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 แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 ๑.  ครูเตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
การตั้งคาํถาม ๕W๑H กอนที่จะใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
 ๒.  ครแูจกแบบฝกทักษะการอานคิดวิเครา
ปที่ ๓ เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
 ๓.  ครูชี้แจงการใชแบบฝกทักษะกา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เลมที่ 
ทราบกอนลงมือปฏิบัต ิ
 ๔.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดพ้ืนฐานความรูความเขาใจ
 ๕.  ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห     
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
การตั้งคําถาม ๕W๑H ซึ่งหมายถึง
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร
 ๖.  ครูตองตระหนักอยูเสมอวาในการทํากิจกรรมควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด
 ๗.  ครูใหนักเรียน
ในการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังใชแบบฝก
 ๘.  ครูสังเกตพฤติกรรม
แลวบันทึกผลลงในแบบบันทึก
 ๙.  ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ
 ๑๐.  ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพรอมใหคําแนะนําเพ่ิมเติม
 
 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

                คําชี้แจงการใชแบบฝกสําหรับครู 

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H เลมนี้ใชประกอบการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ครูเตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะห

กอนที่จะใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 
แจกแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 
ครูชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         

เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดพ้ืนฐานความรูความเขาใจ
ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห     

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
ซึ่งหมายถึง การอานคิดวิเคราะหโดยใชขั้นตอนของ

ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร 
ตองตระหนักอยูเสมอวาในการทํากิจกรรมควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินความสามารถ
ในการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังใชแบบฝก 

ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทํางานของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลงในแบบบันทึก 

ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ บันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนน
ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพรอมใหคําแนะนําเพ่ิมเติม

 
 
 
 
 

๑ คําถาม ๕W๑H        

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓    
เลมนี้ใชประกอบการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

ครูเตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห       
การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค         

ะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
 

อานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H ใหนักเรียน

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือวัดพ้ืนฐานความรูความเขาใจ 
ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห     

การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค         
โดยใชขั้นตอนของการวิเคราะหวา          

ตองตระหนักอยูเสมอวาในการทํากิจกรรมควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด 
ประเมินความสามารถ และความกาวหนา   

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

แบบบันทึกคะแนน 
ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพรอมใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 



 

                   คําชี้แจงการใชแบบฝกสําหรับนักเรียน

  
 
  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะห
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีข้ันตอนดังนี้
 1. อานคําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เลมที่ 
ตามข้ันตอน 
 2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู
 ๓. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๕W๑H เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียนจํานวน 
 ๔. ศึกษาและทําความเขาใจ
เรื่อง การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
 ๕. ทําแบบฝกทักษะ
จนครบทุกกิจกรรมตามลําดับ
 ๖. ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 
ของตนเอง 
 ๗. ตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
จากเฉลยทีจ่ัดทําไว หากมีขอสงสัยใหขอคําแนะนําจากครู
 ๘. ในการศึกษาและทํากิจกรรมใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย
ในการศกึษาใหเหมาะสมและตรงตอเวลา
 ๙. สรุปผลคะแนนที่ไดลงในกระดาษคําตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและการพัฒนาของตนเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

ชี้แจงการใชแบบฝกสําหรับนักเรียน 
 

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H เลมนี้ใชประกอบการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ
ในพระสังฆราชูปถัมภ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

คําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการต้ังคําถาม 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบทดสอบกอนเรียนเลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม

เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียนจํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลา ๑๐ นาที 
และทําความเขาใจกรอบเนื้อหาของแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 

โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H อยางละเอียด 
ทําแบบฝกทักษะเลมที่ ๑ เรื่อง การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

ทุกกิจกรรมตามลําดับ 
แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลา ๑๐ นาที เพื่อประเมินความกาวหนา

คําตอบแบบทดสอบกอนเรียน/แบบฝกทักษะ/แบบทดสอบหลังเรียน
หากมีขอสงสัยใหขอคําแนะนําจากคร ู

การศึกษาและทํากิจกรรมใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย
ในการศกึษาใหเหมาะสมและตรงตอเวลา 

คะแนนที่ไดลงในกระดาษคําตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและการพัฒนาของตนเอง

๒ คําถาม ๕W๑H        

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓   
เลมนี้ใชประกอบการจัดการเรียนรู 

รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ

คําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการต้ังคําถาม ๕W๑H ใหเขาใจ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

การอานคิดวิเคราะห เลมที่ ๑ 

โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

นาที เพื่อประเมินความกาวหนา

แบบทดสอบหลังเรียนตามขั้นตอน

การศึกษาและทํากิจกรรมใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย ใชเวลา

คะแนนที่ไดลงในกระดาษคําตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและการพัฒนาของตนเอง 



 

โดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห

อานคําชี้แจงการใชแบบฝก

ทําแบบทดสอบกอนเรียน

ศึกษาใบความรู ตัวอยาง
และสรุปความคิดรวบยอดรวมกัน
 

และตรวจแบบฝกทักษะ

ศึกษาแบบฝกทักษะเ

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

แผนภมูิขั้นตอนการเรียน 

โดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 

อานคําชี้แจงการใชแบบฝก 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ศึกษาใบความรู ตัวอยาง 
และสรุปความคิดรวบยอดรวมกัน 

ทําแบบฝกทักษะ 
และตรวจแบบฝกทักษะ 

ผานเกณฑ
รอยละ 

 

ไมผานเกณฑ
ต่ํากวารอยละ

 

ประเมินผล
 

ศึกษาแบบฝกทักษะเลมตอไป 

ศึกษาจุดประสงค 

๓ คําถาม ๕W๑H        

โดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 

 

ผานเกณฑ 
รอยละ 7๐ ขึ้นไป 

 

ไมผานเกณฑ 
ต่ํากวารอยละ 70 

ประเมินผล 



 

๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด 

 
 การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H จะทําใหเขาใจเรื่องตาง ๆ ได
อยางรวดเร็ว สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองตรงตามจุดประสงคและประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
  
 
สาระที่ ๑ การอาน  

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๓/๓    ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๕    วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องท่ีอานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ  
    เพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีขึ้น 
 ท ๑.๑ ม.๓/๖    ประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๘    วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องที่อาน 
  
สาระที่ ๒  การเขยีน 

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา       
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 ท ๒.๑ ม.๓/๖    เขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็น และโตแยงอยางมีเหตุผล 
 ท ๒.๑ ม.๓/๗    เขียนวิเคราะหวิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง 
    ในเรื่องตาง ๆ  
  
 
 
 
 
 

ตอไปเรามาศึกษาจุดประสงคการเรียนรู

กันตอเลยนะครับ 



 

๕ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

เมื่อเราเขาใจจุดประสงคการเรียนรูแลว 

ตอไปเราไปทําแบบทดสอบกอนเรียน  

กันนะครับ 

สาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู 
 
 
สาระการเรียนรู 
 ๑.  ความหมายของการอานคิดวิเคราะห 
 ๒.  การอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ดานความรู 
  ๑.1  นักเรียนระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานจากการใชเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H ได 
  1.2  นักเรียนวิเคราะหและประเมินคุณคาจากเรื่องที่อานได 
  1.3  นักเรียนวิเคราะหเพ่ือแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยงจากเรื่องที่อานได 
  1.4  นักเรียนประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนเรื่องที่อานได 
 

 2. ดานทักษะ/กระบวนการ  
  2.1  นักเรียนมทีักษะการวิเคราะห 
  2.2  นักเรียนมทีักษะการอานโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H  
  2.3  นักเรียนมทีักษะกระบวนการคดิ 
  2.4  นักเรียนมทีักษะกระบวนการกลุม 
  

 3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  3.1  นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
  3.2  นักเรียนมีวินัย 
  3.3  นักเรียนใฝเรียนรู 
  3.4  นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

แบบทดสอบกอนเรียน 
    เรื่อง  การอานคิดวิเคราะห รายวิชา  ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
    เลมที่ ๑ การอานคิดวเิคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H   
    คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน                                            เวลา ๑๐ นาที 
 

 
คําชี้แจง      ใหนักเรยีนเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ใตตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง 
                 ที่เปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

 
๑.  การอานท่ีตองอาศัยความสามารถในการสรุปและการแยกแยะองคประกอบออกเปนสวนยอย   
 คือการอานแบบใด 
  ก.  การอานอยางพินิจพิเคราะหเพ่ือนําเหตุผลมาประเมินคา 
     ข.  การอานสรุปและแยกแยะองคประกอบออกเปนสวนยอย 
     ค.  การอานโดยการนําสาระสําคัญมาสรุปเปนองคความรูใหม 
     ง.  การอานเก็บใจความสําคัญแลวสรุปเปนสํานวนของตนเอง 
 

๒. “เพ่ือนเตือนภาวิณีไมใหสวมเสื้อสายเดี่ยวนุงกางเกงขาสั้นมาโรงเรียนในวันหยุด” การกระทํา     
 ของเพ่ือนตรงกับขอใด 
 ก.  วาจาด ี
 ข.  จริงใจดี 
     ค.  ปรารถนาดี 
     ง.  เคารพสิทธ ิ
 

๓.  “ขยะของชุมชนบานเราไมไดมาจากไหน มันมาจากพวกเราทุกคนนี่เอง เศษอาหาร เศษวัสดุ      
 ที่ไมไดใชประโยชน และเศษพืชผักผลไม ของเหลานี้คือขยะ” ขอใดคือจุดมุงหมายในการเขียน
 เรื่องนี ้
 ก.  เพ่ือบอกที่มาของขยะ 
 ข.  เพ่ือรณรงคใหเลิกทิ้งขยะ 
 ค.  เพ่ือใหนําขยะกลับไปใชใหม   
 ง.  เพ่ือใหขอเสนอแนะในการแกปญหาขยะ 
 
 
 
 
 
 



 

๗ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

๔. “เธอใชปากกาสีแดงขีดเสนใตคําวา “รักเธอเสมอ”  หลังภาพถายของสามีและกําภาพนั้นไวดวย
 มือสั่นระริก ดวงตาเหมอลอยมีน้ําตาทวมทน เขาจากไปโดยไมไดสั่งลา” ขอความนี้แสดงความรูสึก
 อยางไร 
 ก.  เราใจ   
 ข.  เสียใจ 
 ค.  เศราใจ   
 ง.  เหงาใจ 
 

 อานขาวตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๕–๗ 
 

.ภัยเงียบจากกลองโฟม 
 

 หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหารแบบใสกลองโฟม

กันใชไหมละเพราะสะดวก รวดเร็ว กินที่ไหนก็ไดประหยัดเวลา

ทําอาหารและที่สําคัญทานเสร็จก็ไมตองลางอีกดวย แตเพ่ือน ๆ 

เชื่อหรือไมคะวา ทามกลางความสะดวกสบาย กลองโฟม 

ก็แฝงไปดวยภัยรายที่อาจคราชีวิตคุณไดในที่สุด 

        โดย นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย แพทยผูเชี่ยวชาญ

ดานบรรจุภัณฑ บริษัทบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ไดให  

ความรูวา กลองโฟมที่ใชตามทองตลาดทั่วไป (Styrofoam)    

 เปนของเสียเหลือทิ้งสีดํา ๆ จากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมประกอบดวยสารสไตรีน (Styrene)       

 มีโครงสรางโมเลกุลคลายฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง อาหารตามสั่งที่บรรจุกลองโฟม

 จึงเปนแหลงสะสมสารสไตรีนซึ่งเปนสารท่ีออกฤทธิ์ทําใหสมองมึนงง สมองเสื่อมงาย หงุดหงิดงาย     

 มีผลทําใหประจําเดือนมาไมปกติและเปนสารกอมะเร็งอีก ๓ ชนิด ถาเปนผูชายรับประทานเขาไปมาก ๆ

 มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก ขณะที่ผูหญิงมีโอกาสเปนมะเร็งเตานมและทั้งสองเพศ       

 มีโอกาสสูงตอการเปนมะเร็งตับแมจะไมไดดื่มแอลกอฮอลเปนประจําก็ตาม 
(โรงพยาบาลสทิงพระ. คนเมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘, 

จาก http://www.stphc.moph.go.th/sathingpra/index.php/health/51– article1.html) 

 
 
๕. เรื่องนี้เปนงานเขียนประเภทใด 
 ก.  ขาว 
     ข.  สารคด ี
 ค.  เรื่องสั้น 
     ง.  บทความ 



 

๘ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

๖. ขอใดคอืสาระสําคัญของเรื่องนี ้
 ก.  การเลือกรับประทานอาหารใหถูกสุขอนามัย 
 ข.  การเลือกรับประทานอาหารที่ไมใชกลองโฟม 
 ค.  โทษของการรับประทานอาหารดวยกลองโฟม 
 ง.  ปญหาภาวะโลกรอนเกิดจากการใชกลองโฟม 
 

๗. สมใจชอบรับประทานอาหารจากกลองโฟมเปนประจํา สมใจมีโอกาสเปนโรคอะไร 
 ก.  โรคเอดส 
 ข.  โรคมะเร็ง 
 ค.  โรคหัวใจ 
 ง.  โรคเบาหวาน 
 

 อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๘–๑๐ 
 

ลกเจก 
 

   เมื่ออายุหกขวบไดติดตามอาไปเยี่ยมคํานับอวนสุด ผูวาราชการ
 เมืองจ๋ิวเจียง ณ จวนผูวาราชการซึ่งจัดงานเลี้ยงมโหฬารในครั้งนั้น
 ฝายลกเจกเมื่อไดรับประทานสมในงานนั้นก็ระลึกถึงมารดาวา 
 ชอบรับประทานสมเปนท่ีสุด คิดแลวก็ซุกสมสองผลไวในแขนเสื้อ
 แตเมื่อไดเวลากลับบานขณะกมกายคารวะอําลาอวนสุด เผอิญสม 
 ที่ซุกซอนไวหลนลงพื้นอวนสุดเห็นจึงพูดสัพยอกวา “ลกเจกเอย 
 เจามาเปนแขกผูเยาวไฉนจึงแอบซุกสมเจาของบานไมกลัวคนเขาจะหัวเราะเยาะวา ลักสม หรือ” 
 ลกเจกก็คุกเขาคํานับแลววา มารดาตนชอบรับประทานสมนักตนจึงตั้งใจจะเอาไปฝาก เมื่อมารดา
 ไดรับประทานก็นับวาทานเจาบานไดเลี้ยงแขกเพ่ิมอีกคนหนึ่งอวนสุดไดฟงก็ชมเชยลกเจก แลวสั่ง
 ใหบริวารเอาสมกระเชาหนึ่งเดินตามไปสงท่ีบาน 

(วกิิพีเดีย  สารานุกรมเสร.ี คนเมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ลกเจก) 
 

๘. ขอความใดแสดงใหเห็นวาลกเจกเปนเด็กที่มีความเฉลียวฉลาด 
 ก.  ลกเจกคุกเขาคํานับขอโทษเมื่อถูกจับได 
  ข.  ซุกซอนสมสองผลไวในแขนเสื้อของตนเอง 
 ค.  ระลึกถึงมารดาของตนเองวาชอบรับประทานสมเปนที่สุด 
 ง.  พูดใหเหตุผลวาถามารดาไดกินสมก็เปนการเลี้ยงแขกเพ่ิมอีกคนหนึ่ง 
 

๙. การกระทําของลกเจก แสดงใหเห็นถึงคุณธรรมในดานใด 
  ก.  ความกตัญู 
 ข.  ความเสียสละ 
 ค.  การเคารพผูใหญ 
 ง.  ความอดทนอดกลั้น 



 

๙ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
๑๐. จากคํากลาวที่วา “ลกเจกเอย เจามาเปนแขกผูเยาว ไฉนจึงแอบซุกสมเจาของบานไมกลัวคน   
  เขาจะหัวเราะเยาะวาลักสมหรือ” จากขอความนี้ผูพูดกลาวดวยน้ําเสียงอยางไร 
     ก.  ตัดพอ 
      ข.  ลอเลียน 
      ค.  โกรธเคอืง 
      ง.  ประชดประชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
กระดาษคําตอบ 

 
 

แบบทดสอบกอนเรียน 
เลมที่ ๑ การคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

 
ชื่อ–นามสกุล..............................................................................เลขที่....................  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓/...........วันที.่..........เดือน................................พ.ศ.................  

