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 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 23 
คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนหนวยสุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่องการอานจับใจความ รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ และ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) แบบไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องการพัฒนาการอาน
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
SQ4R รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมพึงพอใจมากที่สุด ( x =2.74, ..DS = .45) 
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 PHIBUN TANYABUT : A DEVELOPMENT OF STUDENTS COMPREHENSIVE 
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 The purposes of this research and development were to 1) to compare 
learning achievement a development of Students comprehensive reading skill 
Achievement of grade 5 students using SQ4R technique with local contextual reading 
texts of Suphanburi province between before and after learning. 2) To investigate 
students’ opining towards learning activities by a development of Students 
comprehensive reading skill Achievement of grade 5 students using SQ4R technique 
with local contextual reading texts of Suphanburi province. The sample group studies 
used in this study were 23 of grade 5 students from Thapkradan School. Suphanburi 
primary educational service area office 2 in academic year 2014. The randomly 
selected, using the school in Suphanburi primary educational service area office 2 as 
a unit the instruments of this research were 1) lesson plans reading skill using SQ4R 
technique with local contextual reading texts of Suphanburi province 2) The test of 
reading comprehension ability 3) Student opinion  learning reading skill using SQ4R 
technique with local contextual reading texts of Suphanburi povince. Data were 
analyzed by using the statistic of Mean, Standard deviation, t-test dependent and 
contend analysis. 

Research findings were as: 1) Achievement of students studying the 

development of reading skill using SQ4R technique with local contextual reading 

texts of Suphanburi province. Were higher than the previous level of statistical 

significance .05 and 2) Student’ opinions towards learning reading skill using SQ4R 

technique with local contextual reading texts of Suphanburi province was 

appropriate in a very good level ( x =2.74, ..DS = .45) 
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ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหคําปรึกษา 
ใหความชวยเหลือ คอยสนับสนุนเปนกําลังใจในการทํางานทุกอยางดวยความเอาใจใสดวยดีตลอดมา  
จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารยทุกทานที่สั่งสอน ใหความรูและวิชาการตางๆ แกผูวิจัย
มาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน และที่สําคัญขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดาผูลวงลับไปแลว  
ผูใหกําเนิด และอบรมบมเพาะ เปนแบบอยาง อีกทั้งชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามแกผูวิจัย 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับชนชาติไทย คือ  “ภาษาไทย”  ซึ่งเปนภาษา
ประจําชาติ  และแสดงถึงเอกลักษณ  ความมั่นคง  ความสามัคคี  ตลอดจนความมีวัฒนธรรม  ดังน้ัน
ภาษาจึงนับไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณคายิ่ง  ควรแกการธํารงรักษาไวดวยการใชภาษาให
ถูกตอง  ถายทอดแกเยาวชนดวยการใหการศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห  วิจารณและ
สรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีตลอดจน
นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตองอาศัยการใช  “ภาษาไทย” 
ในการสื่อสารท้ังสิ้น  (เมทินี รัษฎารักษ และวิเศษ ชาญประโคน, 2546: 23)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กลาวไววา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวานักเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ”  นอกจากน้ี ในมาตรา 24  ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวาในการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยที่
ผูมีสวนเก่ียวของจะตองอํานวยความสะดวกใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  นอกจากนี้สาระสําคัญของ
มาตราอ่ืน ๆ  ที่มีตอการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนวา  การประเมินผลยังตองอาศัย
การพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน โดยใชแบบสังเกตหรือเครื่องมือที่หลากหลาย อีกทั้งในการจัด 
การศึกษาตองอาศัยสิ่งที่เก่ียวของหลายฝาย เพ่ือชวยเหลือใหนักเรียนไดพัฒนาอยางครอบคลุมโดยนํา
ภูมปิญญาทองถิ่นเขามาประยุกตกับการเรียนรูของนักเรียนอีกดวย 
  หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ไดกําหนดตัวชี้วัด สาระ        
การเรียนรูแกนกลาง และมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย สาระ
การอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดู และการพูด สาระหลักการใชภาษาไทย สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม โดยจัดใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสามารถใชภาษาส่ือสารไดเปนอยางดี สามารถอาน 
เขียน ฟง พูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ  แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริงมีความคิดสรางสรรค คิดอยาง
มีเหตุผล  คิดเปนระบบ  นําความรูความคิดไปตัดสินใจตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีนิสัยรัก
การอาน  การเขียน  รูจักแสวงหาความรู  ใชภาษาในการพัฒนาตน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและสรางสรรคงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษา รักความ    
เปนไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย สามารถนําทักษะ
ทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามสถานการณและบุคคล     
มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน     
โลกทัศนที่กวางไกล (สํานักวิชาการ, 2551: 2-4) มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง สําหรับเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
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สวนตน มีทักษะในการคิดชั้นสูง มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะใน การส่ือสาร สามารถใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีความภูมิใจใน    
ความเปนไทย (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 6) 
 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนดเนื้อหาสาระออกเปน 5 สาระ 
คือ สาระการอาน  สาระการเขียน  สาระการฟง  การดู  และการพูด  สาระหลักการใชภาษา  สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม (กรมวิชาการ, 2544: 12) สาระท้ัง 5 นั้น  เปนการพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ  
การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  ในการสื่อสารน้ันการฟงและการพูด  หากเราใชภาษาที่  
ไมเปนแบบแผนก็สามารถสื่อสารเขาใจได  แตเรื่องการอานและการเขียนนั้น  ถาผูเขียนขาดความรู  
ความเขาใจ อาจจะทําใหการส่ือสารไมตรงตามเจตนาของผูสงสารได  ดังนั้น  การท่ีจะทําใหนักเรียน
อานและเขียนไดดี นักเรียนจะตองมีความรู  ความเขาใจ  เรื่องหลักการใชภาษาไดอยางกระจางชัด  
ถูกตองและแมนยํา  โดยตองศึกษาถึงโครงสรางของหลักภาษาที่วาดวยระเบียบการใชอักษร  การอาน  
การเขียน การใชคํา ความหมายของคํา  และที่มาของภาษา  ซึ่งมีวิวัฒนาการไปในลักษณะตาง ๆ  
(กําชัย ทองหลอ, 2537: 11)   
  การอานเปนทักษะที่สําคัญ และมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคนในยุค
ปจจุบัน เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสารจึงมี
ความสําคัญตอชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น เชน สังคมขาวสาร เนื้อหาสาระทางวิชาการ รวมทั้งขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจะตองอาศัยการอานเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการแสวงหาความรู 
ดังนั้น ผูมีทักษะในการอาน หรือมีความสามารถในการอาน คือ มีความสามารถในการอานไดมาก    
อานไดเร็ว อานไดถูกตอง และอานไดหลายภาษา จึงมีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพในดานสังคม ดานการศึกษาหาความรู ตลอดจนดานขาวสารขอมูลไดกวางไกล และทันสมัยกวา
ผูที่ขาดทักษะในดานการอาน (พรทิพย ชาตะรัตน, 2545: 59)  
 การอานเปนทักษะหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง และมีความสําคัญ
มากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย เพราะการอานชวยเพ่ิมพูนความรู และโลกทัศนใหกวางไกล
มากย่ิงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมยุคปจจุบันทําใหผูที่มีทักษะดานการอานที่ดี สามารถ
นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอานขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนใน
การศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิต การอานจึงเปนกิจกรรมและเปนเครื่องมือที่ใชแสวงหาความรู
ไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 ไดจัดทําสาระ 
และมาตรฐานการเรียนรูไวเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน โดยจัดใหทักษะการอานเปน
สาระหน่ึงของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่เมื่อผูเรียนจบการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแลว  สามรถใช
กระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชี วิต และมี
นิสัยรักการอาน (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง, กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, 2551: 2) ซึ่ง
การอานที่ดีมีประสิทธิภาพไมไดเปนเพียงการรูจักตัวอักษร และวิธีการอานเทานั้น ผูอานจะตองเขาใจ
ความหมายที่ผูเขียนมุงสื่อมาใหดวย ตองจับสาระและความคิดของเร่ือง หยั่งรูความหมายอันแทจริง 
ที่ซอนอยูในถอยคําได การเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สาระการเรียนรู
แกนกลางไดมุงเนนดานทักษะการอานออกเสียงและบอกความหมาย การอานบทรอยกรองเปน
ทํานองเสนาะ การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และ
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ปฏิบัติตาม การอานหนังสือคามความสนใจ และมีมารยาทในการอาน (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง, กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย, 2551: 13-15) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551: 2) ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การอานและประโยชนของการอานจับใจความที่มีตอการเรียนการสอน จึงกําหนดเรื่องการอานไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 
การอานมาตรฐาน ท 1.1: ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  ซึ่งตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาปที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 4 แยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน และตัวชี้วัดท่ี 5 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องท่ีอานเพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต  โดยกําหนดใหการอานจับใจความจากส่ือตาง ๆ เปนสาระ
การเรียนรูแกนกลาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 14) 
 นักเรียนสวนมากประสบปญหาเนื่องจากการอานหนังสือแลวไมเขาใจ ไมสามารถสรุป 
หรือจับใจความสําคัญได ดังที่ แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน
จับใจความ สรุปไดวา การอานจับใจความเปนความเขาใจเรื่องท่ีอาน เปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับ      
การอานระดับสูงตอไป ถานกัเรียนจับใจความของเร่ืองท่ีอานไมได ก็ไมสามารถอานเพื่อวิจารณได  
 นอกจากนี้ จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) เปนโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศ
สมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Co-
operation and Development หรือ OECD)  มีจุดประสงคเพ่ือสํารวจวาระบบการศึกษาของ
ประเทศไดเตรียมเยาวชนของชาติใหพรอมสําหรับการใชชีวิตและการมีสวนรวมในสังคมในอนาคต
เพียงพอหรือไม โดยเนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ป ที่จะใชความรูและทักษะเพ่ือ
เผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ในดานการอานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  โดยในป ค.ศ. 2009 เนนเร่ืองการอานเปนหลัก จากผลการประเมินพบวานักเรียนไทย
สวนใหญมีคะแนนการอานไมถึงระดับพื้นฐาน จํานวนรอยละ 43 ซึ่งถือวาเปนวาเปนตัวเลขท่ีนากังวล 
และสะทอนใหเห็นถึงปญหาการอานท่ีสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554: 3-7) 
 ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 ระดับเขตพ้ืนที่ (Local Assessment System: LAS) ปการศึกษา 2555 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สาระการอาน ท. 1.1 (กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2555: 90) ที่แสดงใหเห็นวามีผลการประเมินที่ไมนา
พอใจ ดังปรากฏในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระการอาน  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 142 โรงเรียน 
 

กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 
รอยละ 

การอาน ท. 1.1 3,037 16 0 15 6.38 2.73 39.85 
 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สาระการอาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 142 โรงเรียนอยูในระดับต่ํามาก 
ควรไดรับการปรับปรุง 
  จากสภาพปญหาดังกลาว ไดมีผูสนใจศึกษาคนควาและหาวิธีแกไขปญหาการอาน       
จับใจความอยางตอเน่ือง และไดเสนอวิธีการสอนที่จะนํามาแกไขปญหาการอาน และชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนไวหลากหลาย เชนการสอนอานใหเขาใจความหมายของคําศัพท 
การสอนอานโดยใชวงกลมชวยเรียงลําดับเหตุการณ การสอนอานโดยใชคําถามพัฒนาแนวคิด        
การสอนอานโดยใชวิธีเลานิทาน การสอนอานโดยใชประสบการณทางภาษา การสอนอานโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2543: 97-138)    และอีกวิธีหนึ่งคือ การจัด 
การเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งเปนวิธีสอนการอานอยางคราว ๆ เพ่ือใหไดคําตอบท่ีตั้งไว 
ลักษณะการสอนจะเนนใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง วิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งเปนวิธีการสอนอาน    
ที่พัฒนามาจากการสอนอานแบบ SQ3R  ที่โรบินสัน (Robinson, 1961: 29-30, อางถึงใน อรรถภูมิ 
ตรากิจธรกุล, 2542: 30-32) ไดเสนอไว ตอมาในป ค.ศ. 1984 วอลเตอร พอค (Walter Pauk, 
1984  อางถึงใน อรรถวุฒิ, 2542)  ไดเสนอแนะวิธีสอนอานแบบ SQ4R  โดยมีการเพ่ิมขั้นตอนบันทึก 
(Record)  หลังจากนักเรียนไดอานบทอานและเปล่ียนขั้นตอนการทบทวน (Review) เปนขั้นตอนให
นักเรียนไดวิเคราะหบทอาน (Reflect) สําหรับ สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 289-290) ได
ใหความเห็นไววา SQ4R เปนวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจแนวคิดที่อานไดเร็วขึ้น สามารถจับ
ใจความของเร่ืองไดดี บอกรายละเอียด จดจําเรื่องที่อาน และสามารถทบทวนเรื่องที่อานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนของวิธีการอานแบบ SQ4R เริ่มจากใหผูอานสํารวจ (S: Servey) หรืออาน
เนื้อหาอยางคราว ๆ เพื่อหาจุดสําคัญของเร่ือง แลวต้ังคําถาม (Q: Question)  เพ่ือใหการอานเปนไป
อยางมีจัดหมายและจับประเด็นสําคัญไดถูกตองไมผิดพลาด ขั้นตอนที่ 3 ใหผูอาน อานขอความ (R 
ตัวที่ 1: Record) ในบทอานซ้ําอยางละเอียดเพ่ือคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว แลวใหจดบันทึก 
(R ตัวที่ 2: Record) ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการอานในข้ันตอนท่ี 3 โดยมุงเนนจดบันทึกในสวนท่ีสําคัญ 
และสิ่งที่จําเปน   โดยใชขอความท่ีรัดกุม  หรือยอ ๆ ขั้นตอนตอมาเปนการตอบคําถาม  หรือเขียน
สรุปใจความสําคัญ   (R ตัวที่ 3: Recite)  ใหผูเรียนสรุปใจความสําคัญ  โดยพยายามใชภาษาของ
ตนเองถายังไมแนใจในบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอานซ้ําใหม (R ตัวท่ี 4: Reflect) ใหผูเรียน
วิเคราะห วิจารณบทอานที่ผูเรียนไดอานแลวแสดงความคิดเห็น  
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 วอลเตอร พอค (Walter Pauk) ไดพัฒนาวิธีการสอนอานแบบ SQ4R นี้ขึ้น โดยทําให
ประสิทธิภาพในการอานของนักเรียนดีขึ้นกวาการอานโดยไมตั้งคําถามไวลวงหนา จะทําใหการอาน   
มีจุดหมายท่ีแนนอนวาตองการอะไรหลังการอาน การใชคําถามในการอานจะชวยใหนักเรียนได
แนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบ ดังนั้นการใชคําถามจึงเปนแนวทางที่จะทําใหนักเรียนอาน
อยูในขอบเขตท่ีตั้งไว  มีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชวิธีสอนแบบ SQ4R เชน ยุวดี โปธายะ (2546) ได
ศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมความเขาใจและความสามารถในการเขียนสรุปใจความของ
นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ  รัตนภัณฑ เลิศคําฟู 
(2547) ไดศึกษาการใชวิธีสอนแบบ SQ4R  ในการสอนอานจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนไดดีขึ้น นอกจากนั้น Rosemary Shelton 
(1982, อางถึงใน โศภิษฐ อุดม 2545: 39) ไดศึกษาความสามารถการอานเพ่ือความเขาใจของนักศึกษา  
ที่ลงทะเบียนวิชาการอาน พบวานักเรียนมีความสามารถสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนแบบ SQ4R  
and Kritina Hedberg (2005, อางถึงใน พรนิภา บรรจงมณี, 2548: 13) ไดศึกษาความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R กับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 3 คน ผลการวิจัย
พบวาผูเรียนทั้ง 3 คน   มีความสามารถในการอานที่สูงขึ้น   มีการใชทักษะและกระบวนการคิดใน    
การอานโดยการต้ังคําถาม ผูเรียนสามารถจํารายละเอียดและบทเรียนไดมากขึ้นหลังจากท่ีไดรับ    
การสอนแบบ SQ4R เปนเวลา 6 สัปดาห 
 นอกจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
แลว ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการนําขอมูลทองถิ่นเขามาใชในการจัดกิจกรรม   
การเรียนรูในรายวิชาภาษาไทย พบวา คณะทํางานขอมูลทองถิ่น ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัย   
สวนภูมิภาค (2549: 5)  ใหความหมายของ “ขอมูลทองถิ่น”  ไววา ขอมูลทองถิ่น หมายถึง เรื่องราว 
ขาวสาร ความรู ขอเท็จจริงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น มีการประมวลผลแลวนํามาจดบันทึกไวใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งวัสดุสิ่งพิมพ เชน โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งเผยแพรโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการถายทอดความรู ขอมูลไปยังบุคคลอ่ืนสําหรับนําไปใชใหเกิดประโยชนในดาน
การศึกษาหรือทางอ่ืน ๆ ตอไป 

 กรมวิชาการ (2539: 13)  ไดกลาวถึง การนําภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งถือวาเปนขอมูลทองถิ่น
มาจัดการเรียนการสอนวา ครูผูสอนตองตระหนัก เห็นความสําคัญ และเห็นคุณคาของการนํา         
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ตองศึกษา สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ    
ภูมิปญญาทองถิ่น สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตลอดจนเชิญวิทยากรในทองถิ่น     
รวมวางแผนและจัดกิจกรรมรวมกับครูผูสอน 

 พรรณฤนันท ละอองผล (2546: 43)  กลาววา  วิชาภาษาไทยเกี่ยวของโดยตรงกับภาษา 
ซึ่งเปนเอกลักษณและสมบัติของชาติที่จะตองอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติตลอดไป ครูภาษาไทย
จึงตองเปนสวนหนึ่งของบทบาทในการนําภูมิปญญาไทย ขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา     
โดยกลาวถึงบทบาทสําคัญของครูภาษาไทยวา 1) ตองเปนผูที่ยอมรับและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย
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2) ตองเปนตนแบบที่ดีในการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาไทย  3) ตองเปนนักประชาสัมพันธคุณคา
ของภูมิปญญาไทย  และ 4) ตองเปนผูนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 นอกจากน้ี พรรณฤนันท ละอองผล (2546: 46)  ยังไดกลาวถึงเรื่องการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยวา  สามารถทําไดหลายรูปแบบดวยกัน สามารถนํามาใช
พัฒนาไดทุกทักษะทั้งการฟง พูด อาน เขียน และดู และสามารถใชฝกไดทั้งการคิดขั้นพ้ืนฐานและใน
ระดับวิจารณญาณ  เชน การฝกทักษะการอาน อาจใชภูมิปญญาดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี นิทาน ตํานาน ความเชื่อในทองถิ่น หรือแมกระท่ังการใชสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคมาจัดทําเปน
บทอานในลักษณะของส่ือการอาน ใหนักเรียนฝกจับใจความสําคัญจากการอาน ใหอานแลว         
ตอบคําถาม เปนตน 

 จากการศึกษางานวิจัย พบวาสามารถนําขอมูลทองถิ่นไปใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือแกปญหาการอานจับใจความได ดังนี้ 

 ประพิณพร เย็นประเสริฐ  (2548: 2) พบปญหาในการจัดการเรียนการสอน  คือ  
จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานจับใจความ พบวาปญหาท่ีเกิดขึ้นมีหลายประการ 
และที่สําคัญมีอยู 3 ประการ คือ 1) วิธีการสอนที่ไมมีการกระตุนใหนักเรียนไดคิดและแสดงความ
คิดเห็นจากการอาน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูไมกระตุนใหนักเรียนอยากเรียน กิจกรรมไมเราใจ 
และ 3) สื่อการสอนท่ีใชแตแบบเรียนภาษาไทยเปนสวนใหญ ไมสอดคลองและกระตุนความสนใจของ
นักเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานจับใจความตกต่ําไมเปนไปตามเปาหมาย
ของหลักสูตร จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยดังกลาวเลือกการสรางแบบฝกการอานจับใจความ
ภาษาไทยมาศึกษา เพื่อชวยในการแกปญหาดานการอานจับใจความ โดยคํานึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียน เปนการจัดสภาพการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประกอบ
กิจกรรมการกําหนดวัตถุประสงค การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถิ่น 
เรียนรูเร่ืองราวของทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทําใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของ
ตนเอง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาไปทีละนอย การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกเปนสื่อ เปนวิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญและใชวิธีการที่นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ไดเรียนรูจากการทําแบบฝกหลาย ๆ อยาง  นักเรียนจะเกิดการเรียนรูตามความสามารถของตนเอง    
ทีละนอย ๆ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีความกระตือรือรน ไมเบื่อ  กิจกรรม   
การเรียนรูเปนการเรียนรูตามลําดับขั้นที่ไดกําหนดไวในแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   โดยใชสื่อทองถิ่นนนทบุรีเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
การอานจับใจความ และพัฒนาการสอนอานจับใจความใหดียิ่งขึ้น  วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ 
คือ  1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย โดยใชสื่อทองถิ่นนนทบุรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  และ 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความภาษาไทย 
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 จากการสรางแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย ผลการวิจัยปรากฏวา แบบฝก    
การอานจับใจความภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชสื่อทองถิ่นนนทบุรี         
มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่องการอานจับใจความสําคัญ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
อีกทั้งพบวาจุดเดนของแบบฝกการอานจับใจความภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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โดยใชสื่อทองถ่ินนนทบุรีอยูที่กิจกรรมและสื่อ กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไดปฏิบัตินั้นมีหลายอยาง เชน 
เพลง คําถามจากเรื่องราวของทองถิ่นที่ใกลตัวของผูเรียน ทําใหนักเรียนสนใจเรียน กิจกรรมเหลานี้     
มีความตอเน่ืองและสัมพันธกับเนื้อหาทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดงายฉะน้ันอาจกลาวไดวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรม
ไดรับความสนใจ ทั้งน้ีเพราะไดเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นตนเอง เกิดความตองการอยากเรียนใน     
สิ่งใกลตัว มีความผูกพันในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งเหมาะสมและงายตอการทําความเขาใจของนักเรียน 
 จากขอมูลขางตนพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R        
มีความสามารถทางการอานสูงขึ้น และการนําขอมูลทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน และแกปญหาการอานจับใจความไดเปนอยางดี อีกทั้ง ยังไมมี       
ผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ SQ4R  รวมกับขอมูลทองถิ่น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน ดังแสดงในภาพที ่1 
 
 

 
 
 
 

  

- สํารวจ (Survey-S) 
- ตั้งคําถาม (Question-Q) 
- อานจับใจความ (Read-R) 
- จดบันทึก (Record-R) 
- สรุปใจความสําคัญ (Recite-R) 
- ทบทวน (Reflect-R) 

 
 
 

 

- เมืองยุทธหัตถี 
- วรรณคดีขึ้นช่ือ 
- เลื่องลือพระเครื่อง 
- รุงเรืองเกษตรกรรม 
- สูงล้ําประวัติศาสตร 
- แหลงปราชญศิลปน 
- ภาษาถิ่นชวนฟง 

 
 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง    
การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  
 

ผลสัมฤทธิก์ารอานจับใจความ 
การจัดการเรียนรูแบบ 

SQ4R 

ขอมูลทองถิ่น 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 

รวมกับขอมูลทองถ่ิน 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําถามในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัด     
การเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สูงกวากอน  
การจัดการเรียนรูหรือไม 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการอานจับ
ใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียนอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการอาน         
จับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับด ี
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 151 หองเรียน รวมนักเรียน 2,516 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียน 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดทับกระดาน อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน     
22 คน ไดมาโดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 สุมโรงเรียนในกลุมอําเภอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อํา เภอดอนเจดีย จํานวน 31 หองเรียน 
นักเรียน 486 คน อําเภอสองพ่ีนอง จํานวน 59 หองเรียน นักเรียน 1,052 คน อําเภออูทอง จํานวน 
61 หองเรียน นักเรียน 1,078 คน  ไดโรงเรียนในอําเภอสองพ่ีนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
   ขั้นที ่2  สุมกลุมโรงเรียนในอําเภอสองพ่ีนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 6 กลุมโรงเรียน ไดแก กลุมทาจีน กลุมบอสุพรรณ-
หนองบอ กลุมสุวรรณสาธุกิจ กลุมหัวโพธิ์-ศรีสําราญ และกลุมทศมิตร ไดกลุมบอสุพรรณ-หนองบอ 
   ขั้นที่ 3  สุมโรงเรียนในกลุมบอสุพรรณ–หนองบอ จํานวน 10 โรงเรียน  ไดแก 
โรงเรียนบานหนองกระทู โรงเรียนวัดพรสวรรค โรงเรียนวัดเขาพนมนาง โรงเรียนบานหนองกระด่ี 
โรงเรียนบานหัววัง โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนบานหนองเฝา โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียน       

   ส
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วัดหัวกลับ และโรงเรียนบานดอนตําลึง ไดโรงเรียนวัดทับกระดานซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 
1 หองเรียน นักเรียน 23 คน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก 
    การจัดการเรียนรูแบบวิธี SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 
  3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ืองการอาน      
จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สาระท่ี 1: การอาน มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสราง
ความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  สื่อที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความ ไดแก เนื้อหาประเภทบทความ จากคําขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัยไดศึกษาสืบคนจาก
หอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี และจัดเปนแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หลักและวิธีการอานจับใจความ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เมืองยุทธหัตถ ี
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วรรณคดีข้ึนชื่อ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เลื่องลือพระเคร่ือง 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 รุงเรืองเกษตรกรรม 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 สูงล้ําประวัติศาสตร 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 แหลงปราชญศิลปน 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ภาษาถ่ินชวนฟง 
 4. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลา 2 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การอานจับใจความ หมายถึง วิธีการเรียนรูโดยใหผูเรียนอานบทความเพ่ือทําความ
เขาใจความหมายของขอความหรือเนื้อเรื่อง โดยสามารถระบุใจความสําคัญ  และจัดลําดับเหตุการณ
ไดถูกตอง 
 2.  วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R หมายถึง กระบวนการตามวิธีการสอนอานของ   
วอลเตอร พอค (Walter Pauk) ซึ่งมีข้ันตอนโดยเริ่มจากสํารวจบทอานและอานเนื้อเรื่องอยางคราว ๆ 
(Survey-S) ตั้งคําถามจากบทอาน (Question-Q) อานบทอานอยางละเอียดและหาคําตอบสําหรับ
คําถามที่ตั้งไว (Read-R) จดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการอานโดยบันทึกตามความเขาใจของ

