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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H กับการสอนปกติ (2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H (3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้การสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างใน          
การวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 79 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้          
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนคิ 5W1H จ านวน 40 คน กบักลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอน
ปกติ จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กับ 
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจบัใจความการสอนปกติ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น            
16 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา่ t และวิเคราะห์
ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารสอนปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั.05 
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 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูก้ารสอนปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
หมายเหตุ : ค าส าคัญ (Key Words) ได้แก่ (1) การอ่านจบัใจความ (2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
(3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H 
 
Abstract 
 This research has set up 3 main objectives namely: (1)To compare an ability in 
reading comprehension of matthayomsueksa 1 students between studying with 5W1H 
technique learning management and ordinary learning management. (2) To compare an 
ability in reading comprehension of matthayomsueksa 1 students before and after studying 
with 5W1H technique learning management. (3) To compare an ability in reading 
comprehension of matthayomsueksa 1 students before and after studying with ordinary 
learning management.The results of this study are summarized as follows; 
 1. An ability in reading comprehension of matthayomsueksa 1 students, who study 
with 5W1H technique learning management, is greater than ordinary learning management, 
as the statistical significance of .05. 
 2. An ability in reading comprehension of matthayomsueksa1 students after 
adapting 5W1H technique learning management are greater  than before adapting, as the 
statistical significance of .05. 
 3. An ability in reading comprehension of matthayomsueksa 1 students after 
adapting ordinary learning management are greater  than before adapting, as the statistical 
significance of .05. 
 
Keyword : reading comprehension; ability in reading comprehension; 5W1H technique 
learning management 
 
บทน า 
 การอ่านเป็นวิธสี าคัญในการศึกษาหาความรู้ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง  
ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดน าไปสู่การพฒันาในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการศึกษา  
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่ผู้เรียนสนใจการอ่านมีความส าคัญในการเรียนทั้งยงัเป็นทักษะพื้นฐาน
ในทุกวิชา ดว้ยเหตุนี้กระทรวงศกึษาธิการ (2560) จึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริม การอ่าน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2551: หน้า 1) จึงได้ระบุคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชัน้ว่า นกัเรียนต้องมี
ความช านาญในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
 แม้ว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจ จบัใจความจะเปน็ทักษะส าคัญทีก่ าหนดให้จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชัน้ แต่ปัจจบุันก็ยังพบวา่ นกัเรียนยังคงขาดทักษะการอ่านเพื่อ          
จับใจความ ดังผลการวิจัยขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OCED (Organization 
for Economic Co-operation and Development) ซึ่งจัดให้มีโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
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หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) พบวา่ ผลการประเมินด้านการอ่าน 
ประจ าปีพุทธศักราช 2558 นักเรียนไทยมีความสามารถในการอ่านจับใจความต่ ากวา่ค่าเฉลี่ย กล่าวคือ 
นักเรียนร้อยละ 46.7 มีความสามารถในการอ่านไม่ถึงระดับ 2 หมายความว่า นักเรียนสามารถอ่านและ 
บอกสาระได้ เมื่อข้อความที่อ่านแสดงไว้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านัน้นักเรียนไทยมีสัญญาณทีไ่ม่พึงประสงค์คือ 
สัดส่วนนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ถึงระดบั 1 เพิ่มข้ึนและสดัส่วนนักเรียนที่ระดับ 2 และระดบั 3 ลดลง 
และยังมีนักเรียนไทยถึงร้อยละ 13 ที่มีผลการประเมินต่ าจนไมส่ามารถจัดระดบัได้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่า นกัเรียนยังขาดความสามารถในการอ่าน           
จับใจความและไม่สามารถตอบสนองต่อเรื่องที่อ่านโดยการเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง 

สาเหตุหนึ่งที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถในการอ่านจับใจความต่ ากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน อาจเนื่องมาจากปัญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระยะทีผ่่านมายงัไม่ไดผ้ลเปน็ที่
น่าพอใจ ดังนัน้ถ้าครูผูส้อนสามารถแสวงหากระบวนการ และวธิีการจัดการเรียน การสอนที่มปีระสิทธิภาพก็
จะท าให้ประเทศชาติพฒันาก้าวหน้าทางการศึกษา ท าให้พลเมืองมีคุณภาพ  

