
การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชเ้ทคนคิ 5W1H เพือ่ส่งเสริมการอ่าน   

กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ชาภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

The Development Reading Comprehension Activities Using the 5W1H Technique  

to Support Reading in Thai Language for Grade Six Students 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ

ใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  2) 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ

อ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียน

วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ านวน 4 

แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า   

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยมีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25   

2) ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H   โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58)   

 

ค าส าคญั : การพัฒนาชุดกจิกรรม , การอ่านจับใจความ , เทคนิค 5W1H  

 

Abstract  

The purposes of this experimental research were to 1) develop reading comprehension skills 

using the 5W1H in Thai Language for grade six students, 2) study the effectiveness of reading 

comprehension activities using the 5W1H technique in Thai Language for grade six students, and 3) 

study student satisfaction with the reading comprehension activities using the 5W1H technique in Thai 

Language for grade six students. The target group for this research was 32 sixth grade students enrolled 

in the second semester of the 2016 school year at Satit Christian Wittaya, Amphur Maung, 

Nonthaburi. The purposive sampling tools used in this research were 1) 4 reading comprehension 

activities worksheets using the 5W1H technique with 3 hours spent on each worksheet totaling 12 

hours, 2) reading comprehension activities using the 5W1H technique in grade six Thai Language , 3) 

reading comprehension assessment with 30 multiple choice questions that have 4 selections in each 

question for grade six Thai Language,and 4) a satisfaction assessment on using the reading 

comprehension activities with the 5W1H in grade six Thai Language . The statistics used for data 

analysis were percentage, mean and standard deviation.   

The research findings found that  

1) Students are capable of reading comprehension using 5W1H by a score of not less than 

80 % of 26 people, representing 81.25 %. 

2) Reading comprehension activities using 5W1H powerful 84/87.50, which meets the 

specified criteria. 

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

satisfaction with the high level ( X = 4.34 SD = 0.58). 

 

Key word : Development Activities, Reading Comprehension , 5W1H Technique.  
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยี                  

เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดข้ึนใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่

เปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 

(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เดก็ในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นยุคแห่ง

การแข่งขันทางสงัคมค่อนข้างสงู ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทดัเทยีมและเท่าทนักับความเปล่ียนแปลง

ที่เกดิข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทกัษะ

เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน 

(Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 น้ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุค

แห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (The Globalization) ที่ได้เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุกๆ มิติเป็นไปอย่าง

รวดเรว็และรุนแรง ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ดังน้ัน การก าหนดยุทธศาสตร์และการสร้าง

ความพร้อมที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ัน เป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์

ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้ นและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

(วรพจน์ วงศ์กจิเจริญรุ่งเรือง และคณะ .2554)  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดย

ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศักยภาพ โดยจัด

เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ

ป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกอปรกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ

เทคโนโลยี ก่อให้เกดิทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน

มากย่ิงข้ึนจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักด์ิศรีและ

มีความสขุ 

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยในภาพรวมทั้งประเทศไม่เกดิประสทิธผิลเท่าที่ควร นักเรียนจบ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา บางคนยังไม่สามารถใช้ทกัษะต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การพูด 

และการเขียนในการด าเนินชีวิตได้ ดังค ากล่าวของ (พันทพิย์ เกื้อเพชร. 2545 : 53) กล่าวว่า อุปสรรคปัญหา
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ที่พบในการเรียนวิชาภาษาไทย คือ การขาดทกัษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านในระดับพ้ืนฐาน คือ การอ่านจับ

ใจความส าคัญของสาร ซ่ึงต้องผ่านการฝึกฝน การอ่านเป็นอย่างดี จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบว่าสาเหตุของ

ปัญหาที่ส าคัญ คือ นอกจากครูจะไม่ได้จัดท าแผนการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบการสอน ครูไม่ได้ให้

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผน การสอน ครูไม่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาค าตอบหรือแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าวของ มีเดีย จุฬา (2549 : 14) ว่าปัญหาหน่ึงที่หลายคนมีความห่วงใยย่ิงอยู่ใน

ขณะน้ี คือ ปัญหาเดก็ไทยไม่รักการอ่าน เป็นปัญหาที่ทุกคนทุกภาคทุกส่วนในสังคมจะต้องประสานความ

ร่วมมือช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ เพราะการอ่านถือว่าเป็นหัวใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และมีความส าคัญย่ิงต่อการน าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ การพัฒนาการเรียนการสอนมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ครู

ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ครูต้องมีการจัดท าแผนการสอน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจทั้งระบบเพราะต้องคิดวิเคราะห์เพ่ือ

วางแผน คิดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายและน าผลการบันทึก

