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นาง ณฐมน วงศ์ทาทอง: การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3Rโดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม 

  
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ ด้วยสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่
หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เข้าใจ โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 27 คน ของ 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง  (ทับทองวิทยาธาร ) ต าบลสวนหลวง  อ าเภอกระทุมแบน  จั งหวัด
สมุทรสาคร  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) มีแบบแผนการวิจัยแบบ 
One Shot Case Study เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบค่าที เทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test) 

ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R โดยใช้ ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง
วิทยาธาร) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การ
สอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในภาพรวมนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 4.27 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MRS. NATHAMON WONGTHATHONG : THE DEVELOPMENT OF ENGLISH 
READING COMPREHENSION ABILITYBY SQ3R READING TECHNIQUE WITH ASEAN 
COMMUNITY CONTENTSFOR GRADE 6TH STUDENTS THESIS ADVISOR :  UBONWAN 
SONGSERM 

The purposes of this research were 1) to develop the English reading 
comprehension ability by SQ3R reading technique with ASEAN community contents for grade 6th 
students 2) to study the opinion of grade 6th students on learning managements by SQ3R reading 
technique with ASEAN community contents. 

The research samples were 27 grade 6th students of class 6/1 who were studying in 
the 2nd semester academic year 2016 at Wat MAI Nongpaong School, Suanluang, Kratumbaen, 
Samutsakorn; Samutsakorn Primary Educational Service Area Office by simple random sampling . 
The instruments of the research were: The English reading comprehension lesson plans by SQ3R 
reading technique with ASEAN community contents, English reading comprehension tests with 
ASEAN community contents; used as posttest and a questionnaire measuring students’ opinions 
on learning managements by SQ3R reading technique with ASEAN community contents. The data 
were analyzed by percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) and one –sample t-test 
compared to the criteria at the percentile of 75. 

The results on finding were as follows: The English reading comprehension mean 
score of posttest was statistically higher than the criteria at the percentile of 75 by the level of 
significance at 0.05. The opinions of grade 6th students on learning managements by SQ3R reading 
technique with ASEAN community contents as a whole was at the high level. The mean was 4.27, 
standard deviation was 0.58 
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ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 

 บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาอังกฤษนับว่ามีบทบาทที่ส าคัญมากในโลกอดีตจนถึงโลกปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาที่ทั่ว

โลกให้การยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับอิทธิพลของความก้าวไกล

ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น นอกเหนือจาก

เหตุผลที่กล่าวไปแล้วนั้นภาษาอังกฤษยังถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใช้เพ่ือการศึกษา

ค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ ในปัจจุบันไม่มีใคร

ปฏิเสธได้เลยว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญของโลก หรือ ภาษาของนานาชาติ ซึ่งหมายถึงเป็น

ภาษากลางของโลกและภาษากลางของมนุษยชาติ ที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 

ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอ่ืนที่ต่างภาษา ต่าง

วัฒนธรรมกัน ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว (สมเกียรติ อ่อนวิมล , 2555 : 16 - 

17)  สอดคล้องกับ ฟาฏินา วงศ์เลขา (2553 : 12) ก็กล่าวว่า ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลของโลก

ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย และเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิต

ของผู้คนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาสากลของอาเซียนด้วย เนื่องจากมีการบัญญัติไว้ในกฎบัตร

อาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”ภาษาที่ใช้ใน

การท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน : 21) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 

2558) ภายใต้กรอบ 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย โดยได้ก าหนดความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาในไว้ในนโยบายที่ 2 ว่าด้วย การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มี

ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ  

ภาษาเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน (จุไรรัตน์ แสงบุญน า, 2554)  โดย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กประถมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้ก าหนดคุณลักษณะของ

เด็กไทยไว้ 3 ด้าน 1) ความรู้, 2) ด้านทักษะ/กระบวนการ และ 3) ด้านเจตคติ โดยทักษะความรู้

ภาษาอังกฤษก าหนดไว้ในคุณลักษณะที่ 2 คือ ด้านทักษะ/กระบวนการ และก าหนดอยู่ ในทักษะ

พ้ืนฐานข้อที่ 1 คือ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียนอีก อย่าง
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น้อย 1 ภาษา) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จว่า ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 

ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซี ยน : ระดับ

ประถมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 4-5) 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงมีหลักการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2551: 1) ซึ่งหมายถึง การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาขั้นสูงต่อไปหรือใช้เพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตน ให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคมสืบไป ดังนั้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานของประเทศไทย มี
การก าหนดภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ในฐานะภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการ
เรียนรู้พ้ืนฐานของนักเรียน ทุกคนต้องได้เรียนรู้โดยมีวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เข้าใจความแตกต่าง
ของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สามารถสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก ตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช,2551: 210) 

 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นจ าเป็นต้องออกแบบหรือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน 
(Asian Economics Community – AEC) ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นอ้างถึงกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 
ที่บัญญัติว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอนที่ส าคัญ และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มุ่งที่จะสร้างพลเมืองยุค
ใหม่ให้เป็นคน เก่ง ดี มีความสุข และที่ส าคัญสามารถแข่งขันในอาเซียนและเวทีโลกได้ จึ งมีการ
วางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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(ฟาฏินา วงศ์เลขา , 2556: 1) ทักษะภาษาอังกฤษจึงถือเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้า
กว้างไกลในอาเซียน ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษท าให้ชีวิตมีคุณค่าสนุกสนานมีสีสัน
วัฒนธรรมร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้นั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ไปพร้อมๆ กันจนผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงหรือสามารถใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้เริ่ม
จากการเรียนระดับง่าย ไปสู่ยากตามวัยและความสามารถของผู้เรียน และ ควรเลือกพัฒนาทักษะให้
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน ด้วยเช่นกัน (สุคนธ์ สินธุพานนท์ และ  
จินตนา วีรเกียติสุนทร,2556: 19-21) 

เมื่อพิจารณาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ จะเห็นว่าทักษะการอ่านถือว่าเป็น

ทักษะหนึ่งที่ส าคัญและถือเป็นทักษะเบื้องต้นส าหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือระดับประถมศึกษา

ของประเทศไทย เป็นทักษะที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาจากการอ่าน  

(วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญมาก ในยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่มี

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสได้ข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

และแม่นย า สอดคล้องกับ ค ากล่าวของ (ถิวรัตน์ ตันทนิส, 2555) ที่ว่า ทักษะการอ่านถือว่าเป็นทักษะ

ที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะ การฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ 

น้อยกว่าทักษะการอ่าน และสอดคล้องกับทัศนะของ Nuttall (2005: 12) ที่ว่า การอ่านภาษาอังกฤษ

มีความส าคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในชั้นสูง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความสามารถทางการ

อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ดังนั้นจึงนับได้ว่าทักษะการอ่านมีบทบาทที่ เด่นชัดต่อการ

กระบวนการเรียนรู้ คนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีย่อมสามารถพัฒนาตนเองและสืบค้นความรู้ได้

อย่างกว้างขวางและหลากหลายด้าน การอ่านยังถือเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับนักเรียนที่เรียน

ภาษาอังกฤษทั่วโลกมากกว่าทักษะอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นการอ่านจึงเป็นทักษะที่นักเรียนต่างประเทศต้องการและจ าเป็นต้องใช้มาก

ที่สุด และการอ่านยังเป็นทักษะคงทนที่ผู้เรียนจะรักษาไว้ได้ตลอดไป (Thomas Kral, 1989-1993: 

104-109) สอดคล้องกับ ศรินยา ขัติยะ (2554: 6) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีหลากหลายวิธีที่ เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กไทย เช่น การสอนให้นักเรียนรู้ค าศัพท์

จ านวนมากและใช้เป็น ใช้ให้ถูกต้อง ด้วยการฝึกเขียนประโยคจากการอ่านแล้ว หรือการฝึกให้นักเรียน 

สรุปใจความส าคัญด้วยภาษาของนักเรียนเอง และการที่นักเรียนจะสามารถสรุปใจความส าคัญของ

เรื่องได้ต้องอาศัยหลักการอ่านเพ่ือความเข้าใจนั่นเอง Gunning (1992) กล่าวว่า ความเข้าใจในการ



  4 

อ่านคือความสามารถในการท าความเข้าใจความหมายของค าและภาษาที่ เขียน ซึ่งถือว่าเป็น

วัตถุประสงค์หลักของการอ่าน  แต่การที่ผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดีเพียงใดนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ 

ที่จะส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน และการที่ผู้ เรียนไม่ประสบความส าเร็จ ในการการอ่าน

ภาษาอังกฤษ อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เทคนิควิธีสอนของครู หรือ ปัญหาด้านการเรียนรู้

และการใช้ค าศัพท์ ซึ่งเป็นทักษะความเข้าใจในระดับตัวอักษรตามหลักการประเมินของ  

Ruddell (1997) และปัญหาผู้ เรียนรู้ศัพท์น้อยและใช้ไม่เป็นนั้นเป็นสาเหตุส าคัญโดยตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกหลายอย่างตามมา 

สอดคล้องกับข้อมูลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)วิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหว่างปี การศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 จากปัญหาข้อมูล
เบื้องต้นนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ต้องการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 
2558 ให้ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ หรือสามารถยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้วางแผนการวิจัยที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น จึงได้ศึกษาข้อมูลของผลคะแนน
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัย และได้เปรียบเทียบข้อมูลผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 และ 2558ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศดังแสดงในตารางที่ 1 
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แหล่งที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558: 3) 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557 และ 
2558 ของรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศถึงแม้ว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนของปี 2558 ระดับโรงเรียนจะสูงขึ้นกว่า ปี 2557 โดยดูจากค่าเปรียบเทียบผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนปี 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนปี 2557 อยู่ 4.18 คะแนน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียนก็ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับประเทศโดยดูจากค่าเปรียบเทียบ
ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ยังต่ ากว่าอยู่ 2.65 คะแนน  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลของผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ในปีการศึกษา 2558 แยกตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่ทางโรงเรียนต้องเร่งพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ ได้แก่ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สาระ
ที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 1  ผลค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาอังกฤษ (ONET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) เทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนน
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 และ 2558 

สาระวิชา ปี
การศึก

ษา 

จ านวนผู้เข้า
สอบระดับ
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ

โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศ 

ผลต่างค่าเฉลี่ย
คะแนนระดับ

โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทีย

บ 
 

ภาษาอังกฤ
ษ 

2557 66 33.48 36.02 - -2.54 
2558 48 37.66 40.31 4.18 -2.65 
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แหล่งที่มา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558: 3) 

 

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนต้องเร่งด าเนินการพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่  6 ที่มีผลของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียนต่ ากว่าผลค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ โดย

เรียงล าดับผลต่างของคะแนนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนเป็นร้อยละจากผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน

มากสุดไปน้อยสุด 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐาน ต. 3.1 เท่ากับ -6.43 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 

18.25 , มาตรฐาน ต. 1.1 เท่ากับ -5.07 หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.47 และ มาตรฐาน ต 4.2 เท่ากับ -

5.39 หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.92 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลจากค าอธิบาย

มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 มาตรฐานแล้ว ล้วนแต่เป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  

จากข้อมูลที่ได้นี้ ในฐานะครูผู้สอนเล็งเห็นปัญหาและต้องการหาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ 
และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ให้ดีขึ้น จึงวิเคราะห์ปัญหาข้อมูล
พ้ืนฐานที่ศึกษาในข้างต้นของนักเรียนได้ว่า นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในบทอ่านหรือเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษในข้อสอบภาษาอังกฤษเพราะจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับประเทศ จนส่งผลให้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบวัดผลระดับชาติ(O-Net) ใน

ตารางท่ี 2 ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ จ าแนกตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่ 
หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่โรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 

 
คะแนน

เต็ม 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
จ าแนกตามระดับ 

 
ผลการ

เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ร้อยละ โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.1 100 27.69 32.76 -5.07 15.47 

มาตรฐาน ต 3.1 100 28.79 35.22 -6.43 18.25 

มาตรฐาน ต 4.2 100 33.33 38.72 -5.39 13.92 
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รายวิชาภาษาอังกฤษต่ าไปด้วยนั้น ล้วนแต่เป็นข้อสอบการอ่าน การสื่อสารที่ต้องอ่านบทสนทนายาวๆ 
ข้อความโฆษณา หรือ ค าศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย เพราะอาจเป็นค าศัพท์เชิงวิชาการหรือเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระอ่ืน จึงอาจท าให้ ไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ไม่มีเทคนิคและวิธีการสรุปใจความส าคัญ ตีความ 
หรือ ขาดทักษะในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ระดับค า ประโยค ข้อความ ส านวน ซึ่ง การขาดทักษะ
การสรุปใจความส าคัญข้อคิดที่ได้จากเรื่องไม่เป็นของนักเรียน ขาดความสามารถด้านทักษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ นักเรียนอ่านไปเรื่อยๆ จนจบอย่างไม่มีจุดหมาย ท าให้จับใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้
และไม่สามารถตีความหมายของประโยคหรือเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อนี่เอง จึงน่าจะส่งผลท าให้ผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) รายวิชาภาษาอังกฤษ ของมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 มาตรฐาน
ที่ได้กล่าวไปมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับต่ า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558: 3) 

ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากผลการทดสอบระดับชาติ พบว่านักเรียนน่าจะมีปัญหาด้านทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ และเมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาอยู่ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และเพ่ือให้การสอนอ่านภาษาอังกฤษบรรลุตามเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนด้อยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ตลอดจนผู้วิจัยต้องการหาแนวทางหรือวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถการในอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอนของครูให้ดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านและสร้างเจตคติให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษด้วย ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ปัญหาการสอนอ่านภาษาอังกฤษ อีกส่วนหนึ่งคือ 
ปัญหาจากแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เป็นแบบเรียน
ในสถานศึกษาต่างๆ นั้น เมื่อวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาส่วนใหญ่ ตลอดจนกิจกรรมในบทเรียนนั้นไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนไทย เนื่องจากเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียนน้อย เนื้อหาในแบบเรียนเป็นบริบทของชาติตะวันตก มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับไวยากรณ์ภาษา
เป็นหลัก ซึ่งอาจยากเกินไปส าหรับนักเรียนที่ต้องมาท าความเข้าใจหลักภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของ
ตนเอง จนส่งผลให้มีเจตคติทางด้านลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีก  
(กรรณิการ์ สีเหลือง, 2548) 
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ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน และ เทคนิควิธีสอนต่างๆ ที่จะ
ส่งเสริมความสามารถหรือทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจได้ ซึ่งพบว่ามีหลากหลายวิธีการ
หรือเทคนิควิธีสอนที่สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดย
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและเลือกวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการทดลอง
งานวิจัยครั้งนี้ และผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในด้านอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) โดย
ใช้เนื้อหาการอ่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลอาเซียน มากกว่าการใช้เนื้อหาในต าราเรียน แบบเรียนที่นักเรียน
มีซึ่งเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ผู้วิจัยพบว่า ท าให้บรรยากาศในการการเรียนน่าเบื่อไม่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ประกอบด้วยเนื้อหาการอ่านที่ ทัน
ยุค ทันเหตุการณ์ และก าลังเป็นที่สนใจ รวมถึงเป็นสิ่งนักเรียน ควรรู้ในฐานะที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิก
ของพลเมืองอาเซียนอย่างเต็มตัว และเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิและมีความรู้รอบตัวในเรื่อง
ของเพ่ือนบ้านอาเซียน ตามจุดมุ่ งหมายของการรวมตัวเพ่ือเป็นประชามคมอาเซียน เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และ วัฒนธรรม เนื้อหาการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข้อมูล ความเป็นมาของอาเซียน สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ วัฒนธรรมของอาหารประจ าชาติ สัตว์
มงคลประจ าชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของประเทศเพ่ือนสมาชิกอาเซียน  
  กลวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษมีหลายกลวิธี และวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้ คือ วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านอย่างมีวิจารณญาณและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านได้ วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R (Survey, Question, Read, Recite and 
Review) ของ Robinson 1970 (อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตรากิจธรากุล 2542, 30-32) ที่ได้เสนอไว้ ได้
เสนอแนะวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นการสอนที่ Robinson แนะน าไว้ว่าในการสอนวิธีการอ่านแบบ 
SQ3R มีขั้นตอนโดยสรุปได้คือ นักเรียนอ่านบทอ่านหรือเนื้อเรื่องอย่างคร่าว ใช้วิธีการกวาดสายตา
อ่านอย่างรวดเร็ว เพ่ือหาประเด็นส าคัญๆ ในขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจ (Survey) จากนั้นน าประเด็น
ส าคัญที่ส ารวจได้ มาตั้งเป็นประเด็นค าถามที่นักเรียนอยากรู้ ต้องการรู้ การฝึกตั้งค าถามจากเรื่องที่
อ่านเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ช่วยให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายของการอ่าน 
และจับประเด็นหรือใจความส าคัญของเรื่องได้ (Brumister, 1978 : 105-107) เป็นการฝึกการอ่านใน
ขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งค าถาม (Question) เมือนักเรียนฝึกการตั้งค าถามถึงประเด็นที่นักเรียนอยากรู้แล้วก็
เข้าสู่ขั้นการฝึกอ่านขั้นที่ 3 การอ่านอย่างรอบคอบ (Read) เป็นการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือ
หาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ ในขณะที่อ่านก็จะมีการจดบันทึก ขีดเส้นใต้ เน้นข้อความส าคัญ ตรวจหา
ความหมายค าศัพท์ยาก เพ่ือไว้เตือนความจ าตนเอง และฝึกในขั้นการอ่านขั้นต่อไปคือ ขั้นที่ 4 ขั้นจับ
ใจความส าคัญ (Recite) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องระลึกถึงค าถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นที่ 2 และค้นหา
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ค าตอบได้แล้วในขั้นที่ 3 จากนั้นระลึกความเข้าใจและจดจ าได้ของตนเองอีกครั้งในขั้นที่ 4 นี่เอง แต่
ถ้าหากจ าได้การอ่านด้วยวิธีอ่านแบบ SQ3R สามารถย้อนกลับไปดูบทอ่านได้ตลอดเวลา อ่านซ้ าอ่าน
ทวน จนกว่านักเรียนจะเข้าใจและสรุปใจความส าคัญได้ เมื่อฝึกครบทั้ง 4 ขั้นแล้ว เข้าสู่การฝึกใน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้น ทบทวน (Review) เป็นการทบทวนความเข้าใจของนักเรียนจากบทอ่านหรือเนื้อเรื่อง
ที่ได้อ่านไป โดยการฝึกสรุปความเข้าใจเป็นภาษาของนักเรียนเอง หรือ สรุปเป็นแผนผังความคิดตามความ
เข้าใจของนักเรียนเองก็ได้  

การสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นการสอนที่ได้รับการพัฒนาที่มีรากฐานของแนวคิดทฤษฎีทางการ
เรียนการสอนภาษา มาจากทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) Brown (1980 456-462) 
ได้กล่าวว่า อภิปัญญาเป็นแนวคิดหนึ่งของจิตวิทยาการเรียนรู้ และมีบทบาทส าคัญในการอ่าน ในขณะ
ที่ผู้อ่าน อ่านหนังสือโดยใช้กลวิธีต่างๆ ทั้งทักษะในระดับพ้ืนฐานและทักษะระดับสูงนั้น ผู้อ่านใช้
ทักษะการอ่านอย่างไม่รู้ตัวในกับเรื่องที่อ่าน ขั้นตอนนี้เองที่เรียนเรียนรู้ เรียกทักษะในขั้นตอนนี้ คือ 
การเรียนรู้ที่เป็นไปโดยไม่รู้ตัว (Cognition) แต่เมื่อใดที่ผู้อ่านไม่สามารถท าความเข้าใจในบทอ่านได้ 
แล้วพยายามหากลวิธีมาช่วยท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านเพ่ือเอาชนะความล้มเหลวในการอ่าน จน
สามารถอ่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ขั้นตอนนี้เองที่เรียกว่า ทักษะอภิปัญญา เป็นการอาศัยกลวิธี
ที่จะท าให้การอ่านบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย อาศัยองค์ประกอบที่ ส าคัญ 2 ส่วน คือ ความ
ตระหนักรู้และการควบคุมกลไกท่ีใช้ในกระบวนการอ่าน เป้ฯกลวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ จนกว่าจะเข้ากว่าใจเรื่องที่อ่าน มีการควบคุมกระบวนการในการอ่าน 
อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ควบคุมและตรวจสอบผู้เรียนได้ในระหว่างการอ่าน นอกจากนี้การสอนอ่าน
แบบ SQ3R ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ ของ Mayer (1975 : 11) ซึ่งถือว่ามี
บทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจในการอ่าน เพราะโครงสร้างความรู้มีหน้าที่ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและ
เลือกข้อมูลที่ต้องการไปใช้ในขั้นการตอบค าถาม อีกทั้งยังช่วยตีความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ให้เข้า
มากขึ้นได้ การใช้โครงสร้างความรู้จะช่วยทบทวนข้อมูลจากความทรงจ าของผู้อ่าน เพ่ือท าให้เรื่องราว
ที่ขาดหายไปสมบูรณ์ขึ้น การใช้ความรู้เดิมมาท าความเข้าใจในการอ่านนี่เอง ที่ท าให้การเก็บข้อมูลใน
สมองเกิดความคงทนและมีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการสอนอ่านตามแนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างความรู้จึงเป็นการสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน โดยอาศัยพ้ืน
ความรู้เดิมผสมผสานกับข้อมูลที่เสนอไว้ในบทอ่าน  
  

 

เมื่อพิจารณากระบวนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R จะเห็นว่าเป็นวิธีสอนอ่านวิธี
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีวิจารญาณมากขึ้นในการที่จะสรุปใจความ
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ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี นาหาร (2553) พบว่า การพัฒนากิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท า ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้น
ตามล าดับ ในแต่ละวงจรปฏิบัติดังนี้ วงจรที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.10 วงจรที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.70 
และวงจรที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
เฉลี่ยร้อยละ76.20 และมีจ านวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 อีก
ทั้ งความคงทนในการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน จากการทดสอบวัด 
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 2 ครั้ง คือหลังเรียนทันทีและหลังจากเรียน 2 สัปดาห์
พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ทั้งสองครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนอ่านด้วยวิธีอ่านแบบ SQ3R ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
ของ Francis P. Robinson (1970) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1 ขั้นการส ารวจ 
(Survey), ขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งค าถาม (Question) ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่านรอบคอบ  (Read) ขั้นที่ 4 ขั้นการจับ
ใจความส าคัญ (Recite) และ ชั้นที่ 5 ขั้นทบทวน (Review) เป็นวิธีการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจวิธีหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้ และยังช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
การอ่านวิเคราะห์และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพเหมาะกับการสอนอ่านเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) และถ้าการ
ฝึกการอ่านได้ผนวกเข้ากับแบบฝึกการอ่านที่ผู้เรียนมีความสนใจ และผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกบทอ่าน
เองก็ยิ่งน่าจะเป็นสิ่งเสริมให้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจประสบความส าเร็จได้ เพราะ
เทคนิควิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นเทคนิควิธีการสอนอ่านที่เน้นกระบวนการอ่านซ้ าๆ  อย่างละเอียดจนกว่าจะ
เข้าใจและจดจ าเรื่องที่อ่านได้ เมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนก็ยังสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ในขั้นเขียน
สรุปใจความส าคัญส าคัญของเรื่องด้วยภาษาและความเข้าใจของนักเรียนเอง ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถของ
นักเรียนอย่างแท้จริงในเรื่อง 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R เพ่ือน ามาแก้ปัญหาและพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) และได้น าวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R มาเขียนแผนจัดการเรียนรู้
ตามขั้นตอนการสอน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
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ต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจว่าความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับใด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า และสรุปแนวคิดได้ว่า การจัดการเรียนการสอน การ
ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนหรือปฏิบัติ หรือ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ความตั้งใจ เต็มใจ ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่อยากจะเรียน ซึ่งผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
หลายๆ ด้าน เช่น การจัดบรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคการสอนที่ดี และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนตามต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล ให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จ ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาการ
วิจัยและทดลองงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการน าวิธีดังกล่าวไปใช้ประยุกต์ใน
การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองคือ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียนจึง

ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้  

1. กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับตัวแปรต้น  

1.1 การศึกษารูปแบบวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 

ทฤษฎีอภิปัญญา แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อกิจกรรมการสอน

อ่าน จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ข้อมูลอาเซียน ด้วยวิธี

สอนอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง

วิทยาธาร) ซึ่งรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ SQ3R (Survey, Question, Read, Recite 

and Review) ของ Robinson F. P. (1970) เป็นกระบวนการอ่านอย่างมีวิจารญาณ สามารถอ่าน

ซ้ าๆ ได้ จนกว่าผู้อ่านสามารถหาค าตอบ ของค าถามที่ตั้งไว้เพ่ือจุดประสงค์การอ่านของตนเอง ผู้อ่าน

ตรวจสอบความเข้าใจตนเอง ออกมาในรูปแบบการเขียนสรุปใจความส าคัญ 

ซึ่ง การเขียนสรุปใจความอาจเป็นเพียงประโยคเดียว หรือวลีก็ได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความ
เข้าใจและความจ าที่คงทนจากการอ่านด้วยภาษาของผู้อ่านเอง หรือ อาจสรุปออกมาเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ก็ได้ โดยหลักของการสอนอ่านแบบ SQ3R สอดคล้องกับหลักกลวิธีการ
สอนเพ่ือความเข้าใจของ Heidi and Anderson (1986) ที่กล่าวว่า วิธีสอนแบบ SQ3R ของ  
Francis P. Robinson ผู้ เชี่ยวชาญด้านการอ่าน แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ เป็นการอ่านเพ่ื อหา
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จุดส าคัญของเรื่องโดยการตอบค าถามที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วยวิธีการสอนแบบ มี 5 ขั้นตอน (สุคนธ์ 
สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 289-290) ได้แก่   

1. Survey (S)   คือ ขั้นการส ารวจ  

2. Question (Q) คือ ขั้นการตั้งค าถาม 

3. Read (R1)   คือ ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ  

4. Recite (R2)   คือ ขั้นจับใจความส าคัญ 

5. Review (R3)   คือ ขั้นการทบทวน  

การสอนอ่านแบบ SQ3R จะช่วยสร้างนิสัยในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง

เจตคติที่ดีในการการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  

1.2 เลือกเนื้อหาที่เป็นข้อมูลอาเซียนโดยส ารวจความต้องการในการเลือกบทอ่านที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน จาก นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเลือกสุ่มนักเรียนท าแบบ

ส ารวจ 40 คน จากการส ารวจบทอ่าน 10 เรื่อง ดังนี้  

1. ASEAN Association is born for what 

2. ASEAN News Daily 

3. ASEAN Flower 

4. The Well-known Landmarks in ASEAN 

5. ASEAN’s Currency 

6. The ASEAN Festival and the ways to do 

7. The Secret of National Animals of ASEAN Countries 

8. The ASEAN Song: ASEAN Way 

9. Let’s taste yummy National Food of ASEAN Countries 
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ได้บทอ่านที่น ามาใช้เป็นสื่อการอ่านร่วมกับวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้การสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งข้อมูลอาเซียนที่ผู้วิจัยน ามาใช้ร่วมกับวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 

นั้นเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

อาเซียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา  (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) ข้อมูลอาเซียนที่น ามาใช้เป็นบทอ่านที่ได้จากการส ารวจ

ความต้องการของนักเรียน ที่มีความชอบมากที่สุด 5 ล าดับแรก ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นมีเนื้อหา ดังนี้  

1) ASEAN Association is born for what 2) Let’s taste yummy National Food of ASEAN 

Countries 3) The well-known Landmarks in ASEAN 4) The Secret of National Animals 

of ASEAN Countries และ 5) The ASEAN Festivals and the ways to do (ภาคผนวก ค หน้า 

152-154)  

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไว้ในแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ 16101) และ

ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ทดสอบความสามารถ

นักเรียนหลังเรียนว่ามีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 หรือไม ่

 1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจและผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ยึดวิธีการ

ตามหลักและทฤษฎี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในการสอน

อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการประเมินความพึงพอใจ 

4 ด้าน คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน 3) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึง

พอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย และ พึงพอใจน้อยที่สุด 

2. กรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม ได้แก่  

 2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยประเมินและออก

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยผู้วิจัยวัดตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 โดยจ าแนกการวัดตามระดับการวัดพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ  

เบนจามิน บลูม และคณะ (Bloom et al, 1956) เป็นการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย เป็นพฤติกรรมด้าน

สมอง เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด

เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา 

  2.2 ความพึงพอใจต่อวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง

ยึดวิธีการตามหลักและทฤษฎี  

โดยผู้ใช้กรอบแนวคิด การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วย

วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังแผนภาพหน้า

ต่อไปดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ค าถามการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ

SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง

วิทยาธาร)  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

(ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนที่มีต่อการการเรียนรู้ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความด้วยวิธีสอน

อ่านแบบ SQ3R เข้าใจ โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 

SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง  

(ทับทองวิทยาธาร)  

2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 

(ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนที่มีต่อการการเรียนรู้ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความด้วยวิธีสอน

อ่านแบบ SQ3R เข้าใจ โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1.ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ 
ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง 
วิทยาธาร) หลังเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธี
สอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 

เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนอง 

พะอง (ทับทองวิทยาธาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 53 คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) จ านวน 27 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการจับสลาก
เลือกห้องเรียนมา 1 ห้องเรียนสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น   คือ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน 

อ่านแบบ SQ3R 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่จัดการ 
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R  
โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 

3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลอง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ใน 
สัปดาห์ที่ 32 - 36 (ระหว่าง วันที่ 9 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ) รวม 10 ชั่วโมง ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

4 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้
เลือก หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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พ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 16101 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือใช้ในการ
วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 เรื่องย่อย ได้แก่ 

4.1 ASEAN Association is born for what 
4.2 The well-known Landmarks of ASEAN  
4.3 The ASEAN Festivals and the ways to do    
4.4 The Secret of  National Animals of ASEAN Countries 
4.5 Let’s taste yummy National Food of ASEAN Countries 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R หมายถึง ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีข้ันตอนการสอนอ่าน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) Survey (S) การ
ส ารวจ คือ ขั้นฝึกอ่านอย่างคร่าวๆ ใช้สายตากวาดอ่านอย่างรวดเร็ว 2) Question (Q) การตั้งค าถาม 
คือ ขั้นฝึกตั้งค าถามเรื่อง เพ่ือสร้างจุมุ่งหมายในการอ่าน 3) Read (R1) การอ่านอย่างรอบคอบ คือ 
การฝึกอ่าน อย่างละเอียดเพ่ือหาค าตอบให้กับค าถามที่ตั้งไว้ 4) Recite (R2) การจับใจความส าคัญ 
คือ การระลึกถึงค าถามและค าตอบของค าถาม เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการท าความเข้าใจและจับ
ใจความส าคัญของเรื่องได้ และ 5) Review (R3) การทบทวน คือ การฝึกสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดด้วย
ความเข้าใจ และภาษาของผู้อ่านเอง ในรูปแบบการเขียนสรุปแผนผังความคิด 

2. ข้อมูลอาเซียน หมายถึง เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอาเซียน จากกลุ่มประเทศสมาชิก 
ของประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มาจากการส ารวจความต้องการในการเลือกบทอ่านที่มี
เนื้อหาข้อมลูอาเซียน จาก นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน น ามาใช้เป็นสื่อใน
การสร้างบทอ่านในการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R  ซึ่งข้อมูลอาเซียนที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นสื่อการอ่านมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียน 
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  ซึ่งได้แก่ 1) ASEAN Association is born for 
what  2) The well-known Landmarks of ASEAN 3) The ASEAN Festivals and the ways 
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to do  4) The Secret of  National Animals of ASEAN Countries แ ล ะ  5) Let’s taste 
yummy National Food of ASEAN Countries (ภาคผนวก ค หน้า 152-154) 

3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง คุณลักษณะของ
นักเรียนในการแปลความหมายจากตัวอักษรในเนื้อเรื่องหรือบทอ่าน สัญลักษณ์ หรือภาพ ที่มองเห็น
โดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์และความรู้ทางด้านภาษามาใช้ในการตีความหมายของบทอ่าน 
และสรุปความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

4. ความพึงพอใจต่อวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความชอบต่อ 
การจัดการเรียนรู้หลังเรียน ที่มีในเชิงบวก ท าให้บุคคลรู้สึกเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ซึ่งผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของ Likert คือ  พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย และ พึงพอใจน้อยที่สุด 
ประกอบด้วยเนื้อหาการประเมินเพ่ือสอบถามความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2) ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน 3) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ 

5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดใหม่ 
หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 27 คน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่าน 
แบบ SQ3R เพ่ิมข้ึน 

2. เป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการที่ต้องการจะพัฒนา ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจให้กับนักเรียนได้ 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สู่การบูรณาการเพ่ือพัฒนา 
ทักษะความสามารถด้านอ่ืนของการเรียนภาษาอังกฤษได้อีก เช่น พัฒนาความสามารถด้านการเขียน
สรุปใจความโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบ SQ3R 

4. เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า หรือเพ่ิมพูน 
ความรู้ในเรื่องของวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ต่อไป  
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บทที่ 2  

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นส าคัญที่ศึกษาและ
ค้นคว้าดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1 วิสัยทัศน์หลักสูตร 
1.2 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.4 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและการจัดเวลาเรียน 
1.5 คุณภาพผู้เรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.7 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

(วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  1.8 โครงสร้างหน่ วยการเรียนรู้  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. เอกสารเกี่ยวข้องกับการอ่าน 

  2.1 ความหมายของการอ่าน 
  2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการอ่าน 
  2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
  2.4 หลักการสอนอ่าน 
  2.5 กลวิธีในการพัฒนาทักษะการอ่าน 
  2.6 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการอ่าน 
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  3.1 ความหมายของการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
  3.2 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  3.3 องค์ประกอบของการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
  3.4 การวัดและการประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
  3.5 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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4.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R  

  4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R   
4.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R  
4.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R 

  4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรสถานศึกษา 

1.1. วิสัยทัศน์หลักสูตร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  

ซ่ึงแนวทางที่มาของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2554 มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550–2554) 
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และศีลธรรมสามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะและความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
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การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จึงด าเนินการขึ้น เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้ง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางใน
การจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้น
ต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
เพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 

1.2. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

1.2.1.1  บทบาทของผู้สอน 
 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน 
 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิด
รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
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 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง 

1.2.2 บทบาทของผู้เรียน 
 ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และ รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งค าถามคิดหา
ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
  1.3.1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 1.3.2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

1.3.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 1.3.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

1.3.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 

1.4. ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและการจัดเวลาเรียน 

 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งใน ด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  
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1.5. คุณภาพผู้เรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 

นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า  

  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  และให้ค าแนะน า  

พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง 

แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว   

  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับ
ของไทย   

   ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  

  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ )เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

  ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  (Compound Sentences)  สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ  
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1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนี้  
 1.6.1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัด การ
เรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาก าร
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด 

1.6.2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการ เพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบายหลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  
 1.6.3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนที่ การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและ
ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัด
สอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.6.4.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ
การประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ ต่างๆเพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ  
 ข้อมูลข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
สนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนก
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียน ได้ทันท่วงที เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดระบบบริหารการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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1.7. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ตารางท่ี 3  มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล  

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งและ
ค าขอร้องง่าย ๆ  ท่ีฟัง 

ความหมายของค าศัพท์  กลุ่มค า 
และประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง 

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้องต่าง ๆ  
 เช่น  Stand up,   Sit down,    
Please come here. ,  
Don’t make a loud noise, please.  etc 

2. ระบุ ตั วอั กษ รและ
เสียง  อ่านออกเสียงค า
และสะกดค าและอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

หลักการอ่านออกเสียง สะกดค า 
ระบุตัวอักษรและเสียง  หลักการ
อ่านออกเสียงค าและประโยค
ต่าง ๆ 

ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดค า
และอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เช่น  
- พยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายค า 
- เน้นหนัก-เบา (Stress)       
- ระดับเสียงสูง-ต่ า (Intonation) 

3.ระบ/ุวาดภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆ ที่ฟัง 
หรืออ่าน 

ระ บุ ภ าพ /ค า  เค รื่ อ งห ม าย 
ประโยค ข้อความสั้นๆ จากเรื่อง
ที่อ่านและฟังได้ถูกต้อง สรุปเป็น
แผนภาพ ข้อความสั้นๆ ด้วย
ภาษาของตนเองได้ 

กลุ่ มค า  ประโยคผสม ข้อความ สัญ ลักษณ์  
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์
สะสมประมาณ ๗๕๐-๙๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

3. ตอบค าถามจากการ
ฟังประโยค บทสนทนา
หรือนิทานง่ายๆ ที่มี
ภาพประกอบ 

รู้ และเข้ าใจความหมายของ
ค าศัพท์ รูปประโยคจากการฟัง
บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ท่ีมี
ภาพประกอบ 

ตอบค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือ
นิทานง่าย ๆ ท่ีมีภาพประกอบ ประโยคการถาม
ตอบ  
-Yes/No Question เช่น Is that/a/an…? 
 Yes, it is./No it is not. Etc 
-Wh - Question เช่น 
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ตารางท่ี 4 มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. พูดโต้ตอบด้วยค า

สั้นๆ ง่ายๆ ในการ

สื่อสารระหวา่งบุคคล

ตามแบบท่ีฟัง 

 

การรู้และเข้าใจบทสนทนาท่ีใช้

ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

พูด/โตต้อบถ้อยค าสั้น ๆ ง่าย ๆในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล เช่น บทสนทนาเกีย่วกับการ

ทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การขอโทษ

และการแนะน าตนเองเช่นHi/Hello/Good  

morning/Good  afternoon/Good 

evening/God  night/How  are  you? /I’m 

fine/ I am…/Goodbye/Bye./ Thank  you./I  

am  sorry.   

2. ใช้ค าสั่งและค า

ขอร้องง่ายๆ ตามแบบท่ี

ฟัง 

การรู้และเข้าใจค าศัพท์ กลุ่มค า 

และประโยคช่วยใหผู้้เรียน

สามารถเข้าใจค าสั่งและค า

ขอร้อง   

ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆที่ฟังและ

ออกค าสั่งและค าขอร้องให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

3. บอกความต้องการ

ง่ายๆ ของตนเองตาม

แบบท่ีฟัง 

รู้จักเลือกใช้ค าและประโยคเพื่อ

บอกความต้องการของตนเอง 

พูดประโยคแสดงความต้องการง่าย ๆของตนเอง  

เช่น I want …… please.  etc. 

4. พูดขอและให้ข้อมูล

ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง

ตามแบบท่ีฟัง 

การพูดขอและให้ข้อมลูเกีย่วกับ

ตนเอง 

 

 พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เช่น 

What’s your name? / My name is …….. . 

