิยม
ของไทยมาทุกยุค เป็ นย่านที่มีการทดลองสิ นค้า กิจกรรมการตลาดแบบแปลกใหม่และเข้มข้นที่สุด
แห่ งหนึ่ ง มีจาํ นวนคนเดินในสยามสแควร์ ในวันธรรมดาเฉลี่ยวันละ 20,000 คน วันหยุดไม่ต่าํ กว่า
50,000 คน แต่ละคนมีกาํ ลังซื้ อเฉลี่ย 1,000 บาท/ครั้ง/คน สยามสแควร์ มีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง
ตัว ตึ ก อาคารและภู มิ ท ัศ น์ ต่ า ง ๆ ตามยุค ปรั บ เพิ่ ม สื่ อ โฆษณาผ่า นจอโทรทัศ น์ เกื อ บทุ ก จุ ด มี
โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์อยูย่ คุ หนึ่งจนหมดสัญญาลงกลายเป็ นโครงการ “ดิจิตอล เกตเวย์” ฯลฯ
ล่าสุ ดในปี นี้ สหมงคลฟิ ล์มอนุ มตั ิสร้างหนังไทยชื่ อ “สยามสแควร์ ” อีกครั้ง ที่เป็ นเรื่ องราว
ของวัยรุ่ น 10 คน ที่ ถ่ายทอดเรื่ องราวของความสนุ ก ความรัก มิ ตรภาพ และความกลัว โดยมีฉาก
หลังเป็ นสยามสแควร์ ในมุมมองแปลกใหม่ นําแสดงโดย อุม้ -อิษยา ฮอสุ วรรณ, ภีม-ธนบดี ใจเย็น,
ปลื้ ม ปุริม, เบสท์ ณัฐสิ ทธิ์ , เอิร์ธ อติคุณ ฯลฯ ผลงานกํากับของไพรัช คุ ม้ วัน ผูก้ าํ กับ “รักจัดหนัก
ตอนไปเสม็ด” และยังเป็ นผูก้ าํ กับ ภาพให้ Mary is happy, Mary is happy, ติดตาม อารมณ์ ถวิลหา
จากสถานที่ นัดพบของหนุ่ มสาวได้ต่อไปว่าจะเปลี่ ยนไปตามยุคสมัยอย่างไร เวลาเปลี่ ยน ใจคน
เปลี่ยน สิ่ งแวดล้อมก็เปลี่ยน ไม่มีอะไรจีรัง.

(ตัดตอนจาก บทความเรื่ อง ““สยามสแควร์ 3 ทศวรรษความทรงจําย่านวัยรุ่ นกลางกรุ ง”” คอลัมน์
ตํานานมายา โดย หนึ่งเดียว นิตยสาร ออล แม็กกาซี น ปี ที่ 12 ฉบับที่ 01 พฤษภาคม 2560 หน้า 7071)

78

บทความ เรื่อง “เดินกันดีกว่ า (วิง่ )”
เราคงรู ้กนั แล้วว่า การออกกําลังกายใช้พลังงาน และแหล่งที่มาของพลังงานในร่ างกายมี 2
ส่ วน คือ ไขมันกับคาร์ โบไฮเดรต สิ่ งที่ชี่ให้เห็นคือ หากมองเฉพาะ “การเผาผลาญไขมัน” จะพบว่า
การวิ่งเหยาะ ๆ เผาผลาญไขมันเป็ นสัดส่ วนสู งที่สุดเมื่อเทียบกับการวิ่งทัว่ ไปและการวิ่งเร็ ว คือคิด
เป็ นร้ อยละ 70 ของแหล่งที่มาของพลังงาน มากกว่าการวิ่งทัว่ ๆ ไป (ร้ อยละ 50) และการวิ่งสปี ด
หรื อวิง่ เร็ ว (ร้อยละ 10)
ที่น่าประหลาดใจมากที่สุด คือ การเดินเผาผลาญไขมันได้เท่ากับหรื อมากกว่าการวิง่ เหยาะ
คือใช้ไขมันเป็ นร้อยละ 70-85 ของแหล่งที่มาของพลังงาน ถ้าข้อมูลนี้ เป็ นข้อเท็จจริ ง แม้วา่ การเดิน
จะเผาผลาญไขมันกับคาร์ โบไฮเดรตโดยรวมเพียง 5 แคลอรี ต่อนาที น้อยกว่าการวิ่ง (9, 13 และ 20
แคลอรี ต่อนาที เมื่ อวิ่งเหยาะ วิ่งทัว่ ไป และวิ่งเร็ ว) แต่ก็เผาผลาญไขมันในสัดส่ วนที่ สูงกว่า น่ าจะ
ดีกว่าสําหรับการลดนํ้าหนัก
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ เป็ น FAKE (เท็จ) หรื อ FACT (จริ ง) ผูเ้ ขียนจึง “เช็กก่อนแชร์ ” ด้วย
การสอบถามกับ รศ.ดร.รุ่ งชัย ชวนไชยะกุล ผูเ้ ชี่ ยวชาญการออกกําลังกายเป็ นรายโรค/รายบุคคล
ตามสรี ระร่ างกาย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งได้รับเชิ ญจากมูลนิ ธิหมอชาวบ้านไปบรรยายเรื่ อง “รั ก
ตนเอง รักสุ ขภาพกับการออกกําลังกาย เมื่อไร อย่างไร ให้ถูกต้อง ปลอดภัย” ที่อาคารศูนย์เรี ยนรู ้สุข
ภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ที่ผา่ นมา
ดร.รุ่ งชัย อธิ บายว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว การเดิ นถื อว่าเป็ นการใช้ความหนักใน
การออกกําลังกายไม่มาก(low intensity) ทําให้ได้ระยะทางไกลกว่าและเผาผลาญไขมันมากกว่าแป้ ง
ในขณะที่การวิง่ เป็ นการใช้ความหนักในการออกกําลังกายที่มากกว่าและเหนื่อยเร็ วกว่า เราจึงวิง่ ไป
ไม่ได้ไกลหรื อนานพอที่ไขมันจะถูกนําออกมาใช้ เมื่อพิจารณาลําดับการใช้พลังงานจะพบว่าไขมัน
จะถูกใช้มากเมื่อเราวิ่งต่อเนื่ องนาน 30 นาที ดังนั้น การวิ่งเร็ ว ๆ และไม่ถึง 30 นาที แล้วหยุดจึงลด
ไขมันไม่ได้
ที่สังคมกําลังลุ่มหลงอยูใ่ นขณะนี้ คือ การฝึ กอย่างเข้มข้นหรื อออกกําลังกายอย่างหนักหน่วง
ในช่ วงเวลาสั้ น ๆ มัก เรี ยกชื่ อย่อว่า HIIT (High Intensity Interval Training) ว่าเป็ นวิธีที่ เผาผลาญ
ไขมันได้มากในเวลาอันสั้น นี่ เป็ นความเข้าใจผิด เพราะการออกกําลังกายแบบนี้ หนักมากจนผูอ้ อก
กําลังกายต้องหยุดก่อนทําได้ถึง 30 นาที (มีการบอกข้อดีของ HIIT คือลดไขมันได้มากในเวลาเพียง
20 นาที ) ร่ างกายจะเอาพลังงานมาใช้จากคาร์ โบไฮเดรต ผลที่ ได้คือการฝึ กกล้ามเนื้ อไม่ตรงกับที่
โฆษณากัน
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สําหรั บ คนสู งวัย สิ่ งที่ ร่างกายต้องพัฒ นาคื อ ความทนทาน (endurance) ดังนั้น การเดิ น
โดยเฉพาะการเดิ นเร็ ว (brisk walking) จึงเป็ นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูส้ ู งวัย เพราะเมื่ อ
ออกกําลังกายด้วยจังหวะที่ ช้ากว่าก็ จะใช้เวลานานกว่า และได้ผลทางอ้อมคื อ หัวใจจะถู กสั่งให้
ทํางานนานแบบทนทานไปด้วย
มาเดิ น กัน ให้ ม าก ๆ เป็ นวิ ธี เผาไขมัน -ลดนํ้ าหนั ก และออกกํา ลั ง กายกัน เถิ ด ครั บ
โดยเฉพาะท่านผูส้ ู งวัยทั้งหลาย
(ปรับจาก “เดินกันดีกว่า (วิ่ง)” โดย กวิน ชุ ติมา จาก นิ ตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 457 พฤษภาคม
2560 หน้า 58-59)
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ใบงาน บทความ เรื่อง สยามสแควร์ 3 ทศวรรษความทรงจําย่ านวัยรุ่ นกลางกรุง
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน บทความ เรื่อง เดินกันดีกว่า (วิง่ )
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ ธี การหาประโยคใจความสําคัญ
และส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนจับคู่ อ่านบทความเรื่ อง งมงาย ? อย่างคร่ าวๆ แล้วช่วยกันบอกว่าเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนแต่ละคู่ช่วยกันจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง งมงาย ? ว่ามีเนื้ อหา
เกี่ยวกับอะไร แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของเรื่ อง
4. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่นาํ เสนอแนวคิดหลักของเรื่ องหน้าชั้นเรี ยน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคู่อื่น ครู แนะนําเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนแต่ละคู่อ่านบทความเรื่ อง งมงาย ? แต่ละย่อหน้าอีกครั้งหนึ่ง ค้นหาประโยค
ใจความสําคัญ
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6. นักเรี ยนแต่ละคู่อ่านบทความ เรื่ อง งมงาย ? ค้นหาส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละ
ย่อหน้า

ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่เล่าเรื่ องที่สรุ ปได้หน้าชั้นเรี ยน
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ให้นกั เรี ยนทุกคนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เรื่ อง งมงาย ?
12. ครู ติชม ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
13. นักเรี ยนแต่ละคู่อ่านบทความ เรื่ อง ดูแลผูส้ ู งอายุสมองเสื่ อม: หมากรุ ก ไพ่ และป้ ายชื่อ
ค้นหาประโยคใจความสําคัญ และส่ วนขยายใจความสําคัญ
14. ครู สุ่มนักเรี ยน 3 คู่ นําเสนองาน นักเรี ยนที่เหลือช่วยกันเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง งมงาย ?
2. บทความ เรื่ อง ดูแลผูส้ ู งอายุสมองเสื่ อม : หมากรุ ก ไพ่ และป้ ายชื่อ
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง งมงาย ?

“งมงาย” คําสั้น ๆ ที่สร้างการถกเถียงในสังคมมายาวนาน แต่ในสังคมที่มีการถกเถียงก็ดู
เหมื อนจะมี ขอ้ คิดเกิ ดขึ้ นบ้าง ดี กว่าการยอมรั บและยอมตามอย่างไม่มีขอ้ สงสัย ในสังคมไทยมี
กรอบความเชื่ อที่ อยู่ในสังคมเกี่ ยวกับอํานาจเร้ นลับ ความศักดิ์ สิ ทธิ์ เครื่ องราง ของขลัง ที่ อาจ
บันดาลให้ท้ งั โชคลาภความก้าวหน้า ยศศักดิ์หรื อแม้แต่ความต้องการอื่น ๆ เช่น อยากมีคู่ อยากได้
ของหายคืน และไม่วา่ จะอยากได้อะไรก็สามารถร้องขอจากสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ตามความเชื่ อได้ ในอดี ต
ทุกสังคมมี ส่ิ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ยึดถื อ ให้ความคุ ม้ ครอง มี การทําพิธีกรรมที่ทาํ ให้สามารถเชื่ อมโยงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาสู่ การดําเนิ นชี วิต ในปั จจุบนั มีความแตกต่างหลากหลายกันไปแต่ยงั คงเห็นร่ องรอย
ของความเชื่ อทั้งในรู ปแบบดั้งเดิ ม และการสร้างรู ปแบบใหม่ ๆ ให้เทียบเคียงกับการดําเนิ นชี วิต
ปั จจุบนั ได้มากยิง่ ขึ้น
ในทางจิ ตวิท ยามนุ ษ ย์มี ส่ิ งที่ ส ามารถควบคุ ม ได้และไม่ ได้ ความเชื่ อว่าควบคุ ม ได้หรื อ
ควบคุ มไม่ได้ไม่เท่ากันในแต่ละคน ส่ งผลต่อความคิด ความเชื่ อ และการดําเนิ นชี วิต ความคิดว่า
ควบคุ มได้มี 2 แบบ แบบหนึ่ งเชื่ อว่า ความสําเร็ จสิ่ งที่ เกิดขึ้นในชี วิต ตนเองสามารถควบคุ มได้
อีกแบบเชื่อว่า สิ่ งที่อยูน่ อกตัวสามารถบันดาลให้เกิดสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นกับชีวิต ตัวอย่างเช่น คนที่ได้รับ
ตําแหน่ งและเชื่ อในตนเอง จะมองจากความสําเร็ จของการทํางานที่ ได้ทุ่มเท หากเชื่ อจากปั จจัย
ภายนอกมากกว่า จะมองว่าเป็ นโชค จังหวะหรื อแม้แต่ผลจากสิ่ งอื่น ความเชื่ อว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นใน
ชี วิ ต มาจากการควบคุ ม ตนเอง เป็ นผลมาจากการถู ก ฝึ กมาให้ เชื่ อ ในตนเอง เป็ นการฝึ กให้
รับ ผิดชอบต่ อผลแห่ งการกระทําของตนเองแทนการรอคอยสิ่ งที่ อยู่ภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้
แต่พ้นื ฐานคนเรามักกังวลใจในเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ้นและอยากจะมัน่ ใจว่าสิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจะ
มีแต่เรื่ องที่ ดี ไม่อยากเจอกับสิ่ งที่ไม่ดีในชี วิต หรื อบางช่ วงเวลาชี วิตพบกับปั ญหาหรื ออุ ปสรรค
รู ้สึกท้อถอย อยากให้เรื่ องไม่ดีผา่ นไปและมีเรื่ องที่ดีเข้ามาแทน ความกังวลใจเหล่านี้ทาํ ให้เริ่ มมอง
หาสิ่ งที่ อยู่นอกการควบคุ มได้ของตนเองเข้ามาเหมื อนเป็ นสิ่ งที่ ช่วยเสริ มให้มีกาํ ลังใจ ลดความ
กังวลลง บางครั้งไม่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงต่อสถานการณ์ ที่เผชิ ญอยู่ แต่ก็รู้สึกว่าได้ทาํ ในสิ่ งที่
อุ่นใจ แต่ถา้ เกิดเปลี่ยนไปเป็ นเรื่ องดีเข้ามาในชีวติ โดยเฉพาะคนที่เชื่อในอํานาจนอกตนเองอยูแ่ ล้ว
จะยิ่งเสริ มความเชื่ อมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการได้รางวัล ในทางตรงข้ามเวลากังวลใจก็อด
คิ ด ไม่ ไ ด้ว่า เป็ นเพราะไม่ เคารพในสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ชี วิต ตนเอง ซึ่ งเป็ นตามหลัก การถู ก ลงโทษ
ความคิดความเชื่ อแบบนี้ จึงฝั งลึ กในพฤติกรรมที่ ไม่สามารถหักล้างได้ง่ายทั้งในตัวบุคคลและใน
สังคม
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สําหรับเด็ก การได้รับการปลูกฝังให้เชื่ อมัน่ ในผลแห่ งการกระทําของตนเอง น่าจะช่วยให้
เขาดําเนิ น ชี วิตได้อ ย่างมี ค วามสุ ข มี ค วามรั บ ผิดชอบในผลของการกระทําของตนเอง เชื่ อใน
ความสามารถของตนเอง แม้เมื่อมีปัญหาที่ตอ้ งเผชิญก็จะเลือกที่จะยอมรับและใช้ความสามารถที่มี
อย่างเต็มที่ ที่สําคัญมักเป็ นคนมุ่งมัน่ ทําในสิ่ งที่ตนเองต้องการให้ประสบความสําเร็ จ ในขณะที่การ
ปล่อยให้เด็กรับรู ้และตามความเชื่ อที่มีอยูว่ า่ มีผลต่อชีวิตตนเองมากจนขาดความเป็ นอิสระ เด็กจะ
มีโอกาสที่เจอปั ญหาแล้วรู ้ สึกว่าตนเองโชคร้ าย รู้ สึกหมดหวังได้ง่าย รอให้ส่ิ งอื่นมากําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
ที่สําคัญพ่อแม่ ครอบครัวต้องช่วยให้เด็กเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่บางขณะมีกระแส
ความสนใจในสิ่ งศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ถูกสร้ างขึ้นมา โดยเฉพาะยุคที่ ทาํ การตลาดกับความเชื่ อและความ
กังวลใจของคน เรื่ องบางเรื่ องเป็ นกระแสที่ถูกปั่ นขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ งแล้วหายไปตามเวลา และ
มีส่ิ งใหม่ที่สร้างขึ้นมาเป็ นวัฏจักรของการเล่นกับความเชื่ อของคนในสังคม วิธีที่ช่วยให้เด็กเข้าใจ
ได้มาจากพ่อแม่เป็ นต้นแบบที่ดี ใช้แนวทางปฏิบตั ิตามหลักศาสนาที่เคารพ ถ้าเป็ นเด็กโตพูดคุยให้
เด็กเข้าใจว่าสังคมอาจมีกลุ่มคนที่ยงั เชื่ อในสิ่ งเหล่านี้ ไม่จาํ เป็ นต้องต่อต้านขัดแย้ง ถ้าหากมีเรื่ องไม่
สบายใจ อยากได้ส่ิ งยึดเหนี่ ยว นอกจากตนเอง ครอบครัว การทําตามวิธีปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ ม
ได้ เช่น ในศาสนาพุทธใช้การสวดมนต์ การทําบุญ เป็ นต้น
เวลาที่เด็กเกิดปั ญหา ไม่กล่าวหาว่าเป็ นมาจากสิ่ งนอกตัวทําให้เกิดขึ้น เช่น หกล้มเพราะผี
ผลัก ไม่ปลูกฝั งว่าชี วิตเป็ นเรื่ องโชคชะตา สิ่ งต่าง ๆ ในชี วิตไม่สามารถกําหนดได้ ในทางตรงข้าม
การทํางานหนัก มีเป้ าหมาย ตั้งใจทํา ย่อมได้รับผลจากการกระทํา เด็กที่ได้รับการปลูกฝังให้มีความ
เชื่ อในตนเอง มี แนวโน้มจะประสบความสําเร็ จมากกว่า อย่างไรก็ตามการเป็ นคนเชื่ อในตนเอง
ต้องมีความสามารถที่ผอ่ นคลายตนเองได้ ไม่ใช่กดดันตนเองตลอดเวลา เมื่อมีผลบางอย่างที่ไม่ดี
เกิดขึ้น เอาแต่โทษตนเองจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ พ่อแม่เป็ นคนที่ช่วยให้เด็กมีพลังในการเชื่ อว่า
ตนเองสามารถทําสิ่ งที่เป็ นเป้ าหมายได้ ฝึ กให้มีความรับผิดชอบตามวัย และให้เวลาสําหรับการเล่น
การทํากิจกรรมตามความสนใจ สามารถอยูต่ ามลําพัง ดูแลตนเองได้
การมี ความเชื่ อหรื อไม่เชื่ อ ไม่ใช่ การมองแบบสุ ดขั้วว่าดี กบั ไม่ดี แต่เป็ นการเข้าใจสิ่ งที่
เกิ ดขึ้นรอบตัว เลื อกที่ จะมีความเชื่ อมัน่ ทั้งในความสามารถของตนเองและแนวปฏิ บตั ิที่ดีงามใน
สังคมที่สนับสนุนให้มีความสบายใจ และสร้างกําลังใจในการดําเนินชีวติ
(“งมงาย ?” โดย พญ. พรรณพิ ม ล วิปุ ล ากร จิ ต แพทย์เด็ ก และวัย รุ่ น จาก คอลัม น์ MIND &
SPIRIT สุ ขภาพจิต นิตยสาร HealthToday ฉบับ 180 เมษายน 2559 หน้า 34-35)