ยุคของการปฏิรูปการศึกษาจะเห็นได้ว่า โลกในปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการเรียนรู้จากทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส าหรับการเรียนรู้ในห้องเรียน สถานศึกษาและครูจะมีบทบาทส าคัญ ส่วนการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน บ้านและชุมชนจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญยิง่อย่างหนึ่งคือ             
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H เนื่องด้วยกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มนุษย์เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ การเรียนรู้ในโรงเรียนอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจงึควรจัดประสบการณ์ให้
นักเรียนได้อ่านได้คิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มากขึ้น ซึ่งกระบวนการอ่านการคิดนอกจากจะท าให้นักเรียนได้
ทบทวนความรู้ความเข้าใจจากการเรียนในชั้นแลว้ ยังสง่เสริมให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง และฝึกนักเรียน
ให้มีความรับผิดชอบ  
 ดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H จะเป็นรูปแบบในการจัด         
การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและสามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้ไดบ้รรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาจึง
ควรมีการศึกษาอย่างจริงจังถึงผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
ภาษาไทยทีป่ัจจุบนัก าลังประสบปัญหานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 อันสมควรที่จะหาวิธีพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในระยะยาว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H และการอ่านปกติ 
เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการอ่านจับใจความ และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H กับการสอนปกต ิ

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H   

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้การสอนปกต ิ
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค 5W1H สูงกว่าการจัดการเรียนรู้การสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ.05 
  3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

การสอนปกติหลังเรียนสงูกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ.05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์                         
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1                           
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด              
4 ห้องเรียน โดยได้มาจากคะแนนสอบปลายภาควชิาภาษาไทย1 รหัสวิชา ท21101ภาคเรียนที่ 1                           
ปีการศึกษา 2561 จากนั้นน าคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความแตกต่างทางสถิติ (Anova) ซึ่งผู้วจิัยสุ่มอย่าง
ง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกเป็นคู่เปรียบเทียบ จากนัน้ใช้การจับสลากอีกครั้งว่า ห้องใดเป็นกลุ่มทดลอง 
1 ห้องเรียนและกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ จ าแนกเปน็   
  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H  
  1.2 การจัดการเรียนรู้การสอนปกติ 
 2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
 การจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ด าเนินการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1                
การอ่าน และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้แนวทางในการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กับการจัดการเรียนรู้การสอน
ปกติ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในระดับชัน้อ่ืน 
 2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H กับการจัดการเรียนรู้การสอนปกติ เพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค 5W1H กับการจัดการเรียนรู้การสอนปกต ิ
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน                   
จับใจความนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหวา่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H การสอนปกติดังนี ้
 เทคนิค 5W1H พัฒนาขึ้นโดย Kipling(1912) นักวิชาการด้านการศึกษา จากหนังสือ Just So 
Stories โดย Rudyard Kipling เร่ือง The Elephant’s child มีเนื้อหาเก่ียวกับชีวิตของสัตว์ปา่ ด าเนนิเร่ือง
ผ่านตวัละครหลักคือ ลูกช้างที่มคีวามอยากรู้ มันเกิดค าถามว่า “จระเข้กินอะไรเป็นอาหารมื้อเย็น”                 
มันเดินทางไปถามนกกระจอกเทศ ยีราฟ ฮปิโปโป และลงิบาบนู สัตว์เหล่านี้ไม่ตอบค าถามของลูกช้าง มันจึง
เดินทางต่อไปยังแมน่้ าลิมโปโป จนกระทั่งเจอกับจระเข้ ลูกช้างถามค าถามที่ตนอยากรู้ จระเข้บอกว่าเดินลง
มาในน้ าใกล้ ๆ แล้วจะตอบค าถาม ลูกชา้งเชื่อจระเข้ จนในทีสุ่ดจระเข้งับขาลูกชา้ง แล้วดงึลงน้ า ซึ่งผู้เขียน
ปิดท้ายเร่ืองด้วย “I keep six honest serving-men (They taught me all I know); Their names are 
What and When and How Where and Who.” เป็นวิธีในการส ารวจ ค้นพบความรู้โดยการท้าทายดว้ย
การตั้งค าถาม เทคนิค 5W1Hนี้ สามารถ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักอ่านที่มีความเชี่ยวชาญผ่าน               
การตั้งค าถามตา่ง ๆ เร่ิมจากการเรียนรู้จากการอ่าน ตั้งค าถามประกอบด้วย Who What Where When 
Why และHow จากนั้นคน้พบค าตอบด้วยตนเอง โดยอาศัยความเข้าใจจากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรม
ย่อมท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ เทคนิคนี้ยังสง่เสริมความสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ให้
นักเรียนได้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ได้อยา่งอิสระในทุกขั้นตอน วิธีสอนนีจ้ึงสามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 การจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช ้เทคนิค 5W1H Kipling (1912, หน้า 63) ประกอบด้วย                    
การตั้งค าถาม 6 ค าถาม ดงันี ้
 ค าถามที่ 1 Who ใคร  ผู้เรียนบอกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ค าถามที่ 2 What อะไร  ผู้เรียนบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ค าถามที่ 3 Where ที่ไหน  ผู้เรียนบอกถึงสถานที่ ต าแหน่ง บอกความแตกต่าง 
     แต่ละสถานที ่  
 ค าถามที่ 4 When เมื่อไร  ผู้เรียนบอกถึงล าดบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอดีต  
     ปัจจุบนั และอนาคต ระบุวันที่ เวลา 
 ค าถามที่ 5 Why ท าไม  ผู้เรียนบอกถึงสาเหตุ ความเคลือ่นไหวที่ส่งผลต่อเรื่อง
 ค าถามที่ 6 How อย่างไร  ผู้เรียนบอกถึงเหตุการณ์เกิดข้ึนได้อย่างไร และ  
     จะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