How are you? I am fine. Etc. 
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ตารางท่ี 5 มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 

การพูดสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว 
  
 

พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวบุคคล และ
เรื่องใกล้ตัว   ช่ือ อายุ  รูปร่าง  ส่วนสูง  สิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่ใกล้ตัว จ านวน 1-30 บอกสี ขนาดต่างๆ 

 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม     
ตารางท่ี 6 มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.  พูดและท าท่ าทาง
ประกอบตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
 

การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 

พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของ
เจ้ า ข อ งภ าษ า  เช่ น  ก า ร ใ ช้ สี ห น้ าท่ าท า ง
ประกอบการพูดขณะแนะน าตนเอง การสัมผัสมือ 
การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับ หรือปฏิเสธ 

2. บอกช่ือและค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญ
ของเจ้าของภาษา 

การบอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 
 

บอกช่ือและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของ
เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า เ ช่ น  Christmas’s Day   
Valentine’s Day Happy  New  Year’s Day  
etc. 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะกับวัย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมวัน  Christmas’ s 
day Valentine’ s day   New Year’s day  
etc. 
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ตารางท่ี 7  มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.  ระบุตัวอักษรและ
เสียงตัวอักษรของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

การระบตุัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย เช่น การฝึกเทียบเสยีง 
ยัญชนะ A-Z กับ ก-ฮ 

 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
ตารางท่ี 8 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
และเป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
  

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. บอกค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ค าศัพท์  ที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

บอกค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่น 

 
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ตารางที่ 9 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1.ฟัง/พูดในสถานการณ์
ง่ า ย ๆ  ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ห้องเรียน 

ฟังและพูด รู้ความหมายของ
ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค
ในสถานการณ์ง่าย ๆ  

ฟังและพูดสนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียน เช่น การทักทาย   การกล่าวค าอ าลา  
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ตารางท่ี 10 มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
  

ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 

รู้ความหมายค าศัพท์ ส านวน
ภาษา ประโยคที่เกี่ยวข้องใกล้
ตัว 

ใช้ภาษาต่างประเทศบอกเรื่องราวท่ี เกี่ยวข้องใกล้
ตัวจากสื่อต่างๆ เช่น อาชีพ บุคคลส าคัญในชุมชน  

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                                        รหัสรายวิชา  อ 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                    เวลา   80 ชั่วโมง                           

  เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าที่ฟังและอ่านในการเล่นเกม การวาด
ภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องดื่มและการประดิษฐ์  อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอน
สั้น ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  
              ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม-และนามธรรม) บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ในการ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพตามมรรยาททางสังคม  พูด/เขียนแสดง
ความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด
และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวพร้อมให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน 
พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพ 
เหมาะสม ตามมรรยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูล เกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
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              เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความ
แตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาล งานฉลอง และประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย น าเสนอข้อมูลด้วยการพูด
และการเขียนจากการ ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ  มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
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ต 4. 2  ป.6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
รวม 20 ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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1.8. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)  

ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 16101 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สัปดาห์ท่ี เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 Easy English ต.1.1 ป6/1-2 
ต.1.2 ป.6/2 
ต.2.1 ป.6/1 
ต.2.2 ป.6/1 

การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบ
ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ฝึกใช้ค าสั่ง
ง่ า ย ๆ  ค า สั่ ง ท่ี ใ ช้ ใ น ห้ อ ง เ รี ย น 
(Classroom Language) ก ารฝึ ก อ อ ก
เสียง/อ่านค า (Phonetic) การออกเสียง
เน้นหนักเบาในค า/กลุ่มค า การออกเสียง
ระดับสูง/ต่ า  

1 – 4 8 5 

2 Myself ต.1.1 ป6/1 
ต.1.2 ป.6/4-5 
ต.1.3 ป.6/1 

 

ประโยคอธิบาย/ข้อความเกี่ยวกับตนเอง 
การแนะน าตนเอง/การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง/ครอบครัว ฝึกเขียนประโยคท่ีใช้
แสดงความรู้สึก/สิ่งท่ีชอบ/ไม่ชอบ 

5 – 8 8 10 

3 My Family ต.1.1 ป6/1, ป.6/3 
ต.1.2 ป.6/1 
ต.1.2 ป.6/4 
ต.1.3 ป.6/1 

ก า ร เขี ย น  Family Tree ก า ร เขี ย น
บรรยายประโยคแสดงความสัมพันธ์ของ
บุคคลในครอบครัว ฝึกประโยคสนทนา 
ฝึกประโยคค าถามเพ่ือขอข้อมูลผู้อื่น 

9 – 12 8 10 

4 My School ต.1.1 ป. 6/1 
ต.1.2 ป. 6/4-5 
ต.2.2 ป.6/1 

ประโยคหรือข้อความท่ี เกี่ ยวข้องกับ
โรงเรียน เช่น ค าศัพท์ ชื่อห้องต่างๆ ชื่อ
วิชา อุปกรณ์การเรียน ประโยคสนทนา 
ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย อนุญาต 
การใช้ภาษาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
ขอความช่วยเหลือ/ขอร้อง 

13 – 15 6 10 

5 Nice Weather ต. 1.2 ป. 6/1-2 
ต. 2.2 ป. 6/2 
ต. 4.2 ป.6/1 

รู้ความหมายค าศัพ ท์  ส านวนภาษา 
ประโยคท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่นประโยค 
ข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน 
เดือน ปี  ฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ 
ค าศัพท์ เกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
ประโยคถาม/ตอบ เกี่ ย วกั บอาการ 
เจ็บป่วย การให้ค าแนะน า  

16 – 19 8 15 
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 16101  (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ สัปดาห์ท่ี เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 My Holiday  ต. 1.3 ป. 6/1-2 
ต. 4.1 ป. 6/1 
ต. 4.2 ป. 6/1 
 

ฟังและพูด รู้ความหมายของค าศัพท์ 
ส านวนภาษา ประโยคในสถานการณ์
ง่ายๆ บอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ทิศทาง 
ค า  กลุ่ มค า ท่ี ใช้ อธิบาย ทิศทาง อ่ าน
แผนผัง แผนภูมิ ตาราง  

20 – 23 8 10 

7 My Free 
Time 

ต. 1.1 ป.6/2-4 
ต.1.2 ป. 6/5 
ต. 2.1 ป. 6/2 

อ่านและสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ี
อ่าน ตามโครงสร้างประโยคค าถาม Wh - 
Question เรื่ อ ง ท่ี เกี่ ย วกั บ ความ เป็ น
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ก าเนิดอาเซียน  
แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีน่าสนใจ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบัติ สัตว์ประจ าชาติ และ อาหารขึ้น
ชื่อหรืออาหารประจ าชาติ เป็นต้น 

24 – 27 8 5 

8 Go Shopping ต.1.1 ป. 6/3 
ต.3.1 ป. 6/1 
ต.4.1 ป. 6/1 

ประโยค/ข้อความ เกี่ยวกับการซ้ือ-ขาย 
การน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ท าโครงงานเกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย บอกโทษ ประโยชน์ของ
อาหาร ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆได้  

28 – 31 8 10 

9 My Neighbors 
: ASEAN 

Community 

ต.1.1 ป.6/3  
ป. 6/4 
ต.3.1 ป.6/1 
ต.4.2 ป.6/1 

ประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับงานอดิเรก
ท่ีนักเรียนชอบท า ประโยคสนทนา เรื่อง
เล่า บทกลอน ค าและประโยคท่ีใช้แสดง
ความรู้สึกและการให้เหตุผลประกอบ  

32 – 36 10 15 
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ตารางท่ี 11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 16101  (ต่อ) 

ท่ี ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สัปดาห์ท่ี เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1
0 

My Dairy ต.1.1 ป. 6/3-4 
ต.1.2 ป.6/1, ป.
6/4 
ต.1.3 ป.6/3 
ต.2.1 ป. 6/1 
ต.2.2 ป. 6/2 

ประโยคการเขี ยนบัน ทึกประจ าวัน 
ประโยคข้อความ ความหมายต่ างๆ 
เกี่ ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม สถานท่ีเท่ียว เรื่องเล่า บอก
ว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 
อย่างไร บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย 
กล่าวลา พูด/เล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนได ้

37 – 40 8 10 

รวม  80 100 

  
จากตารางที่ 11 การจัด โครงสร้ างหน่ วยการ เรียนรู้ /ส าระการเรียนรู้  กลุ่ มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  
อ 16101 ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการวิจัย โดยอ้างอิงจากตารางโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย
ได้ท าการทดลองใช้เครื่องมือกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community 
ซึ่งด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในสัปดาห์ที่ 32 -36 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 10 
ชั่วโมง ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

 

2.1 ความหมายของการอ่าน 
การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่าน 

ท าให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก  ท าให้ผู้อ่านมี
ความสุข  มีความหวัง  และมีความอยากรู้อยากเห็น  อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน  การอ่าน
มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคน
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง มี
นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้นิยาม ความหมายของการอ่าน ไว้ดังนี้  
 (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542)  กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารซึ่งเป็น
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ ความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่
ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด  
 (มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2547)  การอ่าน คือ กระบวนการที่มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันสองส่วน คือ 
ผู้อ่านและข้อความ จึงจะท าให้การอ่านเกิดประสิทธิผลและบรรลุ ความหมายหรือจุดประสงค์ของการอ่าน 
 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 1)  กล่าวว่า การอ่าน คือ การสื่อความหมายเป็นการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้อ่าน ผู้เขียนพูด ผู้อ่านแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ และอาจโต้ตอบกับผู้อ่ืน
ด้วยการสื่อความหมายแบบนี้มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และรายงานผลอันได้แก่ สิ่งที่
อ่านมาแล้วหรือปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งเกิดจากการอ่านนั้น ๆ 

(สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์, 2545)  การอ่าน หมายถึง การเข้าใจความหมายของข้อเขียน 
เป็นหน้าที่ที่ผู้อ่านจะต้องดึงเอาความหมายออกมาจากเรื่องที่อ่านให้ได้ 

Goodman (1988: 12) กล่าวถึง การอ่านว่า เป็นกระบวนการทางภาษา ด้านรับสาร และ
กระบวนการภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนเป็นความหมายที่ต้องการสื่อโดยใช้
ตัวอักษรและจบลงด้วยความหมายที่ผู้อ่านสร้างขึ้นมา มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิดใน
กระบวนการอ่าน ผู้เขียนถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของภาษา และผู้อ่านถอกความภาษานั้น
ออกมาเป็นความคิด ในเชิงสรุป ตีความความหมายที่อ่านได้  

Day & Bamford (1998: 12) ได้ให้ความหมายของการอ่าน ไว้คล้ายกันว่า การอ่านเป็น
การสร้างความหมายจากข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ ซึ่งผู้อ่านจะต้องเข้าใจกระบวนการคิดเชื่อมโยง
ระหว่างข้อความ หรือข้อมูลที่อ่านกับความรู้และประสบการณ์เดิมเพ่ือให้สามารถเข้าใจความหมายที่
ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง 
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Nuttall (1996: 2) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง ความสามารถของผู้ อ่านที่จะดึงเอา
ความหมายหรือใจความส าคัญของบทอ่านออกมาให้ได้ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของผู้เขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

Wiliams (1993: 2-8) กล่าวถึง ความหมายของ การอ่าน โดยสรุปว่า การอ่าน เป็น
กระบวนการที่ผู้อ่านได้เห็น และเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน แต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้อ่านต้องเข้าใจทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่อ่าน ทั้งนี้ผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อหาและผู้อ่านไม่ใช่เพียงผู้รับ
สารจากตัวอักษร ค า หรือประโยคต่างๆ เท่านั้น แต่การอ่านเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านเป็นผู้กระท า
เพียงเพ่ือให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน การที่จะอ่านให้เข้าใจนั้นผู้อ่านต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
การตีความ รู้ความสัมพันธ์ของค า ระดับประโยค มีความรู้รอบตัวด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีลักษณะเนื้อหาที่อ่าน นอกจากนี้ผู้อ่านต้องมีเหตุมีผล และลีลาในการอ่านอีกด้วย 

จากการศึกษาความหมายของการอ่านตามทัศนะของนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือทักษะที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างภาษากับความคิดของผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านท าหน้าที่เป็นผู้รับสารและตีความภาษา ข้อความ หรือ 
เนื้อเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านนี่เองที่จะต้องเป็นผู้สร้างความหมายระหว่างการอ่าน ซึ่งเรียกว่ากระบวนการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ส่งผ่านระหว่างกันคือระหว่างผู้อ่านและตัวบท  (Transaction) การที่ผู้อ่านจะเข้าใจ
สารได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด โดยการตีความ
หรือการสร้างความหมายจากการอ่านนั้น อาจต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน ตาม
หลักทักษะการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  
 

2.2. ความส าคัญและประโยชน์ของการอ่าน 

 การอ่านเป็นบ่อเกิดแห่งองค์ความรู้ต่างๆ ถือว่าเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง เพราะการอ่านเป็น
กระบวนการเรียนรู้แล้วได้เนื้อหาสาระมากกว่าวิธีการอื่น  เพราะต้องใช้สมาธิในการพิจารณาสิ่งที่อ่าน
อย่างตั้งใจ ดังนั้นการอ่านจึงมิใช่เพียงเป็นการรับสารเท่านั้น  หากแต่เป็นกระบวนการทางความคิดที่
ซับซ้อน  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ดังนี้ 

(ดนยา วงศ์ธนะชัย, 2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ไว้ดังนี้  
1. การอ่านช่วยให้เกิดความรู้ทางวิชาการ การอ่านมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาเล่าเรียน

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา แม้ว่าการแสวงหาความรู้ ใน
ห้องเรียนได้จากครูผู้สอนโดยตรง แต่ผู้เรียนจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้จากการอ่านด้วยตนเอง อัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจ ทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ กว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
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2. การอ่านช่วยพัฒนาอาชีพ การอ่านท าให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถ
น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพของตนให้เจริญก้าวหน้า  

3. การอ่านช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การอ่านท าให้ทราบถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของ
โลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งบันดาลใจให้ผู้อ่านน าความรู้ความคิดเหล่านั้น มามีส่วน
สัมพันธ์กับการท างานและชีวิตประจ าวัน  

4. การอ่านช่วยพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงาม การอ่านถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนที่มีคุณค่า
อย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือวรรณคดี สารคดี นวนิยาย หนังสือธรรมะ นอกจาก
จะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจและความรู้แล้ว ยังช่วยพัฒนาจิตใจให้เกิด ความเมตตาอารี 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อีกด้วย  

5. การอ่านช่วยอ านวยประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ป้องกันและแก้ปัญหาบางอย่างได้  
6. การอ่านช่วยให้ผู้อ่านมีบุคลิกภาพเหมาะสม ช่วยให้มนุษย์มีความรู้และเกิดปัญญา 

(เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์, 2541) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้สรุปได้ว่า การอ่านจะช่วย
ให้การเรียนหรือการประกอบอาชีพมีความส าเร็จสมปรารถนา และการอ่านที่ดีช่วยให้เป็นข้อ
ได้เปรียบกว่าบุคคลอ่ืน 

วราภรณ์ สามโกเศศ (2554: 8) การอ่าน มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ทั้งนี้แล้วการอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้
ทราบว่ามนุษย์เกิดการเรียนรู้และรับรู้  

วัลลภ  ตังคณารักษ์ (2546: 5) ได้ให้ทัศนะว่า หนังสือส่วนใหญ่จะมีค าสอนแฝงไว้อยู่ตลอด  
ผู้เขียนจะถ่ายทอดประสบการณ์ออกมา  ผู้อ่านจะเรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือนั้นได้มาก  อาจจะ
เรียนรู้รูปแบบบุคลิกภาพหรือค าสอนของคนนั้นไปโดยไม่รู้ตัว  การเรียนรู้จึงเป็น “ประทีป”  ส าคัญที่
จะส่งน าทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง “การอ่าน” จึงเป็นหัวใจส าคัญของ “การพัฒนาชาติ”  นั่นเอง  

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 1) กล่าวว่า การอ่านเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้
ศึกษาความรู้ให้กับตนเองตลอดมาการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การรู้
และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงจ าเป็นส าหรับผู้อ่านทุกคน การฝึกอ่านอยู่เสมอ จะช่วยให้เกิดความช านาญ
และมีความรู้อย่างกว้างขวาง  ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็น
ผู้จัดเตรียมให้อีก ทั้งยังต้องผสมผสานความสนใจของผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ 

กล่าวโดยสรุปในความคิดเห็นของผู้วิจัย ได้นิยามของความหมายประโยชน์ของการอ่านว่า 
การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ผู้อ่านจึงต้องฝึกฝนเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิชาชีพของตนเอง
และเผยแพร่ไปยังผู้อื่นในท่ีสุด 
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2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

จุดมุ่งหมายของการอ่านย่อมมีความแตกต่างกันระหว่างบุคล ซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งหรือ
การอ่านครั้งหนึ่งๆ นั้นผู้อ่านย่อมมีจุมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ จึงมีนักการศึกษา
เสนอแนะจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้หลายประการ ดังนี้ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 5-6) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของการอ่านดังนี้ 
1. ตอบสนองอารมณ์ที่ผู้อ่านสนใจ เช่น การอ่านเพ่ือความบันเทิงหรือพักผ่อน การอ่าน

เพ่ือหาความรู้ ซึ่งการอ่านนั้นผู้อ่านต้องมีพ้ืนฐานในการอ่านพอสมควร ต้องอาศัยทักษะในการจับ
ใจความส าคัญของเรื่องได้ มีการจดบันทึกเพ่ือช่วยเตือนความจ าในขณะอ่าน การเน้นหนักค าเพ่ือช่วย
จ าค ายากในขณะอ่าน หรืออาจเป็นการเน้นค าที่เป็นประโยค หรือ วลีที่ส าคัญของเรื่องก็ได้ ในบางครั้ง
ผู้อ่านอาจต้องอาศัยการท่องจ า การอ่านเป็นการเสริมทักษะความคิดของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เมื่อ
ผู้อ่านมีความเข้าใจเรื่องที่อ่านแล้ว ในขณะอ่านหรือก่อนอ่านต้องฝึกการตั้งค าถามให้ตัวเองเพ่ือที่จะได้
ค้นหาค าตอบให้ตนเองได้เมื่ออ่านจบแล้ว 

2. ช่วยให้พบกับความต้องการในชีวิตประจ าวัน เพราะการอ่านจะช่วยชดเชยอารมณ์ที่
ขาดหายไป และช่วยตอบสนองความต้องการในส่วนของอารมณ์หรือความรู้สึก ที่ต้องการติดตามเรื่อง
ที่ได้รับฟังจากผู้อื่น 

3. ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยแนวทางจากเรื่องท่ีอ่าน 
4. ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น 
5. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมอง 
6. ช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถใช้ประกอบการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
7. รู้จักสถานที่ที่ไม่สามารถเดินทางไปเยือนแต่สามารถหาประสบการณ์ได้จากการอ่าน 
8. มีความคิดเป็นอิสระในการเลือกเรื่องที่จะอ่าน มีความเฉลียวฉลาดโดยอาศัยความรู้

และแนวคิดจากการอ่านไปสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นได้ 
9. เป็นการใช้เวลาพักผ่อน 
10. ช่วยให้เกิดความสนใจเรื่องใหม่ ๆ 
11. ส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่านจากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น 

(กานต์มณี ศักดิ์เจริญ, 2546) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
1. อ่านเพ่ือความรู้คนเราต้องการให้ความรู้ของตนเองเจริญงอกงามขยายขอบเขตออกไป

จากที่มีอยู่เดิมต้องการรู้ในสิ่งที่เป็นปัญหาไม่เข้าใจต่างๆการอ่านจึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ
แขนงต่างๆเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นนักปราชญ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพ่ือเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตนเองดีขึ้นเพ่ือรู้ความเป็นไปในโลกสถานที่ที่ห่างไกลคนที่
แปลกเผ่าแปลกพันธุ์และวัฒนธรรมที่ต่างออกไปเพ่ือเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จาก
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนและเพ่ือทราบข่าวความเคลื่อนไหวของ
สังคมท่ีตนอยู ่

2. อ่านเพ่ือให้เกิดความคิดการอ่านวัสดุสิ่งพิมพ์ที่แสดงทรรศนะต่างๆ ได้แก่บทวิจารณ์
บทความวิจัยต่างๆจะช่วยให้ทรรศนะของผู้อ่านกว้างขวางขึ้นการอ่านในลักษณะนี้เป็นการอ่านเพ่ือท า
ความเข้าใจแนวคิดที่ส าคัญการจัดล าดับขั้นแนวความคิดของผู้เขียนพิจารณาเหตุผลและแรงจูงใจใน
การเขียนเรื่องนั้นๆขึ้นเป็นการปลูกฝังนิสัยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3. อ่านเพ่ือความบันเทิงสภาวะแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจิตใจอารมณ์และร่างกายของมนุษย์
เป็นอันมากบางครั้งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายการอ่านหนังสือที่เนื้อหาสาระไม่เป็นวิชาการนักจะช่วย
ให้เกิดความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้ความคิดได้มีความสุขกับความไพเราะของภาษาเป็นการผ่อน
คลายอารมณ์ตึงเครียด 

4. การอ่านเพ่ือสนองความต้องการอ่ืนๆมนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติคือ
ต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการการยอมรับจากลุ่มเพ่ือนการมีหน้ามีตาความนับถือในสังคม
ต้องการความส าเร็จในชีวิตซึ่งในชีวิตจริงทุกคนจะสมปรารถนาทุกประการการอ่านจะช่วยชดเชยให้ได้
การอาศัยหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์นี้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปหาวิธีการชดเชยวิธีอ่ืนผู้อ่านมัก  ใช้หนังสือ
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเพ่ือสร้างบุคลิกภาพขยายขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหม่หา
งานอดิเรกใหม่ๆ เตรียมตัวหาเหตุผลสนับสนุนแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของตนหรือหาข้อโต้แย้งที่มี
เหตุผล เพ่ือแสดงความคิดเห็นคัดค้านเพ่ือสนองอารมณ์บางอย่างในขณะนั้นหรือสร้างอารมณ์ที่
ต้องการบางครั้งก็อยากรู้เรื่องใหม่แนวทางใหม่เพ่ือเข้าใจตนเองและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการด ารงชีวิต 

(สมพร  แพ่งพิพัฒน์, 2547) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
1. การอ่านเพื่อความรู้ เป็นการอ่านเพื่อค้นหาค าตอบของสิ่งที่ต้องการเพ่ือน าไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ เช่น การอ่านต าราเรียน การอ่านงานวิจัย วารสารเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
2. การอ่านเพ่ือความบันเทิง เป็นการอ่านเพ่ือการพักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ผู้อ่าน เช่น 

การอ่าน นิทาน การ์ตูน นวนิยาย เป็นต้น 
3. การอ่านเพ่ือความแปลกใหม่ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องการหาแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับ

ตนเอง เพ่ือให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น การอ่าน ตาราอาหาร หนังสืองานฝีมือ งาน
บ้าน งานประดิษฐ์ เป็นต้น 

4. การอ่านเพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพ เป็นการอ่านเพ่ือก่อให้เกิดความรู้ ความคิดและ
ทัศนคติที่ดี ผู้อ่านที่มีความรู้จากการอ่านมากและเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงถือว่าการอ่านช่วยพัฒนา
และปรับปรุงบุคลิกภาพของคนได้ 

5. การอ่านเพ่ือพัฒนาอาชีพ เป็นการอ่านเพ่ือหาความรู้ เพ่ิมพูนความรู้ให้กับสายงาน 
อาชีพที่ตนเองปฏิบัติ ให้เกิดความรู้จนเป็นทักษะที่ช านาญ และสามารถพัฒนางานพัฒนาตนเองได้ 
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(สมพร  จารุนัฏ, 2549) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่าการตั้งค าถามแบบเปิดว่า
ใครท าอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นวิธีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านที่ดีเวลาอ่านเรื่องอะไร  ก็ตามควร
พยายามแปลงหัวเรื่องเป็นค าถามให้ติดเป็นนิสัยบางคนอาจเขียนค าถามไว้ข้างๆ หัวข้อเรื่องการตั้ง
ค าถามก่อนการอ่านในลักษณะเช่นนี้ช่วยให้เรามีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการอ่าน คือ การอ่านเป็นทักษะที่ช่วยเพ่ิมพูน
ความรู้ ความคิดการวิเคราะห์ การพัฒนาอาชีพ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง หรือความ
เพลิดเพลินใจ นั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและความสนใจของผู้อ่าน 

 

2.4 หลักการสอนอ่าน  

นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอหลักการและขั้นตอนในการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจไว้ ใน
หลายทัศนคติ ดังนี้ 

(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540) กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน ดังนี้ 
1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นการสร้างความสนใจและปูพ้ืนความรู้ในเรื่องที่จะ

อ่าน ได้แก่ การคาดคะเนเรื่องที่จะอ่าน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงความรู้เดิม แล้วน ามาสัมพันธ์
กับเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนอาจถูกหรือผิดก็ได้ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทโดยดูจาก
ประโยคข้างเคียงหรือรูปภาพ และการแสดงท่าทาง 

2. ขั้นระหว่างการอ่าน (While-Reading) เป็นการท าความเข้าใจโครงสร้างเนื้อความใน
เรื่องที่อ่าน กิจกรรมที่ควรจัดได้แก่ การล าดับเรื่อง โดยการตัดเรื่องออกเป็นส่วนๆ อาจเป็นย่อหน้า
หรือประโยคก็ได้แล้วให้ผู้เรียนล าดับข้อความกันเอาเอง แล้วเล่าเรื่องโดยสรุป 

3. ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนกิจกรรมที่
น ามาจัดอาจจะเป็นการถ่านโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้ก าหนดการสอนอ่านไว้หลักสูตรภาษาอังกฤษ และเสนอ
ล าดับขั้นตอนการสอนอ่านไว้ 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 : กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-Reading Activities) ผู้สอนสามารถท ากิจกรรมที่
จะกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการอยากรู้ และสนใจในสิ่งที่ก าลังอ่าน และสร้างแนวทางในการคิดหาความรู้
ใหม่โดยใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่น เกม เพลง การสาธิต การแสดงใบ้ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 : กิจกรรมขณะอ่าน (While-Reading Activities) เป็นการน าเสนอเรื่องที่จะอ่าน
เป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถอ่านได้ทั้งแบบออกเสียง และอ่านในใจ ขั้นตอนนี้มีจุดใหญ่ตรงสร้าง
กระบวนการคิดด้วยวิธีการต่างๆ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการตั้งค าถาม เพ่ือตรวจสอบ ความเข้าใจของ
ผู้เรียน ค าถามนั้นจะต้องใช้เวลา เพียงพอในการคิดหาค าตอบได้ด้วยตนเอง แลการถามจะต้องใช้
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รูปแบบการถามถึงข้อมูลย้อนกลับ และความรู้เพ่ิมขึ้นทีละนิด ใช้ค าย้ าเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเป็น
ระยะๆ 

ขั้นที่ 3 : กิจกรรมหลังอ่าน (Post-Reading Activities) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอน
อ่าน มีจุดประสงค์เพ่ือย้ าความเข้าใจของเรื่องที่อ่านให้มากขึ้น และสร้างความประทับใจในสิ่งที่เรียน 

(วิสาข์ จัติวัตร์ , 2543) ได้กล่าวว่า การสอนอ่านคือกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน
สามารถอ่านเนื้อหาได้ด้วยความเข้าใจ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการสอนอ่านนี้คือ ช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาจากการที่ต้องได้รับการสอนจากครู ไปสู่ภาวะที่สามารถอ่านได้เองอย่างอิสระจุดประสงค์ของ
การสอนทั้ง 3 ระยะมีดังนี้ 

1. การสอนก่อนการอ่าน (Pre-Reading Instruction) ช่วยให้นักเรียนได้วางแผนการ
เรียนของตน 

2. การสอนระหว่างการอ่าน (During-Reading Instruction) ช่วยให้นักเรียนได้ควบคุม
การเรียนการสอน 

3. การสอนหลังการอ่าน (Post-Reading Instruction) ช่วยให้นักเรียนได้ประเมินการ
เรียนรู้ของตน 

กิจกรรมการสอนอ่านนี้ตรงตามแนวคิดการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ในการเรียนรู้โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เดิมและความเข้าใจใหม่ที่ได้จากการอ่าน นอกจากนี้ยังมีโอกาสใช้ความรู้และทักษะใน
ระดับต่ า เช่น การเรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และทักษะในระดับสูง เช่น การบูรณาการข้อมูล การจับ
ใจความส าคัญ เป็นต้น การสอนแนวปฏิสัมพันธ์ มีขั้นตอนการสอนและจุดประสงค์ดังนี้ ขั้นตอนการ
สอนอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ 

1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading Phase)  
1.1 กระตุ้นและพัฒนาประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน ความรู้ในที่นี้อาจ

เป็นความรู้ทั่วไป หรือความรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน หรือเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เขียน หรืออ่านเรื่องนั้นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่อง ครูควรสร้างสะพาน หรือสิ่งที่เชื่อม
ระหว่างสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว และสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไป ครูอาจเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่
นักเรียนขาดความรู้เดิมในเรื่องนั้น เช่น ภาพยนตร์ หรือหนังสืออ่านง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่
จะเรียน 

1.2  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของบทอ่าน นักเรียนจะได้รับประโยชน์ถ้ามีความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างของบทอ่าน เพราะจะท าให้เข้าใจดีขึ้น ครูจึงควรเสริมความรู้ด้านนี้โดยให้นักเรียน
ทราบว่าบทอ่านนั้นมีโครงสร้างอย่างไร เช่น โครงสร้างการเล่าเรื่อง การเปรียบเทียบ หรือบอกเหตุ
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และผล เป็นต้น ครูอาจช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับค าชี้แนะโครงสร้าง เช่น because, as 
a result บอกความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น 

1.3 สอนค าศัพท์ส าคัญๆ ครูควรเลือกค าศัพท์ที่ส าคัญๆ เกี่ยวเนื่องกับความคิดรวบยอด
ส าคัญๆ ในเรื่องนั้นมาสอน จากผลการวิจัยพบว่าบทเรียนหนึ่งๆ ควรสอนค าศัพท์ใหม่ ประมาณ 3-6 
ค า ที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้นเท่านั้น จึงจะประสบความส าเร็จการสอนศัพท์จ านวนมาก
เกินไป อาจท าให้ผู้เรียนสับสนเนื่องจากมีความจ ากัดในการเรียนรู้ 

1.4 ให้นักเรียนมีจุดประสงค์ในการอ่าน จุดประสงค์ในการอ่านนี้ อาจมาจากครูหรือ
นักเรียนสร้างขึ้น จุประสงค์การอ่านนี้จะช่วยให้นักเรียนควบคุมทิศทางในการอ่านได้ดีขึ้นและสามารถ
ประเมินความเข้าใจของตนเองหลังการอ่านอีกด้วย 

2. ขั้นการอ่าน (The Reading Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้กระบวนการความรู้ความ
เข้าใจ (The Cognitive Process) เพ่ือท าความเข้าใจกับบทอ่าน เช่น การคัดเลือกข้อมูลในบทอ่านที่
ตรงจุดประสงค์ในการอ่านและจัดรวบรวมข้อมูล โดยพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประโยค
ต่างๆ หรือหาโครงสร้างของบทอ่าน ในขั้นตอนนี้ครูอาจปล่อยให้นักเรียนอ่านอย่างอิสระ เมื่อนักเรียน
ต้องการความช่วยเหลือครูอาจช่วยให้นักเรียนได้อ่านตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

3. ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading Phase) มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
3.1 อภิปรายจุดประสงค์การอ่านที่ตั้งไว้ ครูช่วยให้นักเรียนประเมินความสามารถในการ

อ่านของตนเองว่าตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
3.2 ช่วยให้นักเรียนจัดระบบและเรียบเรียงข้อมูลจากบทอ่าน ครูช่วยให้นักเรียนมีระบบ

ในการจัดข้อมูลซึ่งท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถบูรณาการข้อมูลใหม่เข้ากับ
ความรู้เดิมได้อย่างมีความหมาย อาจเป็นในรูปของแผนภูมิความหมาย ตาราง หรือ แผนผัง เป็นต้น 

3.3 ช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ตนเอง ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
อ่านหรือไม่ สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือไม่ โดยไม่เน้นที่คะแนน หรือ ผิด-ถูก 

3.4 ช่วยให้นักเรียนบูรณาการข้อมูลจากบทอ่านเข้ากับความรู้เดิม โดยตรวจสอบว่าข้อมูล
ที่ได้จากการอ่านแตกต่างไปจาก ความรู้เดิมที่มีอยู่ในขั้นก่อนอ่านหรือไม่ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

3.5 ให้โอกาสนักเรียนในการน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตจริง ในขั้นแรกครูต้อง
แนะแนวทางในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว หลังจากที่นักเรียนช านาญมากขึ้นจะสามารถตัดสินใจได้
ด้วยตนเองว่า ข้อมูลนั้นมีประโยชน์และความส าคัญอย่างไร ข้อดีของกิจกรรมการสอนอ่านนี้ เปิด
โอกาสให้ครูได้เลือกใช้กลวิธีต่างๆ ในการสอนอ่าน เช่น KWL การใช้แผนภูมิความรู้ และการตั้ง
ค าถามที่สัมพันธ์กับค าตอบ การสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นการอ่านเอาใจความส าคัญของเรื่อง และหา
ค าตอบที่ก าหนดไว้ตามเรื่องที่อ่านเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ เป็นต้น ซึ่งครูสามารถเลือกใช้กิจกรรม
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และขั้นตอนการสอนอ่านต่างๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้
กิจกรรมการสอนอ่านบรรลุวัตถุประสงค์การอ่านท่ีครูผู้สอน หรือ นักเรียนก าหนดไว้ 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด (2544) การอ่านภาษาอังกฤษ มี 2 ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียง 
(Reading aloud) และ การอ่านในใจ (Silent Reading ) การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อฝึกความ
ถูกต้อง (Accuracy) และความคล่องแคล่ว ( Fluency) ในการออกเสียง ส่วนการอ่านในใจเป็นการ
อ่านเพ่ือรับรู้และท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่านซึ่งเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ในขณะที่การอ่านจะใช้
การรับรู้จากตัวอักษรที่ผ่านสายตา ทักษะการอ่านภาษา อังกฤษเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียน
เกิดความช านาญและมีความสามารถเพ่ิมพูนขึ้นได้ ด้วยเทคนิควิธีการโดยเฉพาะ ครูผู้สอนจึงควรมี
ความรู้และเทคนิคในการสอนทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้การอ่านแต่ละลักษณะประสบ
ผลส าเร็จขั้นตอนการสอนทักษะการอ่าน มีลักษณะเช่นเดียวกับขั้นตอนการสอนทักษะการฟัง โดย
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมน าเข้าสู่การอ่าน (Pre-Reading) กิจกรรมระหว่างการอ่าน หรือ 
ขณะที่สอนอ่าน (While-Reading) กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-Reading) แต่ละกิจกรรมอาจใช้
เทคนิค ดังนี้ 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่การอ่าน (Pre-Reading) การที่ผู้เรียนจะอ่านสารได้อย่างเข้าใจ ควรต้อง
มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับสารที่จะได้อ่าน โดยครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมน าให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลบางส่วน
เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท ก่อนเริ่มต้นอ่านสารที่ก าหนดให้ โดยทั่วไป มี 2 ขั้นตอน คือ 

1.1 ขั้น Personalization เป็นขั้นสนทนา โต้ตอบ ระหว่างครู กับผู้เรียน หรือ ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน เพ่ือทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน 

1.2 Predicting เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน โดยอาจใช้รูปภาพ 
แผนภูมิ หัวเรื่อง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้อ่าน แล้วน าสนทนา หรือ อภิปราย หรือ หาค าตอบ
เกี่ยวกับภาพนั้น ๆ หรือ อาจฝึกกิจกรรมที่เกี่ยวกับค าศัพท์ เช่น ขีดเส้นใต้ หรือวงกลมล้อมรอบ
ค าศัพท์ในสารที่อ่าน หรือ อ่านค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวทางว่าจะได้
อ่านสารเกี่ยวกับเรื่องใด เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการอ่าน และค้นหาค าตอบ
ที่จะได้จากการอ่านสารนั้นๆ หรือ ทบทวนค าศัพท์จากความรู้เดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะปรากฏในสารที่จะได้
อ่าน โดยอาจใช้วิธีบอกความหมาย หรือท าแบบฝึกหัดเติมค า ฯลฯ 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน หรือ กิจกรรมขณะที่สอนอ่าน (While-Reading) เป็นกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่อ่านสารนั้น กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการอ่าน แต่เป็นการ “ฝึก
ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ” กิจกรรมระหว่างการอ่านนี้ ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะอ่ืนๆ เช่น การฟัง หรือ การเขียน อาจจัดกิจกรรมให้พูดโต้ตอบได้บ้างเล็กน้อย 
เนื่องจากจะเป็นการเบี่ยงเบนทักษะที่ต้องการฝึกไปสู่ทักษะอื่นโดยมิได้เจตนา กิจกรรมที่จัดให้ในขณะ
ฝึกอ่าน ควรเป็นประเภทต่อไปนี้ 
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2.1 Matching คือ อ่านแล้วจับคู่ค าศัพท์ กับ ค าจ ากัดความ หรือ จับคู่ประโยค เนื้อเรื่อง  
กับภาพ แผนภูม ิ

2.2 Ordering คือ อ่านแล้วเรียงภาพ แผนภูมิ ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน หรือ เรียงประโยค 
(Sentences) ตามล าดับเรื่อง หรือเรียงเนื้อหาแต่ละตอน (Paragraph) ตามล าดับของเนื้อเรื่อง  

2.3 Completing คือ อ่านแล้วเติมค า ส านวน ประโยค ข้อความ ลงในภาพ แผนภูมิ 
ตาราง ฯลฯ ตามเรื่องท่ีอ่าน 

2.4 Correcting คือ อ่านแล้วแก้ไขค า ส านวน ประโยค ข้อความ ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง
ที่ได้อ่าน 

2.5 Deciding คือ อ่านแล้วเลือกค าตอบที่ ถูกต้อง (Multiple Choice) หรือ เลือก
ประโยคถูกผิด (True/False) หรือ เลือกว่ามีประโยคนั้นๆ ในเนื้อเรื่องหรือไม่ หรือ เลือกว่าประโยค
นั้นเป็นข้อเท็จจริง (Fact) หรือ เป็นความคิดเห็น (Opinion) 

2.6 Supplying/identifying คือ อ่านแล้วหาประโยคหัวข้อเรื่อง (Topic Sentence) 
หรือสรุปใจความส าคัญ (Conclusion) หรือจับใจความส าคัญ (Main Idea) หรือตั้งชื่อเรื่อง (Title) 
หรือย่อเรื่อง (Summary) หรือ หาข้อมูลรายละเอียดจากเรื่อง (Specific Information) 

3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาใน
ลักษณะทักษะสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นจากการอ่าน ทั้งการฟัง การพูดและการเขียน ภายหลังที่ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างการอ่านแล้ว โดยอาจฝึกการแข่งขันเกี่ยวกับค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ จากเรื่องที่ได้
อ่าน เป็นการตรวจสอบทบทวนความรู้ ความถูกต้องของค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ หรือฝึก
ทักษะการฟังการพูดโดยให้ผู้เรียนร่วมกันตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วช่วยกันหาค าตอบ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับสูง อาจให้พูดอภิปรายเกี่ยวกับอารมณ์หรือเจตคติของผู้เขียนเรื่องนั้น หรือฝึกทักษะการ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้อ่าน เป็นต้น 

 Canavan and Hechman (อ้างถึงใน สมุทร เซ็นเชาวนิช , 2530: 17) ได้กล่าวถึงการสอน
อ่านที่คล้ายคลึงกับข้ันการสอนอ่าน SQ3R ว่ามีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นส ารวจ (Survey) คือ ผู้อ่านจะต้องส ารวจรายละเอียดต่างๆ ของเนื้อเรื่องที่จะอ่าน 
เช่น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ตัวพิพม์เอน เป็นต้น 

2. ขั้นตั้งค าถาม  (Question) ผู้อ่านจะตั้งค าถามจากเนื้อหา เช่น อาจดัดแปลงจากหัวข้อ
เป็นรูปค าถาม 

3. ขั้นอ่าน (Read) ขั้นนี้เป็นการอ่านแบบเข้ม (Intensive Reading) คือ การอ่านให้เข้าใจ
สาระส าคัญ และรวบรวมข้อเท็จจริงของสิ่งที่อ่านได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นการอ่านเพ่ือหาค าตอบ 
ในขณะที่อ่านอาจใช้ดินสอ หรือปากกาขีดเส้นใต้ หรือท าเครื่องหมายก ากับเนื้อหาที่อ่านหรือบันทึกย่อ 
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4. ขั้นระลึก (Recall) เมื่อได้ข้อเท็จจริง และสาระส าคัญแล้ว ผู้อ่านต้องน าไปใช้ในรายงาน 
หรือการสอบดังนั้น จึงควรมีการระลึกถึงสาระส าคัญที่อ่านบ่อยๆ 

5. ขั้นทบทวน (Review) ก่อนที่รายงานหรือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน ควรจะมีการ
ทบทวนบันทึกย่ออีกครั้ง เพ่ือสร้างความม่ันใจ 

Williams (1986: 85) เสนอล าดับขั้นการสอนอ่านไว้ 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมี
จุดประสงค์ ดังนี้  

1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) มีจุดประสงค์เพ่ือ 

 เพ่ือแนะน าและกระตุ้นความสนใจในหัวเรื่อง  

 เพ่ือชักจูงให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนด้วยการให้เหตุผลส าหรับการอ่าน 

 เพ่ือเตรียมตัวในด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง 
2. ขั้นการอ่าน (While-Reading) ขั้นตอนนี้เน้นที่เนื้อเรื่องที่จะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียน 

 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของงานเขียนหรือเนื้อความที่จะอ่าน 

 เพ่ือช่วยขายความเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน 
3. ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 

 สามารถถ่ายโอนความรู้ ความคิดในเรื่องท่ีอ่านไปแล้วได้ 

 สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับความรู้ ความสนใจ หรือความคิดเห็นผู้เรียนได้ 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า หลักการสอนอ่าน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางหรือรูปแบบในการวางแผน

เพ่ือสร้างแผนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเป้าหมาย มี
หลักการคิดในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ จนสามารถท าให้งานสอนที่วางไว้มี
ประสิทธิภาพ จนสามารถส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการสอนอ่านที่มี
ประสิทธิภาพของครูตามกระบวนการสอน่านอย่างเป็นระบบแบแผน ซึ่งครูสามารถควบคุม และ
ประเมินการอ่านของนักเรียนได้ตามขั้นตอนการสอนอ่านที่ครูก าหนด ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ
ในการอ่านได้อย่างอย่างมีประสิทธิผลชัดเจน หรือ หากเกิดปัญหาในขั้นตอนการอ่านใด ครูสามารถ
บันทึกผลกาสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และหาวิธีการหรือแนวทางในการสอนอ่ าน
รูปแบบอื่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 
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2.5 กลวิธีในการพัฒนาทักษะการอ่าน 

กลวิธีการอ่านเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้อ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการอ่านมี
กลวิธีที่ควรพิจารณา ดังนี้  
 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ได้ให้ค าอธิบายว่า 

1. การมองภาพรวม (Previewing) คือ การทบทวนชื่อเรื่อง หัวข้อหลัก และข้อความใต้
ภาพ เพื่อที่จะสรุปโครงสร้างและเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน 

2. การคาดการณ์ (Predicting) คือ การใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชา เพ่ือที่จะคาดการณ์
เกี่ยวกับเนื้อหาและค าศัพท์และตรวจสอบความเข้าใจ การใช้ความรู้ของรูปแบบของสารและ
จุดประสงค์เพ่ือที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างปริเฉท การใช้ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือที่จะ
คาดการณ์ลีลาการเขียน ค าศัพท์และเนื้อหา 

3. การอ่านคร่าว ๆ (Skimming) และการอ่านเร็ว (Scanning) คือ การส ารวจเนื้อหา
เพ่ือที่จะหาใจความส าคัญ ระบุโครงสร้างของเรื่อง การคาดการณ์ยืนยันและการคาดการณ์ค าถาม 

4. การเดาจากบริบท (Guessing from Context) คือ การใช้ความรู้เดิมในเรื่องของ
เนื้อหาวิชาและความคิดในเรื่องที่อ่านเป็นตัวชี้แนะต่อความหมายของค าที่ไม่คุ้นเคย แทนที่จะหา
ความหมายของค าจากพจนานุกรม 

5. การถอดความ (Paraphrasing) คือ การทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน 
เมื่อถึงตอนสุดท้ายของแต่ละตอน โดยการเรียบเรียงข้อความใหม่ 

นอกจากนี้ นักการศึกษาหลายท่านแสดงทัศนะเกี่ยวกับกลวิธีที่พัฒนาการอ่าน ดังนี้
Anderson (1985: 82 - 83) ได้จ าแนกกลวิธีที่ใช้ในการอ่านเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. กลวิธีการอ่านด้วยความรู้ความคิด (Cognitive Reading Strategies) ประกอบด้วย

กลวิธี ดังต่อไปนี้ 
1.1 การท านายเนื้อหาต่อไปของบทอ่าน 
1.2 การใช้พื้นความรู้เดิมช่วยเดาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้จัก 

2. กลวิธีการอ่านด้านอภิปัญญา (Metacognitive Reading Strategies) ด้วยกลวิธี 
     2.1 การตั้งเป้าหมายเพ่ือช่วยก าหนดขอบเขตสิ่งที่ส าคัญในการอ่าน 

2.2 การประเมินสิ่งที่เรียนรู้และความเข้าใจในการอ่าน 
3. กลวิธีการอ่านแบบทดแทน (Compensating Reading Strategies) ประกอบด้วยกลวิธี 

ดังต่อไปนี้ 
3.1 การจดข้อความเพ่ือช่วยระลึกรายละเอียดที่ส าคัญของบทอ่าน 
3.2 การใช้การเคลื่อนไหวร่างกายให้จ าข้อมูลที่อ่านได้ 