   ส
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ตนเอง  พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามท่ีตั้งไว (Record-R) และสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษา
ของตนเอง (Recite-R) ทบทวนวิเคราะห วิจารณบทอาน แสดงความคิดเห็น (Reflect-R) หากขอมูล
สําคัญของบทอานที่ไดไมครบถวนใหกลับไปอานซ้ําอีกครั้ง 
 3.  ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง ขอเท็จจริงประเภทบทความเก่ียวกับขอมูล
จากคําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สืบคนไดจากหอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัย
นํามาเรียบเรียงใหเหมาะสมสําหรับใชในการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 7 เรื่อง   ไดแก  เรื่องเมือง
ยุทธหัตถี  เรื่องวรรณคดีขึ้นชื่อ เรื่องเล่ืองลือพระเครื่อง เรื่องรุงเรืองเกษตรกรรม เรื่องสูงล้ํา
ประวัติศาสตร    เรื่องแหลงปราชญศิลปน และเร่ืองภาษาถ่ินชวนฟง 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่วัดไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R  รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นที่ดีตอการพัฒนาการอานจับใจความ
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนพื้นฐานในการวิจัย โดยจําแนกตามประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  1.1 หลักการ 
  1.2 จุดมุงหมาย 
  1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 2. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
  2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  2.3 ตัวชี้วัด 
 3. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
  3.1 ความหมายของการอาน 
  3.2 ความสําคัญของการอาน 
  3.3 พ้ืนฐานของการอานที่ดี 
  3.4 ความมุงหมายในการอาน 
  3.5 ประเภทของการอาน 
  3.6 ระดบัความเขาใจในการอาน 
  3.7 ความหมายของการอานเพ่ือจับใจความ 
  3.8 องคประกอบของการอานจับใจความ 
  3.9 หลักสําคัญในการสอนอานเพื่อจับใจความ 
 4. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
  4.1 ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R 
  4.2 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R 
  4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
  4.4 ประโยชนของวิธีสอนแบบ SQ4R  
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3) ไดระบุหลักการ และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญดังนี้ 

 1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเปนควบคูความเปนสากล 
 2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ   
มีคุณภาพ 
 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการการเรียนรู 
 5. เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาสําหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

จุดมุงหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 
มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย
เพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม    
อยางมีความสุข   
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 

ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
ตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิ เคราะห การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสราง      
องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู  ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ         
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการ 
ตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน 
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
  6.1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 
  6.2 ซื่อสัตยสุจริต 
  6.3 มีวินัย 
  6.4 ใฝเรียนรู 
  6.5 อยูอยางพอเพียง 
  6.6 มุงม่ันในการทํางาน 
  6.7 รักความเปนไทย 
  6.8 มีจิตสาธารณะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 14 

  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมให
สอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง    
 7. มาตรฐานการเรียนรู การพัฒนาผู เรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียน
เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  
  7.1 ภาษาไทย 
  7.2 คณิตศาสตร 
  7.3 วิทยาศาสตร  
  7.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
  7.6 ศิลปะ 
  7.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7.8 ภาษาตางประเทศ 
 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดสาระการเรียนรู
เปน 8 กลุม ดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียน ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยถูกจัดใหอยูในกลุมรายวิชาพ้ืนฐาน จึงนับวา
เปนกลุมที่มีความสําคัญ 
 

ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีสันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ
และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากน้ี ยังเปนสื่อแสดง          
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู 
อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 1 การอาน 

  มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  
 สาระที่ 2 การเขียน  
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  มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิดและความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 

  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัด  
 สาระที่ 1 การอาน 
  มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอานสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

 ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ 4  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

  ตัวชี้วัดที่ 5  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินชีวิต 

 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน วรรณคดีในบทเรียน บทความ บทโฆษณา 

งานเขียนประเภทโนมนาวใจ และขาวเหตุการณประจําวัน 
 

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเกี่ยวกับการอานจับใจความ ผูวิจัยจึงนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับการอาน ซึ่งเปนทักษะที่เก่ียวของกับการอานจับใจความ ดังนี้ 
 

ความหมายของการอาน 
 การอานเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตในปจจุบัน การอานเปนกระบวนการอันซับซอน 

ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญทางการอานจึงใหความหมายของการอานแตกตางกัน ซึ่งแลวแตผูเชี่ยวชาญดาน  
นั้น ๆ จะมองไปในดานใด เชน นักภาษาศาสตรจะมองการอานในแงของภาษา นักจิตวิทยาจะมอง
การอาน ในแงของจิตวิทยา หรือมองในแงจิตภาษาศาสตร แตสวนมากก็ใหความหมายท่ีคลายกัน 
และใกลเคียงกัน ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

 นิรันดร สุขปรีดี (2540: 1)  ไดใหความหมายของการอานไววา การอานคือ การเขาใจ
ความหมายของตัวละคร หรือสัญลักษณ ซึ่งจะตองอาศัยความสามารถในการแปลความ การตีความ 
การขยายความ การจับใจความสําคัญ และการสรุป 

 บันลือ พฤกษะวัน (2534: 2)  ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนการส่ือ
ความหมายที่จะถายโยงความคิด ความรูจากผูเขียน (ผูสื่อ) ถึงผูอาน การอานลักษณะน้ีเรียกวา   
“อานเปน” ผูอานยอมเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของผูเขียน โดยผูอานแลวสามารถประเมินผลของสิ่งที่
อานแลวไดดวย 

 นพดล จันทรเพ็ญ (2539: 73) ไดอธิบายไววา การอานคือ การแปลความหมายของตัวอักษร 
เครื่องหมายสัญลักษณ เครื่องส่ือความหมายตาง ๆ ที่ปรากฏแกตาออกมาเปนความคิดความเขาใจใน
เชิงสื่อสาร แลวผูอานสามารถนําความคิดความเขาใจนั้นไปใชใหเกิดประโยชนไดตอไป 

 ปานจิต โกญจนาวรรณ  และธนิกานต มาฆะศิรานนท (2542: 1)  ไดใหความหมายของ
การอานไววา การอานคือการออกเสียงตามหนังสือเพ่ือใหไดความหรือเขาใจความ  หรือเพ่ือสื่อความ
ตามหนังสือนั้น  หรือแมไมออกเสียงแตทําความเขาใจความหมายตาง ๆ ตามหนังสือนั้นประการหน่ึง 

 สมศักดิ์ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน (2548: 157) ไดอธิบายไววา การอาน
หมายถึง กระบวนการคนหาความหมายจากสิ่งพิมพ เปนการเพ่ิมพูนประสบการณของผูอาน การอาน
ไมไดหมายความเฉพาะการมองผานแตละประโยคหรือแตละยอหนาเทานั้น แตผูอานจะตองเขาใจ
ความคิดเรื่องนั้น ๆ ดวย 
 แมนมาส ชวลิต (2544: 232) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการอานไววา การอานคือ การใช
ศักยภาพของสมองเพ่ือการรับรู แปลความหมาย ความเขาใจปรากฏการณของขอมูลขาวสาร 
เรื่องราว ประสบการณความคิด ความรูสึก จินตนาการ ตลอดจนสาระอ่ืนๆ ซึ่งมีผูแสดงออกโดย
สัญลักษณท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีมนุษยประดิษฐขึ้นเพ่ือสื่อสารการอานเปนทักษะพ้ืนฐาน 
 และในปเดียวกัน ทัศนีย ศุภเมธี (2544 :79) ไดกลาวไววา การอานคือ การแปล
สัญลักษณที่เขียนหรือพิมพใหมีความหมายออกเปนสัญลักษณ สัญลักษณในภาษาไทย คือ คํา 
ขอความ จึงเปนเร่ืองสําคัญมาก ในการสอนอานแกเด็กแรกเรียน นักเรียนจะตองเขาใจความหมาย
และนําไปใชในการฟง พูด และเขียนไดอยางถูกตอง 
 วรรณี โสมประยูร (2542: 121)  ไดอธิบายไววา การอานเปนกระบวนการทางสมองที่
ตองใชสายตามสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณโดย
แปลออกมาเปนความหมายท่ีใชสื่อความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกันและ
ผูอานสามารถนําเอาความหมายน้ัน ๆ ไปใชใหเปนประโยชนได 

 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2546: 917) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน 
หมายถึง วาตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความหมายจากตัวหนังสือ สังเกต
หรือพิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ 

 กรมวิชาการ (2546: 7) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง การแปล
ความหมายของอักษรท่ีอานออกมาเปนความรู ความคิด และเกิดความเขาใจเรื่องราวที่อานตรงกับ
เรื่องราวท่ีผูเขียนเขียน ผูอานสามารถนําความรู ความคิด หรือสาระจากเร่ืองราวที่อานไปใชใหเกิด
ประโยชนได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17 

 นอกจากน้ี สมพร มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2547: 126)  ไดใหความหมายของการอานไววา 
การอานคือการรับรูความหมายและสรางความเขาใจจากตัวอักษรหรือสัญลักษณอ่ืน  ๆ   ที่จะทําให
ผูอานมีความรู ความเขาใจดีข้ึน รับรูกระบวนการตาง ๆ  ในอันที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาในตัวผูอาน
ขึ้น  ทําใหเปนคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ รูเทาทันคนในสังคม อันจะกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน และสรางสรรคสิ่งใหมได 

 สรุปไดวา การอาน หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของตัวอักษร หรือ
สัญลักษณท่ีมีการจดบันทึกไวเพ่ือจับใจความสําคัญ แปลความ ตีความ ขยายความ โดยการผสมผสาน
ระหวางความมุงหมายของผูเขียนกับประสบการณเดิมของผูอานและนําความรู ความคิดที่ไดไปใช    
ใหเกิดประโยชน 
 

ความสําคัญของการอาน 
 การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอาน   

ทําใหรูขาวสารขอมูลตาง ๆ จากการศึกษาความสําคัญของการอาน ผูวิจัยจึงนําเสนอประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับความสําคัญของการอาน ดังนี้ 

 สนิท ตั้งทวี (2538: 3)  ไดกลาวไววา การอานหนังสือมีสวนชวยสรางความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางมาก ผูใดมีความสามารถพิเศษในการอาน มักจะไดรับความเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว การอานหนังสือเปนสิ่งจําเปนแกผูอยูในวงการศึกษา เพราะผูอยูในวงการศึกษาจะตองติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยูเสมอ 

 ฐะปะนีย นาครทรรพ และประภาศรี สีหอําไพ (2539: 12) ไดกลาวไววา การอานชวยให
คนเรียนเกง เพราะการเรียนวิชาตาง ๆ จําเปนตองอาศัยการอาน การอานยังชวยใหผูอานปรับปรุง
งานตนเอง  การอานทําใหไดรับความบันเทิง ทําใหผูอานเปนที่ยอมรับของสังคม เปนคนท่ีน าสนใจ 
เนื่องดวยการอานมากทําใหมีความคิดลึกซึ้ง สามารถแสดงความรู ความคิดเห็นไดในทุกแงทุกเวลา 

 พูนศรี อ่ิมประไพ (2530: 19-20)  ไดกลาวไววา การอานเปนสิ่งจําเปนใหประโยชนแก
มนุษยมากทุกดานและทุกโอกาส การอานจะชวยสงเสริมความรู ความคิดของมนุษยใหเ พ่ิมพูนขึ้น  
การอานเปรียบเสมือนกุญแจสําหรับไขความรู ที่มีอยูมากมายในโลก การอานเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู การอานทําใหเกิดความเพลิดเพลิน การอานเปนเครื่องมือสงเสริมความคิด การอาน
ทําใหเกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพ การอานเปนเครื่องมือรับทอดทางมรดกทางวัฒนธรรม
ของคนรุนตอ ๆ ไป 

 นอกจากน้ี สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2542 : 136) ไดกลาวไววา 
ทักษะการอาน เปนทักษะที่สําคัญมาก และใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเปนทักษะที่นักเรียนใช
แสวงหาสรรพวิทยา เพ่ือความบันเทิงใจ และการพักผอนหยอนใจ ผูมีนิสัยรักการอาน และมีทักษะใน
การอาน มีอัตราเร็วในการอานสูง ยอมแสวงหาความรูและศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถนําความรูที่ได จากการอานไปใชในการพูด การเขียนไดเปนอยางดี หากนักเรียนมีพ้ืนฐาน 
ในการอานดีแลวยอมสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ไดเปน
อยางดี 

 จากแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญในการอานนั้น ทําใหเห็นวาการอานนั้นนอกจากจะเปน
ทักษะสําคัญทางการแสวงหาความรูแลว  การอานยังมีความสําคัญในแงอ่ืน  ๆ อีกมาก เชน เปน

   ส
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พ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เปนเครื่องชวยใหเกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพ กอใหเกิด
ความรู ความเพลิดเพลิน และมีประสบการณกวางขวาง เปนเครื่องมือชวยในการถายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีผลตอเนื่องไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในชาติ
ดวย 

 

พื้นฐานของการอานที่ดี 
 นักอานที่ดีจะตองเรงสรางพ้ืนฐานของการอานที่ดี  ปจจัยการสรางพ้ืนฐาน  (ฉวีลักษณ 

บุญยะกาญจน, 2547: 17-18)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ภูมิหลัง ผูอานที่ดีตองมีความรูรอบตัวอยางกวางขวาง ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการอาน      
ที่จําเปนมากท่ีสุด การอานเรื่องอะไรแลวไมเขาใจนั้น เปนเพราะผูอานขาดภูมิหลังเรื่องนั้น ๆ 
 2. ประสบการณ คือ การไดพบไดเห็นไดคุนเคยกับเหตุการณ หรือเรื่องราวส้ัน ๆ 

 3. ความรูเชิงภาษา บางครั้งภาษาไทยเราเองก็เปนอุปสรรคในการอานหนังสือ ทั้งนี้
เพราะผูอานมีความรูเชิงภาษาไมดีพอ เมื่อไดอานหนังสือท่ีมีศิลปะในการใชถอยคํา  สํานวนสูง ๆ       
คําพังเพย โวหาร และการเปรียบเทียบที่แหลมคม ก็ตีความไมได ทําใหการอานหมดรสชาติ            
ไปอยางนาเสียดาย 
 4. มีสมาธิแนวแนในขณะที่อาน ไมวอกแวก ใจลอย 

 สรุปไดวา  พ้ืนฐานของการอานที่ดีตองเกิดจากประสบการณ และความรูเชิงภาษาท่ีดี  
ทั้งนีผู้อานจะตองมีสมาธิ และความต้ังใจในขณะอานดวย 
 

ความมุงหมายในการอาน 
 ความมุงหมายของการอานยอมแตกตางกันออกไป  ซึ่งการอานครั้งหนึ่ง ๆ นั้นอาจมี

จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
 1. อานเพ่ือความรู   รูทันความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

ความเปนไปในโลกซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 2. อานเพ่ือใหเกิดความคิด  การอานเรื่องราว รูจักพิจารณาเหตุผลในเร่ืองนั้น ๆ เปน

การปลูกฝงนิสัยการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 3. อานเพ่ือความเพลิดเพลินหรือเพ่ือความบันเทิง ไดแก นวนิยาย และเร่ืองสั้น จะชวย

ใหเกิดความเพลิดเพลิน คลายความเครียด 
 4. อานเพื่อความจรรโลงใจ หากพบปญหาคับของใจ การอานหนังสือประเภทชีวประวัต ิ

ประวัติบุคคลสําคัญ จะทําใหเราฟนฝาอุปสรรคในชีวิตไปได ทําใหแกปญหาชีวิตของตนได  
ไมทอแทตออุปสรรค 
 5. อานเพื่อสนองความตองการดานอื่น ๆ มนุษยเรามีความตองการที่แตกตางกัน  
 6. การอานจะชวยชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป 

 7. การอานเปนการแนะแนวทางในการแกปญหาไดทุกๆ ดาน 
 ประภาศรี สีหอําไพ (2540: 331) ไดกลาวไววา ความมุงหมายของการอานมีหลาย

ประการคือ  การอานเพื่อความเพลิดเพลิน  อานเพ่ือใหไดเนื้อหา  อานเพื่อความเขาใจตัวเองและผูอ่ืน      
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อานเพ่ือจินตนาการ การอานเพ่ือปลุกใจใหกลาหาญ ตอสูชีวิตตอไปตามเร่ืองท่ีอาน และอานเพ่ือ
วิจารณหรือปฏิทัศนหนังสือ 

 ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542: 23-25)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการอาน ดังนี้ 
 1. อานเพ่ืออยากรูอยากเห็น และรูขาวสารขอมูลตาง ๆ อันเปนความตองการตาม

ธรรมชาติของมนุษย 
 2. อานเพื่อแกปญหา 
 3. อานเพื่อความรู และการศึกษา  
 4.  อานเพื่อคนควาและวิจัย 
 5. อานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 6. อานเพื่อรักษาสุขภาพเปนโรคตาง ๆ ควรจะรักษาตัวอยางไร 
 7. อานเพื่อปรับปรุงงานอาชีพ 

 8. อานเพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน เปนการหาความสนุกเพลิดเพลินโดยไมตองไปดู
ภาพยนตร ละคร โทรทัศน และอ่ืน ๆ 
 9. อานเพื่อแกเหงา  หรืออานเพ่ือฆาเวลา 

 นอกจากน้ี สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545: 5-6) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายเฉพาะของการ
อาน ดังนี้  
 1. การตอบสนองอารมณที่ผูอานพอใจ 

 2. ชวยใหพบกับความตองการในชีวิตประจําวัน  เพราะการอานจะชวยชดเชย อารมณ
ที่ขาดหายไป และชวยตอบสนองความตองการในสวนอารมณ หรือความรูสึก ที่ตองการติดตามเร่ือง  
ที่ไดรับจากผูฟง 
 3. สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค โดยอาศัยแนวทางจากเรื่องที่อาน 
 4. สงเสริมใหมีการกระตือรือรนในการอานเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 
 5. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ชวยผอนคลายความตึงเครียดของสมอง 
 6. ชวยใหมีความรูเพ่ิมขึ้น สามารถใชประกอบการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
 7. รูจักสถานที่ไมสามารถเดินทางไปเยือน แตสามารถหาประสบการณไดจากการอาน 
 8. มีความคิดเปนอิสระในการเลือกท่ีจะอาน มีความเฉลียวฉลาด โดยอาศัยความรู และ
แนวคิดจากการอานไปสนทนาโตตอบกับผูอื่นได 
 9. เปนการใชเวลาพักผอน 
              10. ชวยใหเกิดความสนใจในเร่ืองใหม ๆ 
              11. สงเสริมการฝกฝนทักษะการอานจากขั้นพ้ืนฐานไปสูขั้นสูงขึ้น 
              12. เปดเผยความลึกลับในเรื่องราวบางอยางที่ผูอานยังไมรูจักมากอน 
              13. ชวยใหมีสุขภาพจิตดีขึ้น 
              14. ชวยใหมีความคิดแตกฉานมากข้ึน 
              15. สงเสริมใหผูอานมีน้ําใจนักกีฬา 
              16. นําความรูที่ไดจากการอานมาแกปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเร่ืองสวนตัว 
              17. สงเสริมใหผูอานมีสวนรวมกับผูเขียน 
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              18. สงเสริมใหผูอานสามารถเผชิญหนากับสถานการณใหม ๆ ดวยความเชื่อมั่นมากย่ิงขึ้น 
              19. พัฒนาคุณคาทางสังคม โดยอาศัยความรูที่ไดจากการอานไปใชประโยชนใหมากยิ่งข้ึน 
              20. ชวยใหผูอานมีหู ตา กวางไกลยิ่งขึ้น 

 สรุปไดวา ความมุงหมายท่ีสําคัญของการอานก็คือ การอานใหไดชัดเจนถูกตอง รวดเร็ว 
ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด อานเพ่ือความเพลิดเพลิน และอานเพ่ือติดตามขาวสาร เหตุการณ
ตาง ๆ ซึ่งสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันและพัฒนาอาชีพ และความเปนอยูของตนเองในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทของการอาน 
 การอานไดมีการจัดประเภทไวตามหลักและทฤษฎีของนักวิชาการทางการศึกษา 

โดยผูวิจัยไดนําเสนอในสวนที่สําคัญ ดังนี้ 
 ทัศนีย ศุภเมธี (2542: 84) ไดแบงประเภทการอานออกเปน 2 ประเภท คือ การอานในใจ

เปนการอานเพ่ือขวนขวายหาความรู และความเพลิดเพลินใหกับตนเอง การอานประเภทน้ีมุงฝก
อัตราเร็ว และการจับใจความสําคัญ การอานออกเสียงไดแก อานออกเสียงรอยแกว อานออกเสียง   
รอยกรองประเภทตาง ๆ เพื่อความไพเราะใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน 

 วรรณี โสมประยูร (2542: 127) ไดแบงประเภทของการอานออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  การอานออกเสียง แบงได 3 แบบ ไดแก 
  1.1 การอานรอยแกว 
  1.2  การอานรอยกรอง 
  1.3  การอานทํานองเสนาะ 
 2.  การอานในใจ แบงได 7 แบบ ไดแก 
  2.1  การอานแบบคนควาหาความรู 
  2.2  การอานแบบจับใจความสําคัญ หรือหาสาระสําคัญของเรื่องท่ีอาน 
  2.3  การอานแบบหารายละเอียดทุกข้ันตอน 
  2.4  การอานเพ่ือหารายละเอียดทุกคําเพ่ือการปฏิบัติ 
  2.5  การอานแบบวิเคราะหวิจารณเพ่ือหาเหตุผล 
  2.6 การอานแบบไตรตรองโดยใชวิจารณญาณเพ่ือหาขอเท็จจริง ขอดีขอเสียสําหรับ
เลือกแนวทางปฏิบัติ 
  2.7 การอานแบบคราว ๆ เพื่อสังเกตและจดจํา 

 กรมวิชาการ (2546: 25)  ไดแบงประเภทของการอานออกเปน 2 ประเภท คือ การอาน
เพ่ือความเพลิดเพลิน ไดแก การอานนิทาน นิยาย หรือเรื่องสั้นที่สนุกสนาน จะเนนในระดับ          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใหนักเรียนสนใจและรักการอาน และการอาน
เพ่ือความรู ไดแก การอานตํารา หนังสือวิชาการ หรือการอานเรื่องท่ีตองการ จะเนนในระดับ         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  การอานเพื่อหาความรูจะอานอยางละเอียด  อาจจะ
ตองอานชาตองจําทุกคําในประโยค หรือจําบทรอยกรองทั้งบท  นักเรียนจะตองจับใจความสําคัญจาก
เรื่องท่ีอานได และควรเปนการอานในใจ เพ่ือใหมุงแตเนื้อเรื่องไมตองพะวงถึงการออกเสียง 
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 ลาวัณย สังขพันธานนท และคณะ (2549: 18-21)  ไดแบงประเภทของการอานออกเปน 
2 ประเภท คือ 

 1.  การจําแนกประเภทตามลักษณะการอาน แบงได 2 ลักษณะ คือ 
  1.1  การอานออกเสียง หมายถึง การอานโดยวิธีการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคํา  

หรือเสียง แลวถายทอดเสียงออกมาเปนความคิด 
  1.2  การอานในใจ คือ การอานที่ถายทอดตัวอักษรออกมาเปนความคิดโดยตรง    

การอานในใจเปนเร่ืองที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญ ผสมผสานกับการหมั่นฝกฝนตนเอง     
เพ่ือกอใหเกิดความชํานาญในการอาน  ทักษะที่สําคัญในการอานในใจ ไดแก ทักษะการอานไดเร็ว
และทักษะการเขาใจความหมาย ทักษะในการอานเร็ว เปนเรื่องของกลไกการอาน หรือการเคลื่อนไหว
ของสายตา ทักษะการเขาใจความหมาย เปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะหากมีระดับความเร็วใน
การอานดีแตไมสามารถเขาใจเนื้อความของส่ิงที่อานได การอานก็จะไมประสบผลสําเร็จ การท่ีผูอาน
จะเขาใจความหมายของส่ิงที่อานไดจะตองมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี  คือ  
   1.2.1 ความรู พ้ืนฐานเรื่องคําและไวยากรณ ไดแก การรูจักความหมายของ
คําศัพท หนาที่ของคําและประโยค 

   1.2.2 การรูจักยอหนาหรือปริเฉท (Paragraph)  ผูอานมีความจําเปนตองรู
ความสําคัญของการยอหนา เพราะในแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญ (Main Idea) หนึ่งยอหนา     
จะแสดงประโยคใจความสําคัญไวหนึ่งประโยค เรียกวา ประโยคหลัก (Topic Sentence) จากน้ัน   
จะใชประโยคพลความ (Supporting Sentence) เปนประโยคเสริมเพ่ืออธิบายหรือขยายความ
ตามปกติ ใจความสําคัญของแตละยอหนา สวนมากจะปรากฏท่ีตนหรือตอนทายของยอหนา หรืออาจ
ปรากฏที่ตอนกลางของยอหนาก็ได หนึ่งยอหนาจะมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งใจความเทานั้น 

   1.2.3 ภูมิหลังและประสบการณของผูอาน ผูอานที่มีประสบการไดพบเห็นหรือ
ไดคุนเคยกับเหตุการณหรือเร่ืองราวนั้น ๆ จะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวท่ีอานไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 2.  การจําแนกประเภทตามวิธีการอาน แบงได 5 ลักษณะ คือ 

  2.1  การอานอยางคราว ๆ เปนวิธีการอานที่จะใชเมื่อตองการสํารวจวาจะอาน
หนังสือนั้นตอไปโดยละเอียดหรือไม การอานอยางคราว  ๆ จะอานเพียงชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง สารบัญ   
คํานํา หรือเปนการอานเพียงบางตอนเพ่ือดูจํานวน การอานเพ่ือสังเกตเน้ือหา หรือการอานเพ่ือดู
ดรรชนี คนหาหัวขอที่ตองการวามีหรือไม 

  2.2  การอานแบบตรวจตรา   เปนวิธีการอานละเอียดในขอความที่ตองการรู          
เปนการอานเพ่ือเก็บขอมูล คือ การอานหนังสือในหัวขอเรื่องเดียวกันจากหนังสือหลาย  ๆ เลม เพ่ือ
เปรียบเทียบและคัดเลือกกอนจะสรุปและนําสวนท่ีตนเองตองการมาใช นิยมใชกันมากในการอาน    
เพ่ือการทํารายงาน การทําวิจัย การคนควาหรือการทําวิทยานิพนธ 