วิธีสอนโดยการบรรยาย ตามทีท่ิศนา แขมมณี (2560, หน้า 13-15) สรุปความหมายไดว้่า 
กระบวนการทีผู่้สอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย 
สิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน ให้ผูเ้รียนซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ผู้สอน
จ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาสาระทีจ่ะบรรยายให้แจ่มแจ้ง คัดเลือกเนื้อหาสาระใดมีความจ าเป็นหรอืมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนเพียงใด มีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ หากเนื้อหาสาระส่วนใดคลุมเครือควรหาตัวอย่างเพิ่มเติม
ประกอบการอธิบาย การบรรยายควรใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียน เล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อสร้าง            
ความสนใจแก่ผู้เรียน 
 การอ่านจับใจความ Block,Grambrell&Pressley (2002,หนา้ 4-5) อธิบายความหมายการอ่าน     
จับใจความ หมายถึงกระบวนการสร้างความหมายที่ผู้อา่นมีสว่นร่วมกับข้อความและเชื่อมโยงข้อความ ผู้อ่าน
จะเข้าใจตัวอักษร ความหมายทีผู่้เขียนต้องการสื่อสาร ทั้งความหมายตรงตัว ความหมายที่สร้างขึ้น บางคน
สามารถจับใจความไดง้่าย แตส่ าหรับบางคนถือว่าเปน็เร่ืองยาก สับสนกับกระบวนการ ผู้อ่านจะต้องใช้กลวิธี
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เฉพาะบุคคล ในการเชื่อมโยงในข้อความที่ผู้อ่านก าลังอ่าน และประเมินค่าในข้อความที่อา่น เพือ่สามารถ
ประยุกต์สิ่งที่อ่านกับชีวิตผู้อ่านได้ 
 การจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความ นาวินี หล าประเสริฐและคณะ (2551, หน้า 58) มีหลักการ 
ดังนี ้

1. ส ารวจและพิจารณาข้อเขียนที่อ่านกล่าวถึงสิ่งใดเปน็ส าคัญ มีค าศัพท์ ส านวนหรือโวหารที่ไม่
ทราบความหมาย ก็ให้หาความหมายจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้ส ารวจโครงสร้าง ของข้อเขียนว่าประกอบด้วยชื่อเร่ือง หัวข้อหลักอะไรบ้าง 
หัวข้อรองอะไรบ้าง และหัวข้อเหล่านั้นจัดเรียงอย่างไร เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเร่ืองก่อนที่จะอ่านอย่าง
ละเอียดต่อไป 

2. ตั้งค าถามเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านมีเนื้อหากล่าวถึงสิ่งใด ซึ่งข้อมูลอาจปรากฏอยู่ในเร่ืองที่อ่านโดยตรง 
หรือต้องอาศัยการตีความ สังเกตใจความส าคัญหลัก และใจความส าคัญรองในแตล่ะย่อหน้า เมื่ออ่านและพบ
ข้อมูลที่เป็นใจความส าคัญ ควรท าเครื่องหมาย จดบันทึกสั้น ๆ เขียนแผนภาพหรืออาจท่องจ าไว้ เมื่อปฏิบัติ
ดังนี้ นักเรียนจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของเร่ืองได้อย่างครบถ้วน 

3. สรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านในแต่ละย่อหน้า โดยการทบทวนแล้วบนัทึกสรปุสั้น ๆ ทา้ยย่อ
หน้าหรือบริเวณที่สังเกตได้ ซึ่งสว่นใหญ่ใจความส าคัญมักเปน็ประโยคแรกของย่อหน้านั้น ซึ่งอาจมีใจความ
ส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้า ใจความส าคัญอยู่ตอนท้ายย่อหนา้ และใจความส าคัญอยู่ตอนต้นกบัตอนท้าย             
ย่อหน้า  

ความสามารถในการอ่านจับใจความ Boer&Dallman (1978,หน้า 19) แบ่งความสามารถใน       
การอ่านจับใจความ 3 ระดับดังนี้ 

1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Reading the Line) หมายถึง ความเข้าใจข้อความที่ปรากฏบน
หน้ากระดาษ ซึง่เป็นการรับรู้ความหมายแท้จริงที่แสดงออก 

2. ความเข้าใจระดับนัยยะ (Reading between the Lines) หมายถึง ความเข้าใจความหมายที่ไม่
ปรากฏในทุกค าศัพท์ แตผู่้อ่านเข้าใจโดยการตีความ 

3. ความเข้าใจระดับน าไปใช้ (Reading beyond the Lines)หมายถึง ผู้อ่านใช้ความคิดเก่ียวกบั
แนวคิดของผู้เขียนโดยเชื่อมโยงความคิดกับประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน เพื่อน าแนวคิดนัน้ไปใช้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทักษพร โพธิ์เหมือน (2561) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับ การพฒันาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 
4W1H ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบวา่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
 ดวงพร เฟื่องฟู (2559) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้
เทคนิค 5W1H เพื่อส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีคะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ส่วนชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพ 84/87.50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกจิกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) แบบศึกษากลุม่
ทดลอง คือกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H กับกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับ           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนปกติ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์                 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1                           
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด              
4 ห้องเรียน โดยได้มาจากคะแนนสอบปลายภาควชิาภาษาไทย1 รหัสวิชา ท21101 ภาคเรียนที่ 1                           
ปีการศึกษา 2561 จากนั้นน าคะแนนมาวิเคราะห์ หาค่าความแตกต่างทางสถิติ (Anova) เพื่อหาห้องเรียนที่
มีผลคะแนนไม่แตกตา่งกัน ได้แก่ (1) ห้อง 4 – ห้อง 6 (2) ห้อง 9 – ห้อง 10 ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่ายโดยวิธี         
การจับสลากเพื่อเลือกเป็นคู่เปรียบเทียบ ได้แก่ ห้อง 9 – ห้อง 10 จากนั้นใช้การจบัสลากอีกครั้งว่า ห้องใด
เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 จ านวน 39 คน 
 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H โดยเปน็แผนในกลุ่มทดลอง ทัง้หมด                
4 แผน จ านวนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชัว่โมง 
 2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนปกติโดยเป็นแผนในกลุ่มควบคุม ทั้งหมด 4 แผน 
จ านวนแผนละ 2 ชัว่โมง รวมทัง้สิ้น 8 ชั่วโมง 
 3. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเปน็ปรนัย                      
4 ตัวเลือก แบบทดสอบแบง่เปน็แบบทดสอบคู่ขนาน คือ วัดความสามารถในการอ่านจบัใจความก่อนเรียน
กับหลังเรียน วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ต่อผูเ้ชี่ยวชาญ          
ทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนี            
ความสอดคล้องของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถปุระสงค์ จากนั้นพิจารณาคา่ดัชนีความสอดคล้อง
จะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ .05 จึงถือว่า มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 4. แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 1 จ านวน 30 คน ที่เปน็ประชากร 
 5. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อทีต่อบ
ผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
 
 การด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยใช้แบบทดสอบก่อน
เรียนเร่ืองการอ่านจับใจความ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที แลว้หาค่ามชัฌิมเลขคณิต ของคะแนน
ทั้ง 2 ห้อง  
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2. ผู้วิจัยเป็นผูส้อนนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึน้ 
จ านวนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 1 คาบ รวมเวลาในการสอนทั้งหมด 8 ชั่วโมง ดังนี ้