 
 
 
 คําชี้แจง       ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ใตตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง 
                    ที่เปนคาํตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง     
๑       คะแนน กอนเรียน 
๒       เต็ม 10 
๓       ได  
๔        
๕      

 
  

๖        
๗        
๘         
๙         

๑๐         

 

ลงชื่อ.......................................ผูตรวจ 

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

วันที.่........เดือน...........................พ.ศ. ............ 
 



 

๑๑ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ใบความรู 
การอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

 
 

 
  คําวา “วิเคราะห” หมายถึง  การแยกแยะออกเปนสวน ๆ เพื่อที่จะไดศึกษารายละเอียด    
ไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การอานคิดวิเคราะหจึงเปนการอานในระดับที่สูงกวาการอานจับใจความและการอาน
เอาเรื่อง เพราะกระบวนการคิดวิเคราะหสวนตาง ๆ ของเรื่องที่อานทั้งขาว บทความ สารคดี วรรณกรรม  
รอยกรองและรอยแกวจะเปนแนวทางสําคัญที่จะนําไปสูการตีความและประเมินคาในขั้นตอไป 

การอานคิดวิเคราะห  ผูอานจะตองเขาใจวา งานเขียนแตละประเภทมีองคประกอบ
อะไรบาง โดยตองพิจารณาแยกแยะออกเปนสวน ๆ เชน งานเขียนประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย      
มีองคประกอบดานโครงเรื่อง  แกนเรื่อง  ตัวละคร  ฉากและบทสนทนา หรืองานเขียนประเภทรอยกรอง
หรือกวีนิพนธรวมสมัย ก็มีองคประกอบดานรูปแบบ แนวคิด และฉันทลักษณ  เปนตน 

อยางไรก็ตาม นอกจากผูอานจะเขาใจองคประกอบของวรรณกรรมแตละประเภทแลว       
ผูอานตองเขาใจความหมายของคําและประโยคตาง ๆ  ที่ผูเขียนอาจซอนความหมายแฝงซึ่งมิไดสื่อ
ความหมายตามรูปคํา  ผูอานตองอานเรื่องราวท้ังหมดอยางนอยสองรอบ เพ่ือสังเกตใหเห็นถึงความเดน
ที่แปลกไปจากขอความปกติสามัญ  ผูอานตองสังเกตการใชคํา ประเภทของคํา รวมถึงคําในแตละคํา   
ทําหนาที่อะไรในประโยคนั้น ๆ ดวย 

                               (ผกาศรี เย็นบุตรและคณะ, 2553)  
 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กลาวโดยสรุป การอานคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ        
ของเหตุการณเรื่องราวหรือเนื้อเรื่องตาง ๆ วา ประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือ          
มีความประสงคสิ่งใดและสวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบาง 
และเก่ียวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เพ่ือเปนแนวทางสําคัญที่จะนําไปสูการตีความและ
ประเมินคาในขั้นตอไป 



 

๑๒ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

เทคนิคการอานคดิวิเคราะหโดยใชการตั้งคําถาม ๕W๑H 
 
 
 
 
 
 

 การคิดวิเคราะห  เปนการคิดเชิงลึก คิดอยางเปนระบบ โดยการจําแนก แยกแยะ 
รายละเอียดหรือองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ รวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ  
ในเชิงเหตุและผล เพื่อคนหาขอเท็จจริงหรือเนื้อหาสาระสําคัญซึ่งนําไปสูการตัดสินใจหรือ            
การแกปญหา  
  
 การคิดวิเคราะหโดยการตั้งคําถาม ๕W๑H หมายถึง การวิเคราะหแบบแกปญหาดวยวิธีการ    
ตั้งคําถาม What (ทําอะไร)  Where (ที่ไหน)  When (เมื่อไร)  Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How 
(อยางไร)  
  
 เทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 
 ๑. What (อะไร) ปญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น 
  –  เกิดอะไรขึ้นบาง 
  –  มีอะไรเก่ียวของกับเหตุการณนี้ 
  –  หลักฐานที่สําคัญที่สุดคืออะไร 
  –  สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณนี้คืออะไร 
  
  ๒.  Where (ท่ีไหน) สถานที่หรือตําแหนงท่ีเกิดเหตุ 
  –   เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
  –   เหตุการณนี้นาจะเกิดขึ้นที่ใดมากท่ีสุด  
  
  ๓.  When (เม่ือไร)  เวลาที่เหตุการณนั้นไดเกิดข้ึนหรือจะเกิดขึ้น 
  –   เหตุการณนั้นนาจะเกิดข้ึนเมื่อไร 
  –   เวลาใดบางที่สถานการณเชนนี้จะเกิดข้ึนได 
  
 ๔.  Why (ทําไม)  สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทําใหเกิดข้ึน 
  –   เหตุใดตองเปนคนนี้ เปนเวลานี้ เปนสถานที่นี้ 
  –   เพราะเหตุใดเหตุการณนี้จึงเกิดขึ้น 
  –   ทําไมจึงเกิดเรื่องนี้ 
 
 
 



 

๑๓ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
  ๕.  Who (ใคร)  บุคคลสําคัญเปนตัวประกอบหรือเปนผูที่เก่ียวของที่จะไดรับผลกระทบ    
ทั้งดานบวกและดานลบ 
  –  ใครอยูในเหตุการณบาง 
  –  ใครนาจะเก่ียวของกับเหตุการณนี้บาง 
  –  ใครนาจะเปนคนที่ทําใหสถานการณนี้เกิดขึ้นมากที่สุด 
  –  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นใครไดประโยชน  ใครเสียประโยชน 
  
  ๖.  How (อยางไร)  รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลังเกิดข้ึนวามีความเปนไปไดใน
ลักษณะใด  
  –  เขาทําสิ่งนั้นไดอยางไร 
  –  ลําดับเหตุการณนี้ดูวาเกิดขึ้นไดอยางไรบาง 
  –  เหตุการณนี้เกิดข้ึนไดอยางไร 
  –  มีหลักในการพิจารณาคนดีอยางไรบาง                 

 (สวุิทย  มูลคํา, ๒๕๕๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

สรุปการใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H ในการวิเคราะหปญหา 
 
 

  การวิเคราะหปญหาโดยการใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H  ในการคิดวิเคราะหแบบแกปญหา
จะใชในขั้นตอนของการวิเคราะห  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
. 
 
 
. 
 
 

เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น
ทําเมื่อวัน เดือน ป 

When (เม่ือไร) 

เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น 
หรือเกิดเหตุการณนั้น ๆ 

Why (ทําไม) 

เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น
ทําเปนอยางไรบาง 

How (อยางไร) 

 

ในเรื่องนั้นมีใครบาง 

Who (ใคร)  

แตละคนทําอะไรบาง 

What (ทําอะไร) 

๕W๑H 

ไดศึกษาใบความรูแลว เปนอยางไรกันบางครับ 
เพื่อน ๆ  เขาใจกันไหมเอย ตอไปเราไปดูตัวอยางกันนะครับ 

เพื่อน ๆ ทุกคนจะไดเขาใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ 

ตั้งใจเรียนกันดวยนะครับ 
 

เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น
อยูที่ไหน 

Where (ท่ีไหน) 



 

คําชี้แจง        นักเรียนอานขาว 
  รอดชีวิต

อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชวีิตคุณแม ผลักลูกนอยใหรอดชวีิต

   
 ภาพชอ็ก! บันไดเลื่อน
 ใหปลอดภัย กอนสละชีวิตตัวเองอยางนาเศรา
 

  สํานักขาวประเทศจีนรายงานวา
จิงโจว มณฑลหูเปย ประเทศจีน เมื่อวานนี้ 
คุณแมคนหนึ่งเสียชีวิตขณะกําลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาพรอม
ภายในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งชวงเวลาที่เพ่ิงเป
บริเวณบันไดเลื่อนกอนที่แมลูกคูหนึ่งจะใชบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้นบน จากภาพคลายกับวาพนักงานหาง
พยายามสงสัญญาณเตือน
ทั้งคูมาถึงจุดสิ้นสุดของบันไดเลื่อนที่ชั้นบนปรากฏวา
คุณแมตกลงไป เธอจึงพยายามดันลูกชายสงใหกับพนักงานหางชวยเหลือ
หางพยายามจะชวยคุณแมแตปรากฏวาเธอถูกดึงรางเขาไปในชองใตบันไดเลื่
หยุดฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม
เวลานานกวา 4 ชั่วโมงในการนําเอารางไรวิญญาณของเธอออกมาจากชองใตบันไดเลื่อนขณะที่
เจาหนาที่ตํารวจกําลังเรงสืบสวนหาสาเหตุครั้งนี้ ซึ่ง
การใชบันไดเลื่อน 

 
 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

ตัวอยางที่ ๑ การอานคดิวิเคราะหขาว
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

นักเรียนอานขาว “อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชีวิตคุณแม ผลักลูกนอยให
รอดชีวิต” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H แลวตอบคําถามท่ีกําหนดให

 
อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชวีิตคุณแม ผลักลูกนอยใหรอดชวีิต

 
 
 
 
 
 

บันไดเลื่อนกลืนรางคุณแมไปตอหนาตอตา สัญชาตญาณชวยดันรางลูกชาย
ใหปลอดภัย กอนสละชีวิตตัวเองอยางนาเศรา 

ประเทศจีนรายงานวา เกิดเหตุการณสุดสลดกลางหางสรรพสินคาแหงหนึ่งในเมือง
ประเทศจีน เมื่อวานนี้ (๒๖ ก.ค.) บันไดเลื่อนของหางมีเหตุขัดของทําให
ขณะกําลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาพรอม ๆ กับลูกชาย ภาพจากกลองจรปด

ภายในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งชวงเวลาที่เพ่ิงเปดทําการไดไมนาน พนักงานหาง 
บริเวณบันไดเลื่อนกอนที่แมลูกคูหนึ่งจะใชบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้นบน จากภาพคลายกับวาพนักงานหาง
พยายามสงสัญญาณเตือนใหระวัง คุณแมจึงไดอุมลูกชายข้ึนกอนที่บันไดจะเลื่อนมาถึงชั้นบนแตเมื่อ
ทั้งคูมาถึงจุดสิ้นสุดของบันไดเลื่อนที่ชั้นบนปรากฏวา พ้ืนของบันไดเลื่อนเกิดยุบตัวลงไป ทําใหรางของ

เธอจึงพยายามดันลูกชายสงใหกับพนักงานหางชวยเหลือ เด็กชายปลอดภัยดีพนักงาน
จะชวยคุณแมแตปรากฏวาเธอถูกดึงรางเขาไปในชองใตบันไดเลื่อนกอนที่จะมีค

หยุดฉุกเฉิน อยางไรก็ตามเหตุการณดังกลาวทําใหคุณแมผูนี้เสียชีวิตในทันที 
ชั่วโมงในการนําเอารางไรวิญญาณของเธอออกมาจากชองใตบันไดเลื่อนขณะที่

เจาหนาที่ตํารวจกําลังเรงสืบสวนหาสาเหตุครั้งนี้ ซึ่งคลิปทําใหสังคมจีนเริ่มตื่นตัวกับความปลอดภัยใน

 (ขาวตางประเทศ Sanook!News.คนเมื่อวันท่ี
จาก http://news.sanook.com/

๑๕ คําถาม ๕W๑H        

การอานคดิวิเคราะหขาว 
 

อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชีวิตคุณแม ผลักลูกนอยให 
แลวตอบคําถามท่ีกําหนดให 

อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชวีิตคุณแม ผลักลูกนอยใหรอดชวีิต 

กลืนรางคุณแมไปตอหนาตอตา สัญชาตญาณชวยดันรางลูกชาย 

างสรรพสินคาแหงหนึ่งในเมือง
งหางมีเหตุขัดของทําให         

กับลูกชาย ภาพจากกลองจรปด
ดทําการไดไมนาน พนักงานหาง ๒–๓ คนกําลังยืนอยู

บริเวณบันไดเลื่อนกอนที่แมลูกคูหนึ่งจะใชบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้นบน จากภาพคลายกับวาพนักงานหาง
ที่บันไดจะเลื่อนมาถึงชั้นบนแตเมื่อ  

พ้ืนของบันไดเลื่อนเกิดยุบตัวลงไป ทําใหรางของ  
กชายปลอดภัยดีพนักงาน

อนกอนที่จะมีคนกดปุม
 เจาหนาที่กูภัยตองใช

ชั่วโมงในการนําเอารางไรวิญญาณของเธอออกมาจากชองใตบันไดเลื่อนขณะที่
ทําใหสังคมจีนเริ่มตื่นตัวกับความปลอดภัยใน

วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘,  
http://news.sanook.com/1836958/) 



 

๑๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตัวอยางการตอบคาํถามจากขาว 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจง จากการอานและวิเคราะหขาว “อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชีวิตคุณแมผลัก
  ลูกนอยใหรอดชีวิต” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H  สามารถตอบ
  คําถามไดดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who  ใคร 
     แม ลูก 

 
 

What  ทําอะไร 
      แมใชบันไดเลื่อนข้ึนมาชั้นบน
หางสรรพสินคา ซึ่งเปนเหตุใหแม
เสียชีวิต 

Why  ทําไม 
     เนื่องจากพ้ืนของบันไดเลื่อนเกิดยุบตัว  
ลงไป 
 

Where  ท่ีไหน 
     หางสรรพสินคาแหงหนึ่งในเมืองจิงโจว 
มณฑลหูเปยประเทศจีน  

 

How  อยางไร 
  พนักงานหางพยายามสงสัญญาณเตือนใหระวัง คุณแมจึงไดอุมลูกชายข้ึนกอนที่
บันไดจะเลื่อนมาถึงชั้นบน แตเมื่อทั้งคูมาถึงจุดสิ้นสุดของบันไดเลื่อนที่ชั้นบนปรากฏวา   
พ้ืนของบันไดเลื่อนยุบตัวลงไป ทําใหรางของคุณแมตกลงไปและถูกดึงรางเขาไปในชองใต
บันไดเลื่อน ทําใหคุณแมเสียชีวิตทันที แตลูกชายปลอดภัย เพราะกอนที่จะตกลงไปไดดัน
ลูกชายสงใหกับพนักงานหางชวยเหลือไวไดทัน 
 

When  เม่ือไร  
     เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

ถายังไมคอยเขาใจ 
ไปดูตัวอยางตอไปกันครับ 

 



 

ตัวอยางที่ 

คําชี้แจง      ใหนักเรียนอาน
  การตั้งคาํถาม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นิทานเกา
 สองผัวเมียเขาเลี้ยง
 เขาทําไรไถนาคราเก็บเก่ียว
 พังพอนเฝาคอยดูอยูนอกชาน 
 พอนายมาขากลับ
 ทั้งสองคนหมดหวง
 พอวันหนึ่งกลับมา
 ยินเสียงลูกรองไห
 เจาพังพอนออกมาทาเหนื่อยออน
 มันกัดลูกทําไมใจรอนรน
 เจาพังพอนนอนแผ
 เห็นลูกชายของนาง