ไปปรับปรุงเพ่ือวางแผนใหม่ในระยะเวลาต่อไป (ชุมพล ศรีทองกูล. 2544 : 3)  

 การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตและจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านท าให้รู้

ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซ่ึงปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ท าให้ผู้อ่านมีความสุขมีความหวังและ

มีความอยากรู้อยากเหน็ อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ 

พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์และมีความอยากรู้

อยากเหน็ การที่จะพัฒนาประเทศเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซ่ึง

ความรู้ต่างๆ กไ็ด้มาจากการอ่านน่ันเอง (ฉวีวรรณ คูหาภินันท,์ 2542, น.11) สอดคล้องกับ จิตนา ใบกาซูยี 

(2543, น.23) กล่าวว่า การอ่านหนังสือน้ันมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคนเราอย่างย่ิงและ

นอกจากน้ันยังได้สรุปบทบรรยายของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงความส าคัญของ

การอ่านหนังสอืว่า 

 1. การอ่านหนังสอืท าให้ได้เน้ือหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธอีื่นๆเช่น การฟัง 

 2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสอืได้โดยไม่มีการจ ากดัเวลาและสถานที่ สามารถน าไปไหนมาไหนได้  

 3. หนังสอืเกบ็ได้นานกว่าสื่ออย่างอื่นซ่ึงมักมีอายุการใช้งานจ ากดั  

 4. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน  

 5. การอ่านส่งเสริมให้มีสมองดี มีสมาธนิานกว่าและมากกว่าสื่ออย่างอื่น ทั้งน้ีเพราะขณะอ่านจิตใจ

จะต้องมุ่งมั่นอยู่กบัข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความน้ัน ๆ 

 6. ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านได้ด้วยตนเอง จะอ่านคร่าว ๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรืออ่านทุก

ตัวอกัษร เป็นไปตามใจของผู้อ่านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนกไ็ด้เพราะหนังสอืมีมากสามารถเลือกอ่านเองได้ 

 7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น จึงท าให้สมองของผู้อ่าน เปิดกว้าง

สร้างแนวคิดและทศันคติได้มากกว่า ท าให้ผู้อ่านไม่ติดยึดอยู่กบัแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ  
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 8. ผู้อ่านเกิดความคิดเหน็ได้ด้วยตนเองวินิจฉัยเน้ือหาสาระได้ด้วยตนเอง รวมทั้งหนังสือบางเล่ม

สามารถน าไปปฏบัิติแล้วเกดิผลดี 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2541 : 24) ทุกคร้ังที่อ่านจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

ไป อาทิ อ่านเพ่ือความรู้ อ่านเพ่ือความเข้าใจ อ่านเพ่ือแสดงความคิดเหน็ อ่านเพ่ือวิจารณ์ อ่านเพ่ือทดสอบ

ความเข้าใจ (วัฒนา คัชมาต. 2544 : 88) และกานต์มณี ศักด์ิเจริญ (2546 : 90 - 92) ทุกคร้ังที่อ่านต้องมี

การตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านควรแปลงหัวเร่ืองเป็นค าถามให้ติด   เป็นนิสยัโดยการตั้งค าถามแบบเปิดว่า ใคร 

ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร (สมพร จารุนัฎ. 2549 : 46-42) และขณะที่อ่านจับใจความควรจ าแนกแยกแยะ

องค์ประกอบของสิ่งหน่ึงสิ่งใดออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือค้นหาว่าท ามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เช่ือมโยง

กนัอย่างไร (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2546 : 2) 

การอ่านจับใจความนับว่าเป็นหัวใจของการอ่าน การจับใจความอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้อ่านรู้

และเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ที่อ่านได้ ผู้อ่านจึงสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองดังที่ ศิริวรรณ เสนา (2541, 

หน้า 40) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านถือเป็นหัวใจส าคัญของการอ่าน เพราะว่าถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจ

ในสิ่งที่อ่านและไม่สามารถจับใจความส าคัญของสิ่งที่อ่านได้ ผู้อ่านกไ็ม่สามารถที่จะน าสาระความรู้และ

ข้อเสนอไปใช้ปฏบัิติให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองได้ การอ่านน้ันถือเป็นการอ่านที่ไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน จึงกล่าวสรุป

ได้ว่าการอ่านมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

การด าเนินชีวิตและการอ่านจับใจความที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้สาระเร่ืองราวของเร่ืองที่อ่านด้วย

ความเข้าใจและสามารถน าสาระความรู้จากเร่ืองที่อ่านมาพัฒนาปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ        

จากความส าคัญของการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยเห็นว่า นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ                 

ในการอ่านจับใจความ เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเร่ืองราวที่อ่านได้ถูกต้องและสามารถจับใจความของเร่ืองได้