Cohen (1998) ยังได้เสนอกลวิธีที่พัฒนาทักษะการอ่านไว้ ดังนี้ 
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1. เข้าใจจุดประสงค์ของการอ่าน (Understanding the Purpose) ผู้อ่านจ าเป็นต้องมี
เหตุผลส าหรับการอ่าน ซึ่งช่วยในการตัดสินใจ ประเภทของการอ่านที่ต้องการใช้ เช่น การอ่านคร่าวๆ 
(Skimming) หรืออ่านเพื่อหาส่วนที่ส าคัญ (Scanning) ในเนื้อเรื่อง เป็นต้น 

2. ใช้ตัวรวบรวม (Advance Organizer) คือ องค์ประกอบของข้อความที่ช่วยให้ผู้อ่าน
สร้างความคาดหวังเก่ียวกับเนื้อหา ประกอบด้วย 

 2.1 การหาหัวเรื่องหลัก (Titles) และหัวเรื่องรอง (Subtitles) 
   2.2 การหาภาพประกอบ 
   2.3 การหาโครงสร้างของเนื้อเรื่องที่อ่านว่าเป็นรูปแบบใด เช่น จดหมาย นวนิยาย เป็นต้น 

3. ใช้องค์ความรู้เดิม (Use Your Background Knowledge) ผู้อ่านควรจะน าความรู้เดิม
มาใช้ในการอ่าน ผู้อ่านจะพบว่าง่ายและคุ้นเคยกับเรื่องที่อ่าน เพราะผู้อ่านสามารถเดาความหมาย
ของค าศัพท์ที่ไม่รู้ได้ 

4. ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Use Your Linguistic Knowledge) ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ทางภาษา เช่น การวิเคราะห์ค า การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของ
ข้อวามในกระบวนการอ่าน 

5. เดาความหมายจากค าที่ ไม่รู้มาก่อน (Try to Guess the Meaning of Unknown 
Words) เช่น การใช้บริบท (Context) ซึ่งหมายถึงที่มาก่อนและมาหลังค า หรือการมองหาหน้าที่ของ
ค า หรือส่วนประกอบของค า เช่น ค าอุปสรรค (Prefix) และปัจจัย (Suffix)  

6. สร้างการคาดเดา (Make Prediction) ผู้อ่านควรจะเดาว่าผู้เขียนจะเขียนอะไรต่อไป 
รวมทั้งอาจจะมีการตั้งค าถามเกิดขึ้นในใจ หรืออาจจะสร้างค าถามในขณะที่อ่าน 

7. ระบุใจความส าคัญ (Identify Main Idea)  
8. อ่านวลีอย่างกว้างๆ (Read in Broad Phrase) วลีในที่นี้หมายถึง กลุ่มของค าที่แสดง

ความคิด ผู้อ่านควรพยายามท าเป็นนิสัยในการกวาดสายตา เพ่ือหาข้อมูล เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์มากกว่าการอ่านค าต่อค า 

9. ใช้พจนานุกรมด้วยความระมัดระวัง (Use Dictionary with Care) ผู้อ่านไม่ควรใช้
พจนานุกรมบ่อยครั้งเกินไป เพราะจะรบกวนการอ่านหรือท าให้หันเหไปจากเรื่องที่อ่าน 

10. เขียนโครงร่าง (Write an Outline) โครงร่าง คือ แผนการหรือการรวบรวมของ
เนื้อหา ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อหลักและความคิด ในโครงร่างนั้น ความคิดโดยทั่วไปจะอยู่
ทางซ้าย รายละเอียดเฉพาะจะถูกย่อหน้าไว้ทางขวา 

11. ท าบันทึกย่อแบบ ที (Take Note on T-List) เมื่อผู้ อ่านก าลังเรียนรู้ข้อมูลใหม่ 
จ าเป็นต้องท าบันทึกย่อเพ่ือจะได้จดจ าข้อมูลนั้น โดยเขียนใจความหลักหรือมโนทัศน์ไว้ทางซ้ายมื อ
ของ T-List แล้วเขียนรายละเอียดของใจความหลักไว้ทางขวา 
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12. ท าสรุปย่อ (Make Ongoing Summaries) คือ การจ าแนกใจความหลักและใจความ
สนับสนุนจากรายละเอียดที่ไม่ส าคัญ 

13. เลือกกลวิธีที่ เหมาะสม (Choose Appropriate Strategies) ผู้อ่านต้องตระหนักถึง
กลวิธีที่หลากหลาย โดยที่ต้องวางแผน ตรวจสอบ ประเมินกลวิธีที่ใช้ และเลือกใช้กลวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

14. อ่านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น (Read English More) อ่านภาษาอังกฤษทุกวัน โดยท า
เป็นนิสัย โดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและตรงตามความสนใจ 

15. เรียนรู้ที่จะประเมินตนเอง (Learn to Assess Yourself) 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลวิธีในการพัฒนาทักษะการอ่าน เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้อ่านได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการการฝึกฝน และปฏิบัติ ในกระบวนการอ่าน เพ่ือให้การอ่าน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

2.6 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน นักวิชาการทางการอ่านต่างได้เสนอแนวคิดที่มีลักษณะ
แตกต่างกันไป  การศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการอ่านจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้เข้าใจกระบวนการอ่าน
ได้ดียิ่งขึ้น 

 
2.6.1. ทฤษฎีเน้นความสัมพันธ์ของข้อความ 
ทฤษฎีเน้นความสัมพันธ์ของข้อความ เป็นทฤษฎีที่เน้นความส าคัญของสาร หรือข้อมูล

เป็นหลัก ในข้อความหนึ่งจะมีใจความส าคัญซึ่งเมื่อผู้อ่านได้อ่านข้อมูลแล้วจะน าใจความส าคัญในแต่
ละข้อความมารวมกันให้ต่อเนื่อง แล้วท าความเข้าใจในข้อความนั้นอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ ทฤษฎีของ 
Trabasso, Chase and Clark และ Rumelhart ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (อ้างถึงใน ภิญโญ คล้ายบวร
,2537 : 13-19) 

2.6.1.1 ทฤษฎีของ Trabasso ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ผู้อ่านหรือผู้รับสาร ต่อจากนั้นจะท าการเปรียบเทียบโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม ทฤษฎีนี้ได้เน้นว่าระดับการอ่านของผู้อ่านจะไม่คงที่ ในขณะที่อ่านข้อความผู้อ่านจะ
ควบคุมเพียงโครงสร้างผิวเผิน จนกว่าสารที่รับรู้จะได้รับการเปรียบเทียบ ล าดับชั้นของการอ่านตาม
พ้ืนฐานทางทฤษฎีนี้จึงแบ่งเป็น 3 ขั้น 
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1. การรับสารโดยใช้สายตารับรู้ 
2. การใช้ประสบการณ์เดิม ความจริง และภาพ ท าการเปรียบเทียบกับสารที่ได้รับว่า

แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จัก ผู้อ่านจะอ่านทบทวน 2-3 ครั้ง จนกว่า
จะตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นค าตอบ 

3. ค าตอบที่ได้จากการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม หรือโดยอาศัยความรู้จาก
แหล่งอื่นมาช่วยตัดสินนั้น ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน 

2.6.1.2  ทฤษฎีของ Chase and Clark เป็นทฤษฎีที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของใจความที่อ่าน
กับประสบการณ์เดิม โดยมีขั้นตอนของการอ่านดังนี้ 

1. ผู้อ่านจะรับสารแล้วท าการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของจริง และภาพ ถ้าไม่
ตรงกับข้อมลูดังกล่าว หรือยังไม่มีความแน่ใจ ก็จะใช้วิธีอ่านซ้ าข้อความนั้น 
         2. สารที่ให้ความรูสึกในทางลบ จะใช้เวลาในการับรู้ไว แปละนาน หมายความว่า 
เมื่อรับรู้แล้วจะเก็บไว้นานกว่าสารที่ให้ความรู้สึกทางบวก ซึ่งระยะเวลาในการเก็บจะสั้นกว่า หรืออาจ
ลืมได้เร็วกว่าสารที่ให้ความรู้สึกทางลบ 
         3. ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และความหมายของค าที่จะได้รับการบันทึกไว้ในสมอง 

2.6.1.3  ทฤษฎีของ Rumelhart (1981 : 4-12) ได้กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการท างาน
ที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อน แต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กัน ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็จะท าให้การอ่านไม่สมบูรณ์ 

ผู้อ่านจะเริ่มต้นด้วยการอ่านสารโดยพิจารณารูปร่างของค าที่รู้จัก เพ่ือท าความเข้าใจ
ความหมาย ต่อจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความหมายของค ากับความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นการพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริง โดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของค า ความหมายการสะกดค า และชนิดของค า 
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแปลความของสารได้ หลักส าคัญของทฤษฎีนี้มีอยู่ 4 
ประการคือ 

1. การที่ผู้ อ่านจะได้รับรู้ว่าค านั้นเป็นค าชนิดใดต้องสังเกตหน้าที่ของค าที่มีอยู่
ใกล้เคียงในประโยคเดียวกันหรือในข้อความใกล้เคียงกันว่าค านั้นท าหน้าที่อย่างไร 

2. การที่ผู้อ่านจะรับรู้ความหมายของค าขึ้นอยู่กับความเข้าใจความหมายของค า
ใกล้เคียง อาจจะเป็นค าที่มาก่อนหรือหลังก็ได้จะเป็นแนวทางชี้แนะให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค า
ใหม่ได้เร็วขึ้น 

3. การที่ผู้อ่านจะรับรู้หน้าที่ของค านั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้อ่านเกี่ยวกับหน้าที่
ของค าอ่ืนที่มาก่อน หรือหลังค าใหม่ และเป็นแนวทางช่วยชี้แนะหน้าที่ของค าใหม่ให้ผู้อ่านเข้าใจ 

4. การที่ผู้อ่านจะเข้าใจความหมายของค าขึ้นอยู่กับการชี้แนะของค าบางค า 
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จะเห็นได้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะเน้นความสัมพันธ์ของค า ประโยคและข้อความ ผู้อ่านจะต้องรู้จัก
ความหมายของค า ชนิด หน้าที่ รูปร่าง และสะกดได้ จะช่วยให้เข้าใจความหมายของเรื่องราวทั้งหมด  

 
2.6.2   ทฤษฎีเน้นการวิเคราะห์ข้อความ 
 ทฤษฎีเน้นการวิเคราะห์ข้อความเป็นทฤษฎีที่เน้นความส าคัญขององค์ประกอบย่อย

ของประโยค ได้แก่ ประธาน กริยา กรรม และส่วนขยาย นอกจากนั้นยังต้องรู้จักค าชนิดต่างๆ เช่น
ค านาม สรรพนาม กริยา เป็นต้น การเข้าใจหน้าที่และความหมายที่แท้จริงจะช่วยให้เข้าใจความหมาย
ของข้อความหรือเรื่องที่อ่านซึ่งผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้แก่ Dawes และ Frederiken ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  2.6.2.1 ทฤษฎีของ Dawes ได้กล่าวว่า ข้อความหรือเรื่องราวที่ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงประโยคให้มีความเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนเป็นที่เข้าใจของผู้อ่าน ในลักษณะ
เช่นนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก ความสัมพันธ์ในที่นี้คือความเกี่ยวข้องของความหมายในแต่ละ
ประโยคนั่นเอง แม้บางครั้งประโยคแต่ละประโยคไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กัน หากผู้อ่านพยายาม
ดึงความหมายมาเก่ียวข้องกัน ก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ของประโยคได้ 
  2.6.2.2 ทฤษฎีของ Frederiken ทฤษฎีนี้ได้น าโครงสร้างทางหลักภาษาเป็นแกน
ส าหรับสร้างความ3เข้าใจในการอ่าน กล่าวคือ ผู้อ่านจ าเป็นต้องท าความเข้าใจความหมายของถ้อยค า
ในประโยค การเข้าใจหน้าที่ของค า การน าถ้อยค ามาเชื่อมโยง โดยอาศัยวิธีการทางหลั กภาษา ซึ่ง
โครงสร้างของประโยคจะประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม และส่วนขยายถ้าผู้อ่านเข้าใจโครงสร้าง
ทางหลักภาษาก็จะเข้าใจความหมายของประโยค ทฤษฎีนี้ยังกล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของเรื่องที่
ผู้อ่านมักจะพบเป็นส่วนมาก ดังนี้ 

1. แนวคิดของเนื้อเรื่องท่ีอ่านเป็นแนวคิดรวมตลอดเนื้อเรื่อง 
2. แนวคิดย่อย ๆ ของเนื้อเรื่องจะมีความสัมพันธ์กัน และเม่ือน ามารวมกันแล้ว 

สามารถสรุปรวมเป็นแนวคิดของเนื้อเรื่องท้ังหมดได้ 
3. บทสรุปผลรวมของแนวคิดแต่ละบท หากเนื้อเรื่องมีหลายตอนเพ่ือมิให้ผู้อ่าน 

สับสนผู้เขียนจึงมักมีบทสรุปไว้ตอนท้ายของบทด้วย 
 
2.6.3   ทฤษฎีเน้นชนิดของค าถาม (Kinds of Questions)  
ทฤษฎีเน้นชนิดของค าถามเป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการอ่าน

จากต่างประเทศ แล้ววิเคราะห์ในบริบทของโครงสร้างทางภาษา ซึ่งกล่าวได้ว่าการอ่านจะเกิด
ประโยชน์เมื่อเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยค าถามเป็นตัวชี้น าเพ่ือให้ทราบว่า เรา
ต้องการอะไรจากการอ่าน ค าถามจะก าหนดทิศทาง และวิธีการอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดคือ 
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  1. การอ่านเพ่ือจับใจความหรือประเด็นหลักๆ (main idea) เป็นค าถามที่ต้องค้นหา
ค าตอบอย่างคร่าวๆ เฉพาะประเด็นส าคัญ หรือเรียกว่า เป็นการอ่านเพ่ือจับประเด็นที่ส าคัญ
(skimming) จะต้องพิจารณาค าถามว่าเป็นลักษณะที่ต้องการค าตอบเป็นประเด็นส าคัญเท่านั้น เช่น
เรื่องท่ีอ่านเกี่ยวกับอะไร 

 2. การอ่านเพ่ือค้นหารายละเอียด (details)  จะพิจารณาจากค าถามว่า ถ้าไม่เป็น
ค าถามเพ่ือหาประเด็นหลักๆ ก็จะเป็นการถามหารายละเอียดหรือการค้นคว้าเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะ
ตอนนั้น  ๆจึงต้องใช้การตรวจสอบแบบการอ่านบทความเพ่ือชี้ไปที่ข้อมูลนั้น  ๆ(scanning) ก็จะได้ค าตอบโดยตรง 
 3. การอ่านเพ่ือ คิด วิเคราะห์ และตีความ ( implied or inferred) เป็นค าถามที่
ต้องการค าตอบที่ไม่มีอยู่ในบทความ ผู้ อ่านต้องวิเคราะห์จาก main idea และ  details เพ่ือศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น แล้วน ามาวินิจฉัยพร้อมสรุปและตัดสินอีกครั้งหนึ่ง จึงจะได้ค าตอบในลักษณะนี้ได้ 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

 

3.1 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้  มนุษย์ได้ใช้วิธีเขียนบันทึกความทรงจ าและ 
เรื่องราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไว้ตามฝาผนังในถ้ า  เพ่ือเป็นทางออกของอารมณ์  เพ่ือเตือนความจ าหรือ
เพ่ือบอกเล่าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ด้วย แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสัญลักษณ์ที่คงทนต่อกาลเวลา จากภาพเขียนตามผนังถ้ าได้
วิวัฒนาการมาเป็นภาษาเขียนและหนังสือ ปัจจุบันนี้หนังสือกลายเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อมนุษย์จนอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการด ารงชีวิตคนที่ไม่รู้หนังสือแม้จะด ารงชีวิตอยู่ได้ก็เป็นชีวิตที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบความส าเร็จใด ๆ ในสังคมได้  หนังสือและการอ่านหนังสือ
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง และด้วยความเข้าใจจากการตีความ แปลความหมายภาพ หรือสัญลักษณ์
ต่างๆ นี่เองท าให้มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านหนังสือ ตัวอักษร ภาษา ให้คนรุ่นหลังได้อ่านเป็น
ความรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ สืบมา ในการอ่านผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และสามารถ
บอกสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายผ่านตัวอักษร  

ปัจจุบันทักษะการอ่านเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสรรพ
วิชาต่างๆ การอ่านเพ่ือความเข้าใจนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการอ่านมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือมุ่งให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเป็นส าคัญ ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตนอ่านก็นับว่าการอ่านนั้น ไม่มีประสิทธิภาพ 
การอ่านจึงต้องเน้นความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ การอ่านอย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด 
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สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีเหตุผล นัก
การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านเพ่ือความเข้าใจดังนี้ 

(รพีพรรณ กีตา, 2543) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจหมายถึง ความสามารถในการเข้า
ใจความที่ได้ ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ และสามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ตลอดจน
ประเมินความคิดที่ได้จากการอ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดที่จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอโดยผู้สอนต้องแสวงหาแนวทางที่ดีในการฝึกฝนให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะใน
การอ่านให้ดียิ่งขึ้น 

(กัลยา รสสูงเนิน, 2548) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านเป็นความสามารถในการเข้าใจค า 
วลี ประโยค อนุเฉทตลอดจนเรื่องราวทั้งหมดที่อ่าน โดยผ่านกระบวนการถอดความหมายของ
ข้อความต่างๆ ข้อมูลที่ใหม่ที่ได้รับจากการอ่านจะถูกน าไปเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้อ่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแปลความ ตีความ จับใจความส าคัญ 
บอกรายละเอียดของเรื่อง เรียงล าดับความ และสรุปความได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งสอดคล้องกับ Grellet (1983: 3) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ คือ การจับใจความ
ส าคัญจากเนื้อเรื่องให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่ท าได้ในการอ่านแต่ละครั้งนั้นย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ควรพิจารณา
ในเบื้องต้น คือ สิ่งที่อ่าน จุดมุ่งหมายในการอ่าน และกลวิธีการอ่าน 

จากการศึกษาความหมายของการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยพอสรุป
ได้ว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมของ
ผู้อ่านมาสร้างความหมายให้เข้าใจเรื่องที่อ่าน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน โดยผู้อ่านจะต้อง
สามารถตีความ และสรุปความในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ 
  

3.2 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ความเข้าใจในการอ่านนับเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของกระบวนการอ่าน เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมาก เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประสบการณ์ด้านต่างๆของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการอ่าน เพราะถึงแม้ว่าจะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องรวดเร็ว
เพียงใด ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน หรือไม่สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้แล้วการอ่าน
นั้นๆ ย่อมไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ถือว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้น 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 73) ได้แบ่งประเภทของความเข้าใจในการอ่านออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
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1. ความเข้าใจแบบทันที (Receptive Comprehension) เป็นการเข้าที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนใช้เป็นส่วนใหญ่ และต้องเข้าใจความหมายที่ส าคัญของ
ส านวน และประโยคต่าง ๆ  ที่ผู้เขียนใช้ ขณะที่อ่านจะต้องมีสมาธิแน่วแน่จึงจะเข้าใจสิ่งที่อ่านโดยตลอด 

2. ความเข้าใจแบบไตร่ตรอง (Reflective Comprehension) คือความเข้าใจที่ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถหลายๆด้าน เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจจุดมุ่งหมาย (purpose) 
ของผู้เขียนว่า ผู้เขียนต้องการให้ความเพลิดเพลิน อธิบายชี้แจง สั่งสอน หรือชักจูง นอกจากนี้ต้อง
สามารถพิจารณาและไตร่ตรองหาข้อสรุป (Conclusion) ให้เป็นไปตามความนึกคิดที่ผู้เขียนต้องการ 
ความเข้าใจแบบนี้จะต้องพ่ึงเหตุผล และอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์เดิมต่างๆ หรือสิ่ง
ที่เคยพบเห็นมาแล้วในชีวิตเป็นส าคัญ 

ในขณะที่ เยาวรีย์ ประเสริฐศักดิ์ (2547: 1-6) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านเป็น 3 
ระดับดังนี้ คือ 

1. ความเข้าใจในระดับข้อเท็จจริงหรือความเข้าใจในระดับตัวอักษร (Factual level) 
หมายถึงความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในเนื้อความนั้นๆ เป็นความเข้าใจเนื้อหา
ที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ 

2. ความเข้าใจในระดับตีความ (Interpretative level หรือ reading between the 
lines) หมายถึง ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้อ่านที่สามารถตีความ และสรุปสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
ตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้รู้ทั้งที่ผู้เขียนมิได้ระบุไว้โดยตรงในเนื้อความ ความเข้าใจในระดับนี้ซับซ้อน
กว่าระดับแรกที่ได้กล่าวเอาไว้ 

3. ความเข้าใจในระดับประเมินค่า (Evaluation level หรือ reading beyond the 
lines) หมายถึง ความเข้าใจที่เกิดจากความสามารถในการประเมินผลว่าข้อมูลหรือเนื้อหาสาระนั้นๆมี
ความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร หลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวทั้งหมด ทั้งนี้ผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้สะสมมาช่วยในการวิเคราะห์วิจารณ์ และตัดสินสิ่งที่ได้อ่าน 

Fink (2003: 167) กล่าวถึง ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า เมื่อผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจที่แท้จริงในบทเรียน ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมว่าผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องที่เรียน โดย
ก าหนดพฤติกรรมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension) หมายถึง ความสามารถใน
การจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน จากข้อความที่ระบุชัดเจนอยู่ในบทอ่าน  

ระดับที่ 2 ระดับตีความ (Interpretative Comprehension)  หมายถึง ความสามารถ
ในการแปลความ พิจารณาสาเหตุและผล สรุป ลงความเห็นจากสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในเรื่องที่อ่าน  
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ระดับที่ 3 ระดับประยุกต์ (Applied Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการ
น าความรู้ไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมของตน หรือสัมพันธ์กับความรู้จากวิชาต่าง ๆ และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้  

ระดับท่ี 4 ระดับประเมินค่า (Evaluation Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจ ประเมินผลสิ่งที่อ่าน โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ของผู้อ่าน  

Burmeister (1974: 147-148) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งดัดแปลงมาจาก
ขั้นตอนการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) ดังนี้ 

1. ระดับความจ า (Memory) เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถจดจ าในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้ 
ได้แก่ การจ าหรือการเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ค าจ ากัดความ ใจความส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน 

2. ระดับการแปลความ (Translation) เป็นระดับที่ผู้อ่านน าข้อความที่อ่านเข้าใจแล้วไป
แปลเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การแปลภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การน าใจความ
ส าคัญของเรื่องไปท าแผนภูมิ เป็นต้น 

3. ระดับการตี ความ ( Interpretation) เป็ น ระดับที่ ผู้ อ่ าน เข้ าใจและมองเห็ น
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง เช่น การหาเหตุจากผลที่เกิดขึ้นในเรื่องที่อ่าน การ
คาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป การจับใจความส าคัญของเรื่องโดยที่ผู้เขียนไม่ได้
บอกไว้อย่างชัดเจน 

4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
หลักการและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงจนประสบผลส าเร็จ 

5. ระดับวิเคราะห์  (Analysis) เป็นระดับความเข้าใจที่ ผู้ อ่านสามารถแยกแยะ
ส่วนประกอบย่อยเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การวิเคราะห์โฆษณาชวนเชื่อ การวิเคราะห์บท
ประพันธ์ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  

6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นระดับความสามารถี่ผู้อ่านสามารถน าข้อคิด
จากการอ่านมาสรุปเรียบเรียงใหม่ 

7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) เป็นระดับวามสามารถที่ผู้อ่านสามารถพิจารณา
ตัดสินใจสิ่งที่อ่านโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานว่าอะไรเป็นเรื่องจริง จินตนาการ ความ
คิดเห็น หรือ ความเชื่อในเรื่องที่อ่าน 

Smith (1985: 262)  ได้แบ่งระดับความเข้าใจออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดั บ ค ว าม เข้ า ใจ ค ว าม ห ม าย ต าม ตั ว อั ก ษ ร  (Literal Comprehension) 

 หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมาย และจับใจความส าคัญจากสิ่งที่ผู้เขียน 
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ได้เขียนไว้ตามตัวอักษรที่ปรากฏ การอ่านระดับนี้เป็นความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นส่วนส าคัญของ
การอ่านในชีวิตประจ าวัน เช่น  การอ่านป้ายต่างๆ ป้ายโฆษณา การอ่านโฆษณา เป็นต้น 

2. ระดับความเข้าใจขั้นตีความ (Interpretation) หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อความได้อย่างลึกซึ้งกว่าในระดับแรก เป็นการตีความสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้
โดยตรงในการท าความเข้าใจต้องอาศัยความเข้าใจในระดับแรกเป็นพ้ืนฐาน ผนวกกับกระบวนการคิด
ในการตีความ เช่น การสรุปความ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า เป็นต้น 

3. ระดับความเข้าใจขั้นวิจารณ์ (Critical Reading) หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตัดสิน และประเมินในสิ่งที่อ่านได้จึงจะสามารถเข้าใจ 
บทอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะความเข้าใจ 2 ระดับแรกเป็นพ้ืนฐาน เพราะความ
เข้าใจในระดับนี้ผู้อ่านต้องพิจารณาว่าเรื่องที่อ่านมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หรือเห็นด้วยกับ
แนวคิดของผู้เขียนหรือไม่ 

สอดคล้องกับ Ruddell (1997: 68 - 69) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ดังนี้ 
1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal statements) เป็นระดับที่ผู้ อ่านมีความ

เข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏในข้อความ 
2. ระดับความเข้าใจขั้นตีความ (Interpretive statements) เป็นระดับที่ผู้ อ่านต้อง

ตีความหมายแฝงที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนไว้โดยตรงในข้อความ 
3. ระดับความเข้าใจขั้นประยุกต์ใช้  (Applied statements)  เป็นระดับที่ผู้อ่านน าเอา

ความคิดที่ได้จากบทอ่านไปประยุกต์ใช้โดยเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมผนวกเข้ากับความรู้ที่
ได้จากบทอ่าน และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านข้างต้นพอ
สรุปได้ดังนี้ คือ การแบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านของทุกแนวคิดมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีการ
แบ่งล าดับขั้นจากง่ายไปสู่ยากที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจในทุกๆ กิจกรรมการอ่าน 
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3.3 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่นความรู้ 
ความสามารถทางภาษา ประสบการณ์เดิม เป็นต้น โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

(จิดาภา ฉันทานนท์, 2541) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน 
มี 3 ด้าน คือ 

1. ความรู้ด้านภาษา หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร การสะกดค า ค าศัพท์ โครงสร้าง 
ไวยากรณ์ และสัมพันธภาพในข้อความ 

2. ความรู้ด้านเนื้อหา หมายถึง ความรู้รอบตัวทั่วไป และความรู้ในเนื้อหาเฉพาะด้าน 
ตามท่ีปรากฏ หรือเก่ียวข้องกับเนื้อหาในบทอ่าน 

3. ความรู้ด้านโครงสร้างบทอ่าน หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของงานเขียน
ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาในบทอ่านซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ประเภทบรรยาย 
ประเภทเล่าเรื่อง ประเภทเปรียบเทียบ 

(สุธิดา ศิริพงศ์, 2542) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับความส าเร็จในการอ่านว่าควรมีองค์ประกอบ
และปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียน (Knowledge of the Writing System) ในลักษณะที่
เป็นตัวเขียน และ ตัวพิมพ์ รวมถึงการสะกดค า การผสมค า และการอ่านออกเสียง 
 2. ความรู้เกี่ยวกับตัวภาษา (Knowledge of the Language) ได้แก่ความรู้เรื่องรูปแบบ
ของค า การเรียบเรียงค า โครงสร้าง และไวยากรณ์ภาษา 

3. ความสามารถในการตีความ (Ability of Interpretation) หมายถึงความสามารถท่ีจะ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทอ่าน รู้วิธีการอ่าน เรียบเรียงเนื้อหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและ
สามารถติดตามความคิดของผู้เขียนได้อีกด้วย 

4. ความรู้รอบตัวของผู้ อ่าน (Knowledge of the World) หมายถึงความรู้รอบตัว 
ตลอดจนประสบการณ์เดิมต่างๆของผู้อ่านที่สัมพันธ์กับบทอ่าน ยิ่งมีมากเท่าใดก็จะยิ่งประสบ
ความส าเร็จในการอ่าน ยิ่งผู้อ่านมีประสบการณ์ หรือความรู้แตกต่างไปจากผู้เขียนมากเท่าใดก็ย่อมที่
จะสร้างความล าบากใจในการอ่านเพื่อความเข้าใจมากข้ึนเท่านั้น 

5. เหตุผลในการอ่าน และวิธีการอ่าน (Reason of Reading and Reading Style) 
เหตุผลในการอ่านของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปและเหตุผลหรือความต้องการในการอ่านนี้เองที่มี
ผลต่อการเลือกวิธีอ่าน ดังนั้น ผู้อ่านจึงต้องทราบว่า ตนเองจะอ่านอะไร อ่านท าไม และจะอ่าน
อย่างไร 
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542: 76) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในการอ่าน ไว้ดังนี้ 

1. ชนิดของความเข้าในในการอ่าน เด็กแต่ละคนจะจับใจความเรื่องที่อ่านแตกต่างกัน
ตามประสบการณ์เดิม และวัตถุประสงค์ในขณะที่อ่าน 

2. พิสัยของความเข้าใจในการอ่าน เด็กท่ีจะอ่านได้ดีขึ้น เข้าใจ และถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่
กับสติปัญญา ประสบการณ์เดิม และความยากง่ายของข้อความ 

3. ระดับความเข้าใจในการอ่าน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สติปัญญา 
ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจค าศัพท์ วิธีการอ่าน และประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน 

(สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2545) กล่าวว่า ความเข้าใจ คือ ความสามารถที่จะอนุมานข้อสนเทศ
หรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งที่อ่านได้มาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าท่ีท าได้ ความเข้าใจ
นี้เป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประสบการณ์ต่างๆ หลายด้านของแต่ละคนและ
ถือเป็นองค์ประอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆ เลยก็อาจกล่าว
ได้ว่า การอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้น 

เสงี่ยม โตรัตน์ (2547: 15-16) ได้เสนอแนะองค์ประกอบของการอ่านเพ่ือความเข้าใจดังนี้  
1. ประสบการณ์ภูมิหลังของผู้เรียน (Background Experiences)  
2. ความสามารถในการเข้าใจภาษาของผู้เรียน (Language Ability) ประกอบด้วยคุณภาพ

ของเนื้อหาที่อ่าน และสภาพความพร้อมของผู้อ่าน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม เช่น สายตา แสงสว่าง เป็นต้น 
3. ความสามารในการคิด (Thinking Ability)  
4. ความสนใจ แรงกระตุ้น ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ (Affection)  
5. จุดมุ่งหมายในการอ่าน (Reading purposes)  

Pearson (1978: 8 - 10) ได้กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับภาษา แรงจูงใจ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความคิดรวบยอด และประสบการณ์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ 2 ประเภท คือ 

 1. องค์ประกอบภายในสมอง ได้แก่ ความสามารถทางภาษาศาสตร์ รวมทั้งองค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ และความสามรถในการอ่าน 

2. องค์ประกอบภายนอกสมอง ซึ่งแบ่งเป็น 
 2.1 องค์ประกอบในหน้ากระดาษ นั่นคือ คุณลักษณะของเนื้อความรวมทั้งความยาก

ง่ายของเนื้อหา และการจัดระบบในเนื้อหา 
 2.2 คุณภาพของสิ่งแวดล้อมของผู้อ่าน รวมทั้งองค์ประกอบ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ครู
กระท าก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน หรือ หลังการอ่าน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อเรื่อง 
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Bond and  Tinker (1979: 325 - 350)  กล่าวว่า การที่ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจได้นั้นต้อง
อาศัยองค์ประกอบดังนี้ 

1. เข้าใจความหมายของค า (Word meaning) การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ช่วย
ให้เข้าใจประโยคได้ดี 

2. เข้าใจหน่วยความคิด (Thought unit) การอ่านทีละค า จะเป็นอุปสรรคต่อความ
เข้าใจ เพราะขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องได้รับการฝึกการอ่านเป็นหน่วยความคิด 

3. เข้าใจประโยค (Sentence comprehension) เมื่อผู้อ่านสามารถเอาหน่วยความคิด
ย่อยมสัมพันธ์กันจนได้ใจความประโยคแล้ว ผู้อ่านจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค า และ 
ระหว่างกลุ่มค าในประโยคด้วย 

4. เข้าใจอนุเฉท (Paragraph) ผู้อ่านต้องสามารถใจความส าคัญของแต่ละประโยคแล้ว
น าใจความส าคัญนั้นมาสัมพันธ์กัน ดังนั้นผู้อ่านจึงควรเรียนรู้ประเภท หรือโครงสร้างแบบต่างๆ ของ
อนุเฉทเพ่ือให้สามารถระบุประโยคที่เป็นใจความหลักในอนุเฉทนั้น จึงมองหาความสั มพันธ์ของ
ประโยคอื่นๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดในอนุเฉท 

5. เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด (Comprehension for larger unit) การเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 
ทั้งหมดผู้อ่านต้องความส าคัญระหว่างข้อความส าคัญๆ ในแต่ละตอน เพ่ือล าดับความคิดของเรื่องและ
ต้องทราบว่าข้อเขียนแต่ละประเภทมีโครงสร้างข้อความแตกต่างกัน 

Harris and Smith (1980: 226 - 227) กล่าวว่า การที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้นั้น ต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ พ้ืนความรู้ของผู้อ่านในเรื่องทีอ่าน ความสามารถทางการอ่าน 
ความสามารถในการคิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่ง Harris and Smith เป็นเรื่อง
ของจิตใจ และจุดประสงค์ของการอ่าน และปัจจัยภายนอกได้แก่ ลักษณะของตัวเรื่องเอง ซึ่ง ให้
ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการได้แก่ พ้ืนความรู้ในเรื่องที่อ่าน และ ความสามารถทางภาษาเป็น
พิเศษ โดยให้ความเห็นว่า ในเรื่องพ้ืนความรู้ และประสบการณ์นั้นหากผู้อ่านที่ไม่มีพ้ืนความรู้ หรือ
ประสบการณ์เรื่องที่อ่านมาก่อน เรื่องที่อ่านนั้นไม่มีความหมายส าหรับผู้อ่าน เพราะอ่านไม่รู้เรื่อง 
นอกจากนั้น ผู้อ่านจะต้องมีความสามารถทางภาษาพอสมควรด้วยจึงจะเข้าใจ 

Wainwright (1972: 36) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านไว้ ดังนี้ 
1. ความสามารถที่จะจับใจความส าคัญและระลึกถึงได้เมื่อต้องการ 
2. ความสามารถที่เลือกอ่านเฉพาะประเด็นส าคัญ 
3. ความสามารถที่จะแปลความหมาย ใจความส าคัญและแนวความคิดของผู้เรียน 
4. ความสามารถที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆ ได้ตามแนวคิดของผู้เขียน แม้ว่าจะไม่กล่าวไว้

อย่างชัดเจนก็ตาม 
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5. ความสามารถที่จะสรุปและประเมินค่าจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
6. ความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์เดิม 

Pearson and others (1992: 149) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ คือ การสร้าง
ความหมายในเรื่องที่อานโดยตัวผู้อ่านเอง ซึ่งความหมายนั้นอาจคล้ายคลึงกับความหมายที่ อยู่ใน
ความคิดของผู้เขียน ซึ่งถ่ายทอดจากปากกาลงสู่กระดาษ แต่ไม่มีผู้อ่านคนใดที่จะสามารถสร้าง 
ความหมายรูปแบบเดียว กับผู้เขียน หรือไม่มีผู้อ่านคนใดเลยที่จะเกิดความเข้าใจในเรื่องท ี่อ่า น 
เช่นเดียวกัน แต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมการอ่านเป็นของตนเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายประการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ องค์ประกอบภายในที่มาจากตัวผู้เรียนเอง เช่น
ความสามารถในการใช้ภาษาหลักภาษา ประสบการณ์เดิม ความสนใจในการอ่าน และองค์ประกอบ
ภายนอก เช่น เนื้อหาที่อ่าน ความยากง่ายในสิ่งที่อ่าน สภาพแวดล้อมรอบตัว หรือบทอ่าน 

 

3.4 การวัดและการประเมินผลการอ่านเพื่อความเจ้าใจ 

การประเมินผลการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอ่านที่ดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดและประเมินผลเพ่ือจะได้ทราบว่าตนเองมี
ความสามารถในการอ่านได้ในระดับใด เพ่ือที่จะได้น าเอาผลจากการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนา
ตนเองต่อไป มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและเสนอแนะวิธีการวัดและประเมินผลการ
อ่านดังนี้ 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 221 - 227) กล่าวว่า เพ่ือให้การเรียนการสอน อ่านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ครู ควรประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนด้าน
ส าคัญด้านต่างๆ ทั้งก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังอ่าน ซึ่งจะท าให้ครูทราบแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาทางการอ่านที่กว้างขึ้น วิธีการด าเนินการของครูในการประเมินความสามารถ
ของนักเรียนที่ส าคัญมีดังนี้ คือ  

1. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Informal Reading Inventory: IRI) (ก่อนอ่าน)  
2. การประเมินการใช้ความรู้และความรู้เดิม (ก่อนอ่านและระหว่างอ่าน)  
3. การประเมินเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน (หลังอ่าน)  

(สุนันทา หมั่นเศรษฐวิทย์, 2543) กล่าวถึง การประเมินผลการอ่านว่า เนื่องจากการอ่าน
เป็น กระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระหว่างการมองเห็น การได้
ยิน และการแปลความของสมอง ซึ่งผู้ที่มีทักษะการอ่านขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นจะต้องมีพฤติกรรมการอ่าน 
6 ขั้น ตามหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom et al (1956) ที่ครูผู้สอนสามารถประเมินได้ดังนี้ 
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1. ขั้นจ า เป็นขั้นแรกของการอ่าน ผู้อ่านจะต้องจ าเรื่องราว ความหมายของค าให้ค า
จ ากัดความของค ายาก โดยครูจ าใช้วิธีประเมินโดยการตั้งค าถามเรื่องที่อ่าน ให้นักเรียนสะกดค าจาก
เรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายบอกค าจ ากัดความ 

2. ขั้นความเข้าใจ โดยผู้อ่านจะต้องเล่าเรื่องที่อ่านด้วยค าพูดของตนเอง มีความเข้าใจ
ใน เรื่อง ประโยค และข้อความที่ใหค้ติสอนใจ ซึ่งครผูู้สอนควรตั้งค าถามด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่อง 

3. ขั้นน าไปใช้ ผู้อ่านควรฝึกน าถ้อยค า ประโยค และเหตุการณ์ ไปใช้แก้ ปัญหาใน 
สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนใหม่ ดังนั้นค าถามของครูที่ใช้จึงมักจะก าหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่าน 
พิจารณาในการนาความรู้มาใช้ประโยชน์ 

4. ขั้นวิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้อ่านจะต้องแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดท่ีได้จากการ
อ่าน และบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมีความสัมพันธ์กัน หรือไม่เก่ียวข้องกัน 

5. ขั้นประเมินค่า เป็นขั้นที่ผู้อ่านตัดสิน พิจารณาคุณค่าที่ปรากฏใน เรื่อง ควรฝึกให้
ผู้อ่านรูจ้ักส ังเกตการณ์ใช้ถ้อยค า การบรรยายที่ท าให้เกิดภาพพจน์ ตลอดจนความ ประทับใจจากเรื่องที่อ่าน 

6. ขั้นสังเคราะห์ เป็นขั้นสูงสุดของการคิด ผู้อ่านสามารถสรุปแนวคิดของเรื่อง ค้นหา
ลักษณะโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกับเรื่องที่เคยอ่านและสรุปแนวคิดท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันได้ 

Valette & Disick (1972) กล่าวถึงการประเมินผลการอ่านประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  
1. ขั้นกลไก คือ การอ่านออกเสียง  
2. ขั้นความจ า คือ อ่านข้อความและเข้าใจความหมายที่ได้เรียนและท่องจาไว้  
3. ขั้นถ่ายโอน คือ การนาความรู้ความจามาใช้ในการอ่านข้อความใหม่ๆ ให้เข้าใจ  
4. ขั้นสื่อสาร คือ อ่านโดยเสรี เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดต่างๆ  
5. ขั้นวิพากษ์วิจารณ์ คือ ผู้เรียนต้องสามารถตีความ เพ่ือให้เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนมิได้

กล่าวถึงตรงๆ ผู้อ่านต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสารได้  
Hafner and Jolly (1974: 87 - 88) กล่าวถึงพฤติกรรมการอ่านที่ควรประเมิน คือ 

1. ตอบค าถามเก่ียวกับข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
2. เข้าใจค าชี้แจง สามารถปฏิบัติตามค าชี้แจง ค าแนะน าท่ีเขียนอธิบายไว้ถูกต้อง 
3. จดจ าและสามารถบรรยายสิ่งที่อ่านออกมาเป็นค าพูดได้ 
4. ล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
5. แยกได้ว่ารายละเอียดตอนไหนส าคัญ ตอนไหนไม่ส าคัญ 
6. บอกตัวอย่างหรือค าอธิบายต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อความส าคัญตอนใดอย่างไร 
7. บอกตัวอย่างหรือค าอธิบายต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทความอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร 
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8. บอกได้ว่าเนื้อหาที่อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทความอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกันอย่างไร 
9. สรุปใจความของบทอ่านได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยสรุปว่า การประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจ นั้นพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะหลังจาก
ที่สามารถเข้าใจค าศัพท์และหน้าที่ชนิดของค าแล้ว จะต้องสามารถที่จะเรียงล าดับข้อความ เพ่ือที่จะ
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดในเรื่องที่อ่าน บอกชื่อเรื่อง และสามารถที่
จะวิเคราะห์วิจารณ์ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่
ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางภาษาที่ครูได้จัดให้นักเรียนในขณะที่เรียนในห้องเรียน ซึ่ง
ในแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายก่อนว่าจะต้องการให้เกิดอะไรหลังจากที่นักเรียนได้รับ
ความรู้ไปแล้ว และตัดสินผลการจัดกิจกรรมว่าบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไร ซึ่งการประเมินผล
ความเข้าใจในการอ่านนั้นต้องประเมินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการประเมิน
ต้องมีการประเมินทั้งก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน การประเมินผลการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจเป็นวิธีการพัฒนาระดับความเข้าใจในการอ่านซึ่งผู้ประเมินจะต้องใช้วิธีการประเมินให้
เหมาะสม  
 

3.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง
ทฤษฎีในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีการจัดล าดับส าคัญของข้อความและการวิเคราะห์
เชื่อมโยงข้อความอันเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  Bartlett (1932) การศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ภูมิหลังและสิ่งแรกที่ต้อง
ท าความเข้าใจ คือ  