86
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หากมีเงิ นเหลื อมาก เงิ นควรใช้ไปเพื่อปรับปรุ งสถานที่ บ้าน ห้องนอน หรื อห้องนํ้าของ
ผูส้ ู งอายุมากที่ สุด นอกจากนี้ คือใช้จา้ งงานพี่เลี้ ยงที่ ดี มีใจ มี ความสามารถและผ่อนแรงการดูแล
ผูส้ ู งอายุแทนเราได้ มากกว่าหนึ่งคนยิง่ ดี
หากจะมี อะไรที่ ช่วยป้ องกันสมองเสื่ อมเร็ วเกิ นไปได้บา้ งน่ าจะเป็ น...ไพ่สักสํารั บ ไพ่สี่
หน้าเล่นสี่ คนได้ประโยชน์ท้ งั บริ หารสมองและได้พบปะเพื่อนฝูงหรื อญาติพี่นอ้ งขาไพ่เป็ นระยะ ๆ
การเล่นไพ่บริ หารสมองดี เพราะไพ่เป็ นเกมที่เล่นกับโอกาสและความน่าจะเป็ นที่หลากหลาย ทํา
ให้สัญญาณประสาทตื่นตัว แอคทีฟและชาร์ จพลังงานอยูเ่ สมอ จะดีย่งิ ขึ้นหากมีการลงขันเล็กน้อย
ยํ้าว่าเล็กน้อย เพื่อให้สมองได้ทาํ งานมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็ นภาระที่ตอ้ งคิดคํานวณเพิ่มเติม
หรื อความตื่ นเต้นที่ เพิ่มขึ้น ในชนบทไทย ผูส้ ู งอายุยงั นิ ยมเล่ นไพ่พ อสมควร แต่พ ลาดพลั้งถู ก
จับกุมข้อหาเล่นพนันก็มี
พ้นจากไพ่เป็ น...หมากรุ ก ไม่วา่ จะเป็ นหมากรุ กไทย จีน หรื อฝรั่งได้ท้ งั นั้น เป็ นเกมที่เล่น
กับความน่าจะเป็ นหลายล้านทางยิ่งกว่าไพ่ ดีกว่าที่ไม่มีภาพลักษณ์การพนัน แต่ก็เข้าถึงได้ยากกว่า
ไม่ ว่า จะด้ว ยวัฒ นธรรมหรื อ ฝี มื อ การเล่ น หมากรุ ก มัก ปรากฏในเขตเมื อ งมากกว่า ในชนบท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่ที่มีสวนสาธารณะให้คนสู งอายุมาพบปะกัน เข้าใจว่าวัฒนธรรมเล่น
หมากรุ กสําหรับผูส้ ู งอายุยงั คงเหลืออยู่ มีประโยชน์มาก
การอ่านหนังสื อย่อมดีกว่าการดูโทรทัศน์ เพราะหนังสื อสร้างจินตนาการมากกว่า เวลาคน
สู งอายุอ่านเพชรพระอุมา แต่ละท่านวาดภาพพระเอกนางเอกและป่ าดงพงไพรไปคนละทิศคนละ
ทาง วาดภาพเสื อหรื อช้างกันคนละพันธุ์คนละตัว สมองทํางานไม่หยุดยิ่ง ในขณะที่โทรทัศน์ได้
ประโยชน์เพียงรับข่าวสารเข้ามาแต่เห็นภาพชัด ๆ จะจะ ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถอะไร
การเล่ นแท็บ เล็ ตน่ าจะดี กว่าการดู โทรทัศน์ เพราะแท็บ เล็ตเป็ นการสื่ อสารสองทางหรื อ
อินเตอร์ แอคที ฟ มากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารกับ เพื่อนหรื อคนอื่ น ๆ ในโซเชี ยลมี เดี ย หรื อ
สื่ อสารกับตนเองในบางแอพพลิเคชัน่ ก็ยอ่ มดีกว่านัง่ ซึ มเซาจับเจ่าคนเดียวในบ้านแน่ ๆ
การปลูกต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม้ดอกที่เห็นผลลัพธ์ในเวลาไม่นานนักช่วยได้ ได้ท้งั การ
ออกกําลังกาย การวางแผน ที่สําคัญคือเห็นการเจริ ญเติบโตงอกงามของชี วติ ใหม่ ๆ ตัดกันกับความ
เสื่ อมและความพร้อมที่จะเหี่ ยวเฉาของตนเอง นอกจากบริ หารสมองแล้วยังช่วยเรื่ องบําบัดอารมณ์
เศร้าได้อีก
หากต้องการความสดชื่ นรวดเร็ วแนะนําให้เลี้ ยงสุ นัข เลือกที่น่ารักสุ ดขีดและตัวไม่ใหญ่
เกิ นไปจนกระทัง่ ยามดี ใจสามารถกระโจนกระแทกผูส้ ู งอายุลม้ ขาหักได้ สุ นัขเป็ นเพื่อนที่ ดีที่สุด
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ของมนุ ษย์มีส่วนจริ ง นี่ คือสัตว์ที่ยินยอมเราทุกอย่ง และรักเราอย่างที่สุด ไม่เคยตัดพ้อหรื อพูดจา
ให้เราเสี ยนํ้าใจ ต่างจากลูกหลานที่เผลอทําคนสู งอายุเสี ยใจเป็ นบางครั้ง
แล้ววันที่เสื่ อมมากเสี ยจนไม่รู้วา่ ตนเองเป็ นใครและบ้านอยูท่ ี่ไหนอาจจะมาถึ ง ผูส้ ู งอายุที่
ไม่รู้ว่าตนเองเป็ นใครและบ้านอยู่ที่ไหน แต่ยงั คงความสามารถในการเดิ น ขึ้นรถ จ่ายค่าโดยสาร
แล้วไปที่ใดที่หนึ่งได้เหมือนคนทัว่ ไป ดังนั้นบ้านที่คนชราเดินได้มกั ประสบปั ญหาคนชราหายไป
เสมอ ๆ กว่าจะพบตัวบางครั้งใช้เวลาข้ามวัน จนดึกดื่น และพบที่อีกอําเภอหนึ่ งไกลออกไป การทํา
ป้ ายชื่ อคล้องคอ มัดข้อมือ ปั กชื่ อบนเสื้ อพร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจึงเป็ นวิธีง่าย ๆ ที่ ควรทํา
ไม่เพียงให้พลเมื องดี ช่วยเหลื อเราได้ ผูส้ ู งอายุเองก็สามารถอ่านแล้วระลึ กได้บา้ ง ต่างประเทศมี
นวัตกรรมติดตามตัวผูส้ ู งอายุดว้ ยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์หลากหลายรู ปแบบ หากใครมีกาํ ลังจัดหา
มาได้ก็เป็ นประโยชน์
เมื่อร่ างกายและจิตใจเข้าสู่ วยั ชรา มิหนําซํ้าจะเป็ นวัยชราที่ยาวนานมาก ยาวนานจนอาจจะ
เบื่ อหน่ ายกันไปข้างหนึ่ ง กติ กาสําคัญคื อคนทุ กคนต้องปรั บ ตัว มิ ใช่ ลู กหลานเท่านั้นที่ เป็ นฝ่ าย
ปรับตัว คนชราก็ควรปรับตัวด้วย ไม่เอาแต่ใจจนเป็ นภาระ มีกฎ กติกา มารยาทบางประการที่ควร
ตกลงร่ วมกันเพื่อจะอยูด่ ว้ ยกันได้โดยทุกคนสามารถประคองและดําเนินชีวิตส่ วนตัวของตนเองได้
เหมือน ๆ กัน การดูแลผูส้ ู งอายุตอ้ งการการจัดระบบ มิใช่กตัญ�ูโดยไม่วางแผน

(“ดู แ ลผู ้สู ง อายุส มองเสื่ อ ม: หมากรุ ก ไพ่ และป้ ายชื่ อ ” โดย นพ.ประเสริ ฐ ผลิ ต ผลการพิ ม พ์
จิตแพทย์ จาก คอลัมน์ MIND & SPIRIT สุ ขภาพจิต นิ ตยสาร HealthToday ฉบับ 181 พฤษภาคม
2559 หน้า 70-71)
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ใบงาน
บทความ เรื่อง งมงาย ?
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน
บทความ เรื่อง ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่ อม: หมากรุ ก ไพ่ และป้ายชื่ อ
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึ มเศร้า” อย่างคร่ าวๆ แล้วครู
ซักถามว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึ มเศร้า” ว่า
มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
4. ครู ซกั ถามว่าแนวคิดหลักของเรื่ องคืออะไร ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของ
เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึมเศร้า” แต่ละย่อหน้าอีกครั้ง
ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
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6. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึ มเศร้า” ค้นหาส่ วนขยายใจความ
สําคัญของแต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละคนเล่าเรื่ องที่ตนอ่านและจดบันทึกไว้
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ครู เสนอแนะเพิ่มเติม และ สนทนาซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึ มเศร้า”
12. นักเรี ยนอ่านบทความเรื่ องที่ 2 เรื่ อง AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์ จะเหนื อกว่ามนุษย์
(จริ งหรื อ ?) ค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญ แล้วบันทึกลงในใบงาน
13. ครู สุ่มนักเรี ยน 4 คน นําเสนองาน แล้วให้เพื่อนนักเรี ยนช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง “โลกโซเชียล กับ โรคซึ มเศร้า”
2. บทความ เรื่ อง AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่ามนุษย์ (จริ งหรื อ ?)
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “โลกโซเชียล” กับ “โรคซึมเศร้ า”
ในปั จจุบนั ที่ความสัมพันธ์ทางสังคมเปราะบางมากขึ้น ชี วิตผูค้ นถูกทําให้แยกห่างจากกัน
จนไม่สามารถที่จะสื่ อสารกัน และสร้าง/มีสายใยสัมพันธ์กนั อย่างแท้จริ ง ความเปล่าเปลี่ยวในชีวิต
จริ งจึงถูกทดแทน ด้วยการสื่ อสารในโลกโซเชียล
แต่ในอีกด้านหนึ่ งการสื่ อสารในโลกโซเชี ยลถูกทําให้เป็ นการแสดงความเป็ น "ส่ วนตัว/
ตัวตน" ที่อยากจะให้คนอื่นรับรู ้ และ "ชื่ นชม" จึงทําให้การนําเสนอสาระเป็ นเพียงการตัดส่ วนเสี้ ยว
ของชีวติ มาขยายให้กลายเป็ นภาพที่อยากให้คนอื่นเห็น
การนําเสนอลักษณะนี้ ก็คือการทําให้ตนเองหมกมุ่นอยู่กบั ความรู ้ สึ กของความต้องการ
แสดงตน หากไม่ได้รับการตอบสนองว่าได้รับรู ้และ "ชื่ นชม" ก็จะรู ้ สึกกระทบลงลึกถึงความเป็ น
ตัวตน (โปรแกรม line ใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า อ่านแล้วจึงก่อปั ญหาทางอารมณ์ของผูส้ ่ งข้อความ ว่า
อ่านแล้วทําไมจึงไม่ยอมตอบ) แม้วา่ คนกลุ่มใหญ่จะเลือกใช้โลกโซเชียลในการติดตามคนอื่นโดยที่
ไม่แสดงตัวตน แต่การติดตามก็คือการมองไปที่คนอื่ นด้วยสายตาของเราที่วางอยู่บนฐานอารมณ์
ความรู ้สึกของเรา ซึ่ งเมื่อรับรู ้ส่วนที่ถูกตัดมาเสนอ/แสดงซึ่งก็จะเป็ นส่ วนที่ "งดงาม" "รํ่ารวย" "ยอด
เยีย่ ม" เราก็รับรู ้และนํามาเปรี ยบเทียบกับชีวติ ทั้งหมดจริ งๆ ของเราทันที
ในโลกโซเชียล อารมณ์ความรู ้สึกของเราจึงถูกทําให้เหวีย่ งขึ้นเหวี่ยงลงรวดเร็ วมากขึ้นมาก
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2538 ผมเคยวิเคราะห์ ระบบอารมณ์ ของผูค้ นที่ เปลี่ ยนแปรเร็ วขึ้น เพราะการดู
โทรทัศ น์ ใ ช้ รีโ มตที่ ก ารเปลี่ ย นช่ อ งโทรทัศ น์ เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกับ การเปลี่ ย นความรู ้ สึ ก ตลกมาสู่
ความรู ้สึกหวานในอก หรื อความกลัวในเวลาเดี๋ยวเดียว แต่ในวันนี้โลกโซเชี ยลทําให้อารมณ์ของเรา
วิ่งขึ้ นวิ่งลงทุ กลักษณะอย่างรวดเร็ วมากกว่าเดิ มหลายร้ อยหลายพันเท่า ที่สําคัญอารมณ์ ของเราที่
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในวันนี้ เป็ นอารมณ์ ที่วางอยูบ่ นฐานการคิด/การมอง เน้นที่ตวั ตนของเรา
ไม่ใช่ อารมณ์ ที่เกิ ดจากการมอง การแสดงในโทรทัศน์แบบเดิ ม จึงก่ อให้เกิ ด ความไม่เสถี ยรของ
อารมณ์มากขึ้น จนกล่าว ได้วา่ ความไร้เสถียรภาพเป็ นลักษณะอารมณ์คนในยุคปั จจุบนั
โรคซึ ม เศร้ ามี ฐานการอธิ บ ายว่า เกิ ดขึ้ นจากความรู ้ สึ ก ที่ มี ต่อตนเองว่า ตนไม่มี ค่าไม่ มี
ความหมายใดๆ ต่อใคร รวมไปถึ งความรู ้ สึ กที่ พ บว่าตนเองไม่ไ ด้เป็ นอย่างที่ ฝั นหรื อหวังเอาไว้
ความรู ้ สึ ก หดหู่ จ ะครอบครองทั้ง หมดของวิ ถี ความรู ้ สึ ก และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย
ความหมายของการมีชีวติ อยู่
ในสังคมเศรษฐกิ จทุนนิ ยม ความรู้ สึกถึ งความไร้ค่าของตัวตนเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเกิ ดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความรู ้สึกไร้ค่านี้ กลับจะแรงมากขึ้น เมื่อคนได้พยายามหาทางทําให้ตนรู ้สึกมีค่า
ด้วยการ แสดงตนในโลกโซเชี ยล เพราะโลกเสมือนจริ งนี้ กลับเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ ความรู ้สึกว่า "มี
29
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ค่า" กับ "ไร้ค่า" วิ่งขึ้นลง อย่างรวดเร็ วจนเราไม่สามารถที่จะควบคุ มอารมณ์ ให้มีเสถียรภาพได้เลย
และเมื่อควบคุมอารมณ์ความรู ้สึกได้นอ้ ยลง ความหมายของความเป็ นเรา/ตัวตนเราก็ยง่ิ ถูกทําลายไป
เรื่ อยๆ
โรคซึ มเศร้าจึงเป็ นสภาวะของการบ่อนทําลายความหมายของ "ชีวิตและตัวตน" คนจํานวน
หนึ่ งที่ หันไปสู่ ศาสนาและลัทธิ พิธีก็เพราะต้องการหนี จากการถูกทําลายลักษณะนี้ เพื่อที่ จะไปมี
"ชี วิตและตัวตน" ใหม่ในวิถีแห่ งความเชื่ อ การเข้าสู่ โลกโซเชี ยลส่ งผลต่อความรู ้ สึกของเราอย่าง
รุ นแรง ลองนึ กถึ งความรู ้ สึกเปรี ยบเที ยบภาพแสดงของเพื่อน ที่ได้เสพสุ ขที่เมืองนอกทุกครั้งที่ มี
วันหยุด กับเราที่ตอ้ งนัง่ ทํางานเสมียนด้วยเงินเดือนน้อยนิ ด หรื อการเปรี ยบเทียบอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ใน
สมองและความรู ้สึกของเรา แม้วา่ ภาพแสดงนั้นไม่ได้แสดงการเปรี ยบเทียบแต่อย่างใด
การเลือกที่จะอยูใ่ นโลกโซเชี ยลอย่างไม่ระมัดระวังความรู ้สึกตัวเองและไม่ตระหนักถึงพลัง
การเหวี่ยงของอารมณ์ ยิ่งก่อให้เกิ ดสภาวะซึ มเศร้าได้ง่ายขึ้นและลึกซึ้ งมากขึ้น เพราะเมื่อเราถูกทํา
ให้หมกมุ่นอยูก่ บั ตนเองและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่ให้ความหมายแก่ตวั เรา ตัวตนของเรา ก็ไม่
มีทางที่จะเสถียรพอที่จะดําเนินชีวติ ต่อไปได้อย่างมีความหมาย
ความพยายามที่ จะมี "ตัวตน" ในโลกโซเชี ยลอย่างไม่ระวังและไม่ตระหนัก จึงผลักดันให้
คนจํานวนไม่น้อยกลายเป็ น กลุ่มคนที่ เสนอตัวแสดงความคิ ดเห็ นบนการใส่ ความรู ้ สึกไปทัว่ ทุ ก
เรื่ อง ไม่วา่ เรื่ องอะไร (ไม่วา่ รู ้หรื อไม่รู้ ก็ขอเสนอความเห็นไว้ก่อน วัยรุ่ นใช้คาํ ว่า "เผือก")
ในเงื่อนไขทางสังคมทุกวันนี้ คงไม่สามารถที่จะหยุดการอยูใ่ น "โลกโซเชี ยล" ได้ แต่ก็ตอ้ ง
เตือนกันว่า จําเป็ นต้องตระหนักและระมัดระวัง "อารมณ์" ของเราให้ดีครับ 'การเลือกที่จะอยูใ่ นโลก
โซเชี ย ล อย่างไม่ ระมัดระวังความรู้ สึ ก ตัวเองและไม่ตระหนัก ถึ งพลังการเหวี่ยงของอารมณ์ ยิ่ง
ก่อให้เกิดสภาวะ ซึ มเศร้าได้ง่ายขึ้น และลึกซึ้งมากขึ้น'
29
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บทความ เรื่อง AlphaGo เมือ่ คอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่ ามนุษย์ (จริงหรือ ?)
แม้เดือนที่ผ่านมาจะมีหลายเรื่ องบนโลกออนไลน์ที่เป็ นกระแสเยอะพอสมควร ตั้งแต่การ
สร้าง Meme มุกตลกตามซี รีส์ดงั หรื อการพูดถึงอุบตั ิเหตุที่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ยกใหญ่ แน่นอน
ว่าเรื่ องเหล่านี้มาตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นรายวันชนิดคนออนไลน์มีอะไรให้เสพกันอยูเ่ รื่ อย ๆ
แต่ถ้ามองในแง่เทคโนโลยี หนึ่ งเรื่ องที่ น่าสนใจไม่น้อยคื อ การแข่งขันหมากล้อมที่ เอา
คอมพิวเตอร์ มาแข่งกับเซี ยนหมากล้อมที่เป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งสุ ดท้ายก็กลายเป็ นว่ามนุ ษย์เป็ นฝ่ ายพ่ายไป
4-1 เกมด้วยกัน
เรื่ องนี้อาจไม่ดงั ขนาดเป็ นข่าวหน้าหนึ่ง แต่สาํ หรับคนวงการไอทีค่อนข้างฮือฮาพอสมควร
พร้อมกับจุดประเด็นว่าคอมพิวเตอร์ กาํ ลังจะฉลาดและเก่งเหนื อมนุ ษย์ใช่หรื อไม่? แล้ววันหนึ่ งมัน
จะครองโลกแบบเดียวกับที่นิยายหรื อภาพยนตร์ วทิ ยาศาสตร์ ต่าง ๆ มักหยิบมาพูดถึงหรื อเปล่า ?
ก่อนจะพูดเรื่ องอนาคตว่ามนุษยชาติจะโดนคอมพิวเตอร์ยึดครองไหมนั้น เรามาดูเรื่ องของ
AlphaGo กันนิดนึงว่ามันคืออะไร
AlphaGo เป็ นโปรแกรมที่พฒั นาโดย Google DeepMind เพื่อการเล่นเกมหมากล้อม (หรื อ
ที่ เราจะเรี ยกกันว่าโกะ) โดยมี การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีประมวลผลระดับสู งหลายด้าน
AlphaGo สามารถเรี ยนรู ้ และวางแผนการเล่ น หมากล้อมซึ่ งเป็ นเกมกระดานขั้น สู ง ได้ย อดเยี่ย ม
(รายละเอียดเรื่ องวิธีคิดและระบบการประมวลผลลองหาข้อมูลในอินเทอร์ เน็ตได้ครับ มีคนไทย
หลายคนสรุ ปไว้อย่างละเอียดและอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก)
ชัยชนะของ AlphaGo ต่อ Lee Sedol ถูกพูดถึงในวงการเทคโนโลยีเพราะมันคือก้าวสําคัญ
ที่ช้ ี ให้เห็ นถึ งการพัฒนาและวิจยั เรื่ องระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ (Articial Intelligence-A.I.) เนื่ องจาก
หมากล้อมถือเป็ นสิ่ งที่มีความซับซ้อนสู ง (มาก) ชนิ ดที่สมัยก่อนมีการพูดกันว่ายากที่คอมพิวเตอร์
จะสามารถเรี ยนรู้ ได้ และเมื่อ AlphaGo พิสูจน์ว่ามันสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดเก่า ๆ เหล่ามนุ ษย์ที่
เป็ นผู ้พ ั ฒ นาก็ ต้ อ งหั น มาสํ า รวจตั ว เองว่ า เราจะพร้ อ มกั บ อนาคตที่ ค อมพิ ว เตอร์ มี ร ะบบ
ปั ญญาประดิษฐ์ขนาดไหน
พอถึ ง ตรงนี้ เราต้อ งคุ ย กัน นิ ด นึ ง ว่า คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ร ะบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ต่ า งจาก
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั อย่างไร ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านคือ สมัยก่อนคอมพิวเตอร์ ทาํ งานโดยอิง
จาก “คําสัง่ ” ที่ถูกระบุโดยมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ช้งานในการบอกว่าต้องการอะไร แล้วคอมพิวเตอร์ ก็จะ
ทํางานตามคําสั่งนั้น ๆ แต่ถา้ สมมติวา่ วันหนึ่ งคอมพิวเตอร์ สามารถ “เรี ยนรู ้” และ “คิด” เองได้แล้ว
นัน่ ก็เป็ นไปได้ที่คอมพิวเตอร์ อาจจะคิดอะไรที่อยูน่ อกเหนือคําสั่งของมนุษย์ก็เป็ นได้
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อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะมีความเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่ องที่คอมพิวเตอร์ จะเรี ยนรู ้
และคิ ด เองโดยไม่ ต้องพึ่ ง มนุ ษ ย์ แต่ที่ แน่ ๆ คื อ มัน ยังต้องใช้เวลาในการพัฒ นาอี ก พอสมควร
เพราะอย่าง AlphaGo เองก็ไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่ อง หากแต่มนั ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นหมากล้อมเป็ น
สําคัญ
ซึ่ งเรื่ องนี้ ก็คล้าย ๆ กับเจ้าคอมพิวเตอร์ Wastson ของ IBM ที่เป็ นซู เปอร์ คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมี
ระบบประมวลผลระดับสู ง สามารถเอาชนะเกมโชว์ดงั ที่มีผรู ้ ่ วมรายการเป็ นมนุ ษย์อย่าง Jeopardy
มาแล้ว แต่ถึงกระนั้นมันก็ยงั อยูใ่ นการควบคุมและสั่งงานโดยมนุษย์อยูด่ ี
อนาคตของระบบปั ญญาประดิษฐ์กลายเป็ นเรื่ องที่น่าจับตามอง พอ ๆ กับเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่มนุ ษย์เราพัฒนาขึ้นกันอย่างไม่หยุดยั้ง ในอนาคต AlphaGo จะไปท้าแข่งกับเซี ยนหมากล้อมคน
ไหนอีก หรื อจะมีการพัฒนาโปรแกรมอื่นมาสู้ในกีฬาอื่น ๆ อีกหรื อไม่ นั่นก็คงเป็ นสิ่ งที่เราต้อง
ติดตามกันต่อไป ส่ วนเรื่ องที่ ม นุ ษ ย์จะถู กปกครองด้วยคอมพิ วเตอร์ น้ นั ก็เป็ นเรื่ องที่ น่ากลัวที่ ยงั
ห่างไกลอยูพ่ อสมควร
ถ้าว่ากันจริ ง ๆ สิ่ งที่น่ากลัวกว่าการที่คอมพิวเตอร์ จะยึดครองโลกและปกครองมนุษย์แบบ
เดียวกับที่เราเห็นในภาพยนตร์ ก็คือ การที่คอมพิวเตอร์ ในอนาคตจะฉลาดมากพอที่จะทํางานยาก ๆ
แทนมนุ ษย์ได้ เช่น การประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูลชั้นสู ง หรื อสั่งงานต่าง ๆ ผ่านหุ่นยนต์ ซึ่ งนัน่
ก็หมายความว่ามนุษย์ท้งั หลายที่ทาํ งานอยูใ่ นข่ายที่สามารถทดแทนได้ดว้ ยเครื่ องจักรก็จะตกงานนัน่
แหละ … นัน่ ต่างหากที่ดูน่ากลัวกว่าเป็ นไหน ๆ