 2.1 กลุ่มทดลอง จัดการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านจับใจความโดยประยุกต์ใช้เทคนิค 
5W1H เน้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถาม เรียนรู้จากการอ่านและท าความเข้าใจจากการอ่าน วรรณกรรมจน
ค้นพบค าตอบด้วยตนเองและสามารถจับใจความส าคัญได้ 

 2.2 กลุ่มควบคุม จัดการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านจับใจความ โดยใช้หลักการสังเกต
ใจความส าคัญหลัก และใจความส าคัญรองในแต่ละย่อหน้า แลว้สรุปใจความส าคัญ 

3. เมื่อสอนครบตามก าหนดแลว้ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านจับใจความที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 60 นาท ี

4. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1Hและการสอนปกติ วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์                   
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านจับใจความระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย                      
การทดสอบค่า (t - test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มอิสระต่อกัน (Independent) 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา่ (t - test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (Dependent) 
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้การสอนปกติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่า (t - test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (Dependent) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั.05  
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การสอนปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังการจัดกิจกรรม
  การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H กับการสอนปกต ิ

การสอน n �̅� S.D. t Sig. 
การสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H 40 20.05 2.36   

การสอนปกต ิ 39 15.82 3.04 
*p < .05 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการจัด
กิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กับนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการสอนปกติ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้
เทคนิค 5W1H มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกวา่นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนปกติซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนด 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนกับ 
  หลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 5W1H 

การทดสอบ n �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 15.95 2.36   
หลังเรียน 40 20.05 2.16 

*p < .05 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนคิ 5W1H มีความสามารถในการอ่านจับใจ
ความหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนด 

 
ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนกับ             
  หลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนปกติ 

การทดสอบ n �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 39 11.82 2.44   
หลังเรียน 39 15.82 3.04 

*p < .05 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้
การสอนปกติก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั.05 กล่าวคือ นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้การสอนปกติ มีความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนด 
 

-9.73       .000* 

-18.87       .000* 

  6.91         .000* 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยคร้ังนีด้ังต่อไปนี ้
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัด             
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H สูงกว่าการจัดการเรียนรู้การสอนปกติ เนื่องจากเทคนิค 5W1H มีขั้นตอน
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมปีระสิทธิภาพและพฒันานักเรียนให้เปน็นักอ่านที่มีความเชี่ยวชาญ โดยให้นักเรียน    
ตั้งค าถาม หาค าตอบและเรียบเรียงใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านด้วยตนเอง สง่ผลให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมจากแบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H ที่เน้นการตั้งค าถามและตอบค าถาม ท าให้
นักเรียนอ่านวรรณกรรมได้อย่างมีระบบ กลา่วได้ว่า เทคนิค 5W1H สามารถพฒันานักเรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ด้วยการสง่เสริมให้นักเรียนมีหลักการในกระบวนการคิดที่มี
ประสิทธิภาพรู้จักตั้งค าถาม คาดคะเนค าตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ทุกขั้นตอนของเทคนิค 5W1H 
จึงสามารถส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัด             
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากข้อมูลการบันทึกผลการเรียนรู้พบว่า 
เทคนิค 5W1H สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจบัใจความให้สูงขึ้นได้ กล่าวคือ เม่ือนักเรียนให้
ความสนใจกับการท ากิจกรรมในการแทรกเทคนิค 5W1H ตั้งแต่การตั้งค าถาม 6 ค าถาม แล้วส ารวจ อ่าน
เนื้อเรื่อง แล้วตอบค าถามที่นักเรียนตั้งไว้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน
และสรุปเนื้อเรื่อง เรียบเรียงสาระส าคัญให้ชัดเจน ท าให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่มีความเชี่ยวชาญ อ่านได้อย่าง
ลึกซึ้ง รอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีระดับความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนสูงขึน้ โดยผูว้ิจัย
สังเกตว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานในการเรียน กระตือรือร้นกับการท า
กิจกรรมในทุกกิจกรรม สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของกลุ่มทดลองที่เปลี่ยนแปลงในแตล่ะสปัดาห์ 
 