3.5.1 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory) ซึ่งกล่าวว่า ความรู้เดิมนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการจัดการเรียนการสอน เพราะพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีอยู่แล้วบวก
กับความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้จนสามารถเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

Anderson and Pearson (1984) กล่าวว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม เป็นการสอดคล้อง
กันระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวผู้เรียนมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว เช่นเดียวกันเมื่อเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้เรื่องการอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าจะอ่านอะไรและผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้
จะต้องใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดาช่วยท าความเข้าใจในการอ่าน ความรู้ทั้งหลายนั้นจะถูกเก็บ
เป็นหน่วยความรู้และเชื่อมโยงเป็นเรื่องช่วยให้การอ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง 
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Carrell & Eisterhold (1983: 560) ได้แบง่โครงสร้างความรู้เดิมออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. โครงสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ (Formal Schema) หมายถึง การที่ผู้อ่านมี

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนในลักษณะต่างๆ เช่น นิทาน นิยาย วิทยาสาสตร์ หนังสือพิมพ์ ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากท่ีจะเข้าใจในเรื่องที่อ่านและจ าเนื้อเรื่องได้ดี 

2. โครงสร้างความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content Schema) หมายถึง การที่ผู้อ่านมี
ความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมาก่อน จะท าให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น ผู้อ่านที่มี
โครงสร้างความคิดในเรื่องที่อ่าน จะรับรู้เรื่องที่อ่านได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ความรู้ทาง
เนื้อหาในด้านนั้นมาก่อน 

กล่าวสรุปได้ว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เป็นทฤษฎีที่
ช่วยให้ผู้เรียนต้องน าความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยในการท าความเข้าใจในการอ่านจึงจะเกิด
การเชื่อมโยงความรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น และสามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้
ดีขึ้น เช่น เมื่อพบค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจความหมาย นักเรียนอาจใช้การเดาความหมายจากบริบท เพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจความหมายของค าใหม่ได้มากขึ้น หรือนักเรียนอาจคุ้นเคยกับหัวข้อเรื่องนั้นมาก่อนท า
ความเข้าใจบทอ่านมากขึ้น ดังนั้นในการสอนอ่าน ครูจึงควรน าเอาประสบการณ์เดิมมาช่วยในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ของนักเรียนจะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดียิ่งขึ้น 

3.5.2 ทฤษฎีการจัดล าดับความส าคัญของข้อความและการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อความ  
       อันเป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ Lapp and Flood กล่าวไว้ว่า 

1. ทฤษฎีเน้นการจัดล าดับใจความส าคัญ ทฤษฎีนี้เน้นการอ่านเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกลับหลักจิตวิทยา 2 ประการ คือ การรับรู้ข่าวสาร และ เมื่อรับข่าวสารแล้ว น าไป
เปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม แล้วเกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยผู้รับข่าวสารแล้ว น าไปเปรียบเทียบกับ
ความรู้เดิม ของจริง หรือรูปภาพ ถ้าไม่ตรงกับข้อมูลดังกล่าวก็อ่านข้อความซ้ าถ้าข่าวสารที่อ่านให้
ความรูสึกในทางลบ จะต้องใช้เวลาในการรับรู้นานกว่าข่าวสารที่ให้ความรู้สึกในทางบวก จากนั้น
สมองจะบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างของค า และความหมายของประโยคไว้ 

2. ทฤษฎีวิ เคราะห์ เชื่อมโยงข้อความ ทฤษฎีนี้ เน้นผู้ อ่านที่จะดึงข้อความที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกับการเชื่อมโยงกัน หรือขจัดข้อความที่ไม่ต้องการออก ข้อความที่ ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วต้องมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

นอกจากนนี้การอ่านเพ่ือความเข้าใจในการเชื่อมโยงประโยคต้องอาศัยหลักการอ่านตาม 
ทฤษฎีการอ่านเชิงจิตวิทยาของ Goodman & Coady ดังนี้ 
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Coady (1979: 56 - 58)  ได้ปรับทฤษฎีของ Goodman ที่ใช้กับภาษาที่ 1 มาเป็นแบบจ าลองที่ใช้กับ
ภาษาที่ 2 โดยอธิบายว่า การอ่านในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นได้ด้วยปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ประการ ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 ปัจจัยของการอ่านเชิงจิตวิทยา 

 
การอ่านในเชิงจิตวิทยานั้นเกิดข้ึนด้วยปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual abilities) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ 

2. ความรู้เดิม (Background knowledge) สิ่งที่ผู้อ่านมีความรู้อยู่บ้างแล้วก่อนการ
อ่านเนื้อเรื่องนั้นๆ เช่น ผู้ที่เคยมีพ้ืนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เรื่องราวของประเทศนั้นมาก่อนก็จะ
เข้าใจหรือเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาก่อน ความรู้เดิมจะเสริมความ
เข้าใจเนื้อเรื่องถึงแม้จะขาดความรู้เรื่องไวยากรณ์ 

3. กลวิธี/กระบวนการ (Process strategies) องค์ประกอบของความสามารถในการ
อ่าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยค าและหน่วยเสียง ความรู้เรื่องพยางค์ หน่วยค า 
ความรู้ทางไวยากรณ์ ตลอดจนความหมายของค า และบริบทกลวิธีกระบวนการเป็นองค์ประกอบย่อย
ของความสามารถในการอ่าน กล่าวคือ ผู้อ่านเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้ตามจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง
กัน เช่น เลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา เพ่ือฝึกทักษะการฟัง หรือเลือกใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสอดคล้อง ระหว่างหน่วยเสียงกับตัวอักษรในการฝึกทักษะการอ่าน เป็นต้น 

(Goodman, 1972) กล่าวว่า เป็นกระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ซึ่งผู้อ่านสร้าง
ความหมายที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ในบทอ่าน Goodman เห็นว่าขั้นตอนการสร้าง
ความหมายเกิดข้ึน โดยพฤติกรรมต่อไปนี้ 

1. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ การที่ผู้อ่านเลือกใช้สิ่งชี้น าจากข้อความที่เขา
อ่าน และเลือกใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ของตน เพ่ือหาความหมายจากข้อความที่อ่าน 

2. การคาดคะเน (Prediction) คือ การที่ผู้อ่านใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างทาง
ภาษาศาสตร์ เพ่ือการคาดคะเนชนิดของค าที่จะพบต่อไป ในข้อความนั้นๆ 
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3. การทดสอบ (Testing) คือ เมื่อผู้อ่านได้สุ่มตัวอย่างและคาดคะเนแล้ว เขาจะ
ทดสอบว่าสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการทดสอบความหมายที่ได้จากสิ่งที่เขาอ่านกับ
ความหมายของข้อความรอบข้างที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้น 

4. การย้ าเพ่ือความมั่นใจ (Confirming) คือ ขั้นนี้ผู้อ่านจะย้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าสิ่งที่เขาคาดคะเนนั้นให้ความหมายถูกต้อง 

5. การแก้ไขเมื่อจ าเป็น (Correcting when necessary) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ อ่าน
ทดสอบหรือย้ าเพ่ือความเข้าใจ แล้วพบว่าสิ่งที่ตนคาดคะเนนั้นให้ความหมายไม่ถูกต้องก็จะย้อนกลับ
ไปเลือกสิ่งชี้น าใหม่ 

กล่าวสรุปได้ว่า การสอนอ่านในภาษาที่สองครูควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสอนกลวิธีใน
การท าความเข้าใจสิ่งที่อ่าน การสอนอ่านไม่ควรใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว เนื้อหาในบทอ่านที่
น ามาใช้ควรจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีความสัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียน เพราะหากผู้อ่านมี
ความรู้ทางด้านไวยากรณ์น้อย จะสามารถน าความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทอ่านมาช่วยตีความ
และท าความเข้าใจเรื่องได้และท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเชื่อมโยงประโยคท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็ว
ท าให้การอ่านประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนแบบ SQ3R  

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอน
อ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
(ทับทองวิทยาธาร ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีสอนแบบ SQ3R Robinson F.P. (1961 : 29-30 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล 2542 : 30-32)  
ศึกษาลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์และข้อจ ากัดในการ
สอนแบบ SQ3R มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R 

วิธีการอ่านหนังสือแบบ SQ3R เป็นวิธีการอ่านที่ใช้ได้กับเนื้อหาทุกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การอ่านเรื่องเทคนิคหรือวิชาการ SQ3R เป็นตัวย่อในภาษาอังกฤษของสิ่งที่ต้องท าห้าอย่างในการอ่าน
ด้วยวิธีนี้ กล่าวคือ 1) Survey ส ารวจ 2)  Question ตั้งค าถาม  3) Read อ่าน 4) Recite เล่า และ 
5)  Review ทบทวน ตามล าดับ 

(นลินี บา เรอราช, 2545) กล่าวว่า การสอนอ่านแนว SQ3R มีกระบวนการ 
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5 ขั้นตอนตามคา สา คัญของวิธีการคือ Survey (สา รวจ) Question (ตั้งคา ถาม) Read (อ่าน R1) 
Recite (พูดตอบตัวเอง R2) Reconstruct or Review (สร้างโครงเรื่องของบทอ่านหรืออ่านทบทวน 
R3) การสอนแนว SQ3R นี้ ครูอาจใช้ดา เนินกิจกรรมในชั้นเรียนไปตามลา ดับขั้นตอนหรืออาจ
แนะน านักเรียนให้ใช้วิธีการนี้ในการอ่านของตนก็ได้ 

Deese and  Deese (1979: 42)  กล่าวว่า การอ่านเพ่ือศึกษาเล่าเรียนนั้นมีเทคนิคในการ
อ่านเพ่ือศึกษาเล่าเรียนมีหลายวิธี แต่วิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก และเป็น วิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือ วิธีอ่านแบบ SQ3R ซึ่งเริ่มโดย Francis  P. Robinson (1961)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านอยู่ที่มหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้ศึกษาเทคนิคในการอ่านและได้แนะน าวิธีการอ่านให้กับนักศึกษา 
จนประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยวิธีการอ่าน 5 ขั้นตอน (Survey, Question, Read, Recite and 
Review)  

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของการอ่านแบบ SQ3R คือการสอนอ่านที่มี 5 ขั้นตอน 
1) Survey ส ารวจ 2)  Question ตั้ งค าถาม  3) Read อ่าน 4) Recite เล่า และ 5)  Review 
ทบทวน เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นกระบวนการอ่านที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสบความส าเร็จในการอ่าน
จับใจความชัดเจนเช่นกัน 
  

4.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ  SQ3R 

ลักษณะของการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นยุทธวิธีในการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านหรือบทอ่านได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถจดจ าเรื่องราวได้ดี จนสามารถทบทวน หรือสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่านได้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนอย่างมีระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. S (Survey) คือ  การอ่านแบบส ารวจเป็นการอ่านผ่านๆ อย่างรวดเร็วตั้งแต่ดูชื่อหนังสือ 
 ชื่อ ผู้แต่ง หน้าปกใน หน้าค า ดูจุดมุ่งหมายของผู้แต่งซึ่งเป็นส่วนหน้าของหนังสือและส ารวจส่วนหลัง
ของหนังสือ ได้แก่ ดัชนี อภิธานศัพท์ บทสรุป  แบบฝึกหัด ภาคผนวก  และบรรณานุกรมเป็นต้น
นอกจากนั้นส ารวจเนื้อแต่ละบทอย่างรวดเร็ว 

2. Q (Question) คือ  การตั้งค าถามถามตนเองไว้ในใจ จากเนื้อเรื่องท่ีอ่าน เช่น ใคร ท า 

อะไร  ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ฯลฯ   เพ่ือความเข้าใจเนื้อเรื่องดียิ่งขึ้น  

3.  R1 (Read)  อ่านเพื่อตอบค าถามท่ีตนเองอยากรู้   ที่ได้ตั้งค าถามไว้ในใจแล้ว จึง 

สมควร จะต้องอ่านให้ละเอียดโดยใช้สารบัญและดัชนีช่วยค้นค าหรือเรื่องที่ต้องการด้วย  หรือใช้
อภิธานศัพท์ด้วย นอกจากนั้นอาจจะท าเครื่องหมาย ระบายสีหรือขีดเส้นใต้  หรือบันทึกไว้ 
ข้างๆ    หน้ากระดาษ (ถ้าเป็นหนังสือ/ต าราของตนเอง) เมื่ออ่านเข้าใจแล้วลองท าแบบฝึกหัดท้ายบท (ถ้ามี)  
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4.  R2   (Recite) คือ  การจับใจความส าคัญ เมื่อเข้าใจได้ค าตอบจากเรื่องที่อ่านแล้วควร 

พยายามจดจ าเนื้อหาข้อความที่ส าคัญไว้ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้  โดยการท าบันทึกย่อใส่สมุดไว้
หรือขีดเส้นใต้ หรือจด ( List) หัวข้อทั้งหมดไว้ ท่องจ าจากความเข้าใจโดยมีเทคนิคในการจ าที่ท าให้จ า
ง่าย อาจเขียนเป็นเพลงเป็นบทกลอนเป็น แผนภูมิ ฯลฯ  

5.  R3   (Review, Reconstruct) ทบทวนจากการอ่านบันทึกย่อท่ีบันทึกไว้หรือจาก 

เครื่องหมายต่างๆ ที่ท าไว้ในหนังสือ จากข้อวามที่เขียนไว้ข้างหน้ากระดาษและจากหัวข้อที่จดไว้ การ
ทบทวนเป็นครั้งคราวและทบทวนก่อนสอบ  
 

4.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R  

การสอนแบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่เน้นกลวิธีในการอ่านหลายวิธีมาประกอบกันเพ่ือให้
การอ่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจต่อบทอ่าน สอดคล้องกับนัก
การศึกษาหลายท่าน เช่น  

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ปัจจุบันการประเมินก าหนดไว้ 4 ประเภทหลักๆ  ได้แก่ 
1. การประเมินผลก่อนการเรียน (Placement Test) เป็นการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน

เดิมของผู้เรียนที่จะเริ่มเรียนว่าอยู่ระดับใด จะต้องมาพัฒนาเรื่องใดบ้าง 
2. การประเมินเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล

ระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนและของผู้สอนไป
พร้อมๆ กัน 

3. การประเมินเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง (Diagnostic Evaluation) ได้แก่ การประเมินที่
ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวิชาการเพ่ือค้นหาสาเหตุส าหรับการแก้ไขดังกล่าว 

4. การประเมินผลเพ่ือการตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น กลางภาค สิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษาเป็นต้น 

(Gunning, 1996) วิธีการที่ผู้อ่าน อ่านบทอ่านได้อย่างมีความหมายจ าเป็นต้องใช้กลวิธี
ความเข้าใจในการอ่าน 4 กลวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. กลวิธีการเตรียมตัว (Preparation Strategies) เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านใช้การส ารวจ
บทอ่าน การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่มีอยู่ในบทอ่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างใจความส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน รวมไปถึงการสรุปความและการ
ใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Map) ในการเตรียมตวัให้ผู้อ่านสร้างความหมายต่อบทอ่าน 

2. กลวิธีการเพิ่มเติมรายละเอียด (Elaborating) เป็นการเชื่อมโยงความหรือสร้างสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ได้จากบทอ่านกับองค์ความรู้เดิมของตนเอง หรือเป็นการน าเอาความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้
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จากบทอ่านมาผสมผสานกันได้เป็นข้อมูลใหม่ การเพ่ิมเติมรายละเอียดประกอบไปด้วยการอนุมาน 
การอุปมาอุปไมย การประเมิน หรือ การอ่านบทอ่านในเชิงวิจารณญาณ 

3. กลวิธีการท่องจ า (Rehearsing) เป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการจ า โดยอาศัย
การเขียนอย่างคร่าวๆ การเขียนบันทึกย่อ การขีดเส้นใต้ใจความส าคัญ การทดสอบตนเองและการ
อ่านทบทวนซ้ า การเพ่ิมเติมรายละเอียดและการท่องจ าเป็นกลวิธีที่มีการใช้ร่วมกันในการอ่านบทอ่าน
ที่ยากและซ้ าซ้อน 

4. กลวิธีการตรวจสอบ (Monitoring) เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงความสามารถในการ
ท าความเข้าใจในบทอ่านของตนและความสามารถในการเลือกกลวิธีในการอ่านอย่างเหมาะสม กลวิธี
ในการตรวจสอบนี้ ได้แก่ จุดมุ่งหมายในการอ่าน ความสามารถในการปรับอัตราความเร็วในการอ่าน
ต่อบทอ่านที่ยาก การตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านและการอภิปรายกันเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจใน
การอ่าน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่มีรูปแบบวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 
ประกอบด้วยขั้นตอน Survey, Question, Read, Recite and Review ตามล าดับ 

 Robinson F.P. (1961: 29-30) ได้เสนอยุทธวิธีการอ่านแบบ SQ3R เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสา
มามารถเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้ หรือ คาดว่าตัวเองจะรู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิด สรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องทีอ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ าเรื่องได้ดี ตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียม / ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่จัดบรรยากาศให้รู้สึกสบาย คลายเครียด 
เสนอสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนบทใหม่ การเสนอเนื้อหาใหม่ส าหรับการอ่านการสอนอาจ
ก าหนด ให้ผู้เรียนเตรียมมาเองหรือผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมก็ได้เพราะการสอนมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่าน
น าไปใช้ชีวิตประจ าวัน เพราะฉะนั้นสื่อที่น ามาใช้เป็นของจริง (Authentic materials) เช่น ใบ
โฆษณา ข่าว จดหมาย เมนูอาหาร โบรชัวร์แนะน าเที่ยว จุลสาร เป็นต้น 

2. ขั้นสอน ซึ่งกระท าการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R มี 5 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1: ขั้นส ารวจ (Survey) คือ อ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง การอ่านใน

ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่างได้ 
ผู้สอนให้นักเรียนส ารวจ เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆ ได้แก่ การอ่านหัวเรื่อง หัวข้อย่อย 

บทคัดย่อ บทสรุป รวมถึงค าถามในเรื่อง เพ่ือเป็นการมองภาพรวม โดยวิธีการอ่านแบบกวาดสายตา 
(Skimming) 

ขั้นที่ 2 : ขั้นตั้งค าถาม (Question)  การตั้งค าถาม  จะท าให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยาก
เห็น ดังนี้ ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องได้เร็ว  และการตั้ง  ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่านในเวลาเดียวกันก็ควร
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จะต้องถามตัวเองดูว่าใจความส าคัญที่ผู้เขียนก าลังพูดถึงอยู่นั้นคืออะไร   ท าไมจึงส าคัญ  ส าคัญ
อย่างไร  และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง  ตอนไหนและเมื่อไร  อย่างไรก็ตามควรพยายามตั้ง
ค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็น
ส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 

หลังจากที่ได้ส ารวจบทอ่านแล้ว ผู้สอนถามค าถามที่เกี่ยวกับบทอ่านกับนักเรียนเพ่ือฝึกการ
ตอบค าถาม และให้นักเรียนลองเปลี่ยนหัวเรื่อง หรือหัวข้อย่อยให้เป็นค าถามเพ่ือจะได้หาค าตอบใน
ขั้นต่อไป 

ขั้นที่ 3 : ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ (Read) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆซ้ าอย่าง
ละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับ
ใจความและจับประเด็นส าคัญ ๆ โดยแท้จริง ขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้ อีกก็อาจใช้วิธีจด
บันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ 

นักเรียนจะได้อ่านรายละเอียดของบทอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ และตอบค าถามที่ตั้งไว้
เนื่องจากนักเรียนได้ท าความเข้าใจบทอ่านแล้ว ผู้เรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ ได้อ่านผู้สอน
สามารถแทรกการตั้งค าถามเข้าไปได้แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม จะช่วยให้ได้ข้อมูลหรือ
รายละเอียดที่ส าคัญครบถ้วนขึ้น  

ขั้นที่ 4 : ขั้นจับใจความส าคัญ (Recite) ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายาม
ใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ได้ แต่หากต้องการฝึกการ
ระลึกได้ของตนเองก็พยายามอย่ากลับไปดูเนื้อเรื่อง เป็นการฝึกการตอบค าถามของตนเองจากค าถาม
ที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 และหาค าตอบได้แล้วจากการอ่านอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 ขั้นการระลึกหรือจับ
ใจความนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องได้ 

เมื่อบอกค าตอบแล้วให้น ามาเขียนสรุปใจความซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง 
ซึ่งครอบคลุมความหมายเดิมของบทอ่านไว้ หลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ าๆ และใช้ประโยคท่ีแต่งขึ้นเองโดยมี
ความถูกต้องตามหลักภาษาและใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสามารถ
อยู่ในขั้นผลิตชิ้นงาน ของการด าเนินการสอนด้วยวิธี  SQ3R  เพราะเป็นผลมาจากการท าความเข้าใจ
ในการอ่าน 

ขั้นที่ 5 : ขั้นทบทวน (Review) ให้ผู้เรียนทบทวนข้อมูลที่ได้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนการทบทวนหลังจากท่ีนักเรียนอ่านจบแล้ว 

เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 5 ขั้นตอนแล้ว ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด โดยอาจให้
นักเรียนผลักกันเล่า/อ่าน ค าถามที่ตั้งไว้และค าตอบของแต่ละข้อให้ครูหรือเพ่ือนฟัง ในขั้นตอนการ
ทบทวนจะเป็น ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ว่าสามารถจดจ าหรือเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้มาก
น้อยเพียงใดหากมีส่วนไหนที่ยังจ าไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านซ้ าและทบทวนจนกว่าจะจ าได้ ซึ่งการอ่าน
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ซ้ าๆ นี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวความคิดได้ชัดเจนและมีความคงทนในการจ าอีกด้วย นักเรียน
สามารถกลับไปตรวจดูบันทึกที่จดไว้ ตรวจสอบความจ า ความเข้าใจตนเองโดยดูจากสิ่งที่ตนเองได้
กระท า เช่น การขีดเส้นใต้ การเน้นข้อความต่างๆ การจดความหมายของค าศัพท์ จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้ มาเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดของตนเองเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของประเด็นส าคัญทั้งหมดที่
นักเรียนได้อ่านจบไปแล้ว 

3. ขั้นสรุปและการประเมินผล เมื่อจบขั้นตอนวิธีสอบแบบ SQ3R แล้วผู้สอนจะต้องมี
การวัดประเมินผลว่าผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมินผลและตรวจสอบ
ความสามารถหรือคุณภาพผู้เรียนว่าอยู่ระดับใดเมื่อน าผลจากคะแนนหรือการปฏิบัติมาเทียบกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ผ่านเกณฑ์การประเมน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ต้องแก้ไข เป็นต้น แล้วน าผลมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นเมื่อผลการทดลอง
นั้นประสบความส าเร็จ และลการประเมินที่ยังช่วยน ามาพัฒนาให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้ด้วยการฝึก
เพ่ิมเติม ฝึกการอธิบาย เพ่ิมเวลาการฝึกฝนให้สม่ าเสมอมากขึ้น หรือผู้ที่เรียนดีก็อาจีการให้แบบฝึก
เสริมที่ยากขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้เรียน  

จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบ SQ3R สรุปได้ว่า มีการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม/ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  กิจกรรมที่ 2 ขั้นสอน 
ด าเนินการตามวิธีการสอนแบบ SQ3R 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นอ่านส ารวจหาใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่าน (Survey) 2) ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3) ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ (Read) เพ่ือหาค าตอบโดย
ละเอียด 4) ขั้นระลึกหรือจับใจความส าคัญได้ (Recite) จับใจความส าคัญของเรื่องราวทั้งหมดในบท
อ่านโดยนึกถึงค าถามค าตอบที่นักเรียนหาได้ และ 5) ขั้นวิทบทวน (Review) สรุปทบทวนเรื่องที่อ่าน
ทั้งหมดด้วยภาษาของนักเรียนเอง สรุปเป็นแผนผังความคิดในประเด็นส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นสรุปและการประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอนท าการประเมินผลผู้เรียน โดย
การตัดสินคุณภาพผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด  
 
 
 
 
 
 
 



  71 

4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R 

การสอนแบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
4.4.1 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory)  

อภิปัญญากับการอ่าน หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่จะท าให้การอ่านบรรลุตามเป้าหมาย
ของการอ่าน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ ความตระหนักรู้ และ การควบคุมกลไกที่ใช้ใน
กระบวนการอ่าน (วนิดา เหล่าเทิดพงษ์, 2541: 41) 

ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) เป็นแนวคิดหนึ่งของจิตวิทยาการเรียนรู้ 
หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความคิดของตนเอง Cross & Paris (1988 : 131) 
รวมถึงวิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ต้องมีการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีอภิปัญญา น ามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (ทิศนา เขมมณี, 2551) 

1. ผู้เรียนระบุว่าจะเรียนรู้อะไร อะไรที่รู้แล้ว และอะไรที่ยังไม่รู ้
2. ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา 
3. ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ โดยการบันทึกวิธีการคิด และประสบการณ์จากการท างาน 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความรับผิดชอบในการวางแผนและการเรียนรู้และก ากับตนเอง 
5. การสรุปกระบวนการคิดเมื่อท ากิจกรรมแล้วเสร็จ 
6. การประเมินผลตนเอง 

นักจิตวิทยา ได้อธิบายถึงพัฒนาการของความรู้ไว้ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ การเรียนรู้ที่
เป็นไปโดยไม่รู้ตัว ขั้นตอนที่สอง คือ การเริมมีการควบคุมความรู้ที่ได้มาโดยรู้สึกตัวในปัจจุบัน
นักจิตวิทยาเริ่มสนใจศึกษาการเรียนรู้ในขั้นตอนที่สอง ซึ่งเรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition) ซึ่ง
หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับขบวนการและผลที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง  (Flavell : 1976) 
อภิปัญญามีบทบาทส าคัญในการอ่าน ในขณะทีผู้อ่านก าลังอ่านโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ทั้งทักษะ 
ระดับพ้ืนฐานและในระดับสูง ผู้อ่านใช้ทักษะการอ่านโดยไม่รู้ตัว ผู้อ่านเลือกใช้กลวิธีต่างๆเพ่ือให้ได้
ความหมาย ทักษะในขั้นตอนนี้คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) แต่เมื่อใดผู้อ่านไม่สามารถ
ท าความเข้าใจกับบทอ่านได้ จึงพยายามหาต้นเหตุของความล้มเหลว หากลวิธีเพ่ือเอาชนะความ
ล้มเหลว ทักษะในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยสามารถบอกได้ว่าใช้กลวิธีใดมาช่วยท าความ
เข้าใจกับบทอ่าน เรียกว่า เป็นทักษะอภิปัญญา (Metacognitive Skill)  
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องค์ประกอบของอภิปัญญา Brown (1980) ได้สรุปองค์ประกอบของอภิปัญญา เป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 
1. ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเอง (Knowledge about cognition) เป็น

ความรู้เกี่ยวกับตนเองว่ารู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ยังรู้ว่าตนเองท ากิจกรรมใดบ้างในขณะอ่าน เขียนหรือ
แก้ปัญหา สรุปได้ว่าความรู้นี้เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดของตนเอง และระดับความยากง่ายของงาน
ที่ต้องท า 

2. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความรู้ความเข้าใจ  (Regulation of cognition) เป็น
ความรู้เกี่ยวกับกลไกทีใช้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าประกอบไปด้วย การวางแผนว่าจะใช้กลวิธีใด
การตรวจสอบของการใช้กลวิธีต่าง ๆ และยังเป็นการควบคุมประสิทธิภาพของการเรียนรู้  โดยการ
ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และประเมินการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลาจาก
ทีกล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของอภิปัญญา ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ของตนเอง (Knowledge about cognition) คือรู้เกี่ยวกับตนเองว่ารู้อะไรบ้าง รู้ว่าตนเองท ากิจกรรม
ใดบ้างในขณะอ่าน เขียนหรือแก้ปัญหา สรุปได้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดของตนเอง และระดับ
ความยากง่ายของงานทีต้องท า ส่วนความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความรู้ความเข้าใจ  (Regulation of 
cognition) เป็นความรู้เกี่ยวกับกลไกทีใช้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองการวางแผนว่าจะใช้กลวิธีใด 
การตรวจสอบของการใช้กลวิธีต่าง ๆ และยังเป็นการควบคุมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ โดยการ
ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขและประเมินการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา  

Vacca (1995) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีอภิปัญญา หรือการใช้ความคิดอย่างรู้ตัว คือ ความรู้
หรือความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดของตนและการตระหนักรู้ในกระบวนการใช้
สติปัญญาของตน เมื่อน ามาใช้อธิบายในการอ่าน ทฤษฎีอภิปัญญาจะเกี่ยวข้องกับกลวิธีการสรุปความ 
การอนุมาน การคาดเดาเหตุการณ์และกลวิธีอ่ืน ๆ ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน การที่ผู้อ่าน
รู้จักกลวิธีในการอ่านดังกล่าวข้างต้นในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของตนนั้นยังไม่เพียงพอ 
ผู้อ่านเป็นต้องรู้จักเลือกกลวิธีในการอ่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทอ่านด้วยเช่นกัน 
(Gunning, 1996) ทฤษฎีอภิปัญญาที่น ามาใช้กับความเข้าใจในการอ่านเกี่ยวข้องกับเกณฑ์  4 เกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ คือ 

1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Knowing Oneself) หมายถึง ผู้อ่านตระหนักว่าตนรู้อะไร
และวามสามารถในการอ่านของตน รวมทังสามารถใช้ความรู้เดิมในการเตรียมตัวในการอ่านผู้ อ่านทีมี
ระสิทธิภาพจะรู้จักเลือก และใช้กลวิธีในการอ่านได้อย่างเหมาะสมกับบทอ่านและกับตนเอง 

2. การควบคุม (Regulating) หมายถึง ผู้เรียนรู้ว่าตนอ่านอะไร อ่านอย่างไรและสามารถ
ใช้ความรู้ของตนมาใช้กับการอ่าน ผู้อ่านมีการส ารวจบทอ่าน มีการจัดเรียงข้อมูล ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
บทอ่าน หาจุดมุ่งหมายในการอ่านหรือเลือกใช้กลวิธีในการอ่านทีมีประสิทธิภาพ 
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3. การตรวจสอบ (Checking) หมายถึง ผู้เรียนสามารถทีจะประเมินความสามารถใน
การอ่านของตนเองได้ ผู้อ่านรู้ปัญหาในการอ่าน สาเหตุและวิธีการแก้ไข ผู้อ่านสามารถประเมินการ
อ่านด้วยตนเองได้ โดยการตังค าถามให้กับตนเองว่ามีจุดประสงค์ในการอ่านเพ่ืออะไรตรงประเด็น
หรือไม่ เป็นต้น กันนิง (Gunning, 1996) 

4. การแก้ไข (Repairing) ผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด ในกรณีที่มี
ปัญหาเกิดขึ้นในการอ่านหรืออ่านไม่เข้าใจจากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive 
Theory) เป็นการอธิบายถึงการตระหนักรู้ในตนเอง (Knowing Oneself) การควบคุม Regulating) 
การตรวจสอบ (Checking)และการแก้ไข (Repairing) ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น การอ่านทีมีประสิทธิภาพ 
ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีการคิดอย่างรู้ตัวหรืออภิปัญญาในขั้นตอนการอ่านทุกขั้นตอนและมีการควบคุมและ
จัดกระบวนการคิดของตนในขณะที่อ่าน ผู้อ่านควรที่จะตระหนักว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จะต้องใช้
กลวิธีอะไร และอย่างไร และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการอ่าน ผู้อ่านสามารถหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้ 
ท าให้การอ่านของตนมีประสิทธิภาพ 

Flavell (1981) ได้ให้นิยามของค าว่า อภิปัญญาไว้ดังนี้ อภิปัญญา หมายถึง ความรู้ หรือ
ความเข้าใจ หรือความพยายาม ที่จะควบคุมการใช้ความรู้และความคิดนั้น อาจกล่าวได้ว่า อภิปัญญา
เป็นกระบวนการเกีย่วกับความคิด อภิปัญญาในการอ่านประกอบด้วย 

1. ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Knowledge of cognition) หมายถึง การอ่านที่
ผู้อ่านมีความตระหนักรู้ (Awareness) ในทักษะกลวิธี และรู้แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้การอ่านด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การควบคุมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Regulation of cognition) หมายถึง การที่
ใช้กลไกภายในของผู้อ่านในขณะที่ก าลังด าเนินกระบวนการอ่าน กลไกเหล่านี้ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การพิจารณาทบทวน (Revising) การประเมินผล (Evaluating) ว่ากลวิธีต่างๆ ที่ใช้ไปนั้น
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้างและหากใช้ไม่ได้ผล จะปรับเปลี่ยนกลวิธีอย่างไรเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

A. Brown & Palinccar (1982) ยังสนับสนุนทัศนะของ Flavell (1981) โดยแบ่งอภิ
ปัญญาออกเป็น 2 ประเภท เช่นกัน คือ 

1. ความรู้ เกี่ยวกับความเข้าใจ (Knowledge about cognition) ซึ่ งรวมถึงความ
ตระหนักรู้และการสะท้อนของกระบวนการคิด 

2. การควบคุมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Regulation of cognition) ซึ่งเป็นการใช้
กลวิธีในการควบคุมกระบวนการที่เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 

กล่าวโดยสรุป การที่จะท าความเข้าใจในบทอ่านหรือเรื่องที่อ่านตามโครงสร้างของทฤษฎีอภิ
ปัญญา ที่จะบรรลุหรือประสบความส าเร็จในบทอ่านต้องอาศัยกระบวนการความรู้หรือความรู้ความ
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เข้าใจในการอ่านนั้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องมาจากผู้อ่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ด้วยการริเริ่มและควบคุมตนเอง ซึ่งอาศัยอภิปัญญาและการใช้กลวิธีที่เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ 

4.4.2 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) 
 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในการสอนความเข้าใจในการอ่าน ค าว่า 

โครงสร้างความรู้ (Schema) เป็นค าที่ Barlett (1932) ใช้เพ่ือบรรยายชนิดของข้อมูลซึ่งนักการศึกษา
ทบทวนจากความทรงจ าของตนเอง Barlett อธิบายว่าการที่นักการศึกษาระลึกถึงข้อมูลภายหลังจาก
การอ่านข้อความไปแล้วนั้น ไม่ใช่การสร้างเนื้อเรื่องขึ้นใหม่ แต่เป็นการสร้างหรือเล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และจากเรื่องท่ีได้อ่านไปแล้ว  

Mayer (1975: 11) ได้ให้ค าจ ากัดความโครงสร้างความรู้ว่าเป็นโครงสร้างของประสบการณ์
เดิมในแต่ละด้านทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของคน ๆ นั้น ข้อมูลใหม่ ๆ ทีได้มาจะผสมกลมกลืน
กับความรู้เดิมทีมีอยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลบางอย่างอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะ แบ่งโครงสร้างเรื่องด้าน
รูปแบบออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1. โครงสร้างเรื่องแบบบรรยาย (Collection of Description) โครงสร้างแบบนี้ 
เป็นการบรรยายเรื่องตามเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2. โครงสร้างเรื่องแบบเป็นเหตุเป็นผล (Causation) ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุเป็นผล เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

3. โครงสร้างเรื่องแบบปัญหาและการแก้ไข (Problem/Solution) โครงสร้างเรื่อง
แบบนี้เป็นลักษณะของเหตุและผล ผสมกับปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

4. โครงสร้างเรื่องแบบเปรียบเทียบ (Comparison) เป็นการจัดเนื้อหาแบบ
เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 

โครงสร้างเรื่องมีอิทธิพลต่อการอ่านของผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แตกต่าง
กันไปตามเชื้อชาติ  ทั้ งนี้ เนื่องจากโครงสร้างเรื่องในภาษาแม่แตกต่างจากโครงสร้างเรื่องใน
ภาษาอังกฤษ ท าให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องในภาษาแม่มาแทรกแซงเวลาที่เขาอ่านภาษาอังกฤษ 

Carrell (1987) แบ่งโครงสร้างความรู้ที่ผู้อ่านน ามาตีความเนื้อเรื่องขณะที่อ่าน 2 ชนิด คือ 
1. โครงสร้างความรู้ด้านเนื้อหา (Content Schema) คือ โครงสร้างความรู้เกี่ยวกับ

เนื้อหาของเรื่องที่อ่านซึ่งผู้อ่านมีอยู่เดิม ถ้าผู้อ่านคุ้นเคยกับเนื้อหาที่อ่านมาก่อนย่อมเข้าใจเนื้อเรื่องได้
ดี แต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้อ่านไม่คุ้นเคยมาก่อนย่อมเกิดความล าบากในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องนั้นๆ  

2. โครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบ (Formal Schema) โครงสร้างความรู้อีกประเภทหนึ่ง 
ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจบทอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงสร้างความรู้รูปแบบ 
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มีอิทธิพลต่อการอ่านภาษาแม่ของเด็กและผู้ใหญ่ กล่าวคือ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้โครงสร้างความรู้ด้าน
รูปแบบช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เล่าเรื่องที่อ่านได้อย่างดี 

Hacker (1981: 211) กล่าวถึง โครงสร้างความรู้ คือ ลักษะความคิดรวบยอดในแต่ละ
ระดับชั้น โครงสร้างความรู้นี้จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่เรียงล าดับจากสูงมาต่ า กล่าวคือ โครงสร้าง
ความรู้ในระดับสูงจะประกอบด้วย โครงสร้างความรู้อ่ืน ๆ ทีมีอยู่ในระดับต่ า โครงสร้างความรู้ใน
ระดับสูงต้องประกอบด้วยสมาชิกโครงสร้างความรู้ในระดับต่ าอย่างครบครัน 

Rumelhart (1981: 5) ให้ค าจ ากัดความ โครงสร้างความรู้ ว่าเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่
แสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไป ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ า มีโครงสร้างความรู้ที่แสดงถึงความรู้เกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์และล าดับของเหตุการณ์การกระท าและ
ล าดับของการกระท าต่าง ๆ  

จากที่ กล่าวมาสรุป ได้ว่า ทฤษฎี โครงสร้างความรู้  คือ เป็น โครงสร้างความรู้ของ 
ประสบการณ์เดิมในแต่ละด้านทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของแต่ละคน จะผสมกลมกลืนกับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว และแสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไป ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ า โครงสร้างความรู้
นี้ยังแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์และล าดับของ
เหตุการณ์การกระท าและล าดับของการกระท าต่าง ๆ โดยโครงสร้างความรู้ดังกล่าวนี้จะมีลักษณะเป็น
เครือข่ายที่เรียงล าดับจากสูงมาต่ า ทุกคนจะมีโครงสร้างความรู้ที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานทาง 
เศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ และ การศึกษาทฤษฎีโครงสร้างความรู้ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้นั่นเอง 
ทฤษฎีนี้บรรยายถึง ความรู้ที่คนเราได้มาจาประสบการณ์นั้นถูกเก็บไว้ในความทรงจ าอย่างไร และ
น ามาใช้อย่างไร แต่ละหน่วยของความรู้นี้เรียกว่า เป็นโครงสร้างความรู้ (Schema) โครงสร้างความรู้ 
คนเรายังเก็บข้อมูลไว้ด้วยว่าจะน าความรู้นั้นๆ มาใช้อย่างไร 
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5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับ ความต้องการของมนุษย์และการจูงใจ
โดยตรง ได้มีผู้ศึกษาค้นคว้าและเขียนไว้มากมาย  

(ธนียา ปัญญาแก้ว, 2541) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่พอใจงานที่
ท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยกย่องแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 

(วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตน
ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

(กาญจนา อรุณสุขรุจี, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

Carnpbell (1976: 117 – 124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคน
เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะ
ได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 

Domabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการประสบ
ความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง 

Herzberg (1989: 67 - 69) ได้ศึกษาทฤษฎี จู งใจค้ าจุน  (Motivation Maintenance 
Theory) หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย(Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย
ส าคัญ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยทั้งสอง
ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor)  
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จากนิยามจากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่าเป็น
ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ 

 

5.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Bernard (1968) ได้กล่าวถึง สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจใน
งานไว้ 8 ประการ คือ 

 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ  ได้แก่  เงิน  สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
การตอบแทน  ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอย่างดี 
          2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลที่มิใช่วัตถุ  เป็นสิ่งจูงใจส าคัญที่ช่วยส่ งเสริมความ
ร่วมมือในการท างานมากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับแตกต่าง
กัน เช่น เกียรติภูมิ  การใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น 
          3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่
ท างาน  เครื่องมือการท างาน  สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการท างาน 
 4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการ
ของบุคคลด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ  การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อ่ืน ทั้ ง
ได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 
          5. ความดึงดูดใจในสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เป็นไป
ด้วยดีจะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน 
          6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล  หมายถึง  
การปรับปรุงต าแหน่งวิธีท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร 
          7. โอกาสที่จะร่วมมือในการท างาน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในงานเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน  มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
          8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน  หมายถึง  ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความ
มั่นคงในการท างาน 

และยังมีปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างานนั้นม ี3 ประการ คือ 



  78 

1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับ งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลา
ในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการท างาน 
ฐานะทาง วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความ
มั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพ่ือน
ร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น 

  Maynard W. Shelly (1975: 9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ว่าความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้
จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ 

Mullin (1985: 280) กล่าวว่า เกี่ยวกับแนวคิดความพึงพอใจว่า เป็นทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการที่มนุษย์มีแรงผลักดันบางประการใน
ตนเอง และพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่างเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการ หรือความคาดหวัง
ที่มีอยู่และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพึงพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็น
กระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 
 

 

แผนภาพที่ 3 กระบวนการเกิดความพึงพอใจของบุคคล 
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ความพึงพอใจ และ ทัศนะความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
ในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจ าท าให้เกิด
ความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มี
ระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้จะส่งผลต่อบุคคลมากกว่า ความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ คือการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษแบบ SQ3R คือ เป็นเรื่องของ
ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ 
สนุกสนานกับบรรยากาศ หรือ บทเรียนที่ครูสอน และ เนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่าน ความพึงพอใจของ
บุคคลแต่ละคนไม่มีวันสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคล ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยจูงใจกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจควบคู่ไปด้วยในระหว่างปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมดังนั้นบุคคลอาจจะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคย
พอใจมาแล้วก็ได้  

 

5.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ  (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดย ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ มีดังนี้ 

5.3.1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
 A.H. Maslow ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ 

เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเอง
แต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค าตอบของมาสโลว์ คื อ 
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ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดทฤษฎีของมาส
โลว์ ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความ
ต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 

ความนับถือและสถานะทางสังคม 
5. ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ

ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อ

ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยก
ย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 