(“AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่ามนุ ษย์ (จริ งหรื อ ?)” โดย ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง จาก
คอลัมน์ ONLINE นิตยสาร a day ฉบับ 188 เมษายน 2559 หน้า 45)
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ใบงาน
บทความ เรื่อง “โลกโซเชียล” กับ “โรคซึมเศร้ า”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10..................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน
บทความ เรื่อง AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่ ามนุษย์ (จริงหรื อ ?)
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10..................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด” อย่างคร่ าวๆ แล้วครู ซกั ถามว่าเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด” ว่ามีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร
4. ครู ซกั ถามว่าแนวคิดหลักของเรื่ องคืออะไร ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของ
เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด” แต่ละย่อหน้าอีกครั้ง ค้นหา
ประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
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6. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด” ค้นหาส่ วนขยายใจความสําคัญของ
แต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละคนเล่าเรื่ องที่ตนอ่านและจดบันทึกไว้
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ครู เสนอแนะเพิ่มเติม และ สนทนาซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ เรื่ อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด”
12. นักเรี ยนอ่านบทความเรื่ องที่ 2 เรื่ อง “เพราะชีวิต...คือการเรี ยนรู ้” ค้นหาประโยค
ใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญ แล้วบันทึกลงในใบงาน
13. ครู สุ่มนักเรี ยน 3 คน นําเสนองาน แล้วให้เพื่อนนักเรี ยนช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด
2. บทความ เรื่ อง เพราะชีวติ ...คือการเรี ยนรู ้
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด”
“หวัด” เป็ นโรคภัยไข้เจ็บที่คนเราจะเป็ นบ่อยกว่าโรคอื่นๆ โดยเฉพาะในช่ วงที่มีอากาศ
เย็น ซึ่ งสาเหตุของหวัดนั้นหากเป็ นมุมมองของการแพทย์แผนปั จจุบนั ก็จะตอบว่า “หวัด” เกิดจาก
การติดเชื้ อไวรัสหวัด ซึ่ งมีอยูม่ ากกว่า 200 ชนิ ด จากกลุ่มไวรัส 8 กลุ่มด้วยกัน การเกิดโรคขึ้นใน
แต่ละครั้ง จะเกิดจากเชื้อไวรัสหวัดเพียงชนิดเดียว เมื่อเป็ นแล้วร่ างกายก็จะมีภูมิคุม้ กันต่อเชื้อไวรัส
ชนิ ดนั้น ส่ วนในการเป็ นไข้หวัดครั้งใหม่ ก็จะเกิ ดจากเชื้ อไวรัสหวัดชนิ ดใหม่ที่ร่างกายยังไม่เคย
ได้รับเข้ามา หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ
ดังนั้น คนเราจึงเป็ นไข้หวัดได้บ่อย เด็กเล็ก ๆ ที่ ยงั ไม่ค่อยได้ติดเชื้ อหวัดมาก่อน ก็อาจ
เป็ นไข้หวัดได้บ่อยกว่าผูใ้ หญ่ เพราะไม่ค่อยมีภูมิคุม้ กันต่อหวัดที่หลากหลายชนิดเท่ากับผูใ้ หญ่
อาการของการเป็ นหวัดเป็ นสิ่ งที่ รู้กนั ดี คือเมื่อใดก็ตามที่มีไข้ครั่นเนื้ อครั่นตัวเป็ นพัก ๆ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาจมีอาการคอแห้ง แสบคอ หรื อเจ็บคอเล็กน้อย ต่อมาจะมีน้ าํ มูกไหลใส ๆ
คัดจมูก ไอจาม อาจจะเป็ นอาการไอแห้ง ๆ หรื อไอมี เสมหะมี ลกั ษณะใสหรื อขาว ๆ ก็ได้ อาการ
นํ้ามูกไหลจะเป็ นมากอยู่ 2-3 วัน ในรายที่การติดเชื้ อแบคทีเรี ยแทรกซ้อน ผูป้ ่ วยจะมีไข้เกิน 4 วัน
หรื อมีน้ าํ มูกข้นเหลืองหรื อเขียวเกิน 24 ชัว่ โมง หรื อไอมีเสมหะสี เหลืองหรื อเขียว
การที่ไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่มียาที่ใช้รักษาโรคเฉพาะ เพียงแต่ให้การรักษาไปตาม
อาการเท่านั้น ในส่ วนของการพัฒนาวัคซี นป้ องกันไข้หวัด ทําได้ค่อนข้างยากเพราะมีหลายสาย
พันธุ์ การรักษาแบบการแพทย์แผนปั จจุบนั จึงใช้การรักษาตามอาการ ส่ วนใหญ่เป็ นยาแก้ไข้ ยาลด
นํ้ามูก เป็ นหลัก
ในส่ วนของการแพทย์แผนไทย จะมีมุมมองที่ ต่างออกไปในการเกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ การ
เจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น สาเหตุหลักมิได้เกิดจากเพราะมีเชื้อโรคเท่านั้น แต่เป็ นการเสี ยสมดุลของธาตุใน
ร่ างกาย โดยมีพ้ืนฐานที่ วา่ ร่ างกายของคนเราประกอบขึ้นจากการรวมกันของธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ
และอากาศธาตุ ในการเจ็บป่ วย เกิดจากธาตุใดธาตุหนึ่ ง หรื อมากกว่าหนึ่ งธาตุกาํ เริ บ หย่อน หรื อ
พิการ จากอาการของโรคหวัด เราจะเห็นว่ามีธาตุน้ าํ ที่ลน้ ออกมาเป็ นนํ้ามูก ซึ่ งความพิการของธาตุ
ลม คือ เกิดการอุดตันของทางเดินหายใจเกิดเป็ นโรคหอบ หื ด ไอ หลอดลมอักเสบ รวมทั้งลามไปสู่
ธาตุไฟ คือ อาการอักเสบ บวม แดง ร้อนของเนื้อเยือ่ ทางเดินหายใจ
ดังนั้น เมื่อหวัดเริ่ มต้นจากธาตุน้ าํ เราต้องหาธาตุไฟมาช่ วยเสี ยตั้งแต่แรก ๆ การเพิ่มธาตุ
ไฟนั้นมีได้หลากหลายวิธี ประการแรก ก็อย่าอยู่แต่ในที่เย็น ๆ เพราะธาตุไฟต้องทํางานหนักใน
การรักษาระดับอุณหภูมิของร่ างกายให้เป็ นปกติ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอเป็ นหัวใจที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่จะช่วยรักษาธาตุไฟในร่ างกายให้เป็ นปกติ
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ในการอธิ บายแบบสมัยใหม่พบว่า การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอช่วยสร้างภูมิตา้ นทาน
ได้ดี ลดโอกาสในการติดเชื้ อไวรัสที่ ระบบทางเดิ นหายใจ การออกกําลังกายสามารถกระทําได้
หลายวิธี ได้แก่ การออกกําลังกายแบบแอโรบิก (ออกกําลังกายต่อเนื่ องโดยไม่หยุดพัก) วันละ 30
นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ระบบภูมิตา้ นทานของร่ างกาย
ในการต้านทานเชื้ อไวรัสและแบคทีเรี ย ซึ่ งสามารถทําได้เอง หรื อรวมเป็ นกลุ่มก็ได้ หรื อใช้วิธีการ
เดินในระยะทาง 400 เมตร ให้ได้ 6-7 รอบ ภายในเวลา 30 นาที
สํ าหรั บ ผูท้ ี่ ไ ม่ ค่ อ ยออกกําลัง กาย ควรเริ่ ม เดิ น ประมาณ 5-10 นาที ประมาณ 3 วัน ต่ อ
สัปดาห์ แล้วค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาต่อวันในแต่ละสัปดาห์ข้ ึนเรื่ อย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความเร็ ว จน
ท้ายที่สุด สามาถเดินเร็ วได้ 30 นาทีต่อวัน เป็ นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์
การเพิ่มธาตุไฟยังทําได้โดยเดิ นรับแสงแดดช่ วงก่อน 10 โมงเช้า มีการศึกษาทางระบาด
วิท ยา (การศึ กษาทางระบาดวิท ยาเป็ นการศึ กษาปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดตามธรรมชาติ แล้วนํามาหา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ศึกษา) ของนักระบาดวิทยาชาวอังกฤษ คือ ดร.เอ็ดกา ซิ มสัน ซึ่ งค้นพบ
ว่า คนทัว่ โลกจะเป็ นหวัดมากในช่ วงที่ แสงแดดน้อย แสงแดดเป็ นตัวกระตุ ้นให้ เกิ ดการสร้ าง
วิตามินดี วิตามินดี 3 (Vitamin D3) จะกระตุน้ การสร้ างสารอะมิโนที่ต่อสู ้กบั และสารไซโตคายน์
(cytokines) ซึ่ งเป็ นสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
ดังนั้น หากเราต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงควรจะหาเวลารับแสงแดดบ้าง โดยเฉพาะในช่วง
ก่อน 10 โมงเช้า เพราะเป็ นเวลาที่แสดงแดดไม่แรงมาก อย่าลืมว่าในแสงแดดมีรังสี ยวู ี และรังสี ยวู ี
ก็มี 2 ชนิด คือ ยูวเี อ และ ยูวีบี ในแสงแดดยามเช้าจะมียวู ีบีที่กระตุน้ การสร้างวิตามินดี แต่หากเลย
10 โมงไปแล้วแดดจะแรงมาก และมี ยูวีเอมากขึ้ น ซึ่ งเจ้ารั งสี ยูวีเอนี่ เองที่ เป็ นสาเหตุ ของมะเร็ ง
ผิวหนัง