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัด                       
การเรียนรูก้ารสอนปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากข้อมูลจากบันทึกผลการเรียนรู้พบว่า การจัด
กิจกรรมการสอนปกติที่ครู ส่วนใหญ่น าเข้าสู่บทเรียนด้วยสื่อต่าง ๆ แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการให้
นักเรียนอ่านบทอ่านจากเอกสารประกอบการเรียน แล้วตอบค าถามตามที่ครูก าหนด และสรุปความรู้           
ความเข้าใจนั้นจะต้องอาศัยการฝึกหลายด้าน ทั้งการคิด การตั้งค าถาม และการตอบค าถามสง่ผลให้ผู้เรียน
เป็นนักอ่านที่มีความเชี่ยวชาญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะต้องค านึงถึงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน เมื่อวิเคราะห์
เทคนิค 5W1H ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรยีนมีการส ารวจเนื้อเร่ือง แล้วตั้งค าถาม ใคร 
ท าอะไร ทีไ่หนเมื่อไร ท าไม และอย่างไร เปน็การเร่ิมต้นส่งเสรมิให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
หาค าตอบเพื่อตอบค าถามทีน่ักเรียนตั้งค าถามขึน้ และเรียบเรียงสาระส าคัญเปน็ข้อความที่แสดงถึงใจความ
ส าคัญของที่อ่านได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ การอ่านจับใจความตอ้งเร่ิมจากการพัฒนานักเรียนให้รู้จักส ารวจ
เนื้อเรื่องว่า ควรอ่านหรือจับประเด็นส าคัญจากเนื้อเร่ืองส่วนใด ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค าถามเรื่องที่อ่านแต่
ละประเภท หัวเร่ืองตามความสนใจ เชื่อมโยงความรู้ ซึ่งสามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านให้สูงขึ้นได้ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบค าถาม 
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รวมทั้งสรุปความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน เรียบเรียงสาระส าคัญเชื่อมโยงใจความส าคัญของเนื้อหาที่อ่าน 
ล้วนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านที่ลึกซึ้งยิง่ขึ้น สรปุได้ว่า นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในการอ่าน
มากข้ึน เมื่อได้อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ การอ่านบุคคล การจบัคู่อ่าน การอ่านแบบ
กลุ่ม เป็นต้น แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค าตอบทีไ่ด้รับจากการอ่านกับเพื่อนร่วมชัน้เรียน และสรุป
สาระส าคัญ เรียบเรียงแสดงความเข้าใจหลังการอ่าน 
 ดังนั้นเทคนิค 5W1H เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งผลลัพธ์จากความส าเร็จของ
การจัดการเรียนรู้ล้วนแต่สง่ผลในเชิงบวกต่อผู้เรียน ถา้ครูจัดการเรียนให้เป็นขั้นตอนและเหมาะสมให้กับ
นักเรียนย่อมจะเป็นประโยชน์ตอ่ตัวนักเรียนสูงสุด ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1Hส่งผลต่อความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการใช้เทคนิค 5W1H  
 1. ครูควรก าหนดเวลาในการอ่านเนื้อเรื่องให้เหมาะสม เนื่องจากหากครูให้เวลามากเกินไป อาจท า
ให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อเรื่องทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนขาดความสนใจในการตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบจากเนื้อ
เร่ือง และไม่มีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตั้งค าถาม ในทางกลบักันหากครูให้เวลา
น้อยเกินไป นักเรียนจะไมส่ามารถสังเกต จับสาระส าคัญได้มากพอ ส าหรับการตอบค าถามที่ตั้งไว้ แล้วเรียบ
เรียงสาระส าคัญ 
 2. ครูควรอธิบายเพิ่มเติม แนะน า หรือข้อมูลสนับสนนุ เม่ือสังเกตพบว่า นักเรียนตอบค าถามผิด
ประเด็นหรือไม่สามารถตอบค าถามได้ 
 3. ครูควรสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนให้มีความเป็นประชาธปิไตย เปิดกว้างและให้อิสระทาง
ความคิด ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นในในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์  ที่ดีภายในชัน้เรียน 
 4. ครูควรหาบทอ่านที่หลากหลาย เนื่องจากบทอ่านบางบทอาจมีเนื้อเรื่องไม่ครอบคลุมส าหรับการ
ตั้งค าถาม 6 ค าถามดงันี้ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไรท าไมและอย่างไร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลการใช้เทคนิค 5W1H ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนใน
ระดับอ่ืน ๆ 
 2. ควรศึกษาผลของการใช้เทคนิค 5W1H ที่มีต่อตัวแปรตามอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการอ่านตีความ เป็นตน้ 
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