5.3.2 ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ 
Murrey’s Manifest Needs Theory ประกอบด้วยความต้องการ 4 ประการ คือ  

1. ความต้องการความส าเร็จ 
2. ความต้องการความสัมพันธ์ 
3. ความต้องการอิสระ 
4. ความต้องการอ านาจ 

ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกันบ้างอาจเกิดทางสูง บ้างอาจเกิดทางต่ าก็ได้ไม่จ าเป็นต้อง
เกิดข้ึนเรียงเป็นล าดับ 

5.3.3. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
    S. M. Freud ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิด
พฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรม
หลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก     
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Freud เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้ส านึก ซึ่งมักจะผลักดัน
ออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่างๆ เช่น โรคจิต โรค
ประสาท เป็นต้นยัง เชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์ เกิดมาพร้อมกับแรงขับทาง
สัญชาตญาณ (Instinctual drive) และเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ จิตจึงเป็น
พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง  

การท างานของจิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. จิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยออกไปโดยไม่

รู้ตัว ที่เกิดมาจากพลังของจิตไร้ส านึกซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึง
พอใจของตน และการท างานของจิตไร้ส านึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลที่
เกิดข้ึนในวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้  

2. จิตส านึก (Conscious Mind) บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการ
รู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่ควบคุม
การกระท าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยมีเจตนา
และมีจุดมุ่งหมาย 

3. จิตก่อนส านึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้ หรือเมื่อ
บุคคลต้องการน ากลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถน ากลับมาใช้ในระดับจิตส านึกได้ และ
เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้ส านึกมากกว่าจิตไร้ส านึก 

จะเห็นได้ว่าการท างานของจิตทั้ง 3 ระดับจะมาจากทั้งส่วนของจิตไร้ส านึกที่มีพฤติกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process) เป็นไปตามแรงขับสัญชาตญาณ  
(Instinctual Drives) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
พลังในส่วนของจิตก่อนส านึกและจิตส านึก จะพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการขั้นทุติยภูมิ  (Secondary 
Process) 
 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความพึงพอใจได้ว่า ในการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามผู้ที่ปฏิบัติงานจะ
เกิดความพึงพอใจต่อการท างานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวิ่งจูงใจในการท างาน การสร้างสิ่งจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอน การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนหรือปฏิบัติ 
หรือ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่อยากจะเรียน ซึ่ง
ผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลายๆ ด้าน เช่น การจัดบรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิค
การสอนที่ดี และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนตามต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการเรียน 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 

 

6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

สุจารี มีแดนไผ่ (2547) การศึกษามีจ ุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอนอ ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับว ิธ ีสอนตามค ู่มือครู แก่เด็กที่ม ีแรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ์
ต่ า ชั้นม ัธยมศ ึกษาป ีที่ 4 กล ุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ ึกษา 2546  
โรงเรียนเนินสะอาดว ิทยาคม อ.วังทอง จ. พิษณุโลก สุ่มแยกเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุม 
20 คน ดำเน ินการทดลองโดยใช ้แบบแผนการว ิจัยแบบ  Randomized  Control  Group   
Pretest Posttest Design กล ุ่มทดลองได้ร ับการสอนโดยว ิธีสอนแบบ SQ3R กล ุ่มควบค ุม ได ้ร  ับ
การสอนตามค ู่มือคร ูโดยใช้เวลาในการทดลองกล ุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้ เนื้อหา
เดียวกัน ผลการศ ึกษาค้นคว้า พบว่า น ักเรียนที่ได ้รับการสอนโดยวิธ ีสอนแบบ SQ3R  กับน ักเรียน
ที่ได้รับการสอนตาม คู่ม ือคร ูมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย ่างมีน ัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 
 (ชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์, 2552) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะของการอ่านจับใจความโดยใช้
แบบฝึกวิชาภาษาไทย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 

 (ดุษฎี นาหาร, 2553) พบว่า การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและ
ความคงทนในการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้ วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม จังหวัดขอนแก่น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 
35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ3R จ านวน 
15 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
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เรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยเรียน แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท า ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้นตามล าดับ ในแต่ละวงจรปฏิบัติดังนี้ วงจรที่ 1 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 55.10 วงจรที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.70 และวงจรที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ76.20 และมี
จ านวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 อีกท้ังความคงทน
ในการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน จากการทดสอบวัด ความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 2 ครั้ง คือหลังเรียนทันทีและหลังจากเรียน 2 สัปดาห์พบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ทั้งสองครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 พรรฺณิการ์ สมัคร (2557) การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการอ่านแบบ SQ3R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 

(วันเพ็ญ  วัฒฐานะ, 2557) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มขลุงสัมพันธ์ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 ห้องเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวนนักเรียน 1 ห้องเรียน ได้มา 
จากการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง ใช้เครื่องมือในการทดลอง คือแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R จ านวน 7 แผน แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจ และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ผล
การศึกษา พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิควิธีอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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จากงานวิจัยภายในประเทศที่ได้กล่าวไป ผู้วิจัยสรุปแนวความคิดได้ว่า งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาทั้งหมด เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ หรือการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่าน แบบ SQ3R และส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของความสามารถการอ่านด้วย
เทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ผลการวิจัยที่กล่าวไปทั้งหมด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
ความสามารถการอ่านด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ผลการวิจัยส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด และสรุปผลการสอนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ผู้วิจัยส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็น ว่าเป็นกลวิธีการสอนอ่านวิธีหนึ่งที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ การสอนแบบ SQ3R ในการ
อ่านจับใจความหรือการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เป็นวีการสอนที่ดีมีการสอนที่เป็นระบบชัดเจน เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนคิดและใช้ความสามารถในการอ่านเมื่อ
นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น และการสอนแบบ SQ3R ยังเน้นการอ่านซ้ าๆ อย่างละเอียด
จนกว่าจะเข้าใจและจดจ าเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งหลังจากนักเรียนได้เรียนตามขั้นตอนการสอนแบบ SQ3R 
และฝึกจนคล่องแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การอ่านจับใจความไม่ใช่เรื่องยากและนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชานั้นๆ เพ่ิมข้ึน 
 

6.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

Abby (1982 : 27-54 อ้างถึงใน อัมพิกา สิริพรม , 2547 หน้า 39) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
กลวิธีในการเรียนการสอนอ่าน โดยใช้ต าราเรียนที่เน้นเนื้อหาของนักเรียนระดับกลางโดยศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R กัลป์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 5 จ านวน 45 คน 
ในอูจีน รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกใช้ วิธีสอนแบบ 
SQ3R กลุ่มที่สองเรียนตามปกติ และไม่ได้รับการฝึกสอนอ่านเป็นพิเศษ แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
จากการเล่าเรื่องที่นักเรียนได้อ่านและท าแบบตอบค าถามสั้นๆ 10 ข้อ ผลการทดลองพบว่านักเรียนที่
ได้เรียนด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R จะมีคะแนนสูงกว่า นักเรียนอีก 2 กลุ่ม ที่ไม่ได้เรียนด้วยการสอน
อ่านแบบ SQ3R คะแนนจากแบบทดสอบท้ัง 2 ชนิด และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับกลาง 

Andrew B. Artis (2008) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการอ่านให้กับนักศึกษาสาขาวิ ชา
การตลาดชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา เมืองเลคแลนด์ สหรัฐอเมริกา จ านวน 35 คน โดย
ใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ3R โดยเขาเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านการตลาดเป็นสาขาวิชาที่ต้อง
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ถ่ายทอดความรู้ สิ่งที่รู้ให้กับลูกค้าได้อย่างเข้าใจ และรัดกุมได้ในประเด็นที่ส าคัญๆ และผู้ที่สามารถ
อ่านข้อมูลการตลาดได้ดี ก็จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง ของบริษัทใหญ่ และนายจ้างเหล่านั้นก็ 
คาดหวังว่าพวกเขาจะได้ผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพมาท างานในบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงได้
ศึกษาเพ่ือพัฒนาการสอนอ่านให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 35 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 
สัปดาห์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบเรียนด้านการตลาด และ ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน บทเรียนละ 
10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่าความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78.90 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเรียนที่มีนักศึกษาสามารถอ่านอย่างเข้าใจเล่าเรื่องสรุปเรื่องได้คิด
เป็นร้อยละ 36.50 เท่านั้น เขาจึงสรุปการวิจัยของเขาได้ว่าการสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นการสอนอ่าน
ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่อง ข้อมูลทางการตลาดได้อย่างเข้าใจ และ
รวดเร็วมากขึ้น มีจุดมุ่งหมายในการอ่านที่ชัดเจนมากข้ึนด้วย เพราะนักศึกษาสามารถอ่านและสรุปท า
ความเข้าใจเนื้อหาที่ตนเองอ่านได้เป็นอย่างดี 
 Suci, Nurmiasih,(2012)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนด้วยเทคนิค SQ3R 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหนังสือหลังเรียนด้วย
เทคนิค SQ3R 3) เพ่ือหาคะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยเทคนิค 
SQ3R,การออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้วิธีเชิงปริมาณ ประชากรทั้งหมดเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 41 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้นักเรียน 21 คนจาก class A เป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการทดสอบและการวัดคะแนนก่อน
และหลังการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R โดยทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการอ่านก่อนเรียน
ด้วยเทคนิค SQ3R เท่ากับ 64 คะแนนขณะที่คะแนนหลังเรียนโดยใช้เทคนิค SQ3R เท่ากับ 91 
คะแนนมีค่า T เท่ากับ 10.254 โดย T มีค่านัยส าคัญ 0.05 เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงการทดลองครั้งนี้จึง
สรุปได้ว่า การใช้เทคนิค SQ3R มีผลอย่างมากต่อการสอนการอ่านให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ 
2 ใน MTs Miftahul 'Ula Kertosono กล่าวอีกนัยหนึ่ งเทคนิค SQ3R สามารถใช้ เป็นเทคนิค
ทางเลือกในการสอนการอ่านให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 

จากงานวิจัยต่างประเทศที่ได้กล่าวไป ผู้วิจัยสรุปแนวความคิดได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่มีปัญหาความไม่เข้าใจในบทอ่าน งานวิจัย
ทั้งหมดได้น าเทคนิคการสอน SQ3R มาช่วยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านจับ
ใจความ และ การเขียนสรุปความ ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคการสอน SQ3R เป็นเทคนิคการสอนอ่าน
ที่มีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนอ่านที่เน้นการซ้ าเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ ครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ และ
น าเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นตอนการสอน  
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จากการทดสอบหลังเรียนทุกงานวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนสูงขึ้น และ
นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ และคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป 
มีการให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคือ เทคนิคการสอนอ่าน SQ3R เป็นเทคนิคการสอนอ่านที่ครูผู้สอน
ควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนในการอ่านบทอ่าน
ต่างๆ เพราะถ้าหากนักเรียนได้รับการพัฒนาการฝึกฝนที่ถูกวิธีจะช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านให้ กับ
นักเรียน และฝึกให้นักเรียนอ่านบทอ่านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 

SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง
วิทยาธาร) ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) แบบแผนการวิจัยแบบ  
One Shot Case Study โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่ มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู ้ว ิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  2) ตัวแปรที่ศึกษา 3) เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจัย 4) 
ระยะเวลาในการทดลอง 5 ) แบบแผนการวิจัย 6) เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 7)การสร้าง
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย  8) การเก็บข้อมูล 9) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 10) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
 1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 53 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 27 คน ของ โรงเรียนวัดใหม่
หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคเรียนที่  
2 ปีการศึกษา 2559 ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 
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2.ตัวแปรที่ศึกษา 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
 1.ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่าน
แบบSQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
  2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาอังกฤษ 

เพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 

3.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างบทอ่าน ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอาเซียน โดยการท าการส ารวจความต้องการหัวข้อกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ความต้องการที่จะให้น าเนื้อหาที่ส ารวจมาสร้างเป็นบทอ่าน 5 ล าดับแรก มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถานศึกษา ยึดหลักการจัดโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)  
รหัสวิชา อ16101 โดยใช้หน่วยเรียนที่ 9 เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community ประกอบด้วย  5 เรื่อง
ย่อยดังต่อไปนี้ 

1. ASEAN Association is born for what 
2. The well-known landmarks in ASEAN 
3. The ASEAN festivals and the ways to do    
4. The Secret of National Animals of ASEAN countries  
5. Let’s taste yummy National Food of ASEAN Countries 
เรื่องย่อยที่ 1 ASEAN Association is born for what เป็นเนื้อหาการอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

ที่มา ของการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ต้องการรวมตัวกันเพ่ือร่วมมือกันทาง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การก่อก าเนิดประชาคมอาเซียนมุ่งประโยชน์ต่อใครอย่างไร การตกลง
ทางความร่วมมือกับอาเซียน ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยคนหนึ่ง นักเรียนจะได้รับประโยชน์ด้านใด
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จากข้อตกลง และนักเรียนจะมีวิธีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันและพร้อมในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน
อย่างไร 

เรื่องย่อยที่ 2 The well-known landmarks in ASEAN เป็นเนื้อหาการอ่านที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ าสนใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีจุดเด่น (Landmark) 
จุดส าคัญๆ ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ประวัติโดยย่อของสถานที่นั้นๆ การเดินทางไปเที่ยว ไปอย่างไร 

เรื่องย่อยที่ 3 The ASEAN festivals and the ways to do เป็นเรื่องการอ่านเกี่ยวข้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ การปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณีนั้นๆ 
สถานที่จัดงาน วัน เวลา ที่สามารถเข้าร่วมและชื่นชมความงามของประเพณีนั้นๆ ได้เมื่อใด   

เรื่องย่อยท่ี 4 The secret of a National animal of ASEAN countries เป็นเรื่องการอ่าน
เกี่ยวกับสัตว์ประจ าชาติ ทราบโดยย่อว่าท าไมสัตว์ชนิดนี้จึงเป็นสัตว์ประจ าชาติ สัตว์ชนิดนี้บ่งบอก
อะไรในความเป็นประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และความหมายที่น าสัตว์ชนิดนี้มา
เป็นสัตว์ประจ าชาติ 

เรื่องย่อยที่ 5 Let’s taste yummy National Food of ASEAN Countries เป็นเรื่องการ
อ่านเกี่ยวกับลักษณะอาหารประจ าชาติ ประวัติโดยย่อ ส่วนประกอบ และ วัฒนธรรมการกิน 
 

4.ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  
อ 16101 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ใน
สัปดาห์ที่ 32-36 (ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  รวม 10 
ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

5.แบบแผนการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีแผนการวิจัยแบบ  
One Shot Case Study Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 

X T2 

 
 X      หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่าน 
        แบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 T2     หมายถึง    การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 
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6.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ที่จัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน หน่วยเรียนที่ 9 เรื่อง  
My Neighbors: ASEAN Community ในภาคเรียนที่  2  ปี การศึ กษา 2559 จ านวน  5 แผน 
ประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อย 5 เรื่อง ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 
(ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) ดังนี้ 

1. ASEAN Association is born for what.    จ านวน 2 ชั่วโมง  
2. The well-known landmarks in ASEAN     จ านวน 2 ชั่วโมง 
3. The ASEAN festivals and the ways to do      จ านวน 2 ชั่วโมง 
4. The Secret of National Animals of ASEAN Countries   จ านวน 2 ชั่วโมง 
5. Let’s taste yummy National Food of ASEAN Countries จ านวน 2 ชั่วโมง 

       รวม  จ านวน 10 ชั่วโมง 
6.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ที่จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน วัดความสามารถหลังเรียน 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ซึ่งได้มีการก าหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูก
ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน  

6.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งสอบถามใน
ประเด็น 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) เนื้อหาข้อมูลอาเซียน 3) บรรยากาศในการเรียนรู้ และ 4) 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยมีลักษณะการประเมินแบบมาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย และ พึงพอใจน้อยที่สุด 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 12 ข้อ 
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7.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
7.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ใน วิชาภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา อ 16101 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธี สอน
อ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในหน่วยเรียนที่ 9 เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยเรียนที่ 9 
จ านวน 5 แผน ประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อย 5 เรื่อง ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 
10 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
    7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน เนื้อหา ขอบข่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการ
วัดประเมินผล (กรมวิชาการ, 2551) 
    7.1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วิชา
ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2551) 
    7 .1 .3  ศึ กษาแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของกลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 (วิชาภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   7.1.4  ส ารวจความต้องการหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน ทั้งหมด 10 เรื่อง จาก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) โดยสุ่มนักเรียนท า
แบบส ารวจจ านวน 35 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 และผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความต้องการของนักเรียนในการเลือกหัวข้อเรื่ องและ
เนื้อหาข้อมูลอาเซียน มาสร้างเป็นบทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จาก 10 เรื่อง ( ภาคผนวก ค 
หน้า 152-154)  ผู้วิจัยได้เลือกล าดับที่นักเรียนมีความชอบมากท่ีสุด 5 ล าดับแรกมาสร้างเป็นบทอ่าน
ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ในหัวข้อเรื่อง 1) ASEAN Association is born for what., 
2) The well-known landmarks in ASEAN, 3) The ASEAN festivals and the ways to do   
4) The Secret of National Animals of ASEAN Countries, แ ล ะ  5 ) Let’s taste yummy 
National Food of ASEAN Countries  
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  7.1.5 จัดท าตารางโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ/หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนในการเรียนรู้เข้าไปบูรณาการในโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และ ท า
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือการทดลองงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับ 
นักเรียนชระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง My Neighbors : 
ASEAN Community ประกอบด้วยเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องย่อย 5 เรื่อง ในสัปดาห์ที่ 32-36 (ระหว่างวันที่ 
9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง แสดง
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง My 
Neighbors : ASEAN Community ดังแสดงในตารางที่ 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง 
My Neighbors : ASEAN Community 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 My Neighbors : ASEAN Community: 10 ช่ัวโมง 

เรื่องที่  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ้ สัปดาห์ที ่ เวลาเรียน 
(ชม.) 

1. ASEAN Association is 
born for what 

ต 1.1. ป. 6/3 เลือก/ระบุ 
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายที่อ่าน 
ป 6/4 บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานสั้นๆ และ 
เรื่องเล่า 

เป็นเนื้อหาการอ่านที่เกี่ยวข้อง
กับท่ีมา การก่อก าเนิดประชาคม
อาเซียนมุ่งประโยชน์ต่อใคร ใน
ฐานะที่ นั ก เรียน เป็นคนไทย 
นักเรียนจะได้รับประโยชน์ด้าน
ใดจากข้อตกลง และนักเรียนจะ
มีวิธีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
และพร้อมในฐานะเป็นพลเมือง
อาเซียนอย่างไร 

32 2 

2. The well - known 
landmarks  in ASEAN  
 

ต 1.1. ป. 6/3 เลือก/ระบุ 
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรง
ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายที่อ่าน 
ป 6/4 บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานสั้นๆ และ 
เรื่องเล่า 
ต 4.1 ป 6/1 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพื่อรวบรวมค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวได ้

เป็นเนื้อหาการอ่านที่ให้ความรู้
เกี่ ยวกับสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่
น่าสนใจในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีจุดเด่น (Landmark) 
จุดส าคัญๆ ที่ เป็นที่รู้จักและมี
ช่ือ เสี ย ง ความ โดด เด่ นของ
สถานที่ นั้ นๆ  อะไรคื อความ
น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวต้องไป
ชม 

33 2 

3. The ASEAN festivals and 
the ways to do  
 

ต 1.1. ป. 6/3 เลือก/ระบุ ประโยค
หรือข้อความสั้น  ๆตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อ่าน 
ป 6/4 บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทานสั้น  ๆและ เรื่องเล่า 
ต 3.1 ป 6/1 บอกความหมายของ
ค าศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น 

เป็นเรื่องการอ่านเกี่ยวข้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ การ
ปฏิบัติตนเมื่อเข้าร่วมประเพณี
นั้นๆ สถานท่ีจัดงาน วัน เวลา ที่
สามารถเข้าร่วมและช่ืนชมความ
งามของประเพณีนั้นๆ ได้เมื่อใด    

34 2 
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ตารางท่ี 12  ตารางแสดงโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง My 
Neighbors : ASEAN Community (ต่อ) 
 

เรื่องที่  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ้ สัปดาห์ที ่ เวลาเรียน 
(ชม.) 

4. The secret of a 
National animal of 
ASEAN countries  

ต 1.1.  ป. 6/3 เลือก/ระบุ ประโยค
หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อ่าน 
ป 6/4 บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานสั้นๆ และ เรื่องเล่า 
ต 4.1  ป 6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ได ้

เป็นเรื่องการอ่านเกี่ยวกับสัตว์
ประจ าชาติ โดยย่อว่าท าไม
สัตว์ชนิดนี้จึงเป็นสัตว์ประจ า
ชาติ สัตว์ชนิดนี้บ่งบอกอะไร
ในความเป็นประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
และความหมายที่น าสัตว์ชนิด
นี้มาเป็นสัตว์ประจ าชาติ  

35 2 

5. Let’s taste yummy 
National Food of 
ASEAN Countries  
 

ต 1.1. ป. 6/3 เลือก/ระบุ ประโยค
หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายที่อ่าน 
ป 6/4 บอกใจความส าคัญและตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานสั้นๆ และ เรื่องเล่า 
ต 3.1 ป 6/1 บอกความหมายของ
ค าศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น 

เป็น เรื่ อ งการอ่ าน เกี่ ย วกับ
ลักษณะอาหารประจ าชาติ 
จุดเด่นของลักษณะอาหาร
ประจ าชาติ  ประวัติ โดยย่อ 
ส่วนประกอบ และ วัฒนธรรม
การกิน 

36 2 

รวม 5  สัปดาห ์ 10 ชม. 

  
 7.1.6 ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเนื้อหาสาระที่วิเคราะห์ โดยจัดท าให้สอดคล้องกับสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ตามสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) 
สร้างแบบทดสอบย่อยท้ายแผน สร้างสื่อ/ใบงาน ประกอบท้ายแผน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่
ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเทคนิค SQ3R 5 ขั้นตอน คือ 
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7.1.6.1 ขั้นเตรียม / ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่จัดบรรยากาศให้รู้สึกสบาย คลาย
เครียด เสนอสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนบทใหม่ การเสนอเนื้อหาใหม่ส าหรับการอ่านการสอน
อาจก าหนด ให้ผู้เรียนเตรียมมาเองหรือผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมก็ได้เพราะการสอนมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้อ่านน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน เพราะฉะนั้นสื่อที่น ามาใช้เป็นของจริง (Authentic materials) เช่น ใบ
โฆษณา ข่าว จดหมาย เมนูอาหาร โบรชัวร์แนะน าเที่ยว จุลสาร เป็นต้น 

7.1.6.2. ขั้นสอน ซ่ึงกระท าการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R มี 5 ขั้นตอน 
7.1.6.2.1 ขั้นที่ 1: ขั้นส ารวจ (Survey) คือ อ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดส าคัญ

ของเรื่อง การอ่านในขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิด
ต่างได ้

ผู้สอนให้นักเรียนส ารวจ เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าวๆ ได้แก่ การอ่านหัวเรื่อง หัวข้อย่อย 
บทคัดย่อ บทสรุป รวมถึงค าถามในเรื่อง เพ่ือเป็นการมองภาพรวม โดยวิธีการอ่านแบบกวาดสายตา 
(Skimming) 

7.1.6.2.2 ขั้นที่ 2 : ขั้นตั้งค าถาม (Question)  การตั้งค าถาม  จะท าให้ผู้อ่านมี
ความอยากรู้อยากเห็น ดังนี้  ค าถามจะช่วยให้ผู้ อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ เกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว  และการตั้ง  ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลัง
อ่านในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่าใจความส าคัญที่ ผู้ เขียนก าลังพูดถึงอยู่นั้นคือ
อะไร  ท าไมจึงส าคัญ  ส าคัญอย่างไร  และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง  ตอนไหนและเมื่อไร  อย่างไรก็
ตามควรพยายามตั้งค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและ
สามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 

หลังจากที่ได้ส ารวจบทอ่านแล้ว ผู้สอนถามค าถามที่เกี่ยวกับบทอ่านกับนักเรียนเพ่ือฝึกการ
ตอบค าถาม และให้นักเรียนลองเปลี่ยนหัวเรื่อง หรือหัวข้อย่อยให้เป็นค าถามเพ่ือจะได้หาค าตอบใน
ขั้นต่อไป 

7.1.6.2.3 ขั้นที่ 3 : ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ (Read) การอ่านข้อความในบทหรือ
ตอนนั้น ๆซ้ าอย่างละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็น
การอ่านเพ่ือจับใจความและจับประเด็นส าคัญ ๆ โดยแท้จริง ขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็
อาจใช้วิธีจดบันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ 

นักเรียนจะได้อ่านรายละเอียดของบทอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ และตอบค าถามที่ตั้งไว้
เนื่องจากนักเรียนได้ท าความเข้าใจบทอ่านแล้ว ผู้เรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้อ่านผู้สอน
สามารถแทรกการตั้งค าถามเข้าไปได้แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม จะช่วยให้ ได้ข้อมูลหรือ
รายละเอียดที่ส าคัญครบถ้วนขึ้น  
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7.1.6.2.4 ขั้นที่ 4 : ขั้นจับใจความ (Recite) ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความ
ส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ได้ แต่
หากต้องการฝึกการระลึกได้ของตนเองก็พยายามอย่ากลับไปดูเนื้ อเรื่อง เป็นการฝึกการตอบค าถาม
ของตนเองจากค าถามที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 และหาค าตอบได้แล้วจากการอ่านอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 ขั้น
การระลึกหรือจับใจความนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องได้ 

เมื่อบอกค าตอบแล้วให้น ามาเขียนสรุปใจความซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง 
ซึ่งครอบคลุมความหมายเดิมของบทอ่านไว้ หลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ าๆ และใช้ประโยคท่ีแต่งขึ้นเองโดยมี
ความถูกต้องตามหลักภาษาและใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง การเขียนสรุปใจความสามารถ
อยู่ในขั้นผลิตชิ้นงาน ของการด าเนินการสอนด้วยวิธี  SQ4R  เพราะเป็นผลมาจากการท าความเข้าใจ
ในการอ่าน 

7.1.6.2.5 ขั้นที่ 5 : ขั้นทบทวน (Review) ให้ผู้เรียนทบทวนข้อมูลที่ได้จากการ
อ่านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนการทบทวนหลังจากท่ีนักเรียนอ่านจบแล้ว 

เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด โดยอาจให้
นักเรียนผลักกันเล่า/อ่าน ค าถามที่ตั้งไว้และค าตอบของแต่ละข้อให้ครูหรือเพ่ือนฟัง ในขั้นตอนการ
ทบทวนจะเป็น ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ว่าสามารถจดจ าหรือเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้มาก
น้อยเพียงใดหากมีส่วนไหนที่ยังจ าไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านซ้ าและทบทวนจนกว่าจะจ าได้ ซึ่งการอ่าน
ซ้ าๆ นี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวความคิดได้ชัดเจนและมีความคงทนในการจ าอีกด้วย นักเรียน
สามารถกลับไปตรวจดูบันทึกที่จดไว้ ตรวจสอบความจ า ความเข้าใจตนเองโดยดูจากสิ่งที่ตนเองได้
กระท า เช่น การขีดเส้นใต้ การเน้นข้อความต่างๆ การจดความหมายของค าศัพท์ จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้ มาเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดของตนเองเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของประเด็นส าคัญทั้งหมดที่
นักเรียนได้อ่านจบไปแล้ว 

7.1.6.3. ขั้นสรุปและการประเมินผล เมื่อจบขั้นตอนวิธีสอบแบบ SQ3R แล้วผู้สอน
จะต้องมีการวัดประเมินผลว่าผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมินผลและ
ตรวจสอบความสามารถหรือคุณภาพผู้เรียนว่าอยู่ระดับใดเมื่อน าผลจากคะแนนหรือการปฏิบัติมา
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ผ่านเกณฑ์การประเมน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง ต้องแก้ไข เป็นต้น แล้วน าผลมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นเมื่อผล
การทดลองนั้นประสบความส าเร็จ และลการประเมินที่ยังช่วยน ามาพัฒนาให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้
ด้วยการฝึกเพ่ิมเติม ฝึกการอธิบาย เพิ่มเวลาการฝึกฝนให้สม่ าเสมอมากขึ้น หรือผู้ที่เรียนดีก็อาจีการให้
แบบฝึกเสริมที่ยากขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้เรียน  
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7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน จ านวน 5 แผน 
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน คือ 1) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา/การสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน  2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 1 ท่าน และ 3) 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อ หา 
(Content Validity) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) และให้คะแนน  
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
   -1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
น าคะแนนที่ประเมินได้น ามาแทนค่าในสูตร 
                                                           

         IOC =    
∑𝑅

𝑁
 

 IOC       แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 

 ∑R        แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N        แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  
 ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.97-1.00 (ภาคผนวก ง หน้า 155-165) ซึ่งค่า 
IOC ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธี
สอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ตามท่ี ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แนะน าดังนี้ 

1. ปรับปรุงเนื้อหาในบทอ่านในแต่ละแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ระดับ 
ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 

2. ปรับปรุงขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้น ที่อาจจะใช้เวลามากไปซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
เวลาเรียนที่ก าหนดคือ 2 ชั่วโมง เพราะเนื้อหาการสอน/กิจกรรม และสื่อที่ใช้ฝึกนักเรียนในแต่ละ
ขั้นตอนของ SQ3R มีมากเกินไป 
   7.1.7 แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
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   7.1.8 น าแผนการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ไปทดลองใช้ (Try out) จัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีพ้ืนฐานความรู้ใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างกันกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 26 คน ของโรงเรียนวัดใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยาธาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 30 
ธันวาคม 2559) ด าเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม
ทดลอง 
  7.1.9 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
จ านวน 27 คน ของโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
(ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) โดยสรุปได้ตามแผนภาพที่ 4 ดังต่อไปนี้ 

 

 

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ ความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
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7.2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อใช้
ในการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 
0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ    
          7.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยศึกษาหน้าที่ทางภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจแบบปรนัยซึ่ง (ชวาล แพรัตนกุล, 2520) ได้กล่าวว่าการเขียนหรืออกแบบข้อสอบที่ดี
ต้องสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเที่ยงธรรมและมีความคงทน ตลอดจนสามารถแยกเด็กเก่งเด็ก
อ่อนได้ 
  7.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ก าหนดแบบเลือกตอบ (Multiple Choices Test) ให้ครอบคลุมเนื้อหาและสาระส าคัญของการ
เรียนรู้ รวมไปถึงตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ที่ แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
ให้มีรายละเอียดสอดคล้องกับสาระส าคัญและตัวชี้วัดของแต่ละสาระการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ได้ 
เรื่อง My Neighbors: ASEAN Community ดังแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 แสดงการวิเคราะห์การออกการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ (Test Blueprint) 
 

  
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่าง มีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ป. 6/3 

2 2 - - - - 4 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่าง มีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ป. 6/4 

- 6 4 8 - - 18 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง 
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน 
การพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัด ป. 6/1 

2 - 1 2 - - 5 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวชี้วัด ป. 6/1 

- - 1 2 - - 3 

รวมจ านวนข้อค าถาม 4 8 6 12 - - 30 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 26.67 20.00 40.00 - - 100 

ล าดับความส าคัญ 4 2 3 1 - - - 
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7.2.4 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
เสนอต่อคระกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
แก้ไข 

7.2.5 แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรามการและ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบทดสอบ และตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เรื่อง My neighbors : ASEAN Community ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา/การสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร 1 ท่าน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้และความเหมาะสมของกิจกรรม
การเรียนการสอน และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Objective Congruence : IOC) 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ (ภาคผนวก ง หน้า 155-165 ) 
  7.2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ซึ่งใช้ทดสอบหลังเรียน ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงการตั้งข้อค าถามให้กระชับและมีโครงสร้างค าถามให้  ชัดเจน 
เหมาะสม โดยค านึงถึงการวัดตามระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดอย่างชัดเจน 
 2. ปรับปรุงรูปภาพที่ใช้ในการตั้งค าถามควรเป็นภาพที่ชัดเจนเพ่ือความเข้าใจชัดเจน 
 3. ปรับปรุงบทอ่าน ค าศัพท์ ในแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจให้มีระดับค าศัพท์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 4. ตรวจสอบการเขียนชื่อประเทศในข้อค าถามทุกข้อค าถามควรใช้ค าที่ เหมือนกัน
ทุกข้อ เช่น จะใช้ Philippine หรือ The Philippines ควรเลือกอะไรและใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับ 
 5. ปรับปรุงตัวเลือกของค าตอบต้องชัดเจน ไม่ก ากวม  
 7.2.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถ จ านวน 60 ข้อ ไปทดลอง (Try out) 
ทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 
จ านวน 26 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My 
neighbor : ASEAN Community ไปแล้วและไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 7.2..8 น าแบบทดสอบ มาท าการวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ น าผล
การทดสอบ มาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อสอบที่น าไปใช้ได้ทั้งหมด 
48 ข้อ เลือกข้อสอบที่น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดลอง 30 ข้อ ท าการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
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7.2.8.1 หาค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ตอบ 
แบบทดสอบถูกในแต่ละข้อต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ได้สัดส่วน
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.34-0.69 (ภาคผนวก ง หน้า ) 
    7.2.8.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (r) คือ การตรวจสอบว่าแบบทดสอบสามารถ
จ าแนกนักเรียนเก่งและอ่อนได้ดีเพียงใดข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นบวก และใกล้ 1 แสดงว่ามีค่า
อ านาจจ าแนกสูง ข้อสอบที่ดี ควรที่จะมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .20 ถึง .80 (ศิริชัย กาญจนวาสี , 
2548) ข้อสอบทั้งฉบับ ที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.74 น าไปพิมพ์และใช้เป็นเครื่องมือใน
การทดลองการวิจัยครั้งนี้ รายละเอียดแสดงใน (ภาคผนวก ง หน้า 168-169)  
     7.2.8.3 หาค่าความเชื่อมั่น คือ การวัดความสอดคล้องภายใน เป็นการหาความ 
เชื่อมั่นจากแบบทดสอบฉบับเดียว โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามภายในแบบทดสอบว่าวัด
เรื่องเดียวกันหรือไม่ โดยใช้สูตรของ  คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR 20) แบบ Dichotomous คือ แบบ 0, 1 คือ 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่าได้ค่า
ความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 (ภาคผนวก ง หน้า 168-169) ถือว่าเป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 
 7.2.8 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง My neighbor 
: ASEAN Community ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยและน าไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง
คือนักเรียนระดับชั้น ป. 6/1 จ านวน 27 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ดังแผนภาพที่ 5 

 

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาอังกฤษเพื่อ 
ความ เข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

 

 7.3.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
ใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน มีเนื้อหาการประเมินเกี่ยวกับ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน 3) 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จ านวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี ้
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 7.3.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบื้องต้น     
ของ(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 7.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนประชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับของ Likert เพ่ือให้ทราบแนวทางและหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) สอบถามความพึงพอใจ 4 
ด้าน 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ข้อ 2) ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน 5 ข้อ 3) ด้านบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ 5 ข้อ และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  4 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความพึง
พอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดังนี้ 

    ระดับ  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
    ระดับ  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
    ระดับ  3  หมายถึง  พึงพอใจ 
    ระดับ  2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
    ระดับ  1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์คะแนนของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในแต่ละข้อย่อยแล้วคิดค่าคะแนนโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อย่อย โดยใช้เกณฑ์ในการวัดตามระบบ  Likert  Scales แบ่งเป็น 
5 ระดับ ก าหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 

          ช่วงคะแนน                   ระดับความคิดเห็น 
4.51 – 5.00 หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง      พึงพอใจมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง        พึงพอใจ 
 1.51 – 2.50 หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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 7..3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านคือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ท่าน  2) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิควิธีสอน 1 ท่าน  และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) เพ่ือให้พิจาณาถึงความเหมาะสมของการใช้ภาษาและลักษณะข้อ
ของความด้านการวัดเจตคติทั้งทางบวกและทางลบ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละ
ด้านว่าสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดความคิดเห็นดังนี้ 
 
 +1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ (ภาคผนวก ง หน้า 16 7) ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ดังนี้ 

1. การตั้งประเด็นสอบถามความพึงพอใจควรขัดเจนและสอดคล้องกับด้านที่ประเมิน 
2. ควรตั้งประเด็นค าถามท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงระหว่างการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้และด้านที่ประเมินประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนก็จะสามารถประเมินได้เองจาก
กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
 7.3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ จากนั้นน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น ป. 6/2 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) จ านวน 
26 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการของ 
Cronbach ของแบบสอบถามทั้งชุด และแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 (ภาคผนวก ง หน้า 171) 
      7.3.5 ได้แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามและเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 27 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยครั้งนี้ ที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 
  

 



  106 

 จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างได้ ดังแผนภาพที่ 6 

 

 

แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ
SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
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8.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ใช้เวลา
ทดลอง 5 สัปดาห์  ในสัปดาห์ที่ 32-36 (ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) โดยใช้เวลาสอน
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง  
 

9.ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

     การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
9.1 ขั้นก่อนการทดลอง  เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

9.1.1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
 9.1.1.1 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน จ านวน 1 หน่วย คือ หน่วยที่ 9 : เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 5 แผน  

9.1.1.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ   
เข้าใจโดยวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน 

 9.1.1.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน แนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในห้องเรียน 
 9.1.2 ด าเนินการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  โดยเป็นแบบปรนัย (Multiple choices) แบบเลือก ตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

9.2 ขั้นการทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่าน
แบบ  SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน จ านวน 5 แผน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง  5 สัปดาห์ ในสัปดาห์
ที่ 32-36 (ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560) โดยใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 9.2.1 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและส่งเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 
อ 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนดังนี้ 
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  9.2.1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่จัดท าบรรยากาศให้รู้สึกสบาย ไม่
เคร่งเครียด เสนอสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนบทเรียนใหม่การเสนอเนื้อหาใหม่ส าหรับการ
อ่าน ผู้สอนอาจก าหนดให้ผู้เรียนเตรียมมาเองหรือผู้สอนจะเป็นผู้สอนจะเป็นผู้จัดเตรียมก็ได้ เพราะ
การสอนมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้น าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน เพราะฉะนั้นสื่อที่น ามาใช้เป็นของจริง 
(Authentic Materials) เช่น หนังสือนิทาน ข่าว จดหมาย บทความ จุลสาร ฯลฯ 
    9.2.1.2 ขั้นสอน ซึ่งกระท าการสอนตามระบบของวิธีการสอนแบบ SQ4R   มี 6 ขั้นตอน คือ 
                                 9.2.1.2.1 ขั้นส ารวจ (Survey = S) อ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดส าคัญ
ของเรื่อง การอ่านในขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว  ๆจะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ได้ 
                                 9.2.1.2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question = Q) การตั้งค าถาม จะท าให้ผู้อ่านมี
ความอยากรู้อยากเห็น ดังนี้จึงเพ่ิมความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึง
ความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว  และที่ส าคัญก็คือ  
ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่านในเวลาเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่าใจความ
ส าคัญที่ผู้เขียนก าลังพูดถึงอยู่นั้นคืออะไร  ท าไมจึงส าคัญ  ส าคัญอย่างไร  และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือ
ใครบ้าง  ตอนไหนและเมื่อไร  อย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านใน
ขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 
                               9.2.1.2.3 อ่านอย่างรอบคอบRead (R1) การอ่านข้อความในบทหรือตอน
นั้น ๆซ้ าอย่างละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการ
อ่านเพ่ือจับใจความและจับประเด็นส าคัญ ๆ โดยแท้จริง ขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจ
ใช้วิธีจดบันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ
ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งจดจ า/บันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่
จ าเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน 
                             9.2.1..2.4 ขั้นระลึกและจับใจความ (Recite = R3) ให้ผู้เรียนสรุปใจความส าคัญ โดย
พยายามใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ให้ 
                            9.2.1.2.5 ขั้นทบทวน (Review = R3) เป็นการทบทวนเนื้อหาในบทอ่าน
ทั้งหมดอีกครั้ง สรุปเป็นแผนผังความคิด โดยใช้ข้อมูลที่ได้จดบันทึกสรุปในประเด็นที่ส าคัญของเนื้อ
เรื่องท่ีอ่าน 
                       9.2.1.3 ขั้นสรุปและประเมินผล เมื่อจบขั้นตอนการสอนแบบ SQ3R แล้วถ้าผู้สอน
จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าผู้เรียนได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เป็นการประเมิน
ความสามารถเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและช่วยผู้ที่เรียนอ่อน โดยอธิบายเพ่ิมเติม ให้ท าแบบฝึกมาก
ขึ้นหรือส าหรับผู้ที่เรียนดีก็อาจจะให้แบบฝึกเสริมเพื่อให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ 
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 9.3 ขั้นทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง ท าการทดสอบหลังจากการ
เรียนรู้ (Posttest) โดยวัดกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 27 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ของ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับองวิทยาธาร) และให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

 

 

แผนภาพที่ 7  ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
 

10.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

10.1  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการทดลองวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
10.1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Item  Objective  Congruence) 

  IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ16101 ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
หน่วยที่  9 : เรื่อง My Neighbors: ASEAN Community แล้วประเมินความสามารถด้วยการท า
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แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบค่าที  
(one sample t-test) แบบเทียบกับเกณฑ์ 

10.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

10.1.2.1 ตรวจสอบความเที่ ยงตรงโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Index of Item Objective Congruence) 
: IOC ค่าดัชนีความสอดคล้อง   

       IOC  =  
∑𝑅

𝑁
 

       
 เมื่อ  IOC      แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 

  ∑R       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N        แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

1.2.2 ตรวจสอบค่าความยากง่าย  (p) มีค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 

11. การทดสอบสมมติฐาน  

11.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ผู้วิจัยได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ 

SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สถิติทดสอบค่าที แบบเทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test)  

11.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน
ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) เนื้อหาข้อมูลอาเซียน 3) บรรยากาศในการเรียนรู้ 
และ 4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

11.3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ  ใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 14 สรุปการด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย ล าดับการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ/สถิติ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถใน 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง (ทับ
ทองวิทยาธาร)  

1. ด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรูด้้วย
เทคนิควิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R 

2. ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ความเข้าใจหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
โรงเรียนวดัใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) จ านวน 27 คน 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ แบบ

ปรนัย หาค่าเฉลี่ย (�̅�) 
,ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.), 
ทดสอบค่าทีเทียบกับ
เกณฑ์ (One sample 
t-test )  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง  
(ทับทองวิทยาธาร) ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่าน
แบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน 
 

สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรูด้้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
โรงเรียนวดัใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) จ านวน 27 คน 

แบบสอบถามความ 

พึงพอใจ ใช้ค่าเฉลี่ย 

(�̅�), ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
(Content Analysis) 
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สรุปการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอน

อ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research ) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One Shot Case Study Design  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยาธาร) จ านวน 27 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง
และเก็บรวบข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่าน
แบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และสถิติทดสอบค่าที เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 75  (One sample t-test)  

3. วิเคราะห์ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธี

สอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ครั้งนี้ผู้วิจัย
ก าหนดขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับจุดประสงค์การวิจัย ดังรายละเอียดตามล าดับ
ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธี
สอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดคือ ร้อยละ 75 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดคือ ร้อยละ 75 
 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  1 ที่ว่า เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ มีคะแนนเค็ม 30 คะแนน จากนั้นผู้วิจัยหาค่า
คะแนนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ค่าเฉลี่ยคะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และ หาค่า
ทดสอบค่า t เทียบกับเกณฑ์ (One Sample t-test) ของกลุ่มตัวอย่างได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 15 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห์ร้อยละของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
 ความเข้าใจ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบค่าคะแนนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

คนที่ คะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อยละ แปลผล 

คะแนนที่ได้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

2 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

3 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

4 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

5 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

6 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

7 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

8 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

9 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

10 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

11 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

12 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

13 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

14 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

15 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

16 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

17 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

18 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

19 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

20 27 90.00 ผ่านเกณฑ์ - 

21 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

22 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

23 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

24 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

25 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

26 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

27 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

คะแนนรวม 704 86.91 ผ่านเกณฑ์ - 

ค่าคะแนนสูงสุด 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

ค่าคะแนนต่ าสุด 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

(𝒙) 26.07 86.91 ผ่านเกณฑ์ - 
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จากตารางที่ 14  พบว่า ผลที่ได้จากการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ ตอบสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 
1 คือ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร)  
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ในตารางที่ 9 แสดงค่า
ร้อยละของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 
โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 คะแนน และเมื่อ
พิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ปรากฏว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
75 คิดเป็นร้อยละ 100 แปลว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 75 ทุกคน โดยค่าคะแนนต่ าสุดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเท่ากับ 23 คะแนน คิดเป็น
ร้อย 76.67 และ คะแนนสูงสุดมีคะแนน เท่ากับ 30 คะแนน และมีผลการทดสอบทดสอบค่า t เทียบ
กับเกณฑ์ (One Sample t-test) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

ของการท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใน โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียน 

 
การ

ทดสอบ 

 
N  

(คน) 

 
คะแน
นเต็ม  

 
คะแนน
รวม 

 

�̅� 

 
 (S.D.) 