  2.3  การอานแบบศึกษาคนควา เปนการอานอยางละเอียดถี่ถวนต้ังแตหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย เพ่ือใหรูเนื้อหาอยางละเอียดลึกซึ้งทุกขั้นตอน และเก็บแนวคิดเพ่ือสรุปสาระสําคัญของ
เนื้อความท้ังหมด 
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  2.4  การอานเชิงวิเคราะหหรือการอานตีความ เปนวิธีการอานที่ตอเนื่องจากวิธีการ
อานแบบศึกษาคนควา คือ การอานอยางละเอียดใหไดใจความครบถวน แลวจึงแยกแยะสวนประกอบ
ออกใหไดสวนตาง ๆ นั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไร 

  2.5  การอานโดยใชวิจารณญาณ คือ การอานโดยสอดแทรกการวิพากษวิจารณของ
ผูอานไปดวย โดยผูอานจะตองมีความรูพ้ืนฐานมาก และตองอาศัยเทคนิคการอานทุกวิธีอยางมี
ประสิทธิภาพ แลวจึงเกิดการสรุปประมวลเปนความคิดรวบยอด สามารถวิพากษวิจารณอยางมี
เหตุผลและถูกตอง 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การอานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การอาน
ออกเสียง และการอานไมออกเสียง ผูอานจะตองมทีักษะพ้ืนฐานในการอาน ความเขาใจในส่ิงที่อานจึง
จะเกิดประโยชนตอผูอาน การอานมีระดับความยากงายที่ตางกันตามระดับอายุของผูอานดวย 
 

ระดับความเขาใจในการอาน 
 ระดับความเขาใจในการอาน ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะในการอานของ

แตละบุคคลยอมแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับจุดประสงคการอานและความสามารถของการอาน ถึงแมจะ
อานไดรวดเร็ว ถาผูอานไมเขาใจในสิ่งที่ตนอานก็ถือวาเปนการอานที่ไมสมบูรณ 

 ฉวีลักษณ บุญยะกาญจน (2547: 75) จัดอันดับความเขาใจไวคลายคลึงกัน (ดัลลแมน และ
คณะ, 1974: 166) เปน 3 ระดับ ดังนี้ การอานเอาเร่ือง การอานแปลความ และการอานขั้นวิจารณ 

 จรรยา บุญมีประเสริฐ (2547: 23)  ไดแสดงความเห็นวา ความเขาใจในการอานไมได
จํากัดอยูที่เพียงการตอบคําไดถูกตองเทานั้น แตหมายถึงความเขาใจ 2 ระดับ คือ ระดับตํ่า เกิดข้ึน     
ก็ตอเมื่อผูอานพอใจกับสิ่งที่ตนอาน ระดับสูงนักเรียนตองจับใจความสําคัญใหได เขาถึงแกนของ
แนวคิดที่เขียนอยู และสามารถเปรียบเทียบแนวคิดเหลานั้นกับสิ่งที่ เคยรูมา เพ่ือที่จะรับเอา
สาระสําคัญ และแนวคิดใหมมาผสมผสานเปนมโนทัศนทั้งใหมและเกาใหเขาดวยกัน 

 ดัลลแมน และคณะ (1974: 166)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับความเขาใจขอเท็จจริง ระดับความเขาใจขั้นตีความ ระดับความเขาใจขั้นประเมินคา คือ
ความสามารถในการประเมินคาสิ่งที่ผานมาโดยอาศัยความรู และประสบการณ 

 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ระดับความเขาใจในการอานมีความสําคัญและจําเปน
มากสําหรับครูผูสอนอาน ในการกําหนดจุดประสงคการอานของนักเรียนใหเหมาะสมกับระดับชั้น 
อายุ และความสามารถในการอาน ที่สําคัญคือ ความเขาใจในการอาน เปนพ้ืนฐานของ การอาน        
จับใจความสําคัญ เพราะผูอานไมสามารถเขาใจในส่ิงที่อาน ไมสามารถจับใจความสําคัญของส่ิงท่ีอาน 
แลวจะไมสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน ฉะนั้น ในการสอนอานผูสอนจําเปนตองฝกฝนให
ผูเรียนมีคุณสมบัติ เพ่ือพัฒนาการอานจับใจความสําคัญใหไดผล ดังนี้ ระดับความเขาใจความหมาย
ของอักษร ระดับความเขาใจขั้นตีความ ระดับข้ันวิเคราะห วิจารณ ระดับความเขาใจข้ันสรางสรรค 

 

ความหมายของการอานเพื่อจับใจความ 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานเพ่ือจับใจความสําคัญไวดังนี้ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2545: 29-35) กลาวไววา การอานเพ่ือจับใจความสําคัญเปนการอาน

เพ่ือทําความเขาใจเนื้อเร่ือง เปนการอานเพ่ือตองการทราบวา เรื่องนั้นเปนเรื่องเกี่ ยวกับอะไร           
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มีความสําคัญตรงไหน และความหมายวาอยางไร จะเห็นไดวาการอานเพ่ือจับใจความสําคัญสวนใหญ 
จะเนนในเรื่องของความเขาใจเรื่องท่ีอาน คนหาสาระสําคัญหรือประเด็นที่สําคัญของเร่ืองที่นาอาน 

 สุภัสสร วัชรคุปต (2543: 66) กลาวไววา การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ หมายถึง การอาน
เพ่ือเก็บสาระสําคัญของเร่ืองที่อาน เชน เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง เก็บเน้ือเรื่องที่สําคัญ        
เก็บความรูหรือขอมูลที่นาสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนคติของผูเขียน 

 อรุณี สายเสมา (2541:12) ไดใหความหมายของการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ คือ การทํา 
ความเขาใจเนื้อเรื่องหรือขอความที่อาน สามารถจับใจความสําคัญ สาระสําคัญ แปลความใหเขาใจ
ตรงกับผูเขียนที่ตองการสื่อสารกับผูอาน 

 แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 12)   ไดใหความหมายของการอานจับใจความสําคัญวา 
การอานจับใจความสําคัญ คือ การอานที่มุงคนหาสาระของเร่ือง หรือของหนังสือของแตละเลมวาคือ
อะไร 

 สรุปไดวา การอานจับใจความสําคัญ คือ กระบวนการถายทอดความหมายจากสารหรือ
ตัวอักษรออกมาเปนความคิด การทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน จับประเด็นสําคัญได สามารถนํา
ประสบการณเดิมมาใชในการทําความเขาใจและสามารถบอกจุดมุงหมายสําคัญของเร่ืองนั้น 

 

องคประกอบของการอานเพื่อจับใจความ 
 องคประกอบท่ีทําใหเขาใจในการอานเพ่ือจับใจความของเรื่องที่อาน มีผูเสนอความคิดไว

ดังนี้ 
 สุนาฏ นิธิมุทรากุล (อางถึงใน สุริยา เพ็งลี, 2552: 7-8) กลาววาความเขาใจของการอาน

แตละบุคคลจะสูงหรือต่ําข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย ๆ ประการ เชน 
 1. ความเขาใจในการอานของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไปตามประสบการณเดิม 

และความคิดอันเปนวัตถุประสงคของการอานที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน  เชน 
  1.1 อานเพื่อเก็บใจความสําคัญ 
  1.2 อานเพื่อศึกษารายละเอียดที่สําคัญ 

  1.3 อานเพื่อศึกษาคําแนะนําตาง ๆ เชน การใชเครื่องมือ   
   1.4 อานเพื่อคาดการณวาเรื่องจะลงเอยอยางไร 
  1.5 อานเพื่อศึกษาคุณคาของส่ิงที่อาน 
  1.6 อานเพื่อรวบรวมเรื่อง หรือยอเรื่องแลวนํามาเขียนใหม  
  1.7 อานเพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวหรือขอความอื่น 
  1.8 อานเพื่อจดจําและเขาใจเนื้อเร่ือง สําหรับนําไปใชชั่วคราวหรือนําไปใชตลอดไป 
 2. พิสัยของความเขาใจในการอาน เด็กจะอานไดดีข้ึน และถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับพิสัย
ของหมูคําที่เด็กอานเขาใจได และขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญา ชนิดของประสบการณเกา
และความยากงายของขอความที่เด็กอานดวย 

 3. ความถูกตองของความเขาใจในการอาน ชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวที่อานมากนอย
ตางกัน ความถูกตองในการเขาใจของเด็กยอมแตกตางกันมากนอยตามประสบการณความยากงาย
ของขอความนั้น ๆ 
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 4. ระดับความเขาใจในการอาน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เปนตนวา 
สติปญญา ความสามารถในการอาน ความเขาใจคําศัพทที่อาน และวิธีการพิเศษเฉพาะตัวของผูที่อาน
แตละคน รวมทั้งประสบการณเดิมของแตละคน 

 5. ความเร็วของความเขาใจในการอาน ตองอาศัยความเขาใจในคําศัพทความสามารถ
ในการนึกภาพสิ่งที่อาน ความยากงายของขอความและสิ่งอ่ืน ๆ 

 เวนไรท (Wainwright, 1972: 36-38)   กลาววา  ผูที่จะเขาใจในเร่ืองราวที่ตนอานได 
จะตองมีความสามารถดังนี้ 
 1. เก็บใจความสําคัญและรําลึกไดเมื่อตองการ 
 2. เลือกเอาแตหัวขอสําคัญ 
 3. ตีใจความสําคัญ และแนวคิดในเรื่องได 
 4. สรุปเรื่องราวตาง ๆ จากเรื่องที่อานได 
 5. สรุปและประเมินคาเนื้อเรื่องที่ตนอานได  
 6. เชื่อมโยงความรูที่ไดมาจากประสบการณ 

 การอานที่จะเขาใจเรื่องและจับใจความสําคัญไดนั้น ตองสืบเนื่องมาจากการอานใหเกิด
ทักษะ 5 ขั้นตอน คือ อานออก อานคลอง อานเขาใจเรื่อง อานแยกแยะชนิดของขอความ อานแลว
ตีความหรือวินิจฉัยได ขั้นนี้เปนขั้นที่จําเปนที่สุดในการอาน ซึ่งผูอานจะตองเขาใจวา ผูเขียนไดสงสาร
อะไรมาใหผูอานบาง โดยผูอานจะตองพิจารณาเอง 

 

หลักสําคัญในการสอนอานเพื่อจับใจความ 
 การสอนอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ครูตองพยายามสรางความสนใจใหนักเรียนเห็น

คุณคาและความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญ โดยฝกใหนักเรียนอานเพ่ือความเขาใจใน
เรื่องราวที่กําหนด  โดยครูตั้งคําถามใหนักเรียนตอบเปนตอน ๆ ตามทองเร่ืองนั้น ๆ 

 บันลือ พฤกษะวัน (2545: 145)  กลาวถึงการอานจับใจความสําคัญวา เปนการอานเรื่อง
เพ่ือตองการทราบวาเรื่องนั้นเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร สําคัญตรงไหน และมีความหมายอยางไร สําหรับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เปนการอานในใจมากกวาการอานออกเสียง เพราะนักเรียนอานหนังสือไดดี
แลวจึงเนนการอานจับใจความสําคัญซึ่งมีขั้นตอนในการฝกดังนี้ 

 ขั้นตอนการฝก 
 1. อานเรื่องราวผาน ๆ โดยตลอด  เพ่ือใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไรบาง จุดใดบาง 
ตอนใดเปนตอนสําคัญของเร่ือง 
 2. อานซ้ําตอนท่ีไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจใหถูกตอง 
 3. ตอบคําถามส้ัน ๆ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร หรือบันทึกยอเพ่ือทดสอบความเขาใจ
ตนเอง 
 4. เรียบเรียงใจความสําคัญดวยตนเอง 
 5. ขั้นเสนอแนะการฝก 
 6. สอนคําที่ควรศึกษา หรือคําที่มีความหมายพิเศษใหกอน เพ่ือไมใหมีปญหาเกี่ยวกับ
การตีความและจับใจความ 
 7. ตั้งคําถาม เพื่อคนหาคําตอบ เพ่ือนักเรียนรูจุดประสงคกอนอาน 
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 8. สรุปโครงสรางเรื่องใหฟงกอนอาน 
 9. สนทนาเก่ียวกับภาพ หรือประสบการณที่มีสวนที่เก่ียวกับเนื้อเรื่องที่อาน 
              10. กําหนดเวลาในการอานใหเหมาะสมกับจํานวนคําที่อาน และลดเวลาใหนอยลง       
ทีละนอย 
              11. ควรแนะนําใหรูวาขอความสําคัญหรือใจความสําคัญของแตละยอหนา จะอยูตอนตน
ของยอหนา หรือตอนทายของยอหนา และสรุปจะอยูตอนทายของเรื่อง แตถาเปนบทสนทนา หรือ     
บทรอยกรอง จะตองอานจับใจความทุกบรรทัด 
              12. ควรนําเรื่องงาย ๆ สั้น ๆ ใหฝกกอน แลวเพ่ิมความยาวข้ึนตามลําดับ 
              13. ใหปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการอาน เชน ตอบคําถาม สรุปเรื่องเพ่ือทดสอบ
ความเขาใจ  
              14.  หลังการอานในใจแลว อาจใหอานออกเสียงอีกโดยเฉพาะเน้ือเรื่องท่ีเปนบทรอยกรอง 

 กรมวิชาการ (2545: 49-50) กลาวถึงการสอนอานเพ่ือจับใจความสําคัญวาเปนการอาน
ในใจโดยมุงเนนแตเนื้อเรื่อง ไมพะวงกับการออกเสียง โดยครูแนะใหตั้งคําถามสําหรับถามตัวเอง    
จากเร่ืองที่อานวาเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร ที่ไหน อยางไร และในการสอนของครูควรแนะแนวทาง       
ใหกอนเพื่อที่จะชวยใหการอานจับใจความสําคัญไดผลดี เชน 
 1. อธิบายคําบางคําที่มีความหมายพิเศษ หรือคําที่ควรทราบกอน เพ่ือไมใหมีปญหาใน
การเขาใจความหมายในขณะที่อานเพ่ือจับใจความสําคัญ 
 2. ใหนักเรียนรูจักจุดมุงหมายของการอาน หรืออาจมีการต้ังคําถามเพ่ือคนหาคําตอบ   
จะชวยใหนักเรียนอานจับใจความสําคัญไดดีขึ้น  
 3. มีการสนทนาเกี่ยวกับเคาโครงเรื่องที่จะอานกอนหรือสนทนาเกี่ยวกับภาพ หรือ
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อเรื่องที่จะใหอาน 
 4. กําหนดเนื้อหาและเวลาที่ใหอานไดอยางเหมาะสมกับระดับ วัย และความสามารถ 
 5. ควรมีกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการอาน เชน ใหตอบคําถาม หรือใหเขียนสรุป
เรื่องราวเพื่อทดสอบความเขาใจ หรืออาจใหอานออกเสียงซ้ําในเนื้อหาน้ันอีกก็ได 

 แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17) กลาวไววา พฤติกรรมการอานท่ีแสดงใหเห็นวานักเรียน
อานจับใจความสําคัญไดหรือไม ควรมีทักษะตอไปน้ี 
 1. การจัดลําดับเหตุการณในเรื่องที่อาน และสามารถเลาไดโดยใชคําพดูของตนเอง 
 2. การบอกเลาความทรงจําจากการอานในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได  เชน ขอเท็จจริง 
 3. รายละเอียด ชื่อ สถานที่ เหตุการณ วันที่ และอ่ืน ๆ 
 4. การปฏิบัติตามคําสั่งและขอเสนอแนะหลังการอานได 
 5. การรูจักแยกขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได 
 6. การรวบรวมขอมูลใหมกับขอมูลเกาที่มีอยูแลว  
 7. การเลือกความหมายที่ถูกตองและนําไปใชได  
 8. การใหตัวอยางประกอบได 
 9. การจําแนกใจความสําคัญ และสวนใจความสําคัญได 
              10. การกลาวสรุปได 
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 สรุปไดวา การสอนอานจับใจความสําคัญ ครูตองพยายามสรางความสนใจใหนักเรียน
เห็นคุณคา และความสําคัญของการอานจับใจความสําคัญ โดยฝกใหนักเรียนอานเพ่ือความเขาใจ
เรื่องราวท่ีกําหนดให การบอกรายละเอียด การจัดลําดับเหตุการณ การบอกถึงเหตุผล โดยครูตองตั้ง
คําถามใหนักเรียนตอบเปนตอน ๆ ตามเรื่องนั้น ๆ 
       

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
 

 วิธีสอนแบบ SQ4R เปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่เปนระบบ สามารถชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจแนวคิดของเรื่องที่ไดอานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความ เขาใจแนวคิดของเร่ือง
ที่ไดอานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความ เขาใจแนวคิดอยางมีจุดมุงหมาย ในแตละขั้นตอน
นั้นจะชวยพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนการสอนอานที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญอีกดวย 
 

ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R 
 การศึกษาความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R นั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษา และนําเสนอใน
สวนที่สําคัญ ดังนี้ 

 สุคนธ สินธพานนท (2545: 287-297) ไดใหความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R โดยสรุป
ไดวาเปนการอานอยางคราว ๆ เพ่ือใหไดคําตอบดังที่ตั้งไว ลักษณะการสอนจะเนนใหผูเรียนไดศึกษา
ดวยตนเอง แตความชํานาญจะขึ้นอยูกับการฝกฝน และความรูเดิมของผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตอง
ตระหนักถึงความรูเดิมของผูเรียนหรือจะตองมีการปูพื้นฐานเดิมใหกับผูเรียนกอนที่จะถึงบทเรียน และ
ผูสอนจะตองคํานึงดวยวาการอานเปนการอานเพ่ือเนื้อหาสาระ มิใชสนใจที่ตัวภาษา 

 รัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547: 30)  ไดใหความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R โดยสรุปไดวา 
วิธีการสอนอานแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนประเภท การสอนอานเพ่ือการส่ือสาร ถึงการสอนจะเนน
ทักษะการอาน แตผูสอนจะตองสอนแบบการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ประกอบดวย การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน  

 พรนิภา บรรจงมณี (2548: 5) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R โดยสรุปได
วาเปนวิธีการอานที่ดําเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน โดยเร่ิมจาก ขั้นสํารวจ เปนขั้นแรกท่ีครูให
ผูเรียนสํารวจชื่อเรื่อง  หัวเรื่อง  และหัวขอยอยอยางคราว ๆ ขั้นตั้งคําถาม เปนขั้นที่ผูเรียนต้ังคําถาม
กอนการอาน ทําใหการอานมีจุดมุงหมาย ขั้นอานผูเรียนจะอานบทอานอยางละเอียดตั้งแตตนจนจบ 
หลังจากนั้นบันทึกขอความหลังและขอความสําคัญ แลวนําเขียนสรุปใจความสําคัญและนําความรู     
ที่ไดมาเชื่อมโยงกับความรูที่มีอยู 

 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา วิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานอยางมีขั้นตอน
เปนวิธีการสอนอานอยางคราว ๆ  โดยใชคําถามเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายการอาน ลักษณะการสอน
จะเปนลักษณะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะในข้ันของการอานแบบ  SQ4R จะประกอบไป
ดวยการฟง การพูด การอานและการเขียนเปนการอานเพ่ือเนื้อหาสาระมิใชสนใจที่ตัวภาษาผูสอนจึง
ตองตระหนักถึงความรูเดิมของผูเรียนดวย 
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ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R 
 วิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานที่พัฒนามาจากวิธีการสอนอานแบบ SQ3R 

ตามแนวคิดของ Francis P. Robinson (1961: 29-30)  โดยไดเสนอยุทธวิธีการสอนอานแบบ SQ3R 
ไว ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนเลือกสิ่งท่ีเขาคาดวาจะรูจากเร่ืองที่อาน เขาใจแนวคิดของเร่ืองที่อานได
อยางรวดเร็วและจดจําไดดีและทบทวนเร่ืองราวท่ีอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจ (Survey) เปนการอานอยางรวดเร็ว สํารวจความคิดทั่ว ๆ ไป ขั้นตอนที่ 2 
การถาม (Question-Q) ใหตั้งคําถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น   ขั้นตอนท่ี 3 การอาน (Read-R)  เปน
การอานอยางมีจุดมุงหมายอานเพ่ือท่ีจะหาคําตอบตามท่ีไดตั้งไว โดยมุงหารายละเอียดใหเกิดความ
กระจางชัดเจน ขั้นตอนท่ี 4 การจํา (Recite-R) ใหยอเรื่องราวท่ีสําคัญโดยใชคําพูดของตัวเองซึ่งจะทํา
ใหเขาใจส่ิงที่อานดีขึ้น  และข้ันตอนที่ 5 การทบทวน (Review-R) การพยายามทบทวนเรื่องที่อาน
เพ่ือรวบรวมความคิด 

 ตอมาในป ค.ศ. 1984 วอลเดอร พอท (Walter  Pauk)  ไดเสนอวิธีการสอนอานแบบ 
SQ4R โดยไดแนวคิดจากวิธีการอานของโรบินสัน (Robinson) โดยการเพ่ิมขั้นตอนบันทึก (Recoed) 
หลังจากนักเรียนไดอานบทอานและเปลี่ยนจากข้ันตอนการทบทวน (Review) เปนขั้นตอนใหนักเรียน
ไดวิเคราะหบทอาน (Reflect) ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจแนวคิดท่ีอานไดเร็วขึ้น สามารถ
จับใจความสําคัญของเร่ืองไดดี บอกรายละเอียดและจดจําเรื่องและสามารถทบทวนเรื่องที่อานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 289-290)  ไดเสนอวิธีการสอนอานแบบ SQ4R 
วามีขั้นตอนการสอนอาน 6 ขั้นตอน ดังนี้   ขั้นตอนท่ี 1 การอานอยางคราว ๆ (Survey-S)  คือ        
การกวาดสายตาไปตามหัวขอในบทอานเพื่อหาจุดสําคัญของเรื่องที่อานถาหากวาบทอานนั้นมีบทสรุป
ก็อานบทสรุปดวยการอานในข้ันตอนนี้ไมควรใชเวลามากจนเกินไป การอานในข้ันตอนนี้จะทําให
ผูอานไดรูใจความสําคัญของเร่ือง หรือแนวคิดหลักของเรื่องและจะชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิด   
ตาง ๆ ของเร่ืองได  ขั้นตอนที่ 2 การตอบคําถาม (Question-Q) การตั้งคําถามน้ีจะทําใหผูอานมี
ความอยากรูอยากเห็น ดังน้ัน จึงชวยเพ่ิมความเขาใจในการอานมากยิ่งขึ้น คําถามจะชวยใหผูอาน
ระลึกถึงความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน คําถามจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็ว และที่สําคัญ     
ก็คือ คําถามจะตองสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน ในขณะเดียวกันก็ควรจะตองถามตัวเองดูวาใจความสําคัญ           
ที่ผูเขียนกําลังพูดถึงนั้นคืออะไร ทําไมจึงสําคัญ สําคัญอยางไร และเกี่ยวของกับอะไรหรือใครบาง 
ตอนไหน และเมื่อไหร อยางไรก็ตามควรพยายามตั้งคําถามใหได เพราะจะชวยใหการอานขั้นตอไป
อยางมีจุดมุงหมาย  และสามารถจับประเด็นสําคัญไดถูกตองไมผิดพลาด  ขั้นตอนที่ 3 การอานเพ่ือหา
คําตอบ (Read-R) คือ การอานขอความในบทหรือตอนนั้น  ๆ ซ้ําอีกอยางละเอียด  และใน
ขณะเดียวกันก็คนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว  ในขั้นนี้จะเปนการอานเพ่ือจับใจความและจับ
ประเด็นสําคัญโดยแทจริงขณะที่กําลังอานอยูถานึกถึงคําถามไดอีกก็อาจใชวิธีจดบันทึกไวในที่วาง     
ริมหนาหนังสือกอนแลวตั้งใจอานตอไปจนกวาจะไดคําตอบท่ีตองการ  ขั้นตอนที่ 4 การจดบันทึก 
(Record-R) ใหผูเรียนจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดอานจากขั้นตอนท่ี 3 โดยมุงเนนจดบันทึกในสวนที่
สําคัญและสิ่งที่จําเปน  โดยใชขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจของผูเรียน   ขั้นตอนท่ี 5 
การทบทวน (Recite-R)  ใหผูเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญโดยพยายามใชภาษาของตนเอง  ถายัง    
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ไมแนใจบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอานซ้ําใหม  และข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะห (Reflect) ใหผูเรียน
วิเคราะหวิจารณบทอานที่ผูเรียนไดอานแลวแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็น
สอดคลองหรือมีความเห็นไมสอดคลอง บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ไมไดอานโดยการเช่ือมโยง
ความคิดจากบทอานกับความรูเดิมโดยใชภาษาท่ีถูกตอง 

 พรนิภา บรรจงมณี (2548: 12)  ไดเสนอขั้นตอนวิธีการสอนอานแบบ SQ4R ไว 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ขั้นสํารวจ (Survey) ขั้นนี้ผูเรียนจะอานและสํารวจเนื้อหาในบทอานเพ่ือหาความหมาย
โดยรวม เคาโครงและประเด็นสําคัญทั่วไปท่ีมีในบทอาน 2) ขั้นตั้งคําถาม (Question) เปนขั้นถาม
คําถามจากหัวขอตางๆที่พบในข้ันตอนที่สํารวจเนื้อหาผูเรียนจะทําการต้ังคําถามเอง ทั้ง น้ีผูเรียน
สามารถรูจุดมุงหมายในการอานของตนเอง 3) ขั้นอาน (Read) ผูเรียนอานเนื้อหาโดยละเอียด โดย
พยายามหาใจความสําคัญและรายละเอียดของบทอานนั้น ๆ และพยายามหาคําตอบจากคําถามท่ีตั้ง
ไวในขั้นที่แลว 4) ขั้นบอกคําตอบอีกครั้ง (Recite) ผูเรียนเขียนระบุคําตอบท่ีไดจากการอานเปนคําพูด
ของตัวเอง 5) ขั้นไตรตรอง (Reflect) ผูเรียนเขียนสะทอนความคิดเห็นเร่ืองราวและความรูสึกของตน
ที่ไดจากบทอาน โดยมีการไตรตรองอยางรอบคอบและมีการใหเหตุผลสนับสนุนตอแนวคิดหรือความ
เชื่อของตน และ 6) ขั้นทบทวน (Review) ผูเรียนจะทบทวนประเด็นที่เขียนบันทึกท่ีไดจากบทอาน 
ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถทบทวนสามารถทบทวนสิ่งที่ไดบันทึกไวรวมกับผูเรียนคนอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือชวยสราง
ความเขาใจในบทอานมากข้ึนและมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติตางๆระหวางกัน 

 จากการระบุขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักวิชาการดังกลาว สามารถสรุปไดวา
ขั้นตอนของการสอนอานแบบ SQ4R ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) Survey (S) การสํารวจบทอาน
และอานเนื้อเรื่องอยางคราว ๆ 2) Question (Q) การต้ังคําถามจากบทอาน 3) Read (R) การอาน
บทความอยางละเอียด และคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว 4) Record (R) การจดบันทึกขอมูล
ตาง ๆ ที่ไดจากการอานโดยบันทึกตามความเขาใจของตนเอง พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว 
5) Recite (R) การสรุปใจความสําคัญ โดยใชภาษาของตนเอง และ 6) Reflect (R) การทบทวน 
วิเคราะห วิจารณบทอาน และแสดงความคิดเห็น 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R  
 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยไดนําเสนอในสวน
ที่สําคัญ ดังนี้ 

 สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 289-290)  ไดเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชวิธีสอนแบบ SQ4R วาประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ขั้นนําสูบทเรียน ขั้นตอนนี้เปนขั้นจัดทําบรรยากาศใหรูสึกสบายไมเครงเครียด     
เสนอสิ่งเราเพ่ือใหผูเรียนพรอมที่จะเรียนบทใหม ซึ่งผูสอนจะเสนอในขั้นนี้ การเสนอเนื้อหาใหม
สําหรับการอานผูสอนอาจจะกําหนดใหผูเรียนเตรียมมาเองหรือผูสอนจะเปนผูจัดเตรียมก็ได เพราะ
การสอนอานมีวัตถุประสงคใหผูอานไดนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  เพราะฉะนั้นสื่อที่นํามาใชเปน
ของจริง (Authentic Materials) เชน ใบโฆษณา ขาว จดหมาย ใบสมัครงาน และจุลสาร ฯลฯ  

 2. ขั้นสอน ซึ่งข้ันสอนกระทําการสอนตามข้ันตอนของวิธี SQ4R  
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  2.1 Survey (S) คือ การใหผูเรียนอานเนื้อเรื่องอยางคราวๆเพ่ือหาจุดสําคัญของเร่ือง  
การอานในขั้นนี้ไมควรใชเวลานานเกินไป การอานอยางคราว ๆ นี้จะชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวความคิด
ตาง ๆ ได 

  2.2 Question (Q) คือ การต้ังคําถาม การต้ังคําถามน้ีจะทําใหผูอานมีความอยากรู
อยากเห็น ดังนั้น จึงเพ่ิมความเขาใจในการอานมากยิ่งขึ้น คําถามจะชวยใหผูอานระลึกถึงความรูเดิม   
ที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  คําถามจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็ว และที่สําคัญก็คือ คําถามจะตอง
สัมพันธกับเร่ืองราวที่กําลังอาน ในเวลาเดียวกันก็ควรจะตองถามตัวเองดูวาใจความสําคัญที่ผูเขียน
กําลังพูดถึงอยูนั้นคืออะไร ทําไมจึงสําคัญ สําคัญอยางไร และเก่ียวกับอะไรหรทอใครบาง ตอนไหน
และเม่ือไหร อยางไรก็ตามควรพยายามตั้งคําถามใหได เพราะจะชวยใหการอานในข้ันตอไปเปน      
การอานอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถจับประเด็นสําคัญไดอยางถูกตองมาผิดพลาด 

  2.3 Read (R) คือ การอานขอความในบทเรียนหรือตอนนั้น ๆ ซ้ําอีกอยางละเอียด
และในขณะเดียวกันก็คนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ไดตั้งไว  ในขั้นนี้จะเปนการอานเพ่ือจับใจความ
และจับประเด็นสําคัญ ๆ โดยแทจริง ขณะที่กําลังอานอยูถานึกถึงคําถามไดอีกอีกก็อาจใชวิธีจดบันทึก
ไวในที่วางริมหนาหนังสือกอนแลวตั้งใจอานตอไปจนกวาจะไดคําตอบที่ตองการ 
  2.4 Record (R) คือ การใหผูเรียนจําจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดอานจากขั้นตอน 
Read (R) โดยมุงเนนจดบันทึกในสวนที่สําคัญและสิ่งท่ีจําเปน โดยใชขอความรัดกุมหรือยอ ๆ ตาม
ความเขาใจของผูเรียน 

  2.5 Recite (R) คือ การใหผูเรียนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายามใชภาษาของตนเอง
ถายังไมแนใจในบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอานซ้ําใหม 

  2.6 Reflect (R) คือ การใหผูเรียนวิเคราะห วิจารณบทอานที่ผูเรียนไดอานแลวแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความเห็นสอดคลองหรือมีความเห็นไมสอดคลอง  บางครั้งอาจ
ขยายความสิ่งที่ไดอานเชื่อมโยงความคิดจากบทอานกับความรูเดิมโดยใชภาษาที่ถูกตอง 
 3. ขั้นสรุปและประเมินผล ผูสอนจะตองไมลืมวาการส้ินสุดการเรียนรูจะตองมีการวัด
ประเมินผลวาผูเรียนไดความรูตามวัตถุประสงคหรือไม เปนการประเมินความสามารถเพ่ือนําผลมา
พัฒนาผูเรียนและชวยผูเรียนที่ออน โดยอธิบายเพ่ิมเติม ใหแบบฝกหัดมากขึ้น หรือสําหรับผูเรียนท่ีดี  
ก็อาจจะใหแบบฝกหัดเสริมใหมีทักษะเพ่ิมข้ึนอีกก็ได  

 สนญา พลีดี (2548: 10-11) ไดเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R 
วาประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.  ขั้นนําสูบทเรียน หมายถึง ขั้นสรางหรือเสนอสิ่งเราเพ่ือใหนักเรียนพรอมที่จะเรียน
บทเรียนใหม 

 2.  ขั้นสอนนักเรียนศึกษาใบความรู ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนรูตามข้ันตอน
การสอนดวยวิธี SQ4R 

  2.1 Survey (S) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนอานเนื้อหาในใบความรู ใบงาน หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนรู เพื่อหาใจความสําคัญของเร่ือง โดยใชเวลาประมาณ 1-5 นาที หลังจากนั้นครูและ
นักเรียนจะอภิปรายรวมกันถึงใจความสําคัญของเร่ืองแลวใหนักเรียนเขียนลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
SQ4R 
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  2.2 Question (Q) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนอานเนื้อหาท่ีใบความรู ใบงาน หรือ
เอกสารประกอบการเรียนรูโดยคําถามจะไดมาจากใจความสําคัญที่เขียนไวและครูจะเปนผูแนะนําใน
กรณีท่ีนักเรียนมีปญหาในการตั้งคําถาม  ครูทําการสุมเลือกนักเรียนแลวถามเก่ียวกับคําถามท่ีนักเรียน
ตั้งไว จากนั้นใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ แสดงความคิดเห็นรวมกันแลวเขียนคําถามลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
SQ4R 

  2.3 Read (R) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนอานขอความในใบความรู ใบงาน หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนรูนั้นซํ้าอยางละเอียด เพ่ือคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว หรือหาลําดับขั้นตอน
และวิธีการนําไปปฏิบัติทดลอง โดยครูและนักเรียนจะอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับคําตอบหรือลําดับ
ขัน้ตอนในการในการทดลองหลังจากที่นักเรียนอานเสร็จแลว 

  2.4 Record (R) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนทําการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการ
อานข้ันตอนท่ี 2.3 โดยเปนการเขียนคําตอบเพ่ือตอบคําถามที่ตั้งไวในขั้นที่ 2.2 และมุงเนนการจด
บันทึกสวนที่สําคัญและสิ่งท่ีจําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุม หรือยอตามความเขาใจของนักเรียนเอง 
หรือเปนการบันทกึผลการทดลองจากการปฏิบัติทดลองตามใบงาน 
  2.5 Recite (R) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)  เพ่ือ
สรุปใจความสําคัญของเรื่องจากการอานใบความรู ใบงาน หรือเอกสารประกอบการทดลองหรือเปน
การสรุปผลทดลองจากการปฏิบัติการทดลองตามใบงาน 

  2.6 Reflect (R) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการนํา
ขอมูลหรือความรูที่ไดจากการเรียนหรือการอานนั้นเชื่อมโยงเขากับความรูที่ตนมีอยูเดิมแลว 

 3.  ขั้นสรุปและประเมินผล หมายถึง ขั้นที่นักเรียนรวมกันสรุปเพ่ือตรวจสอบความรู
ความเขาใจของตนเองในการอาน 
 จากการศึกษาแนวคิดและการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยไดสังเคราะห
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

 1.  ขั้นเตรียมความพรอม   จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุมละ 5-6 คน  
พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธี การสอน      
แบบ SQ4R 

 2.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน 
เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องท่ีจะอาน เกมทางการศึกษา และการใชคําถาม 

 3.  ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ 
1) นักเรียนสํารวจ (Servey-S) บทอาน และอานเนื้อเรื่องอยางคราว ๆ   2) นักเรียนต้ังคําถาม 
(Question-Q) จากบทอาน 3) นักเรียนอานบทอานอยางละเอียด (Read) และคนหาคําตอบสําหรับ
คําถามท่ีตั้งไว   4) นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการอานโดยบันทึกตามความ
เขาใจของตนเอง พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามท่ีตั้งไว    5) ใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญ 
(Recite-R) โดยใชภาษาของตนเอง  และ 6) ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทบทวน (Reflect-R) 
วิเคราะห วิจารณบทอานหากขอมูลที่สําคัญหายใหนักเรียนกลับไปอานซ้ํา 

 4.  ขั้นสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูทั้งดานเนื้อเรื่องและวิธีการอาน   
ครูตรวจสอบผลการเรียนรูดวยคําถาม 
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ประโยชนของวิธีสอนแบบ SQ4R 
  จากการศึกษาเก่ียวกับประโยชนของวิธีสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยไดนําเสนอในสวนที่สําคัญ
ดังนี้ 

 จิตรา ชัยอมฤต (2539: 25) มีความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนแบบ SQ4R   สรุปไดวา
วิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานที่ชวยพัฒนาความสามารถการอานจับใจความไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนวิธีที่สงเสริมใหผูเรียนไดวางแผน  

 สําหรับ สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 290)  ไดกลาวถึงประโยชนของการจัด 
การเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานที่ดีกวาการอานโดยไมตั้ง
คําถามไวลวงหนา จะทําใหการอานไมมีจุดหมายท่ีแนนอนวาตองการอะไรการอาน อานแลวจะจับ
จุดสําคัญหรืออานไปแลวใชจุดมุงหมายเหมือนกับการเหวี่ยงแห ไมรูวาจับอะไร ไดอะไรหรือไม แตถา
มีการใชคําถามจะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหาคําตอบเมื่อผูสอนถาม ดังนั้น   
การใชคําถาม จึงเปนแนวทางท่ีจะทําใหผูเรียนอานอยูในขอบเขตท่ีตั้งไว  

 รัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547: 55-58)  ไดแสดงความเห็นไววาวิธีการสอนแบบ SQ4R เปน
วิธีการสอนอานที่ดี มีขั้นตอนเปนระบบชัดเจน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนได   
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากน้ันในแตละ
ขั้นตอนยังกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดตลอดเวลา กลาแสดงความคิดเห็น ผูเรียนมีความกระตือรือรน   
ในการเรียน โดยเฉพาะการต้ังคําถามนั้นจะชวยใหผูเรียนอานอยางมีจุดมุงหมาย ทําใหอานอยางมี
ขอบเขต ซึ่งสงผลใหอานมีประสิทธิภาพที่ดีกวาการไมตั้งตําถามไวลวงหนา และวิธีการสอนแบบ  
SQ4R นี้สามารถนําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืน ๆ ได  

 สุนทร อุตมหาราช (2547: 48) ไดกลาวไววา วิธีสอนแบบ SQ4R เปนกระบวนการอานที่
มีขั้นตอนอยางเปนระบบชวยใหผูอานเขาใจสิ่งที่อานไดดี ตลอดจนการต้ังคําถามจะชวยใหเกิดความ
เขาใจในเนื้อหามากข้ึน เพราะการต้ังคําถามเปนแนวทางใหผูอาน อานเนื้อหาที่อยูในขอบเขตทําให
การอานมีจุดมุงหมายและชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน 

  นอกจากน้ัน พรนิภา บรรจงมณี (2548: 14)  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนของ
การของวิธีการสอนแบบ SQ4R ไววา  เปนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของ   
บทอาน รวมทั้งยังไดฝกทักษะการคิดที่ซับซอนในระดับสูง  ผูเรียนจําเปนจะตองพินิจพิเคราะหเพ่ือให
เขาใจความคิดของผูแตง 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาวิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ขั้นตอนการสอนมีระบบท่ีชัดเจน เปนวิธีการสอนที่ชวยฝกทักษะการคิด เพราะแตละขั้นฝกให
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากนั้นยังกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและ        
มีความกระตือรือรนในการเรียน ที่สําคัญวิธีการสอนแบบ SQ4R ชวยทําใหการอานของผูเรียนเปน
การอานที่มีจุดมุงหมาย มีขอบเขต ชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา สามารถเก็บสาระสําคัญแนวคิด
ของเรื่อง ใจความสําคัญของเรื่องได ทําใหการอานของผูเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกั บ     
วิธีสอนแบบ SQ4R ซึ่งมีผูศึกษาวิธีการในการแกปญหาและการพัฒนาไวหลากหลายวิธีดวยกัน ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 ยุวดี โปธายะ (2546: 83-85) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนักเรีย นในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและ
ความเขาใจในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพกอนและหลัง
ไดรับการสอนแบบ SQ4R   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปที่ 2 แผนกพณิชการที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4 (20001204) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2545 วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 36 คน   เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก แผน การสอนที่ใชวิธีการสอนแบบ SQ4R แบบทดสอบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสรุปใจความ ผลการวิจัยพบวาความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนสูงขึ้น หลังจากไดรับการ
สอนแบบ SQ4R 

 รัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547: 79-82) ไดศึกษาการใชวิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนอาน 
จับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางแผนการ
จัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานแมกะ และ 
2) เพ่ือศึกษาผลการศึกษาการใชแผนการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนบานแมกะ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความสําคัญที่ใชวิธีสอนแบบ SQ4R แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ แบบ
สังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธี
สอนแบบ SQ4R สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คน แผนละ 2 ชั่วโมง สามารถ
พัฒนาความสามารถการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนไดดีขึ้น และ 2) ผลการใชแผนการจัดการ
เรียนรูการอานจับใจความสําคัญหลังเรียน นักเรียนรอยละ 75.00 ผานเกณฑ 60% และมีคะแนน
เฉลี่ยกลุมรอยละ 62.08 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในระดับดีมาก นอกจากน้ีนักเรียนสวนใหญ
แสดงความพึงพอใจและตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบ SQ4R อีก 

 พรนิภา บรรจงมณี (2548: 14)  ไดศึกษาการใชเทคนิค SQ4R  เพ่ือสงเสริมความ 
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษและการคิดไตรตรองของผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและศึกษาความสามารถในการคิดไตรตรองของผูเรียนกอนและ
หลังการทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียน 
เชลีวิทยาลัย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ. 42202) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 
จํานวน 26 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  
ทําการทดสอบกอนและหลัง ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนไดรับการสอนโดยใชเทคนิค SQ4R มีคะแนน
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ความเจาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดสอบสูงกวากอนการทดลอง และผูเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชเทคนิค SQ4R มีความสามารถในการคิดไตรตรองอยูในระดับดี 

 บุญไทย พลคอ (2553)  ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R   โดยเนนเทคนิค        
ผังกราฟกตอความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจกอน
เรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบ SQ4R โดยเนนเทคนิค
ผังกราฟก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโนนธาตนา     
อายใหญวิทยา อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 16 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผน   
การจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  โดยเนนเทคนิคผังกราฟกตอการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจและแบบทดสอบตอความพึงพอใจ
การจัดการเรียนรู SQ4R โดยเนนทักษะผังกราฟก  ผลการวิจัยวา 1) ความสามารถในการอาน
ภาษาไทยเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R โดย
เนนผังกราฟก ไมนอยกวาเกณฑรอยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01  และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอ
การจัดการเรียนรูแบบ SQ4R โดยเนนทักษะผังกราฟก อยูในระดับมากที่สุด 

 

งานวิจัยตางประเทศ 
 Rosemary Shelion (1982, อางถึงใน โศภิษฐ อุดม, 2545: 39) ไดศึกษาความสามารถ

ในการอานเพ่ือความเขาใจของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาการอาน พบวา นักศึกมีความสามารถสูงข้ึน
หลังจากไดรับการสอนแบบ SQ4R 

 Ghaith Shaaban and Hatal (2000, อางถึงใน พรนิภา บรรจงมณี, 2548: 13) ไดศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคที่สงเสริมความเขาใจในการอานกับผูเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
ที่สูงที่เปนชาวอาหรับ ทั้งหมด 45 คน ผูเรียนไดรับเทคนิคการสอนความเขาใจในการอานทั้งหมด      
3 วิธี คือ เอส คิว โฟร อาร เปนเทคนิคการอานเพ่ือความเขาใจท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

 Kritina Hedberg (2005, อางถึงใน พรนิภา บรรจงมณี, 2548: 13)  ไดศึกษาความ 
สามารถความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค SQ4R กับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
3 คน ผลการวิจัยพบวาผูเรียนทั้ง 3 คน มีความสามารถในการอานที่สูงขึ้น มีการใชทักษะและ
กระบวนการคิดในการอาน โดยการตั้งคําถาม ผูเรียนสามารถจํารายละเอียดและบทเรียนไดมากขึ้น
หลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค SQ4R เปนระยะเวลา 6 สัปดาห จากการศึกษางานวิจัย         
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R ขางตนจะเห็นไดวา  การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R เปนวิธีการสอนอานที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียนท้ังในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และเปนวิธีการสอนอานที่ดีมีขั้นตอนเปนระบบชัดเจน เปนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง นอกจากนั้นในแตละขั้นตอนยังกระตุนให
นักเรียน ไดฝกคิดตลอดเวลากลาแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และ
สามารถทําใหนักเรียนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น นอกจากน้ียังพบวานักเรียนสวนใหญมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R 
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สรุป 
   

 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความสําคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ศึกษาขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนําคําขวัญจังหวัด
สุพรรณบุรีมาขยายเปนบทความสําหรับอานจับใจความ ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการอาน         
จับใจความ ความหมายของการอาน ความสําคัญของการอาน พ้ืนฐานของการอานที่ดี ความมุงหมาย
ในการอาน ประเภทของการอาน ระดับความเขาใจในการอาน ความหมายของการอานเพ่ือ          
จับใจความ องคประกอบของการอานจับใจความ และหลักสําคัญในการสอนอานเพ่ือจับใจความ ทั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ความหมายของวิธีสอน
แบบ SQ4R ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
ประโยชนของวิธีสอนแบบ SQ4R และเพ่ือใหเกิดความเขาใจมากขึ้นผูวิจัยไดศึกษาวิธีการวิจัยที่
เกี่ยวของกับการอานจับใจความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการสอนแบบ  SQ4R พบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ ผูอานสามารถ    
จับใจความสําคัญของเร่ืองไดดี และยังชวยใหผูอานสามารถคาดเดาเร่ืองจากที่อาน เขาใจแนวคิดของ
เรื่องท่ีอานไดรวดเร็ว และจดจําเรื่องตลอดจนสามารถทบทวนเร่ืองที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในดานการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนใหญมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R อีกท้ังยังศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับ       
การสรางแบบทดสอบ ในเร่ืองของความหมายของแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ ขั้นตอน  
การสรางแบบทดสอบ หลักการสรางแบบทดสอบ และการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยได
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ในเรื่องของความหมายของความ
คิดเห็น ประเภทของความคิดเห็น ปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็น และการวัดความคิดเห็นควบคูไปดวย 
เพ่ือใชในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) แบบหน่ึงกลุม สอบกอนและสอบหลัง (One Group Pretest – 
Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี  
 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

 วิธีและขั้นตอนการวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยท้ังหมด 4 ขั้นตอน ประกอบดวย  
ขั้นเตรียมการทดลอง ขั้นสรางเครื่องมือ ขั้นดําเนินการทดลอง และข้ันวิเคราะหขอมูล 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
 1.  ประชากรที่ใชในการศึกษา 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 จํานวน 151 หองเรียน รวมนักเรียน 2,516 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนใน   
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดทับกระดาน อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 23 คน 
ไดมาโดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  สุมโรงเรียนในกลุมอําเภอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอดอนเจดีย จํานวน 31 หองเรียน นักเรียน 486 คน 
อําเภอสองพ่ีนอง จํานวน 59 หองเรียน นักเรียน 1,052 คน อําเภออูทอง จํานวน 61 หองเรียน 
นักเรียน 1,078 คน  ไดโรงเรียนในอําเภอสองพ่ีนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  
  ขั้นที่ 2  สุมกลุมโรงเรียนในอําเภอสองพ่ีนอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 6 กลุมโรงเรียน ไดแกกลุมทาจีน กลุมบอสุพรรณ-หนองบอ 
กลุมสุวรรณสาธุกิจ กลุมหัวโพธิ์-ศรีสําราญ และกลุมทศมิตร ไดกลุมบอสุพรรณ-หนองบอ 
  ขั้นที่ 3  สุมโรงเรียนในกลุมบอสุพรรณ-หนองบอ จํานวน 10 โรงเรียน  ไดแก 
โรงเรียนบานหนองกระทู โรงเรียนวัดพรสวรรค โรงเรียนวัดเขาพนมนาง โรงเรียนบานหนองกระด่ี 

35 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 36 

โรงเรียนบานหัววัง โรงเรียนวัดทับกระดาน โรงเรียนบานหนองเฝา โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียน        
วัดหัวกลับ โรงเรียนบานดอนตําลึง ไดโรงเรียนวัดทับกระดาน ซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน         
1 หองเรียน นักเรียน 23 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน คือ วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี  
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์เรื่องการอานจับใจความและความคิดเห็นของนักเรียน   
ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
 4.  เนื้อหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเรื่องการอาน    
จับใจความสําคัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สาระท่ี 1: การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  สื่อที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูการอาน  
จับใจความ ไดแก เนื้อหาประเภทบทความจากคําขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดี
ขึ้นชื่อเลื่องลือพระเครื่อง รุงเรืองเกษตรกรรม สูงล้ําประวัติศาสตร  แหลงปราชญศิลปน ภาษาถ่ิน    
ชวนฟง” (วสันต เทพสุริยานนท, 2543: 9)   โดยผูวิจัยไดศึกษา สืบคน จากหอสมุดแหงชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี และจัดเปนแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หลักและวิธีการอานจับใจความ 
   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เมืองยุทธหัตถ ี
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วรรณคดีข้ึนชื่อ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เลื่องลือพระเคร่ือง 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 รุงเรืองเกษตรกรรม 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 สูงล้ําประวัติศาสตร 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 แหลงปราชญศิลปน 
   แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ภาษาถ่ินชวนฟง 
 5.  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  ผูวิจัยทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลา 2 สัปดาห ๆ ละ 5 ชั่วโมง 
รวม 10 ชั่วโมง  
  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสรางเคร่ืองมือ 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่องการอานจับใจความ  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่องการอานจับใจความ 
  1.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธี SQ4R มีข้ันตอนดังนี้ 
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   1.1.1  ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 
     1.1.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการการเรียนรูภาษาไทย 
     1.1.1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามวิธี SQ4R เพ่ือเปน

แนวทางการสรางแผนการจัดการเรียนรูจากตําราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
     1.1.1.3 ศึกษาขอมูลทองถิ่นท่ีปรากฏในคําขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 

   1.1.2 สรางแผนการการจัดการเรียนรูตามวิธี SQ4R เรื่องการอานจับใจความ 
ประกอบดวย 

     1.1.2.1 ขั้นเตรียมความพรอม ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู และชี้แจง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธี SQ4R  

     1.1.2.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยง
ความรูที่จะอาน เชนใหดูภาพที่สัมพันธกับเรื่องที่อาน เกมทางการศึกษา และการใชคําถาม 

     1.1.2.3 ขั้นเรียนรูของนักเรียนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอานจับใจความ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R 
 

ลําดับ ขั้นตอน ตัวอยาง 
1 นักเรียนสํารวจ (Survey) บทความและอาน 

เนื้อเรื่องอยางคราว ๆ 
อานอยางรวดเร็ว สํารวจความคิดทั่ว ๆ ไป 

2 นักเรียนตั้งคําถาม (Question) จากบทความ ตั้งคําถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
3 นักเรียนอานจับใจความ (Read-R) จากบทความ อานซ้ําอีกครั้ง และคนหาคําตอบสําหรับคําถาม

ที่ตั้งไว 
4 นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ขอมูลตาง ๆ ที่ได

จากการอาน 
จดบันทึกในสวนที่สําคัญและจําเปน โดยใช
ขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจ 

5 นักเรียนสรุปใจความสําคญั (Recite-R) โดยใช
ภาษาของตนเอง 

เขียนสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง
ถายังไมแนใจบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอาน 
ซ้ําใหม 

6 นักเรียนแตละคนรวมกันทบทวน (Reflect-R) 
วิเคราะหบทความและแสดงความคิดเห็น 

วิเคราะหบทความที่ผู เรียนไดอานแลวแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่ผูเรียนมีความคิดเห็น
สอดคลอง หรือมีความเห็นไมสอดคลอง 

 
     1.1.2.4 ขั้นสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูทั้งดาน       

เนื้อเรื่องและวิธีการอาน ครูตรวจสอบผลการเรียนรูจากใบงานทายแผน 
   1.1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 1 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 
1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช
เกณฑกําหนดคะแนนความคิดเห็น พวงรัตน ทวีรัตน (2547: 117)  
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    คะแนน +1 สําหรับเนื้อหาที่แนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคขอน้ัน 
    คะแนน  0  สําหรับเนื้อหาที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
    คะแนน -1  สําหรับเนื้อหาที่แนใจวาไมสอดคลองกับจุดประสงคขอนั้น 
 

 จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ที่ยอมรับไดตั้งแต .50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง พบวาทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองท่ี 1.00 (ภาคผนวก ก หนา 63 - 71) 
สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมของภาษา และเนื้อหาตรงกับจุดประสงคการวิจัย  