ในเวลาที่รวดเร็ว นอกจากน้ีการฝึกทักษะการอ่านจับใจความเป็นวิธีการสอนอ่านอีก วิธีหน่ึงที่จะน าไปใช้

แก้ปัญหาการสอนอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมส าหรับฝึกอ่านจับ

ใจความ โดยน าไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา เพ่ือเป็นสื่อการ

เรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนองนักเรียนให้มีทกัษะในการอ่านจับใจความดีขึ้น เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตค

ริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ 80 % และภาษาไทย 20 % จึงท าให้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเฉพาะในทกัษะการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต ่าจากเกณฑ์ที่โรงเรียน

ตั้งไว้ อันเน่ืองมาจากนักเรียนยังขาดความรู้พ้ืนฐานในการอ่าน โดยเฉพาะทักษะในด้านการอ่านจับใจความ 

เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ท าให้การใช้ภาษาไทยในการอ่านจับใจความไม่ดี

เทา่ที่ควร คือ นักเรียนบางคนอ่านได้แต่ไม่เข้าใจเร่ืองที่อ่าน จึงท าให้จับใจความของเร่ืองไม่ได้ 
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จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้เทคนิค 5W1H  ซ่ึงประกอบด้วย Who (ใคร) What (อะไร)  Where (ที่ไหน) 

When (เมื่อไร) Why (ท าไม) How (อย่างไร) เข้ามาร่วมใช้ในชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ เพ่ือเป็นตัว

ช้ีน าในการอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิทกัษะในการอ่านจับใจความและช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเร่ือง

ที่อ่านมากข้ึน  

  

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระ การเรียนรู้

วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6      

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนมีคะแนนไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H อยู่ในระดับ

มาก  

 

ขอบเขตการวิจยั  

กลุ่มเป้าหมาย   

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตคริสเตียน วิทยา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)   

ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรต้น      

 ชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H    

ตัวแปรตาม  

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ    
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 2. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม  

3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ    

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H จ านวน 4 แผน แผนละ 3 

ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง  

 2. ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย               

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย               

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ 

  

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 

โดยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ วิชาภาษาไทยให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลา 12 ช่ัวโมง  

3. เมื่อเสรจ็สิ้นการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

4. หลังจากด าเนินการสอนครบทั้ง 4 แผน นักเรียนท าการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ

ใจความ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

 5. นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

 6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี   
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1. วิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage)  

2. วิเคราะห์ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค

5W1H โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. สรุปผลและอภิปรายผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

จากการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี   

1. จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H พบว่า นักเรียนมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.75    

 2. จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H                  

พบว่า ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม E1/E2 = 84/87.50   

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

จากมากไปน้อย พบว่า ด้านชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และด้านประโยชน์ที่

ได้รับ ( X = 4.30 S.D. = 0.52) 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี   

1. จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H พบว่า นักเรียน  มี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.75 จะเห็นได้ว่าคะแนนจากการท าชุดกิจกรรมของนักเรียน ในแต่ละชุด จ านวน 4 ชุด

กิจกรรม นักเรียนจ านวน 6 คน มีคะแนนร้อยละระหว่าง 40 – 100เมื่อพิจารณาแล้วมีนักเรียน 5 คน มี

คะแนนร้อยละ 50 – 80 เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีคะแนน ผ่านในกจิกรรมแต่ละชุดผ่านเกนิคร่ึงไม่มากนัก 

แต่มีนักเรียน 1 คนที่คะแนนแตกต่างจากคนอื่น คือ มีคะแนนร้อยละ 40 – 100 โดยเฉพาะคะแนนในชุด

กิจกรรมที่ 4 มีคะแนนร้อยละ 100 ซ่ึงทศินา แขมณี (2547 , น. 51,60) ได้กล่าวถึงการสอนการอ่านจับ

ใจความว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike กล่าวว่า ผู้มีสติปัญญาดีจะสามารถรับรู้และอ่านจับใจความได้ใน

เวลาอันรวดเรว็การให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ กเ็ป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนมีทกัษะในการอ่านจับ
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ใจความได้ดีขึ้ น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภคณัฐ เกษมสุข (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน

เรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิด  แบบหมวกหกใบ 

และเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ และฐิตารีย์ เกดิสมกาล (2555 : บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจับ

ใจความส าคัญของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า

ก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรอ็ดลิ (Rodli , Mohammad. 2009 : Abstract) ได้ท า

การวิจัยสอนการอ่านใน MAN Mojokerto ซ่ึงความสามารถในการอ่านของนักเรียนยังไม่มี เพียงพอ การวิจัยน้ี

ออกแบบเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเมื่อใช้กลวิธี PQ4R ในกิจกรรมที่ใช้ PQ4R น้ีนักเรียน