 
เกณฑ์
ร้อยละ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
df 

 
t-test 

 
Sig  

(2-tailed) 

หลัง
เรียน 

27 30 704 26.07 7.8 75 86.91 26 7.8* 0.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตารางที่ 16  พบว่า การทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้า
ใน โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด

ใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) มีค่าเฉลี่ยคะแนน(�̅� = 26.07) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 7.8) ค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละคิดเป็น 86.91 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 ผลปรากฏว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทอง
วิทยาธาร) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับได้ตาม 
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อที่  1  
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ครอบคลุมเนื้อหา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ข้อย่อย 2. ด้านเนื้อหาข้อมูล
อาเซียน 3 ข้อย่อย  3. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 3 ข้อย่อย  และ 4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ 3 ข้อย่อย รวมจ านวนทั้งหมด 12 ข้อย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17  วิเคราะห์การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
 

ด้านที ่ รายการประเมิน (�̅�) (S.D.) แปลผล ล าดับ 

1. ด้านการ
จัดกิจกรรม 
การเรยีนรู ้

1. ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน
ท าให้นักเรียนเข้าใจแนวทางการอ่านเนื้อเรื่องอย่าง
เข้าใจและสรุปใจความส าคัญได้ 

4.40 0.69 มาก 1 

2. ข้ันตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ข้ันตอน 
ช่วยท าให้นักเรียนมีโอกาสและมสีว่นร่วมในการท า
กิจกรรม 

4.03 0.75 มาก 3 

3. ข้ันตอนการสอนอ่านแบบ  SQ3R ทั้ง 5 ข้ันตอน 
ช่วยท าให้นักเรียนสามารถเรียงล าดับขั้นตอนการ
อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายได้ด ี

4.33 0.67 มาก 2 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.25 0.60 มาก  

2. ด้าน
เนื้อหา
ข้อมูล

อาเซียน 

4. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.11 0.80 มาก 3 
5. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนมีความสอดคล้องกับ
หลักสตูรอาเซียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 

4.18 0.87 มาก 2 

6. นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเพื่อน
บ้านอาเซียนมากขึ้น 

4.33 0.67 มาก 1 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.20 0.60 มาก  
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ตารางท่ี 17  วิเคราะห์การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
(ต่อ) 

ด้านที ่ รายการประเมิน (�̅�) (S.D.) แปลผล ล าดับ 

3. ด้าน
บรรยากาศ
ในการจัด
กิจกรรม

การเรยีนรู ้

7. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้
นักเรียนมโีอกาสซักถามและเสนอข้อคิดเห็น 

4.18 0.87 มาก 2 

8. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R 
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุด 

4.11 0.80 มาก 3 

9. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้
การเรยีนการสอนอ่านภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ 

4.37 0.68 มาก 1 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.22 0.20   

4. ด้าน
ประโยชน์ท่ี
ได้รับจาก 
การเรยีนรู ้

10. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านทีดีขึ้น 

4.40 0.69 มาก 1 

11. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียน 

4.37 0.68 มาก 2 

12. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สามารถท าให้
นักเรียนน าไปใช้ประยุกต์กับการอา่นเพื่อความ
เข้าใจในวิชาอื่นๆ ได ้

4.40 0.69 มาก 1 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.39 0.17 มาก  

เฉลี่ยรวม 4 ด้าน 4.26 0.37 มาก 

 
จากตารางที่ 17  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การ

สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน โดยภาพรวม
นักเรียนมีระดับความความพึงพอใจในระดับ มาก (�̅�= 4.26, S.D. = 0.37) ซึ่งแปลความหมาย
คะแนนระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 2 
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่หนึ่ง เมื่อ

ดูจากค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้าน ซึ่งมี (�̅� = 4.40, S.D = 017) รองลงมาได้แก่ด้านการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นล าดับที่สองเมื่อดูจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้าน (�̅� = 
4.25, S.D. = 0.60) ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ได้ความพึงพอใจในระดับมากเป็นล าดับที่ 3 

เมื่อดูจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้าน (�̅� = 4.22, S.D. = 0.20) และ ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียนมี

ความพึงพอใจในระดับมากเป็นล าดับที่สี่ เมื่อดูจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้าน (�̅� = 4.20, S.D. = 
0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ด้านที่ 1  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R 5 อยู่ในระดับมากเป็น

ล าดับที่หนึ่ง  (�̅� = 4.40, S.D. = 0.69) รองลงมา ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ4R ทั้ง 6 ขั้นตอน 

ช่วยท าให้นักเรียนสามารถเรียงล าดับขั้นตอนการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายได้ดี  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.33, S.D. = 0.67) และ การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ4R ช่วยท าให้นักเรียนมีโอกาสและมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่สาม (�̅� = 4.03, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 1 (�̅� = 4.25, S.D. = 0.60) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นเพราะขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอนท าให้
นักเรียนเข้าใจแนวทางการอ่านเนื้อเรื่องได้อย่างเข้าใจและสรุปใจความส าคัญได้  มีเจคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาภาอังกฤษที่นักเรียนได้ให้ความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากมากอีกต่อไปถ้าเข้าใจวิธีการ รู้วิธีการ
อ่านอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนก็จะท าให้อ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษได้งายขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องแปล
ความค าศัพท์ทุกค า ทุกตัวอักษรแต่ใช้วิธีการแปลความรวมแบบเข้าใจเนื้อหาในภาพรวาม โดยอาศัย
การสรุปเป็นแผนผังความคิดหรือแผนภาพโครงเรื่องได้ และการสอนอ่านด้วยวิธี SQ3R ที่น ามา
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าเป็นวิธีสอนแบบใหม่ที่
นักเรียนได้รับการถ่ายทอด และมีประโยชน์ใช้ได้จริง จึงท าให้นักเรียนประเมินพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเป็นล าดับที่หนึ่ง ของรายกาแสดงความพึงพอใจจากทั้ง 4 ด้านนั่นเอง 
  ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน นักเรียนมีความพึงพอใจ ที่นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้น 

อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.67) เป็นล าดับที่หนึ่ง รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจที่
เนื้อหาข้อมูลอาเซียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.18, S.D. = 0.87) และ นักเรียนมีความพึงพอใจ ที่เนื้อหาข้อมูลอาเซียนเข้าใจง่ายและ

น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่สาม (�̅� = 4.11, S.D. = 0.80) ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยรวมรายด้านที่ 2 (�̅� = 4.20, S.D. = 0.60)  
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แปลความหมายข้อมูล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนน
ความพึงพอใจในด้านของเนื้อหาข้อมูลอาเซียนที่นักเรียนได้ประเมินความพึงพอใจเป็นละดับที่สอง ทั้ง
ทีเนื้อหาข้อมูลอาเซียนได้มากจากการท าแบบสอบถามความต้องการหัวข้อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน อาจเป็นเพราะเนื้อหาที่อยู่ในบทอ่านไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากส าหรับนักเรียน
เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับภูมิความรู้เดิมของนักเรียนรายวิชาอาเซียนที่มีเนื้อหาข้อความเป็นภาษาไทย
ท าให้นักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องและท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะมีโครงสร้างความรู้เดิมเป็น
พ้ืนฐานแล้วแต่เนื้อเรื่องของบทอ่านเนื้อหาอาเซียนก็ท าให้นักเรียนชื่นชอบและประเมินความพึงพอใจ
ให้เป็นล าดับที่สอง จากทั้ง 4 รายการนั่นเอง 
 ด้านที่ 3  ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ด้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึง
พอใจว่าการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมาและ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ4R ท าให้นักเรียนมีโอกาสซักถามและเสนอข้อคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 4.18, S.D. = 0.87) และ นักเรียนมีความพึงพอใจว่าการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R 
การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ4R ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรร

มากที่สุด อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11, S.D. = 0.80) ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 

3 (�̅� = 4.20, S.D. = 0.20) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 ด้านที่ 4  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ว่า วิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ3R เป็นวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นและสามารถท าให้นักเรียนน าไปใช้
ประยุกต์กับการอ่านเพ่ือความเข้าใจในวิชาอ่ืนๆ นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่

หนึ่ ง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน คือ (�̅� = 4.40, S.D. = 0.69) 
รองลงมาคือ วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เข้าใจของนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.37, S.D. = 0.68) ตามล าดับ โดยมีค่า

คะแนนเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 4 (�̅� = 4.39, S.D. = 0.17) แปลความหมายข้อมูล มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนที่มีต่อการจัดเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
  

ผู้วิจัยได้รวมประเด็นข้อเสนอแนะที่นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการประเมินความ
พึงพอใจ ได้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ 

- การเรียนการสอนอ่าน SQ3R ท าให้หนูเข้าใจข้ันตอนการอ่านมากข้ึน 
- การสอน SQ3R และการท ากิจกรรมกลุ่มท าให้ผมมีโอกาสในการเรียนและมีบทบาทในกลุ่ม

มาก ขอบคุณครูมากครับ 
- หนูได้รับเทคนิคจากครู ในการสอนอ่านครั้งนี้มากๆ ค่ะ 
- ในแบบฝึกหัด แยกขั้นการอ่านตามวิธีสอนอ่าน SQ3R ท าให้หนูเข้าใจมากขึ้น 
- การสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้เข้าใจแผนภาพโครงเรื่องมากขึ้น 
- การอ่านแบบ SQ3R ท าให้ได้เข้าใจมากขึ้นและท าให้อ่านคล่องขึ้น 
- ถ้าน าหลักการสอน SQ3R มาแทรกและสอนในวิชาอ่ืนได้จะดีมาก 
- ท าให้ผมเข้าใจหลักการอ่านมากขึ้น 
- แบบทดลอง SQ3R ท าให้ผมชอบอ่านหนังสือมากข้ึน 
- เวลาเรียนจบแต่ละบทก็ให้เราสรุปและอ่านให้ครูฟัง 
จากประเด็นที่นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผู้วิจัยสรุปประเด็นที่ได้ในภาพรวมได้ว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความคิดเห็นเชิงบวกหลังเรียนต่อการจัดการเรี ยนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ข้อเสนอแนะที่ได้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวสะท้อน
ความส าเร็จของการสอนอ่านด้วยวิธีนี้ที่สามารถท าให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจที่ครูผู้สอนก าหนดไว้ไว้ นักเรียนอ่านรู้เรื่อง จับใจความได้ ตอบค าถามและท าแบบทดสอบได้ 
จนท าให้นักเรียนเกิดทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติมหลังการท าแบบประเมินความพึงพอใจ โดย
การนั่งล้อมวงเป็นวงกลมสอบถามนักเรียนและวิเคราะห์ประเด็นค าตอบพรรณนาความเนื้อหา  
(Content Analysis) ได้ดังนี้ 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนชอบขั้นตอนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วย 
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ทีมีขั้นตอน 5 ขั้นชัดเจน ท าให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านและมี
เป้าหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การอ่านในแต่ละขั้นอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน นัก เรียนได้พูดเสริมใน
ประเด็นด้านกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ได้อย่างสนใจว่า  

“โดยปกติ ผมเป็นคนไม่ชอบข้อสอบ ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเป็นเนื้อเรื่องยาวๆ แต่พอผมได้
เรียนรู้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R กับคุณครูแล้ว ท าให้
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ผมเข้าใจประเด็นในการอ่าน แนวทางการคาดเดาค าตอบจากการถาม การสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องและฝึกสังเกตการย่อหน้าของเรื่องนั้น ท าให้ผมสนุกกับการอ่านมากขึ้นและสามารถคาดเดา
ค าตอบของข้อสอบการอ่านได้มากข้ึนครับ” 

2. ด้านเนื้อหาข้อมูลอาเซียน นักเรียนมีส่วนในการเลือกเนื้อหาข้อมูลอาเซียนที่น ามาใช้ 
ประกอบเป็นสื่อบทอ่านในงานวิจัยครั้งนี้ ท าให้นักเรียนมีความชอบ และสนใจในบทอ่านทั้ง 5 เรื่อง 

และมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี เพราะนักเรียนมีการอาศัยประสบการณ์ความรู้เดิมในการช่วยส่งเสริม
การอ่านเพ่ือความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี เนื้อหามีความเข้าใจง่าย ไม่มีเนื้อหาซับซ้อน และยัง
ได้เรียนรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านอาเซียนได้มากข้ึนด้วย จากการซักถามและ

สัมภาษณ์ความคิดเหน็ของนักเรียน มีนักเรียนได้พูดเสริมประเด็น ดา้นเนื้อหาอาเซียนได้อย่างน่าสนใจว่า 
“ผมว่าเนื้อหาอาเซียนในสื่อประกอบการเรียนน่าสนใจ มีภาพประกอบเนื้อเรื่องบ้างบางส่วน 

ท าให้สามารถช่วยคาดเดาเหตุการณ์ หรือเนื้อหาที่จะอ่านได้ไม่มากข้ึนครับ” 
3. ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความชอบและความคิดเห็นใน 

ระดับมาก เนื่องจากกิจกรรมการวิจัยครั้งนี้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ห้อง เรียนกิจกรรมการ
เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้จากห้องเรียนปกติของนักเรียน ท าให้นักเรียนมี
ความตื่นเต้นในการเรียนที่ไม่สามารถคาดเดากลุ่มเรียนหรือ ที่นั่งในการเรียนได้ ขึ้นอยู่กับคุณครูจะ
เป็นผู้ก าหนดกิจกรรม กลุ่ม และที่นั่งของแต่ละคน ตามแต่ละกิจกรรม หมุนเวียนสลับไปในแต่ละ
สัปดาห์นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรู้ตลอดเวลา นักเรียนคนหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นและมีความพึงพอใจกับด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ว่า  

“หนูรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เดินลงมาเรียนที่ห้องกิจกรรมภาษาอังกฤษ หนูรู้สึกตัวเองมีบทบาท
ในการเรียนที่ห้องนี้และในชั่วโมงภาษาอังกฤษ หนูเป็นคนเรียนไม่เก่ง แต่คุณครูก็ให้ความส าคัญกับหนู 
โดยการหาพ่ีเลี้ยงคือเพ่ือนที่เรียนเก่งช่วย และ จัดให้เข้ากลุ่มด้วย ท าให้ชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษ
ของหนูสนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะ” 

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านมากข้ึนและคิดว่า 
จะน าวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R นี้ ไปประยุกต์ใช้กับการอ่านเพ่ือความเข้าใจและสรุปประเด็น
ใจความส าคัญกับวิชาอ่ืนๆ ด้วย โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและ
นักเรียนยังให้ความเห็นว่าการสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นขั้นตอนการสอนอ่านที่ชัดเจน เป้าหมาย
ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อการจับประเด็นการอ่านในแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจนอีกด้วย สามารถท าให้
นักเรียนใช้เวลาในการอ่านไม่มากแต่กลับท าให้เข้าใจเนื้อหาการอ่านได้ครบถ้วน จนสามารถตอบ
ค าถามท้ายบทอ่านที่ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านได้ นักเรียนคนหนึ่งได้เสริมประเด็นความ
คิดเห็นว่า 
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 “หนูได้รับประโยชน์จากเทคนิคที่คุณครูสอนมากๆ ค่ะ ปกติหนูจะสับสนในเนื้อหาที่อ่าน จับประเด็น

ไม่ค่อยถูก อ่านเนื้อหาเข้าใจได้ไม่แตกฉาน แต่หลังจากท่ีคุณครู สอนวิธีการอ่านเป็นขั้นเป็นตอนตาม

เทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ท าให้หนูอ่านอย่างมีหลักการมากข้ึน และน าไปใช้อ่าน

กับวิชาอ่ืนๆ ได้เข้าใจมากข้ึนอีกด้วยค่ะท าให้คุณครูภาษาไทยชมหนูว่าหนูอ่านเก่ง และ ตอบค าถามครู

ได้ดี หนูภูมิใจมากค่ะ ขอบคุณคุณครูมากๆ ค่ะ” 
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บทที ่5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ครั้ง
นี้  (Experimental Design) โด ย มี แ บ บ แ ผ น ก าร วิ จั ย แ บ บ  One-Shot Case Study โด ย มี
วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอน
อ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
(ทับทองวิทยาธาร) และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่
หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of 
analysis) หรือกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ต าบลสวนหลวง 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 27 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้
ข้อมูลอาเซียน ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน  จ านวน 5 แผน  
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน วัดความสามารถหลังเรียน จ านวน 1 
ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน จ านวน 
1 ฉบับ มีลักษณะการประเมินแบบมาตราส่วน (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ ทดสอบค่าที (One Sample t-test)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ 
ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง  
(ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การเรียนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.26 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37 แปลความหมายระดับคะแนนความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก   

         

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ครั้งนี้
ผู้วิจัยแยกอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  ด้วยวิธีสอน
อ่าน 

แบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอน
อ่าน 

แบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่ เน้นกลวิธีในการอ่านหลายวิธีมาประกอบกันเพ่ือให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Robinson F.P. (1961: 29-30) ได้เสนอยุทธวิธีการ
อ่านแบบ SQ3R เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสามามารถเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้ หรือ คาดว่าตัวเองจะรู้จากเรื่อง
ที่อ่าน เข้าใจแนวคิด สรุปใจความส าคัญของเรื่องทีอ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ าเรื่องได้ดี ตลอดจน
สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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ขั้นที่ 1: ขั้นส ารวจ (Survey) คือ อ่านอย่างคร่าว ๆ เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง การอ่านใน
ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่างได้ 

ขั้นที่ 2 : ขั้นตั้งค าถาม (Question)  การตั้งค าถาม  จะท าให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยาก
เห็น ดังนี้ ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องได้เร็ว  และการตั้ง  ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่านในเวลาเดียวกันก็ควร
จะต้องถามตัวเองดูว่าใจความส าคัญที่ผู้เขียนก าลังพูดถึงอยู่นั้นคืออะไร   ท าไมจึงส าคัญ  ส าคัญ
อย่างไร  และเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง  ตอนไหนและเมื่อไร  อย่างไรก็ตามควรพยายามตั้ง
ค าถามให้ได้เพราะจะช่วยให้การอ่านในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็น
ส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด 

ขั้นที่ 3 : ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ (Read) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆซ้ าอย่าง
ละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับ
ใจความและจับประเด็นส าคัญ ๆ โดยแท้จริง ขณะที่ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจใช้วิธีจด
บันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ 

ขั้นที่ 4 : ขั้นจับใจความ  (Recite)  ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้
ภาษาของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ได้ แต่หากต้องการฝึกการ
ระลึกได้ของตนเองก็พยายามอย่ากลับไปดูเนื้อเรื่อง เป็นการฝึกการตอบค าถามของตนเองจากค าถาม
ที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 และหาค าตอบได้แล้วจากการอ่านอย่างรอบคอบในขั้นที่ 3 ขั้นการระลึกหรือจับ
ใจความนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถเล่าเรื่องราวต่างที่เกิดข้ึนในเนื้อเรื่องได้ 

ขั้นที่ 5 : ขั้นทบทวน (Review) ให้ผู้เรียนทบทวนข้อมูลที่ได้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนการทบทวนหลังจากท่ีนักเรียนอ่านจบแล้ว 

ขั้นตอนของการสอนด้วยวิธี SQ3R มีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และจะเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญนักเรียนมีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545) 
ครูจะคอยเป็นผู้ชี้แนะให้ค าปรึกษาเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย หรือครูชี้แนะแนวทางในการท ากิจกรรม
ตามขั้นตอนการสอนอ่านทุกขั้นตอน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาหรือการหาความเข้าใจในบทอ่านจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนกิจกรรมให้นักเรียนท า
หมุนเวียนไปในแต่ละขั้นตอนการสอนอ่าน ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ มีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน และฝึกกระบวนการคิดวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การอ่านที่สามารถจับ
ประเด็นใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ซึ่ง พรรฺณิการ์ สมัคร (2557) การพัฒนาความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการอ่านแบบ SQ3R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (วันเพ็ญ  วัฒฐานะ, 2557) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มขลุงสัมพันธ์ อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 ห้องเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวน
นักเรียน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง ใช้เครื่องมือ
ในการทดลอง คือแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R จ านวน 7 แผน แบบบันทึก
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ผลการศึกษา พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยจัดการการสอนอย่างเป็นเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน ตามหลักการสอนอ่าน
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยให้นักเรียนอ่านส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าว ๆในขั้นที่ 1 S = Survey 
(ขั้นส ารวจ) จากนั้นเข้าสู่ขั้นที่ 2 Q = Question (ข้ันตั้งค าถาม) ครูได้แนะน าให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เมื่อนักเรียนตั้งค าถามได้ครูให้นักเรียนเข้าสู่ขั้นที่ 3 R1 = Read (ข้ันอ่านรอบคอบ) 
คือการอ่านเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ตั้งไว้ เมื่ออ่านเสร็จหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ได้ นักเรียน
เข้าสู่การปฏิบัติในขั้นที่ 4 คือ R2  = Recite (ข้ันระลึกและจับใจความส าคัญ) นักเรียนต้องจ าและจด
บันทึกข้อความส าคัญเพ่ือระลึกถึงค าตอบของค าถามที่ได้จากขั้นอ่านอย่างรอบคอบ เข้าสู่ขั้นที่ 5 เพ่ือ
เป็นการประเมินตนเองว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทอ่านได้ดีขั้น R3 = Review (ขั้นทบทวน) ในขั้นนี้
นักเรียนทบทวนบทอ่านโดยสามารถสรุปเป็นแผนผังความคิดหรือแผนภาพโครงเรื่องโดยสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญและประเมินค่าสิ่งที่อ่านอย่างมีเหตุผลได้ เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการอ่านทั้ง 5 
ขัน้ตอนท าให้นักเรียนมีขั้นตอนการอ่านอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่านสูงขึ้น  

 1.2 การสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่มีขั้นตอน
การสอนอ่านอย่างชัดเจน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ (สุนันทา หมั่นเศรษฐ
วิทย์, 2543) กล่าวว่า การอ่านเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้ศึกษาความรู้ให้กับตนเองตลอดมา
การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้  การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงจ าเป็น
ส าหรับผู้อ่านทุกคน การฝึกอ่านอยู่เสมอ จะช่วยให้เกิดความช านาญและมีความรู้อย่างกว้างขวาง  
ดังนั้น การที่ผู้เรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้อีก ทั้งยังต้อง
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ผสมผสานความสนใจของผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ และ (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543) ได้
กล่าวว่า การสอนอ่านคือกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาได้ด้วยความเข้าใจ 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการสอนอ่านนี้คือ ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาจากการที่ต้องได้รับการสอนจาก
ครู การเลือกเทคนิควิธีการสอนอ่านจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าให้กระบวนการอ่านไปสู่จุดหมายที่
ผู้อ่านคาดหวังดังนั้นเทคนิคการสอนที่ดีจึงช่วยนักเรียนให้สามารถหาข้อมูลส าคัญของเรื่องได้อย่างมี
เป้าหมายและคิดเป็นกระบวนการตามขั้นตอนการสอนจากง่ายไปยาก เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดโดยผ่านการอ่านได้ดียิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมการเรียนรู้มี่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครูได้ดีอีกวิธีหนึ่ง นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเทคนิควิธีสอนอ่าน SQ3R  5 ขั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนการสอน 
อภิปรายได้ดังนี้ 

 1.2.1 ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนส ารวจเรื่องราวที่อ่านอย่างคร่าวๆ 
เพ่ือหาจุดส าคัญ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึกให้ผู้เรียนสังเกตบทอ่านโดยการอ่านแบบกวาด
สายตาส ารวจอย่างรวดเร็ว (Scanning) แต่ผู้วิจัยได้ให้ค าชี้แนะในการฝึกอ่านาจากขั้นตอนนี้คือ
นักเรียนต้องฝึกสังเกตชื่อเรื่อง ย่อหน้า ตัวพิมพ์หนา ตัวพิมพ์เอน ค าที่ขีดเส้นใต้ วลีต่างๆ และ 
เครื่องหมายต่างๆ ในบทอ่าน แล้ววิเคราะห์คร่าวๆ ว่าน่าจะเกี่ยวข้องและส าคัญอย่างไรกับบทอ่าน 
แล้วให้นักเรียนคิด 
ประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าหลังจากการกวาดสายตาจากการอ่านในขั้นส ารวจ ผู้วิจัยชี้แนะนักเรียนให้
ตั้งค าถามจากความหมายของชื่อเรื่อง ค าถามแต่ละย่อหน้า เป็นต้น  ซึ่งตรงกับความคิดของ Paul 
Shoe bottom (1996) ที่กล่าวว่า การอ่านแบบกวาดสายตาออย่างรวดเร็ว หรือ  Scanning นี้มี
ประโยชน์มากในการอ่าน เพราะท าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการภายในเวลารวดเร็ว เช่น ในเวลาอ่านเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ผู้เรียนอาจต้องหาเพียง ชื่อ วันที่ สถิติ หรือข้อเท็จจริงบางอย่างเท่านั้น ผู้เรียนไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องอ่านเรื่องท้ังหมด  

1.2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) หลังจากที่ได้ส ารวจบทอ่านแล้ว ผู้วิจัยได้ตั้งค าถาม
ที่เกี่ยวกับบทอ่านกับนักเรียนเพ่ือฝึกการตอบค าถาม และให้นักเรียนลองเปลี่ยนหัวเรื่อง หรือหัวข้อ
ย่อยให้เป็นค าถามเพ่ือจะได้หาค าตอบในขั้นต่อไป เป็นการช่วยให้เข้าใจบทอ่านขึ้นจากการหาค าตอบ
ของประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับบทอ่าน ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็น และท าให้
ผู้ อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็วขึ้น  ซึ่งตรงกับแนวความคิดของ Hock และ Mellard  (2005) นักวิจัยมหาวิทยาลัย
แห่ง  Kansas  กล่าวว่า  การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพนั้น การตั้งค าถาม 
(Questioning) ร่วมกับการใช้ภาพที่มองเห็นได้  (Visual imagery) เป็นวิธีที่ช่วยให้การอ่านมีเป้าหมาย ทั้งนี้ยังเป็น
วิธีการหรือเทคนิคการสอนการอ่านที่สอดคล้องกับผู้วิจัยในการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในขั้นตอนการตั้งค าถามในขั้นที่ 2 ของการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็น
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แผนภาพ 5 ค าถาม  ได้แก่  ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  หรืออาจตั้งประเด็นค าถามเพ่ิมก็ได้  ควรจะเพ่ิม
ค าถามอ่ืน  ๆเช่น  รู้สึกอย่างไร ไม่เห็นด้วยตอนไหน ประทับใจตอนใด  จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป  ฯลฯ  เป็นต้น  หรือ
แผนภาพโครงเรื่อง (plot, story map) 

1.2.3 ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ (Read) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนอ่าน
รายละเอียดของบทอ่านเพ่ือท าความเข้าใจอย่างละเอียด ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อเรื่องโดยใช้ข้อมูล
อาเซียน ซึ่เป็นเนื้อหาทีสอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และของโรงเรียน ผู้วิจัยได้ชี้แนะแนวทางการอ่านโดยให้นักเรียนอ่านทีละ
ย่อหน้า แล้วฝึกสรุปความหรือแปลความแต่ละย่อหน้า พร้อมทั้งส ารวจค าตอบในประเด็นค าถามที่
ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามให้นักเรียนในขั้นตอนที่ 2 ของการสอนแบบ SQ3R ด้วยว่านักเรียนได้ค าตอบที่
ถูกต้องหรือไม่  ผู้วิจัยแทรกการตั้งค าถามเพ่ิมเติมในขณะที่นักเรียนอ่านเข้าไปได้ตลอดเวลา เพ่ือช่วย
ให้นักเรียนได้ตอบค าตามละเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในบทอ่านของนักเรียนด้วย อีกทั้งเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนได้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่ส าคัญครบถ้วนขึ้น นักเรียนได้ฝึกตอบค าถาในขั้นการอ่าน
อย่างรอบคอบ (Read) ในแบบฝึกหัด โดยค าถามเหล่านี้เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการ
อ่านของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และการที่ผู้เรียนได้เขียนค าตอบในแบบฝึกหัดเป็นการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่ได้รับแรงเสริมจากการเฉลยค าตอบ ซึ่งเป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Conley (1995 : 5-9) การเรียนให้ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นต้องมีการเสริมแรงและ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพราะเมือผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือได้รับคุณค่าจากสิ่งที่ท าก็จะท า
ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในสิ่งที่ท าด้วยเช่นกัน 

1.2.4 ขั้นจับใจความ (Recite) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่นักเรียนต้องท าความเข้าใจใน
บทอ่านในเนื้อเรื่องอีกครั้ง ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษา
ของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ เมื่อบอกค าตอบแล้วให้น ามาเขียน
สรุปใจความซึ่งประกอบด้วยใจความหลักและใจความรอง และต้องครอบคลุมความหมายเดิมของบท
อ่านไว้ หลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ าๆ ประโยคในการสรุปใจความส าคัญต้องมีความถูกต้องตามหลักภาษา
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง โดยผู้วิจัยมีการชี้แนะวิธีการเขียนสรุปให้นักเรียนโดยการ
สอนการเขียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง เรียงโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ การเขียนสรุปใจ
ความสามารถอยู่ในขั้นผลิตชิ้นงาน ของการด าเนินการสอนด้วยวิธีสอนอ่าน  SQ3R  เพราะเป็นผลมา
จากการท าความเข้าใจในการอ่านด้วยเช่นกัน และในขั้นนี้ถือเป็นขั้นการสะท้อนการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจในระดับการตีความ คือ ความสามารถในการเข้าใจข้อมูลและความคิดของผู้เขียน ที่อาจไม่มี
การกล่าวไว้โดยตรงในบทอ่านหรือเนื้อเรื่อง ผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์เดิมมาช่วยในการท าความ
เข้าใจกับความหมายที่แฝงอยู่ โดยสอคล้องกับแนวความคิดของ (Goodman, 1972)ว่าในการอ่านที่
ด าเนินมาถึงขั้นที่ผู้อ่านแสดงความสามารถว่าตนเองมีความเข้าใจทางภาษา จนสามารถจับใจความ
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และสรุปความส าคัญของเรื่องโดยการตีความได้นั้น แปลว่า ผู้อ่านสามารถเข้าใจทัศนคติของผู้เขียน
จากบทอ่านที่ผู้อ่านได้อ่านได ้

1.2.5 ขั้นทบทวนบทอ่าน (Review) เมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนที่กล่าวไป
ในข้างต้นแล้ว นักเรียนจึงทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด โดยอ่านค าถามที่ตั้งไว้และค าตอบของแต่ละข้อ
ให้ครูหรือเพ่ือนฟัง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ว่าสามารถจดจ าหรือ
เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้มากน้อยเพียงใดหากมีส่วนไหนที่ยังจ าไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านซ้ าและ
ทบทวนจนกว่าจะจ าได้ ซึ่งการอ่านซ้ าๆ นี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวความคิดได้ชัดเจนและมีความ
คงทนในการจ าอีกด้วย จากนั้นนักเรียนสรุปและวิเคราะห์ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็น ในขั้นนี้
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนสรุปบทอ่านเป็นแผนผังความคิด ในประเด็นที่ส าคัญๆ ของบทอ่านนั้นๆ เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในบทอ่านของผู้เรียนอีกครั้ง ตามกรอบการสรุปแผนผังความคิดที่ครูก าหนดให้ว่านักเรียน
สามารถสรุปและจดจ าเนื้อหาในบทอ่านได้หรือไม่เป็นการประเมินความคงทนในการอ่านของนักเรียน
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Fink (2003) กล่าวว่า การที่นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
หรืออ่านอย่างแท้จริงและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
การเรียนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและคงทน แม้ว่าเรื่องที่อ่านจะจบไปแล้ว นักเรียนก็สามารถที่จะ
แสวงหาความรู้จากการอ่านต่อไปได้อีก 
 จากขั้นตอนการสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ข้อมูลอาเซียน โดยผู้วิจัยประเมิน
ความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ ซึ่งผลการประเมินหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 75 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ดุษฎี นาหาร 
(2553) พบว่า การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ท า ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้นตามล าดับ ใน
แต่ละวงจรปฏิบัติดังนี้ วงจรที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.10 วงจรที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.70 
และวงจรที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ76.20 และมีจ านวน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 อีกทั้งความคงทนในการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียน จากการทดสอบวัด ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 2 ครั้ง คือหลัง
เรียนทันทีและหลังจากเรียน 2 สัปดาห์พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ทั้งสองครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การใช้ข้อมูลอาเซียนมาสร้างเป็นเนื้อหาในบทอ่านแต่ละเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวและ
เป็นประสบการณ์เดิมของนักเรียนเพราะ อ้างอิงเนื้อหามาจากหลักสูตรอาเซียนส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาตาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ อ้างอิงตาม
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Neighbors : ASEAN Community 
ซึ่งนักเรียนสามารถโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่อ่าน คาดเดาเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้
ง่ายขึ้น การจัดกิจกรรมการสอนอ่านที่อาศัยพ้ืนความรู้เดิมนั้นถือว่าเป็นส่งเสริมให้การอ่านเพ่ือความ
เข้าใจประสบวามส าเร็จได้ง่ายขึ้นและมีความจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจในบทอ่านด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ใช้ข้อมูลอาเซียน ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียน (Background Knowledge) มา
สร้างเป็นเนื้อหาในบทอ่านแต่ละเรื่องเพ่ือเป็นการเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดุไม่ยากเกินไปที่
นักเรียนจะท าความเข้าใจในบทอ่านได้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นราธิป 
เอกสินธุ์, 2557)ที่พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) คะแนน
เฉลี่ยความสามารถของนักเรียนในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในภาพรวม

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ 4.26 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37 อาจมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 2.1 เนื้อหาในบทอ่านที่ผู้วิจัยใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนแต่ละเรื่องเป็น
เนื้อหาที่นักเรียนมีพ้ืนความรู้เดิมและคุ้นเคยดีแล้ว และเนื้อหามีความแตกต่างกับบทอ่านในหนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนเรียนอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาที่อ่านในหนังสือเรียนเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่
นักเรียนไม่คุ้น เพราะเป็นบริบทเนื้อหาทั่วๆ ไป ของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา โดย
เรื่องบางเรื่องนักเรียนยังไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้จากเรื่องๆ นั้นเลย มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้
ความเห็นในเรื่องการเลือกบทอ่านที่มีความคุ้นเคยกับผู้อ่านเลือกมาเป็นสื่อช่วยส่งเสริมการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ ดั่งเช่น แนวคิดของ (Grabe,1991:283) มีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนที่มีโครงสร้างความรู้เดิม 
จะช่วยให้นักเรียนมี ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ โครงสร้างความรู้
เดิม เป็นแนวทางในการเดาเนื้อหา จากบทอ่าน สรุปความหมายหรือใจความส าคัญ หน้าที่ ทางภาษา 
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวัยของ (ณิชาพร ปรีชาวิภาษ, 2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
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ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการเรียนรู้
ด้านการอ่านจับใจความ ที่ใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น หลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติระดับ .01 เป็นเพราะข้อมูลท้องถิ่นที่นักเรียนได้อ่านเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของนักเรียน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมท าให้นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์หรือเนื้อหา
ในบทอ่านได้ถูกต้องและแม่นย าในการสรุปใจความส าคัญได้  
 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 5 ขั้นตอนของการสอนอ่านแบบ SRQ3R เป็นขั้นตอน
การสอนอ่านที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการอ่านอย่างชัดเจน จน
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ SQ3R เป็นวิธีการสอนตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือวิธีหนึ่ง ที่ใช้กลวิธีการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่อ่านได้เร็วขึ้น สามารถจับใจความของเรื่องที่อ่าน
ได้ดี บอกรายละเอียด จดจ าเรื่องราว และ สามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้น
กระบวนการอ่านซ้ า ทบทวน และฝึกการตอบค าถามและตั้งค าถามเพ่ือก าหนดประเด็นแนวทางการ
อ่านและหาใจความส าคัญของเรื่อง เน้นกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอน แก้ปัญหาตามขั้นตอนการ
อ่านอย่างชัดเจน จึงท าให้งานวิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่ว่าเทคนิคการสอนอ่านแบบ 
SQ3R สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ได้ โดยมีผลคะแนนความสามารถ
ในการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียน ที่ประเมินจากแบบทดสอบความสามารถการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ ได้คะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ(วันเพ็ญ  วัฒฐานะ, 2557)“การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี” 
พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี SQ3R ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยเนื้อหาที่น ามาเป็น
บทอ่านเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนที่นักเรียนมีพ้ืนฐานโครงสร้างความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานจึงท าให้การอ่าน
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ พรรฺณิ
การ์ สมัคร (2557) “การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R” ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในด้าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ 
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SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการอ่านแบบ SQ3R ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 ผู้วิจัยสรุปการอภิปรายผลได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สามารถ 
พัฒนาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวดัใหม่หนอง
พะอง (ทับทองวิทยาธาร) จังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทัศนะของ สุวิทย์ มูลคา 
และอรทัย มูลคา (2546, หน้า 245-248) ที่แสดงความเห็นว่า เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มีข้อดีคือ 
เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการสอนอ่าน เป็นวิธีการที่เร้าความสนใจในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะใน
การจับใจความ หรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่าน เป็นวิธีการสอนอ่านที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสม
กับวัยผู้เรียนได้ในทุกระดับ ขั้นตอนการสอนอ่านมีข้ันตอนที่ชัดเจนผู้เรียนเข้าใจและสมารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการสอนอ่านได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธนี้ และเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การใช้สื่อการอ่านประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ความเข้าใจนั้นถ้ามีการเลือกบทอ่านที่มีความคุ้นเคย เป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์หรือ
โครงสร้างความรู้เดิมของตนเองมาช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านด้วยได้แล้ว ก็จะท าให้นักเรียนมี
แรงจูงใจที่อยากจะอ่าน มีความกระตือรือร้น หรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างมีความสุข ไม่รู้สึก
เบื่อหน่ายต่อบทเรียนหรือชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านที่ดีขึ้น และท าให้การอ่าน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อีกทั้งนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการอ่านในรายวิชา
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับโอกาสในการซักถาม ตอบค าถาม แสดงความ 
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ด้วยภาษาและความเข้าใจของนักเรียนเองได้ ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียนให้ไม่น่าเบื่อ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระบวนการหรือขั้นตอนการสอนแบบ 
SQ3R เป็นวิธีสอนที่เน้นให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตามหลัก
วิธีการสอนแต่ละขั้น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลา ครูเป็นผู้คอยชี้แนะ
ขั้นตอนการฝึกอ่านแต่ละขั้นตอน นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการฝึกอ่านที่มีประสิทธิภาพท าให้ส่งผลถึง
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ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 75 อีกทั้งกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้การสอนอ่านด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อบทอ่านทุก
ขณะ และเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนในชั้นเรียนด้วย 
ส่งผลให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อการศึกษาผลการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืน และกลุ่ม
สาระอ่ืน 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืน 

3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ความเข้าใจกับวิธีการสอนอ่านวิธีอ่ืนเพ่ือเปรียบ วิธีสอนที่ส่งผลต่อผลการสอนที่ดีจนท าให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีและ
เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนด้วย 

4. ควรมีการใช้สื่อการสอนอ่าน อ่ืนๆ เช่น การอ่านป้ายฉลากยา การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์  
การอ่านโฆษณา เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและตามความสนใจของนักเรียน โดยเน้นผล
ที่ออกมาคือ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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ศึกษาศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิยาลยั

เกษตรศาสตร์ (วิทยาก าแพงแสน) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา/การสอนภาษาอังกฤษ 
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ศึกษาศาสตร์  
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     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

     ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 

     ครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง  

(ทับทองวิทยาธาร) จังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 

 

 

http://www.edu.ru.ac.th/images/edu_pdf/EDU_evaluation-research.pdf
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ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามความต้องการหัวข้อการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน 
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แบบสอบถามความต้องการหัวขอ้การอ่านเกี่ยวกับข้อมลูอาเซียน 
เพ่ือน ามาสร้างเป็นบทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

************************************************************************** 
ค าชี้แจง ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 