     1.1.4  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   1.1.5 นํ าแผนการจัดการ เ รียน รูที่ ได รั บการป รับปรุ งแก ไขแล ว ไปหา
ประสิทธิภาพ โดยทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง โรงเรียนในกลุมโรงเรียนบอสุพรรณ-หนองบอ  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค พรหมวงศ, 2537: 538-539) โดยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี้   
     ขั้นตอนท่ี 1 การทดลองแบบรายบุคคล 1: 1 (Individual Tryout) ผูวิจัย
นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดพรสวรรค กลุม
โรงเรียนบอสุพรรณ-หนองบอ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 คน ที่ไมเคยเรียนเรื่องการ
อานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี มากอนและมีระดับความสามารถในระดับเกง ปานกลาง และออน 
อยางละ 1 คน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดแจงจุดประสงค วิธีการปฏิบัติกิจกรรม
ใหนักเรียนทราบ ทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 
หนวย ปฏิบัติจนครบทุกกิจกรรม ทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของภาพกับบทความ ขนาดตัวอักษร 
ความถูกตองของใบงาน ความสอดคลองของบทความกับแบบทดสอบ ผลการวิเคราะหไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 80.67/90.00 (ภาคผนวก ก หนา 72) เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ใชกับนักเรียน
จํานวน 3 คน ทําใหผูวิจัยสามารถควบคุมการทดลองไดตามขั้นตอน อีกทั้งนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดอยางมีสมาธิ สงผลใหมีผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพท่ีสูงกวาเกณฑ จึงไม
มีการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูในขั้นตอนน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ผูวิจัยนํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ผานการทดลองกับรายบุคคลมาแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่5 โรงเรียนบานหัววัง กลุมโรงเรียนบอสุพรรณ-หนองบอ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 
9 คน ที่ไมเคยเรียนเรื่องการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคัดเลือกนักเรียนเรียน เกง ปานกลาง
และออน อยางละ 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางและใชเกณฑเดียวกันกับการทดลองรายบุคคลและนํา
ขอมูลจากการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑ 80/80  เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา และการใชภาษาในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แลวนํามาปรับปรุงแกไข ผลการวิเคราะหไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.33/80.37 (ภาคผนวก ก หนา 
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73) การทดลองคร้ังนี้ใชกับนักเรียนจํานวน 9 คน ซึ่งมากกวาการทดลองในขั้นตอนที่ 1 ทั้งนี้ผูวิจัย
สามารถควบคุมการทดลองไดตามขั้นตอน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได ดี แตยังมี
นักเรียนบางสวนท่ีอานหนังสือไดชา และทําขอสอบไมทัน สงผลใหมีผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพ
หลังเรียนลดลงจากการทดลองในข้ันตอนที่ 1 แตยังสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงปรับปรุงแกไข
เรื่องเวลาในการทําแบบทดสอบหลังเรียนใหมากข้ึน 
     ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผูวิจัยนําแผนการจัด   
การเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขในข้ันตอนที่ 2 แลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดหนองพันเทา กลุมโรงเรียนบอสุพรรณ-หนองบอ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 
30 คน ที่ไมเคยเรียนเรื่องการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคัดเลือกนักเรียนเรียน เกง ปาน
กลางและออน อยางละ 10 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางและใชเกณฑเดียวกันกับการทดลองรายบุคคล 
และนําขอมูลจากการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑ  
80/80  เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรูอีกครั้งหนึ่ง ผลการวิเคราะหพบวามีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 80.67/80.56 (ภาคผนวก ก หนา 74 - 75) การทดลองครั้งนี้ใชกับนักเรียน
จํานวน 30 คน ซึ่งมากกวาการทดลองในข้ันตอนที่ 2 ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถควบคุมการทดลองไดตาม
ขั้นตอน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดี สงผลใหมีผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว จึงไมมีการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูในขั้นตอนน้ี 

 สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
   1.1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ  
  ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความน้ี เปนประเภทปรนัย  
มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระ  
การเรียนรูภาษาไทย 

  2.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน
ทางการเรียน 

  2.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในทางการเรียน เรื่องการอานจับใจความ โดย
สรางเปนแบบทดสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก ในแตละขอมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียวใหครอบคลุม
เนื้อหาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการอานจับใจความของวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 60 ขอ 

  2.4  นําแบบทดสอบเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 1 ทาน  ผูเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน จํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)   โดยใชเกณฑ
กําหนดคะแนนความคิดเห็น จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแลวหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ที่ยอมรับไดตั้งแต .50 ขึ้นไป ผลการ
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วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองแบบทดสอบทุกขอ พบวามีคา 0.67-1.00 (ภาคผนวก ก หนา 76 - 78)  
สรุปไดวาแบบทดสอบมีความเหมาะสมของภาษา และเนื้อหาตรงกับจุดประสงคการวิจัย 
  2.5  ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยแกไขคําผิด และการใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน 

  2.6  นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนระดับ     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการเรียนเรื่องการอานจับใจความมาแลว จํานวน 30 คน  

  2.7  ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความโดยใหคะแนนขอท่ีถูก 
ขอละ 1 คะแนน ขอที่ผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 
0.20-0.80 ตารางที่ 3 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20-1.00 ตารางที่ 4 จากนั้นเลือกขอสอบ
แบบปรนัยไว 30 ขอ  

 

ตารางที่ 3  เกณฑการแปลความหมายผลการวิเคราะหคําตอบถูกความยากงายของขอสอบ (p) 
 

ความยากงายของขอสอบ (p) ความหมาย 
0.81-1.00 
0.60-0.80 
0.40-0.59 
0.20-0.39 

0-0.19 

งายมาก 
คอนขางงาย 
ปานกลาง 
คอนขางยาก 
ยากมาก 

 
ตารางที่ 4 เกณฑการแปลความหมายผลการวิเคราะหคําตอบถูกอํานาจจําแนกของขอสอบ (r) 
 

อํานาจจําแนกของขอสอบ (r) ความหมาย 
0.60-1.00 
0.40-0.59 
0.20-0.39 
0.10-0.19 

0-0.09 

ดีมาก 
ดี 

พอใชได 
คอนขางต่ํา ควรปรับปรุง 
ต่ํามาก ควรปรับปรุง 

 
    ผลการวิเคราะหแบบทดสอบจํานวน 60 ขอ พบวา ขอสอบที่สามารถใชไดมีคา
ความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20-0.73 (ภาคผนวก ก 
หนา 79 - 81) 
  2.8  หาคาความเที่ยง (Reliability) ที่ระดับ 0.60 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง
การอานจับใจความ พบวามีคาความเที่ยงเทากับ  0.91 (ภาคผนวก ก หนา 79 - 81) 

  2.9  นําแบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความที่ใชไดจํานวน 33 ขอ จาก 
60 ขอ มาคัดออกจํานวน 3 ขอตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และจัดทําเปนแบบทดสอบกอนเรียน
จํานวน 1 ชุด (ภาคผนวก ฉ หนา147 - 154) และหลังเรียน จํานวน 1 ชุด (ภาคผนวก ฉ หนา 155 - 
162) ซึ่งแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจะตางกันที่การสลับขอ 

  2.10 นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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 3.  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาทักษะการอาน    
จับใจความดวยวิธี SQ4R  รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีดังนี้   
  3.1  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
  3.2  สรางคําถามหรือแนวการถาม และสรางคําถามโดยการ 
   สรางแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ
    ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับนอย  

  3.3  นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอนจํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน   
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามเกณฑ .50 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
 การเรียนการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัด 
 การเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายการ 

คะแนน 
ของผูเชี่ยวชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ภาพประกอบบทอาน +1 +1 0 0.67 

2. ขั้นตอนการอานทําใหเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

3. เนื้อหา และกิจกรรมนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 

4. การทํากิจกรรมใบงานหลังการอาน +1 +1 +1 1.00 

5. นักเรียนสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น +1 +1 +1 1.00 
   

 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง พบวา มีคาระหวาง 0.67-1.00 สรุปไดวา 
ขอคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมทางภาษา และมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคที่วิจัย 
  3.4  ปรับปรุงแกไขขนาดตัวอักษรในแบบสอบถามใหเหมาะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการทดลอง 

 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดแบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน   
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชเวลา         
1 ชั่วโมง 

   ส
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 2.  ดําเนินการศึกษาโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดเรียนกับหนวยการเรียนที่ผูวิจัย   
สรางข้ึน จํานวน 8 หนวย ใชเวลาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง นักเรียนแตละคนได
เรียนรูเนื้อหาในหนวยการเรียน โดยมีกําหนดการเรียนรู ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  แสดงกําหนดกิจกรรมการเรียนในแตละหนวย 
 

สัปดาห หนวย เนื้อหา ชั่วโมง 

1 

1 หลักและวิธีการอานจับใจความ 3 
2 เมืองยุทธหัตถี 1 
3 วรรณคดีขึ้นช่ือ 1 
4 เลื่องลือพระเครื่อง 1 

2 

5 รุงเรืองเกษตรกรรม 1 
6 สูงล้ําประวัติศาสตร 1 
7 แหลงปราชญศิลปน 1 
8 ภาษาถิ่นชวนฟง 1 

   

 3.  ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความ          
จํานวน 30 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 4.  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการอาน       
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลา 10 นาท ี
 5.  นําคะแนนท่ีไดไปแทนคาสถิติตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 6.  ทําการสรุปผลและวิเคราะหขอมูล 
 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้ 
           1.  ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น โดยใชการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  
 2.  ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการ
วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3.  ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ โดยใชการวิเคราะหหาคา
ความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเที่ยง (Reliability) 
 4.  ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ โดยใชการวิเคราะหหาคา
ความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเที่ยง (Reliability) 

5. ตรวจคะแนนความกอนและหลังเรียน และระดับความความคิดเห็นของนักเรียนโดย
ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

6. ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบคา (t-test) 
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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยขอนําเสนอผลการ
วิเคราะหแบงเปน 2 ตอนดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัด      
การเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอาน     
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนําคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอนและ
หลังการศึกษามาเปรียบเทียบโดยใช  t-test dependent ปรากฏผลในตารางดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการ 
 พัฒนาทักษะการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธี 
 การจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

การทดสอบ Mean 
(N=23) 

S.D. 
(N=23) df t 

กอนเรียน 6.43 1.80 
22 -17.60* หลังเรียน 24.39 4.64 

* p > .05 
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 จากตารางท่ี 7  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนดวยการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ 
SQ4R รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ย ( = 6.43) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 1.80) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาเฉลี่ย (  =24.39) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 4.64) เมื่อตรวจสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทดสอบคา (t-test) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 ที่กําหนดไว  
 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
ดังภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2  แสดงกราฟการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพที่ 2 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนหลังเรียนสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 

คาเฉลี่ย 

S.D. = 1.80 

S.D. = 4.64 

6.43 

24.39 
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 ผูวิจัยไดจัดทํากราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10  ใบงาน ดังภาพท่ี 3 
 

ภาพท่ี 3  แสดงกราฟการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนดวยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10  ใบงาน 
 
 

 
 

 จากภาพที่ 3 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนจํานวน 10 ใบงาน ของ
นักเรียนทุกคนมีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 70 เนื่องจากใบงานทายแผนการจัดการเรียนรูผานการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลองของแผนการจัดการเ รียนรูแลวจึงนับไดวามี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถอานแลวจับใจความจากใบงานท่ีกําหนดใหได ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางเรียนจากใบงานที่ 9 มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รอยละ 87.83 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางเรียนจากใบงานที่ 2 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ รอยละ 70.43 
 

ตอนที่  2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  

รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี นําคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่เปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ระดับ 2 หมายถึง 
ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับปานกลาง และระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นพึงพอใจในระดับนอย  
มาคํานวณหาคะแนนเฉลี่ยและนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑการประเมินดังปรากฏผลในตารางตอไปนี้ 
 

74.78 
70.43 

86.96 84.35 83.48 
77.39 77.39 

87.83 87.83 86.09 
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ตารางที่ 8  แสดงเกณฑการประเมินผลความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ 
 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
2.50 – 3.00 พึงพอใจมากที่สุด 
1.50 – 2.49 พึงพอใจปานกลาง 
1.00 – 1.49 พึงพอใจนอย 

 

 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอาน
จับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 23 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 9  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความดวยวิธีการ 
 จัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลําดับ ขอคําถาม Mean S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ภาพประกอบบทอานสวยงาม สื่อความหมายไดดี 2.78 .42 พึงพอใจมากที่สุด 
2. ขั้นตอนการอานทําใหเขาใจงาย 2.74 .45 พึงพอใจมากที่สุด 
3. เนื้อหา และกิจกรรมนาสนใจ 2.74 .45 พึงพอใจมากที่สุด 
4. การทํากิจกรรมใบงานหลังการอาน 2.83 .39 พึงพอใจมากที่สุด 
5. สามารถอานจับใจความไดดีขึ้น 2.87 .34 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย  2.78 .41 พึงพอใจมากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 9  พบวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( = 2.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
.41) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายขอคําถาม พบวานักเรียนสามารถอานจับใจความไดดี มีความ
คิดเห็นพึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย ( = 2.87) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .34) 
รองลงมาคือการทํากิจกรรมใบงานหลังการอานมีความคิดเห็นพึงพอใจระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 
( = 2.83) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .39) ภาพประกอบบทอานสวยงาม  สื่อความหมาย
ไดดมีีความคิดเห็นพึงพอใจระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย ( = 2.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= .42)   สําหรับขั้นตอนการอาน  ทําใหเขาใจงาย และเนื้อหากิจกรรมนาสนใจมีความคิดเห็นพึง
พอใจเทากันในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( = 2.74) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .45) 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ทีไ่ดกําหนดไว 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค 1) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอานจับใจความดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดทับกระดาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 ที่เรียนอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 23 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปน
หนวยสุม รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  สอบกอนและหลัง 
(One Group Pretest – Posttest Design) ตัวแปรตน คือ วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานจับใจความและ         
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุร ี 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เรื่อง
การอานจับใจความ รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 แผน ที่ผานการตรวจคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 1.00 
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ    
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ไดคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 0.67-1.00 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 มีคาอํานาจ
จําแนก (r) ระหวาง 0.20-0.73 และมีความเที่ยงเทากับ 0.91 และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เปนมาตรา
ประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 5 ขอ ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ได
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67-1.00 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียนเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ใช t-test แบบ 
dependent และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการหา
คาเฉลี่ย ( )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม พบวากอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( = 6.43) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. =1.80) และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( = 24.39) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
4.64) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
พึงพอใจมากท่ีสุด ที่คาเฉลี่ย ( = 2.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .41) เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นรายดาน พบวานักเรียนสามารถอานจับใจความไดดีขึ้น มีความคิดเห็นพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ที่คาเฉลี่ย ( = 2.87) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .34) รองลงมาคือการทํากิจกรรมใบ
งานหลังการอานมีความคิดเห็นพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ที่คาเฉล่ีย ( = 2.83) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = .39) ภาพประกอบบทอานสวยงาม สื่อความหมายไดดีมีความคิดเห็นพึงพอใจระดับ
มากที่สุด ที่คาเฉลี่ย ( = 2.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .42) สําหรับขั้นตอนการอาน
ทําใหเขาใจงาย และเนื้อหา กิจกรรมนาสนใจมีความคิดเห็นพึงพอใจเทากันระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 
( = 2.74) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .45)  
  

อภิปรายผล 
 

  จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการ
อานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 
รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  
 จากผลการวิจัยพบวาวิธีการจัดการเรียนรูนี้ชวยใหผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําคัญ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และระดับความความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมพึงพอใจมากท่ีสุด นักเรียนสวนใหญเห็นวาวิธีการจัดการ
เรียนรูนี้ทําใหอานจับใจความไดดีขึ้น สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 
 1.1 วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหผู เรียนอานอยางมี
จุดมุงหมายโดยการใชคําถามเปนแนวคิดในการพยายามคนหาคําตอบ  ซึ่งมีขั้นตอนที่ชัดเจน คือ  
อานสํารวจ (Survey-S) ตั้งคําถาม (Question-Q) อานจับใจความ (Read-R) จดบันทึก (Record-R)  
สรุปใจความสําคัญ (Recite-R) และทบทวน (Reflect-R) ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากท่ีสุด 
ฝกใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห โดยครูมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนคิด และใช
ความสามารถในการอาน เมื่อผูเรียนปฏิบัติตามครบท้ัง 6 ขั้นตอน ก็จะสามารถจับใจความสําคัญจาก
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เรื่องที่อานไดในที่สุด (อางถึงใน สุคนธ สินธพานนท, 2545: 291) ซึ่งในแตละขั้นตอนสามารถ
อภิปรายไดดังนี้  
  1.1.1 ขั้นอานสํารวจ (Survey-S) คือการใหนักเรียนอานเรื่องอยางคราว ๆ  เปนการ
อานสํารวจขอมูลเพื่อสรางความสนใจใหนักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู อยากติดตามความเปนไปใน
เรื่องท่ีอาน และทําใหการอานนาสนใจมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการอานจับใจความสําคัญของ 
กาญจนา วิชญาปกรณ (2534: 105)  ที่วากอนอานจับใจความควรอานโดยสํารวจสวนประกอบตาง ๆ 
ของหนังสืออยางรวดเร็วกอน  และแววมยุรา เหมือนนิล (2541: 14-16) ไดอธิบายพ้ืนฐานที่มีผลตอ
การอานจับใจความวา การสํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราว ๆ จะชวยใหนักเรียนมีความ
สนใจใครรูในเร่ืองที่อานเพ่ิมขึ้น ถือเปนการจูงใจอยางหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนสามารถอาน
สํารวจเร่ืองเพ่ือสรางความอยากรูอยากเห็นไดเปนอยางดี มีนักเรียนบางสวนที่อานหนังสือไดชา และ
ตามไมทันเพ่ือน ผูวิจัยจึงเพ่ิมระยะเวลาในการอานของข้ึนตอนน้ีใหเล็กนอย 
  1.1.2 ขึ้นตั้งคําถาม (Question-Q) เปนการตั้งคําถามกอนการอานชวยทําใหการ
อานมีประสิทธิภาพดีกวาการที่อานไปโดยไมไดตั้งคําถามไวลวงหนา ทําใหนักเรียนอานอยางมี
จุดมุงหมาย อานอยูในขอบเขตที่ตั้งไวไมหลงทิศทางและสามารถจับใจความสําคัญจากการอานไดใน
ที่สุด ดังที่ ศิริพร ลิมตระการ (2542: 26) ไดกลาวไววา การอานควรต้ังคําถามวา ยอหนานี้กลาวถึง
ใครหรืออะไร กลาวถึงบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นวาอยางไรและสามารถหารายละเอียดจากเรื่องที่อานโดย
การตั้งคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม นอกจากนี้การต้ังคําถามยังสนับสนุนหลัก
และวิธีการอานจับใจความสําคัญของ แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 14-16) ที่วา การอานจับใจความ
สําคัญใหเขาใจไดงายและรวดเร็วจะตองตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจนวาจะอานเพ่ืออะไรและ 
สอดคลองกับวิธีการจัดการเรียนรูใหมากท่ีสุด (อางถึงใน สุวิทย มูลคํา, 2545: 91) สําหรับการทดลอง
ในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถตั้งคําถามกอนการอานจับใจความไดเปนอยางดี โดยขอคําถาม
สามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และมีจุดมุงหมายในการอาน 
  1.1.3 ขั้นอานจับใจความ (Read-R) เปนการอานขอความซ้ําอยางละเอียด จะทําให
นักเรียนคนหาคําตอบตามคําถามท่ีตั้งไวไดอยางถูกตองตรงกับจุดมุงหมาย ซึ่งในขั้นนี้ถือเปนขั้นของ
การอานเพ่ือจับใจความและจับประเด็นสําคัญ  ๆ ของการอานท่ีจะขาดไมได ดังที่ สุนันทา  
มั่นเศรษวิทย (2539: 89-92) ไดใหขอเสนอแนะวาทักษะพิเศษที่ควรฝกในการอานจับใจความของ
นักเรียนเกี่ยวกับ การคนหาใจความสําคัญที่มีอยูในขอความแตละตอนของเร่ืองที่อานและการคนหา
สวนปลีกยอยที่ใหความรูจะชวยใหนักเรียนสามารถมองเห็นใจความสําคัญไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยในการ
ทดลองคร้ังนี้ พบวาหลังจากนักเรียนไดตั้งคําถามไวกอนลวงหนาแลวกลับมาอานทวนซํ้าอยางละเอียด 
ทําใหนักเรียนสามารถพบคําตอบท่ีเปนใจความสําคัญของเรื่องไดเปนอยางดี 
  1.1.4 ขั้นจดบันทึก (Record-R) เปนการบันทึกขอมูลตางๆ ที่ไดจากการอาน ขั้นนี้
นักเรียนตองคิดกอน การพูดคุยระหวางนักเรียนกับนักเรียน หรือระหวางนักเรียนกับผูสอนจะเปนการ
ชวยใหนักเรียนไดขอคิดเห็นเพ่ิมข้ึนกวาการคิดคนเดียว จากน้ันจึงบันทึกขอความอยางยอๆ  การ
บันทึกจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและจดจําเรื่องที่อานยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา วิชญา
ปกรณ (2534: 105) ที่ไดใหหลักการอานจับใจความไววา การอานทุกครั้งควรจดบันทึกหัวขอยอย
หรืออาจทําสัญลักษณ สวนที่เปนความสําคัญ เชน ขีดเสนใต ขีดเสนทึบ หรือทําเครื่องหมายดอกจัน 
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จะชวยใหนักเรียนจดจําขอความและจับใจความสําคัญของเรื่องได โดยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียน
บันทึกยอตามความเขาใจของตนเอง โดยสามารถพูดคุยกับเพ่ือนๆ ได ซึ่งนักเรียนสามารถนําการจด
บันทึกน้ีไปใชไดในข้ันสรุปใจความสําคัญดวย 
  1.1.5 ขั้นสรุปใจความสําคัญ (Recite-R) เปนการตอบคําถามโดยพยายามใชถอยคํา
ภาษาของตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได จะเปนการฝกใหนักเรียนรวบรวมขอมูลจากการอานเพ่ือ
สรุปใจความสําคัญออกมาใหได ดังที่ กาญจนา วิชญาปกรณ (2534: 105)  ไดกลาวไววา ควรใหผูอาน
สรุปเรียบเรียงเร่ืองราวที่อานดวยสํานวนภาษาของตนเอง จะชวยใหเขาใจเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น  
สอดคลองกับคํากลาวของ เฉลิมศรี เรียนประเสริฐ (2537: 33) ที่วาการใหนักเรียนจดบันทึกยอดวย
สํานวนภาษาของตนเองจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานดียิ่งขึ้นและเปนการฝกความคิด
ของผูอานในการเรียบเรียงเนื้อเรื่องเปนสํานวนใหมอีกดวย ซึ่งในการทดลองพบวานักเรียนสามารถนํา
ขอความที่ไดจากการจดบันทึกในขั้นจดบันทึก (Record-R) มาใชในการเรียบเรียงขึ้นใหมเพ่ือสรุป
ใจความไดดี เนื่องจากมีขอมูลที่ตนเองไดจดบันทึกไว ทําใหงายตอการสรุปใจความสําคัญในข้ันตอนน้ี 
  1.1.6 ขั้นทบทวน (Reflect-R) การฝกวิเคราะหวิจารณและแสดงความคิดเห็น จะทํา
ใหนักเรียนไดเกิดการแสดงความคิดเห็น และฝกใหนักเรียนไดระดมสมองเพ่ือพัฒนาสติปญญาของ
นักเรียน อีกท้ังยังเปนการฝกใหนักเรียน กลาแสดงออก และมีเหตุผล ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะสังเกตเห็นวา 
นักเรียนกลุมเกงจะทําไดดีกวานักเรียนกลุมออน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike ที่
กลาวไววา ผูที่มีสติปญญาดีจะสามารถรับรูไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา
ในขั้นทบทวน (Reflect-R) นักเรียนสามารถวิเคราะหบทความที่อานไดดี และวิจารณแสดงความ
คิดเห็นไดอยางสรางสรรค ซึ่งนักเรียนกลุมเกงจะสามารถวิเคราะหและวิจารณ แสดงความคิดเห็นได
ดีกวานักเรียนกลุมออน ทั้งนี้นักเรียนกลุมออนก็ยังสามารถวิเคราะหและวิจารณ แสดงความคิดเห็นได
ดีพอสมควร 
 1.2 ความนาสนใจของขอมูลทองถิ่นที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งนี้มาจาก
คําขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนไดยินและคุนเคย แตไมเคยอาน  หรือทราบถึง
ขอเท็จจริง และรายละเอียดที่ถูกตอง จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการอานมากยิ่งขึ้น สอดคลอง
กับที่ ประพิณพร เย็นประเสริฐ (2548: 2) กลาวไววาเรื่องราวของทองถิ่นที่ใกลตัวของผูเรียน ทําให
นักเรียนสนใจเรียน ทั้งนี้เพราะไดเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นตนเอง เกิดความตองการอยากเรียนใน   
สิ่งใกลตัว มีความผูกพันในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งเหมาะสมและงายตอการทําความเขาใจของนักเรียน  
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา คนควา และนํามาสรางเปนบทอานที่มีความเหมาะสมตามหลักกระบวนการสราง
แบบฝก ซึ่งสอดคลองกับ สายสุนีย สกุลแกว (2534: 45) ที่วา แบบฝกควรมีความเหมาะสมกับวัยและ
ระดับของนักเรียน มีความยาวพอเหมาะกับความสนใจของนักเรียน เปนเร่ืองที่นักเรียนไมเคยอานมา
กอน จึงสงผลใหนักเรียนทําแบบฝกดวยความต้ังใจและจับจับความสําคัญได ตรงกับทฤษฏีของ 
Gestalt วาดวยกฎของความชอบ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการสอนอานจับใจความหากนักเรียนไดอานใน
สิ่งที่ตนชอบก็จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนอานมีความหมายตอตัวนักเรียน  ทั้งนี้จากการ
ทดลองผูวิจัยพบวานักเรียนใหความสนใจกับบทความเก่ียวกับขอมูลทองถิ่นที่นํามาจากคําขวัญประจํา
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผูวิจัยไดนํามาใหนักเรียนอานเปนอยางมาก และเกิดบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี 
มีความอยากรูอยากเห็นในเนื้อหาที่เรียน 
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 จากผลการวิจัยของผูวิจัยพบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนโดยใชวิธีสอนแบบ 
SQ4R สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการ
ที่ชวยใหผูเรียนมีความรู และความเขาใจ สามารถพัฒนาการอานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   
มีขึ้นตอนการสอนที่เปนระบบชัดเจน โดยแตละขั้นตอนจะกระตุนใหนักเรียนไดฝกคิดตลอดเวลา   
กลาแสดงความคิด นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน มีอิสระในการคิด การตั้งคําถามชวย    
ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานดีกวาไมไดตั้งคําถามไวลวงหนา สามารถอานอยางมีจุดมุงหมาย 
และแนวทางใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานดีกวาไมไดตั้งคําถามไวลวงหนา สามารถอานอยางมี
จุดมุงหมาย เปนแนวทางใหผูเรียนอานอยูในขอบเขตที่ตั้งไวและสามารถจับใจความสําคัญจาก      
การอานไดในที่สุด และเม่ือใชรวมกับขอมูลทองถิ่นของนักเรียน จึงทําใหเกิดความสนใจใฝรู สามารถ
อานจับใจความไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการะประเมินแบบสอบความความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับ
ขอมูลทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ทุกรายการคําถาม โดยสวนใหญมีความคิดเห็นที่พึงพอใจตอวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถทําใหตนเองอานจับใจความไดดีขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตามท่ีเสนอไปแลวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 6 ขั้นตอนภายใน 1 ชั่วโมง อาจทําใหนักเรียนเกิดความ