( “เติมธาตุไฟ...ไล่หวัด” โดย ภกญ.ดร.สุ ภาภรณ์ ปิ ติพร จาก นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 445
ปี ที่ 38 พฤษภาคม 2559 หน้า 21-23)
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บทความ เรื่อง “เพราะชีวติ ...คือการเรียนรู้ ”
ถ้าเรามองให้ดีบางครั้งชี วิตคนเราก็เหมือนการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน ในหนึ่ งปี เราได้เรี ยนรู ้
เรื่ องราวมากมาย มีบทเรี ยนน้อยใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ มีบททดสอบทั้งสอบย่อย สอบใหญ่ สอบ
กลางภาค สอบปลายภาคและเลื่อนระดับชั้นเรี ยน บางปี ก็ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม บางปี ก็แค่พอผ่านไป
ได้และบางปี ก็สอบตก ชีวติ จึงไม่ต่างอะไรจากการเข้าโรงเรี ยนที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
ความสุ ขก็เป็ นบทเรี ยน ความทุกข์ก็เป็ นบทเรี ยน เราเลือกไม่ได้ กําหนดไม่ได้ เหมือนที่เรา
กําหนดหลักสู ตรไม่ได้ ควบคุมปลายปากกาของคนที่ให้คะแนนเราไม่ได้ เรี ยนลัด จบเร็ วแบบไม่
ออกแรงไม่ได้ เราทําได้เพียงต้องเข้าใจกฎของการเข้าเรี ยน ดังนี้
1. เมื่อสมัครเรี ยนแล้วต้องตั้งใจ - กฎของการเข้าเรี ยนต้องมีองค์ประกอบของความตั้งใจ
จะตั้งใจน้อยตั้งใจมาก แต่ความตั้งใจต้องเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สําคัญในการเรี ยนอย่างแน่ นอน
บางคนถึงกับบ่นกับตัวเองว่าถ้าในวัยเรี ยนตั้งใจ คงได้รับผลลัพธ์อะไรในชี วิตที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่ ไม่
ต่างจากการใช้ชีวิต เราต้องมีความตั้งใจ สนใจ ใส่ ใจเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะต้องสอบตกซํ้าแล้วซํ้า
อี ก เสี ย เวลากับ ความผิดพลาดเดิ ม ๆ และไม่ส ามารถผ่านไปถึ งชั้นเรี ยนต่อไป และชี วิตที่ รออยู่
ข้างหน้าได้ในที่สุด
2. ต้องรักที่ จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ – กฎของการเรี ยนข้อนี้ เป็ นอี กหนึ่ งข้อที่สําคัญมาก
เราจะเรี ยนเฉพาะในห้องเรี ยนไม่ได้ จะมีเฉพาะความรู ้ในตําราไม่ได้ เราต้องมีความรู ้รอบตัวและ
รักที่จะสังเกต เรี ยนรู ้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่ อง เพราะโลกหมุนไปทุกวันเราก็ตอ้ งหมุนให้ทนั
รู ้ให้รอบ รักการก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่มีหลักประกันข้อไหนที่ เคย
บอกไว้วา่ คนที่ประสบความสําเร็ จในห้องเรี ยนสี่ เหลี่ยมจะสําเร็ จในโลกกว้าง แต่แน่นอนว่าคนที่
ประสบความสําเร็ จในโลกกว้าง จะสามารถประสบความสําเร็ จในห้องสี่ เหลี่ยมได้ไม่ยากเลย
3. ต้องยอมรับผลคะแนน – เมื่อเราเข้าเรี ยน เราปฏิ เสธการสอบไม่ได้ และเมื่อเราเข้าสอบ
เราก็ปฏิ เสธผลคะแนนไม่ได้เช่ นกัน ผลคะแนนคือ การตัดสิ นความตั้งใจ ใส่ ใจส่ วนหนึ่ งในเวลา
เรี ยน ซึ่ งไม่ต่างอะไรกับผลของการกระทําซึ่ งเป็ นเครื่ องตัดสิ นความตั้งใจ ใส่ ใจที่เรามีต่อการใช้
ชีวติ แต่ผลคะแนนไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะบางครั้งคนที่ให้คะแนนก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
เป็ นเพี ยงผล ณ เวลานั้น เท่ านั้นเอง การใช้ชี วิตก็เช่ น กัน หลายครั้ งเราล้ม ลงผิดพลาด ก็ ไม่ ไ ด้
หมายความว่าเราจะต้องสอบตกกับชี วิตที่เหลืออยู่ จงยอมรับผลคะแนน ยอมรับช่ วงเวลาชี วิตใน
แต่ละช่วงที่ตอ้ งเจอและก้าวเดินต่อไปให้ได้ นัน่ คือสิ่ งที่เราต้องทํา
4. ต้องไม่ ลืม คนที่ ให้ความรู ้ – ที่ สุ ดของการเรี ยนรู ้ คือ การไม่ลื ม ครู ผูใ้ ห้วิชาความรู้ ให้
ความคิ ด ให้อุดมการณ์ หลายคนคิ ดว่าผูท้ ี่ ให้ค วามรู้ ก็ ท าํ ตามหน้าที่ แต่ ในความเป็ นจริ งผูท้ ี่ ให้

103
ความรู ้ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเล็ก เรื่ องใหญ่ นัน่ คือคนที่ทาํ ให้เรามีทางเดินที่ยาวไกล กว้างขวาง และสว่าง
มากยิง่ ขึ้น ในห้องเรี ยนเราจึงต้องไม่ลืมครู อาจารย์ และในชีวติ จริ งเราต้องไม่ลืมทุกคนที่ให้บทเรี ยน
ชี วิต เพราะบทเรี ยนทําให้เราเติบโต การเติบโตทําให้เราไม่อยู่กบั ที่ คนทุกคนจึงเป็ นครู ที่เราควร
จดจํา
เราเลื อ กที่ จ ะอยู่อ ย่า งที่ ใ จอยากทั้ง หมดไม่ ไ ด้ แต่ เราเลื อ กที่ จ ะอยากอยู่แ ม้ว่า ต้อ งเจอ
บทเรี ยนใด ๆ ที่ไม่ตอ้ งการได้ ในห้องเรี ยนยังมีช่วงเวลาให้เราได้พกั ปิ ดเทอมเพื่อเริ่ มต้นใหม่ ใน
ชีวิตจริ ง คราใดที่เหนื่อย ไม่มีพลัง ก็จงปิ ดเทอมหัวใจ พักผ่อนให้สบาย และเปิ ดเทอมใหม่เพื่อสู ้กบั
โลกกว้างไกลที่ รอเราอยู่ เพราะมี ส่ิ งที่ เราไม่รู้รอให้เราลงทะเบียนเรี ยน จนหมดลมหายใจสุ ดท้าย
จริ ง ๆ
(“เพราะชี วิต...คือการเรี ยนรู ้” โดย อรพิมพ์ รักษาผล จาก นิ ตยสาร happy+ ฉบับที่ 54 พฤษภาคม
2560 หน้า 48-49)
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ใบงาน บทความ เรื่อง “เติมธาตุไฟ...ไล่ หวัด”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10..................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน บทความ เรื่อง “เพราะชี วติ ...คือการเรียนรู้”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย...โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง” อย่าง
คร่ าวๆ แล้วครู ซกั ถามว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย...
โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง” ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
4. ครู ซกั ถามว่าแนวคิดหลักของเรื่ องคืออะไร ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของ
เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย..โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง” แต่
ละ ย่อหน้าอีกครั้ง ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
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6. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย...โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง”
ค้นหาส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละคนเล่าเรื่ องที่ตนอ่านและจดบันทึกไว้
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ครู เสนอแนะเพิ่มเติม และ สนทนาซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย...โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง”
12. นักเรี ยนอ่านบทความเรื่ องที่ 2 เรื่ อง “เด็กดี” ค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วน
ขยายใจความสําคัญ แล้วบันทึกลงในใบงาน
13. ครู สุ่มนักเรี ยน 3 คน นําเสนองาน แล้วให้เพื่อนนักเรี ยนช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง “ปรากฏการณ์ วอนนาคราย...โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง”
2. บทความ เรื่ อง “เด็กดี”
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “ปรากฏการณ์ ‘วอนนาคราย’ โจทย์ใหญ่ ความมัน่ คง”
ตื่นตระหนกกันไปทัว่ โลกกับผลงานของวายร้ายไซเบอร์ ที่แสดงให้เห็นถึงอานุ ภาพของภัย
ความมัน่ คงในโลกยุคใหม่ ด้วยการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ เรี ยกค่าไถ่โจมตีขอ้ มูลในหน่ วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลกแพร่ กระจายลุกลามอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาไม่กี่ชวั่ โมง ซึ่ งประเด็น
ที่ทาํ ให้มนั แตกต่างจากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นรายวัน คือ ความเชื่ อมโยงที่ลากกลับไปยัง
การทํางานของหน่วยความมัน่ คงของรัฐ
การโจมตี ข องไวรั ส คอมพิ วเตอร์ หรื อมัล แวร์ ที่ มี ชื่ อเรี ยกกวนโทสะว่า “วอนนาคราย”
(WannaCry) ซึ่ งแปลตรงตัวว่า “อยากจะร้ อ งไห้ ” ปรากฏขึ้ น เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 12 พ.ค. ที่ ผ่ า นมา
ในช่วงเวลากลางวันตามโซนเวลายุโรปซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีการแพร่ ระบาดรุ นแรงและได้รับ
ความเสี ยหายมากที่ สุ ด ก่ อ นจะมี ร ายงานการโจมตี ที่ ลุ ก ลามไปทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ว โลก ระบบ
คอมพิวเตอร์ ท่ีตกเป็ นเป้ าหมายมีท้ งั หน่ วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล การจราจรและขนส่ ง รวมถึ ง
ประชาชนทัว่ ไป
วอนนาคราย เป็ นมัลแวร์ ประเภทที่เรี ยกว่า “แรนซัมแวร์ ” (ran somware) หรื อเรี ยกง่าย ๆ
ว่าโจรเรี ยกค่ าไถ่ แห่ งโลกไซเบอร์ รู ป แบบการทํางานของมันคื อการหาช่ องโหว่แอบเข้าไปใน
คอมพิวเตอร์ และทําการเข้ารหัสปิ ดล็อกข้อมูลภายในไว้เป็ นตัวประกัน ก่อนจะเรี ยกรอ้งให้เจ้าของ
เครื่ องจ่ายเงินเพื่อแลกกับการได้รับข้อมูลคืน ซึ่ งวอนนาครายตั้งค่าหัวตัวประกันของมันไว้ที่ 300600 ดอลลาร์ สหรัฐ (รวม 10,000-20,000 บาท) ในสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์ และขู่จะเพิ่มค่าไถ่ข้ ึน
หากยังไม่ได้รับเงินภายใน 3 วัน
องค์กรตํารวจยุโรป (ยูโรโพล) เผยว่า ในช่วงระยะเวลา 3-4 วันแรกหลังการโจมตีปรากฏ
ขึ้น มีผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยื่อสู งถึงกว่า 300,000 ราย ในราว 150 ประเทศทัว่ โลก โดยในช่วงแรกของการ
โจมตี เมื่ อวันที่ 12 พ.ค. อัตราการกระจายตัวพุ่งถึ งขีดสู งสุ ดที่ ราว 9,000 เครื่ องต่อชัว่ โมง ก่อนจะ
ชะลอตัวลงในวันถัดมาหลัง “ปุ่ มสังหาร” ที่สามารถยุติการระบาดของวอนนาครายถูกค้นพบโดย
บังเอิญโดยนายมาร์ คสั ฮัตชิ ส์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์ ที่ใช้นามแฝงว่า “มัลแวร์ เทค”
(MalwareTech)
มีรายงานออกมาไม่นานหลังจากนั้นว่า วอนนาครายเป็ นผลผลิตที่คนร้ายพัฒนาต่อยอดมา
จาก “อีเทอรื นลั บลู” (EternalBlue) ผลงานชิ้ นโบแดงของสํานักงานความมัน่ คงแห่งชาติของสหรัฐ
(เอ็นเอสเอ) ที่ พฒั นาขึ้นจากการเก็บรวบรวมและศึกษาช่องโหว่หรื อความบกพร่ องที่ ตรวจพบใน
ระบบปฏิ บตั ิการวินโดวส์ ซ่ ึ งมีใช้กนั โดยทัว่ ไป เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้งานด้านข่าวกรองของ
สายลับรัฐบาลนั้นง่ายขึ้น
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แม้จะเล่นบทโจรเรี ยกค่าไถ่ แต่พฤติการณ์ ของวอนนาครายดูจะไม่สอดคล้องเท่าไร ด้วย
จํานวนเงินที่มนั ได้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์อยูท่ ี่เพียงประมาณ 80,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (ราว 2.7 ล้านบาท)
ถูกโอนไปยังบัญชี 3 แห่ ง ซึ่ งเงินยังกองอยู่ตรงนั้นไร้ความเคลื่อนไหวใด ๆ ต่างจากการโจมตีของ
แรนซัมแวร์ ทวั่ ไป จึงดูเหมือนแท้จริ งแล้วเงินอาจไม่ใช่ประเด็น นอกจากนี้ ในส่ วนของการเรี ยก
เงินเป็ นบิตคอยน์จากเหยือ่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ซึ่ งนักวิเคราะห์
บางคนกล่าวขํา ๆ ว่า บางคนแม้จะถูกเรี ยกเงิน อาจไม่มีปัญญาจ่าย เพราะไม่รู้ดว้ ยซํ้าว่าบิตคอยน์คือ
อะไร ยังไม่นบั รวมการที่ปุ่มสังหารดูเหมือนจะซ่อนอยูใ่ นจุดที่หาพบได้ง่ายเกินไป
ผลลัพธ์จากวอนนาครายที่ชดั เจนไม่ใช่ เงินค่าไถ่ แต่เป็ นศักยภาพในการแทรกแซงระบบ
ทําให้การทํางานเป็ นอัมพาต ซึ่ งหากเกิดแก่ภาคส่ วนสําคัญอย่างระบบสาธารณสุ ข การขนส่ ง หรื อ
การธนาคาร ในระดับที่รุนแรงกว่านี้ ย่อมต้องนําไปสู่ ความวุน่ วายโกลาหลที่อาจมีผลต่อเนื่ องที่ไม่
อาจคาดคิด เป็ นการก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์ ที่ใช้ประโยชน์จากความเชื่ อใจที่มากเกินไป ที่ผใู ้ ช้มี
ต่ อ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ งระดับ ความปลอดภัย ยังไม่ ม ากพอ โดยไซเบอร์ ซี เคี ย วริ ตี เวนเจอร์ ส
คาดการณ์วา่ ตลาดของบริ การด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์ จะโตที่อตั ราร้อยละ 12-15 ต่อปี ในอีก 5
ปี ข้างหน้า ขณะที่ภาคส่ วนอื่นของธุ รกิจด้านเทคโนโลยีข้ ึนอยูก่ บั การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และลดต้นทุน แต่ธุรกิจด้านความมัน่ คงกลับขับเคลื่อนด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์

(ตัดตอนจาก บทความเรื่ อง “ปรากฏการณ์ ‘วอนนาคราย’ โจทย์ใหญ่ความมัน่ คง” คอลัมน์ผ่าโลก
วันอาทิ ตย์ โดย สุ ภคั แสงกระจ่าง หนังสื อพิ มพ์เดลิ นิวส์ ฉบับวันอาทิ ตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
หน้า 11)