 
 
ที ่

 
หัวข้อเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 

ระดับความต้องการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ASEAN Association is born for what 

 ศึกษาประวัติการเกิดอาเซียน 

 สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน 

 ข้อตกลงที่ไดร้่วมกันในปฏิญญาอาเซียน 

     

2 ASEAN News Daily 

 ข่าวเด่นท่ีน่าสนใจในอาเซยีน 

 ข้อดีของข่าวที่ศึกษา 

 เหตุการณ์นีส้ าคัญอยา่งไร 

     

3 ASEAN Flower 

 ศึกษาลักษณะดอกไม้ประจ าชาต ิ

 มีความส าคัญอย่างไร 

 มีลักษณะการเจรญิเติบโตอย่างไร 

     

4 The well-known Landmarks in ASEAN 

 ประวัติโดยย่อของสถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ 

 ราคาการท่องเที่ยว/แพ็กเกจทัวรท์ี่น่าสนใจ 

 ความประทับใจในสถานท่ีนั้นๆ ท่ี
นักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัส 

     

5 ASEAN’s Currency 

 ลักษณะของสกลุเงินในประเทศอาเซียน 

 การแลกเปลี่ยนอัตราเงินเทียบกับเงินไทย 

     

6 The ASEAN Festivals and the ways to do 

 ศึกษาประวัตโิดยย่อของเทศกาล/ประเพณ ีนั้น  ๆ

 เปรียบเทยีบความเหมือนและความ
แตกต่างของเทศกาล/ประเพณ ีนั้นๆ 

 ศึกษาสิ่งที่ควรท า/ไม่ควรท า ในเทศกาล/
ประเพณีนั้นๆ 
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ที ่  
หัวข้อเร่ืองท่ีต้องการศึกษา 

ระดับความต้องการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
7 The Secret of a National animals off 

ASEAN Countries 

 ศึกษาประวัติน่าสนใจโดยย่อของสตัว์
ประจ าชาต ิ

 ท าไมสตัว์เหล่านี้ถึงมีความส าคญั 

  สัตว์เหล่านี้บ่งบอกอะไรถึงความเป็นชาติ
ของประเทศนั้นจนถึงปัจจุบัน 

     

8 The ASEAN Song : ASEAN Way 

 ความหมายของเพลง 

 ความส าคญัของเพลง 

     

9 Let’s taste yummy National Food of 
ASEAN Countries 

 ความน่าสนใจในวิถีการกินของชาตินั้น 

 วิธีการท าง่ายๆ ท่ีท าตามได ้

 ความส าคญัและใส่ใจในเรื่องการเลือกกิน 

     

10 The National Costume of ASEAN 

 เรียนรูเ้กี่ยวกับลักษณะชุดประจ าชาติ
ประเทศอาเซียน 

 โอกาสส าคัญที่จะได้ใส ่

 ลักษณะการแต่งกายผู้หญิง/ผู้ชายต่างกัน
อย่างไร 
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ภาคผนวก ค   

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการหัวข้อการอ่านเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน 
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ตารางท่ี 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนเพื่อน ามาสร้างบทอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ที ่ หัวข้อเร่ืองท่ีต้องการศึกษา �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
1 ASEAN Association is born for what 

 ศึกษาประวัติการเกิดอาเซียน 

 สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน 

 ข้อตกลงที่ไดร้่วมกันในปฏิญญาอาเซียน 

 
4.94 

 
0.24 

 
มากที่สุด 

 
 

2 ASEAN News Daily 

 ข่าวเด่นท่ีน่าสนใจในอาเซยีน 

 ข้อดีของข่าวที่ศึกษา 

 เหตุการณ์นีส้ าคัญอยา่งไร 

 
1.46 

 
0.56 

 
น้อยที่สุด 

 
 

3 ASEAN Flower 

 ศึกษาลักษณะดอกไม้ประจ าชาต ิ

 มีความส าคัญอย่างไร 

 มีลักษณะการเจรญิเติบโตอย่างไร 

 
1.51 

 

 
0.61 

 
น้อย 

 
 

4 The well-known Landmarks in ASEAN 

 ประวัติโดยย่อของสถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ 

 ราคาการท่องเที่ยว/แพ็กเกจทัวรท์ี่
น่าสนใจ 

 ความประทับใจในสถานท่ีนั้นๆ ที่
นักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัส 

 
 

4.74 

 
 

0.44 
 
 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

5 ASEAN’s Currency 

 ลักษณะของสกลุเงินในประเทศอาเซียน 

 การแลกเปลี่ยนอัตราเงินเทียบกับเงินไทย 

 
1.51 

 
0.51 

 
น้อย 

 
 

6 The ASEAN Festivals and the ways to do 

 ศึกษาประวัตโิดยย่อของเทศกาล/
ประเพณ ีนั้นๆ 

 เปรียบเทยีบความเหมือนและความ
แตกต่างของเทศกาล/ประเพณ ีนั้นๆ 

 ศึกษาสิ่งที่ควรท า/ไม่ควรท า ในเทศกาล/
ประเพณีนั้นๆ 

 
 

4.60 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 18  ค่าคะแนนเฉลี่ยความต้องการหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนเพ่ือน ามาสร้างบทอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 
ที ่ หัวข้อเร่ืองท่ีต้องการศึกษา �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
7 The Secret of National Animals of 

ASEAN Countries 

 ศึกษาประวัติน่าสนใจโดยย่อของสตัว์
ประจ าชาต ิ

 ท าไมสตัว์เหล่านี้ถึงมีความส าคญั 

  สัตว์เหล่านี้บ่งบอกอะไรถึงความเป็นชาติ
ของประเทศนั้นจนถึงปัจจุบัน 

 
 

4.71 

 
 

0.46 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

8 The ASEAN Song : ASEAN Way 

 ความหมายของเพลง 

 ความส าคญัของเพลง 

 
1.37 

 
0.55 

 
น้อยที่สุด 

 
 

9 Let’s taste yummy National Food of 
ASEAN Countries 

 ความน่าสนใจในวิถีการกินของชาตินั้น 

 วิธีการท าง่ายๆ ท่ีท าตามได ้

 ความส าคญัและใส่ใจในเรื่องการเลือกกิน 

 
 

4.80 

 
 

0.41 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

10 The National Costume of ASEAN 

 เรียนรูเ้กี่ยวกับลักษณะชุดประจ าชาติ
ประเทศอาเซียน 

 โอกาสส าคัญที่จะได้ใส ่

 ลักษณะการแต่งกายผู้หญิง/ผู้ชายต่างกัน
อย่างไร 

 
 

1.63 

 
 

0.60 

 
 

น้อย 
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ภาคผนวก ง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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ตารางท่ี 19 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นจากการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ASEAN Association is born for what 

 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1   องค์ประกอบของส่วนน าของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน 

1 ระบุรหัสรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 .ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระบุระดับชั้นที่สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ก าหนด/เขียนชือ่หน่วยกรเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ระบุ/เขียนชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 บอกเร่ืองที่สอนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ระบุเวลาที่สอนชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2  สาระส าคัญ 

8 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั 

10 สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ประเมินผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 เขียนครบทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 สาระการเรียนรู้ 

16 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียน +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R 

20 สอดคล้องกบจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลร
วม 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 5   

23 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสูก่ิจกรรมการอ่านอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 เตรียมความพร้อมและชีแ้นะในขั้นส ารวจอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในขั้นตอนการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R (ต่อ) 

26 นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อหาในขั้นอา่นรอบคอบได้เหมาะสม  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 ชี้แนะนักเรียนในขั้นจดบันทกึที่อ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาทีอ่่าน  +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

28 ชี้แนะนักเรียนสรุปใจความส าคัญเร่ืองที่อ่านอยา่งเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 เนื้อหาในกิจกรรม ถูกต้อง ทันเหตกุารณ์ และ เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกจิกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 7 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

33 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 เสนอแนะแหล่งเรียนเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 8 ภาระงาน/ชิ้นงาน 

36 มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามขั้นตอนการจัดกจิกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37  มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย  เนือ้หา และ ภาษาที่ใช ้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 9 การวดัและประเมินผล 

38  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย IOC 0.98 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 20  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นจากการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The well-known Landmarks in ASEAN 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1   องค์ประกอบของส่วนน าของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน 

1 ระบุรหัสรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 .ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระบุระดับชั้นที่สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ก าหนด/เขียนชือ่หน่วยกรเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ระบุ/เขียนชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 บอกเร่ืองที่สอนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ระบุเวลาที่สอนชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2  สาระส าคัญ 

8 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั 

10 สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ประเมินผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 เขียนครบทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 สาระการเรียนรู้ 

16 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R 

20 สอดคล้องกบจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสูก่ิจกรรมการอ่านอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 5   

24 เตรียมความพร้อมและชีแ้นะในขั้นส ารวจอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในขั้นตอนการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R (ต่อ) 

26 นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อหาในขั้นอา่นรอบคอบได้
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 ชี้แนะนักเรียนในขั้นจดบันทกึที่อ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาทีอ่่าน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 ชี้แนะนักเรียนสรุปใจความส าคัญเร่ืองที่อ่านอยา่งเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 เนื้อหาในกิจกรรม ถูกต้อง ทันเหตกุารณ์ และ เหมาะสมกับ
วัยผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกจิกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 7 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

33 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 เสนอแนะแหล่งเรียนเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 8 ภาระงาน/ชิ้นงาน 

36 มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามขั้นตอนการจัดกจิกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37  มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย  เนือ้หา และ ภาษาที่ใช ้ เหมาะสมกบัวยัของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 9 การวดัและประเมินผล 

38  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 21  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นจากการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง The ASEAN 
Festivals and the ways to celebrate 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1   องค์ประกอบของส่วนน าของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน 

1 ระบุรหัสรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 .ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระบุระดับชั้นที่สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ก าหนด/เขียนชือ่หน่วยกรเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ระบุ/เขียนชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 บอกเร่ืองที่สอนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ระบุเวลาที่สอนชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2  สาระส าคัญ 

8 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั 

10 สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ประเมินผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 เขียนครบทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 สาระการเรียนรู้ 

16 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R 

20 สอดคล้องกบจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลร
วม 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 5   

23 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสูก่ิจกรรมการอ่านอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 เตรียมความพร้อมและชีแ้นะในขั้นส ารวจอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในขั้นตอนการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R (ต่อ) 

26 นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อหาในขั้นอา่นรอบคอบได้เหมาะสม  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 ชี้แนะนักเรียนในขั้นจดบันทกึที่อ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาทีอ่่าน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 ชี้แนะนักเรียนสรุปใจความส าคัญเร่ืองที่อ่านอยา่งเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 เนื้อหาในกิจกรรม ถูกต้อง ทันเหตกุารณ์ และ เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกจิกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 7 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

33 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 เสนอแนะแหล่งเรียนเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 8 ภาระงาน/ชิ้นงาน 

36 มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามขั้นตอนการจัดกจิกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37  มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย  เนือ้หา และ ภาษาที่ใช ้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 9 การวดัและประเมินผล 

38  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 22  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นจากการประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ  SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง The secret of 
national animal of ASEAN countries   

 
 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1   องค์ประกอบของส่วนน าของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน 

1 ระบุรหัสรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 .ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระบุระดับชั้นที่สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ก าหนด/เขียนชือ่หน่วยกรเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ระบุ/เขียนชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 บอกเร่ืองที่สอนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ระบุเวลาที่สอนชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2  สาระส าคัญ 

8 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั 

10 สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ประเมินผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 เขียนครบทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 สาระการเรียนรู้ 

16 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R 

20 สอดคล้องกบจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลร
วม 

ค่า IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 5   

22 เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสูก่ิจกรรมการอ่านอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 เตรียมความพร้อมและชีแ้นะในขั้นส ารวจอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในขั้นตอนการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R (ต่อ) 

26 นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อหาในขั้นอา่นรอบคอบได้เหมาะสม  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 ชี้แนะนักเรียนในขั้นจดบันทกึที่อ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาทีอ่่าน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 ชี้แนะนักเรียนสรุปใจความส าคัญเร่ืองที่อ่านอยา่งเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 เนื้อหาในกิจกรรม ถูกต้อง ทันเหตกุารณ์ และ เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกจิกรรมการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 7 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

33 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 เสนอแนะแหล่งเรียนเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 8 ภาระงาน/ชิ้นงาน 

36 มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามขั้นตอนการจัดกจิกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37  มีความชัดเจน เขา้ใจง่าย  เนือ้หา และ ภาษาที่ใช ้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 9 การวดัและประเมินผล 

38  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 23 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นจากการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Let’s tastes yummy national food of 
ASEAN countries 

ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1   องค์ประกอบของส่วนน าของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วน 

1 ระบุรหัสรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 .ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระบุระดับชั้นที่สอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ก าหนด/เขียนชือ่หน่วยกรเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ระบุ/เขียนชื่อหนว่ยการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 บอกเร่ืองที่สอนไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ระบุเวลาที่สอนชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2  สาระส าคัญ 

8 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใช้ภาษาเขา้ใจง่าย ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3  มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วดั 

10 สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู ้

11 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้อย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ประเมินผลได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 เขียนครบทั้ง 3 ด้าน คือความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 สาระการเรียนรู้ 

16 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

19 มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R 

20 สอดคล้องกบจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 เรียงล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 5   

22 เวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าสูก่ิจกรรมการอ่าน
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 เตรียมความพร้อมและชีแ้นะในขั้นส ารวจอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในขั้นตอนการตั้งค าถามอย่างเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 0.97 สอดคล้อง 

ด้านที่ 6   กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R (ต่อ) 

26 นักเรียนอ่านและศึกษาเนื้อหาในขั้นอา่นรอบคอบได้
เหมาะสม  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 ชี้แนะนักเรียนในขั้นจดบันทกึที่อ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาที่
อ่าน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 ชี้แนะนักเรียนสรุปใจความส าคัญเร่ืองที่อ่านอยา่งเหมาะสม   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 เนื้อหาในกิจกรรม ถูกต้อง ทันเหตกุารณ์ และ เหมาะสมกับ
วัยผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

32  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 7 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

33 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 สื่อการสอนเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 เสนอแนะแหล่งเรียนเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 8 ภาระงาน/ชิ้นงาน 

36 มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามขั้นตอนการจัดกจิกรรม
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37  มีความชัดเจน เข้าใจง่าย  เนื้อหา และ ภาษาที่ใช้ เหมาะสมกบัวยัของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ด้านที่ 9 การวดัและประเมินผล 

38  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลได้เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 24 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีต่อแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถในอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
ข้อสอบที่ 

ความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลรวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

เฉลี่ยรวม IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
ด้านที ่

 
ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ  
ผล 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 1 2 3 4 5 

1. ด้านการ
จัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

1. ขั้นตอนการสอนอา่นแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอนท าให้
นักเรียนเข้าใจแนวทางการอา่นเน้ือเรื่องอย่างเข้าใจและ
สรุปใจความส าคัญได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

2. ขั้นตอนการสอนอา่นแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ชว่ยท า
ให้นักเรียนมีโอกาสและมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

3. ขั้นตอนการสอนอา่นแบบ  SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ช่วย
ท าให้นักเรียนสามารถเรียงล าดับขั้นตอนการอ่านอย่างมี
จุดมุ่งหมายได้ด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

2. ด้าน
เนื้อหา
ข้อมูล
อาเซียน 

4. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนเข้าใจง่ายและนา่สนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

5. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
อาเซียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที ่6 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

6. นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเพื่อนบ้าน
อาเซียนมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

3. ด้าน
บรรยากาศ
ในการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู ้

7. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้นักเรียน
มีโอกาสซักถามและเสนอขอ้คิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

8. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริมให้นักเรียนกลา้
แสดงออกและมีส่วนร่วมในกจิกรรมมากที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

9. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้การเรียน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

4. ด้าน
ประโยชน์ที่
ได้รับจาก 
การเรียนรู ้

10. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้นักเรียนมีทักษะการ
อ่านทีดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

11. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเขา้ใจของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

12. วิธกีารสอนอา่นแบบ SQ3R สามารถท าให้นักเรียนน าไปใชป้ระยกุต์
กับการอา่นเพือ่ความเขา้ใจในวชิาอื่นๆ  ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5  
1.00 

 
สอดคล้อง 

เฉลี่ยรวม IOC 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 26 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียนเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ข้อที่ ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.38 0.66 ใช้ได้ 

2 0.38 0.66 ใช้ได้ 

3 0.38 0.60 ใช้ได้ 

4 0.38 0.27 ใช้ได้ 

5 0.38 0.43 ใช้ได้ 

6 0.42 0.22 ใช้ได้ 

7 0.30 0.29 ใช้ได้ 

8 0.34 0.36 ใช้ได้ 

9 0.50 0.56 ใช้ได้ 

10 0.38 0.24 ใช้ได้ 

11 0.38 0.39 ใช้ได้ 

12 0.69 0.53 ใช้ได้ 

13 0.46 0.47 ใช้ได้ 

14 0.69 0.49 ใช้ได้ 

15 0.61 0.56 ใช้ได้ 

16 0.76 0.52 ใช้ได้ 

17 0.50 0.31 ใช้ได้ 

18 0.61 0.36 ใช้ได้ 

19 0.65 0.39 ใช้ได้ 

20 0.50 0.47 ใช้ได้ 

21 0.69 0.32 ใช้ได้ 

22 0.50 0.26 ใช้ได้ 

23 0.65 0.60 ใช้ได้ 

24 0.53 0.74 ใช้ได้ 

25 0.42 0.51 ใช้ได้ 

26 0.50 0.54 ใช้ได้ 

27 0.61 0.22 ใช้ได้ 

28 0.65 0.20 ใช้ได้ 

29 0.34 0.50 ใช้ได้ 

30 0.69 0.55 ใช้ได้ 

 
ค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 
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Reliability  ANALYSIS SCALE (ALPHA)  

Statistic for 
SCALE  

Mean  Variance Std Dev N of Varaibles 
15.4615 53.6185 7.3225 30 

 

 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.0769 48.7938 .6605 .8875 
VAR00002 15.0769 48.7938 .6605 .8875 
VAR00003 15.0769 49.1938 .6004 .8887 
VAR00004 15.0769 51.4338 .2724 .8951 
VAR00005 15.0769 50.3138 .4345 .9819 
VAR00006 15.0385 51.7185 .2272 .8960 
VAR00007 15.1538 51.4154 .2936 .8945 
VAR00008 15.1154 50.8262 .3696 .8932 
VAR00009 14.9615 49.3185 .5641 .8893 
VAR00010 15.0769 51.5938 .2495 .8955 
VAR00011 15.0769 50.5538 .3995 8926 
VAR00012 14.7692 49.8646 5314 .8901 
VAR00013 15.0000 49.9200 .4788 .8911 
VAR00014 14.7692 50.1046 .4941 8908 
VAR00015 14.8462 49.4154 .5673 .8893 
VAR00016 14.6923 50.2215 .5275 .8904 
VAR00017 14.9615 51.0785 .3128 .8944 
VAR00018 14.8462 50.7754 .3673 .8932 
VAR00019 14.8077 50.6415 .3970 .8926 
VAR00020 14.9615 49.9585 .4717 .8912 
VAR00021 14.7692 51.2246 .3224 .8940 
VAR00022 14.9615 51.3985 .2681 .8952 
VAR00023 14.8077 49.2815 .6021 .8887 
VAR00024 14.9231 48.0738 .7498 .8855 
VAR00025 15.0385 49.7185 .5132 .8904 
VAR00026 14.9615 49.4785 .5409 .8898 
VAR00027 14.7692 51.8646 .2260 .8957 
VAR00028 14.8077 51.9215 .2090 .8962 
VAR00029 15.1154 49.9462 .5012 .8907 
VAR00030 14.7692 49.7046 .5563 .8897 
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 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

ค่าความเชื่อม่ันแบบทดสอบทั้งฉบับ 

Reliability Coefficients 
 

N of cases 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardize

d Items 
N of 
Items 

26.0 .8950 30 
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 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน  
 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

VAR00001 27 3 5 4.4074 .69389 
VAR00002 27 3 5 4.0370 .75862 
VAR00003 27 3 5 4.3333 .67937 
VAR00004 27 3 5 4.1111 .80064 
VAR00005 27 3 5 4.1852 .87868 
VAR00006 27 3 5 4.3333 .67937 
VAR00007 27 3 5 4.1852 .87868 
VAR00008 27 3 5 4.1111 .80064 
VAR00009 27 3 5 4.3704 .68770 
VAR00010 27 3 5 4.4074 .69389 
VAR00011 27 3 5 4.3704 .68770 
VAR00012 27 3 5 4.4074 .69389 
avg_question 27 3.00 5.00 4.2691 .37660 
Valid N 
(listwise) 

27       
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ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ 

 Reliability Statistics 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.9439 12 
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ภาคผนวก จ 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 26  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนที่วัดด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SRQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 30  
คิดเป็นร้อยละ 

แปลผล 

คะแนนที่ได้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

2 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

3 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

4 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

5 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

6 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

7 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

8 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

9 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

10 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

11 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

12 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

13 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

14 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

15 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

16 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

17 28 93.30 ผ่านเกณฑ์ - 

18 25 83.30 ผ่านเกณฑ์ - 

19 26 86.67 ผ่านเกณฑ์ - 

20 27 90.00 ผ่านเกณฑ์ - 

21 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

22 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 

23 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

24 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

25 29 96.67 ผ่านเกณฑ์ - 

26 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

27 24 80.00 ผ่านเกณฑ์ - 

ค่าคะแนนสูงสุด 30 100.00 ผ่านเกณฑ์ - 

ค่าคะแนนต่ าสุด 23 76.67 ผ่านเกณฑ์ - 
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 ค่าเฉลี่ยคะแนนของการทดสอบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 คะแนนความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
T-Test 

One-Sample Statistics 
 

  
N 

 
Mean 

 
Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

TOTAL 27 86.9136 7.84061 1.50893 
 

 
 

One-Sample Test 
 

 Test Value = 75 
 
 
t 

 
 

Df 

 
 

Sig. (2-ailed) 

 
Mean 

Differnce 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

TOTAL 7.895 26 .000 11.9136 8.8119 15.0152 
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ภาคผนวก ฉ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  175 

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R  โดยใช้ข้อมูลอาเซียน           แผนที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     รหัสวิชา อ 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  2         ปี ก า ร ศึ ก ษ า  
2559  
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง ASEAN Community (ประชาคมอาเซียน)          เวลา 10 ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 1  เรื่อง ASEAN Association is born for what  สัปดาห์ที่ 32       เวลา  2  ชั่วโมง 
                     ครูผู้สอน  นางณฐมน   วงศ์ทาทอง 
_________________________________________________________________________ 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เป็นเนื้อหาการอ่านที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของ 10 ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ือก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของ เศรษฐกิจ การศึกษา 
และวัฒนธรรม เป็นเนื้อหาการอ่านที่นักเรียนสมารถเข้าใจได้ง่ายด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ3R  
นักเรียนสามารถอ่านบทอ่านที่จะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ
อาเซียน และท าให้นักเรียนมีความตระหนักว่าในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียนคนหนึ่งนักเรียนจะได้รับ
ประโยชน์ด้านใดบ้าง 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน  ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความ 

คิดเห็นอย่าง มีเหตุผล 
ต 1.1 ป 6/3 เลือก/ระบุ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายที่อ่าน 
ต 1.1 ป 6/4  บอกใจความส าคัญ สรุปความและตอบค าถามจากการฟังและอ่าน 
บทความ โฆษณา เอกสาร ข้อมูลนิทานง่ายๆ หรือ เรื่องเล่าได้ 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเลือก/ระบุ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย 

จากเรื่องที่อ่าน ASEAN Association is born for what  ได ้
2. นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญ สรุปความ หรือเล่าเรื่อง ASEAN Association is born for 
what  โดยการเขียนสรุปตามรูปแบบแผนผังความคิดที่ก าหนดให้ได้ 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากบทอ่าน ASEAN Association is born for what ได้ (ถูกต้องคิด
เป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
Vocabulary : to sit down together, the department foreign Affairs, signed a document, 
ASEAN Association Establishment, ASEAN Declaration, consisted of, declared, Association for Regional 
Cooperation, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), spelled out the aims and 
purposes 
Structure: Past Simple Tense (Subject+ Verb 2) 
Function: Asking and giving information about ASEAN Association member, ASEAN 
Declaration and ASEAN Association Establishment. 
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการคิด 
- คิดเชื่อมโยง ให้เหตุและผลได้ 

5.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- กระบวนการท างานกลุ่ม และ ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
- ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 



  177 

 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอน SQ3R) 
 
ขั้นที่ 1 : ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน/ขั้นเตรียมความพร้อม 

1.1 ครูกล่าวทักทายนักเรียนเป็นภาษาในชาติอาเซียน 2-3 ภาษา และให้นักเรียนตอบ
กลับค าทักทายเป็นภาษานั้นๆ เช่น ครูกล่าวทักทาย “Salamut Datang” นักเรียนตอบ “Salamut 
Datang” ครูทักทาย “Sabai Dee” นักเรียนตอบ “Sabai Dee” เป็นต้น ครูถามค าถามเกริ่นน าว่า 

T: What do you know about “ASEAN”?  
SS: ____________________________________ 
T: What does ASEAN stand for? 
SS: ____________________________________ 
1.2 ครูให้นักเรียนดูภาพที่ 1 (เป็นภาพการนั่งประชุมกันในวันลงนามปฏิญญาอาเซียน)  
1.3 ภาพที่ 2 (ภาพเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร) และ ภาพที่ 3 (ภาพธงชาติ 5 ประเทศ มี 

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย. สิงคโปร์, ไทย และ บรูไน ) แล้วสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดใน
การตอบค าถาม เช่น  

T: What do you think about this picture? What are they doing? 
SS: ____________________________________ 
T: Can you guess, where is the picture 2 located in? 
SS: ____________________________________ 
T: What do you think about of these five flags and what are they 
concerned to?  
SS: ______________________________________ 
1.4  ครูชี้แนะ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับค าตอบของนักเรียน สังเกตแนวทางการตอบค าถาม 

ของนักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยเขียนค าตอบนักเรียนบนกระดาน จากนั้นครูและ
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และตรวจสอบค าตอบอีกครั้งร่วมกัน 

1.5 ในขณะที่ครูกับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ค าตอบจากค าถามภาพ 3 ภาพ ที่ครูแสดง
ให้ดู ครูเขียนค าศัพท์ ส าคัญๆ ประกอบการสนทนากับนักเรียนบนกระดานให้นักเรียนได้ดูด้วย 

1.6 ครูแจกใบความรู้และอธิบายขั้นตอนการฝึกอ่านด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนการอ่านบทอ่านเพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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ขั้นที่ 2 : ขั้นสอน 

2.1  ขั้นส ารวจ (Survey)  
2.1.1 ครูแจกบทอ่าน “ASEAN Association is born for what” ให้ เวลานักเรียน

ส ารวจบทอ่าน ประมาณ 5 นาที และแนะน าให้นักเรียนส ารวจบทอ่านและอ่านในใจ แนะน าให้
นักเรียนส ารวจใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน และขอบเขตของเนื้อหา  โดยการอ่านแบบคร่าวๆ 
(Skimming) ฝึกอ่านแบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็วเพ่ือหาจุดส าคัญ แนวคิดที่เป็นหลักของเรื่องของ
เรื่อง  

2.1.2 นักเรียนช่วยกันหาค าส าคัญของเรื่อง ช่วยกันคาดเดาความหมายของค าศัพท์ที่
นักเรียนคิดว่าเป็นค าส าคัญของเรื่องสังเกตค าที่เป็นตัวเอน ตัวหนา นักเรียนสามารถเดาความหมาย
ค าศัพท์ จากบริบทได้ ในส่วนที่คาดเดาไม่ได้ให้ตรวจสอบความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม 

2.1.3  ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนในขั้นนี้จากการท าแบบฝึกหัดจับคู่ค าศัพท์กับภาพที่
ก าหนดให้  

2.1.4 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย Unit 1 : Activity 1 : To survey out  
  
 2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question)  

2.2.1 ครูทบทวนโครงสร้างประโยคค าถาม Wh-Question โครงสร้างประโยค Past 
Simple Tense ครูและนักเรียนช่วยกัน จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกการตอบค าถาม เช่น 

 
T: How many countries were there at the first time of ASEAN Association 
Establishment? 
SS: ____________________________ 
T: Where was the ASEAN Declaration signed? 
SS: ____________________________ 
T: Who was the representative to sign in the ASEAN Declaration’s document? 
SS:  ____________________________ 
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2.2.2  ครูแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียน กลุ่มละ 5 คน โดยคละความสามารถ เพ่ือให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มช่วยกันตั้งค าถาม ครูแนะน าให้นักเรียนใช้ความรู้จากค าศัพท์หรือค าส าคัญของบทอ่านที่นักเรียน
ได้เรียนไปช่วยกันคิดประโยคค าถาม มาเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเขียนค าถามลงในแบบบันทึกการอ่าน How to make  questions ดูรูปโครงสร้างค าถาม
แบบ Past Simple Tense บนกระดาน แต่งค าถามจากค าที่ครูก าหนดให้ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง
ไวยากรณ ์

2.2.3 ครูและนักเรียนทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ค าถามที่แต่ละกลุ่มเขียนได้ จากแบบฝึกหัด 
จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขข้อค าถามแต่ละข้อให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

2.2.4 ครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกหรือแก้ค าตอบให้ถูกต้องตามที่นักเรียนและครูช่วยกันท า
บนกระดานลงใน Unit 1: Activity 2: Make questions   

 
     2.3 ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ  (Read)  

2.3.1 ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านที่ 1 เรื่อง ASEAN Association is born for what  
อย่างรอบคอบขึ้นเพ่ือท าความเข้าใจในบทอ่านอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยในขั้นนี้นักเรียนอาจมีการขีด
เส้นใต้ เน้นค า หรือหาวิธีการที่ท าให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านได้อย่างละเอียด อ่านบทอ่าน
หลายๆ รอบจนสามารถค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว้ในขั้นที่ 2 ได้  

2.3.2 ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนในขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ โดยการท า Unit 1 
Activity 3 : Read it well  

2.3.3 ครูชี้แนะนักเรียนในขณะที่ท าแบบฝึกการอ่านขั้น 3 โดยแนะน านักเรียนว่าสามารถ
เขียนค าตอบด้วยภาษาของนักเรียนเองแบบย่อๆ เข้าใจง่ายๆ ตามที่นักเรียนอ่านเรื่องแล้ว เข้าใจได้ 
ในขณะที่นักเรียนก าลังหาค าตอบของค าถามที่นักเรียนตั้งไว้ในกิจกรรมที่ 2 เพ่ิมเติมนักเรียนสามารถ
จดบันทึกและค้นหาค าตอบเพิ่มเติมได้ 

2.3.4 ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ค าตอบจาก Unit 1 Activity 3 : Read it well 
ร่วมกัน ช่วยกันชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
2.4 ขั้นจับใจความส าคัญ  (Recite)  

2.4.1 ครูให้นักเรียนทุกคนอ่านบทอ่านที่  1 เรื่อง  “ASEAN Association is born for 
what” อีกครั้งและให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องและสรุปใจความส าคัญที่นักเรียนอ่านและจับใจความได้
หากนักเรียนตอบไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูบทอ่านหรือค าตอบที่นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้ได้ โดยให้นึกถึง
ค าถามและค าตอบที่นักเรียนตั้งไว้และค้นหาได้ในกิจกรรมข้ันที่ 1, 2, และ3  



  180 

  2.4.2 ครูและนักเรียนช่วยกันท า Unit 1 : Activity 4 : Recite ร่วมมือกันวิเคราะห์และเฉลยค าตอบ 
  
 2.5 ขั้นสรุปทบทวน (Review)  
 2.5.1 ในขั้นนี้ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยครูอ่านถามค าถามที่ตั้งไว้
ในขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งค าถาม อีกครั้ง จากนั้นสุ่มนักเรียนตอบค าถามแต่ละข้อให้เพื่อนๆ และครูฟังอีก
ครั้ง เป็นการสรุปขั้นการสอนทั้ง 4 ขั้นที่ผ่านมาด้วย  

 2.5.2 ครูให้นักเรียนให้สรุปเรื่องโดยท าแผนผังความคิดตามแผนภาพโครงเรื่อง จะท าให้
นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น  

    
 

 
       

 
 
 

 
 
 
 
 
2.5.3 ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งโดยให้นักเรียนท ากิจกรรมใน Unit 1 

Activity 5 : Review 
 
ขั้นที่ 3 : ขั้นสรุปและการประเมินผล  

  3.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจับคู่ประโยคถามตอบ (Match me!) โดยครูมีแถบประโยค 
ค าถามและค าตอบอย่างละ 5 ประโยค ครูเป็นคนหยิบแถบประโยคค าถามติดบนกระดานก่อนแล้วให้
นักเรียนช่วยกัน หาแถบประโยคค าตอบให้ตรงค าถามที่ครูติดไว้ ถ้าตอบไม่ได้ให้ดูในบทอ่านได้เพ่ือ
อ่านซ้ าหรือดูการบันทึกท่ีนักเรียนจดบันทึกไว้ 

3.2 ครูให้นักเรียนท า Unit 1: Activity 6 : Check your comprehension  เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจในบทอ่านเรื่องที่ 1 “ASEAN Association is born for what” อีกครั้ง 
 3.3 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย Unit 1: Activity 6 : Check your comprehension   

ASEAN 
Association is 
born for what 

Q 1 : Were there all 10 countries 
foreign members of ASEAN to sign 
in a document at the first time?  
Ans 1 : ______________________ 

Q 1: What does “ASEAN” 
mean? 
Ans 1: ____________________ 

Q 2 : Where did they sign a 
document? 
Ans 2: 
___________________________ 

Q 3: When was the document 
signed?  
Ans 3: ______________________ 

Q 4: What is the aims and 
purpose of ASEAN 
Association Cooperation? 
Ans 4: _________________ 
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 3.4 ครูบันทึกผลคะแนนที่นักเรียนท าได้และบอกคะแนนนักเรียนทุกครั้งหลังการท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีก าลังใจและรู้พัฒนาการของตนเอง 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 รูปภาพเกี่ยวกับการประชุม หรือ ก่อตั้งสมาคมอาเซียน/ภาพกรุงเทพมหานคร และ ภาพธง 
 ชาติของสมาชิกอาเซียน 

8.2 แถบประโยค 
8.3 ใบความรู้เรื่องการสอนการอ่านด้วยวิธีอ่านแบบ SQ3R 
8.4 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ASEAN Association is born for what  

(ก าเนิดประชาคมอาเซียน) 
 
9. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

9.1 แบบฝึกหัด Unit 1 Activity :1-6 
 
10. การวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนสามารถเลือก/ระบุ ประโยค 
ข้อความสั้นๆ ได้ตรงตามภาพ สญัลักษณ์ 
หรือเครื่องหมาย จากเรื่องที่อ่าน ASEAN 
Association is born for what  ได ้

ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด Unit 1 : 
Activity  1-4 

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ ์

2. นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญ 
สรุปความ หรือเล่าเรื่อง ASEAN 
Association is born for what  โดยการ
เขียนสรุปตามรูปแบบแผนผังความคิดที่
ก าหนดให้ได ้

ตรวจแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด Unit 1 : 
Activity 5  

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ ์

3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากบทอ่าน 
ASEAN Association is born for what 
ได้ (ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป) 
 

ตรวจแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด Unit 1 : 
Activity 6  

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่า
ผ่านเกณฑ ์
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11. กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ  ................................................ 
          (นางรัชนีพร  บุญศักดิ์) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 
                  ............ / ....................../ ...................... 

13. บันทึกหลังการสอน  
ผลการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ  ................................................ 
    (นางณฐมน  วงศ์ทาทอง) 

        ต าแหน่ง ครู (คศ.2) 
           .........../................./................... 
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  แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Association is born for 
what   

Unit 1 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

Activity 1 : 
Survey  
(ข้ันส ารวจ) 

สามารถส ารวจ
ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง
และ เขียนบันทึก
ได้ 5 ข้อ 

สามารถส ารวจข้อมูล
จากเนื้อเรื่องและ 
เขียนบันทึกได้ 3-4 
ข้อ 

สามารถส ารวจ
ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง
และ เขียนบันทึก
ได้ 2 ข้อ 

สามารถส ารวจ
ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง
และ เขียนบันทึกได้ 
1 ขอ้ 

Activity 2 : 
Make 
questions  
(ข้ันตั้งค าถาม) 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้ง
ค าถามได้ถูกต้อง
ครบ 5 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้งค าถาม
ได้ถูกต้องครบ 3-4
ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้ง
ค าถามได้ถูกต้อง
ครบ 2 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้ง
ค าถามได้ถูกต้อง
ครบ 1 ข้อ 

Activity 3 : 
Read it well 
(ข้ันอ่านอย่าง
รอบคอบ) 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ นึกถึงค าถาม
ที่ตั้งไว้ตอบค าถาม
ที่ตั้งไว้ได้ถูกต้อง
ครบ 5 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ นึกถึงค าถาม
ที่ตั้งไว้ตอบค าถาม
ที่ตั้งไว้ได้ถูกต้องครบ 
3-4 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ นึกถึงค าถาม
ที่ตั้งไว้ตอบค าถาม
ที่ตั้งไว้ได้ถูกต้องครบ 
2 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ นึกถึงค าถาม
ที่ตั้งไว้ตอบค าถาม
ที่ตั้งไว้ได้ถูกต้องครบ 
1 ข้อ 

Activity 4 : 
Recite 
(ข้ันจับใจความ
ได้) 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว 
และตอบค าถามได้
ถูกต้อง ทั้งหมด 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว 
และตอบได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว 
และตอบได้ถูกต้อง 
เป็นบางส่วน 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว 
และตอบค าถามได้ไม่
ถูกต้อง 

Activity 6 :  
Check your 
comprehension  
(ทดสอบความเข้าใจ
ท้ายบทเรียน)  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน  
9-10  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน 7-8  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน 
5-6  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน ต่ า
กว่า 4 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  =    4 
ดี  =    3 
พอใช้  =    2 
ปรับปรุง  =    1 

 
 
 

แบบประเมินชิ้นงาน Unit 1 : Activity 5 Review : ขั้นสรุปทบทวน (แผนผังความคิด)  
ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์
และตกแต่งสวยงามลง

ในแผนผังความคิด 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1               

2               
3               

4               

.               

.               

.               

.               
 

        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 
(…………………………………………………) 

                                                                     ............../................./................. 
 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 
7 – 9  ดี  
4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 
ดี  =    3 
พอใช้  =    2 
ปรับปรุง  =    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 
7 – 9  ดี  
4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมิน Unit 1 : Activity 5 Review : ขั้นสรุปทบทวน (แผนผังความคิด)   
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
และตรงประเด็น
และถูกต้องทุก
หัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ  
ตรงประเด็นและ
มีความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ล าดับความ 
สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์และ
ตกแต่งสวยงาม
ลงในแผนผัง
ความคิด 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีสวยงาม 
สะอาดไม่มีรอย
ลบ ขีดฆ่า ตกแต่ง
โดยมี
ภาพประกอบใน
การสรุปเรื่อง 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีสวยงาม 
สะอาดมีรอยลบ 
ขีดฆ่า เป็น
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อยมีภาพ
ประกอบการสรุป
เรื่อง 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีบางส่วน
ไม่มีภาพประกอบ
ในการสรุปเรื่องมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

ไม่มีการตกแต่ง
ระบายสี และไม่มี
ภาพประกอบใน
การสรุปเรื่องขาด
ความสวยงาม 

 
คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

 

คะแนน คุณภาพ 
10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R แผนที่ 1  

เรื่อง The ASEAN Association is born  
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 นักเรียนอ่านข้อความโดยการกวาดสายตาไปตามหัวข้อ ย่อหน้าเพื่อหา
ข้อความหรือจุดส าคัญ ขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้เวลานาน สังเกต ตัวพิมพ์หนา พิมพ์
เอน การย่อหน้า ตัวพิมพ์ใหญ่ รูปภาพ (ถ้ามี) น าข้อมูลไปเขียนในสิ่งที่นักเรียน

 นักเรียนตั้งค าถาม จากเรื่องในสิ่งที่ นักเรียนอยากรู้ สงสัยโดยฝึกการตั้งค าถาม
แต่ละประเด็น ตามแนวคิดของแผนภาพโครงเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น 

 ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ ในขั้นนี้ นักเรียนต้องอ่านบทอ่านอย่างละเอียดเพ่ือ
หาค าตอบ ของค าถามท่ีเราตั้งไว้ในขั้นตั้งค าถาม 

 นักเรียนอ่านบทอ่านจนเข้าใจดีแล้วจับใจความส าคัญของเรื่องได้ โดยในขณะที่
อ่านนักเรียนอาจจะขีดเส้นใต้ใจความส าคัญของเรื่อง หรือ ค าศัพท์ส าคัญๆ 
จากนั้นจดบันทึกโดยใช้ภาษา ค าพูด เขียนสรุปออกมาด้วยภาษาของนักเรียน
เอง โดยไม่พยายามดูเนื้อเรื่องหรือบทอ่านนั้นๆ แต่หากจ าไม่ได้จริงๆ ก็
สามารถกลับไปอ่านซ้ าได้จนกว่าจะจ าได้และเขียนสรุปได้    

 นักเรียนอ่านบทอ่านจนเข้าใจดีและจ ารายละเอียดทั้งหมดได้แล้ว น าข้อมูล
ทั้งหมดมาเขียนสรุปในรูปกรอบแผนผังความคิด (Conclusion concept 
mapping เพ่ือแสดงความคิดในภาพรวมที่นักเรียนอ่านและเข้าใจเนื้อหาใน
บทอ่านได้  
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At first, there were only 5 Foreign Members of Indonesia, Malaysia, the 
Philippines, Singapore and Thailand sat down together in the main hall of the 
department of foreign Affairs Building in Bangkok, Thailand on 8th August, 1967 (It 
has been ASEAN Day up until now) and signed a document.  On 30th April, 1999, the 5 
more countries (Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos, Myanmar and Cambodia) joined to be the 
members of ASEAN Association Establishment. Nowadays, ASEAN consists of the 
10 countries in Southeast Asia since then. The country names are in order of joining to 
be ASEAN member. 

The document that they signed would be known as the ASEAN Declaration. It 
declared the establishment of an Association for Regional Cooperation among the 
countries of Southeast Asia to be known as the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), and spelled out the aims and purposes of that Association. These 
aims and purposes were about cooperation in the economic, social, cultural, technical, 
educational and other fields. 

Adapted from: http://asean.org/asean/about-asean/history 

 

 

Unit 1 

The ASEAN Association is born  

Image source form: ttp://www.satreephuket.ac.th/asian_center. 