 

จาก 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

ตัวอยางที่ ๒ การอานคิดวิเคราะหคําประพันธ 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

นักเรียนอานคําประพันธเร่ือง “พังพอนเลี้ยงลูก”โดยใชเทคนิค
การตั้งคาํถาม ๕W๑H  แลวตอบคําถามที่กําหนดให 

นิทานเกาเลามาเมื่อครากอน  มีพังพอนตัวเขื่องเชื่องนักหนา
สองผัวเมียเขาเลี้ยงเคียงลูกยา   ทุกครั้งพาไปไหนใจเบิกบาน

คราเก็บเก่ียว   ลูกคนเดียวปลอยไว
คอยดูอยูนอกชาน    ใครรุกรานมิใหเขาใกลกาย

พอนายมาขากลับรับอาหาร   ดูเบิกบานสุขสมอารมณหมาย
ทั้งสองคนหมดหวงเรื่องลูกชาย   เปนสหายชวยกัน
พอวันหนึ่งกลับมาจากนาไร   เจาพังพอนคูใจอยูไหนเพื่อน
ยินเสียงลูกรองไหขางในเรือน   เลือดหยดเปอนทั่วชาน
เจาพังพอนออกมาทาเหนื่อยออน   ขนเปยกปอนเลือดแดง

ใจรอนรน    มิทันยลสิ่งใดควาไมตี
เจาพังพอนนอนแผมันแนนิ่ง   สวนเมียวิ่งเขาหอง
เห็นลูกชายของนางดูยังดี    ขางขางมีงูเหาตาย

(เพจธรรมะ จัดสรร. คนเมื่อวันท่ี
 https://www.facebook.com/ThrrmCadsrr/posts/684980574956597

๑๗ คําถาม ๕W๑H        

 

โดยใชเทคนิค  

เชื่องนักหนา 
ใจเบิกบาน 

ลูกคนเดียวปลอยไวอยูในบาน 
เขาใกลกาย 
อารมณหมาย 

เปนสหายชวยกันหลายวันเดือน 
อยูไหนเพื่อน 

เลือดหยดเปอนทั่วชานบานของตน 
ขนเปยกปอนเลือดแดงทุกแหงหน 

ควาไมตี 
สวนเมียวิ่งเขาหองมองถวนถ่ี 
ขางขางมีงูเหาตายตัวใหญเชียว 

วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘, 
684980574956597:0) 

 

 
 



 

๑๘ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตัวอยางการตอบคาํถามจากคําประพันธ “พังพอนเลี้ยงลูก” 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจง จากการอานและวิเคราะหคําประพันธ “พังพอนเลี้ยงลูก”โดยใชเทคนิค 
  การตั้งคาํถาม  ๕W๑H  สามารถตอบคําถามไดดังนี ้
 

 
พังพอนเลี้ยงลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Who   ใคร 
 พังพอน 
  สองสามีภรรยา 
 

What   ทําอะไร 
      ผูเปนสามีใชไมตีพังพอน
จนตาย 

Why ทําไม 
 เพราะคิดวาพังพอนฆาลูกของตน 
 

 

Where ท่ีไหน 
 บานสองสามีภรรยา 
 

How อยางไร 
         เห็นพังพอนตัวเปอนเลือดจึงคิดวา ฆาลูกของตน จึงใชไมตีพังพอนจนตาย แตเมื่อ
ภรรยาวิ่งเขาไปดูในหอง จึงไดรูความจริงวา พังพอนชวยลูกของตนใหรอดพนจากงูเหา 

When เม่ือไร 
      หลั งจากกลับมาจากการทํ า ไร     
ทํานา 



 

๑๙ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตัวอยางที่ ๓ การอานคดิวิเคราะหภาพ 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 
คําชี้แจง        นักเรียนอานบทสนทนาจากภาพ “ฟลมกับแม” โดยใชเทคนิค 
   การตั้งคาํถาม ๕W๑H แลวตอบคําถามที่กําหนดให 

 
   ฟลมกับแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตัวอยางการตอบคาํถามจากภาพ “ฟลมกับแม” 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจง        จากการอานบทสนทนาจากภาพ “ฟลมกับแม”  โดยใชเทคนิค 
   การตั้งคาํถาม ๕W๑H  สามารถตอบคําถามไดดังนี ้
 
 

  ฟลมกับแม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Who   ใคร 
   ฟลม 
   แม 

 

What  ทําอะไร 
       ฟลมและเ พ่ือนช วยกันพูด
โกหก 
 

Why  ทําไม 
        ฟลมอยากกลับบานเย็น แมไมเชื่อ
จึงใหเพ่ือนชวยพูดโกหก เพ่ือไมใหแม
สงสัย 

Where ท่ีไหน 
        โรงเรียน 

   บาน 

 

When เม่ือไร 
         วันนี้กอนกลับบาน 

How  อยางไร 
        ฟลมโทรศัพทโกหกแมวา อยูชวยงานครูที่โรงเรียนและใหเพื่อนปลอมเสียงเปนคุณคร ู
แมจึงไมสงสัยยอมใหฟลมอยูชวยงานที่โรงเรียนตามคําขอของคร ู



 

๒๑ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ 1      จากบทสนทนา “ฟลมกับแม”ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 
๑.   เจตนาของฟลมคืออะไร 
 ตอบ  ตองการกลับบานเย็น 
 

๒.   วธิีบอกความตองการของฟลมเหมาะสมหรือไม 
  เหมาะสม   ไมเหมาะสม 
    ตอบ เหตุผลเพราะ  จงใจพูดโกหก กลาวคําไมจริง  
 

๓.   ในบทสนทนากริยาของฟลมกับเพ่ือน เหมาะสมหรือไม 
  เหมาะสม   ไมเหมาะสม 
 จากเหตุการณฟลมและเพ่ือนคงตองไดรับผลอยางไร 
 ตอบ  ถูกสอบสวนและลงโทษตามความผิด 
 

๔.  ฟลมบอกเหตุผลถึงความตองการกลับบานเย็นเปนความคิดที่ถูกตองหรือไมถูกตอง 
  ถูกตอง  .   ไมถูกตอง 
 ตอบ  เหตุผลเพราะ เราควรกลาพูดความจริง แมจะไดไมตองเสียใจในภายหลัง 
 

๕.  นักเรียนคิดวาแมจะอนุญาตใหฟลมกลับบานเย็นหรือไม 
  อนุญาต    ไมอนุญาต  อนุญาต/ไมอนุญาต 
 ตอบ  เหตุผลเพราะ ตองดูเหตุผลและความจําเปนในการกลับบานเย็นของฟลม 
 

 

คําชี้แจงที่ 2    จากบทสนทนา “ฟลมกับแม”ขอความตอไปนี้เปนความจริงหรือไมเปน
     ความจรงิ  
          ขอความเปนความจรงิ    จงเขียนเครื่องหมาย  ในชอง “เปนจริง” 
           ขอความไมเปนความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  ในชอง “ไมเปนจริง” 
 

ขอที่ สถานการณของบทสนทนา “ฟลมกับแม” 
เปน
จริง 

ไมเปน
จริง 

๑ ฟลมโทรศัพทบอกแมถึงสาเหตทุี่แทจริงของการกลับบานเย็น   
๒  แมสงสัยกวาฟลมโกหกจึงขอพูดกับคณุครูที่ใหฟลมอยูชวยงาน   
๓ เพ่ือนของฟลมเปนคนดีและคอยตักเตือนเพื่อนเวลาทําผิด   
๔ แมยอมใหฟลมอยูชวยงานครูที่โรงเรียนไดแตหามกลับบานเย็นมาก   

 
 
 
 

ศึกษาดูตัวอยางกันแลว 
เราไปทําแบบแบบฝกทักษะกันนะครับ 



 

วิเคราะหขาวโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

คําชี้แจง  นักเรียนอานขาว  
  กอนเครื่องบินตก
  ตอไปนี ้
 

กัปตันแอรเอเชีย 

 
สื่อตางประเทศประโคมขาวกัปตันแอรเอเชีย เที่ยวบิน 

ระบบคอมฯ ควบคุมการบิน
การทรงตัวและรวงตกทะเล เม่ือวันที่ 
สาเหตุโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารแอรบัส 
เมืองสุราบายา–สิงคโปร ประสบเหตุตกในทะเลชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
ผูโดยสารและลูกเรือเสียชีวิต 
แถลงเมื่อ 2 วันกอนวา นักบินคนที่ 
โลกหลังจากไดปรับเพดานบินจาก 
เกิดภาวะ Stall หรือสูญเสียการทรงตัวและรวงตกทะเลนั้น จากการเปดเผยของแหลงขาว
ความคุนเคยกับทีมเจาหนาที่สืบสวนสาเหตุเครื่องบินแอรเ
เรียกวา ‘อิริยันโต’ ไดลุกจากท่ีนั่งในตําแหนงคนขับเครื่องบินเพ่ือไปซอมระบบคอมพิ
การบินและไมสามารถกลับมาขับเครื่องบินไดทั
ตกทะเล 

 

 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

แบบฝกทักษะท่ี ๑ 
วิเคราะหขาวโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑

 
 

นักเรียนอานขาว  “กัปตันแอรเอเชีย QZ8501 ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ 
กอนเครื่องบินตก”โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H  

 

กัปตันแอรเอเชีย QZ8501 ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ กอนเครื่องบินตก
 

 
 
 
 
 
 

เทศประโคมขาวกัปตันแอรเอเชีย เที่ยวบิน QZ8501 ลุกจากที่นั่ง
ควบคุมการบินและสายเกินไปที่จะกลับมานั่งในตําแหนงเดิมไดทัน ขณะเครื่องบิน

การทรงตัวและรวงตกทะเล เม่ือวันที่ 31 ม.ค. สํานักขาวตางประเทศรายงานความคืบหนาการสืบหา
สาเหตุโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารแอรบัส A320 ของสายการบินแอรเอเชีย

ประสบเหตุตกในทะเลชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 
ผูโดยสารและลูกเรือเสียชีวิต 162 ศพ และคณะกรรมาธิการความปลอดภัยดานการคมนาคม

วันกอนวา นักบินคนที่ 2 หรือ Co–pilot เปนคนขับเครื่องบินในชวงเวลาที่เครื่องบินโหมง
โลกหลังจากไดปรับเพดานบินจาก 32,000 ฟุต เปน 37,400 ฟุต เพ่ือหลีกเลี่ยงกลุมเมฆฝน

หรือสูญเสียการทรงตัวและรวงตกทะเลนั้น จากการเปดเผยของแหลงขาว
ความคุนเคยกับทีมเจาหนาที่สืบสวนสาเหตุเครื่องบินแอรเอเชียตกระบุวา กัปตันเครื่องบิน

ไดลุกจากท่ีนั่งในตําแหนงคนขับเครื่องบินเพ่ือไปซอมระบบคอมพิ
สามารถกลับมาขับเครื่องบินไดทัน ในชวงเครื่องบินไดสูญเสียการทรงตัว 

 (ไทยรัฐ ออนไลน. คนเมื่อวันท่ี
จาก https://www.thairath.co.th/content/

๒๒ คําถาม ๕W๑H        

๑H 

ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ 
H  แลวตอบคําถาม

ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ กอนเครื่องบินตก!! 

ลุกจากที่นั่งเพ่ือไปซอม
และสายเกินไปที่จะกลับมานั่งในตําแหนงเดิมไดทัน ขณะเครื่องบินสูญเสีย

สํานักขาวตางประเทศรายงานความคืบหนาการสืบหา
ของสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบิน QZ8501 

ประสบเหตุตกในทะเลชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. เปนเหตุให
และคณะกรรมาธิการความปลอดภัยดานการคมนาคมอินโดนีเซีย

เครื่องบินในชวงเวลาที่เครื่องบินโหมง
เพ่ือหลีกเลี่ยงกลุมเมฆฝนจนเครื่องบิน

หรือสูญเสียการทรงตัวและรวงตกทะเลนั้น จากการเปดเผยของแหลงขาว 2 คนที่มี
อเชียตกระบุวา กัปตันเครื่องบินซึ่งมีชื่อ

ไดลุกจากท่ีนั่งในตําแหนงคนขับเครื่องบินเพ่ือไปซอมระบบคอมพิวเตอรควบคุม
ในชวงเครื่องบินไดสูญเสียการทรงตัว (Stall) กอนจะรวง

 
 

วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘, 
https://www.thairath.co.th/content/478272) 



 

๒๓ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตอบคาํถามจากขาว 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจงที่ ๑ จากการอานขาว “กัปตันแอรเอเชีย QZ8501 ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ  
   กอนเครื่องบินตก” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H  ใหนักเรียน 
   ตอบคําถามตอไปนี้ (๑๒  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Where  ท่ีไหน 
……………............……………........................ 
…………………….........………........................
.. 

Who ใคร 
……………………………...................................... 
……………………………..................................... 
……………………………...................................... 

When  เม่ือไร 
……………………………............................ 
……………………………................................
................................................................. 
 

Why  ทําไม 
……………………………............................ 
…………………………..........….................. 
………………………….........…................... 
…………………………………………………….. 
 

What  ทําอะไร 
   ……………………………............................. 
……………………………................................ 
……………………………................................. 
……………………………................................. 
……………………………................................. 
……………………………................................. 
……………………………................................. 
…………………………….................................
.................................................................

...... 

How  อยางไร 
…………………….......................................................................................………............................ 
…………………….......................................................................................………............................ 
…………………….......................................................................................………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๒๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒   จากการอานขาว “กัปตันแอรเอเชีย QZ8501  ลุกจากท่ีนั่งไปซอมคอมฯ   
    กอนเครื่องบินตก”  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ (๓  คะแนน) 
 
๑. เครื่องบินสูญเสียการทรงตัวเพราะอะไร 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................     
 