110

บทความ เรื่อง เด็กดี
พ่อและแม่ เป็ นคนสําคัญ ในการเรี ยนรู ้ ไปสู่ ความสําเร็ จของลู ก ภายใต้ความท้าทายจาก
ความรู ้สึกว่าเลี้ยงลูกในยุคนี้ยากขึ้น พร้อมกับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลา แต่เวลาคุณภาพของพ่อ
และแม่ยงั เป็ นเครื่ องมื อสําคัญ ด้วยการมี ป ฏิ สัม พันธ์ กนั ในครอบครั ว และด้วยความเชื่ อมัน่ ใน
จิตใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตวิญญาณที่อยูภ่ ายในครอบครัวไม่วา่ จะมีอุปสรรคอะไรทั้งพ่อแม่และลูกก็
สามารถทําสิ่ งที่ฝันและตั้งใจได้
ความเป็ นเด็กดี เป็ นสิ่ งที่ได้รับการปลูกฝั งจากครอบครัว การสร้ างลู กให้เป็ นต้องเริ่ มจาก
การยอมรับในความเป็ นตัวตนของลูก ช่วงเวลาที่ผอ่ นคลาย เวลาสบายๆ ในครอบครัว กิจกรรมใน
ครอบครัว เป็ นเวลาที่พ่อแม่สามารถสังเกตลักษณะของลูก ความสนใจ ความสามารถรวมทั้งจุด
แข็งจุดอ่อน ความผ่อนคลายของพ่อแม่ ทําให้การเฝ้ ามองเป็ นไปอย่างเข้าใจในตัวลูก เป็ นโอกาส
ของการอยู่ร่วมกันที่ เด็ก รู ้ สึ กดี กบั ความเป็ นตัวของเขา และรู้ สึ กได้ถึ งความเป็ นตัวเองที่ อาจไม่
เหมื อนกับ พี่ น้อง เพื่ อน แต่ก ารดึ งส่ วนที่ เขาทําได้ดีออกมาเป็ นการสร้ างความมี คุ ณ ค่าในตัวเอง
ให้กบั ลูก การสนับสนุ นส่ วนที่ทาํ ได้ดีพร้อมกับช่วยประคับประคองแก้ไขจุดที่ดอ้ ยทําให้เด็กรู้ว่า
เขาเป็ นที่รักและมีความหมาย การสร้างความมัน่ คงจากภายในจะเป็ นรากฐานสําคัญสําหรับการใช้
ชีวิตของลูก เด็กที่รู้สึกว่าตนเองไม่ขาดความรักมักเป็ นเด็กที่มีจิตใจที่ดี มีความอ่อนโยน มีอารมณ์
ที่ปกติ ไม่ไขว้เขวถูกดึงไปทําสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากสนับสนุ นความรักในตัวตนของตนเอง เด็กต้องได้ประสบการณ์ ที่จะเห็ นคุณค่า
ของคนอื่นด้วย ลูกต้องเรี ยนรู ้จากสังคมในบ้านจากพี่นอ้ ง ลูกพี่ลูกน้อง ไปสู่ การอยูร่ ่ วมกับเพื่อน
มีกิจกรรมร่ วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน รู ้จกั รวมกลุ่ม รู ้จกั การปฏิบตั ิตวั การเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือผูอ้ ื่น พ่อ
แม่ตอ้ งยอมรับที่จะจัดสรรเวลาให้ลูกได้ออกไปเล่น มีกิจกรรมนอกจากการเรี ยนในห้องเรี ยน การ
ร่ วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เด็กจะเรี ยนทักษะการใช้ชีวิต ทักษะสังคมที่ช่วยให้เขาใช้ชีวิตที่อยู่
นอกบ้านได้ปลอดภัย เป็ นที่รักของคนอื่น และสามารถทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
รักตัวเอง อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ เป็ นพื้นฐานสําหรับเด็กดี ที่พ่อแม่ตอ้ งพร้ อมที่จะเริ่ มจาก
การดู แลตนเองให้ดี สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไปอาจทําให้พ่อแม่รู้สึกกังวลใจ รวมทั้งลักษณะ
บางอย่างในตัวลูกอาจทําให้พ่อแม่ไม่มนั่ ใจว่าลูกจะเติบโตได้ พ่อแม่ตอ้ งระมัดระวังความรู้ สึกตึง
เครี ยด ความกังวลใจที่มาจากทั้งเรื่ องอื่นและเรื่ องการเลี้ยงลูก หากไม่ระมัดระวังความรู ้สึก ความ
กังวลที่มากเกินอาจทําให้การดูแลลูกเป็ นแบบควบคุม ปกป้ อง จนลูกไม่เป็ นตัวของตัวเอง หรื อพ่อ
แม่ตึงเครี ยดจนควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่ได้ แสดงอารมณ์ที่รุนแรง ต่อว่า ตําหนิ จนเด็กรู ้สึกแย่กบั
ตัวเอง ไม่ชอบบรรยากาศในบ้าน ปั ญหายิ่งลุ กลามมากขึ้น เด็กจะรับเอาอิทธิ พลจากนอกบ้านเข้า
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มาหล่อหลอมแนวคิด รวมทั้งเข้าหากลุ่มที่อาจทําให้เขารู ้สึกดีที่ได้รับการยอมรับ แต่อาจเสี่ ยงที่จะ
ร่ วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
การดูแลอารมณ์ของพ่อแม่ช่วยให้การอยูก่ บั ลูกแบบรับฟั งลูกทําได้ดีข้ ึน การพูดคุยแบบที่
พ่อแม่สามารถรับฟั งลูกได้ดี ช่ วยให้เข้าใจความต้องการของลูก สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกได้ เด็กจะมีความเชื่ อมัน่ ในพ่อแม่ พูดคุ ยปรึ กษากับพ่อแม่ได้เวลาที่มีปัญหา การที่พ่อแม่
สามารถเป็ นที่พ่ ึงได้ ทําให้เด็กมีทางเลือกเมื่อเผชิญปั ญหา ลดความเสี่ ยงที่จะทําอะไรที่มีความเสี่ ยง
และอาจช่วยให้แก้ปัญหาได้ก่อนปั ญหาจะลุกลาม
เชื่ อมัน่ ในการเป็ นพ่อแม่ อย่ากลัว ลูกอาจเลี้ ยงยากในความรู้ สึก แต่พ่อแม่เป็ นคนสําคัญ
ของลู ก ที่ สําคัญบริ หารเวลาให้ดี ให้มีเวลากับลู ก ทั้งในกิ จวัตรประจําวันและเวลาในช่ วงพิ เศษ
เวลาไปทํากิ จกรรมด้วยกัน พื้นฐานการมี ป ฏิ สัมพันธ์ พูดคุ ยกันในช่ วงเวลาที่ รู้สึกว่ามี ความสุ ข
ร่ วมกัน ทําให้ เด็ ก เชื่ อมั่น ในตัวพ่อแม่ แม้จะมี บ างเวลาที่ เขาท้าทาย ไม่น่ ารั ก ไปบ้าง พ่อ แม่ ก็
สามารถจัดการสถานการณ์ให้ผา่ นไปได้ การจัดการลูกในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นการพัฒนาลูกให้มี
ความสามารถที่จะดูแลตนเอง รู ้วา่ อะไรควรอะไรไม่ควร การกระทําทุกอย่างมีผลที่ตามมา รู ้จกั ใช้
เหตุใช้ผลมาพิจารราในการตัดสิ นใจ
พ่อแม่เป็ นที่พกั พิงให้ลูกเสมอ เด็กอาจเจอเรื่ องที่ไม่ดีจากนอกครอบครัว ทําให้มุมมองที่
เขามีต่อโลกบิดเบี้ยวไป พ่อแม่ตอ้ งพักวางเรื่ องยุง่ ยากในใจตนเอง เมื่อลูกต้องการที่จะคุยกับพ่อแม่
เขาสงสัย ไม่เข้าใจ ไม่สบายใจกับเรื่ องที่ประสบมาจากนอกบ้าน ต้องพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแทน
การตัดบท การบ่นว่า การยุส่ง ท้าทาย ถ้าลูกท้อใจ หมดหวัง ท้อแท้ มีพ่อแม่คอยให้กาํ ลังใจ ให้
เชื่อว่าโลกที่ดี โลกที่สวยงามยังคงอยู่ ศรัทธาในการที่จะคงเป็ นคนที่ดีต่อไป
สุ ดท้าย พ่อแม่คงต้องเปิ ดใจมองหาสิ่ งที่น่าสนใจ สิ่ งที่ดีที่จะช่วยในการหล่อหลอมจิตใจ
ลูกให้สงบเย็นและดีงามมาจากภายใน การมีช่วงเวลาครอบครัวที่ทาํ ให้ลูกได้สัมผัสด้านที่เป็ นความ
งดงามจากภายใน ทําให้เด็กคุ น้ ชิ นการอยู่ในพื้นที่ ที่แตกต่างจากชี วิตประจันที่อาจเร่ งรี บ อึกทึ ก
วุน่ วาย เวลาดีๆ อย่างการทําสมาธิ ดว้ ยกัน หากทําได้อย่างต่อเนื่ องจะช่วยให้เด็กตอบสนองสิ่ งที่เข้า
มากระทบอย่างมีสติ เป็ นวิถีที่จะทําให้ใช้ชีวิตได้ถูกต้อง ความเป็ นเด็กดีเป็ นความงดงามในการใช้
ชีวติ ร่ วมกันที่ตอ้ งได้จากการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องจากพ่อแม่
(“เด็กดี ” โดย พญ.พรรณพิมล วิปุ ลากร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น จาก คอลัมน์ MIND & SPIRIT
สุ ขภาพจิต นิตยสาร HealthToday ฉบับ 189 มกราคม 2560 หน้า 36-37)
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ใบงาน บทความ เรื่อง “ปรากฏการณ์ ‘วอนนาคราย’ โจทย์ ใหญ่ ความมั่นคง”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน บทความ เรื่อง “เด็กดี”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่ านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม” อย่างคร่ าวๆ แล้วครู ซกั ถามว่า
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม” ว่ามี
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
4. ครู ซกั ถามว่าแนวคิดหลักของเรื่ องคืออะไร ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของ
เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม” แต่ละย่อหน้าอีกครั้ง ค้นหา
ประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
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6. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม” ค้นหาส่ วนขยายใจความสําคัญ
ของแต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละคนเล่าเรื่ องที่ตนอ่านและจดบันทึกไว้
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ครู เสนอแนะเพิ่มเติม และ สนทนาซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม”
12. นักเรี ยนอ่านบทความเรื่ องที่ 2 เรื่ อง “ครอบครัว 4.0” ค้นหาประโยคใจความสําคัญ
และส่ วนขยายใจความสําคัญ แล้วบันทึกลงในใบงาน
13. ครู สุ่มนักเรี ยน 3 คน นําเสนองาน แล้วให้เพื่อนนักเรี ยนช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง “อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม”
2. บทความ เรื่ อง “ครอบครัว 4.0”
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “อย่ าปล่อยให้ ลูกติดเกม”
การเลี้ ยงลูกในยุคไอที ดูจะเป็ นปั ญหาหนักอกหนักใจของพ่อแม่ไปแล้ว เมื่อก่อนพ่อแม่
อาจกังวลเป็ นห่วงว่าลูกชายที่เป็ นวัยรุ่ นจะไปคบเพื่อนไม่ดี ไปตีรันฟั นแทงมีเรื่ องกับคนอื่น ก็ห่วง
ว่าจะไปติดยา ไปเสี ยท่าถูกผูช้ ายหลอกกินไข่แดง ท้องก่อนวัย ซึ่ งแค่น้ ีก็ดูจะเยอะแล้วนะ เรื่ องที่
ต้องกลุม้ ต้องห่วงกัน
แต่ยุคอินเทอร์ เน็ตนี่ พ่อแม่ยงั ต้องห่วงเรื่ องติดเฟซบุ๊ก ติดไอจี หนักสุ ดคือติดเกม ซึ่งเดี๋ยวนี้
มีให้เลือกเล่นเยอะแยะไปหมด ทั้งในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และโน้ตบุก๊ เล่นได้ทุกที่
ทุกเวลา
“คนเถรตรง” ก็มีลูกชายเป็ นวัยรุ่ นชอบเล่นเกม เลยต้องตั้งกฎให้เล่นเฉพาะวันศุกร์ หลังเลิก
เรี ยน กับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันละไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ลูกต่อรองบอกว่าเพื่อน ๆ เล่นกันทุกวัน แต่เรา
ต้องใจแข็งไม่ยอม ต้องอธิ บายให้เข้าใจ
ล่ า สุ ด เห็ น ข่ า วกรมสุ ข ภาพจิ ต ออกมาให้ ข ้อ มู ล เรื่ อ งเด็ ก ไทยติ ด เกมแล้ว ก็ ต กใจ กรม
สุ ขภาพจิตบอกว่าตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ปี 2560 หรื อแค่ 3 เดื อน พบผูป้ ่ วยเด็กและ
วัยรุ่ นที่มีอาการเสพติดเกมระดับปานกลางถึงรุ นแรง ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาทางจิตเวชเร่ งด่วน
และต่อเนื่อง 53 คน สู งขึ้น 1.5 เท่าในรอบ 3 ปี และ 96 % เป็ นผูช้ าย
จิ ตแพทย์ย งั ตรวจพบว่า เด็ ก ติดเกมจะมี โรคร่ วมทางจิ ตเวชด้วย เช่ น โรคสมาธิ ส้ ัน ดื้ อ
ต่อต้าน วิตกกังวล ซึ มเศร้ า กล้ามเนื้ อตากระตุ ก บกพร่ องทักษะการเรี ยนรู ้ และมี พฤติ กรรมชอบ
โกหก ขโมยเงิน เล่นการพนัน หนี เรี ยน และหนีออกจากบ้าน ส่ วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 14-16 ปี แต่
แนวโน้มพบอายุนอ้ ยลงเรื่ อย ๆ น้อยที่สุด คือ 5 ขวบ ซึ่งน่าห่วงมาก
ที่สําคัญเรื่ องติดเกมกลายเป็ นปั ญหายอดฮิตอันดับ 2 รองจากปั ญหาสุ ขภาพจิตวัยรุ่ น เช่ น
เรื่ อง ความรัก ที่พ่อแม่โทรศัพท์ปรึ กษาปั ญหากับสายด่วน 1323 ตัวเลขเด็กไทยติดเกมที่มีการศึกษา
กันในปี 2558 พบว่า วัยรุ่ นไทยเสพติดเกม 13.3-16.6 % คาดว่ามีวยั รุ่ นไทยติดเกมประมาณ 1.3-1.6
ล้านคน (ส่ วนตัวเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ที่น่ากังวลที่สุดคือ เราเข้าใจผิดว่าการแข่งขันเกมต่อสู ้ออนไลน์ ที่เรี ยกว่า “โมบ้า” (Multiple
Online Battle Arena: MOBA) ซึ่ งเป็ นเกมจําลองการต่อสู่ เสมือนจริ งของ 2 ฝ่ าย ที่ฮิตกันในหมู่วยั รุ่ น
ทัว่ โลก ซึ่ งเล่นกันเป็ นทีม ผูเ้ ล่นสามารถควบคุมตัวละครฮีโร่ ของตัวเอง พูดคุยกับผูเ้ ล่นอื่น เป็ นกีฬา
ทางสมอง หรื อ อี-สปอร์ ต (E-Sports) ซึ่ งเด็กติดเกมส่ วนใหญ่ใฝ่ ฝันอยากเป็ นกันนัก อยากเป็ นซุ ป’
ตาร์ ในวงการเกม ซึ่ งมีแค่ 0.00007 % เท่านั้น
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ทั้งที่จริ งเกมโมบ้ามีอนั ตรายต่อสมองส่ วนหน้าของเด็กและวัยรุ่ น ที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการ
คิ ดวิเคราะห์ สมาธิ ความจํา การตัดสิ นใจด้วยเหตุ ผล มี ผลต่อการควบคุ มความคิ ด อารมณ์ และ
พฤติกรรมโดยตรง สมองส่ วนนี้จะทํางานลดลง
ในขณะที่สมองส่ วนอยาก หรื อที่เรี ยกว่าระบบลิมบิก จะทํางานเพิ่มขึ้นเมื่อถูกกระตุน้ ด้วย
ความอยาก ความสนุ กตื่นเต้น ท้าทายจากการต่อสู ้และการได้คะแนน หรื อชัยชนะเกมบ่อย ๆ ซํ้า ๆ
ต่อเนื่ องนาน ๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ วงจรสมองติดเกมในที่สุด เสพติดทางพฤติกรรมจนเคยชิ นจึงเลิกยาก
มาก จิตแพทย์พ บว่าเกมชนิ ดนี้ กาํ ลังเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาํ ให้เด็กติ ดเกมมากจนต้องเข้ารับการ
บําบัด
อาการเด็กติดเกมเริ่ มจากกระหายอยากจะเล่น เล่นนานขึ้น ไม่ได้เล่นจะหงุดหงิด กระวน
กระวาย ถึ งขั้นก้าวร้ าว ส่ งผลให้การเรี ยนแย่ลง ขาดสมาธิ แยกตัวไม่เข้าสังคม ความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวก็แย่ จริ ง ๆ ไม่ควรให้เล่นเกมพวกนี้เลย
ในยุคที่ธุรกิจเกมในโลกเติบโตต่อเนื่ อง ปี 2560 มีมูลค่าสู งถึง 3 ล้านล้านบาท มีเกมใหม่ ๆ
ออกมายัว่ นํ้าลายไม่หยุด ขณะที่ธุรกิ จด้านนี้ ในไทยก็มีมูลค่าสู งเป็ นหมื่ นล้านบาทต่อปี พ่อแม่ยุค
ใหม่นอกจากจะต้องต่อสู ้กบั การทํามาหากินเอาตัวรอดให้ได้ในยุคเศรษฐกิ จฝื ดเคื องแล้ว ยังต้อง
รู ้จกั เลี้ยงดูลูกให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายในโลกไอทีดว้ ย
ล่าสุ ดเห็นข่าววัยรุ่ นที่ติดเกมผูกคอตายในห้องนอน เพราะสงสัยว่าจะเครี ยดจากการเล่นเกม
แล้ว “คนเถรตรง” ยิ่งสลดใจ เลยเขียนเรื่ องนี้เพื่อเตือนพ่อแม่ผปู ้ กครอง และเตือนตัวเอง ให้ตื่นตัว
หาทางรับมือแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป.
(บทความเรื่ อ ง “อย่าปล่ อ ยให้ ลู ก ติ ดเกม” คอลัม น์ มองรอบทิ ศ โดย คนเถรตรง หนังสื อ พิ ม พ์
เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 หน้า 10)
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บทความ เรื่อง “ครอบครัว 4.0”
ในช่ วงปี ที่ ผ่านมามีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นมาในประเทศไทย โดยเฉพาะความพยายาม
ของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนแผนการปฏิ รูปประเทศให้สําเร็ จ เรื่ องหนึ่ งที่มีการพูดถึงกันมากคือเรื่ อง
ประเทศไทย 4.0
หากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่ องก็คงพอจะทราบรายละเอียดอยูบ่ า้ งว่าเป็ นการแบ่งช่วงของ
การพัฒนาประเทศจากยุค 1.0 ที่เน้นภาคเกษตรกรรม มายุค 2.0 ที่เริ่ มเป็ นอุตสาหกรรมเบา และติด
ชะงักที่ 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่ งออก ทําให้เป็ นกับดักทางเศรษฐกิ จของประเทศอยู่
เพียงรายได้ปานกลางขั้นสู ง จนเกิดแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ เป้ าหมายหรื อ
ภาพฝั นที่ เป็ นเศรษฐกิ จแบบ value-based economy เน้นการสร้ างสิ นค้าเชิ งนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งภาคบริ การ
สํ า หรั บ ครอบครั ว อาจรู ้ สึ ก ว่า เป็ นเรื่ อ งไกลตัว แต่ อ ัน ที่ จ ริ ง เราทุ ก คนคื อ ส่ ว นที่ จ ะ
ขับเคลื่ อนความฝั นนี้ ให้เป็ นจริ ง ด้วยการสร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเติบโตและการเรี ยนรู ้ของ
เด็กยุค 4.0 การศึ กษาเป็ นเรื่ องหนึ่ งที่มีความพยายามจะปฏิรูป ครอบครัวยังคงเป็ นแรงสนับสนุ น
สําคัญสําหรับการเรี ยนรู ้ของทุกคนในครอบครัวไม่เฉพาะเด็ก การมองเรื่ องความพร้อมสําหรับยุค
4.0 มี ส่ิ ง ที่ ค รอบครั วต้องคํานึ งถึ ง ตั้ง แต่ก ารปลู ก ฝั งคุ ณ ลัก ษณะเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ เด็ ก
คุณลักษณะแรกที่จะต้องก้าวข้ามให้ได้ คือ เรื่ องความอดทนและความมุ่งมัน่ หากยังเป็ นคนไทย
แบบตามสบาย คงเกิ ดความสําเร็ จได้ยาก ด้วยความท้าทายของการผลิ ตและสร้ างสรรค์ผลงาน
รวมทั้งงานภาคบริ การ ความเป็ นเลิศมาจากความสามารถที่จะอดทน มุ่งมัน่ ทําสิ่ งที่ต้ งั ใจได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จในระยะแรก ก็ตอ้ งฝ่ าฟันทําต่อเนื่องอย่างมีเป้ าหมาย
คุ ณ ลัก ษณะที่ ส อง ต้อ งสนับ สนุ น ให้ พ ร้ อ มด้า นการเรี ย นรู ้ โดยเฉพาะการเรี ย นรู้ เชิ ง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แบบเป็ นเหตุเป็ นผล สนใจใฝ่ รู ้ ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ หาคําตอบ
ใหม่ๆ ซึ่ งสามารถเริ่ มได้จากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั จากในบ้าน รอบบ้าน ไปรอบ ๆ ชุ มชน ตอบการพัฒนา
จากโจทย์ของการใช้ชีวิตในชุ มชนสังคมของตนเอง นําไปสู่ การขยายผลงานที่สามารถใช้งานได้
จริ ง บวกกับคุณลักษณะที่สาม เรื่ องความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอ้ งเปิ ดการมีโอกาสหลากหลาย ลงมือ
สร้างความคิด ความฝันของตนเองอย่างมีหลักการ ต่อยอดความคิดขึ้นไปตามความสนใจ ตามวัย
จนเป็ นนวัตกรรม
คุณลักษณะที่สี่เป็ นส่ วนช่วยเสริ มในเรื่ องความสามารถของภาษามากกว่าหนึ่ งภาษา เป็ น
ทั้งการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ดีของสมองในวัยเด็ก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิ่ งใหม่ๆ เมื่อโตขึ้น และเปิ ด
ช่องทางการสื่ อสารเชื่ อมโยงกับผูค้ นไม่ว่าจะอยู่ในที่ ใดได้มากขึ้น แค่คุณสมบัติสี่ดา้ นก็มีเรื่ องที่
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ครอบครั วจะทํากิ จกรรมร่ วมกัน และสร้ างสิ่ งแวดล้อมในบ้านได้อย่างมากมาย ลองทบทวนดู
สภาพแวดล้อมและการดูแลว่าขณะนี้ช่วยหนุนหรื อขัดขวางคุณสมบัติท้ งั สี่ ประการนี้
เรื่ องความอดทนมุ่ งมัน่ ของเด็ก เป็ นความท้าทายของพ่อแม่ ที่ จะต้องเริ่ มจากตนเองที่ จะ
สามารถบริ หารจัดการเรื่ องชีวิตงาน ชี วติ ส่ วนตัว ไม่ตึงเครี ยดมากเกินไป เป็ นตัวแบบสําหรับลูกใน
เรื่ องของอารมณ์ สามารถบริ หารเวลาดูแลลูก ฝึ กลูกให้ลงมือทําอะไรด้วยตนเอง รับผิดชอบดูแล
ตนเองได้ ไม่ปล่อยตามใจเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล หรื อตึงเครี ยดมากจนเด็กไม่เป็ นตัวของตัวเอง
อารมณ์ไม่ปกติตามไปด้วย
ได้พ้ืนฐานอารมณ์ที่ดีแล้ว การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไม่ยาก
ไม่ ใช่ ก ารสอนวิช าวิท ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แต่พ่อแม่ส ร้ างสิ่ งแวดล้อมให้เด็ ก ได้เล่ น ได้
สังเกต พูดคุย ถามตอบ ค้นคว้าหาคําตอบที่อยากรู ้ไปด้วยกัน อธิ บายใช้เหตุผลกับลูก สร้างสมดุล
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการค้นคว้า กับ การทํากิ จกรรมไปตามวัย การใช้ชี วิตกับ ของเล่นตาม
ธรรมชาติรวมทั้งสร้างนิสยั รักการอ่านให้ลูก
ผ่านสองคุณลักษณะแรก เรื่ องความคิดสร้างสรรค์จะมาตามธรรมชาติของเด็ก พ่อแม่เพิ่ม
โอกาสการลงมือทําสิ่ งที่เด็กสนใจ มีจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ตีกรอบ พยายามให้เด็กได้มี
โอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลาย แสดงความคิดเห็นได้ ระดมสมองกันในครอบครัว นอกจากนี้เวลา
ที่เกิดปั ญหา ฝึ กให้ลูกมองหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเสริ มทั้งการฝึ กคิด สร้าง
ความเชื่อมัน่ และความภาคภูมิใจให้กบั เด็กด้วย
ประเทศไทย 4.0 ยังมีโอกาสดี จากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปริ มินทรมหาภูมิ
พลอดุ ลยเดช เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงแนะแนวทางให้คนไทยเรี ยนรู ้ เข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจที่จะ
สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืน ด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันที่อยากให้ทุกครอบครัว
ได้ท ํา ความเข้าใจ นํามาใช้ใ นการดํา เนิ น ชี วิต จะเป็ นการปลู ก คุ ณ ธรรมภายในให้ ก ับ ลู ก เป็ น
ภูมิคุม้ กันให้ความคิดที่จะพัฒนาตนเองและสังคมมีหลักยึดภายในใจ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นต้องเป็ น
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชนสังคมของตนเองอย่างแท้จริ ง นอกจากจะมัง่ คัง่ แล้ว ยังเป็ น 4.0 ที่อยู่
ร่ วมกันด้วยความสุ ข
(“ครอบครัว 4.0” โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น จาก คอลัมน์ MIND &
SPIRIT สุ ขภาพจิต นิตยสาร HealthToday ฉบับ 188 ธันวาคม 2559 หน้า 38-39)
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ใบงาน บทความ เรื่อง “อย่ าปล่ อยให้ ลูกติดเกม”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10..................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 11....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 11..................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 12....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 12..................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
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ใบงาน บทความ เรื่อง “ครอบครัว 4.0”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 9....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10....................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 10..................................................................................................
สรุปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 9
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101)
เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญบทความ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง

สาระสํ าคัญ
การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญหรื อใจความสําคัญของเรื่ อง
เมื่ ออ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ ใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสํ าคัญ ลําดับ เหตุ ก ารณ์ บอก
รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ตลอดจนสรุ ปเรื่ องได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์ประโยคใจความสําคัญของเรื่ องได้
2. วิเคราะห์ส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่ องได้
3. สรุ ปความเนื้อเรื่ องได้
สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสําคัญบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ขั้นตอนการสอน OK 5 R
ขั้นตอนที่ 1 อ่ านอย่ างคร่ าวๆ (Overview)
1. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้เดิมเรื่ องการอ่านจับใจความสําคัญ วิธีการหาประโยคใจความ
สําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า
2. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่เหมือนเดิม” อย่างคร่ าวๆ แล้ว
ครู ซกั ถามว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea)
3. นักเรี ยนจับประเด็นแนวคิดหลักของบทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่
เหมือนเดิม” ว่ามีเนื้ อหาเกี่ยวกับอะไร
4. ครู ซกั ถามว่าแนวคิดหลักของเรื่ องคืออะไร ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปแนวคิดหลักของ
เรื่ อง
ขั้นตอนที่ 3 อ่ านแต่ ละย่ อหน้ า (Read)
5. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่เหมือนเดิม” แต่ละย่อหน้าอีก
ครั้ง ค้นหาประโยคใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า

123
6. นักเรี ยนอ่านบทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่เหมือนเดิม” ค้นหาส่ วนขยาย
ใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
ขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสํ าคัญ (Record)
7. นักเรี ยนจดบันทึกประโยคใจความสําคัญ ส่ วนขยายใจความสําคัญ และสรุ ปความ
เนื้อเรื่ องลงในใบงาน
ขั้นตอนที่ 5 พูดเล่ าเรื่องทีอ่ ่ าน (Recite)
8. นักเรี ยนแต่ละคนเล่าเรื่ องที่ตนอ่านและจดบันทึกไว้
9. นักเรี ยนช่วยกันเพิ่มเติมในส่ วนที่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review)
10. นักเรี ยนทบทวนเนื้อเรื่ องจากบันทึกของตนเองว่า ที่เล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่
แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7 สะท้ อนความคิด (Reflect)
11. ครู เสนอแนะเพิ่มเติม และ สนทนาซักถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่เหมือนเดิม”
สื่ อการเรียนรู้
1. บทความ เรื่ อง “การอยูก่ บั ภาษาไทย...ที่ไม่เหมือนเดิม”
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
3. เกณฑ์ การประเมินผล
3.1 นักเรี ยนทําใบงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
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บทความ เรื่อง “การอยู่กบั ภาษาไทย--ทีไ่ ม่ เหมือนเดิม”