เหนื่อยลาและเครียดเนื่องจากตองทํางานแขงกับเวลาเพ่ือใหงานสําเร็จในเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงควร
เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความเหมาะสมของผูเรียน 
 3. ในขั้นตอนสุดทาย หรือขั้นทบทวน (Reflect-R) เปนการฝกวิเคราะหวิจารณและ
แสดงความคิดเห็น ควรแนะนําใหนักเรียนไดวิจารณ และแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค และไม
แสดงความคิดเห็นออกนอกประเด็น โดยครูอาจใหอาจใหการแนะนําอยางใกลชิด 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการทดลองนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  ไปใชกับขอมูลทองถิ่นอ่ืน ๆ บาง 
เชน คําขวัญประจําอําเภอ หรือคําขวัญประจําตําบล เพ่ือใหขอมูลดังกลาวมีความเก่ียวของ และ     
ใกลตัวผูเรียนมากข้ึน 
 2. ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถิ่น สามารถพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้น จึงควรมี
การนําวิธีการน้ีไปใชในระดับชั้นอ่ืน เนื่องจากการอานจับใจความสําคัญเปนทักษะจําเปนที่นักเรียน
จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 10  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องหลักและ 
 วิธีการอานจับใจความ 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตารางที่ 11  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องเมืองยุทธหัตถี 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องวรรณคดี 
 ขึ้นชื่อ 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องเลื่องลือ 
 พระเคร่ือง 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องรุงเรือง 
 เกษตรกรรม 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องสูงล้ํา 
 ประวัติศาสตร 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่องแหลงปราชญ 
 ศิลปน 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่องภาษาถิ่น 
 ชวนฟง 
 

ลําดับที่ 

 
เนื้อหา 

คะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ขั้นตอนของกิจกรรมมีความตอเนื่อง เขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได  +1 +1 +1 1.00 
3. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน

และมีเปาหมายในการอานท่ีชัดเจน 
+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนไดฝกอานและคิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 1.00 
บทอาน / ใบความรู 

5. ความเหมาะสมของคําศัพทที่ใชในเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
6. ความเหมาะสมดานความยาวของเน้ือเรื่อง +1 +1 +1 1.00 
7. ความเหมาะสมของระดับภาษาที่ใช +1 +1 +1 1.00 
8. ความนาสนใจของเนื้อเรื่อง +1 +1 +1 1.00 

ใบงาน 
9. ความเหมาะสมของคําถาม +1 +1 +1 1.00 
10. ความเหมาะสมของตัวลวง +1 +1 +1 1.00 
11. ความเหมาะสมของจํานวนขอ +1 +1 +1 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18 แสดงผลรวมคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ 
 จํานวน 3 ทาน 
 

แผนการจัดการเรียนรู ดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ความหมาย 

1. หลักและวิธีการอานจับใจความ เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
2. เมืองยุทธหัตถี เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
3. วรรณคดีข้ึนชื่อ เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
4. เลื่องลือพระเคร่ือง เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
5. รุงเรืองเกษตรกรรม เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
6. สูงล้ําประวัติศาสตร เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
7. แหลงปราชญศิลปน เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 
8. ภาษาถ่ินชวนฟง เทากับ  1.00 สอดคลองกับจุดประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 1: 1 (Individual Tryout) 
 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ คะแนนใบงานระหวางเรียน 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นท
ดส

อบ
หล

ังเร
ียน

 

ใบ
งาน

ที่ 
1 

ใบ
งาน

ที่ 
2 

ใบ
งาน

ที่ 
3 

ใบ
งาน

ที่ 
4 

ใบ
งาน

ที่ 
5 

ใบ
งาน

ที่ 
6 

ใบ
งาน

ที่ 
7 

ใบ
งาน

ที่ 
8 

ใบ
งาน

ที่ 
9 

ใบ
งาน

ที่ 
10

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 30 

1 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 41 29 

2 3 3 5 3 5 4 5 5 3 5 41 26 

3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 39 26 

รวม 10 11 14 10 14 12 12 14 11 13 121 81 

คาเฉลี่ย 3.33 3.67 4.67 3.33 4.67 4.00 4.00 4.67 3.67 4.33 40.33 27.00 

S.D. 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 1.00 0.58 0.58 0.58 1.15 1.73 

รอยละ 66.67 73.33 93.33 66.67 93.33 80.00 80.00 93.33 73.33 86.67 80.67 90.00 

 
E1: 80.67 E2: 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) 
 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ คะแนนใบงานระหวางเรียน 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นท
ดส

อบ
หล

ังเร
ียน

 

ใบ
งาน

ที่ 
1 

ใบ
งาน

ที่ 
2 

ใบ
งาน

ที่ 
3 

ใบ
งาน

ที่ 
4 

ใบ
งาน

ที่ 
5 

ใบ
งาน

ที ่
6 

ใบ
งาน

ที่ 
7 

ใบ
งาน

ที่ 
8 

ใบ
งาน

ที่ 
9 

ใบ
งาน

ที่ 
10

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 30 

1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 45 24 

2 3 4 5 3 4 3 3 3 5 5 38 24 

3 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 44 27 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 40 16 

5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 41 30 

6 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 43 23 

7 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 36 21 

8 4 3 4 4 5 3 4 5 3 3 38 28 

9 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 41 24 

รวม 37 37 40 35 37 34 36 36 37 37 366 217 

คาเฉลี่ย 4.11 4.11 4.44 3.89 4.11 3.78 4.00 4.00 4.11 4.11 40.67 24.11 

S.D. 0.78 0.78 0.73 0.60 0.60 0.83 0.71 0.71 0.93 0.93 3.00 4.11 

รอยละ 82.22 82.22 88.89 77.78 82.22 75.56 80.00 80.00 82.22 82.22 81.33 80.37 

 
E1: 81.33 E2: 80.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ คะแนนใบงานระหวางเรียน 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นท
ดส

อบ
หล

ังเร
ียน

 

ใบ
งาน

ที่ 
1 

ใบ
งาน

ที่ 
2 

ใบ
งาน

ที่ 
3 

ใบ
งาน

ที่ 
4 

ใบ
งาน

ที่ 
5 

ใบ
งาน

ที่ 
6 

ใบ
งาน

ที่ 
7 

ใบ
งาน

ที่ 
8 

ใบ
งาน

ที่ 
9 

ใบ
งาน

ที่ 
10

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 30 

1 5 4 3 4 4 3 4 5 3 5 40 28 

2 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 40 27 

3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 43 23 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 42 20 

5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 39 26 

6 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 45 18 

7 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 41 29 

8 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 44 20 

9 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 27 

10 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 41 24 

11 4 4 4 2 5 5 4 5 3 4 40 28 

12 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 40 25 

13 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 35 26 

14 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 45 24 

15 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 39 22 

16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38 20 

17 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 21 

18 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 46 27 

19 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 37 21 

20 3 4 5 3 4 3 3 4 4 5 38 27 

21 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 40 27 

22 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 36 24 

23 3 4 4 5 3 3 4 5 4 5 40 26 

24 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 40 25 

25 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 37 26 

26 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 39 28 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) (ตอ) 
 

นัก
เรีย

นค
นท

ี่ คะแนนใบงานระหวางเรียน 

รว
มค

ะแ
นน

 

คะ
แน

นท
ดส

อบ
หล

ังเร
ียน

 

ใบ
งาน

ที่ 
1 

ใบ
งาน

ที่ 
2 

ใบ
งาน

ที่ 
3 

ใบ
งาน

ที่ 
4 

ใบ
งาน

ที่ 
5 

ใบ
งาน

ที่ 
6 

ใบ
งาน

ที่ 
7 

ใบ
งาน

ที่ 
8 

ใบ
งาน

ที่ 
9 

ใบ
งาน

ที่ 
10

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 30 

27 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 39 18 

28 4 4 5 4 4 2 5 4 3 5 40 22 

29 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 44 21 

30 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 40 25 

รวม 120 124 120 119 116 112 122 125 124 128 1210 725 

คาเฉลี่ย 4.00 4.13 4.00 3.97 3.87 3.73 4.07 4.17 4.13 4.27 40.33 24.17 

S.D. 0.83 0.51 0.74 0.81 0.73 0.87 0.74 0.53 0.68 0.74 2.84 3.17 

รอยละ 80.00 82.67 80.00 79.33 77.33 74.67 81.33 83.33 82.67 85.33 80.67 80.56 

 
E1: 80.67 E2: 80.56 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เรื่อง 
 พัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

ขอที่ 
คะแนน 

ของผูเชี่ยวชาญ IOC แปรผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
16. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
17. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
20. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
21. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
22. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
23. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
24. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
26. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
27. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เรื่อง 
 พัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  (ตอ) 
 

ขอที่ 
คะแนน 

ของผูเชี่ยวชาญ IOC แปรผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

28. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
29. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
30. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
33. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
34. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
35. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
36. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
37. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
38. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
39. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
41. +1 +1 0 0.67 ใชได 
42. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
43. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
44. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
45. +1 +1 0 0.67 ใชได 
46. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
47. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
48. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
49. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
50. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
51. +1 +1 0 0.67 ใชได 
52. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 22  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เรื่อง 
 พัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  (ตอ) 
 

ขอที่ 
คะแนน 

ของผูเชี่ยวชาญ IOC แปรผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

53. +1 +1 -1 1.00 ใชได 
54. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
55. +1 +1 0 0.67 ใชได 
56. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
57. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
58. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
59. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
60. +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 23  แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของ 
 แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา  
 การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ขอที่  คาความยากงาย  
(p) แปลผล 

อํานาจจําแนก  
(r) แปลผล 

แปลผลคุณภาพ 
ของขอสอบ 

1. 0.97 ทิ้ง -0.04 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

2. 0.53 ใชได -0.05 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

3. 0.50 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

4. 0.97 ทิ้ง 0.14 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

5. 0.73 ใชได 0.21 ใชได ใชได 

6. 0.93 ทิ้ง 0.10 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

7. 0.57 ใชได 0.37 ใชได ใชได 

8. 0.63 ใชได 0.64 ใชได ใชได 

9. 0.80 ใชได 0.48 ใชได ใชได 

10. 0.90 ทิ้ง -0.13 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

11. 0.93 ทิ้ง 0.10 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

12. 0.97 ทิ้ง 0.14 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

13. 0.83 ทิ้ง 0.16 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

14. 0.30 ใชได 0.20 ใชได ใชได 

15. 0.60 ใชได 0.22 ใชได ใชได 

16. 0.83 ทิ้ง 0.53 ใชได ตัดทิ้ง 

17. 0.40 ใชได 0.52 ใชได ใชได 

18. 0.80 ใชได 0.48 ใชได ใชได 

19. 0.80 ใชได 0.11 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

20. 0.87 ทิ้ง 0.39 ใชได ตัดทิ้ง 

21. 0.93 ทิ้ง 0.29 ใชได ตัดทิ้ง 

22. 0.63 ใชได 0.45 ใชได ใชได 

   ส
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ตารางที่ 23  แสดงผลการวิเคราะหคาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของ 
 แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา  
 การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (ตอ) 
 

ขอที่  คาความยากงาย  
(p) แปลผล 

อํานาจจําแนก  
(r) แปลผล 

แปลผลคุณภาพ 
ของขอสอบ 

23. 0.77 ใชได 0.25 ใชได ใชได 

24. 0.70 ใชได 0.17 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

25. 0.60 ใชได 0.22 ใชได ใชได 

26. 0.87 ทิ้ง 0.20 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

27. 0.50 ใชได -0.09 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

28. 0.70 ใชได 0.73 ใชได ใชได 

29. 0.53 ใชได 0.32 ใชได ใชได 

30. 0.80 ใชได 0.30 ใชได ใชได 

31. 0.57 ใชได 0.18 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

32. 0.73 ใชได 0.58 ใชได ใชได 

33. 0.83 ทิ้ง 0.53 ใชได ตัดทิ้ง 

34. 0.70 ใชได 0.35 ใชได ใชได 

35. 0.80 ใชได 0.11 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

36. 0.90 ทิ้ง 0.24 ใชได ตัดทิ้ง 

37. 0.57 ใชได 0.37 ใชได ใชได 

38. 0.77 ใชได 0.25 ใชได ใชได 

39. 0.40 ใชได 0.15 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

40. 0.80 ใชได 0.48 ใชได ใชได 

41. 0.40 ใชได 0.34 ใชได ใชได 

42. 0.27 ใชได -0.02 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

43. 0.20 ใชได 0.26 ใชได ใชได 

44. 0.27 ใชได 0.16 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 
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ตารางที่ 23  แสดงผลการวิเคราะหคาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) รายขอของ 
 แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนา  
 การอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู 
 แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (ตอ) 
 

ขอที่  คาความยากงาย  
(p) แปลผล 

อํานาจจําแนก  
(r) แปลผล 

แปลผลคุณภาพ 
ของขอสอบ 

45. 0.27 ใชได -0.02 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

46. 0.23 ใชได 0.12 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

47. 0.30 ใชได 0.20 ใชได ใชได 

48. 0.53 ใชได 0.32 ใชได ใชได 

49. 0.43 ใชได 0.38 ใชได ใชได 

50. 0.17 ทิ้ง 0.22 ใชได ตัดทิ้ง 

51. 0.43 ใชได 0.01 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

52. 0.23 ใชได 0.12 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

53. 0.33 ใชได 0.25 ใชได ใชได 

54. 0.23 ใชได 0.30 ใชได ใชได 

55. 0.47 ใชได 0.24 ใชได ใชได 

56. 0.53 ใชได 0.70 ใชได ใชได 

57. 0.57 ใชได 0.37 ใชได ใชได 

58. 0.50 ใชได 0.65 ใชได ใชได 

59. 0.67 ใชได 0.31 ใชได ใชได 

60. 0.60 ใชได 0.60 ใชได ใชได 
 
 คาความเท่ียงแบบโลเวท (Lovett Reliability) =  0.9085 
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ตารางที่ 24  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
 การเรียนการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัด 
 การเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายการ 

คะแนน 
ของผูเชี่ยวชาญ 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. ภาพประกอบบทอาน +1 +1 0 0.67 

2. ขั้นตอนการอานทําใหเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 

3. เนื้อหา และกิจกรรมนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 

4. การทํากิจกรรมใบงานหลังการอาน +1 +1 +1 1.00 

5. สามารถอานจับใจความไดดีขึ้น +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
………………………… 

 
1.  นางสุมาลี สุธีกุล    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
      ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 

 
2.  นางกัลยา พานิชวงษ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

      ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
 

3.  นางประไพ  อักษรดี     ครวูิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
      โรงเรียนวัดทับกระดาน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
      ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
และหนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่ 25  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 เพ่ือพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัด 
 การเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

นักเรียนคนที่ Pretest (30) Posttest (30) คาความตาง 
1 7 29 22 
2 6 16 10 
3 7 24 17 
4 7 23 16 
5 9 25 16 
6 9 16 7 
7 5 29 24 
8 7 24 17 
9 5 27 22 
10 7 28 21 
11 5 28 23 
12 8 29 21 
13 8 20 12 
14 5 24 19 
15 4 29 25 
16 6 24 18 
17 11 30 19 
18 5 18 13 
19 4 25 21 
20 8 27 19 
21 5 30 25 
22 5 18 13 
23 5 18 13 

( ) 6.43 24.39  

S.D. 4.08 2.79  
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ตารางที ่26  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาการอานจับใจความของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R รวมกับขอมูล
ทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี  

 

นักเรียนคนที่ ขอที่ 1 2 3 4 5 
1 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 2 
2 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 
3 ระดับความพึงพอใจ 2 2 3 3 3 
4 ระดับความพึงพอใจ 3 3 2 3 3 
5 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 2 3 
6 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 
7 ระดับความพึงพอใจ 3 2 3 3 3 
8 ระดับความพึงพอใจ 2 3 3 3 3 
9 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 
10 ระดับความพึงพอใจ 3 2 2 3 3 
11 ระดับความพึงพอใจ 3 2 3 3 3 
12 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 
13 ระดับความพึงพอใจ 2 3 2 3 3 
14 ระดับความพึงพอใจ 2 3 2 3 3 
15 ระดับความพึงพอใจ 3 2 2 2 3 
16 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 2 
17 ระดับความพึงพอใจ 2 3 3 3 3 
18 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 
19 ระดับความพึงพอใจ 3 2 3 3 3 
20 ระดับความพึงพอใจ 3 3 2 2 3 
21 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 2 3 
22 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 2 
23 ระดับความพึงพอใจ 3 3 3 3 3 

รวม 64 63 63 65 66 

( ) 2.78 2.74 2.74 2.83 2.87 
(S.D.) 0.42 0.45 0.45 0.39 0.34 
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ตารางที่ 27  แสดงผลสรุปการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาการอานจับใจความ 
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R โดยใชขอมูล 
 ทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการวิเคราะห 

( )   (S.D.) ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ 

1. ภาพประกอบบทอานสวยงาม 
สื่อความหมายไดดี 2.78 0.42 พึงพอใจมากที่สุด 4 

2. ขั้นตอนการอานทําให 
เขาใจงาย 

2.74 0.45 
พึงพอใจมากที่สุด 3 

3. เนื้อหา และกิจกรรมนาสนใจ 2.74 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 3 
4. การทํากิจกรรมใบงาน 

หลังการอาน 2.83 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 2 

5. สามารถอานจับใจความ 
ไดดีขึ้น 

2.87 0.34 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 2.79 0.41 พึงพอใจมากที่สุด  
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ภาคผนวก  จ 
แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                      ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
เรื่อง หลักและวิธีการอานจับใจความ                   เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐานการเรียนรู  
 มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพ่ือนําไปใช

ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน   
 ตัวช้ีวัด  

 ท 1.1  ป.5/5 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในการ 
ดําเนินชีวิต 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายหลักและวิธีการอานจับใจความได 
 2. นําวิธีการอานแบบ SQ4R ไปใชในชีวิตประจําวันได  
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การอานเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน ที่ผูอานตองสามารถตั้งคําถามและตอบคําถาม
จากการอานหาประโยคใจความสําคัญจากเร่ืองที่อาน แยกแยะประเด็นขอเท็จจริ ง และขอคิดเห็นใน
เรื่องที่อานอยางมีเหตุผลและสามารถนําเรื่องที่อานมาสรุปความ ถายทอด และเรียบเรียงใหผูอ่ืน
เขาใจอยางถูกตองและชัดเจน  
   

สาระการเรียนรู 
 1. หลักการอานจับใจความ 
 2. วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R 
 3. การอานจับใจความบทความ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. ศึกษาหลักการอานจับใจความ 
 2. ศึกษาวิธีการอานจับใจความ แบบ SQ4R 
 3. การอานจับใจความบทความ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ชั่วโมงที่ 1 หลักการอานจับใจความ (60 นาที)   
 ขั้นเตรียมความพรอม (5 นาที) 
  ครูชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู และตั้งคําถามกระตุนความคิด ดังนี้ “นักเรียนจะ      
จับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานไดหรือไม ดวยวิธีใด” 
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 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 
  ครูและนักเรียนสนทนารวมกันเพ่ือทบทวนความรูพ้ืนฐานในการอานจับใจความ
สําคัญ 
 ขั้นเรียนรู (40 นาที) 
 1. ครูแจกใบความรูเรื่อง “หลักการอานจับใจความ” ใหนักเรียนอานสํารวจคราว ๆ  
 2. ครูอธิบายเน้ือหาจากใบความรูใหนักเรียนฟง และเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม     
ขอสงสัย  
 3. ใหนักเรียนทํากิจกรรมใบงานเรื่อง “หลักการอานจับใจความ”  
 ขั้นสรุป (5 นาที) 
 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูเรื่อง “หลักการอานจับใจความ”  
 2. ครูตรวจสอบผลการเรียนรูจากใบงานเร่ือง “หลักการอานจับใจความ” 
 ชั่วโมงที่ 2 วิธีการอานจับใจความ แบบ SQ4R (60 นาที)   
 ขั้นเตรียมความพรอม (5 นาที) 
  ครู และนักเรียนสนทนารวมกันเพ่ือทบทวนความรูเดิมในชั่วโมงที่ 1 เรื่อง “หลักการ
อานจับใจความ” โดยครูสุมถามคําถามนักเรียนรายบุคคล 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 
  ครูเกริ่นนําถึงที่มาของวิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R ใหนักเรียนฟง และให
นักเรียนไดซักถามขอสงสัย 
 ขั้นเรียนรู (40 นาที) 
 1.  ครูแจกใบความรูเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R” ใหนักเรียนอานสํารวจ
คราว ๆ  
 2.  ครูอธิบายเนื้อหาจากใบความรูใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย  
 3.  ใหนักเรียนทํากิจกรรมใบงานเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R”  
 ขั้นสรุป (5 นาที) 
 1.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R”  
 2.  ครูตรวจสอบผลการเรียนรูจากใบงานเร่ือง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R” 
 ชั่วโมงที่ 3 การอานจับใจความบทความ (60 นาที)   
 ขั้นเตรียมความพรอม (5 นาที) 
  ครู และนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมในชั่วโมงท่ีผานมา 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 
  ครูสุมถามคําถามจากการทบทวนความรูเดิมรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถยกมือ
อาสาตอบได (เม่ือนักเรียนตอบถูก อาจมีการเสริมแรงบวกดวยการมอบของรางวัล หรือใหคําชมเชย) 
 ขั้นเรียนรู (40 นาที) 
 1.  ครแูจกใบความรูเรื่อง “บทความ” ใหนักเรียนอานสํารวจคราว ๆ  
 2.  ครูอธิบายเนื้อหาจากใบความรูใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนซักถามขอสงสัย  
 3.  ใหนักเรียนทํากิจกรรมใบงานเรื่อง “การอานจับใจความบทความ”  
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 ขั้นสรุป (5 นาที) 
 1.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูเรื่อง “การอานจับใจความบทความ”  
 2.  ครูตรวจสอบผลการเรียนรูจากใบงานเร่ือง “การอานจับใจความบทความ” 
 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูเรื่อง “หลักการอานจับใจความ” 
 2. ใบงานเรื่อง “หลักการอานจับใจความ” 
 3. ใบความรูเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R” 
 4. ใบงานเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R” 
 5. ใบความรูเรื่อง “บทความ” 
 6. ใบงานเรื่อง “การอานจับใจความบทความ” 
 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามกระบวนการ SQ4R 
  (Survey) ……….………………………………………………………………………………………………. 
  (Question)………………………………………...…………………………………………………........... 
  (Read)………….……………………………………………………………………………………..………… 

(Record).……………………………………………………………………………………………….…….... 
  (Recite) …………………………….…………………………………………………………………………… 
  (Reflect)………………………….…………………………………..………………………………………... 