๒. อุทาหรณของเรื่องนี้คืออะไร 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
 

๓. นักเรียนคิดวาสํานวน “ไดไมคุมเสีย” สอดคลองกับขาวนีห้รือไม เพราะอะไร 
 
       สอดคลอง         ไมสอดคลอง 

 
    เพราะ............................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................  ชั้น ม.๓/...........  เลขที่............. 
คะแนนเต็ม   1๕  คะแนน    ไดคะแนน........................คะแนน 

คอย ๆ คิดนะครับ 



 

วิเคราะห

คําชี้แจง นักเรียน
   แลวตอบคําถามที่กําหนดให
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นานมาแลวชายผูหนึ่งมีอาชีพรับซื้อสัตวปาจากนายพรานมาขาย วันหนึ่งเขาไดลิงกับสิงโต
จากนายพรานมาอยางละตัว 
ออกเปนสองหองขัง วันหนึ่งขณะที่พอคากลับมาถึงบาน ลูกชายคนเดียวของเขาวัยเจ็ดขวบ
กําลังอยูในชวงซุกซนและไรเดยีงสา วิ่งกระหืดกระหอบหนาตื่นมาหาผูเปนพอแลวพูดเสียงดังวา
 “พอจา หนูกลัวเจาสัตวสอ
ที่มันเขยางอตั้งสองสามซี่แนะ หนูกลัววาสักวันมันจะตองหลุดออกมาแน
 ฝายพอคาผูเปนพอไดยินดังนั้นก็เดินไปตรวจสอบ
ก็พบวาซี่ลูกกรงที่งอนั้นคลอนเล็กนอย แตเขาก็ไมไดใสใจที่จะซอมซี่ลูกกรงนั้น เขาบอกกับลูกชาย
ของเขาวา 
 “ไมเปนไรหรอกลูก ซี่กรงนี้ทั้งใหญและแข็งแ
ออกมาหรอกนา เจาไมตองกลัวหรอกน
 วันตอมาผูเปนภรรยาก็เอยกับพอคาผูเปนสามีวา
 “ พ่ีจะ วันนี้ลิงกับสิงโตมันคํารามใสกันตลอดทั้งวันเลย มันเขยากรงจนนากลัว เมื่อก้ีฉันไปดู
ก็พบวาซี่กรงมันเริ่มคลอนหลายซี่แลว พอมันเห็นฉันกับลูกเดินไปใกลมัน มันก็ขูคํารามและ
เขยากรงใสใหญเลย ลูกของเราตกใจรองไห ฉันวาพี่รีบนํามันไปขายเถอะนะ
  

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

แบบฝกทักษะท่ี ๒ 
วิเคราะหนิทานโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W

 
 

นักเรียนอานนิทานเร่ือง “พอคาสัตว” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม
แลวตอบคําถามที่กําหนดให 

 

พอคาสัตว 

นานมาแลวชายผูหนึ่งมีอาชีพรับซื้อสัตวปาจากนายพรานมาขาย วันหนึ่งเขาไดลิงกับสิงโต
จากนายพรานมาอยางละตัว พอคาสัตวคนนี้จึงไดนําสัตวทั้งสองไปขังไวในกรงใหญที่บาน
ออกเปนสองหองขัง วันหนึ่งขณะที่พอคากลับมาถึงบาน ลูกชายคนเดียวของเขาวัยเจ็ดขวบ
กําลังอยูในชวงซุกซนและไรเดยีงสา วิ่งกระหืดกระหอบหนาตื่นมาหาผูเปนพอแลวพูดเสียงดังวา

อจา หนูกลัวเจาสัตวสองตัวนั้นมากเลย วันนี้สิงโตกับลิงมันเขยากรงกันทั้งวัน
ที่มันเขยางอตั้งสองสามซี่แนะ หนูกลัววาสักวันมันจะตองหลุดออกมาแน ๆ เลยพอ

ฝายพอคาผูเปนพอไดยินดังนั้นก็เดินไปตรวจสอบซี่ลูกกรงที่ขังสัตวท้ังสองไว
ก็พบวาซี่ลูกกรงที่งอนั้นคลอนเล็กนอย แตเขาก็ไมไดใสใจที่จะซอมซี่ลูกกรงนั้น เขาบอกกับลูกชาย

ไมเปนไรหรอกลูก ซี่กรงนี้ทั้งใหญและแข็งแรง มันคลอนเพียงเล็กนอยเทานั้น
ออกมาหรอกนา เจาไมตองกลัวหรอกนะ อีกสองสามวนัพอก็จะเอามันไปขาย” 

วันตอมาผูเปนภรรยาก็เอยกับพอคาผูเปนสามีวา 
พ่ีจะ วันนี้ลิงกับสิงโตมันคํารามใสกันตลอดทั้งวันเลย มันเขยากรงจนนากลัว เมื่อก้ีฉันไปดู

ก็พบวาซี่กรงมันเริ่มคลอนหลายซี่แลว พอมันเห็นฉันกับลูกเดินไปใกลมัน มันก็ขูคํารามและ
เขยากรงใสใหญเลย ลูกของเราตกใจรองไห ฉันวาพี่รีบนํามันไปขายเถอะนะ” 

๒๕ คําถาม ๕W๑H        

W๑H 

โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

นานมาแลวชายผูหนึ่งมีอาชีพรับซื้อสัตวปาจากนายพรานมาขาย วันหนึ่งเขาไดลิงกับสิงโต       
ทั้งสองไปขังไวในกรงใหญที่บานซึ่งแบงครึ่ง

ออกเปนสองหองขัง วันหนึ่งขณะที่พอคากลับมาถึงบาน ลูกชายคนเดียวของเขาวัยเจ็ดขวบ        
กําลังอยูในชวงซุกซนและไรเดยีงสา วิ่งกระหืดกระหอบหนาตื่นมาหาผูเปนพอแลวพูดเสียงดังวา 

มันเขยากรงกันทั้งวันจนซี่ลูกกรง  
ๆ เลยพอ” 

ซี่ลูกกรงที่ขังสัตวท้ังสองไวเขาเอามือเขยาดู 
ก็พบวาซี่ลูกกรงที่งอนั้นคลอนเล็กนอย แตเขาก็ไมไดใสใจที่จะซอมซี่ลูกกรงนั้น เขาบอกกับลูกชาย   

รง มันคลอนเพียงเล็กนอยเทานั้นมันไมหลุด
 

พ่ีจะ วันนี้ลิงกับสิงโตมันคํารามใสกันตลอดทั้งวันเลย มันเขยากรงจนนากลัว เมื่อก้ีฉันไปด ู      
ก็พบวาซี่กรงมันเริ่มคลอนหลายซี่แลว พอมันเห็นฉันกับลูกเดินไปใกลมัน มันก็ขูคํารามและ         



 

๒๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

  พอคาผู เปนสามีไดฟงดังนั้นก็รีบเขาไปดูลูกกรงทันทีก็เห็นวา แผนลูกกรงเริ่มหลวม          
แลวคลอนหลายซี่แลวจริง ๆ แตเขาก็ไมไดใสใจที่จะซอมเหมือนเชนเคย กลับพูดกับภรรยาของเขาวา 
 “มันไมหลุดงาย ๆ หรอกถึงหลุดก็หลุดแคซี่สองซี่เทานั้นมันออกมาไมไดหรอก พรุงนี้ก็จะเอา
ลิงกับสิงโตไปขายแลว” 
 เชาวันรุงข้ึนพอคาสัตวรีบออกเดินไปหาคนรับซื้อเพื่อมาเอาลิงกับสิงโตท่ีบานของเขา จนเขา
กลับมาถึงบานก็ตองผงะกับรอยเลือดที่แดงฉานรอบบาน เพื่อนบานที่มามุงดูบอกกับพอคาสัตววา  
เขาเห็นสิงโตกับลิงเขยาลูกกรงเสียงดังรุนแรงมากจนกระทั่งซี่ลูกกรงหลุดออกมาพรอม ๆ กันหลายซี่ 
สิงโตกับลิงหลุดออกมาได ลิงกระโดดหนีไปทันทีสวนสิงโตก็เขาตะปบเมียและลูกของเขาอยางบาคลั่ง     
จนตายคาที่ หลังจากวันนั้นเปนตนมา พอคาสัตวไดแตนั่งรองไหฟูมฟายดวยความเสียใจท่ีเสีย        
ลูกเมียไปเพราะความประมาทของตัวเองทั้ง ๆ ที่ลูกกับเมียก็พยายามเตือนตนเองตลอดเวลา         
แตก็ไมฟงยังประมาทจนตองเสียลูกกับเมียในท่ีสุด 

(มินนา, ๒๕๕๒ : ๑๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๒๗ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตอบคาํถามจากนิทานโดยใชเทคนคิการตั้งคําถาม  ๕W๑H 
 

 

คําชี้แจงที่ ๑   จากการอานนิทาน “พอคาสัตว” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H  
                  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ (๑๒  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where  ที่ไหน 
……………............……………................... 
…………………….........………...................
....... 

Who ใคร 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 

When  เมื่อไร 
……………………………............................ 
……………………………............................
............................................................

Why  ทําไม 
…………………………….......................... 
…………………………..........…................ 
………………………….........…................. 
………………………….........…................. 
……………………….........…….................
........................................................ 

What  ทําอะไร 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................
........................................................
........................................................

How  อยางไร 
…………………….......................................................................................………............... 
…………………….......................................................................................………............... 
…………………….......................................................................................………............... 
…………………….......................................................................................………............... 
…………………….......................................................................................………............... 
.......................................................................................................................................
... 



 

๒๘ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒  จากเนื้อความนิทานเร่ือง “พอคาสัตว” ขอความตอไปนี้เปนความจริง 
  หรือไมเปนความจรงิ  (๔ คะแนน)   
                   ขอความเปนความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย  ในชอง “ใช” 
          ขอความไมเปนความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  ในชอง “ไมใช” 
 

ที ่ คําถาม ใช ไมใช 
1 พอคาสัตวขังสิงโตกับลิงที่ซื้อมาไวในบานของเขา   
2 สิงโตกับลิงมีเรี่ยวแรงมากสามารถเขยาซี่กรงทําใหซี่กรงคลอนได   
3 พอคาสัตวนั่งรองไหฟูมฟายเสียใจที่ลูกเมียถูกสิงโตทํารายจนเสียชีวิตเพราะ

ความประมาทของเขา 
  

4 เหตุการณที่เกิดขึ้นกับลูกเมียของเขาทําใหเขาสํานึกผิดไดวาไมควรกักขัง
หรือทํารายผูอ่ืน 

  

 

คําชี้แจงที่ ๓    จากการอานนิทานเร่ือง  “พอคาสัตว” ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
    (๔  คะแนน) 
 
 

๑.  การที่พอคาสัตวไมซอมกรงที่ขังสัตวไวทั้ง ๆ ที่ไดตรวจสอบแลววาชํารุดจริง นักเรียนคิดวา 
  เปนการกระทําที่เหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 

 

  เหมาะสม  ไมเหมาะสม 
 

      เพราะ..............................................................................................................................................    
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 

๒.  เรื่องนี้ใหขอคิดอะไรและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไรบาง 
     ขอคิด................................................................................................................................................ 
     การนําไปประยุกตใช....................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 

 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................  ชั้น ม.๓/...........  เลขที่............. 
คะแนนเต็ม   20  คะแนน    ไดคะแนน........................คะแนน 



 

๒๙ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

แบบฝกทักษะท่ี ๓ 
วิเคราะหนิทานพื้นบานโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
  คําชี้แจง นักเรียนอานนิทานพื้นบานเรื่อง  “พญากงพญาพาน” โดยใชเทคนิค 
  การตั้งคาํถาม ๕W๑H  แลวตอบคําถามที่กําหนดให 
 

นิทานพื้นบานเรื่อง “พญากง พญาพาน” 
 มีพญากงเปนเจาเมืองนครชัยศรีมีพระมเหสี    
รูปโฉมงดงาม เม่ือพระมเหสีทรงพระครรภโหรหลวงได
ทํานายวา จะไดพระราชโอรสเปนผูมีบุญและจะไดเปนใหญ      
ภายหนาแตจะเปนผูฆาพระราชบิดา เม่ือครบกําหนด     
พระมเหสี ก็ประสูติพระกุมาร ขณะที่ขาราชบริพาร       
ไดเอาพานไปรองรับบังเอิญหนาผากของพระกุมารกระทบ
ขอบพานเปนแผล พญากงไดสั่งใหนําพระกุมารไปทิ้ง   
ตามยถากรรม ยายหอมไปพบเขานําไปเลี้ยงไวและตั้งชื่อวาพาน ครั้นพานโตข้ึนยายหอมก็นําไปฝาก 
ใหเลาเรียนที่วัดโคกยายหอม พานเปนเด็กฉลาดสมภารวัดผูเปนอาจารยจึงรักใครเอ็นดูมีวิชาอะไรก็สอน
ใหหมด อาจารยไดนําพานไปฝากใหเขารับราชการกับพระยาราชบุรีที่เมืองราชบุรี พานเปนคนปญญาดี 
เรียบรอย และขยัน จึงเปนที่โปรดปรานของพระยาราชบุรีมากจนถึงกับรับไวเปนโอรสบุญธรรม สมัยนั้น
เมืองราชบุรีข้ึนกับเมืองนครชัยศรี พระยาราชบุรีตองสงเครื่องบรรณาการทุกป พญาพานเปนผูมีฝมือ
ในการรบจึงชักชวนใหพระยาราชบุรีแข็งเมืองและไดยกกองทัพออกไปรบกับพญากง ทั้งสองทํายุทธหัตถี
กันในที่สุดพญากงก็ถูกฟนดวยของาวคอขาดตายในที่รบ เมื่อพญาพานเขายึดเมืองนครชัยศรีไดแลว
ยอมไดทั้งราชสมบัติตลอดจนพระมเหสีของพญากงดวย แตในขณะท่ีจะเขาไปหาพระมเหสีนั้นเทวดา
ไดแปลงกายเปนแมวแมลูกออนใหลูกกินนมขวางประตูไวแลวรองทักเสียกอน พญาพานจึงไดอธิษฐาน
วาถาพระมเหสีเปนแมของตนจริงก็ขอใหมีน้ํานมไหลซึมออกมาก็เห็นน้ํานมไหลออกมาจริง จึงไดรูวา
ทั้งสองเปนแมลูกกัน พญาพานตองทําปตุฆาตฆาพระราชบิดาเพราะยายหอมปดบังความจริงไมบอก
ใหรูดวยโทสจริตเขาครอบงําและกรรมนั้นบังตา ทําใหขาดการยั้งคิดจึงสั่งใหนํายายหอมไปฆาเสีย 
ตอมาดวยความสํานึกผิดที่ไดฆาพระราชบิดาและยายหอมผูมีพระคุณ จึงไดสรางพระเจดียขนาดใหญ
สูงชั่วนกเขาเหิน คือ องคพระปฐมเจดียเพ่ือเปนการลางบาปที่ฆาพระราชบิดาใหบรรเทาลงบางและ
สรางพระประโทนเจดียเพ่ือลางบาปที่ฆายายหอม 

(ศรีสุดา  ลัทธ.ิ คนเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘, 
จาก https://thaifolktales.wordpress.com.) 

 (รูป “องคพระปฐมเจดีย สืบคนเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘, จาก https://www.google.co.th/search?) 
 
 
 

 



 

๓๐ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตอบคาํถามจากนิทานพื้นบาน 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจงที่ ๑  จากการอานนิทานพื้นบานเรื่อง “พญากง พญาพาน” โดยใชเทคนิค 
  การตั้งคําถาม ๕W๑H ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ (๑๒  คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Where  ท่ีไหน 
……………............……………...................... 
…………………….........………......................
.... 

Who ใคร 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
 
 

When  เม่ือไร 
……………………………............................... 
……………………………............................... 
 
 

Why  ทําไม 
…………………………….............................. 
…………………………..........….................... 
………………………….........…..................... 
………………………….........…..................... 
……………………….........…….....................
... 

What  ทําอะไร 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
 

How  อยางไร 
…………………….......................................................................................………................... 
…………………….......................................................................................………................... 
…………………….......................................................................................………................... 
…………………….......................................................................................………................... 
…………………….......................................................................................………................... 
 



 

๓๑ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒   จากการอานนิทานพื้นบานเร่ือง  “พญากง พญาพาน” ใหนักเรียน 
  ตอบคําถามตอไปนี ้ (๖  คะแนน) 
 
 
๑. การที่พญากงเชื่อคําทํานายของโหราจึงนําพญาพานไปทิ้งทั้งท่ียังเปนทารกอยู นักเรียนคิดวา
 เหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 
 

                 เหมาะสม        ไมเหมาะสม 
 

     เพราะ............................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๒.  นิทานพื้นบานเรื่อง “พญากง พญาพาน” สะทอนใหเห็นคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมอยางไร     
 อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
 ……...................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................
 ...........…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

๓.  เรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบางและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 
  ขอคิด................................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 การนําไปใช....................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ทําคําชี้แจงที่ 3 กันตอเลยนะครับ 



 

๓๒ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๓ อานขอความที่ ๑ และขอความที่ ๒ แลวอภิปรายวาความสัมพันธ 
  ของขอความท้ังสองสวน จากนั้นจึงเขียนคําตอบลงในชองวางที่กําหนด   
  (๒ คะแนน) 
 

 
ขอความท่ี ๑ 

 

 
 
 
 
 

 
ขอความท่ี ๒ 

 

 
 
 
 
๑. ขอความ ๒ สวนนี้มีความสัมพันธกันอยางไร 
 ....................................................................................................................................................................... 
 