ชีวติ คนเรานั้นดําเนิ นไปท่ามกลางสารพัดความเปลี่ยนแปลง ซึ่ งทําให้หลายสิ่ งหลายอย่างที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไม่เหมือนเดิม อย่างการใช้โทรศัพท์ของผูค้ นทุกวันนี้ ก็ง่ายดายกว่าเมื่อ 20 ปี ที่
แล้ ว หลายร้ อ ยเท่ า ชี วิ ต คนเราก่ อ นมี อิ น เทอร์ เน็ ต และหลัง มี อิ น เทอร์ เน็ ต ก็ แ ตกต่ า งกัน มาก
อิ น เทอร์ เน็ ต , ไว-ไฟ, เฟซบุ๊ ค , อิ น สตาแกรม, ไลน์ ช่ วยให้ ก ารติ ด ต่ อ และรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
สะดวกสบายอย่างยิ่ง เมื่อก่อนผมต้องเก็บหนังสื อพิมพ์ เก็บนิ ตยสารไว้เป็ นข้อมูลสําหรับใช้งาน
ปั จจุบนั ไม่ค่อยได้เก็บ ขณะที่หนังสื อพิมพ์ก็ยกเลิกการบอกรับทุกฉบับมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว ส่ วน
ข่าวโทรทัศน์น้ นั ดูบา้ งไม่ดูบา้ ง แต่มกั จะไม่ได้ดูมากกว่าดู
ในเมื่อชี วิตอยูท่ ่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย ผูค้ นก็ตอ้ งได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงนั้น และบ่อยครั้งที่ความรู ้สึกนึ กคิดของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น บางคนไม่
เคยใช้คาํ ว่า “ครั ช” มาก่ อน แต่เมื่ อผ่านตาบ่อย ๆ ในเฟซบุ๊คก็อาจเห็ นดี เห็ นงามไปด้วย ครั ชคื อ
“ครับ” นัน่ เอง แทนที่จะพิมพ์ “สวัสดีครับ” ก็เปลี่ ยนเป็ น “สวัสดีครัช” ผมไม่เคยใช้คาํ นี้ รู ้สึกไม่
ชอบและไม่อยากใช้ ไม่เห็นว่านักรักหรื อน่านิยมตรงไหน และยังเป็ นการปรุ งแต่งจริ ตให้เกินเลยอีก
ด้วย ส่ วนผูท้ ี่นิยมจะมองเห็นไปอีกแบบ นอกจากครัชแล้ว ก็ยงั มี “เธอว์” ทําไมต้องใส่ ว. แหวน
และการันต์ลงไปด้วยก็ไม่รู้ แต่มนั ต้องมีความงามบางประการอยูใ่ นเธอว์แน่ ๆ เพราะถ้าไม่มีก็จะ
ไม่ได้รับความนิยม...เพียงแต่ผมไม่เห็นความงามนี้
เราเห็นความสวย, ความงาม และความอื่น ๆ แตกต่างกันไป ผมเห็นว่า “นภากาศ” (ท้องฟ้ า)
เป็ นคําที่ สวยแต่นํามาใช้ไม่ ได้ในการพูดและการเขี ยนทัว่ ไป เหมาะกับการเขี ยนบทกวีมากกว่า
“นรสิ งห์” (มนุ ษย์ครึ่ งสิ งโต) ก็เป็ นคําที่สง่า แต่ไม่รู้จะนําไปใช้ตรงไหนและอย่างไรจึงจะเหมาะ มี
คําเก่า ๆ จํานวนมากนะครับที่ใช้ไม่ได้จริ งกับปั จจุบนั แต่ก็มีคาํ เก่าบางคําที่มาได้รับความนิ ยม เช่น
คําว่า “นาง” (สรรพนาม) อย่างเวลาเราจะพูดถึงใครสักคนที่เขาไม่ใช่คู่สนทนา-ก็จะใช้ “นาง” เป็ น
สรรพนาม ตอนแรกผมนึ กว่าใช้กบั ผูห้ ญิงเท่านั้น แต่ที่ใช้นางกับผูช้ ายก็เคยได้ยิน นี่ คืออีกคําที่ผม
ไม่เคยใช้ ไม่วา่ จะใช้เขียนหรื อพูด ที่ไม่ใช้เพราะมันไม่ชอบ ส่ วนคนที่เขาใช้กนั เพราะรู ้สึกว่าคํานี้
ร่ วมสมัย/ทันสมัย
ภาษานั้นมีความเป็ นแฟชัน่ เหมือนเช่นเดียวกับเสื้ อผ้า ถ้อยคําจํานวนมากได้รับความนิ ยม
ชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม แล้วค่อยๆ หมดความนิ ยมในที่สุด บางถ้อยคํามาเร็ วและไปเร็ ว ผมเคยเห็นคนเขียน
“คุ ณแม่” เป็ น “ขุ่นแม่” อยูบ่ า้ ง ซึ่ งทําให้รู้วา่ คํานี้ ได้รับความนิ ยมตามสมควร แต่ไม่เข้าใจว่าทําไม
จึงเป็ นที่ นิยม “คุ ณนายแม่” ก็เห็ นคนนิ ยมใช้กนั เวลาโพสต์ขอ้ ความในเฟซบุ๊ค ที่ นิยมอาจเพราะ
เหตุผลนี้ ครับ ใช้คาํ ว่า “แม่” เฉย ๆ แล้วมันธรรมดา แม้เมื่อเปลี่ยนเป็ นขุ่นแม่หรื อคุ ณนายแม่แล้ว
ความธรรมดาหายไปและยังดูมีจริ ตอีกด้วย...ซึ่งเป็ นเรื่ องธรรมดาที่คนเราจะนําจริ ตมาอวดกัน
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ภาษาพูดและภาษาเขียนมียุคสมัยของตน อีก 100 ปี ข้างหน้า ภาษาไทยที่คนไทยใช้พูดใช้
เขี ยนจะต้องเปลี่ ยนจากปั จจุบนั แน่ ๆ เพราะที่พูดและเขียนกันทุ กวันนี้ ก็แตกต่างจากเมื่ อ 100 ปี ที่
แล้ว คําใดที่คนไม่ค่อยใช้กนั แล้วก็จะทยอยหายไปเอง และที่ไม่นิยมใช้ก็เพราะคนส่ วนใหญ่เห็นว่า
ไม่เหมาะกับช่ วงเวลาดังกล่าว หรื ออาจมีคาํ ที่เหมาะกว่าก็เลยใช้คาํ นั้นแทน การมาถึงของถ้อยคํา
ใหม่และการหายไปของคําเก่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สมัยผมเป็ นเด็ก เวลาใครแต่งตัวเท่ ๆ เจ็บ ๆ จะ
พูดกันว่า “คนนี้แต่งตัวมะกันมาก” โดย “มะกัน” มาจาก “อเมริ กนั ” ตอนนั้นมีแค้มป์ ทหารอเมริ กนั
เข้าตั้งอยูใ่ นหลายจังหวัด และหนุ่ ม-สาว จํานวนไม่น้อยได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมฮิปปี้ มะกัน
ได้รับ ความนิ ยมสักพักก็หมดความนิ ยม คําว่า “ฟิ นเว่อร์ ” ที่ บางคนชอบพูดกันเวลานี้ ก็จะหมด
ความนิยมในไม่ชา้ และมีคาํ ใหม่เข้ามาแทน
ถ้อยคําในลักษณะข้างต้นมาเร็ วไปเร็ ว พูด/เขียนกันสักพักก็หมดความนิ ยมและหายไปจาก
สั งคม จากนั้น ก็ จะมี ค าํ ใหม่ ๆ มาแทน คําใดที่ แข็งแรงก็จะอยู่ไ ด้น าน มี ค าํ อี ก ประเภทที่ ไม่ ใช่
ถ้อยคําแฟชัน่ แต่ค่อนข้างเป็ นทางการหรื อมี ความเป็ นทางการมาก คําประเภทนี้ เกิดใหม่เรื่ อย ๆ
หลายปี ก่อน คําว่า “คุน้ ชิน” เริ่ มถูกนํามาใช้ท้ งั การพูดและการเขียน ปั จจุบนั ผูค้ นก็ยงั ใช้คุน้ ชินกันอยู่
ผมเข้าใจว่าคุ น้ ชิ นเกิดจากการนําคํา “คุ น้ เคย” กับ “เคยชิ น” มารวมกัน และคําที่ เกิดใหม่ก็ไม่ได้มี
ความหมายที่แตกต่างจากคําเก่า อีกคําที่อยูน่ านคือ “ย้อนแย้ง” คนแนว ๆ มักใช้คาํ นี้ ประกอบการ
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
สําหรับผูท้ ี่กลัวว่าภาษาไทยจะวิบตั ิ เลิกกลัวได้เลยเพราะมันไม่เหมือนเดิมแน่ ๆ คําใดที่ไม่
ค่อยนํามาใช้ก็จะถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก และบางคําก็อยู่ในลิ้นชักนานจนหายไปในที่สุด อย่างคําว่า
“บิดา” “มารดา” “บุตร” “ธิ ดา” นั้น คนทัว่ ไปไม่นาํ มาใช้กนั แล้ว คําเหล่านี้เป็ นภาษาแบบราชการ
ใครนํามาพูดมาเขียนก็จะดูเก่าทันที ยกเว้นหาจังหวะการใช้ให้ดี ๆ จึงจะพอเท่ข้ ึนมาบ้าง
ผมไม่ค่อยมี ความวิตกกังวลเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยของคนไทย เราอยู่ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงนี่ ครับ มีอะไรบ้างที่ไม่ยอมเปลี่ ยน ไม่เห็นมีสักสิ่ ง แต่ที่ผมเห็ นว่าน่ากังวลคือ ความ
ก้าวร้าวและความกระด้างของคนรุ่ นใหม่ที่ส่งผ่านออกมาในการใช้ภาษา เด็กเล็กเด็กโตล้วนสบถคํา
ว่า “สั ส ” หรื อ “สั ด” หรื อ “สาด” (ซึ่ งแปลงมาจาก “สั ตว์”) ได้อย่างง่ายดายและเข้าใจว่าเป็ นคํา
ธรรมดา ไม่เห็ นจะหยาบหรื อก้าวร้าวตรงไหน แต่ผม (ซึ่ งแก่แล้ว) รู้สึกว่ามันกระด้างและบางทีก็
ก้าวร้าวมาก เคยฟั งคู่รักหนุ่ ม-สาว พูด “กู” พูด “มึง” กัน มันไม่น่ารักเอาเสี ยเลย จะให้เข้าใจว่านี่
คือการย้อนยุคก็ไม่ใช่อีก.
(ตัดตอนจากบทความเรื่ อง “การอยู่กบั ภาษาไทย--ที่ ไม่เหมือนเดิ ม” โดย วิรัตน์ โตอารี ยม์ ิ ตร จาก
นิตยสารขวัญเรื อน ฉบับที่ 1049 ปั กษ์แรกสิ งหาคม 2558 หน้า 128-129)
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ใบงาน บทความ เรื่อง “การอยู่กบั ภาษาไทย...ทีไ่ ม่ เหมือนเดิม”
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนค้นหาประโยคใจความสําคัญและส่ วนขยายใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้า
แล้วสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องด้วยสํานวนภาษาของนักเรี ยน
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 1....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 2....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 3....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 4....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 5....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 6....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 7....................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8......................................................................................................
ส่ วนขยายใจความสําคัญ ย่อหน้าที่ 8....................................................................................................
สรุ ปความเนือ้ เรื่อง
..........................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านจับใจความสํ าคัญ
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว แล้วกาเครื่ องหมาย X ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. ประโยคใจความสําคัญของข้อความนี้อยูท่ ี่ส่วนใด
ทุก ๆ คนไม่ ว่าชาติใดย่ อมมีหน้ าที่เป็ นของตัวเอง หน้ าที่ ในการเป็ นนักเรี ยน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ตํารวจ ทหารและทุกอาชี พ ล้ วนมีอาํ นาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบเป็ นของตน
เมื่อมีบุคคลใดนําหน้ าที่ และความรั บผิดชอบเหล่ านั้นมากระทําเพื่อประโยชน์ ส่วนตนและ
พวกพ้ องโดยมิชอบ สิ่ งเหล่ านีพ้ วกเราล้ วนเรี ยกมันว่ าการทุจริ ต (จุลสาร ยุวทูต, 2016)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
2. ข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใดไม่ ใช่ ส่วนขยายใจความสําคัญ
1) ในทางโภชนาการ กล้ วยเป็ นผลไม้ ที่มีสารอาหารครบถ้ วน 2) ทั้งคาร์ โบไฮเดรต
เกลือแร่ เช่ น แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม ฟอสฟอรั ส และเหล็ก 3) วิตามินก็มีครบ ทั้งวิตามินเอ บี อี
ซี 4) และยังมีสารต้ านอนุมลู อิ สระชะลอความแก่ ป้ องกันมะเร็ ง คลายเครี ยด
(หมอชาวบ้าน, 555, น.11)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
3. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
แอลกอฮอล์ จะทําให้ การสื่ อสารระหว่ างเซลล์ สมองลดลง มีผลให้ เกิดอาการเมาอย่ างที่
เรารู้ กันดี คื อ พูดไม่ ชัด เดินโซเซ ร่ างกายเสี ยสมดุล ตอบสนองช้ า และวิจารณญาณในการ
ตัดสิ นใจไม่ ดี จึ งเสี่ ยงต่ อการเกิดอุบัติเหตุได้ ง่าย ส่ วนผลในระยะยาวคื อจะทําให้ เซลล์ สมอง
เล็กลง โครงสร้ างของสมองเปลี่ยนแปลงไป (HealthToday, 180, น.55)
ก. แอลกอฮอล์ทาํ ให้พดู ไม่ชดั เดินโซเซ
ข. ผูด้ ื่มแอลกอฮอล์จะเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
ค. แอลกอฮอล์จะทําให้โครงสร้างสมองเปลี่ยนแปลงไป
ง. แอลกอฮอล์จะทําให้การสื่ อสารระหว่างเซลล์สมองลดลง
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4. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) การสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุการเกิดมะเร็ งที่ สาํ คัญที่ สุด 2) และได้ มีการประมาณการณ์ กัน
ไว้ ว่ า 30 % ของผู้ป่วยชาวอเมริ กันที่ ตายด้ วยโรคมะเร็ งมีสาเหตุมาจากการสู บบุหรี่ 3) โดย
พบว่ าการสู บบุหรี่ มีความสั มพันธ์ กับมะเร็ งหลายชนิด 4) เช่ น มะเร็ งปอด มะเร็ งกระเพาะ
ปั สสาวะ มะเร็ งปากมดลูกและไต (HealthToday, 180, น.39)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
5. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
ในยุคแห่ งสื่ อออนไลน์ นี้ การศึกษาหลายชิ ้นพบว่ า พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ อาจ
สามารถทํานายหรื อช่ วยในการตรวจพบโรคซึ มเศร้ าได้ ซึ่ งจะนําไปสู่ การวินิจฉั ยได้ แต่ เนิ่น ๆ
และการเข้ าถึงการรั กษาที่ มากขึน้ จึ งเป็ นที่ คาดการณ์ ว่าจะมีโปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัติใน
สื่ อออนไลน์ ที่มีความแม่ นยํา และสามารถใช้ ได้ จริ งออกมาใช้ กันในเวลาอี กไม่ นานนี ้
(HealthToday, ต.ค.60, น.71)
ก. ในยุคแห่งสื่ อออนไลน์ มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องโรคซึ มเศร้า
ข. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์อาจช่วยในการตรวจพบโรคซึ มเศร้า
ค. มีโปรแกรมตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์เพื่อวินิจฉัยโรคซึ มเศร้า
ง. การใช้โปรแกรมตรวจสอบการใช้สื่อจะช่วยรักษาโรคได้เร็ ว
6. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
เด็กผู้ชายสนใจฟุตบอลมากกว่ าเด็กผู้หญิง เมื่อพวกเขาเข้ าไปรู้ จักกับโลกของฟุตบอล
ก็มกั จะอยู่ในนั้นนาน และหลังจากดูฟุตบอลเป็ น เด็ก ๆ จะหาที มเชี ยร์ รวมถึงมีนักฟุตบอลคน
โปรด แล้ วถ้ าเล่ นฟุตบอลเก่ ง เขาอาจไปได้ ไกลบนถนนสายนี ้ (ขวัญเรื อน, 1068, น.138)
ก. เด็กผูช้ ายสนใจฟุตบอลมากกว่าเด็กผูห้ ญิง
ข. เมื่อพวกเขารู ้จกั ฟุตบอลก็มกั อยูใ่ นนั้นนาน
ค. เด็ก ๆ จะหาทีมเชียร์ รวมถึงมีนกั ฟุตบอลคนโปรด
ง. ถ้าเล่นฟุตบอลเก่ง เขาอาจไปได้ไกลบนถนนสายนี้
7. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
ตับเป็ นอวัยวะที่ ทาํ หน้ าที่ ในการกําจัดแอลกอฮอล์ ออกจากร่ างกาย การดื่มแอลกอฮอล์
ปริ มาณมาก ดื่มเป็ นระยะเวลานานจะทําให้ ไขมันไปพอกที่ ตับจนอาจเกิดตับอักเสบ เกิดพังผืด
แทนที่ เนื อ้ ตับ และกลายเป็ นตับแข็งในที่ สุด นอกจากนีก้ ารดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นประจํายังทําให้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของตับอ่ อนเสี ยหาย เพิ่ มความเสี่ ยงการเกิดตับอ่ อนอักเสบทั้ง
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ชนิดเฉี ยบพลันและเรื ้ อรั ง (HealthToday, 180, น.55)
ก. ผูท้ ี่ดื่มแอลกอฮอล์จะเป็ นโรคตับแข็ง
ข. การดื่มแอลกอฮอล์ในปริ มาณมากมีผลต่อตับ
ค. แอลกอฮอล์จะก่อให้เกิดพังผืดแทนที่เนื้อตับ
ง. การดื่มแอลกอฮอล์ทาํ ให้ไขมันไปพอกที่ตบั
8. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
ความเครี ยดเป็ นปั ญหาที่ รบกวนจิ ตใจผู้คนมากที่ สุดปั ญหาหนึ่งในยุคนี ้ เพราะเราถูก
สั งคม กดดันในเรื่ องการแข่ งขันตั้งแต่ การเรี ยน การทํางาน การต่ อสู้ ดิน้ รนเรื่ องสถานะทาง
สั งคม ตามแนวคิ ดที่ ยกย่ องผู้ชนะ อี กทั้งยังมีปัญหาสารพัดที่ ต้องพบเจอ คนยุคนีจ้ ึ งกลายเป็ น
คนเครี ยดง่ ายจนเป็ นนิสัยและโดยไม่ ร้ ู ตัว (SOOK, 55, น.26)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
9. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) การขี่จักรยานออกกําลังกายช่ วยให้ ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ ได้ มากวิธีหนึ่ง 2) ซึ่ ง
เหมาะสําหรั บผู้ที่ต้องการลดนํา้ หนักและขจัดไขมันส่ วนเกิน 3) โดยที่ ไม่ ต้องไปเสี ยเงิ นเข้ า
คอร์ ส ตามสถาบันความงามต่ าง ๆ ให้ สิ้นเปลืองแต่ อย่ างใด 4) ซึ่ งการขี่จักรยานเพียง 1 ชั่วโมง
สามารถเผาผลาญพลังงานได้ มากกว่ า 600 แคลอรี่ (อบจ.จันท์, มี.ค.58, น.9)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
10. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) รู้ หรื อไม่ ว่าสุ ขภาพผมสามารถบอกสุ ขภาวะด้ านโภชนาการของเราได้ 2) ผมที่
สุ ขภาพดีต้องเงางาม ไม่ แห้ ง เปราะง่ าย ไม่ ร่วงหลุดง่ าย 3) การกินอาหารที่ สมดุลและมี
ส่ วนผสมของโปรตี น ธาตุเหล็ก และสารอาหารที่ ลงตัว ช่ วยให้ เรามีสุขภาพดี และรู้ สึกว่ า
สุ ขภาพผมดีขึน้ 4) ดังนั้นในช่ วงที่ ผมร่ วงการเติมสารอาหารบํารุ งผมด้ วยอาหารดี ๆ สั กจาน
ก็เป็ นอี กวิธีท่ี ไม่ ควรมองข้ าม (HealthToday, 192, น. 55)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
11. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่ นเป็ นมะเร็ งร้ ายที่ ฝังรากลึกมาอย่ างยาวนานในสั งคมไทย
2) ทําให้ ทุกคนมองว่ าปั ญหาการทุจริ ตเป็ นเรื่ องปกติในสั งคม 3) ยากที่ จะแก้ ไขและกลับ
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มองข้ ามไม่ ให้ ความร่ วมมือในการต่ อต้ านการทุจริ ต 4) อี กทั้งติดนิสัยการโกงจนเคยชิ นกับ
พฤติกรรมการคอร์ รัปชั่ น (จุลสาร ยุวทูต, 2016)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
12. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
ผงชูรส มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่ าโมโนโซเดียมกลูตาเมต หรื อ MSG เป็ นแหล่ งของ
กลูตาเมตอิ สระในอาหารที่ เราคุ้นเคย ผงชูรสมีคุณสมบัติทาํ ให้ อาหารมีรสชาติ โดยรวมดีขึน้
อาหารที่ เติมผงชู รสในปริ มาณที่พอเหมาะ จะช่ วยลดปริ มาณการใช้ เกลือในอาหารลงได้ ถึงกว่ า
ร้ อยละ 30 เพราะในผงชู รสมีปริ มาณโซเดียมเพียงร้ อยละ 12 โดยนํา้ หนัก ซึ่ งนับว่ าน้ อยกว่ าใน
เกลือที่ มีปริ มาณโซเดียมอยู่ร้อยละ 39 และการใช้ ผงชูรสเพียงเล็กน้ อยในการปรุ งรสอาหารยัง
ช่ วยรั กษารสชาติอาหาร ทําให้ ผ้ บู ริ โภคที่ มีความจําเป็ นต้ องจํากัดปริ มาณโซเดียมในอาหาร
สามารถบริ โภคอาหารได้ มากขึน้ (HealthToday, 180, น.58)
ก. ผงชูรสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ โมโนโซเดียมกลูตาเมต หรื อ MSG
ข. ผงชูรสเป็ นแหล่งของกลูตาเมตอิสระในอาหาร ทําให้อาหารมีรสชาติดีข้ ึน
ค. การเติมผงชูรสในปริ มาณพอเหมาะ จะช่วยลดปริ มาณการใช้เกลือในอาหาร
ง. ผงชูรสมีปริ มาณโซเดียมเพียงร้อยละ 12 น้อยกว่าเกลือที่มีปริ มาณโซเดียมร้อยละ 39
13. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) นับตั้งแต่ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 2) หน่ วยงาน
ภาครั ฐต่ างมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) เพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของเศรษฐกิจไทยด้ วย 4) เพราะหั วใจของ
ประเทศไทย 4.0 คื อการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่ มีพืน้ ฐานดี อยู่แล้ วใน 6 กลุ่ม ให้ พัฒนาไปสู่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (เดลินิวส์, 6 พ.ค.60, น.6)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
14. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) ของเล่ นสําหรั บเด็กนับว่ ามีความสําคัญต่ อการพัฒนาการเรี ยนรู้ 2) เนื่ องจากของเล่ น
คื อ เครื่ องมือที่ จะนําเด็กไปสู่ กระบวนการเล่ นเพื่อฝึ กความคิ ดสร้ างสรรค์ 3) ฝึ กการแก้ ไข
ปั ญหาการใช้ เหตุผล ช่ วยผ่ อนคลาย และ ลดความเครี ยด 4) ของเล่ นจึ งแบ่ งได้ หลายชนิด เช่ น
ของเล่ นเพื่ อการพัฒนากล้ ามเนือ้ หรื อสร้ างความคิ ด (เดลินิวส์, 6 พ.ค.60, น.7)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
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ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 4
15. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
มนุษย์ เรามีความสามารถในการรั บมือกับความเครี ยดแตกต่ างกันไปตามตัวแปรต่ าง ๆ
เช่ น พันธุกรรม สิ่ งแวดล้ อม และประสบการณ์ ชีวิต สําหรั บบางคนความเครี ยดเป็ นสิ่ งท้ าทาย
ให้ ลุก ขึน้ สู้ ด้วยความอดทน ไม่ ย่อท้ อจนประสบความสําเร็ จในที่ สุด แต่ สาํ หรั บบางคนแล้ ว
ความเครี ยดกลับทําให้ ท้อแท้ ห่ อเหี่ ยว สิ ้นหวัง หดหู่ อ่ อนแรงทั้งร่ างกายและจิ ตใจ
(HealthToday, 192, น.25)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
16. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) การลดนํา้ หนักโดยการอดอาหารหรื อการลดนํา้ หนักที่ เร็ วเกินไปเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
ประการหนึ่งที่ กระตุ้นให้ ผมร่ วงได้ 2) มีรายงานพบว่ าเมื่อลดนํา้ หนักได้ ประมาณ 15 ปอนด์
หรื อราว ๆ 6-7 กิโลกรั ม กลุ่มตัวอย่ างจะเริ่ มมีปัญหาผมร่ วง 3) และอาการผมร่ วมจะดี ขึน้
หลังจากที่ นา้ํ หนักตัวเริ่ มคงที่ 4) ดังนั้นผู้ที่อยู่ในช่ วงลดนํา้ หนักควรลดอย่ างถูกต้ องและค่ อย
เป็ นค่ อยไป (HealthToday, 192, น.55)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ค. ส่ วนที่ 3
ง. ส่ วนที่ 1 และ ส่ วนที่ 4
17. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
สะเดาจัดเป็ นสมุนไพรรสขมเป็ นได้ ทั้งยาและอาหาร มีหลักฐานพบว่ าสะเดามีอายุ
มากกว่ า 4 พันปี ตั้งแต่ สมัยพุทธกาลมีการใช้ สะเดาเป็ นยารั กษาโรค ทางการแพทย์ แผนไทย
มักใช้ สะเดาเพื่อเป็ นยาช่ วยในการแก้ โรคกําเดาแก้ ไข้ (หมอชาวบ้าน, 555 , น.70)
ก. สะเดาเป็ นพืชสมุนไพร
ข. สะเดาใช้เป็ นยาและอาหาร
ค. สะเดามีอายุมากกว่า 4 พันปี
ง. ยารักษาโรคสมัยพุทธกาลคือสะเดา
18. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
การออกกําลังกายเป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายในอิ ริยาบถต่ าง ๆ โดยใช้ แรงของกล้ ามเนือ้
เคลื่อนไหว จะส่ งผลให้ ระบบต่ าง ๆ ของร่ างกายทํางานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารผ่ อนคลาย
ความตึงเครี ยด ก่ อให้ เกิดการพัฒนาสุ ขภาพที่ มนั่ คง อันจะเป็ นรากฐานที่ ดีสาํ หรั บคุณภาพชี วิต
ในวัยรุ่ นและวัยทํางาน (เดลินิวส์, 22 ต.ค.60, น.7)
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ก. การออกกําลังกายเป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายในอิริยาบถต่าง ๆ โดยใช้แรงของกล้ามเนื้อ
เคลื่อนไหว
ข. การออกกําลังกายเป็ นรากฐานที่ดีสาํ หรับพัฒนาคุณภาพชี วติ ในวัยรุ่ นและวัยทํางาน
ค. การออกกําลังกายช่วยลดความเครี ยด ร่ างกายทํางานได้ดี
ง. การออกกําลังกายส่ งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
19. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูใ่ นส่ วนใดของย่อหน้า
การดูแลเส้ นผมให้ มีสุขภาพดี ต้องเริ่ มจากการดูแลสุ ขภาพร่ างกายก่ อน การดูแลตัวคุณ
เองก็ต้องเริ่ มจากเรื่ องอาหารในแต่ ละมือ้ ควรเลื อกกินอาหารที่ มีประโยชน์ ต่อเส้ นผม เช่ น ธาตุ
เหล็ก สังกะสี โปรตีน เป็ นต้ น นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงการได้ พักผ่ อนอย่ างเพียงพอและผ่ อน
คลาย อย่ าให้ มีความเครี ยด (เรื่ องสุ ขภาพต้องฟังหอม: หมอนํ้าหวาน, 2558, น.160)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
20. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
คําผวน เป็ นเรื่ องของการเล่ นสนุกกับภาษาแบบหนึ่ง ผู้ที่จะเล่ นคําผวนมักจะอยู่ใน
สภาวะอารมณ์ หฤหรรษ์ บันเทิ ง ยังไม่ เคยเห็นใครที่ อยู่ในสภาพโกรธแค้ นพูดคําผวน แต่ ถ้า
เขียนเป็ นกาพย์ เป็ นกลอนก็ไม่ แน่ เพราะผู้เขียนต้ องกลั่นต้ องกรองพิจารณา
(ออล แม็กกาซี น, พ.ย.60, น.50)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
21. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
มนุษย์ เป็ นสิ่ งมีชีวิตชนิ ดเดียวบนโลกที่ ร้ ู จักสร้ างสรรค์ ภาษาเป็ นสั ญลักษณ์ ในการสื่ อสาร
ภาษาที่ แท้ จริ งคื อภาษาพูดซึ่ งเป็ นเรื่ องของระบบเสี ยง ต่ อมานักปราชญ์ กค็ ิ ดภาษาเขียนขึน้ มา
เป็ นสั ญลักษณ์ แทนเสี ยงพูดในแต่ ละภาษา แม้ จะมีภาษาพูดและภาษาเขียนที่ ใช้ ตรง ๆ แล้ วก็ยงั
ไม่ จบ เมธี ทางภาษาทั้งหลายก็ยงั หาวิธีพลิกแพลงเล่ นสนุกกับภาษาไม่ ร้ ู จบ รู ปแบบคําประพันธ์
ฉั นทลักษณ์ รวมถึงกลบทกลอักษรต่ าง ๆ นับเป็ นวิธีม่ งุ ปรุ งแต่ งภาษาให้ พิสดารพันลึกขึน้
ไปอี ก (ออล แม็กกาซี น, พ.ย.60, น.50)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
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22. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
บางคนบอกว่ าพระพรหมกําหนดชี วิตเรามาแล้ ว เราไม่ ต้องไปดิน้ รนอะไรหรอก ดิน้ ให้
ตายก็ไม่ มีอะไรดีขึน้ โยม...ไม่ มีใครกําหนดชี วิตได้ หรอกโยม เราต่ างหากที่ จะเป็ นคนกําหนด
ชะตาชี วิตของตัวเราเอง อย่ าให้ หมอดูมาทําชี วิตของโยมให้ หดหู่ ขอให้ เรารู้ ไว้ ว่าความสําเร็ จ
อยู่ที่หนึ่งสมองและสองมือเรา เราไม่ ได้ เป็ นผู้ที่ย่ิงใหญ่ เราก็เป็ นมนุษย์ คนหนึ่งที่ อยู่บนโลก
และที่ สาํ คัญ เราเป็ นได้ แค่ เศษเล็ก ๆ บนโลกใบนีเ้ ท่ านั้น ชี วิตเราไม่ มีใครสามารถกําหนดได้
แต่ ตัวเราสามารถที่ จะเปลี่ยนแปลงมันได้ เราหยุดกระแสโลกไม่ ได้ แต่ เราสามารถที่ จะปรั บให้
เข้ ากับสถานการณ์ ของโลกได้ (ออล แม็กกาซี น, พ.ย.60, น.75)
ก. หมอดูทาํ ให้ชีวิตหดหู่
ข. ไม่มีใครกําหนดชีวิตเราได้ นอกจากตัวเราเอง
ค. พระพรหมกําหนดชีวติ เรามาแล้ว เราไม่ตอ้ งดิ้นรนอะไร
ง. เราไม่ได้เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ เราเป็ นแค่เศษเล็ก ๆ บนโลกใบนี้
23. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
กระเที ยมจัดเป็ นพืชที่ มีกลิ่นแรง สาเหตุที่มีกลิ่นแรงนั้นเกิ ดจากภายในกลีบกระเที ยมมีแร่
ธาตุประเภทกํามะถันปริ มาณมาก เมื่อแร่ ธาตุนีส้ ั มผัสกับอากาศจะเกิดปฏิ กิริยาจนส่ งกลิ่นฉุน
ออกมา กลิ่นของกระเที ยมนอกจากทําให้ เกิดกลิ่นปากแล้ วยังทําให้ เกิดกลิ่นตัวด้ วย
(กระเทียม : ผานิต ธนะสุ ข, 2557, น.8)
ก. กระเทียมทําให้เกิดกลิ่นปาก
ข. กระเทียมมีธาตุกาํ มะถันมาก
ค. กระเทียมเป็ นพืชที่มีกลิ่นแรง
ง. กระเทียมทําให้เกิดกลิ่นตัว
24. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
ท้ องผูกเป็ นปั ญหาที่ เกิดขึน้ ได้ กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว หากเกิดอาการ
ท้ องผูกแล้ วของเสี ยที่ อยู่ในร่ างกายจะไม่ ถกู ขับออกไป ทําให้ ของเสี ยเหล่ านั้นไปสะสมอยู่ท่ี
ผิวหนัง ก่ อให้ เกิดสิ วและผิวพรรณไม่ เปล่ งปลั่งได้
(ว่านหางจระเข้ : ขวัญชนก รอดสุ ด, 2559, น.17)
ก. ท้องผูกเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นได้กบั คนทุกเพศทุกวัย
ข. หากเกิดอาการท้องผูก ของเสี ยจะไปสะสมอยูท่ ี่ผวิ หนัง
ค. หากเกิดอาการท้องผูก ของเสี ยในร่ างกายจะไม่ถูกขับออกไป
ง. หากเกิดอาการท้องผูก จะทําให้เกิดสิ วและผิวพรรณไม่เปล่งปลัง่
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25. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
การตรวจสุ ขภาพเกินความจําเป็ น บางที กเ็ กิดโทษ เพราะถ้ าเครื่ องมือไม่ ได้ ถกู ต้ อง 100 %
อาจให้ ผลตรวจที่ เรี ยกว่ า “ผลบวกลวง” คื อไม่ ได้ เป็ นโรคแต่ บอกว่ าเป็ นโรค พอทราบผลจิ ตใจ
ก็จะแย่ ทุกข์ กลุ้ม และอาจต้ องไปตรวจอะไรต่ ออีก เพื่อยืนยันว่ าใช่ หรื อไม่ ใช่ ซึ่ งก็จะต้ องใช้
เงินมากขึน้ และอาจจะต้ องเจ็บตัวด้ วย ดังนั้น เราควรเลือกตรวจสุขภาพเท่ าที่ มีข้อมูลทาง
วิชาการชัดเจนว่ าจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ เท่ านั้น (SOOK, ต.ค.60, น.24)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
26. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
ไข่ ที่นาํ มาเป็ นอาหารมีหลายชนิด ทั้งไข่ เป็ ด ไข่ ไก่ ไข่ นกกระทา ไข่ ปลา แต่ นิยมกินกัน
แทบทุกครั วเรื อนคื อ ไข่ ไก่ เพราะซื ้อหาง่ าย ราคาไม่ แพง และสามารถนําไปประกอบอาหารได้
สารพัดเมนู ที่ สาํ คัญคื อ ไข่ ไก่ มีคุณค่ าทางโภชนาการสู ง
(อาหารบํารุ งสุ ขภาพ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ , น. 52)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
27. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
การเคลื่อนไหวมีผลทําให้ เราสู ญเสี ยเนือ้ เยื่อไป เราต้ องสร้ างใหม่ ทดแทนให้ ครบตามเดิ ม
โดยปกติมกั สู ญเสี ยตอนกลางวัน และต้ องเสริ มสร้ างเนือ้ เยื่อตอนกลางคื น การนอนจะช่ วย
ฟื ้ นฟูเนือ้ เยื่อที่ สูญไปให้ กลับคื นมา (ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น : วีระชัย วาสิ กดิลก, น.39)
ก. ต้นย่อหน้า
ข. กลางย่อหน้า
ค. ท้ายย่อหน้า
ง. ต้นและท้ายย่อหน้า
28. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญอยูท่ ี่ส่วนใด
1) ในสั งคมตัง้ แต่ ในอดี ตถึงปั จจุบัน มักมีพิธีกรรมเกี่ยวข้ องอยู่ในวิถีชีวิต 2) ซึ่ งอาจจะ
เหมือนหรื อแตกต่ างกันไปในแต่ ละชุมชน 3) พิธีกรรมเป็ นเรื่ องของความเชื่ อของแต่ ละคน
ไม่ ควรไปตําหนิหรื อคิ ดว่ าเป็ นเรื่ องงมงายอะไร 4) มีนักฟุตบอลที่ มีชื่อเสี ยงหลายคนทั้งของ
ไทยและต่ างชาติมีพิธีกรรมในการเดิ นลงสนามที่ แตกต่ างกัน บางคนไหว้ บางคนเอามือแตะ
พืน้ ดิน แล้ วทําเครื่ องหมายกางเขนที่ หน้ าผากและอกทั้ง 2 ข้ าง (สุ กิจ สุ วานิช, 2558, น.34)
ก. ส่ วนที่ 1
ข. ส่ วนที่ 2
ง. ส่ วนที่ 4
ค. ส่ วนที่ 3
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29. ข้อความต่อไปนี้มีใจความสําคัญตามข้อใด
ธุรกิจกระดาษสาเกิดจากต้ นปอสา ไม้ พืน้ ถิ่นภาคเหนื อที่ ปลูกแซมฟื ้ นฟูป่า เมื่อลอก
เปลือกกิ่งก้ านจะเจอเยื่ออ่ อนเนือ้ ในนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ เมื่อผ่ านกระบวนการปั่ นและย้ อมสี
(นิตยสาร a day, 196, น.82)
ก. ต้นปอสาเป็ นไม้พ้นื ถิ่นภาคเหนือ
ข. ธุ รกิจกระดาษสาเกิดจากต้นปอสา
ค. เมื่อลอกเปลือกปอสาจะพบเยือ่ อ่อน
ง. เยือ่ อ่อนของปอสาต้องนํามาปั่นและย้อมสี
30. ข้อใดมีใจความคลุมข้อความอื่น ๆ ทั้งหมด
ก. กรุ งศรี อยุธยาเจริ ญรุ่ งเรื องในด้านศิลปะอย่างสู ง
ข. ศิลปะส่ วนใหญ่น้ นั จะเห็นได้จากศิลปะการก่อสร้าง เช่น วัดวาอาราม
ค. นอกจากนั้นยังมีเครื่ องทอง เครื่ องประดับ และสิ่ งของต่าง ๆ ซึ่ งมีฝีมือประดิษฐ์ประณี ต
สวยงาม
ง. สิ่ งเหล่านี้แม้จะปรักหักพังหรื อชํารุ ดทรุ ดโทรมไปมากก็ยงั พอเห็นเค้าแห่งความเจริ ญ
ในศิลปะสมัยอยุธยาอยูบ่ า้ ง
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง.
ก.
ง.
ก.
ข.
ก.
ข.
ง.
ก.
ค.