 ปญหา/อุปสรรค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................………… 
 
        ลงชื่อ……………………….………………….…ผูวิจัย 
                   (นายพิบูลย  ตัญญบุตร) 
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ใบความรูเร่ือง  

“หลักการอานจับใจความ” 
 

  
 การอานจับใจความสําคัญ หมายถึง การอานเพ่ือเก็บสาระสําคัญของเร่ืองที่อาน เชน 
เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเร่ือง เก็บเนื้อเรื่องท่ีสําคัญ เก็บความรู หรือขอมูลที่นาสนใจ ตลอดจน
แนวความคิด หรือทัศนะของผูเขียน 
 ใจความสําคัญ  หมายถึง ใจความที่สําคัญ และเดนที่สุดในยอหนา เปนแกนของยอหนา 
ที่สามารถครอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืนๆ ในยอหนานั้น หรือเปนประโยคท่ีสามารถเปนหัวเรื่อง
ของยอหนานั้นได ถาตัดเนื้อความของประโยคอ่ืนออกหมด หรือสามารถเปนใจความ หรือประโยค
เดี่ยว ๆ ได โดยไมตองมีประโยคอ่ืนประกอบในแตละยอหนา จะมีประโยคใจความสําคัญเพียง
ประโยคเดียว หรืออยางมากไมเกิน ๒ ประโยค 
 

ลักษณะของใจความสําคัญ 
 

 1. ใจความสําคัญเปนขอความที่ทําหนาท่ีคลุมใจความอ่ืน ๆ ในตอนน้ัน ขอความ
นอกจากนั้นเปนเพียงรายละเอียด หรือสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น 
 2. ใจความสําคัญของขอความหนึ่ง หรือยอหนาหนึ่ง สวนมากจะมีเพียงประการเดียว 
 3. ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนประโยค อาจเปนประโยคเดียว หรือประโยค
ซอนก็ได แตในบางกรณี ใจความสําคัญไมปรากฏเปนประโยค เปนเพียงใจความท่ีแฝงอยูในขอความ
ตอนน้ัน ๆ 
 4. ใจความสําคัญที่มีลักษณะเปนประโยค สวนมากจะปรากฏอยูตนขอความ  

 

จุดมุงหมายของการอานจับใจความ 
 

 1. สามารถบอกรายละเอียดของเร่ืองราวท่ีอานไดอยางชัดเจน 
 2. สามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําได 
 3. เพ่ือฝกการอานเร็วและสามารถตอบคําถามไดถูกตอง 
 4. สามารถสรุป หรือยอเรื่องท่ีอานได 
 5. อานแลวสามารถคาดการณ หาขอเท็จจริง และแสดงขอคิดเห็นได 
 

หลักในการอานจับใจความ 
 

 1. ตั้งจุดมุงหมายในการอานใหชัดเจน 
 2. อานเรื่องราวอยางคราว ๆ พอเขาใจ และเก็บใจความสําคัญของแตละยอหนา 
 3. เมื่ออานจบ ใหหาคําตอบวาเรื่องที่อานมี ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
 4. นําคําตอบท่ีไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวยสํานวนของตนเอง  
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ใบงานเรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญ 
 

คําสั่ง:   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 
 

1.  ใจความสําคัญหมายถึงขอใด 
 ก.  การเก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญ  
 ข.  การอานเพ่ือเก็บสาระสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
 ค.  ขอความสําคัญและเดนที่สุดในยอหนา เปนแกนของยอหนา  
 ง.  การเก็บความรูหรือขอมูลที่นาสนใจและแนวความคิดของผูเขียน  
2.  ขอใดเกี่ยวของกับหลักการอานจับใจความ 
 ก.  การขีดเสนใตขอความ    
 ข.  การตีเสนลอมกรอบขอความ  
 ค.  การใชปากกาสีตาง ๆ แสดงความสําคัญของขอความ 
 ง.  การทําบันทึกยอขอความสําคัญ ดวยภาษาและสํานวนของตนเอง  
3.  ขอใดไมใชหลักการอานจับใจความสําคัญ  
 ก.  พยายามอานทุกตัวอักษร 
 ข.  ขณะอานควรนึกถึงจุดมุงหมายของการอานเสมอ  
 ค.  พยายามอานซ้ํา บางครั้งอาจไดความหมายจากประโยคถัดไปได 
 ง. ไมควรพะวงกับเรื่องหลักภาษาหรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในความตองการ  
4.  ความหมายของใจความสําคัญที่ไมถูกตองคือขอใด  
 ก.  ใจความสําคัญสวนมากมีลักษณะเปนวลี  
 ข.  ใจความสําคัญของขอความหน่ึง สวนมากมีเพียงประการเดียว  
 ค.  ใจความสําคัญมีลักษณะเปนประโยค สวนมากจะปรากฏอยูในขอความ 
 ง.  ใจความสําคัญทําหนาที่คลุมใจความของขอความอ่ืน ๆ ในตอนน้ันไดหมด 
5.  จุดมุงหมายของการจับใจความสําคัญในขอใดตางไปจากขออ่ืน 
 ก.  เมื่ออานแลวสามารถสรุปหรือยอเรื่องได  
 ข.  เมื่ออานแลวสามารถจําขอความท่ีอานไดทั้งหมด  
 ค.  เมื่ออานแลวสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําได 
 ง.  เมื่ออานแลวสามารถคาดการณ และหาขอเท็จจริง และแสดงขอคิดเห็นได 
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ใบความรูเร่ือง  

“วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R” 
 

  การอานแบบ SQ4R เปนวิธีการอานที่ชวยใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของ
เรื่องท่ีอานไดอยางมีข้ันตอนที่ชัดเจน และนาสนใจ  
 

ขั้นตอนการอานแบบ SQ4R  
 

 1. Survey (S) คือ การอานอยางคราว ๆ เพ่ือหาจุดสําคัญของเร่ือง โดยใชเวลาสั้น ๆ 
จะชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิดตาง ๆ ได 
 2. Question (Q) คือ การตั้งคําถาม สําหรับถามตัวเองดูวาใจความสําคัญที่ผูเขียน
กําลังพูดถึงอยูนั้นคืออะไร  ทําไมจึงสําคัญ  สําคัญอยางไร  และเกี่ยวของกับอะไรหรือใครบาง      
ตอนไหนและเม่ือไร  เพ่ือกําหนดจุดมุงหมายและสามารถจับประเด็นสําคัญไดถูกตองไมผิดพลาด 
 3. Read (R) คือ การอานขอความในบทหรือตอนน้ัน ๆ ซ้ําอยางละเอียดและใน
ขณะเดียวกัน ก็คนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีไดตั้งไว เพ่ือจับใจความและจับประเด็นสําคัญ ๆ โดย
แทจริง ขณะที่กําลังอานอยูถานึกคําถามไดอีกก็อาจใชวิธีจดบันทึกไวในที่วางริมหนาหนังสือกอนแลว
ตั้งใจอานตอไปจนกวาจะไดรับคําตอบที่ตองการ 
 4. Record (R) คือ การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดอานจากขั้นตอนที่ 3 โดยมุงจด
บันทึกในสวนที่สําคัญและสิ่งที่จําเปน ใชขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจของผูอาน 
 5. Recite (R) คือ การเขียนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายามใชภาษาของตนเอง ถายัง
ไมแนใจในบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอานซ้ําใหม 
 6. Reflect (R) คือ การวิเคราะห  วิจารณ  บทอานที่ไดอานแลวแสดงความคิดเห็นใน
ประเดน็ที่ผูอานมีความคิดเห็นสอดคลอง หรือความคิดเห็นไมสอดคลอง โดยใชภาษาอยางถูกตอง 
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ใบงานเรื่อง “วิธีการอานจับใจความแบบ SQ4R 
 

คําสั่ง:   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 
 

1.  การอานแบบ SQ4R มีก่ีขั้นตอน 
 ก.  4 ขั้นตอน     
 ข.  5 ขั้นตอน  
 ค.  6 ข้ันตอน     
 ง.  7 ขั้นตอน  
2.  ขั้นตอนใดท่ีจะชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิดตาง ๆ ได 
 ก.  Survey (S) การอานอยางคราว ๆ   
 ข.  Recite (R) การเขียนสรุปใจความสําคัญ 
 ค.  Reflect (R) การวิเคราะห วิจารณบทอาน 
 ง.  Record (R) การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่ไดอานจากการอาน 
3.  ขั้นตอนใดจําเปนตองใชภาษาอยางถูกตอง  
 ก.  Question (Q) การตั้งคําถาม 
 ข.  Read (R) การอานขอความในบทอาน 
 ค.  Reflect (R) การวิเคราะห วิจารณบทอาน 
 ง.  Record (R) การจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการอาน 
4.  ขอใดคือการลําดับข้ันตอนการอานแบบ SQ4R ไดถูกตอง  
 ก.  อานเพื่อตอบ-ตั้งคาํถาม-อานคราว ๆ-บันทึก-วิเคราะห วิจารณ-เขียนสรุป  
 ข.  อานคราว ๆ-ตั้งคําถาม-อานเพื่อตอบ-บันทึก-เขียนสรุป-วิเคราะห วิจารณ 
 ค.  วิเคราะห วิจารณ-อานคราว ๆ-ตั้งคําถาม–อานเพื่อตอบ-บันทึก-เขียนสรุป 
 ง.  ตั้งคําถาม–อานคราว ๆ–วิเคราะห วิจารณ–อานเพื่อตอบ-บันทึก-เขียนสรุป  
5.  ขอใดคือจุดเดนของการอานจับใจความแบบ SQ4R   
 ก.  เปนการอานอยางมีขั้นตอนที่ชัดเจน และนาสนใจ 
 ข.  เปนการอานที่ทําใหไดคําตอบอยางรวดเร็ว  และสนุกสนาน 
 ค.  เปนการอานที่ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะที่อาน และไดบันทึก 

ง.  เปนการอานที่ชวยใหผูที่อานชา อานไดเร็วยิ่งขึ้น และไดใจความครบถวน  
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ใบความรูเร่ือง  
“บทความ” 

 
  บทความ คือ งานเขียนประเภทรอยแกวที่มุงเสนอขอคิด ความรูที่เปนขอเท็จจริง หรือ
อาจเสนอแนะแนวทางปฏิบัติแกผูอาน 
 

ประเภทของบทความ   
 

 บทความแบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
 1. บทความทั่วไป  เปนบทความที่นําเสนอความรู ความคิด ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
บทความท่ัวไปมี 4 ประเภท คือ บทความสารคดี บทความทองเที่ยว บทความแนะนําหรืออธิบาย    
วิธีทํา และบทความก่ึงชีวประวัติ 
 2. บทความแสดงความคิดเห็น  เปนการวิเคราะหปญหาตาง ๆ อยางเปนกลาง เพ่ือหา
แนวทางในการแกไข 
 3. บทความวิเคราะห  เปนบทความที่เขียนขึ้นจากการวิเคราะหปญหาหรือเหตุการณ 
โดยวิเคราะหตามหลักวิชาการ 
 4. บทความวิจารณ  เปนบทความท่ีวิพากษวิจารณเรื่องใดเร่ืองหน่ึง อาจวิจารณโดยใช
ความคิดเห็น ความรูสึก หรือประสบการณของผูเขียน หรือวิจารณโดยใชหลักวิชาการ ทฤษฏีที่
เกี่ยวของ เพ่ือสรางเสริมวิจารณญาณแกผูอาน 
 5. บทความสัมภาษณ  เปนบทความท่ีไดขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   
ที่มีความสามารถโดดเดน เพ่ือนําเสนอผลงานและความสามารถ 
 6. บทความวิชาการ เปนบทความที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง โดยมีหลักฐาน
การคนควา วิจัย และท่ีมาของขอความ นําเสนอดวยภาษาท่ีเปนทางการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

ใบงานเรื่อง “การอานจับใจความบทความ” 
 

คําส่ัง:   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 
 

1.  บทความแบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.  4 ประเภท     
 ข.  5 ประเภท 
 ค.  6 ประเภท      
 ง.  7 ประเภท   
2.  ขอใดไมใชบทความทั่วไป 
 ก.  บทความสารคดี     
 ข.  บทความทองเท่ียว 
 ค.  บทความสัมภาษณ     
 ง.  บทความแนะนําหรืออธิบายวิธีทํา  
3.  บทความที่ใหความรู โดยมีหลักฐานการคนควา วิจัย คือ บทความใด 
 ก.  บทความวิจารณ 
 ข.  บทความวิชาการ 
 ค.  บทความวิเคราะห 
 ง.  บทความแสดงความคิดเห็น 
4.  บทความแสดงความคดิเห็น มีลักษณะเปนอยางไร  
 ก.  เปนการเขียนวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไข 
 ข.  เปนการเขียนวิพากษวิจารณเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 

ค.  เปนการเขียนใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
 ง.  เปนการเขียนขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลใดบุคคล 
5.  ถานักเรียนจะอานจับใจความบทความ นักเรียนจะอานอยางไร  
 ก.  อานอยางรวดเร็วจนจบ แลวจดบันทึกเพ่ือสรุปใจความสําคัญ 
 ข.  อานแลวจดบันทึกดวยภาษาท่ีถูกตองทีละยอหนาเปนใจความ 
 ค.  คอย ๆ อานใหถูกตอง จนกวาจะจบเรื่องท่ีอาน แลวจึงสรุปใจความ 
 ง.  อานคราว ๆ แลวตั้งคําถาม อานซ้ําเพื่อหาคําตอบ จดบันทึก แลวสรุปใจความ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                      ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
เรื่อง เมืองยุทธหัตถี                         เวลาเรียน   1  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐานการเรียนรู  
 มาตรฐานการเรียนรู ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพ่ือนําไปใช

ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน   
 ตัวช้ีวัด  
 ท 1.1  ป.5/4 แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 

 ท 1.1  ป.5/5 วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพ่ือนําไปใชในการ 
ดําเนินชีวิต 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  แยกแยะขอเท็จจริง และขอคิดเห็นได 
 2.  นําวิธีการอานแบบ SQ4R ไปใชในชีวิตประจําวันได  
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การอานเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน ที่ผูอานตองสามารถตั้งคําถามและตอบคําถาม
จากการอานหาประโยคใจความสําคัญจากเร่ืองที่อาน แยกแยะประเด็นขอเท็จจริง และขอคิดเห็นใน
เรื่องที่อานอยางมีเหตุผลและสามารถนําเรื่องที่อานมาสรุปความ ถายทอด และเรียบเรียงใหผูอ่ืน
เขาใจอยางถูกตองและชัดเจน  
   

สาระการเรียนรู 
 1. การอานจับใจความเรื่องเมืองยุทธหัตถี 
 2. การแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. การสรุปความรู 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอานจับใจความแบบ SQ4R 
 2. การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. การสรุปความรู 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นเตรียมความพรอม (5 นาที) 
  ครูชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่ องการอาน  
จับใจความโดยใชวิธี SQ4R ใหแกนักเรียนฟง  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 102 

 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 
 ครูกระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงความรูที่จะอานบทความเร่ือง  เมือง    
ยุทธหัตถี ดังนี้ 
 1. ใหนักเรียนดูภาพยุทธหัตถีแลวสอบถามประสบการณความรูของนักเรียนเกี่ยวกับ
ภาพที่เห็น 
 2. ครูอธิบายคราว ๆ ถึงการกระทํายุทธหัตถี แลวเชื่อมโยงเขาสูขั้นเรียนรูดวยการ
ทบทวนคําขวัญจงัหวัดสุพรรณบุรีรวมกับนักเรียน 
 ขั้นเรียนรู (40 นาที) 
 1. ครูแจกบทความเร่ืองยุทธหัตถีใหนักเรียนทุกคน 
 2. (Survey) ใหนักเรียนอานสํารวจบทความแบบคราวๆ ภายในเวลา  
 3. (Question) เมื่ออานสํารวจเรียบรอยแลวครูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามที่นักเรียน
สนใจจากบทความ 5 คําถาม  
 4. (Read) เมื่อตั้งคําถามแลว ใหนักเรียนอานทบทวนอยางละเอียดอีกครั้ง เพ่ือคนหา
คําตอบที่ไดตั้งไว  
 5. (Record) นักเรียนจดบันทึกขอความสวนที่สําคัญและจําเปนดวยภาษาของตนเอง 
หรือยอตามความเขาใจของนักเรียนเอง  
 6. (Recite) นักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง หากนักเรียนยังไม
แนใจตอนใดใหกลับไปอานซํ้าใหมอีกครั้ง  
 7. (Reflect) นักเรียนวิเคราะหบทความที่ไดอานแลวแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มี
ความคิดเห็นสอดคลอง หรือมีความคิดเห็นไมสอดคลอง และแยกขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น 
 ขั้นสรุป (5 นาที) 
 1. นักเรียนทํากิจกรรมใบงานทดสอบความรู ความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน 
 2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูทั้งดานเนื้อหา และวิธีการอาน  
 3. ครูตรวจสอบผลการเรียนรูจากใบงานทายแผน 
 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 1. ภาพยุทธหัตถี 
 2. บทความเรื่องเมืองยุทธหัตถี 
 3. ใบงานเรื่องเมืองยุทธหัตถี  
 

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามกระบวนการ SQ4R 
  (Survey) ……….………………………………………………………………………………………………. 
  (Question)………………………………………...…………………………………………………........... 
  (Read)………….……………………………………………………………………………………..………… 

(Record).……………………………………………………………………………………………….…….... 
  (Recite) …………………………….…………………………………………………………………………… 
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  (Reflect)………………………….…………………………………..………………………………………... 
 ปญหา/อุปสรรค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..................................................................................... ..............................………… 
 
        ลงชื่อ……………………….………………….…ผูวิจัย 
                   (นายพิบูลย  ตัญญบุตร) 
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เมืองยุทธหัตถี 

 
ภาพประกอบจาก http://www.movie.mthai.com 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระทวีประชาชน เจาเ มืองสุพรรณบุรี       
สืบคนพบตําบลชื่อหนองสาหราย และพบซากเจดียโบราณขนาดใหญ ในบริเวณที่ชาวบานเรียก 
“ดอนพระเจดีย” เมื่อ พ.ศ. 2456 

 ซากพระเจดีย มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางขางละ 10 วา สูงจากพ้ืนถึงที่จะพังลงมา 6 วา 
2 ศอก ตนไมปกคลุมซากพระเจดียเต็มไปทั้งหมด สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ นําความไป
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อทรงทราบก็มีพระราชหฤทัยโสมนัส  

 ในปถัดมาไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมเสือปา  ไปบวงสรวงเจดียยุทธหัตถี ทรง         
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรออกแบบพระสถูปที่จะสรางครอบเจดียองคเดิม แตกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติไมสามารถจัดงบประมาณสนองได 
 ตอมารัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีมติใหดําเนินการ
บูรณะอนุสรณดอนเจดีย ใน พ.ศ. 2485 โดยสรางสถูปเจดียครอบซากเจดียองคเดิม และสราง
อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรดวย 
 องคเจดีย สรางเปนแบบลังกา ทรงกลม กวาง 36 เมตร สูง 66 เมตร ภายในโถง 
องคเจดียแตเดิมสรางภาพพระราชประวัติ เขียนสีน้ํามันแขวนติดกับผนังไวเพ่ือใหประชาชนผูเขาไป
ชมซากเจดียองคเดิมไดชม ปจจุบันรอบผนังโถงเจดีย ไดกอสรางเปนที่จัดนิทรรศการถาวรดวย
เทคโนโลยีทันสมัย แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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 อนุสาวรีย เปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึก 
หลอดวยสําริด ประดิษฐานบนแทน สวนฐานขางลางสองขาง ทําเปนภาพประวัติศาสตรตอนทํา     
ยุทธหัตถแีละตอนประกาศอิสรภาพ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พรอมท้ังสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเปด พระบรมราชานุสรณดอนเจดียและอนุสาวรีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2502 
 

 เรียบเรียงจากหนังสือที่ระลึกพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรีย  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

และศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ใบงานเรื่องเมืองยุทธหัตถี 
 

คําสั่ง:   ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง 
 

1.  ขอใดหมายถึงเจาเมืองสุพรรณบุรี  
 ก.  พระทวีประชาชน  
 ข.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 ค.  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
 ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
2.  ชาวบานเรียกบริเวณที่คนพบซากเจดียโบราณขนาดใหญนั้นวาอะไร  
 ก.  บางเจดีย     
 ข.  ดอนเจดีย    
 ค.  ดอนพระเจดีย    
 ง.  อนุสรณดอนเจดีย 
3.  ใครเปนผูริเริ่มในการบรูณะซากเจดียโบราณที่คนพบ  
 ก.  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 ข.  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
 ค.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
 ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
4.  นอกจากบูรณะองคพระเจดียแลวยังสรางสิ่งใดขึ้นดวย  
 ก.  อนุสาวรียยุทธหัตถี  
 ข.  อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 ค.  อนุสรณสถานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
5.  ขอใดเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทความเรื่อง “เมืองยุทธหัตถี”  
 ก.  กรมศิลปากรเปนผูออกแบบพระสถูปที่จะสรางครอบเจดียองคเดิม  
 ข.  พระสถูปที่สรางครอบเจดียองคเดิมมีความสวยสดงดงามเปนอยางมาก 
 ค.  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระทวีประชาชนสืบคนพบตําบลหนองสาหราย  
 ง.  ซากพระเจดียมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางขางละ 10 วา สูงจากพ้ืนดินที่จะพังลงมา  
  6 วา 2 ศอก  
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบทดสอบวัดความสามารถการอานจับใจความ 
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แบบทดสอบแบบทดสอบ (กอนเรียน) 
วัดความสามารถในการอานจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหนาคําตอบท่ีถูกตอง 
 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 1-5  
 

ปนจักสีลัต 
 

 แทบทุกชาติมีศิลปะปองกันตัวของตัวเอง อยางเชนไทย ก็มีมวยไทย จีนมีมวยกังฟู 
เกาหลีมีเทกวนโด ญี่ปุนมียูโดกับคาราเต ฯลฯ สวนคนเชื้อสายมลายูในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีปนจักสีลัต 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา ฤๅชุดกุล แหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี   
ทานบอกวาที่ถูกตอง ตองเขียนวาปนจักสีลัต ไมใชปญจสีลัตอยางที่หนังสือพิมพเขียนกัน  
 ปนจักสีลัต (PENCAK SILAT) เปนภาษาอินโดนีเชีย มาจาก คําวา ปนจัก แปลวาการ
ปองกันตนเอง และคําวา สีลัต ซึ่งหมายถึงศิลปะ รวมแลวหมายความวา ศิลปะการปองกันตนเอง 
กีฬาประเภทนี้เดิมเปนศิลปะการตอสูของคนเชื้อสายมลายู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 
มาเลเซีย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย คือ ปตตานี 
ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา ปนจักสีลัต เปนการตอสูดวยมือและเทาเปลา เนนใหเห็นลีลาการ
เคลื่อนไหวท่ีสวยงาม ไมใชเนนความรุนแรงเหมือนมวยไทย  
 ประวัติความเปนมาของปนจักสีลัตมีตํานานเลาตอกันมาหลายตํานาน แตก็แตกตางกัน
ไป แลวแตวาใครเปนผูเลาอินโดนีเชียก็วาอยางหนึ่ง มาเลเซียก็วาอยางหนึ่ง ดังตัวอยางตํานานนี้ 
 ปนจักสีลัตมีมากกวา 400 ปแลว กําเนิดที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเชีย ตามตํานานบอก
วาสมัยหนึ่ง มีสามสหายเชื้อสายชาวเกาะสุมาตราชื่อบูฮันนุดดิน ซัมซุคดิน และฮามินนุคดิน เดินทาง
จากมินังกาทางฝงตะวันตกของสุมาตราไปศึกษาท่ีเมืองอะแจ ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของสุมาตราไป
ศึกษาท่ีเมืองอะแจ ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุมาตราสํานักวิทยายุทธแหงนี้อยูใกล     
สระน้ําใหญ น้ําในสระไหลมาจากหนาผาสูงชัน ริมสระมีตนบอมอร (ตนอินทนิล) ออกดอกสีมวง
กลมกลืนกับสีนกกินปลา  
 วันหนึ่งฮามินนุคดินไปตักน้ําที่สระแหงนี้ เขาสังเกตเห็นวาแรงนํ้าตกทําใหน้ําในสระเปน
ระลอกคลื่นหมุนเวียน และที่นาทึ่งคือดอกบอมอรชอหนึ่งหลนจากตนถูกน้ําพัดตกลงกลางสระแลว
ถอยยอนกลับไปใกลตลิ่ง ลอยไปลอยมาเชนนี้ราวกับมีชีวิต ฮามินนุดดินจองดอกไมในสระเปน
เวลานานจนกระท่ังกระแสลมและคลื่นพัดพาดอกบอมอรออกจากกระแสน้ําวน เขารีบควาชอดอกไม
นั้นกลับมาและไดนําลีลาของดอกบอมอรมาประยุกตสอนการรายรําใหแกเพ่ือนทั้งสอง และชวยกัน
คิดวิธีเคลื่อนไหวโดยอาศัยแขนขาเพ่ือปองกันฝายปรปกษ 
 เมื่อสามสหายเดินทางกลับบานตางก็ตั้งตัวเปนครูสอนวิทยายุทธและศาสนาอิสลาม 
จนกระท่ังปนจักสีลัตแพรกระจายตามลําดับ 
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 “ศิษยตองมีครู” เมื่อใครจะเรียนก็ตองไหวครู เรียนแค 100 วัน  ก็จบหลักสูตรแลว       
ที่เหลือนอกน้ันไปฝกปรือกันเอาเอง 
 การแตงกายของนักปนจักสีลัต มุงเนนความสวยงามเปนสําคัญ เชน มีผาโพกศีรษะ   
สวมเสื้อคอกลมหรือคอตั้งนุงกางเกงขายาว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 การไหวครูตองวาคาถาเปนภาษาอาหรับและตองขอพร 4 ประการ คือ ขออโหสิกรรมแก
คูตอสู ขอใหปลอดภัยจากปรปกษ ขอใหเปนที่รักของเพ่ือนบาน และขอใหผูชมนิยมศรัทธา กอนจะสู
กันตองมีพิธีรีตองอีกรอบคือ ทั้งคูตองทําความเคารพกัน เรียกวา สาลามัต คือสัมผัสมือแลวมาแตะท่ี
หนาผาก จากนั้นจึงเริ่มวาดลวดลายได 
 บางคนชอบกระทืบเทาเพ่ือขมขวัญคูตอสู จะใชมือฟาดหรือใชเทาดันฝายตรงขามก็ได
ตามสะดวก แตหามเอามือจ้ิมตาหรือใชศอก หรือเขา แลวก็หามบีบคอดวย เดี๋ยวจะหายใจไมออกการ
แขงขันใชระบบ 3 ยก ใครทําคะแนนดีกวาก็เปนผูชนะหรือไมก็ทําใหคูตอสูลุกไมไหว 10 วินาที 
เหมือนกับการชนะน็อคเอาทของมวย ถาผูแขงขันมีฝมือตางกันราวฟากับดิน กรรมการก็ตัดสินใหแพ
ได เพราะขืนสูไปมีหวังเจ็บตัวเปลา ๆ  
 

1.  ปนจักสีลัตแตกตางจากมวยไทยในขอใด 
     ก. การใชมือ  ข. การใชเทา  
     ค. การไหวครู ง. ความรุนแรง 
2.  ในการเรียนปนจักสีลัต จะใชเวลา 
    ประมาณเทาไร 
     ก. 3 เดือน      ข. 6 เดือน   
     ค. 10 เดือน      ง. 1 ป 
3.  ขอหามของการเลนปนจักสีลัตมีหลายขอ  
     ยกเวนขอใด 
     ก. หามใชเขา   
     ข. หามใชศอก 
     ค. หามกระทืบเทา      
     ง. หามเอามือจิ้มตา   

  4.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการขอพร 
     กอนตอสู 
     ก. ขอใหมีชัยชนะ 
     ข. ขอใหปลอดภัย 
     ค. ขออโหสิกรรมแกคูตอสู 
     ง. ขอใหเปนที่รักของเพ่ือนบาน 
5.  “การสัมผัสมือแลวมาแตะที่หนาผาก”  
     เรียกการกระทํานี้วาอยางไร 
     ก. สารัมภ  
     ข. สาลาวัก  
     ค. สาลามัต  
     ง. สาระสะมา 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6-7 
 นายขนมตมเปนนักมวยที่มีชื่อเสียงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คือตอนเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 และเปนระยะเวลาที่พระเจาตากสินกําลังรวบรวมผูคน เพ่ือกอบกูอิสรภาพ และ
ปราบปรามขาศึกศัตรู ครั้งหนึ่ง พระเจามังระกษัตริยพมา ทรงยกฉัตรยอดพระมหาเจดียเกศธาตุใน
เมืองรางกุง แลวโปรดเกลาฯ ใหมีการฉลอง และมีการจัดใหนักมวยไทยไปชกในงานคร้ังนี้ ซึ่งมี     
นายขนมตมรวมอยูดวย นายขนมตมเปนนักมวยท่ีมีฝมือมาก สามารถชกชนะนักมวยพมาติดตอกันถึง
สิบคน พระเจามังระตรัสสรรเสริญฝมือวาคนไทยมีพิษอยูทั่วตัว และพระราชทานรางวัลมากมาย    
เปนที่เลื่องลือตั้งแตสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ 
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6.  “คนไทยมีพิษอยูทั่วตัว”   
     หมายความวา อยางไร 
     ก. นักมวยไทยเกงหลายดาน 
     ข. นักมวยไทยทายาพิษไวรอบตัว 
     ค. มวยไทยตอยถูกตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น 
     ง. มวยไทยสามารถใชอวัยวะตอสูได 
        ทุกสวน 