 

http://asean.org/asean/about-asean/history
http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/index.html
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/10-malasia-singkapore.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wE2oVChMIsfb3rauVyQIV0CSOCh2Fcwaf&usg=AFQjCNExCY_TXv5IGV_RLcm5_8FSXACYiQ
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Direction: Survey and scan the passage. Match the word given below with the 
picture. (ส ารวจและอ่านเรื่องคร่าวๆ จากนั้นจับคู่ภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1 : To survey out: ขั้นส ารวจ 

a. Meeting b. ASEAN 

c. Bangkok, Thailand 

e. Aims  d. Cooperation 

Image source: htpp://www.google.com/ cartoon ASEAN img.com 

http://www.google.co.th/url?url=http://asean.skru.ac.th/symbol&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjf3NSUi5_JAhUUV44KHQsLBDwQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFd7q6IQXXEjgN5AuWSynKwU-_AMg
http://www.google.co.th/url?url=http://news.thaiza.com/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/271648/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZz_-mgZ_JAhXEGo4KHYv_Av4QwW4IOTAS&usg=AFQjCNGhROiBvuXTK70XnuZnZO5ufTwgkw
http://www.google.co.th/url?url=http://th.aectourismthai.com/content1/2641&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiUgKG9jJ_JAhWQGo4KHY7NBIYQwW4ILzAN&usg=AFQjCNHKjAVVu5UCwdIYFFp5Dqma6zjVmQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/1119-article-target-12062015.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX09KFjJ_JAhVXkI4KHZUIDxQQwW4IHzAF&usg=AFQjCNH0Ql7I4CD97uVgqk3EQW6p2--QOw
http://www.google.co.th/url?url=http://zeekway.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-bangkok/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixl6vKiZ_JAhXXCI4KHQVfDikQwW4IHTAE&usg=AFQjCNEwe1I7vgT051-SzZIJ9gKddpNQyQ
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Direction: Make questions from the passage by using the words given.  

(ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน โดย Wh-question และค าศัพท์ที่ก าหนดให้สร้างค าถาม) 
ใช้โครงสร้าง Past Simple Tense : ประธาน + กิริยาช่องที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction: Read the passage again to find out “What is it talked about?” and then 
write down the answer to match with each question that you wrote in Activity 2. 
(อ่านเนื้อเรื่องเพ่ือหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ในกิจกรรมที่ 2) 

Activity 2 : Make questions: ขั้นตั้งค าถาม 

 

Example: How many/ countries / at first time? 

Make a Question:  How many countries were there in ASEAN at first time? 

 

1. What/ the first five counties of ASEAN members/do/ at first time? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

2. Where/ they/meet/at first time? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

3. When/ they/meet/at first time? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

4. Why/ they/meet/at first time? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

5. What/ happen/ on the  thirteenth of April, 1999? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 



  192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activity 3 : Read it well. : อ่านอย่างรอบคอบ 

1. Q : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 

3. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

5. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Direction: Recite the previous questions and answers without looking back to the 
passage. Write down the sentence in to the boxes given on your right hand by 
following to the details given on your left hand. (เขียนประโยคสรุปใจความส าคัญของ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามข้อมูลที่ก าหนดให้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4 : Recite: ขั้นจับใจความได้ 

The 5 Foreign Members of 

Indonesia, Malaysia, the 

Philippines, Singapore and 

Thailand 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________ 

______________________________________ 

On August 8th in 1967 in Bangkok, 
Thailand 

On 30th April, 1999 

Details Situation/Action 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________ 

_________________________________________

________________________________________ 

ASEAN Declaration is signed for 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

___________________________________ 

______________________________________ 
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Direction: Read the passage then make the conclusion concept map in the box 
given. (เขียนสรุปแผนผังความคิดตามกรอบและสิ่งที่ก าหนดให้ด้วยความเข้าใจของนักเรียนเอง
ระบายสีเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 5 : Review: ขั้นสรุปทบทวน 

The ASEAN 
Association is 
born for what 

On 8th August, 1967 (Who, what and where? ) 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

On 30th April, 1999 (Who and what?) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ASEAN stands for______________ 

__________________________

__________________________

_______________________ 

The 10 countries of ASEAN members are 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

____  

ASEAN declaration spelled out for 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

______________  

http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/index.html
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Direction for activity: Write down all 10 countries members of ASEAN Association in 
correct order of time joining. (10 points) 

 

On 30th 

April, 1999 

On 8th 

August, 1967 

Activity 6 : Check your comprehension (ทดสอบความเข้าใจ

ท้ายบทเรียน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R            โดยใช้ข้อมูลอาเซียน            แผนที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         ร หั ส วิ ช า  อ 
16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา 2559 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง ASEAN Community (ประชาคมอาเซียน)              เวลา 10 
ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 2  เรื่อง The well-known Landmarks in ASEAN   สัปดาห์ที่ 33     เวลา  2  
ชั่วโมง 

ผู้สอน นางณฐมน   วงศ์ทาทอง 
_________________________________________________________________________ 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

The well-known Landmarks in ASEAN (สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศสมาชิก
อาเซียน) เป็นเนื้อหาการอ่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีจุดเด่น (Landmark) ส าคัญๆ ที่เป็นรู้จักและมีชื่อเสียง ความส าคัญโดยย่อของสถานที่
นั้นๆ  
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน  ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง 
ความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล 

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟัง หรืออ่าน 
ต 1.1 ป 6/4 บอกใจความส าคัญ  และตอบค าถามจากการฟัง และ อ่านบทสนทนา นิทาน 
ง่าย ๆ  และเรื่องเล่า 

 มาตรฐาน ต 4.2 : ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ 
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ต 4..2 ป. 6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวได้ 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถเลือก/ระบุ ประโยค  ข้อความสั้นๆ ได้ตรงตามภาพ สัญลักษณ์  หรือ
เครื่องหมาย จากเรื่องที่อ่าน The well-known Landmarks in ASEAN ได ้
2. นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญ สรุปความ หรือเล่าเรื่อง The well-known Landmarks 

in ASEAN โดยการเขียนสรุปตามรูปแบบแผนผังความคิดที่ก าหนดให้ได้ 
3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากบทอ่าน The well-known Landmarks in ASEAN ได้ 

(ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
Vocabulary: consists of, various, cultural, architectures, famous, mascot, palace,  
 foreigners, visitors, official residence, century, location, bank of 
Structure: Present Simple (Subject + Verb 1) and Past Simple Tense (Subject+ Verb 2) 
Function: Asking and giving information about the well-known Landmarks in ASEAN  
 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการคิด 
- คิดเชื่อมโยง ให้เหตุและผลได้ 

5.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- กระบวนการท างานกลุ่ม และ ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.2 มุ่งม่ันในการท างาน 
- ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอน SQ3R) 
 
ขั้นที่ 1 : ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน/ขั้นเตรียมความพร้อม 

1.7 ค รู ถ า ม ค า ถ า ม นั ก เรี ย น  “Do you know where is the most famous 
attraction landmark for each country of ASEAN ?” 

1.8 ครูให้นักเรียนดูภาพ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่ส าคัญต่างๆ ของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ภาพ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นสถานที่ใด ของประเทศใด  

1.9 ครูขออาสาสมัคนักเรียนมาจับคู่ มาจับคู่ชื่อสถานที่ ภาพ และชื่อประเทศให้ถูกต้อง
ภาพละ 1 คน 

1.10 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 
ขั้นที่ 2 : ขั้นสอน 

2.2  ขั้นส ารวจ (Survey)  
2.2.1 ครูแจกเอกสารเอกสารประกอบการเรียน แล้วให้นักเรียนทุกคนเปิดบทอ่าน

ข้อมูลอาเซียน เรื่องที่ 2 “The well-known Landmarks in ASEAN” ให้เวลานักเรียนส ารวจบท
อ่าน ส ารวจในประเด็น ความส าคัญของเรื่อง และขอบเขตของเนื้อหาแต่ละย่อหน้า โดยการอ่านแบบ
คร่าวๆ (Skimming) ฝึกอ่านแบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว นักเรียนฝึกท าขั้นส ารวจ(Unit 2- 
Activity 1: To survey out) โดยจับคู่ภาพกับค าศัพท์สอดคล้องตามความหมายของเนื้อเรื่อง 

2.2.2 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย Unit 2 - Activity 2: To survey out 
  
 2.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question)  

2.2.1 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้เร็วขึ้น  หลังจากที่
ได้ส ารวจบทอ่านแล้ว ถามค าถามที่เกี่ยวกับบทอ่านกับนักเรียนเพ่ือฝึกการตอบค าถาม โดยครู
ยกตัวอย่างค าถามเพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนฝึกตอบค าถาม เช่น 

T: What is the well-known landmark of Singapore? 
SS: ____________________________ 
2.2.2  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามจากประโยค

ค าตอบ หรือ ค าส าคัญที่ครูก าหนดให้ โดยเลือกแต่งประโยคค าถามกลุ่มละ 1 ค าถาม 
2.2.3 ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตรวจสอบค าตอบและความถูกต้องของข้อค าถามที่แต่

ละกลุ่มตั้งและเขียนบนกระดาน ตรวจสอบความถูกต้องตามโครงสร้างประโยค Present Simple 
Tense  
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2.2.4 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด (Unit 2- Activity 2: Make Questions) เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจในการอ่านตามขั้นการสอนที่ 2 คือ ขั้นตั้งค าถาม  

2.2.5 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าถามค าถามในแบบฝึกหัด (Unit 2 - Activity 
2: Make Questions) นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
2.3 ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ  (Read)  

2.3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนค าศัพท์ที่นักเรียนส ารวจได้ในขั้นตอนที่ 1 
อธิบายความหมายของค าศัพท์จากบทอ่านเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาในบทอ่านได้ถูกต้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะฝึกขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถขีดเส้นใต้ บันทึกความหมายค าศัพท์ จดบันทึกย่อเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนได ้

2.3.2 ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบขึ้นเพ่ือท าความเข้าใจ
ในบทอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งและเพ่ือค้นหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้ ครูให้นักเรียนหาค าตอบเมื่อ
นักเรียนทราบค าตอบแล้วให้ตอบค าถาม เขียนค าตอบตามค าถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้ในขั้นการฝึกที่ 2 
ขั้นการตั้งค าถามท า Unit 2 - Activity 3: Read it well  

2.3.3 ครูและนักเรียนช่วยวิเคราะห์และสรุปค าถามค าตอบที่นักเรียนท า (Unit 2 - 
Activity 3: Read it well) 

 
2.4 ขั้นจับใจความส าคัญ (Recite)  

 2.4.1  เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจนเข้าใจแล้ว ครูฝึกให้นักเรียนเขียนประโยคเพ่ือ
สรุปใจความส าคัญของเรื่องเป็นภาษาท่ีเขียนสรุปด้วยตัวนักเรียนเอง ใช้ภาษาง่ายๆ และประโยคง่ายๆ  

 2.4.2. ทดสอบความเข้าใจนักเรียนในขั้นที่ 4 : ขั้นระลึกหรือจับใจความส าคัญ โดย
ให้นักเรียนท า Unit 2 - Activity 4 : Recite โดยครูชี้แนะวิธีการตอบค าถามโดยดูค าท่ีครูก าหนดใน
กรอบแต่ละกรอบคือเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า กรอบที่ 1 เป็นย่อหน้าที่ 1 ให้ไปอ่านเนื้อหาของเมอร์ไล
อ้อนของสิงคโปร์อย่างเดียว กรอบที่ 2 คือย่อหน้าที่ 2 ไปอ่านเกี่ยวกับพระราชวังที่ประเทศไทยอย่าง
เดียวตัวอย่าง ก็จะเป็นการช่วยตีกรอบการอ่านที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีจุดมุ่งหมายการอ่านเพ่ือหาค าตอบ
ของค าถามที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น  

2.4.3 ครูและนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และเฉลยค าตอบของแบบฝึกหัดในชั้นการฝึก
ขั้นที่ 4 (Unit 2 - Activity 4 : Recite) 

 
 
 



  200 

2.5 ขั้นทบทวน (Review) 
 2.5.1 ในขั้นนี้ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเรื่องทั้งหมด โดยครูอ่านค าถามที่ตั้งไว้

อีกครั้งพร้อมทั้งติดแถบประโยคค าถามบนกระดานให้นักเรียนดู จากนั้นสุ่มนักเรียนตอบค าถามแต่ละ
ข้อให้เพ่ือนๆ และครูฟัง หากนักเรียนตอบไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูบทอ่านหรือค าตอบที่นักเรียนขีด
เส้นใต้ไว้ได้ 

 2.5.2 ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเกิดขึ้นในบทอ่านอีกครั้งว่าใจความ
ส าคัญของเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร โดยฝึกจากกิจกรรม แผนภาพ 5 ค าถาม คือ Who? 
What? Where? When? How?  ขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียนค าตอบในแต่ละค าถาม  

    
 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนในขั้นที่ 5 : ขั้นทบทวนบทอ่าน โดยให้นักเรียน
ท า Unit 2 - Activity 5 : Review โดยสรุปเป็นแผนผังความคิด (Mind mapping) ตามกรอบและ
สิ่งที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง หากไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปอ่านซ้ าจนสามารถค้นหา
ค าตอบและน ามาเขียนลงในแผนผังความคิด (Mind mapping) ของนักเรียนได ้

 2.5.4 ครูตรวจผลงานนักเรียน Unit 2 - Activity 5 : Review สรุปแผนผัง
ความคิดให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

.. 

What = ท ำอะไร Who =ใคร 

Where =ท่ีไหน 

When =เม่ือไหร่ 
How=อยำ่งไร 
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ขั้นที่ 3 : ขั้นสรุปและการประเมินผล  
  3.1 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจับคู่ประโยคถามตอบ (Match me!) โดยครูมีแถบ

ประโยค ค าถามและค าตอบอย่างละ 5 ประโยค ครูเป็นคนหยิบแถบประโยคค าถามติดบนกระดาน
ก่อนแล้วให้นักเรียนช่วยกัน หาแถบประโยคค าตอบให้ตรงค าถามที่ครูติดไว้ ถ้าตอบไม่ได้ให้ดูในบท
อ่านได้เพ่ืออ่านซ้ าหรือดูการบันทึกท่ีนักเรียนจดบันทึกไว้ 

3.2 ครูให้นักเรียนท า Unit 2 : Activity 6 : Check your comprehension  เพ่ือทดสอบ
ความ 

เข้าใจในบทอ่านเรื่องที่ 2 “The well-known Landmarks in ASEAN” อีกครั้ง 
 3.3 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลย Unit 2 : Activity 6 : Check your comprehension 
 3.4 ครูบันทึกผลคะแนนที่นักเรียนท าได้และบอกคะแนนนักเรียนทุกครั้งที่มีการ
ทดสอบความเข้าใจท้ายบทเรียนเพื่อให้นักเรียนมีก าลังใจและรู้พัฒนาการของตนเอง 
 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

8.5 รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญท่ีเป็นจุดเด่นของชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
10 รูปภาพ 

8.6 แถบประโยคค าถาม/ค าตอบ 
8.7 เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัด เรื่อง The well-known Landmarks in ASEAN   

 
9. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

9.2 แบบฝึกหัด (Activity : 1-5) 
9.3 แบบทดสอบท้ายบทเรียน Unit 2 : Activity 6 : Check your comprehension 
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10. การวัดผลประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนสามารถเลือก/ระบุ ประโยค 
ข้อความสั้นๆ ได้ตรงตามภาพ สญัลักษณ์ 
หรือเครื่องหมาย จากเรื่องที่อ่าน The 
well-known Landmarks in ASEAN ได ้

ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด Unit 2 : 
Activity  1-4 

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องร้อย
ละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถบอกใจความส าคัญ 
สรุปความ หรือเล่าเรื่อง The well-known 
Landmarks in ASEAN โดยการเขียนสรุป
ตามรูปแบบแผนผังความคิดที่ก าหนดให้ได ้

ตรวจแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด Unit 2 : 
Activity 5  

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องร้อย
ละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

3. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากบทอ่าน 
The well-known Landmarks in 
ASEAN ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 

ตรวจแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด Unit 2 : 
Activity 6  

ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องร้อย
ละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
11. กิจกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ  ................................................ 

          (นางรัชนีพร  บุญศักดิ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) 

                  ............ / ....................../ ...................... 
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13. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ  ................................................ 
    (นางณฐมน  วงศ์ทาทอง) 

        ต าแหน่ง ครู (คศ. 2) 
           .........../................./................... 
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แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง The well-known Landmarks in ASEAN 

Unit 1 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
Activity 1 : 
Survey  
(ข้ันส ารวจ) 

สามารถส ารวจข้อมูล
จากเนื้อเรื่องและ 
เขียนบันทึกได้ 5 ข้อ 

สามารถส ารวจข้อมูล
จากเนื้อเรื่องและ เขียน
บันทึกได้ 3-4 ข้อ 

สามารถส ารวจข้อมูล
จากเนื้อเรื่องและ 
เขียนบันทึกได้ 2 ข้อ 

สามารถส ารวจข้อมูล
จากเนื้อเรื่องและ 
เขียนบันทึกได้ 1 ข้อ 

Activity 2 : Make 
questions  
(ข้ันตั้งค าถาม) 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้งค าถาม
ได้ถูกต้องครบ 5 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้
และตั้งค าถามได้ถูกต้อง
ครบ 3-4ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้งค าถาม
ได้ถูกต้องครบ 2 ข้อ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และตั้งค าถาม
ได้ถูกต้องครบ 1 ข้อ 

Activity 3 : Read 
it well 
(ข้ันอ่านอย่าง
รอบคอบ) 
 

สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
นึกถึงค าถามที่ตั้งไว้
ตอบค าถามที่ตั้งไวไ้ด้
ถูกต้องครบ 5 ข้อ 

สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
นึกถึงค าถามที่ตั้งไว้ตอบ
ค าถามที่ตั้งไวไ้ด้ถูกต้อง
ครบ 3-4 ข้อ 

สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
นึกถึงค าถามที่ตั้งไว้
ตอบค าถามที่ตั้งไวไ้ด้
ถูกต้องครบ 2 ข้อ 

สามารถเช่ือมโยงความรู้ 
นึกถึงค าถามที่ตั้งไว้ตอบ
ค าถามที่ตั้งไวไ้ด้ถูกต้อง
ครบ 1 ข้อ 

Activity 4 : 
Recite 
(ข้ันจับใจความได้) 
 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว และ
ตอบค าถามจากแบบฝึก
กิจกรรมได้ถูกต้อง 8 ข้อ
ขึ้นไป 

สรุปความจากเรื่องที่อ่าน 
จดจ าเรื่องราว และตอบ
ค าถามจากแบบฝึก
กิจกรรมได้ถูกต้อง 6-7 ข้อ 

สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน จดจ าเรื่องราว และ
ตอบค าถามจากแบบฝึก
กิจกรรมได้ถูกต้อง 4-5 
ข้อ 

สรุปความจากเรื่องที่อ่าน 
จดจ าเรื่องราว และตอบ
ค าถามจากแบบฝึก
กิจกรรมได้ถูกต้อง 1-3 
ข้อ 

Activity 6 :  
Check your 
comprehension  
(ทดสอบความเข้าใจ
ท้ายบทเรียน)  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน 9-10  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้ายบท 

7-8  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้าย
บทเรียนได้คะแนน 5-6  

ตอบค าถามและท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
ได้คะแนน ต่ ากว่า 4 
คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  =    4 
ดี  =    3 
พอใช้  =    2 
ปรับปรุง  =    1 

 
แบบประเมินชิ้นงาน Unit 2 : Activity 5 Review : ขั้นสรุปทบทวน (แผนผังความคิด)  

ค าชี้แจง    ให้ครูผู้สอนท าเครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง  

ครบตรงประเด็น 

การเชื่อมโยงความรู้ได้
ถูกต้องตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิดสร้างสรรค์
และตกแต่งสวยงามลง

ในแผนผังความคิด 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1               
2               

3               
4               

.               

.               

.               

.               

 
        (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

(…………………………………………………) 
                                                                     ............../................./................. 

 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 
7 – 9  ดี  
4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 
ดี  =    3 
พอใช้  =    2 
ปรับปรุง  =    1 

 

แบบประเมิน Unit 2 : Activity 5 Review : ขั้นสรุปทบทวน (แผนผังความคิด)   
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. สรุปความรู้ได้
ถูกต้อง ครบตรง
ประเด็น 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ
และตรงประเด็น
และถูกต้องทุก
หัวข้อ 

สามารถสรุป
ความรู้ได้ครบ  
ตรงประเด็นและ
มีความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปความรู้ไม่
ครบทุกประเด็น 

สรุปความรู้ไม่
ถูกต้อง 

2. การเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้น
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และ
ล าดับความ 
สัมพันธ์ได้
ค่อนข้างครบ 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และล าดับ
ความสัมพันธ์ได้
บ้าง 

สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ แต่ไม่
เป็นไปตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

3. มีความคิด
สร้างสรรค์และ
ตกแต่งสวยงาม
ลงในแผนผัง
ความคิด 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีสวยงาม 
สะอาดไม่มีรอย
ลบ ขีดฆ่า ตกแต่ง
โดยมี
ภาพประกอบใน
การสรุปเรื่อง 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีสวยงาม 
สะอาดมีรอยลบ 
ขีดฆ่า เป็น
ข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อยมีภาพ
ประกอบการสรุป
เรื่อง 

สามารถตกแต่ง
ระบายสีบางส่วน
ไม่มีภาพประกอบ
ในการสรุปเรื่องมี
ข้อบกพร่องเป็น
บางส่วน 

ไม่มีการตกแต่ง
ระบายสี และไม่มี
ภาพประกอบใน
การสรุปเรื่องขาด
ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 
7 – 9  ดี  
4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 
7 – 9  
4 – 6 
1 – 3  

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ควรปรับปรุง 
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เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R แผนที่ 2  

เรื่อง The well-known landmarks of ASEAN 
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The first is Singapore: a very nice small country 
consisting of various cultures and amazing of architectures. 
One of the famous things for visitors from all around the 
world have to visit is Merlion. 

It is a statue of a lion’s head with a fish’s body. The most famous one is rested on Sentosa Island. 
It has become a marketing icon used as a mascot of Singapore. It is 8.6 meters tall 
and 
weighs about 70 tons.  

The second is Thailand, a beautiful 
country of nice culture and people.  
It is known as “the land of smiles.”  

The Grand Palace is a one famous place for visitors all around the world 
should visit. It is a complex of buildings at the heart of Bangkok, Thailand. This 
palace served as an official residence of Thailand’s king from the 18th century till 
20th century. The location of this lovely palace is on eastern bank of the Chao Phraya River.  
 

 

 

 

 

 

 

The well-known landmarks of ASEAN 

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Singapore_Merlion_BTT.jpg.com  

 

Source : http://thai.hotels2thailand.com 

Adapted from: http://aseancorner.blogspot.com 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/index.html
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/10-malasia-singkapore.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wE2oVChMIsfb3rauVyQIV0CSOCh2Fcwaf&usg=AFQjCNExCY_TXv5IGV_RLcm5_8FSXACYiQ
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Singapore
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Direction: Direction: Survey and scan the passage. Match the word given below with 
the picture. (ส ารวจและอ่านเรื่องคร่าวๆ จากนั้นจับคู่ภาพกับค าศัพท์ให้ถูกต้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activity 1 : To survey out: ขั้นส ารวจ 

a. Merlion b. The Grand Palace 

e. a complex of building 

c. architectures d. weigh/high 

 

Image source: htpp://www.google.com/ cartoon ASEAN img.com 
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Direction: Make questions from the passage by using the words given. (ตั้งค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่าน โดย Wh-question และค าศัพท์ที่ก าหนดให้สร้างค าถาม) 
ใช้โครงสร้าง Present Simple Tense : ประธาน + กิริยาช่องที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2 : Make questions: ขั้นตั้งค าถาม 

Example: How/ Singapore / like? 

Make a Question:  How is Singapore like? 

1. What /the well-known/landmark/ of Singapore? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

2. Where / the most famous/ located? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

3. How much/it/weigh /and/ how tall/it?  
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

4. What/the famous place/ of Thailand/ from the passage? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 

     5. Where/it/located? 
Make a question: _________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Direction: Read the passage again to find out “What is it talking about?” and then 

write down the answer to match with each question that you wrote in Activity 2. 

(อ่านเนื้อเรื่องเพ่ือหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ในกิจกรรมที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 3 : Read it well. : ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ 

2. Q : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

5. Q : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
A : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Direction: Recite the previous questions and answers without looking back to the 

passage. Think of them if they help you write down short details into the story boxes 

iven below. (คิดถึงค าถามค าตอบที่นักเรียนท าไปในกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ให้ย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่อง 

จากนั้น ระลึกหรือจดจ าเนื้อเรื่องเพ่ือเติมรายละเอียดสั้นๆ ลงในกล่องข้อความท่ีก าหนดให้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4 : Recite: ขั้นจับใจความส าคัญ 

What will you see in paragraph 1?  
Name: …………………………………………………………………………………………….……….. 
Where it’s located: ………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
What it looks like: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 

What will you see in paragraph 2?  
Name: …………………………………………………………………………………………….……….. 
Where it’s located: ………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
What it looks like: ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/oranuch94325413/prathes-ni-prachakhm-xaseiyn/7-5prathes-singkhpor&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid2YKox6DJAhWl5aYKHRlmBDYQwW4IHTAE&usg=AFQjCNEqt6ctBhjjEPJyRRucirfxuTXTtw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjQ_Ze3zKDJAhUE1KYKHRu9BVwQwW4IKTAK&usg=AFQjCNGpXE0-HjjCQa6MXp-lwxSLRq-qGA
http://www.google.co.th/url?url=http://travel.mthai.com/travel_tips/63353.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid2YKox6DJAhWl5aYKHRlmBDYQwW4IGzAD&usg=AFQjCNE10t6rR3uViW2Hbv4wcAJJ-vJACg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD...%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNusHlx6DJAhWDOKYKHSRWAx4QwW4IHzAE&usg=AFQjCNHDLND6SM6kPgsgYAZNnom2z7zAsw
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Direction: Read the passage then make the conclusion concept map in the box 
given. (เขียนสรุปแผนผังความคิดตามกรอบและสิ่งที่ก าหนดให้ด้วยความเข้าใจของนักเรียนเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..……cut the picture and stick it in the correct box………………….…………. 

 

  

 

 

Activity 5 : Review: ขั้นสรุปทบทวน 

Singapore, the Merlion 
 

Short detail: 
………………………….…..………………………………
………………………………………………………..……
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
 
 

Thailand, The Grand Palace 
 

Short detail: 
………………………….…..………………………………
………………………………………………………..……
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
 
 

Image source: http://thidakarn.blogspot.com/ 

Stick the picture here Stick the picture here 

Title: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 The Merilon is in (1)___________________. It is a (2)_____________of a lion’s 
head with a fish body. It is like (3) ___________________ sign of Singapore. It is 
(4)________________about 8.6 meters and its (5)_______________is 70 tons. The 
famous one is (6) _______________on Sentosa island. 

Thailand is a very beautiful country of (7) ____________. The most famous 
place where the visitors all around the world should visit is 
(8)__________________________________. It is a beautiful complex of buildings at 
the heart of Bangkok, Thailand. It has been (9)____________as official housing of 
Thailand’s kings from 18th century till now. It is on the (10) ______________of the 
Chao Phraya| River. 
  
 

 

 

 

 

Activity 6 : Check your comprehension (ทดสอบความเข้าใจ

ท้ายบทเรียน) 

 

 

 

 

Direction for activity 6.1: Use the words given to fill in the blank correctly.  

 

high 
Singapore weight 

signification 

located statue 

bank 

served 
The Grand palace 

culture 
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ค าชี้แจง  1.  แบบทดสอบนี้มี 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 

 2.  ให้นักเรียน X ลงในกระดาษค าตอบ เลือกค าตอบถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่าง มีเหตุผล 

ต.1.1 ป.6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ  ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

Direction: Choose the best answer for each question. 
 
Read the passage then answer questions 1-4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 16101)   
Unit 9 : ASEAN Community       จ านวน 30 ข้อ 
  
 
 

 

______________________ 

At the first time, there were only the 5 Foreign Members of 
Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand sat 
down together in the main 

 hall of the department of foreign Affairs Building in Bangkok, Thailand on 8th August, 1967 
(It has been ASEAN Day up until now) and signed a document.  On 30th April, 1999, the more 5 
countries (Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos, Myanmar and Cambodia) joined to be the members of 
ASEAN Association Establishment. Nowadays, ASEAN consists of the 10 countries in 
Southeast Asia since then.  
The passage is adapted from: http://asean.org/asean/about-asean/history 

 

 

http://asean.org/asean/about-asean/history
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1. How many countries were there at the first time of ASEAN establishment?   

There were __________________________.  (ระดับความรู้ความจ า) 
a. four countries    c. five countries 
b. six countries    d. seven countries 

 
2. When is ASEAN’s Day yearly? It is _________________ (ระดับความรู้ความจ า) 

a. It is on the 5th of every month   c. It is on the 8th of August, 1967. 
b. It is on the 30th of April.   d. It is on the 8th of August.  

3. From the picture in passage 1, who was the representative to sign in the 
ASEAN Declaration on 8th August in 1967?  (ระดับความเข้าใจ) 
a. The prime minister from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore 

and Thailand 
b. It has been ASEAN Day since then. 
c. More 5 countries; Brunei Darussalam, Viet Nam, Laos, Myanmar and Cambodia, 

joined in 30th April, 1999. 
d. The 5 Foreign Members from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and 

Thailand only. 
 

4. What is the best title for the passage? (ระดับความเข้าใจ) 
a. The 5 foreign members.   c. The ASEAN members. 
b. ASEAN’s establishment.   d. The Department of Foreign Affair.  
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ต 1.1. ป.6/4   บอกใจความส าคัญสรุปความและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทความ โฆษณา เอกสาร 
ข้อมูลนิทานง่าย  ๆหรือ เรื่องเล่าได้ 

Read the passage then answer for questions no. 5-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.  What is the importance of Loy Kratong day? (ระดับความเข้าใจ) 
a. Made from banana leaves.  c. To worship Pramae Kong-ka. 
b. A cheerful festival.   d. Floating Kratong in the river. 

6.  Who are people who should care about Loy Kratong Day the most?  
(ระดับความเข้าใจ) 

a. All Thais     c. The Thai farmers 
 b. All children    d. All younger and older 

7. What are usually Kratongs made of? (ระดับความเข้าใจ) 
a. Banana leaves only   c. Banana tree and leaves 
b. Banana and banana’s leaves  d. Only from banana tree 

 
 
 
 

In Thailand, there is a cheerful festival. It’s held on the full moon day of twelfth 
month. Everyone likes it very much. They like to make Kratongs from banana 
leaves. They decorate them beautifully with some flowers and put a candle, three 
incense and some coins in each Kratong.  

Then they will bring them to the river, canal or pond for floating.  Before they float them, they will pray  
to the angle of water named “Pramae Kong-ka”. She is an angel in Brahmanism. They thank her and ask for 
forgiveness and worship her. They believe in Pramae Kong-ka who keeps and takes care of water.  
 Most Thai people who do agriculture they should care of this day very much. They  believe that  
worshipping  Pramae  Kong-ka  is  very good f or  them. She would please to keep water  
enough for their farming all year. 

 

Adapted form:http://learnthaiwithmod.com 
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8.  How is Pramae Kong-ka important to people’s beliefs? (ระดับความเข้าใจ) 
a. A beautiful woman in the river.   
b. She is an angel who takes care of water 

 c. She is a woman who keeps water clean.   
 d. She is an angel of Thailand. 
 

9. What should we do before floating a Kratong? (ระดับความเข้าใจ) 
 a. Decorate it beautifully.   c. Put some flowers. 

b. Pray to the angle of water.  d. Bring it to the river. 
 

10. How many candles do we put in Kratong? (ระดับความเข้าใจ) 
a. Only one     c. Three 
b. None     d. Depends on ages 

 
Read the passage and answer question 11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. How to cook  Tom Yum Kung? Place the number in order. (ระดับการน าไปใช้) 

a. 1-2-3-4-5-6     c. 2-1-4-3-5-6 
b. 4-5-2-1-3-6     d. 1-2-4-5-3-6 

12. Can you cook Tom Yum Kung in a plastic bucket? (ระดับการน าไปใช้) 
 a. Yes sure, no problem.    c. No, I can’t. 
 b. Yes, why not?    d. Up to me if I need. 
 

How to cook: Tom Yam Kung 
____Add the shrimps when the water is boiling and cover the pot.  
____Pour the water into a pot, add the lemon grass and heat it.  
____Leave it to simmer for a few minutes. Then remove from the heat. 
____Wait for 3 minutes before adding the mushrooms and salt.  
____Season with fish sauce, lime juice and ground chili or chili paste. If you don’t need it  
       too spicy, you must put a little bit  of them. 

___Serve it with rice              

http://www.google.co.th/url?url=http://food.mthai.com/food-recipe/88943.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMInoDk0JSVyAIVkZGOCh0u4ge3&usg=AFQjCNHmHlU6r8Hpgq3sqXq2QvEEY-CFGQ
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Read the passage and answer question no. 13-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. What can you do when you are having sightseeing at the zoo?  

(ระดับการน าไปใช้) 
 a. I can take photos or hug all the 30 Malayan tigers closely. 
 b. I can take photos with no flash closely through the safety glass. 
 c. I can take a free bus to the zoo. 
 d. I can walk to the zoo because it is very close to the airport. 
 
14. When is a normal time of weekday can you visit to the zoo?  

(ระดับการน าไปใช้) 
 a. From 10.00 a.m. – 5.00 p.m.  c. From Monday –Friday 

c. From 9.00 a.m.  – 6 p.m.   d. Anytime.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malaysia National Zoo 

 Only here will see more than 30 Malayan Tigers.  

 Get more excited to see them closely, take photos with no flash  

 You are protected with very strong safety glass when you get closer. 

 You can take a free bus no.321 from the airport to the zoo.  

 It is very close to the airport only 10 kilometers and 5 minutes by bus or car.  

 Opening & Closing Times : Daily  at  10.00 a.m. –  5 p.m. 
   Holidays   at    9.00 a.m.  – 6 p.m. 
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Read the passage and answer question no. 15-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
15. How can you travel for this trip? (ระดับคิดวิเคราะห์) 

a. By bus or van    c. By bus only 
b. By plane    d. By train 

16. If you book for a tour at 31st, can you get anything special? (ระดับคิดวิเคราะห์) 
a. No, it is out of the promotion.  c. No information 
b. Yes, sure.    d. Yes, it is special for everyone. 

17. What can you not do at Pha That Laung? (ระดับคิดวิเคราะห์) 
a. Offer food to monks. 
b. Pay respect to the Lord Buddha’s relics.  
c. Being a good Buddhist. 
d. Pay an offreing for the relics of Buddha. 

 

______________________________________________ 
Let’s go by the VIP coach to touch the way of life that is very 

similar to Thai people in the North Eastern of Thailand. It’s very close 
to Thailand and easy to go by bus or van. Let’s have a good time, at 
Pha That Laung and pay respect to the relics of Buddha.  

In Laung Pha Bang at every 6.00 a.m. you will have a chance to 
offer food with sticky rice to monks with their bowls who walk along 
the street. If you are late 8.00 a.m. you will miss this activity. There 
are nearly 300 monks to get food from offering. This way of life is a 
very simple and nice culture for local people there. 

No more waiting to take a rest for 3-4 days in a simple way. Get 
away from your busy ways for a while and then book a nice culture 
tour with us.  

Call us 02-555-321 (Mon – Fri at 8.30 – 17.30) 
*** First 30 people get a free bag *** 

 

 

 

 

 

he 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.idealinthai.com/deals/hotelandtravel-see-sea-phuket-hotel-181255&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC8QwW4wDWoVChMI6oKa9paQyAIVQQeOCh0ibQVU&usg=AFQjCNHvTe6wHvu27SB1ARzV3z-7J8l74Q
http://www.google.co.th/url?url=http://teeneelao.com/travel683.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wA2oVChMI2ZDuqtuUyAIVztSOCh1Cogaj&usg=AFQjCNE5Df1Y57LgK-dRkWvSNKkEj7aJOw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oceansmile.com/Lao/Chaingtong.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAWoVChMIwaXO19uUyAIVFwWOCh1mWgNj&usg=AFQjCNFgFEI-eLFAT085Io5R2Z0Uur-njg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=always-moody&month=10-2010&date=23&group=11&gblog=7&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCUQwW4wCGoVChMIobDFqe2UyAIVjsKOCh0dQgVP&usg=AFQjCNGUGh9gAwu9vf4S3rgWO98mtEp01w
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18. You are Thai; do you need to speak English while you are in Laung Pha Bang?  
(ระดับคิดวิเคราะห์) 

a. Yes, it is very important.  c. No, it is not essential.  
b. Yes, it is very normal.  d. I cannot speak English. 

 
19. Could you call to book a tour every day? (ระดับคิดวิเคราะห์) 

a. No, they are closed on the weekend.  c. Yes, no problem.  
b. Yes, anytime is available.    d. No, call after 5 p.m. 

only.   
 

20. Where is this trip is are taking you to? (ระดับคิดวิเคราะห์) 
a. Thailand    c. Cambodia 
b. Laos    d. North Eastern of Thailand 

  
21. Can you offer food to monks who walk along the street in Laung Pha Bang  

  after 8 o’clock in the morning.? Why? (ระดับคิดวิเคราะห์) 
a. No, it is too late.   c. Yes, it is in time for doing that. 
b. No, no more sticky rice for you. d. Yes, it is very comfortable. 

 
22. What is good reason to book this trip? (ระดับคิดวิเคราะห์) 

a. I can escape from busy days, lives, or times for a few days. 
b. I can go by plane or train that is very convenient.  
c. I can practice my English speaking. 
d. I can walk to Laos becauses it is near Thailand.  
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มาตรฐาน ต 3.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและเป็น  
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ต 3.1 ป. 6/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/อ่าน/การเขียน 

 
23. At the supermarket. (ระดับความรู้ความจ า) 

 

 
a. How are you?     c. No, thanks. 
b. Salamut Datang.    d. Glad to hear that. 

24. Santi is a Christian. He lives in Manila. He is from_______ (ระดับความรู้ความจ า) 
 a. Philippines    c. Laos 
b. Indonesia    d. Malaysia  

25. Philippines are ahead of Thailand 1 hour. My flight takes off at 7.45 a.m. from Thailand. What local 
time will I reach the Philippines? (ระดับการน าไปใช้) 

 a. 8.45 a.m.    c. 9.45 a.m. 
 b. 9.45 p.m.    d. 8.45 p.m. 

26. You have to do the report about noodle’s food. You want to search for a 
national food from ASEAN countries. Which food and country do you need to 
search for? (ระดับการคิดวิเคราะห)์  
 a. Laksa of Singapore   c. Amok of Cambodia 
 b. Laphet of Myamar   d. Nasi Lemak of Malaysia. 

 27. Leo can speak French very well. He likes eating chicken soup and papaya 
      salad (Somtum) with sticky rice. He likes taking a snap at mid-daytime. What is his  
       nationality? (ระดับคิดวิเคราะห์)  

 a. French      c Philippines .  
 b. Laos      d. Singapore 

 

Archa   : Salamut Datang, what can I do for you? 
Abdulla : ______________, you are very kind. Thank you. 
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มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

ต 4.2 ป6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ความหมายค าศัพท์ ประโยคที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 
28. I live in Kanjanaburi that is very close to one our neighbor countries of ASEAN.  

      He would greet me “Mingalaba”. Because he is_______ How can I greet him back?  
        (ระดับการน าไปใช้) 

a. Burmese - Migalaba     c. Lao – Sabai Dee 
b. Malaysian - Kumusta    d. Cambodian – Sua sadei 

 
Read the passage and answer for question no. 29-30 
 

 

 

  

 
29. Does Martin know well where can he buy some food for his mom?  

      (ระดับคิดวิเคราะห์) 
a. No. He can’t eat and cook it. 
b. No. He can’t drive.  
c. Yes. But he can’t read the list. 
d. Yes. He is going to buy some at the market near his house. 

30. How long does Martin take to go to the market and back to his house?   
      (ระดับคิดวิเคราะห)์ 

a. He will go and come back in not more than 30 minutes.    
b. He will spend time more than half an hour. 
c. He will walk so that takes long time to go.  
d. He needs time about 1 hour. 

******************** Try your best! ********************** 

Mom   : Can you go to the market near our house and buy some food for me  
  from the list? 

Martin : Yes mom. What are you cooking? 
Mom   : I’m cooking a national dish of Thailand. It’s yummy spicy food. 
Martin : Wow! I love spicy food. I will walk now and I’ll back in not more than half  

  an hour. I can’t wait to taste it anymore! 
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Answer Key 
 

ข้อ a b C d ข้อ a b c d 

1     16     
2     17     

3     18     

4     19     
5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     
10     25     

11     26     

12     27     
13     28     

14     29     

15     30     
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   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
    ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
    ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
    ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
รายการประเมิน 

ระดับความความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการ

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1. ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอนท าให้นักเรียน
เข้าใจแนวทางการอ่านเนื้อเรื่องอย่างเข้าใจและสรุปใจความส าคัญได้ 

     

2. ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ช่วยท าให้
นักเรียนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

     

3. ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ  SQ3R ทั้ง 5 ขั้นตอน ช่วยท าให้
นักเรียนสามารถเรียงล าดับขั้นตอนการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายได้ดี 

     

ด้านเนื้อหา
ข้อมูล

อาเซียน 

4. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนเข้าใจง่ายและน่าสนใจ      
5. เนื้อหาข้อมูลอาเซียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรอาเซียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 

     

6. นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับเพ่ือนบ้านอาเซียนมาก
ขึ้น 

     

ด้าน
บรรยากาศ
ในการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

7. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้นักเรียนมีโอกาส
ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น 

     

8. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด 

     

9. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้การเรียนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ 

     

ด้าน 10. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านทีดี      
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ประโยชน์ที่
ได้รับจากการ

เรียนรู้ 

ขึ้น 

11. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน 

     

12. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สามารถท าให้นักเรียนน าไปใช้
ประยุกต์กับการอ่านเพ่ือความเข้าใจในวิชาอ่ืนๆ ได้ 

     

 
ข้อคิดเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางณฐมน  วงศ์ทาทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 15 พฤศจิกายน 2519 
สถานที่เกิด สมุทรสาคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2538    จบการศึกษามัธยมปลาย   

        โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  จังหวัดนครพนม  
 
พ.ศ. 2542    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
        สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
        คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   
        มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 199/11 หมู่ 5 ต าบลคลองมะเดื่อ  อ าเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
74110 

รางวัลที่ได้รับ -  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2557  
-  รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2558  
-  รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2556   
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