๒. จงอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบในขอที่ ๑  
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พระมเหสีทรงพระครรภโหรหลวงไดทํานายวา จะไดพระราชโอรสเปนผูมีบุญและจะได
เปนใหญภายหนา แตจะเปนผูฆาพระราชบิดา เมื่อครบกําหนดพระมเหสีก็ประสูติพระกุมาร 
ขณะที่ขาราชบริพารไดเอาพานไปรองรับบังเอิญหนาผากของพระกุมารกระทบขอบพานเปนแผล 
พญากงไดสั่งใหนําพระกุมารไปทิ้งตามยถากรรม 

  พญาพานเปนผูมีฝมือในการรบจึงชักชวนใหพระยาราชบุรีแข็งเมืองและไดยกกองทัพ
ออกไปรบกับพญากง ทั้งสองทํายุทธหัตถีกันในที่สุดพญากงก็ถูกฟนดวยของาวคอขาดตายในที่รบ 

 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................  ชั้น ม.๓/...........  เลขที่............. 
คะแนนเต็ม   20  คะแนน    ไดคะแนน........................คะแนน 



 

วิเคราะหบทประพันธโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

 

คําชี้แจง        นักเรียนอานคําประพันธเร่ือง  
  โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
 

  กาลครั้งหนึ่งหมาใหญ
 หนูกระรอกกระตาย
 หมาปานั้นกลัวมนุษย
 แลเถือเนื้อถลกหนัง
 มาวันหนึ่งหิวโซออกลาเหยื่อ 
 จึงเลาะเลี้ยวละเมาะ
 เจอะกะโหลกมนุษย
 ดวยฤทธาเลหมนุษย
 จึงดอมดอมยองวนอยูหลายเที่ยว 
 กะโหลกนั้นตั้งนิ่งไมติงเตือน 
 เมื่อมั่นใจกะโหลก
 จึงใชเทาเข่ียเลนเต็มอารมณ 
 เจามนุษยเอยเคยใหญ
 ดวยปญญาปราดเปรื่อง
 ยามชีพสิ้นแนนิ่งกองจมพื้น 
 ไหนปญญาเลหคิด
 

           
                     

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

แบบฝกทักษะท่ี ๔ 
วิเคราะหบทประพันธโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕

 

นักเรียนอานคําประพันธเร่ือง  “หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H แลวตอบคําถามที่กําหนดให

 

หมาปากับหวักะโหลกมนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาลครั้งหนึ่งหมาใหญอยูไพรเถื่อน    ไมแชเชือนเท่ียวลา
หนูกระรอกกระตายปรี่เขากัด            มังสาเนื้อเขี้ยวฟด
หมาปานั้นกลัวมนุษยสุดเลหราย             ศาสตราวุธเทียวหมาย
แลเถือเนื้อถลกหนังไรเมตตา          สุนัขปาจึงเลี่ยงหลบไกลคน

ออกลาเหยื่อ         ลําบากเหลืออาหาร
จึงเลาะเลี้ยวละเมาะใกลบานคน           ในตําบลอันตนไมคุนชิน

ษยเขรอะดินพ้ืน        ใหตระหนกหวาดตื่น
ดวยฤทธาเลหมนุษยเคยยลยิน           ใจเจาถวิลเภทภัย

ยองวนอยูหลายเที่ยว     ทั้งแลหนาหลังเหลียว
ไมติงเตือน           เจาขยับเคลื่อนเขาใกล

เมื่อมั่นใจกะโหลกนั้นตายแน         ไรฤทธีตอแยโอหังขม
เต็มอารมณ           เจาสุขสมกระหยิ่ม

เจามนุษยเอยเคยใหญเทียวไลลา      ทั้งผองขาสรรพสัตว
ดวยปญญาปราดเปรื่องเลหอนันต        ในสักวันแนแทเจาวายวาง

กองจมพื้น         ไหนศาสตราพราปน
ไหนปญญาเลหคิดกลอําพราง           ในสุดทายเสื่อมรางฤทธิ์รายเอย

      (สนอง  เสาทอง. คนเมื่อวันท่ี
                                            จาก http://aromklon.com/index.php?topic=

๓๓ คําถาม ๕W๑H        

๕W๑H 

มนุษย”  
แลวตอบคําถามที่กําหนดให 

ไมแชเชือนเท่ียวลาสรรพสัตว 
มังสาเนื้อเขี้ยวฟดลิ้มโอชา 
ศาสตราวุธเทียวหมายไลเขนฆา 

หลบไกลคน 
ลําบากเหลืออาหารชางขัดสน 

ไมคุนชิน 
ใหตระหนกหวาดตื่นใจส่ําดิ้น 
ใจเจาถวิลเภทภัยอาจกรายเยือน 
ทั้งแลหนาหลังเหลียวระแวงเถ่ือน 
เจาขยับเคลื่อนเขาใกลนาสิกดม 

โอหังขม 
เจาสุขสมกระหยิ่มพลางรําพัน 

สรรพสัตวทั่วไพรสัณฑ 
เจาวายวาง 

ไหนศาสตราพราปนเคยอวดอาง 
ในสุดทายเสื่อมรางฤทธิ์รายเอย 

วันท่ี ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๘,  
http://aromklon.com/index.php?topic=432.0.) 



 

๓๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตอบคาํถามจากคําประพันธ 
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H 

 

 
คําชี้แจงที่ ๑    จากการอานคําประพันธเร่ือง “หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย” โดยใช 
   เทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
   (๑๒  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Where  ท่ีไหน 
……………............……………..................... 
…………………….........………......................
...............................................................

Who ใคร 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 

When  เม่ือไร 
…………………………….............................. 
…………………………….............................. 
 
 

Why  ทําไม 
…………………………….............................
....…………………………..........…............... 
………………………….........….................... 
………………………….........…....................
.... 

What  ทําอะไร 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
 

How  อยางไร 
…………………….......................................................................................………..................... 
…………………….......................................................................................………..................... 
…………………….......................................................................................………..................... 
…………………….......................................................................................………..................... 
…………………….......................................................................................……….....................
...



 

๓๕ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒   จากการอานคําประพันธเรื่อง  “หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย”   
  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  (5  คะแนน) 
 
 

๑. เพราะเหตุใดหมาปาจึงเกรงกลัวมนุษย  
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
 

๒.         “จึงดอมดอมยองวนอยูหลายเที่ยว      ทั้งแลหนาหลังเหลียวระแวงเถื่อน 
 กะโหลกนั้นตั้งนิ่งไมติงเตือน                  เจาขยับเคลื่อนเขาใกลนาสิกดม” 
 

  จากคําประพันธนี้คําวา “ดอมดอม” มีความหมายวาอะไรและสื่อถึงความรูสึกอยางไร   
 ..........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 

๓. นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบางและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไร     
    ขอคิด................................................................................................................................................    
   การนําไปใช...................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงที่ ๓   อานขอความแลวตอบคําถาม  (๓ คะแนน) 

 
ไปทําคําชี้แจงที่ 3 

กันตอเลยนะครับ 



 

๓๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

 
 
 

คนเราเมื่อหมดบุญ อํานาจ วาสนาแลว 
คนที่เคยเกรงกลัวก็อาจจะไมเกรงกลัวเราอีกตอไป 

 
นักเรียนคิดอยางไรกับคํากลาวขางตน ทําไมจึงคดิเชนนั้นใหใชเหตุผลประกอบคําอธิบาย 
๑) ใหเลือกทําเครื่องหมาย  ลอมรอบขอความขางลางนี้เพียง ๑ ขอความ 
 
 
 
 
 

 
๒) ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกับแนวคดิท่ีเลือกในขอ ๑  
 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................  ชั้น ม.๓/...........  เลขที่............. 
คะแนนเต็ม   20  คะแนน    ไดคะแนน........................คะแนน 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง ความคิดเห็นคลอยตามและโตแยง 



 

๓๗ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

แบบฝกทักษะท่ี ๕ 
วิเคราะหภาพโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

 
คําชี้แจง     ใหนักเรยีนวิเคราะหภาพการตูน“เที่ยวเชียงใหม” โดยใชเทคนิค 
   การตั้งคําถาม ๕W๑H แลวตอบคําถามที่กําหนดให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (กลาม. คนเมื่อวันที ่๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕8,  
จาก https://board.postjung.com/884700.html.) 

. 
 
 
 
 



 

๓๘ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

ตอบคําถามจากภาพ  
โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจงที่ ๑   จากการวิเคราะหภาพการตูน “เท่ียวเชียงใหม” โดยใชเทคนิค 
  การตั้งคําถาม ๕W๑H ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ (๑๒  คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Where  ท่ีไหน 
……………............…………….................... 
…………………….........………................... 
 
 

Who ใคร 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
…………………………….......................... 
 
 

When  เม่ือไร 
……………………………............................. 
……………………………............................. 
 
 

Why  ทําไม 
……………………………........................... 
…………………………..........…................. 
………………………….........….................. 
………………………….........….................. 
……………………….........…….................. 
 
 

What  ทําอะไร 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
……………………………........................ 
 
 

How  อยางไร 
…………………….......................................................................................……….................... 
…………………….......................................................................................……….................... 
…………………….......................................................................................……….................... 
…………………….......................................................................................……….................... 
…………………….......................................................................................………....................
....



 

๓๙ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

คําชี้แจงที่ ๒    จากการวิเคราะหภาพการตูน “เที่ยวเชียงใหม” ใหนักเรยีนตอบคําถาม
  ตอไปนี ้ (8 คะแนน) 
 
 
๑.  ภาพนี้ตองการสื่อสารเรื่องอะไร 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
 

๒.  ภาพนี้นาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาใด 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
 

๓.  จากภาพนักเรียนคิดวาจะสงผลกระทบตอมนุษยดานใด อธิบายใหเหตุผลชัดเจน 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
 

๔.  นักเรียนมีวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางไร 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกงมากเลยครับ ขอปรบมือ 
ใหเพื่อน ๆ ทุกคนเลย 

ลองมาสรุปความรูกันอีกครั้งนะครับ 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................  ชั้น ม.๓/...........  เลขที่............. 
คะแนนเต็ม   20  คะแนน    ไดคะแนน........................คะแนน 



 

๔๐ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการอานคิดวิเคราะห 
 โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H  

 

เทคนิค  

การตั้งคําถาม 

๕W๑H 

Who 

ใคร 

How  

อยางไร 
Why 

ทําไม 

When 

เมื่อไร 

Where 

ที่ไหน 

What 

ทําอะไร 

เหตุการณ สิ่งท่ีทํา 

บุคคล 

ผูเกี่ยวของ 

สาเหต ุ

มูลเหตุ 

ปญหา 
สาเหต ุ

สถานท่ี 
ตําแหนง/ที่ตั้ง 

เวลา 

วัน  เดือน ป 



 

๔๑ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

     

แบบทดสอบหลังเรียนเรียน 
    เรื่อง  การอานคิดวิเคราะห รายวิชา  ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
    เลมที่ ๑ การอานคิดวเิคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H   
    คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน                                            เวลา ๑๐ นาที 
 
 

คําชี้แจง       ใหนักเรยีนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   ใตตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง 
                  ที่เปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  
 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ  ๑–3 

.ภัยเงียบจากกลองโฟม 
 

 หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหารแบบใสกลองโฟม

กันใชไหมละเพราะสะดวก รวดเร็ว กินที่ไหนก็ไดประหยัดเวลา

ทําอาหารและที่สําคัญทานเสร็จก็ไมตองลางอีกดวย แตเพื่อน ๆ 

เชื่อหรือไมคะวา ทามกลางความสะดวกสบาย กลองโฟม 

ก็แฝงไปดวยภัยรายที่อาจคราชีวิตคุณไดในที่สุด 

        โดย นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย แพทยผูเชี่ยวชาญ

ดานบรรจุภัณฑ บริษัทบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดให  

ความรูวา กลองโฟมที่ใชตามทองตลาดทั่วไป (Styrofoam)    

 เปนของเสียเหลือทิ้งสีดํา ๆ จากกระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมประกอบดวยสารสไตรีน (Styrene)       

 มีโครงสรางโมเลกุลคลายฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง อาหารตามสั่งที่บรรจุกลองโฟม

 จึงเปนแหลงสะสมสารสไตรีนซึ่งเปนสารท่ีออกฤทธิ์ทําใหสมองมึนงง สมองเสื่อมงาย หงุดหงิดงาย     

 มีผลทําใหประจําเดือนมาไมปกติและเปนสารกอมะเร็งอีก ๓ ชนิด ถาเปนผูชายรับประทานเขาไปมาก ๆ

 มีโอกาสเสี่ยงเปนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก ขณะที่ผูหญิงมีโอกาสเปนมะเร็งเตานมและทั้งสองเพศ       

 มีโอกาสสูงตอการเปนมะเร็งตับแมจะไมไดดื่มแอลกอฮอลเปนประจําก็ตาม 
(โรงพยาบาลสทิงพระ. คนเมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘, 

จาก http://www.stphc.moph.go.th/sathingpra/index.php/health/51– article1.html) 

 
 

๑. จุดประสงคของการเสนอบทความเรื่องนี้คือขอใด 
     ก.  เพ่ือชี้ใหเห็นโทษของการรับประทานอาหารดวยกลองโฟม 
  ข.  เพ่ือเสนอแนะทางการเลือกรับประทานอาหารที่ดีถูกสุขอนามัย 
    ค.  เพ่ือบอกที่มาของปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดจากการใชกลองโฟม  
 ง.  เพ่ือใหทราบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่ีเกิดขึ้นในชายและหญิง 



 

๔๒ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

๒. “ภัยเงียบจากกลองโฟม” จากขอความนี้นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะอะไร 
     ก.  เห็นดวย เพราะทําใหคนมีนิสัยมักงาย เห็นแกตัว 
    ข.  เห็นดวย เพราะเปนสาเหตุทําใหสมองฝอและโรคมะเร็ง 
     ค.  ไมเห็นดวย เพราะสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย 
    ง.  ไมเห็นดวย เพราะชวยใหมนุษยสะดวก สบาย ประหยัดเวลา 
 

๓. ทําไมคนจึงชอบรับประทานอาหารดวยกลองโฟม 
     ก.  เพราะประหยัด 
     ข.  เพราะหาซื้องาย 
  ค.  เพราะสะดวก รวดเร็ว 
     ง.  เพราะเก็บความรอนไดดี 
 

๔.  การอานที่ตองอาศัยความสามารถในการสรุปและการแยกแยะองคประกอบออกเปนสวนยอย  
 คือการอานแบบใด 
 ก.  ตีความ 

ข.  วิเคราะห  
ค.  จรรโลงใจ 
ง.  ประเมินคา 
 

๕. “ฟาคืนนี้งามนัก  มีดวงดาวระยิบพริบพราว  แกวกานตนั่งชันเขาอยูริมระเบียงแหงนดูดาว      
 ดวยความรูสึกเหงา ๆ ขณะนั้นเธอรูสึกวามีใครเดินมา  และเอ้ือมมือมาลูบศีรษะเธอเบา ๆ ” 
 จากขอความนี้ “เอ้ือมมือมาลูบศีรษะเธอเบา ๆ” นาจะเปนมือของใคร 
 ก.  นองสาว  
 ข.  พี่ชาย  
   ค.  เพ่ือน 
 ง.  แม 
 

 อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ ๑–๓ 
ลกเจก 

 

   เมื่ออายุหกขวบไดติดตามอาไปเยี่ยมคํานับอวนสุด ผูวาราชการ
 เมืองจ๋ิวเจียง ณ จวนผูวาราชการซึ่งจัดงานเลี้ยงมโหฬารในครั้งนั้น
 ฝายลกเจกเมื่อไดรับประทานสมในงานนั้นก็ระลึกถึงมารดาวา 
 ชอบรับประทานสมเปนท่ีสุด คิดแลวก็ซุกสมสองผลไวในแขนเสื้อ
 แตเมื่อไดเวลากลับบานขณะกมกายคารวะอําลาอวนสุด เผอิญสม 
 ที่ซุกซอนไวหลนลงพื้นอวนสุดเห็นจึงพูดสัพยอกวา “ลกเจกเอย 
 เจามาเปนแขกผูเยาวไฉนจึงแอบซุกสมเจาของบานไมกลัวคนเขาจะหัวเราะเยาะวา ลักสม หรือ” 
 ลกเจกก็คุกเขาคํานับแลววา มารดาตนชอบรับประทานสมนักตนจึงตั้งใจจะเอาไปฝาก เมื่อมารดา
 ไดรับประทานก็นับวาทานเจาบานไดเลี้ยงแขกเพ่ิมอีกคนหนึ่งอวนสุดไดฟงก็ชมเชยลกเจก แลวสั่งให
 บริวารเอาสมกระเชาหนึ่งเดินตามไปสงที่บาน 

(วกิิพีเดีย  สารานุกรมเสร.ี คนเมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ลกเจก) 



 

๔๓ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

๖. ขอใดแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของลกเจก 
     ก.  ความสงบนิ่ง 
  ข.  วิธีซอนสิ่งของ 
     ค.  การพูดแสดงเหตุผล 
     ง.  การออนนอมตอผูใหญ 
 

๗. จากคํากลาวที่วา “ลกเจกเอย เจามาเปนแขกผูเยาวไฉนจึงแอบซุกสมเจาของบานไมกลัวคนเขา   
 จะหัวเราะเยาะวาลักสมหรือ” จากขอความนี้ผูพูดกลาวดวยน้ําเสียงอยางไร 
     ก.  ตัดพอ 
     ข.  ลอเลียน 
     ค.  โกรธเคือง 
     ง.  ประชดประชัน 
 

๘. เรื่องลกเจกเปนตัวอยางคุณธรรมขอใด 
  ก.  ความกตัญู 
     ข.  ความเสียสละ 
     ค.  การเคารพผูใหญ 
     ง.  ความอดทนอดกลั้น 
 

๙.  “เธอใชปากกาสีแดงขีดเสนใตคําวา “รักเธอเสมอ” หลังภาพถายของสามี  และกําภาพนั้นไวดวย
 มือสั่นระริก ดวงตาเหมอลอยมีน้ําตาทวมทน  เขาจากไปโดยไมไดสั่งลา” ขอความนี้แสดงความรูสึก
 อยางไร 

ก.  เราใจ   
ข.  เหงาใจ 
ค.  เศราใจ   
ง.  เสียใจ 

 

๑๐.  “ขยะของชุมชนบานเราไมไดมาจากไหน มันมาจากพวกเราทุกคนนี่เอง เศษอาหาร เศษวัสดุ    
 ที่ไมไดใชประโยชน และเศษพืชผักผลไม ของเหลานี้คือขยะ” จากขอความขอใดคือจุดมุงหมาย
 ของผูกลาว 

ก.  บอกที่มาของปญหาขยะ 
ข.  แนะนําวิธีการจัดการขยะ  
ค.  ใหขอเสนอแนะการแกปญหาขยะ 
ง.  ใหเหตุผลวาทําไมตองแกปญหาขยะ 

 
 

 
 

เปนอยางไรบางครับทํากันไดไหมเอย 
ขอปรบมือใหกับเพื่อน ๆ คนเกง 

ทุกคนเลย 



 

๔๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
กระดาษคําตอบ 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เลมที่ ๑ การคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

 
ชื่อ–นามสกุล..............................................................................เลขที่....................  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓/...........วันที.่..........เดือน................................พ.ศ.................  

 
 
 
 คําชี้แจง       ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ใตตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง 
                    ที่เปนคาํตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง     
๑       คะแนน หลังเรียน 
๒       เต็ม 10 
๓       ได  
๔        
๕      

 
  

๖        
๗        
๘         
๙         

๑๐         

 

ลงชื่อ.......................................ผูตรวจ 

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

วันที.่........เดือน...........................พ.ศ. ............ 
 



 

 

คําชี้แจง    ดูภาพปริศนาการตูนแลวทายตําตอบใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

เกมฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 
(นอกเวลา) 

ดูภาพปริศนาการตูนแลวทายตําตอบใหถูกตอง  

                         (รูป “ภาพปริศนาการตนู”. คนเมื่อ
                                    จาก https://teen.mthai.com/variety/69989.html

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

๔๕ คําถาม ๕W๑H        

คนเมื่อวันท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๕๘, 
https://teen.mthai.com/variety/69989.html.) 

 
 

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

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



 

๔๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๕๑).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู 
 ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
 กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
 

กลาม. (ม.ป.ป.).  การตูนตลกฮา ๆ เสียดสีสังคมเจ็บจี๊ด. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ  
  ๒๕๕๘.  เขาถึงขอมูลไดจาก  https://board.postjung.com/884700.html. 
 

ขาวตางประเทศ Sanook!News.  (๒๕๕๘).  อุทาหรณ บันไดเลื่อนกลืนชวีิตคุณแม ผลักลูกนอย 
 ใหรอดชีวิต. [ออนไลน].  สืบคนเม่ือวันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘. เขาถึงขอมูลไดจาก  
 http://news.sanook.com/1836958.   
 

ไทยรัฐ ออนไลน.  (๒๕๕๘).  ขาวกัปตันแอรเอเชีย QZ8501 ลุกจากที่นั่งไปซอมคอมฯ  
 กอนเครื่องบินตก. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘. เขาถึงขอมูลไดจาก
 https://www.thairath.co.th/content/478272. 
 

ผกาศรี  เย็นบุตร และคณะ. (2553).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 4 เลม 2  
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4. กรงเทพมหานคร : เอมพันธ. 
. 

เพจธรรมะ จัดสรร.  (๒๕๕๘).  นิทานคาํกลอนสอนใจ “พังพอนเลี้ยงลูก”.  [ออนไลน].  คนเมื่อ
 วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๘.  เขาถึงขอมูลไดจาก https://www.facebook.com/ 
 ThrrmCadsrr/posts/ 684980574956597:0. 
 

มินนา.  (๒๕๕๒).  นิทานหรรษาพาสนุก.  กรุงเทพมหานคร : ไพลิน. 
 

โรงพยาบาลสทิงพระ.  (๒๕๕๘).  ภัยเงียบจากกลองโฟม. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ  
 ๒๕๕๘ เขาถึงขอมูลไดจาก  http://www.stphc.moph.go.th/sathingpra/ 
 index.php/health/51–article1.html. 
 

วกิิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  (๒๕๕๖). ลกเจก. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘.  
 เขาถึงขอมูลไดจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ลกเจก. 
 

ศรีสุดา  ลัทธิคุณ.  (ม.ป.ป.).  นิทานพื้นบานเรื่องพญากงพญาพาน. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๑๒  
 กุมภาพันธ  ๒๕๕๘. เขาถึงขอมูลไดจาก https://thaifolktales.wordpress.com/. 
 

สนอง  เสาทอง.  (๒๕๕๖).  หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย. [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  
 ๒๕๕๘. เขาถึงขอมูลไดจาก  http://aromklon.com/index.php?topic=432.0. 
 

สุวิทย มูลคาํ.  (๒๕๕๐).  กลยุทธการสอนคิดวิเคราะห. (พิมพครั้งที่ ๔).  กรุงเทพมหานคร :  
 หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. 
 



 

๔๗ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
รูปประกอบ  
 

รูป “องคพระปฐมเจดีย”.  [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘.  เขาถึงขอมูลไดจาก 
 https://www.google.co.th/search?. 
 

รูป “ภาพปริศนาการตูน”.  [ออนไลน].  คนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 
            เขาถึงขอมูลไดจาก https://teen.mthai.com/variety/69989.html. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
 
 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 
เลมที่ ๑ 

การอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

เลมที ่๑ 
การอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง     

๑      ขอท่ี การใหคะแนน 

๒     
 

1–10 

ระดับคะแนน 
เกณฑการให

คะแนน 

๓      1 ตอบถูกตอง 

๔     
 

0 
ตอบไมถูกตอง
หรือไมตอบ 

๕      

 

  

๖        

๗        

๘         

๙         

๑๐         

เกณฑการใหคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน 



 

๕๑ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๑ 
วิเคราะหขาวโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
คําชี้แจงที่ ๑   จากการอานขาว “กัปตันแอรเอเชีย QZ8501 ลุกจากท่ีนั่งไปซอมคอมฯ                  
 กอนเครื่องบินตก” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม  ๕W๑H ใหนักเรียน                   
 ตอบคําถามตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Where  ท่ีไหน 
 ท่ีทะเลชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
 

Who ใคร 
 กัปตันแอรเอเชีย 
 
 

When  เม่ือไร 
 วันที่ 28 ธันวาคม 
 

Why  ทําไม 
 เพ่ือไปซอมคอมพิวเตอรควบคมุ
การบิน 
 

What  ทําอะไร 
 ลุ ก อ อ ก จ า ก ที่ นั่ ง ค น ขั บ
เครื่องบิน 

How  อยางไร 
 เนื่องจากกัปตันเครื่องบินลุกจากที่นั่งในตําแหนงคนขับเครื่องบินเพื่อไปซอมระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมการบินจึงใหนักบินคนที่ 2 หรือ co-pilot เปนคนขับแทนซึ่งเมื่อ
เครื่องบินเกิดปญหา เขาไมสามารถกลับมาขับเครื่องบินไดทัน เปนเหตุใหเครื่องบินสูญเสีย 
การทรงตัว (stall) และรวงตกทะเลทําใหมีคนตายจํานวน ๑๖๒ ศพ 
 



 

๕๒ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒        จากการอานขาว “กัปตันแอรเอเชีย QZ8501  ลุกจากที่นั่งไป 
       ซอมคอมฯ กอนเครื่องบินตก”  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
  (๓  คะแนน) 
 
 
๑. เครื่องบินสูญเสียการทรงตัวเพราะอะไร 
    ตอบ  นักบินคนที่ ๒ ปรับเพดานบินจาก ๓๒,๐๐๐ เปน ๓๗,๔๐๐ ฟุต เพ่ือหลีกเลี่ยงกลุมเมฆฝน 
 

๒. อุทาหรณของเรื่องนี้คืออะไร 
    ตอบ  ไมควรประมาทและไววางใจคนอ่ืนมากเกินไป 
 

๓. นักเรียนคิดวาสํานวน “ไดไมคุมเสีย” สอดคลองกับขาวนี้หรือไม เพราะอะไร 
 
   สอดคลอง  ไมสอดคลอง 
  

    ตอบ  เพราะ..................................................................................................................................... 
    คะแนนเต็ม (๑ คะแนน) 
  เขียนคําตอบระบุวา “สอดคลอง” และอธิบายเหตุผลไดชัดเจนโดยนําเนื้อหามาประกอบ 
    สอดคลอง เพราะกัปตันเครื่องบินลุกจากที่นั่งไปซอมคอมพิวเตอรควบคุมการบิน 
 ซึ่งอาจจะยังไมจําเปนตองรีบแกไขหรืออาจเปนปญหาเล็กนอยไมทําใหเครื่องบินตก แตนักบินกลับ
 ใหความสําคัญไวใจใหคนอ่ืนขับเครื่องบินแทน ทําใหตัดสินใจผิดพลาด เปนเหตุใหเกิโศกนาฏกรรม
 ครั้งนี้ จึงตรงกําสํานวนที่วา “ไดไมคุมเสีย” 
    ไมมีคะแนน (๐ คะแนน) 
  เขียนคําตอบระบุวา “สอดคลอง” แตไมมีเหตุผล หรือระบุคําตอบวา “ไมสอดคลอง” 
 เหตุผลที่เขียนไมเกี่ยวของกับเนื้อเรื่องของขาว หรือไมตอบ 
    สอดคลอง 
    สอดคลอง เพราะนักบินมีสองคน 
    ไมสอดคลอง เพราะไมเก่ียวของกับเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

เกณฑการใหคะแนน  
แบบฝกทักษะที่ ๑ 

 

 

เกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะที่ ๑ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

คําชี้แจงที่ ขอท่ี 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
(12 คะแนน) 

 
2 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
1 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความบางสวนเหมือนกับเฉลย 
0 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

2 
(3 คะแนน) 

1–2 
1 เขียนคําตอบถูกตองตามเฉลย 
0 เขียนคําตอบไมถูกตองตามเฉลย 

3 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

รวมคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน 

 
หมายเหต ุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๒ 
วิเคราะหนิทานโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

 

คําชี้แจงที่ ๑  จากการอานนิทาน “พอคาสัตว” โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม   
  ๕W๑H ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Where  ท่ีไหน 
 บานของเขา 
 

Who ใคร 
 พอคาสัตว 
        ภรรยา 
         ลูกชาย 

 

When  เม่ือไร 
 - 
 

Why  ทําไม 
 พอคาสัตวประมาท ไมเชื่อ
คําพูดของภรรยากับลูกชายจึงเปน
เหตุใหทั้งสองคนเสียชีวิต 
 

What  ทําอะไร 
 พอคาสัตวซื้อลิงกับสิงโตมา
ขังไวในกรงท่ีบานของเขา 

How  อยางไร 
 พอคาสัตวไมเชื่อคําพูดของภรรยากับลูกชายที่ไดกลาวเตือนเรื่องกรงที่ขังลิง
กับสิงโตซึ่งชํารุดเสียหายและยังประมาทคิดวากรงยังขังสัตวไวได ทําใหสุดทายภรรยา
และลูกชายของเขาถูกสิงโตทํารายจนเสียชีวิต เขาจึงตองมานั่งเสียใจเพราะความประมาท
ของเขาเอง 



 

๕๕ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 
   คําชี้แจงที่ ๒  จากเนื้อความนิทานเรื่อง “พอคาสตัว” ขอความตอไปนี้เปนความจริง 
 หรือไมเปนความจรงิ 
 ขอความเปนความจรงิ จงเขียนเคร่ืองหมาย ในชอง “ใช” 
 ขอความไมเปนความจริง  จงเขียนเคร่ืองหมาย ในชอง “ไมใช” 
  
   คําตอบถูก 
 

ที ่ คําถาม ใช ไมใช 

๑ พอคาสัตวขังสิงโตกับลิงที่จับมาไดไวในบานของเขา   

๒ 
สิงโตกับลิงมีเรี่ยวแรงมากสามารถเขยาซี่กรงทําใหซี่กรง
คลอนได 

  

๓ 
พอคาสัตวนั่งรองไหฟูมฟายเสียใจที่ลูกเมียถูกสิงโตทํารายจน
เสียชีวิตเพราะความประมาทของเขา 

  

๔ 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับลูกเมียของเขาทําใหเขาสํานึกผิดไดวา
ไมควรกักขังหรือทํารายผูอ่ืน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

คําชี้แจงที่ ๓       จากการอานนิทานเรื่อง “พอคาสัตว” ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
 
 
 