11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ก.
ค.
ง.
ก.
ก.
ง.
ข.
ข.
ก.
ก.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ก.
ข.
ค.
ก.
ง.
ค.
ง.
ค.
ข.
ก.
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย 
5
หมายถึง
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

การอ่านอย่างคร่ าว ๆ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านในภาพรวม
การหาแนวความคิดหลักช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจใจความสําคัญของเรื่ อง
การอ่านแต่ละย่อหน้าช่วยให้นกั เรี ยนหาใจความสําคัญของเรื่ อง
การจดบันทึกใจความสําคัญช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ อง
การพูดเล่าสิ่ งที่บนั ทึกช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญ
การทบทวนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจําเรื่ องที่อา่ น
การสะท้อนความคิดช่วยเชื่อมโยงความคิดในการอ่าน
ขั้นตอนการอ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เร็ วขึ้น
ขั้นตอนการอ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความสําคัญในวิชาอื่น ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะ.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................ผูป้ ระเมิน
(................................................................)
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ตารางที่ 1 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การใช้วธิ ี การสอนแบบ OK5R
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

รายการประเมิน
1. สาระสําคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. สาระสําคัญสอดคล้องกับเนื้อหา
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับเนื้อหา
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วดั สาระการอ่าน
5. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ระบุพฤติกรรมได้ชดั เจน
6. สาระการเรี ยนรู ้ถูกต้อง เหมาะสม
7. สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสาระแกนกลางการอ่าน
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
9. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้และระดับชั้น
10. กิจกรรมขั้นตอนที่ 1 อ่านอย่างคร่ าว ๆ (Overview) ถูกต้อง
ชัดเจน
11. กิจกรรมขั้นตอนที่ 2 หาแนวความคิดหลัก (Key Idea) ถูกต้อง
ชัดเจน
12. กิจกรรมขั้นตอนที่ 3 อ่านแต่ละย่อหน้า (Read) ถูกต้องชัดเจน
13. กิจกรรมขั้นตอนที่ 4 จดบันทึกใจความสําคัญ (Record)
ถูกต้องชัดเจน
14. กิจกรรมขั้นตอนที่ 5 พูดเล่าเรื่ องที่อ่าน (Recite) ถูกต้องชัดเจน
15. กิจกรรมขั้นตอนที่ 6 ทบทวน (Review) ถูกต้องชัดเจน
16. กิจกรรมขั้นตอนที่ 7 สะท้อนความคิด (Reflect) ถูกต้อง
ชัดเจน
17. สื่ อการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
18. สื่ อการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
19. สื่ อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้

คะแนนของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ΣX IOC
คนที่
1 2 3
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1

3

1.00

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

3
3

1.00
1.00

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

3
3
3

1.00
1.00
1.00

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

3
3
3

1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการประเมิน
20. บทความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
21. บทความเหมาะสมกับการอ่านจับใจความสําคัญ
21.1 บทความเรื่ อง คิดก่อนโพสต์ & แชร์
21.2 บทความเรื่ อง สยามสแควร์ 3 ทศวรรษความทรงจําย่านวัยรุ่ น
กลางกรุ ง
21.3 บทความเรื่ อง เดินดีกว่า (วิง่ )
21.4 บทความเรื่ อง งมงาย
21.5 บทความเรื่ อง ดูแลผูส้ ูงอายุสมองเสื่ อม : หมากรุ ก ไพ่และป้ ายชื่อ
21.6 บทความเรื่ อง “โรคโซเชียล” กับ “โรคซึ มเศร้า”
21.7 บทความเรื่ อง AlphaGo เมื่อคอมพิวเตอร์ จะเหนื อกว่ามนุษย์
(จริ งหรื อ?)
21.8 บทความเรื่ อง เติมธาตุไฟไล่หวัด
21.9 บทความเรื่ อง เพราะชีวติ ...คือการเรี ยนรู ้
21.10 บทความเรื่ อง ปรากฏการณ์วอนนาคราย...โจทย์ใหญ่ความ
มัน่ คง
21.11 บทความเรื่ อง เด็กดี
21.12 บทความเรื่ อง อย่าปล่อยให้ลูกติดเกม
21.13 บทความเรื่ อง ครอบครัว 4.0
21.14 บทความเรื่ อง การอยูก่ บั ภาษาไทย---ที่ไม่เหมือนเดิม
22. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
23. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
24. ระบุเครื่ องมือวัดและเกณฑ์การประเมินชัดเจน
25. เป็ นการวัดและประเมินตามสภาพจริ ง

คะแนนของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ΣX IOC
คนที่
1 2 3
+1 0 +1 2 0.67
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
2
3
3

1.00
1.00
0.67
1.00
1.00

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

2
3
3

0.67
1.00
1.00

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

2
3
3
3
3
3
3
3

0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

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

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
สําคัญ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

คะแนนของผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ΣX

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

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

คะแนนของผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ΣX

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน
50 ข้อ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าความยากง่าย (p)
0.59
0.63
0.47
0.34
0.53
0.63
0.53
0.38
0.50
0.59
0.47
0.44
0.41
0.50
0.75
0.34
0.28
0.50
0.59
0.50
0.56
0.44
0.47
.50
0.25

ค่าอํานาจจําแนก (r)
0.31
0.25
0.06
-0.20
0.06
0.25
0.31
0.25
0.25
0.31
0.31
0.25
0.44
0.13
0.44
0.06
0.38
0.31
0.38
0.38
0.81
0.50
0.25
0.56
0.31

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่าความยากง่าย (p)
0.41
0.34
0.59
0.31
0.41
0.25
0.19
0.66
0.34
0.44
0.38
0.38
0.50
0.44
0.25
0.38
0.59
0.47
0.16
0.38
0.53
0.16
0.22
0.19
0.53

ค่าอํานาจจําแนก (r)
0.56
0.31
0.69
0.38
0.56
0.38
0.00
0.44
0.31
0.25
0.00
0.38
0.25
0.38
-0.10
0.50
0.31
0.06
-0.10
0.00
0.31
-0.10
0.06
0.13
0.06

ผลการพิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
จับใจความสําคัญของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 30 ข้อ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p
0.56
0.50
0.38
0.59
0.44
0.41
0.38
0.53
0.56
0.50
0.59
0.47
0.47
0.50
0.28
0.41
0.31
0.59
0.31
0.41
0.25
0.66
0.34
0.44
0.38

q
0.44
0.50
0.63
0.41
0.56
0.59
0.63
0.47
0.44
0.50
0.41
0.53
0.53
0.50
0.72
0.59
0.69
0.41
0.69
0.59
0.75
0.34
0.66
0.56
0.63

pq
0.25
0.25
0.23
0.24
0.25
0.24
0.23
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.20
0.24
0.21
0.24
0.21
0.24
0.19
0.23
0.23
0.25
0.23
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ข้อที่
26
27
28
29
30

p
0.50
0.44
0.38
0.59
0.69

q
0.50
0.56
0.63
0.41
0.31

pq
0.25
0.25
0.23
0.24
0.21
∑ pq = 7.09

หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson ดังนี้
r tt

=
=

K  ∑ pq 
1−
k − 1 
S 2 

30 
7.09 
1 −

30 − 1  46.33 

=
0.87
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
มีค่าเท่ากับ .87
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R

รายการประเมิน
1. การอ่านอย่างคร่ าว ๆ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านในภาพรวม
2. การหาแนวความคิดหลักช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจใจความสําคัญ
ของเรื่ อง
3. การอ่านแต่ละย่อหน้าช่วยให้นกั เรี ยนหาใจความสําคัญของเรื่ อง
4. การจดบันทึกใจความสําคัญช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญ
ของเรื่ อง
5. การพูดเล่าสิ่ งที่บนั ทึกช่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสําคัญ
6. การทบทวนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจําเรื่ องที่อ่าน
7. การสะท้อนความคิดช่วยเชื่อมโยงความคิดในการอ่าน
8. ขั้นตอนการอ่านนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เร็ วขึ้น
9. ขั้นตอนการอ่านนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความสําคัญในวิชา
อื่น ๆ ได้

คะแนนของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ΣX IOC
คนที่
1 2 3
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3

1.00
1.00

+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
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ภาคผนวก ฉ

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ OK5R
T-Test
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

คะแนนก่อนเรี ยน

12.36

14

2.274

.608

คะแนนหลังเรี ยน

21.43

14

2.243

.600

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

คะแนนก่อนเรี ยน & คะแนนหลังเรี ยน

Correlation
14

Sig.

.299

.298

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

t

Std.

Std. Error

95% Confidence Interval

Deviation

Mean

of the Difference
Lower

ก่ อนเรี ยน - หลังเรี ยน

-9.071

2.674

.715

-10.615

df

Sig.
(2-tailed)

Upper
-7.528

-12.695

13

.000
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ตารางที่ 7 ค่าความเบ้ (Skewness - SK) ค่าความโด่ง (Kurtosis-KU) และ Kolmogorov-Smirnov

a

Descriptives
Statistic

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

Mean

Std. Error

12.36

95% Confidence Interval

Lower Bound

11.04

for Mean

Upper Bound

13.67

5% Trimmed Mean

12.40

Median

12.50

Variance

5.170

Std. Deviation

2.274

Minimum

8

Maximum

16

Range

8

Interquartile Range

3

.608

Skewness

-.425

.597

Kurtosis

-.321

1.154

Mean

21.43

.600

95% Confidence Interval

Lower Bound

20.13

for Mean

Upper Bound

22.72

5% Trimmed Mean

21.37

Median

21.00

Variance

5.033

Std. Deviation

2.243

Minimum

18

Maximum

26

Range

8

Interquartile Range

4

Skewness
Kurtosis

.467

.597

-.234

1.154

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

.152
.147

df

Shapiro-Wilk

Sig.

14
14

Statistic

.200
.200*
*

.967
.966

df

Sig.

14
14

.829
.819
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบ OK5R
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
4
5
4
5
5
4
5
5
4
2
5
5
4
5
5
4
4
5
4
3
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5
3
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
6
3
3
3
4
4
3
3
3
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
4
4
4
4
4
3
3
4
4
10
4
5
4
5
5
5
5
4
5
11
4
5
5
5
5
5
4
5
4
12
4
5
4
5
5
5
5
4
4
13
4
4
4
5
4
4
5
4
4
14
4
4
4
4
4
4
4
4
4
รวม 58 60 58 65 64 59 58 61 56
ค่าเฉลี่ย 4.14 4.29 4.14 4.64 4.57 4.21 4.14 4.36 4.00
S.D. 0.53 0.61 0.53 0.50 0.51 0.70 0.66 0.63 0.39

นักเรี ยน

รวม

เฉลี่ย

41
41
40
41
41
30
36
36
34
42
42
41
38
36

4.56
4.56
4.44
4.56
4.56
3.33
4.00
4.00
3.78
4.67
4.67
4.56
4.22
4.00
4.28
0.40
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