ได้รับมอบหมายให้จับใจความเน้ือเร่ืองด้วยขั้นตอน preview , question , read , reflect , recite และ review 

เป็นนักเรียนของ MAN Mojokerto ใน East Java  ปีการศึกษา 2008/2009 การวิจัยน้ีท า 2 รอบ แต่ละรอบ

มีการประชุมกนั 2 คร้ัง ซ่ึงงานวิจัยแสดง ให้เหน็ว่าการให้การเสริมด้วยกลยุทธ์ PQ4R ในการสอนความเข้าใจ

ในการอ่านสามารถส่งเสริมทักษะความเข้าใจของนักเรียนให้ดีขึ้ นได้ ระบุว่าหลังจากใช้กลยุทธ์แล้วมีผลช่วย

เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 65 คะแนนในรอบแรกที่มีนักเรียนเพียง 25 คน จาก

จ านวนนักเรียน  42 คนหรือคิดเป็น 59.52 % แต่ในรอบที่ 2 นักเรียนได้รับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 65 

คะแนนเป็น 34 คนจากจ านวนนักเรียน 42 คน หรือคิดเป็น 80.45 % ถือเป็น การประสบความส าเรจ็ใน การ

ท าให้คะแนนเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีนักเรียนในช้ันเรียนยังมีการแบ่งปันความคิด การดูก่อนอ่าน การตอบค าถาม 

การอ่าน การสะท้อน การทอ่งและการตรวจทานด้วยกลยุทธ ์PQ4R 

2. จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H                     

พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50 จากการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง ของ

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.5 ตามที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของภคณัฐ เกษมสุข (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดย

ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝีกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพในด้านความเที่ยงตรงสูง เช่ือถือได้ เน่ืองจากมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC) ของแต่ละข้อรายการในแบบประเมินตั้งแต่ 0.80 ขึ้ นไป และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เฉล่ียรวม 

เท่ากับ 86.62/86.05 โดย  มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 86.62 และมีค่าประสิทธิภาพของ

ผลลัพธเ์ทา่กบั 86.05   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้และสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า 

(2547 : 74) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค าถามว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา

กระบวนการคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนค าถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นค าถามที่ดี สามารถพัฒนา

ความคิดของผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่าเพ่ือจะ

ตอบค าถามเหล่าน้ันและวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549 : 85 - 86) ได้กล่าวว่า 

การต้ังประเดน็ค าถามตอบเพ่ือให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้     โดยใช้ค าถาม 5W1H ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของค าถาม 6 ประเภทตามความคิดของบลูม (Bloom) เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับความสามารถใน

การอ่านจับใจความ คือ 1) Who (ใคร) 2) What (อะไร) 3) Where (ที่ไหน) 4) When (เมื่อไร) 5) Why 

(ท าไม) 6) How (อย่างไร)  

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 

5W1H พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34 S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

จากมากไปน้อย พบว่า ด้านชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และด้านประโยชน์ที่

ได้รับ ( X = 4.30 S.D. = 0.52) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตารีย์ เกิดสมกาล (2555 : บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนภาวรรณ ขาวผ่อง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน

จับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3นาที ส าหรับนักเรียน      

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลอง มีเจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H สามารถพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนหลักสตูร English Program (EP) ได้ดีขึ้น เพราะมีกระบวนการเป็นล าดับขั้นตอน เร่ิมต้น

ด้วยการตั้งค าถามในแต่ละข้อและฝึกให้นักเรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง  ซ่ึงตามปกตินักเรียนจะไม่ค่อย

สนใจการเรียนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะในเร่ืองการอ่านมากนัก แต่เมื่อนักเรียนได้ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับ

ใจความ และใช้เทคนิค 5W1H ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากเรียนอยากรู้เพ่ิมขึ้น เป็นการกระตุ้น

ความสนใจให้นักเรียนอยากรู้อยากอ่านและเกิดการซักถาม ดังน้ัน ผู้วิจัยคิดว่าชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ

และเทคนิค 5W1H  อาจน าไปใช้กบัโรงเรียนที่มีหลักสตูร English Program (EP) ได้เช่นกนั 
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ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้ 

 ครูผู้สอนที่น าชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H ไปใช้ในการเรียนการสอน ควรมี

ความเข้าใจในพ้ืนฐานการอ่านของนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีพ้ืนฐาน ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ครูผู้สอน

จึงควรเลือกเน้ือหาหรือบทอ่านที่มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดับ ช้ันเรียนและศักยภาพของนักเรียน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กบัวิธสีอนตาม

รูปแบบอื่น เพ่ือศึกษาว่าผลที่ได้รับมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
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