๑.  การที่พอคาสัตวไมซอมกรงท่ีขังสัตวไวทั้ง ๆ ที่ไดตรวจสอบแลวพบวาชํารุดจริง นักเรียนคิดวาเปน
 การกระทําที่เหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 
 

 

      เหมาะสม     ไมเหมาะสม 
 

  เพราะ............................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 

 คะแนนเต็ม  (๒ คะแนน) 
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “ไมเหมาะสม” นักเรียนใหเหตุผลที่สอดคลอง 
 กับการกระทําของตัวละครท่ีเก่ียวของกับ “ความประมาท” หรือ “การไมฟงคําเตือนของผูอื่น” 
    ไมเหมาะสม เพราะประมาทไมรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องที่อันตราย  
    ไมเหมาะสม เพราะไมฟงคําพูดของผูอ่ืนและมองขามปญหาไมรีบดําเนินการแกไข 
 ไดคะแนนบางสวน  (๑ คะแนน) 
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “ไมเหมาะสม” และใหเหตุผลไมคอยสอดคลอง
 กับการกระทําของตัวละครท่ีไมเกี่ยวของกับ “ความไมประมาท” หรือ “การไมฟงคําเตือนของผูอ่ืน” 
 หรือตอบวาไมเหมาะสม แตไมใหเหตุผลประกอบ 
    ไมเหมาะสม เพราะเขาตัดสินใจชา ควรขายใหเร็วกวานี้ 
    ไมเหมาะสม เพราะใจเย็นเกินไป 
    ไมเหมะสม เพราะไมควรคิดวาภรรยาและลูกคิดมากเกินไป 
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน)   
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “เหมาะสม” หรือเขียนเหตุผลอื่น ๆ หรือไมตอบ
     เหมาะสม เพราะไดตรวจสอบแลววายังใชงานไดอยู 
    เหมาะสม เพราะวันรุงข้ึนก็นําสัตวทีซ่ื้อมาขังไวไปขายแลว 
    เหมาะสม เพราะสิ้นเปลือ้งเงินทองและตองเสียเวลา 
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๒.  เรื่องนี้ใหขอคิดอะไรและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไรบาง 
 คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) 
  ระบุคําตอบทั้งสองประเด็น คือ “ขอคิด” และ “การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน” 
 โดยขอคิดตองเกี่ยวของกับ “ความไมประมาท” และนําไปประยุกตใชโดยเขียนอธิบายพรอม
 ยกตัวอยางชัดเจน 
    ขอคิด ไมควรประมาท 
    การนําไปประยุกตใช ทําอะไรตองรอบคอบ ระมัดระวัง ไมประมาท เชน เมื่อตรวจสอบ
 แลวพบปญหาก็ไมควรประมาทตองรีบดําเนินการแกไขทันท ี
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  ระบุคําตอบเพียงประเด็นเดียวหรือทั้งสองประเด็นโดยประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเขียนไม
 ชัดเจนและไมมีตัวอยางประกอบในการนําไปประยุกตใช 
     ขอคิด  ไมควรประมาท 
    การนําไปประยุกตใช    – 
     ขอคิด   ไมควรประมาท 
    การนําไปประยุกตใช  ไมควรประมาท ทําอะไรตองคิดใหรอบคอบ 
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  เขียนขอคดิและการนําไปใชในการดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่อง
 หรือไมตอบ 
     ขอคิด  ควรซื้อสัตวที่ไมดุรายเทานั้นจะไดไมทําอะไรคนในบาน 
     การนําไปประยุกตใช   – 
     ขอคิด  ผูนําครอบครัวตองตัดสินใจเองไมตองฟงใคร 
    การนําไปประยุกตใช ตัดสินใจดวยตัวเองดีกวาการรับฟงผูอ่ืนทําใหวุนวายหรือลาชา 
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เกณฑการใหคะแนน 
แบบฝกทักษะที่ ๒ 

 

 เกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะที่ ๒ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

คําชี้แจงที่ ขอท่ี 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
(12 คะแนน) 

 
2 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
1 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความบางสวนเหมือนกับเฉลย 
0 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

2 
(4 คะแนน) 

1–4 
1 เขียนคําตอบถูกตองตามเฉลย 
0 เขียนคําตอบไมถูกตองตามเฉลย 

1–2 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

รวมคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน 
 

หมายเหต ุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครู 
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๓ 
วิเคราะหนิทานพื้นบานโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

คําชี้แจงที่ ๑ จากการอานนิทานพื้นบานเร่ือง “พญากง พญาพาน” โดยใชเทคนิค 
  การตั้งคาํถาม  ๕W๑H ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Where  ท่ีไหน 
      เมืองราชบุร ี
      เมืองนครชัยศร ี
 

Who ใคร 
      พญากง 
      พญาพาน 
      ยายหอม 

 

When  เม่ือไร 
 - 

 

Why  ทําไม 
       เพราะไมรูวาพญากงเปนพระราชบิดา 
และโกรธแคนยายหอมที่ไมบอกความจริง
วาตนเปนลูกของพญากง  
 

What  ทําอะไร 
      พญาพานฆาพญากง        
 และยายหอม 

How  อยางไร 
 พญากงไดนําพระกุมารไปทิ้ง ยายหอมจึงเก็บไปเลี้ยงดู พอเติบใหญพญาพาน   
ไดเขารับราชการกับเจาเมืองราชบุรีและไดยกทัพมารบกับพญากงจึงฆาพญากงตาย    
โดยไมรูวาพญากงเปนพระราชบิดาของตนเอง พอรูความจริงจากพระมารดาซึ่งก็คือ       
พระมเหสีของพญากง จึงโกรธแคนยายหอมที่ไมบอกความจริงจึงสั่งฆายายหอม สุดทาย
พญาพานสํานึกผิดที่ฆาผูมีพระคุณจึงไดสรางองคพระปฐมเจดียเพ่ือลางบาปที่ฆา          
พระราชบิดาและสรางพระประโทนเจดียเพ่ือลางบาปที่ฆายายหอม 
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  คําชี้แจงที่ ๒        จากการอานนิทานพื้นบานเรื่อง “พญากง พญาพาน” ใหนักเรียน
 ตอบคําถามตอไปนี ้
 
 
 

 ๑.  การที่พญากงเชื่อคําทํานายของโหราจึงนําพญาพานไปทิ้งทั้งที่ยังเปนทารกอยู นักเรียนคิดวา 
  เหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 
 
 

        เหมาะสม     ไมเหมาะสม 
 

    เพราะ..............................................................................................................................................          
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 คะแนนเต็ม ( ๒ คะแนน) 
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “ไมเหมาะสม” นักเรียนใหเหตุผลท่ีสอดคลองกับ
 การกระทําของตัวละครที่ปรากฏตามเนื้อหาในเรื่อง  
    ไมเหมาะสม เพราะลูกจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงด ู
    ไมเหมาะสม เพราะไมควรหลงเชื่อคําทํานายตองใชสติปญญาพิจารณาไตรตรองให
 รอบคอบ 
    ไมเหมาะสม เพราะคนเปนพอแมควรเลีย้งดูลูกไมวาลูกจะเปนอยางไรก็ตองทํา 
 หนาที่ของพอแมใหดี ไมควรทอดทิ้งลูก 
   ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “ไมเหมาะสม” แตใหเหตุผลไมคอยสอดคลองกับ
 การกระทําของตัวละครที่ปรากฏตามเนื้อหาในเรื่อง หรือตอบวา “ไมเหมาะสม” แตไมใหเหตุผล
 ประกอบ 
    ไมเหมาะสม 
    ไมเหมาะสม เพราะทุกชีวิตมีคุณคาอยาทิ้งขวางไมไยดี 
 ไมมีคะแนน (0 คะแนน) 
  คําตอบบงบอกพฤติกรรมของตัวละครวา “เหมาะสม” หรือเขียนเหตุผลอ่ืน ๆ  
    เหมาะสม เพราะตองกันไวดีกวาแกจะไดไมสงผลเสียในภายหลัง 
    เหมาะสม เพราะตองไมประมาท  
    เหมาะสม เพราะเปนคําที่โหราทํานายซึ่งตองเปนจริงอยางแนนอน 
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๒. นิทานพื้นบานเรื่อง “พญากง พญาพาน” สะทอนใหเห็นคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมอยางไร  
 อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
 แนวคําตอบ 
   ดานความเชื่อ คนในสมัยกอนจะเชื่อเรื่องโชคลางและคําทํานาย เชน พญากงเชื่อคําทํานาย
 ของโหราเรื่องพระราชโอรสที่จะเปนผูฆาพระราชบิดา 
   ดานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ผูที่ รบชนะจะไดปกครองบานเมืองและได
 ครอบครองทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวารของผูแพ เชน พระมเหสีของพญากงตองตกเปนพระมเหสี
 ของพญาพานดวย หรือผูใหกําเนิดหามตกเปนภรรยาของลูกตนเอง 
   ดานสภาพบานเมืองที่ตกเปนเมืองข้ึนตองมีการสงเครื่องบรรณาการ เชน เมือง
 ราชบุรีเปนเมืองข้ึนของเมืองนครชัยศรีจึงตองสงเครื่องบรรณาการใหกับเมืองนครชัยศรีทุกป 
   ดานการศึกษาเลาเรียนซึ่งเด็กสมัยกอนตองศกึษาเลาเรียนที่วัดโดยมีพระเปนครูสอน 
 

 คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) 
  นักเรียนระบุคําตอบที่สะทอนใหเห็นคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมครบทุกดานตามแนวคําตอบ
 ขางตนโดยมีการอธิบาย ยกตัวอยางที่ชัดเจน 
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  นักเรียนระบุคําตอบที่สะทอนใหเห็นคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมดานใดดานหนึ่ง 
 ตามแนวคําตอบขางตนโดยอาจมีหรือไมมีการอธิบายและยกตัวอยาง  
  ไมมีคะแนน (0 คะแนน) 
  นักเรียนระบุคาํตอบนอกเหนือจากแนวคําตอบขางตนหรือไมตอบ 
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๓. เรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบางและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 

 คะแนนเต็ม   (๒ คะแนน) 
  ระบุคาํตอบทั้งสองประเด็น คือ ขอคิดและการนําไปประยุกตในการดําเนินชีวิต โดยขอคิด
 เขียนสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่อง การนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เขียนอธิบาย
 พรอมยกตัวอยางระบุชัดเจน 
      ขอคิด  พอแมทุกคนควรเลี้ยงลูกดวยความรัก ความเอาใจใส ไมควรทอดทิ้งลูก 
    การนําไปใช  ถาเปนพอแมจะตั้งใจเลี้ยงดูลูก อบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี  เชน 
 หากลูกเกิดมาพิการก็จะตองเลี้ยงด ูไมทอดทิง้เขา 

 ขอคิด  ไมควรหลงเชื่อคําพูดของผูอื่นที่ไมมีเหตุผล  
      การนําไปใช ไมหลงเชื่อคําพูดของผูอ่ืน ตองคิดไตรตรองใหรอบคอบ จะใชเหตุผล
 ในการตัดสินใจและทําในสิ่งท่ีถูกตอง เชน หากไดยินเรื่องอะไรมาก็จะไมหลงเชื่อในทันที 
     ขอคิด  ควรมีสติ ไมใชอารมณ และไมโกรธแคนผูอ่ืน   
            การนําไปใช  จะมีสติ ไมทําอะไรดวยความโกรธ เชน หากทะเลาะกับเพ่ือนหรือ
 เกิดการเขาใจผิดจะตองไมใชอารมณในการแกปญหา 
 

  ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  ระบุคําตอบเพียงประเด็นเดียวหรือท้ังสองประเด็น โดยประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเขียน
 ไมชัดเจนและไมยกตัวอยางประกอบในการนําไปประยุกตใช  

 ขอคิด ควรตั้งใจศึกษาเลาเรียนจะไดมีวิชาความรูติดตัว 
    การนําไปใช   –   
     ขอคิด    ควรกตัญูตอผูมีพระคุณ 
                     การนําไปใช  จะกตัญูตอพอแมและบุคคลที่มีบุญคุณ 
 

  ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  เขียนขอคิดหรือการนําไปใชในการดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่อง 
 หรือไมตอบ 
     ขอคิด  อยาไวใจทางอยาวางใจคน ไมเชนนั้นจะตองมานั่งเสียใจ 
                  การนําไปใช   –  
     ขอคิด  อยาไดทะนงตนวาเกงกลา ขมเหงรังแกผูอ่ืน 
    การนําไปใช  มีความออนนอมถอมตน ไมรังแกผูที่ออนแอกวา 
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คําชี้แจงที่ ๓  อานขอความที่ ๑ และขอความท่ี ๒ แลวอภิปรายวาความสัมพันธ 
 ของขอความทัง้สองสวน จากนั้นจึงเขียนคําตอบลงในชองวางท่ีกําหนด 
 

 
ขอความท่ี ๑ 

 

 
 
 
 
 

 
ขอความท่ี ๒ 

 

 
 
 
 
  ๑. ขอความ ๒ สวนนี้มีความสัมพันธกันอยางไร 
     ตอบ  เปนเหตุเปนผลกัน  
  ๒. จงอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบในขอที่ ๑  

     ตอบ  เพราะถาพญากงไมเชื่อคําทํานายต้ังใจอบรมเลี้ยงดูลูกดวยความรักความเอาใจใสพญาพาน

  ก็คงเปนลูกที่ดี แตเนื่องจากพญากงนําพญาพานไปทิ้งต้ังแตยังเด็กจึงทําใหพญาพานไมรูเรื่องราว 

  ในอดีตของตนและไมรูวาพญากงเปนพอจึงไดฆาพญากงตาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระมเหสีทรงพระครรภโหรหลวงไดทํานายวา จะไดพระราชโอรสเปนผูมีบุญและจะได
เปนใหญภายหนา แตจะเปนผูฆาพระราชบิดา เมื่อครบกําหนดพระมเหสีก็ประสูติพระกุมาร 
ขณะที่ขาราชบริพารไดเอาพานไปรองรับบังเอิญหนาผากของพระกุมารกระทบขอบพานเปนแผล 
พญากงไดสั่งใหนําพระกุมารไปทิ้งตามยถากรรม 

  พญาพานเปนผูมีฝมือในการรบจึงชักชวนใหพระยาราชบุรีแข็งเมืองและไดยกกองทัพ
ออกไปรบกับพญากง ทั้งสองทํายุทธหัตถีกันในที่สุดพญากงก็ถูกฟนดวยของาวคอขาดตายในที่รบ 
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เกณฑการใหคะแนน 
แบบฝกทักษะท่ี ๓ 

 
 

เกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะที่ ๓ มีเกณฑการใหคะแนน 
 

คําชี้แจงที่ ขอท่ี 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
(12 คะแนน) 

 
2 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
1 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความบางสวนเหมือนกับเฉลย 
0 เขียนตคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

2 
(6 คะแนน) 

1–3 
2 ดูตามเฉลย 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

3 
(2 คะแนน) 

1–2 
1 เขียนคําตอบโดยมีเนื้อความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
0 เขียนตคําตอบโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

รวมคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน 
 

หมายเหต ุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครู 
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๔ 
วิเคราะหบทประพันธโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
 

     คําชี้แจงที่ ๑     จากการอานคําประพันธเร่ือง “หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย”  
 โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When  เม่ือไร 
  – 
 

Why  ทําไม 
        หมาปารูวาหัวกะโหลกของ
มนุษยที่ตายไปแลวไมสามารถลุก
ขึ้นมาเขนฆาหรือทําอันตรายใคร     
ไดอีก 

What  ทําอะไร 
       ใชเทาเขี่ยกะโหลกมนุษย
เลนอยางไมเกรงกลัว 

How  อยางไร 
        หมาปาใชเทาเข่ียกะโหลกมนุษยเลนโดยไมตองเกรงกลัว เพราะมันรูวากะโหลก
มนุษยนี้ไมสามารถทําอันตรายหรือรังแกใครไดอีกเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู 

Who ใคร 
        หมาปา 
 
 

Where  ท่ีไหน 
        ตําบลแหงหนึ่ง 
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คําชี้แจงที่ ๒   จากการอานคําประพันธเรื่อง  “หมาปากับหัวกะโหลกมนุษย” 
    ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
 
 

๑. เพราะเหตุใดหมาปาจึงเกรงกลัวมนุษย  
 คะแนนเต็ม (๑ คะแนน) 
  คําตอบชี้ใหเห็นถึงเหตุผล หรือสาเหตุที่มนุษยสามารถทําใหสัตวเกรงกลัว โดยใหเหตุผล     
 ที่ชัดเจนตรงประเด็น และสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในคําประพันธ    
     เพราะมนุษยนากลัว เจาเลห ชอบรังแกขมเหง เขนฆาผูอ่ืน  
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  คําตอบไมใชเหตุผล หรือสาเหตุที่มนุษยสามารถทําใหสัตวเกรงกลัว หรือไมตอบ 
     เพราะมนุษยตัวใหญกวาสัตวอ่ืน 
     เพราะมนุษยมีมากกวาสัตวอ่ืน 
     เพราะมนุษยมีอายุยืนยาวกวาสัตวอ่ืน 
 

  ๒.   “จึงดอมดอมยองวนอยูหลายเที่ยว     ทั้งแลหนาหลังเหลียวระแวงเถ่ือน 

         กะโหลกนั้นตั้งนิ่งไมติงเตือน         เจาขยับเคลื่อนเขาใกลนาสิกดม” 
 
 จากคําประพันธนี้คําวา “ดอมดอม” มีความหมายวาอะไรและสื่อถึงความรูสึกอยางไร 
   

  คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) 
  คําตอบใหความหมายชัดเจนกับกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคาํวา “ดอมดอม” และบอก
 ความรูสึกไดสอดคลองกับกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของตัวละคร ครบทั้งสองประเด็น 
     หมายถึง กิริยาอาการที่คอย ๆ ยอง แอบมอง แอบดู ชําเลืองมอง ชําเลืองดู 
 แสดงถึงความรูสึก หวาดกลัวระแวง สงสัย ไมมั่นใจ ลังเลใจ  
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  คําตอบใหความหมายของกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคําวา “ดอมดอม” หรือบอกถึง
 ความรูสึกไดถูกตองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  คําตอบมีความหมายไมตรงกับกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของคําวา “ดอมดอม” และบอกถึง
 ความรูสึกไมสอดคลองกับกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของตัวละคร หรือไมตอบ 
     กาวเดินชา ๆ ไมเรงรีบ  
     รูสึกอาย เกรงใจ 
     การเดินไปเดินมา ย่ําอยูกับที่ ความรูสึกผิดหวัง เสียใจ 
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๓. นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบางและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางไร 
  คะแนนเต็ม  (๒ คะแนน) 

  เขียนขอคิดสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่องเก่ียวกับ “อํานาจวาสนา” และสามารถ    
 นําขอคิดไปใชในการดําเนินชีวิต โดยเขียนอธิบายพรอมยกตัวอยางไดชัดเจน 
    ขอคิด  อํานาจเปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน  
      การนําไปใช  เมื่อมีอํานาจ วาสนา จะใชในทางที่ถูกตอง ไมนําไปทํารายผูอ่ืน 
 หรือไมทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน เชน หากไดเปนหัวหนาหองจะชวยเหลือเพื่อน ไมโออวดเพ่ือน
 หรือรังแกเพ่ือน 
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  ระบุคําตอบเพียงประเด็นเดียวหรือท้ังสองประเด็น โดยประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเขียน    
 ไมชัดเจนและไมมีตัวอยางประกอบในการนําไปประยุกตใช  
    ขอคิด  อํานาจเปนสิ่งที่นากลัว เมื่อไดมาตองใชใหถูกตองและเกิดประโยชน  
         การนําไปใช    – 
     ขอคิด   จะไมใชอํานาจรังแกหรือทําใหผูอื่นเดือดรอน 
       การนําไปใช  จะไมรังแก ขมเหงผูที่ออนแอกวา  
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  เขียนขอคิดและการนําไปใชในการดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเรื่อง
 หรือไมตอบ 
     ขอคิด   ควรมีความรักความสามัคคีกันไมวาจะเปนคนหรือสัตว  
            การนําไปใช  จะรักและสามัคคีกัน ไมทอดทิ้งกัน ชวยเหลือกัน  
      ขอคิด  ผูที่ออนแอกวาจะถูกผูที่แข็งแรงกวาขมเหงรังแกเสมอ 
            การนําไปใช    –  
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คําชี้แจงที่ ๓   อานขอความแลวตอบคําถาม 
 
 
              
    คนเราเม่ือหมดบญุ อํานาจ วาสนาแลว 
      คนท่ีเคยเกรงกลัวก็อาจจะไมเกรงกลัวเราอีกตอไป 
 
 
นักเรียนคิดอยางไรกับคํากลาวขางตน ทําไมจึงคดิเชนนั้น ใหใชเหตุผลประกอบคาํอธิบาย 
๑)   ใหเลือกทําเครื่องหมาย  ลอมรอบขอความขางลางนี้เพียง ๑ ขอความ 
 
 
 
 คะแนนเต็ม  (๑ คะแนน) 
         ทําเครื่องหมาย  ลอมรอบความคิดเห็นคลอยตาม หรือทําเครื่องหมาย  ลอมรอบ
 ความคิดเห็นโตแยง เพียงขอความเดียว  
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
         ทําเครื่องหมาย  ลอมรอบความคิดเห็นคลอยตามและโตแยง หรือไมทําเครื่องหมาย      
   ลอมรอบขอความใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง ความคิดเห็นคลอยตามและโตแยง 
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๒) ใหนักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลที่สอดคลองกับแนวคิดที่เลือกในขอ ๑  
 คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) 
  นักเรียนใหขอคิดเห็นของตนเองที่สนับสนุนความคิดเห็นคลอยตามที่เปนเหตุเปนผล 
 หรือใหขอคิดเห็นของตนเองสนับสนุนขอโตแยงที่เปนเหตุเปนผล ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และ
 เขียนไดสอดคลองกับขอความขางตนอยางชัดเจน  

 
 ไมมีคะแนน  (๐ คะแนน) 
  นักเรียนใหความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง หรือความคิดเห็นคลอยตาม และโตแยง 
 โดยอธิบายใหเหตุผลในประเด็นอ่ืน ๆ ที่ไมสอดคลองกับเนื้อความขางตนหรือไมตอบ 
     เพราะอํานาจเปนสิ่งที่มนุษยอยากได 
     เพราะมนุษยควรมีคณุธรรมเพ่ือสังคมจะไดสงบสุข 
     เพราะสังคมในปจจุบันมีแตคนเห็นแกตัว แกงแยงแขงขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นคลอยตาม ความคิดเห็นโตแยง 
      คนสวนใหญ เมื่ อมีอํานาจก็จะใช
อํานาจในทางที่ผิด ขมเหง รังแกผูอ่ืน ดังนั้น
เมื่อหมดอํานาจจึงอาจทําใหถูกเกลียดชัง 
และอาจกลับมาตอสูเพ่ือเรียกรองความเปน
ธรรม เพราะไมตองเกรงกลัวอํานาจท่ีเคยมี
อีกตอไป 

      เมื่อมีอํานาจแลวใชอยางถูกตองไมขมเหง 
รังแกผูอื่น ถึงแมจะหมดสิ้นอํานาจวาสนาก็ยังมี
คนรักและเคารพอยูและจะคอยดูแลชวยเหลือ  
ในยามที่ลําบาก 
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เกณฑการใหคะแนน 
แบบฝกทักษะท่ี ๔ 

 
เกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะที่ 4 มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

 

คําชี้แจงที่ ขอท่ี 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
(12 คะแนน) 

 
2 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
1 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความบางสวนเหมือนกับเฉลย 
0 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

2 
(5 คะแนน) 

1 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

2–3 
2 ดูตามเฉลย 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

3 
(2คะแนน) 

1 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

2 
2 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

รวมคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน 
 
หมายเหต ุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครู 
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี ๕ 
วิเคราะหภาพโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
  คําชี้แจงที่ ๑ นักเรียนวิเคราะหภาพการตูน “เท่ียวเชียงใหม” โดยใชเทคนิค 
 การตั้งคําถาม  ๕W๑H ใหนักเรยีนตอบคําถามที่กําหนดให 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where  ท่ีไหน 
 จังหวัดเชียงใหม 
 
 

Who ใคร 
 นักทองเท่ียว 
 

When  เม่ือไร 
 หนารอนหรือฤดูรอน 

 

Why  ทําไม 
 หมอกควันที่ พบ เห็ นไม ใ ช
หมอกตามธรรมชาติแตเปนหมอกควัน
ที่เกิดจากการเผาตนหญาขางทาง 
 

What  ทําอะไร 
 พบหมอกควัน 

How  อยางไร 
 นักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเชียงใหมในหนารอน พบหมอกควันจึงดีใจ เพราะ

นึกวาเปนหมอกตามธรรมชาติ แตตองผิดหวังเพราะหมอกควันที่พบเกิดจากการเผา

ตนหญาขางทาง  



 

๗๒ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

คําชี้แจงที่ ๒    จากการวิเคราะหภาพ “เที่ยวเชียงใหม” ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
 
 
๑. ภาพนี้ตองการสื่อสารเรื่องอะไร 
  ตอบ  การทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ/การทําลายสิ่งแวดลอม 
 

๒. ภาพนี้นาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาใด 
  ตอบ  ตอนกลางวัน  
 

๓. จากภาพนักเรียนคิดวาจะสงผลกระทบตอมนุษยดานใด อธิบายใหเหตุผลชัดเจน 
 แนวคําตอบ 
   ดานสุขภาพ เพราะสารที่เกิดจากหมอกควันกอใหเกิดผลกระทบตอระบบตาง ๆ        
 ของรางกาย ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ รวมไปถึงระบบสมอง กอใหเกิดโรคตาง ๆ 
   ดานสภาพอากาศ เพราะการแปรเปลี่ยนของอากาศทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน มีผลตอภาวะโลกรอน
 การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 
   ดานคุณภาพของน้ํา เกิดน้ําเนาเสีย น้ําที่เต็มไปดวยตะกอน ข้ีเถา จะทําใหลําน้ําตื่นเขิน  
 ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาน้ําทวม 
   ดิน ทําลายหนาดิน สิ่งปกคลุมดิน เม่ือฝนตกดินถูกกัดเซาะ พังทลาย  เกิดแผนดินถลม 
 คะแนนเต็ม (๒ คะแนน) 
  นักเรียนระบุคําตอบที่สงผลกระทบตอมนุษยครบทุกดาน ตามแนวคําตอบขางตนโดยเขียนๆ
 อธิบาย ใหเหตุผลชัดเจน 
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  นักเรียนระบุคําตอบที่สงผลกระทบตอมนุษยตามแนวคําตอบขางตนขอใดขอหนึ่ง            
 โดยอาจเขียนอธิบายใหเหตุผล หรือไมใหเหตุผล 
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  นักเรียนระบุคําตอบนอกเหนือจากแนวคําตอบขางตน หรือไมตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๓ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

๔. นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางไร 
 คะแนนเต็ม (๒ คะแนน)  
  นักเรียนเขียนวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตั้งแต ๓ ขอข้ึนไป 
     ใชผาเช็ดมือแทนกระดาษทิชชู  
     ใชตะกราแทนถุงพลาสติก  
     ปดน้ําทุกครั้งที่เลิกใช 
     นําขยะที่ใชไดกลับมาใชใหม 
     ไมใสปุยเคมแีตใชปุยชีวภาพแทน 
 ไดคะแนนบางสวน (๑ คะแนน) 
  นักเรียนเขียนวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมนอยกวา ๓ ขอ  
     ปดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา เม่ือไมใชงานทุกครั้ง 

     ไมเปดตูเย็นบอย ๆ  
 ไมมีคะแนน  (๐  คะแนน) 
  นักเรียนไมไดเขียนวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอาจเขียนประเด็นอื่น ๆ หรือไมตอบ 
     ขยะที่ยอยสลายไดนาน คือ พวกพลาสติก โฟม หรือขวดแกว 
     ภาวะโลกรอนเกิดจากการเผาไหมขยะในแตละวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๔ แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคาํถาม ๕W๑H        

 

เกณฑการใหคะแนน 
  แบบฝกทักษะที่ ๕ 

 

เกณฑการใหคะแนนแบบฝกทักษะที่ ๕ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 

คําชี้แจงที่ ขอท่ี 
ระดับ 

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 
(12 คะแนน) 

 
2 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความเหมือนหรือใกลเคียงกับเฉลย 
1 เขียนคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความบางสวนเหมือนกับเฉลย 
0 เขียนตคําตอบในแตละหัวขอโดยมีขอความไมเหมือนกับเฉลย 

2 
(8 คะแนน) 

1–2 
1 เขียนคําตอบเหมือนเฉลย 
0 เขียนคําตอบไมเหมือนเฉลย 

3–4 
2 ดูตามเฉลย 
1 ดูตามเฉลย 
0 ดูตามเฉลย 

รวมคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน 
 
หมายเหต ุ คําตอบอาจอยูในดุลยพินิจของครู 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

เลมที ่๑ 
การอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 

 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง     

๑         

๒      การใหคะแนน 

๓     
 

ขอท่ี ระดับคะแนน 
เกณฑการให

คะแนน 

๔      

1–10 
1 ตอบถูกตอง 

๕     
 

0 
ตอบไมถูกตอง
หรือไมตอบ 

๖        

๗        

๘        

๙      

 
  

๑๐        

เกณฑการใหคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน 



 

เฉลย

 

คําชี้แจง    ดูภาพปริศนาการตูนแลวทายตําตอบใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

เฉลยเกมฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห
(นอกเวลา) 

ดูภาพปริศนาการตูนแลวทายตําตอบใหถูกตอง  

๗๖ คําถาม ๕W๑H        

เกมฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 

ซออู 

กับดัก 
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แบบบันทึกคะแนน 
รายวิชา ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย 5 

 
เลมที ่๑  

การอานคดิวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ๕W๑H 

 
ชื่อ–นามสกุล......................................................................ช้ัน..............เลขที.่.............. 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 
แบบทดสอบกอนเรียน ๑๐   
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐   

ผลการพัฒนา   

 
หมายเหตผุลการพัฒนา หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนมากกวาคะแนนสอบกอนเรียน 
 

รายการ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
สรุป 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 
แบบฝกทักษะท่ี ๑ 15   (๑1 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา ๑1 คะแนน) 
แบบฝกทักษะท่ี ๒ 20   (๑4 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา ๑4 คะแนน) 
แบบฝกทักษะท่ี ๓ ๒๐   (๑4 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา ๑4 คะแนน) 
แบบฝกทักษะท่ี ๔ 20   (๑4 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา ๑4 คะแนน) 
แบบฝกทักษะท่ี ๕ 20   (๑4 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา ๑4 คะแนน) 

คะแนนรวม 95   (67 คะแนนขึ้นไป)  (ต่ํากวา 67 คะแนน) 
 
หมายเหต ุ ผานเกณฑ หมายถึง นักเรียนไดคะแนนตั้งแตรอยละ 7๐ ของคะแนนเต็ม 