  7.  ขอความใดกลาวไมถูกตอง 
     ก. นายขนมตมชกชนะคูตอสูถึงสิบคน 
     ข. นักมวยไทยรุนหลังเปนทายาท 
         นายขนมตม 
     ค. กษัตริยพมาพอพระทัยฝมือการชกมวย 
         ของนายขนมตม 
     ง. นายขนมตมเปนนักมวยที่มีชื่อเสียงสมัย 
         กรุงศรีอยุธยา 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 8-9 
 วันนี้เปนวันที่ 5 ของการเดินทาง ที่คูนรูเพราะแมนับนิ้วมือใหคูนดูวาวันที่ผานมาน้ันเปน
บานตําบลอะไรบาง แตคูนก็จําไมไดหรอกวาเปนท่ีแหงไหน ขณะนี้เสียงเกวียนก็ออดแอด  ๆ ไป    
เรื่อย ๆ ดวงตะวันสีหมากสุกก็กําลังลอยต่ําลงเรื่อย ๆ เมื่อแมบอกอีกไมนานก็ถึงริมฝงแมน้ําชีแลว    
คูนดีใจมาก บอกยี่สุนกับบุญหลายวา ทีนี้แหละเราจะไดเห็นแมน้ําใหญกันแลว 
 คูนขยับไปน่ังใกลๆ พอ พอยิ้มใหคูนอีก แตดูสีหนาของพอมีรอยเม่ือยลากวาแม เพราะ
พอไมไดหลับนอนมากเทาแม บางคืนดึก ๆ คูนตื่นขึ้นก็เห็นนั่งไลวัวอยูหึ ๆ แตพอก็ไมเคยบนวาเหน่ือย
สักท ี
 “ลูกฟงเสียงอะไรซิ” พอชี้มือไปขางหนาแลวยิ้มอีก 
 คูนเง่ียหูฟงก็มีเสียงหึ่ง ๆ ซา ๆ ดังมาแตไกล พอบอกวานั่นแหละคือเสียงแมน้ําไหล    
คูนจับไหลพอยืนข้ึนตะโกนไปดัง ๆ วา “เฮย จันดี เราสิถึงแมน้ําใหญแลว” จันดีตอบมาทันใดวา 
“แมนแลว กูไดยินเสียงน้ําไหลมาแลวเนอคูนเอย”  (ลูกอีสาน: คําพูน บุญทวี) 
 

8.  ขอความนี้มีตัวละครท้ังหมดก่ีตัว 
     ก. 3 คน          
     ข. 4 คน    
     ค. 5 คน    
     ง. 6 คน 

  9.  สีหนาของพอดูเมื่อยลาเพราะสาเหตุใด 
     ก. พอไมไดนอน   
     ข. พอเปนหวงแม 
     ค. พอไมคอยสบาย  
     ง. พอสงสารลูก ๆ ที่ตองลําบาก 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 10-11 
 เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรยังทรงเปนพระมหาอุปราช เสด็จไปยังกรุงหงสาวดีแทน    
พระราชบิดาในฐานะประเทศราช เพราะไทยอยูในระหวางเสียกรุงครั้งท่ี 1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ตอพมาที่เปลี่ยนรัชกาลใหม  มีประเทศราชมาอวยพรกันมากมาย ยกเวนเจาเมืองคง ซึ่งมีฐานะเปน
ประเทศราชเมืองหน่ึงไมมา  พระเจาหงสาวดีทรงขัดเคืองมากจึงสั่งใหยกกองทัพ 3 ทัพ มีกองทัพ
พระโอรสของพระองคคือพระมหาอุปราชา  กองทัพของพระโอรสพระเจาตองอู  และกองทัพของ
สมเด็จพระนเรศวร  ใหยกไปตีเมืองคัง และตกลงกันวาใหผลัดเวรเขาตีเมืองคัง ทัพละวัน ผลปรากฏ
วาทัพพระมาหาอุปราชา และทัพโอรสพระเจาตองอูไมสามารถตีได  เมื่อถึงคราวทัพสมเด็จ          
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พระนเรศวรไดทรงแบงทหารเปนสองกอง  ใหกองท่ีกําลังนอยซุมอยูดานหนา  ซึ่งท้ังสองทัพเคยเขาตี
แลว สวนกองทัพที่มีกําลังมากใหซุมอยูดานหลัง ชาวเมืองคังคิดวาศัตรูเขามาดานเดียวเหมือนทุกครั้ง 
จึงตอสูอยูแตดานหนา  สมเด็จพระนเรศวรจึงสามารถนําทหารเขาตีทางดานหลัง และจับตัว  
เจาเมืองคังไวได  ทําใหทัพของพระมหาอุปราชา และโอรสพระเจาตองอูไดรับความอับอายมาก 
 ระหวางที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยูที่เมืองหงสาวดีนั้น ไดทรงเลนชนไกกับพระมหา
อุปราชา  ไกของพระมหาอุปราชาแพจึงไดตรัสเสียดสีวา “ไกเชลยตัวนี้เกงจริงหนอ” สมเด็จ        
พระนเรศวรทรงตรัสตอบไปวา “ ไกตัวนี้อยาวาแตจะชนเอาเดิมพันเลย ถึงจะชนเอาบานเมืองก็ยังได” 
ซึ่งตอมาพระองคก็สามารถกอบกูอิสรภาพของไทยคืนมาจากพมาไดตามท่ีทรงตรัสไว 
 

10. กองทัพของผูใดไมเกี่ยวของในการยกไปตี 
     เมืองที่แข็งขอตอพระเจากรุงหงสาวดี 
     ก. กองทัพพระมหาอุปราชา  
     ข. กองทัพสมเด็จพระนเรศวร 
     ค. กองทัพพระเจาฝร่ังมังฆอง 
     ง. กองทัพโอรสพระเจาตองอู 

  11. สมเด็จพระนเรศวรใชวิธีใดในการรบคร้ังนี้ 
     ก. ใหกองกําลังทั้งหมดบุกตีดานหนา 
     ข. แบงกองกําลังออกเปน 2 กลุม 
         เทา ๆ กันแลวเขาตีพรอมกัน 
     ค. ใหกองกําลังนอยบุกตีดานหนา และ 
         ใหกองกําลังมากแอบเขาตีดานหลัง 
      ง. ใหกองกําลังมากบุกตีดานหนา และให 
          กองกําลังนอยแอบเขาตีดานหลัง 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 12-14 
 

หมอน้ําริมทาง 
 

 หมอดินเผาเปนภาชนะท่ีใชดินเหนียวท่ีมีในทองถิ่นนํามาปนแลวนําไปเผา  เม่ือเสร็จแลว
จะไดหมอที่มีสีแดงคลายอิฐ สีดําหรือสีขาวตามสีของดิน  แตสวนใหญหมอดินเผาที่เห็นท่ัว  ๆ ไป      
จะเปนสีแดงคลายอิฐ   

 หมอเปนภาชนะที่มีสวนเกี่ยวของกับชีวิตคนไทยมาชานาน  ในชนบทนิยมใชหมอดิน    
หุงขาวเพื่อใหขาวมีกลิ่นหอม และนิยมใชใสน้ําดื่ม เพ่ือใหน้ําเย็นนาดื่ม 
 หมอน้ําริมทางเปนหมอท่ีมีขนาดไมใหญนัก สูงประมาณ 1 ฟุต และมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 ฟุตเชนกัน รูปทรงของหมอก็แลวแตความนิยมของผูใช ในอดีตจะพบหมอน้ําริมทางต้ังอยู
ทั่วไปในชนบททุกภาคของประเทศไทย แตในปจจุบันจะหาดูไดคอนขางยาก หมอน้ําริมทางน้ีจะตั้งอยู
ริมทางสัญจรไปมาหรือตั้งอยูหนาบาน โดยมีขอนไมหนุนสูงจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการตักน้ําดื่ม 
และปองกันสัตวตางๆ มาทําใหน้ําสกปรก บางแหงจะมีหลังคาบังแดดดวย อุปกรณสําคัญในการด่ืมนํ้า
ก็คือ กระบวยซึ่งทํามาจากกะลามะพราวที่แกจัด ขนาดไมเล็กหรือใหญจนเกินไป รูปทรงคอนขางแปน  
กะลามะพราวน้ีจะตองนํามาขัดใหเรียบและเปนมัน ใชไมทําดามกระบวย  ซึ่งมีลักษณะโคงงอน
เล็กนอยรับกับมือที่จะถือ 
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12. เราใชอุปกรณชนิดใดตักน้ําดื่มจากหมอ 
     ริมทาง 
     ก. ขัน          ข. จวัก   
     ค. กระบวย      ง. กระบอก 
13. เพราะเหตุใดในสมัยกอนตองมีหมอน้ําไว 
     ริมทาง 
     ก. เพราะเกิดภาวะแหงแลงขาดแคลนนํ้า 
    ข. เพราะรานขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
        ไมคอยมี 
    ค. เพราะเปนขอบังคับของบานเมือง 
          ในสมัยกอน 
    ง. เพราะเชื่อวาบานไหนมีหมอน้ําไวหนาบาน 
        จะทําใหมีความสุข 

  14. การตั้งหมอน้ําริมทางแสดงใหเห็นถึง 
     ลักษณะนิสัยของคนไทยอยางไร 
     ก. เปนคนเอ้ือเฟอเผื่อแผ    
     ข. เปนคนซื่อสัตยสุจริต 
     ค. เปนคนเมตตากรุณา 
     ง. เปนคนกตัญูกตเวที 
 

  
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 15-19 
 

กลิ่นตัว 
 

  ประสาทสัมผัสในการรับรูกลิ่นของคนเราแตกตางกัน  กลิ่นบางกลิ่นเปนกลิ่นหอมสําหรับ
คนบางคน  แตอาจจะเปนกลิ่นเหม็นสําหรับคนอ่ืนก็ได  กลิ่นมีอิทธิพลตอจิตใจของคนไดไมนอย  
ความพอใจหรือไมพอใจในกล่ินขึ้นอยูกับความเคยชินและความชอบของแตละคน  นอกจากน้ีการได
กลิ่นใดซ้ํากันเปนเวลานานๆ ความรูสึกในกล่ินจะคอยๆ ลดลงจนไมรูกลิ่นนั้นเลย 
 สุนัขเปนสัตวที่มีความสามารถในการจํากลิ่นไดดี  ตํารวจจึงฝกสุนัขไวจับผูรายโดยการ
ดมกลิ่น  แสดงวาคนเรามีกลิ่นตัวตางกัน  ภาวะกล่ินตัวที่ผิดปกติโดยเฉพาะทางผิวหนัง  เกิดจาก
สาเหตุ 2 ประการ คือ   
  1. กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมี  ซึ่งสรางจากตอมพิเศษท่ีผิวหนัง  สารเคมีชนิดนี้ไมมีกลิ่น  
แตแบคทีเรีย เปนตัวทําใหสารเคมีชนิดนี้เปลี่ยนเปนสารที่มีกลิ่น กลิ่นตัวชนิดนี้พบท่ีรักแรเพราะ
บริเวณรักแรมีตอมพิเศษน้ีเปนจํานวนมาก  กลิ่นตัวท่ีเกิดจากสารเคมีนี้จะเริ่มมีตั้งแตยางเขาสูวัยรุน 
เพราะในชวงวัยรุน ฮอรโมนเพศจะกระตุนใหตอมพิเศษทํางาน  คนผิวดํามักจะมีตอมพิเศษนี้โตกวา
และทํางานมากกวาคนผิวขาว 
  2. กลิ่นตัวที่ปนเหงื่อออกมาแลวแบคทีเรียไปทําปฏิกิริยาดวยทําใหเกิดกลิ่น กลิ่นชนิดนี้
พบที่บริเวณอับ ๆ เชน ขาหนีบ และเทา 
 เมื่อทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดกลิ่นตัวแลว เราก็ควรจะหาวิธีปองกันและรักษา วิธีที่จะชวย
ไดก็คือ ตองลดจํานวนแบคทีเรีย และลดสารที่สรางจากตอมพิเศษ  ซึ่งทําไดโดยการทําความสะอาด
รางกาย ฟอกสบู หรืออาจใชยาดับกลิ่นตัวที่มีสวนผสมของยาฆาเชื่อโรค น้ําหอม หรือสารเคมี
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บางอยางท่ีชวยลดสารจากตอมพิเศษ อาจจะซักผาโดยใสน้ํายาฆาเชื่อโรค หรือการใชสารสมทา
บริเวณรักแรเพื่อชวยลดเหงื่อก็ได 
 

15. ตอมพิเศษที่ผิวหนังจะเร่ิมทํางานในวัยใด 
ก. วัยทารก  
ข. วัยเด็ก   
ค. วัยรุน   
ง. วัยผูใหญ 

16. ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดกลิ่นตัวคืออะไร 
ก. อาหาร  
ข. สารเคมี 
ค. แบคทีเรีย  
ง. ยาดับกลิ่นตัว 

17. สาเหตุใดที่ทําใหกลิ่นตัวแรงขึ้น 
     ก. การไมรักษาความสะอาด 
     ข. การแพยาดับกลิ่นตัวบางชนิด 
     ค. การเผาผลาญอาหารในรางกายไมดี 
     ง. การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในรางกาย 

  18. ขอใดคือวิธีที่งายท่ีสุดในการชวยให 
     กลิ่นตัวลดลง 
     ก. รับประทานยาฆาเชื้อ 
     ข. ผาตัดตอมพิเศษท่ีผิวหนัง 
     ค. รักษาความสะอาดของรางกาย 
     ง. ซักผาโดยใชน้ํายาฆาเชือ้โรคอยางแรง 
19. ถานักเรียนมีกลิ่นตัวแรง ควรปฏิบัติตน 
     อยางไร 
     ก. แยกตัวออกจากกลุมเพ่ือน 
     ข. หาสาเหตุที่ทําใหเกิดกลิ่นตัวและ 
         รีบแกไข 
     ค. ไมสนใจเพราะใคร ๆ ก็มีกลิ่นตัว 
         ดวยกันทั้งนั้น 
      ง. ไปหาแพทยเพ่ือใหชวยทําการรักษา 
         อยางเรงดวน 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 20-22 

วิธีที่มนุษยเราจะม่ังมีไดรวดเร็วขึ้น  ถาพูดกันอยางตรงไปตรงมาก็มีอยูสองทางคือ คนอ่ืน   
เขาย่ืนใหเมื่อเขายังเปนทางหนึ่ง เขาทิ้งไวใหเมื่อเขาตายทางหนึ่ง  สวนการมั่งมี เร็วดวยวิธีการเดิน
ตรอกคือ วิธีมืด ๆ เลี้ยว ๆ คด ๆ นั้นมีมาก  แตถาจะนํามาจาระไนก็ราคาไพเบ้ีย  สุภาษิตอาหรับเขา
วาลิ้นยาวทําใหชีวิตสั้น 
 

20. “จาระไน” หมายความวาอยางไร 
     ก. พูดเปดโปง   
     ข. พูดบรรยาย      
     ค. พูดวกไปวนมา    
     ง. พูดอธิบายอยางละเอียด 
21. “ราคาไพเบี้ย”  เปนคําพูดประเภทใด 
     ก. ภาษาตลาด 
     ข. ภาษาทางการ 
     ค. สํานวนพูดแบบไทย 
     ง. สํานวนตางประเทศ 

  22. “ลิ้นยาวทําใหชีวิตสั้น” หมายถึงขอใด 
ก. พูดดี 

     ข. ไมควรพูด  
     ค ใหระวังอันตราย 
     ง. ชี้ใหเห็นโทษของลิ้นยาว 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 114 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 23-26 
 อากาศเสียที่ปลอยออกมาจะมีผลกระทบตอรางกายแทบทุกสวน เชน มีผลตอสมอง    

ทําใหความจําเสื่อม ทําใหเยื่อหลอดลมอักเสบ หายใจไมออก ไฮโดรคารบอนบางชนิด  เชน            
เบนโซไพริน  เมื่อเขาสูรางกายแลว  จะละลายสะสมอยูในไขมัน  และเปนตัวกอใหเกิดโรคมะเร็ง   
กาชคารบอนมอนออกไซดเปนสารมลพิษท่ีมีปริมาณสูงในทองถนนกรุงเทพฯ กาชนี้เกิดจากการ     
เผาไหมไมสมบูรณของเคร่ืองยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน เมื่อรางกายหายใจเอาอากาศที่มีกาซคารบอน
มอนออกไซดเจือปนเขาสูปอดทําใหสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดรับกาชออกซิเจนนอยลง  เกิดอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส ออนเพลีย ถาไดรับกาชนี้ในปริมาณสูงมาก ๆ จะมีอาการรุนแรงหมดสติ และถึง
ตายทันที นอกจากน้ีสารตะก่ัวที่เติมเขาไปในนํ้ามัน เพ่ือปองกันการน็อกของเครื่องยนตนั้น  ไอตะกั่ว
ที่ออกจากทอไอเสีย จะสะสมตกคางในสิ่งแวดลอม แลวเขาสูรางกายมนุษยเปนอันตรายตอสุขภาพใน
ระยะยาวทําใหเกิดโรคโลหิตจาง  โรคทางเดินอาหาร ตับ ไต หัวใจ และระบบสืบพันธุอีกดวย 
 

23. ขอใดไมใชโรคที่เกิดจากอากาศเสีย 
     ก. โรคมะเร็ง 
     ข. โรคความจําเสื่อม 
     ค. โรคทางเดินอาหาร 
     ง.  โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 
24. บุคคลในขอใดมีสวนชวยในการแกปญหา 
     นี้ ไดดี 

ก. ประชาชนทุกคน  
ข. ผูใชยานพาหนะ 
ค. ตํารวจจราจร  
ง. นักวิทยาศาสตร 

  25. บุคคลในขอใดตอไปนี้นาจะไดรับกาช 
     คารบอนมอนออกไซดในปริมาณสูงกวา 
     บุคคลอ่ืน 
     ก. กรรมกร           ข. ชาวนา ชาวไร 
     ค. บุรุษไปรษณีย     ง. แมคาขางถนน 
26. นายวิชาเปนพนักงานขนสงสินคาผลจาก 
     การตรวจสุขภาพปรากฏวาเปนโรค 
     โลหิตจาง สันนิษฐานไดวานายวิชาไดรับ 
     สารอะไร 
     ก. สารตะกั่ว    
     ข. เบนโซไพริน 
     ค. กาชคารบอนมอนอกไซด  
     ง. ไอระเหยของนํ้ามันเบนซิน 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 27-30 

 ฉลามวาฬเปนปลาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก แมฉลามวาฬจะไดชื่อวาเปนฉลาม          
แตลักษณะการกินอาหารของมันกลับไปเหมือนปลาวาฬ ที่มักจะลอยตัวชอนกิจแพลงกตอนที่ลอย
ปะปนมากับกระแสน้ําเปนอาหาร มันจึงไมเปนพิษเปนภัยกับใคร จนไดรับสมญานามวาเปน “เจายักษ
ใจดี”  

 ฉลามวาฬพบไดท่ัวไปในนานน้ําเขตรอน ในประเทศไทยพบฉลามวาฬอยูบอย ๆ ในแถบ
ฝงอาวไทยหรือในทะเลอันดามัน  ชาวเรือทางฝงตะวันออกของประเทศไทยมักจะเรียกฉลามวาฬวา 
“หัวปุงกี๋” หรือ “ทงกานต” ฉลามวาฬตัวโตเต็มท่ีอาจจะมีขนาดความยาวลําตัวถึง 15 เมตร (ขนาด
เรือลํายอม ๆ ลําหนึ่ง) 
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27. ปลาชนิดใดมีขนาดใหญที่สุดในโลก 
     ก. วาฬ 
     ข. โลมา 
     ค. พะยูน 
     ง. ฉลามวาฬ 
28. อาหารของฉลามวาฬคืออะไร 
     ก. ปะการัง  
     ข. แมงกะพรุน 
     ค. แพลงกตอน 
     ง. สาหรายทะเล 

  29. ฉลามวาฬไดรับสมญานามวาอยางไร 
     ก. เจาวายราย   
     ข. เจายักษใจดี   
     ค. เจาฉลามขี้เกียจ 
     ง. เจาปลาจอมแกน 
30. ชาวเรือฝงตะวันออกของประเทศไทย 

       เรียกฉลามวาฬวาอยางไร 
       ก. ไอแบ   
     ข. หัวปุงกี๋  
     ค. ฉลามยักษ   
     ง. ไองอกแงก 
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แบบทดสอบแบบทดสอบ (หลังเรียน) 
วัดความสามารถในการอานจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง 
 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 1-2 
 นายขนมตมเปนนักมวยที่มีชื่อเสียงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คือตอนเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 และเปนระยะเวลาที่พระเจาตากสินกําลังรวบรวมผูคน เพ่ือกอบกู อิสรภาพ และ
ปราบปรามขาศึกศัตรูครั้งหนึ่ง พระเจามังระกษัตริยพมา ทรงยกฉัตรยอดพระมหาเจดียเกศธาตุใน
เมืองรางกุง แลวโปรดเกลาฯ ใหมีการฉลอง และมีการจัดใหนักมวยไทยไปชกในงานคร้ังนี้ ซึ่งมีนาย
ขนมตมรวมอยูดวย นายขนมตมเปนนักมวยท่ีมีฝมือมาก สามารถชกชนะนักมวยพมาติดตอกันถึง    
สิบคน พระเจามังระตรัสสรรเสริญฝมือวาคนไทยมีพิษอยูทั่วตัว และพระราชทานรางวัลมากมายเปนท่ี
เลื่องลือตั้งแตสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ 
 

1. “คนไทยมีพิษอยูทั่วตัว”   
     หมายความวา อยางไร 
     ก. นักมวยไทยเกงหลายดาน 
     ข. นักมวยไทยทายาพิษไวรอบตัว 
     ค. มวยไทยตอยถูกตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น 
     ง. มวยไทยสามารถใชอวัยวะตอสูได 
        ทุกสวน 

  2. ขอความใดกลาวไมถูกตอง 
    ก. นายขนมตมชกชนะคูตอสูถึงสิบคน 
    ข. นักมวยไทยรุนหลังเปนทายาท 
        นายขนมตม  
    ค. กษัตริยพมาพอพระทัยฝมือการชกมวย 
        ของนายขนมตม 
    ง. นายขนมตมเปนนักมวยท่ีมีชื่อเสียง 
        สมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3-4 
 เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรยังทรงเปนพระมหาอุปราช เสด็จไปยังกรุงหงสาวดีแทน    
พระราชบิดาในฐานะประเทศราช เพราะไทยอยูในระหวางเสียกรุงครั้งท่ี 1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ตอพมาที่เปลี่ยนรัชกาลใหม  มีประเทศราชมาอวยพรกันมากมาย ยกเวนเจาเมืองคง ซึ่งมีฐานะเปน
ประเทศราชเมืองหน่ึงไมมา  พระเจาหงสาวดีทรงขัดเคืองมากจึงสั่งใหยกกองทัพ 3 ทัพ มีกองทัพ
พระโอรสของพระองคคือพระมหาอุปราชา  กองทัพของพระโอรสพระเจาตองอู  และกองทัพของ
สมเด็จพระนเรศวร  ใหยกไปตีเมืองคัง และตกลงกันวาใหผลัดเวรเขาตีเมืองคัง ทัพละวัน ผลปรากฏ
วาทัพพระมาหาอุปราชา และทัพโอรสพระเจาตองอูไมสามารถตีได  เมื่อถึงคราวทัพสมเด็จ          
พระนเรศวรไดทรงแบงทหารเปนสองกอง  ใหกองท่ีกําลังนอยซุมอยูดานหนา  ซึ่งท้ังสองทัพเคยเขาตี
แลว สวนกองทัพที่มีกําลังมากใหซุมอยูดานหลัง ชาวเมืองคังคิดวาศัตรูเขามาดานเดียวเหมือนทุกครั้ง 
จึงตอสูอยูแตดานหนา  สมเด็จพระนเรศวรจึงสามารถนําทหารเขาตีทางดานหลั ง และจับตัว 
เจาเมืองคังไวได ทําใหทัพของพระมหาอุปราชา และโอรสพระเจาตองอูไดรับความอับอายมาก 
 ระหวางที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยูที่เมืองหงสาวดีนั้น ไดทรงเลนชนไกกับพระมหา
อุปราชา  ไกของพระมหาอุปราชาแพจึงไดตรัสเสียดสีวา “ไกเชลยตัวนี้เกงจริงหนอ” สมเด็จ        
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พระนเรศวรทรงตรัสตอบไปวา “ ไกตัวนี้อยาวาแตจะชนเอาเดิมพันเลย ถึงจะชนเอาบานเมืองก็ยังได” 
ซึ่งตอมาพระองคก็สามารถกอบกูอิสรภาพของไทยคืนมาจากพมาไดตามท่ีทรงตรัสไว 
 

3. กองทัพของผูใดไมเกี่ยวของในการยกไป 
    ตีเมืองที่แข็งขอตอพระเจากรุงหงสาวดี 
     ก. กองทัพพระมหาอุปราชา  
     ข. กองทัพสมเด็จพระนเรศวร 
     ค. กองทัพพระเจาฝรั่งมังฆอง 
     ง. กองทัพโอรสพระเจาตองอู 

  4. สมเด็จพระนเรศวรใชวิธีใดในการรบคร้ังนี้ 
    ก. ใหกองกําลังทั้งหมดบุกตีดานหนา 
    ข. แบงกองกําลังออกเปน 2 กลุม 
        เทา ๆ กันแลวเขาตีพรอมกัน 
    ค. ใหกองกําลังนอยบุกตีดานหนา และให 
        กองกําลังมากแอบเขาตีดานหลัง 
    ง. ใหกองกําลังมากบุกตีดานหนา และให 
        กองกําลังนอยแอบเขาตีดานหลัง 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 5-6 
 วันนี้เปนวันที่ 5 ของการเดินทาง ที่คูนรูเพราะแมนับนิ้วมือใหคูนดู วาวันที่ผานมานั้น
เปนบานตําบลอะไรบาง แตคูนก็จําไมไดหรอกวาเปนที่แหงไหน ขณะนี้เสียงเกวียนก็ออดแอด  ๆ ไป
เรื่อย ๆ ดวงตะวันสีหมากสุกก็กําลังลอยตํ่าลงเรื่อยๆ เมื่อแมบอกอีกไมนานก็ถึงริมฝงแมน้ําชีแลว     
คูนดีใจมาก บอกยี่สุนกับบุญหลายวา ทีนี้แหละเราจะไดเห็นแมน้ําใหญกันแลว 
 คูนขยับไปน่ังใกลๆ พอ พอยิ้มใหคูนอีก แตดูสีหนาของพอมีรอยเม่ือยลากวาแม เพราะ
พอไมไดหลับนอนมากเทาแม บางคืนดึก ๆ คูนตื่นขึ้นก็เห็นนั่งไลวัวอยูหึ ๆ แตพอก็ไมเคยบนวาเหน่ือย
สักท ี
 “ลูกฟงเสียงอะไรซิ” พอชี้มือไปขางหนาแลวยิ้มอีก 
 คูนเง่ียหูฟงก็มีเสียงหึ่ง ๆ ซา ๆ ดังมาแตไกล พอบอกวานั่นแหละคือเสียงแมน้ําไหล     
คูนจับไหลพอยืนข้ึนตะโกนไปดัง ๆ วา “เฮย จันดี เราสิถึงแมน้ําใหญแลว” จันดีตอบมาทันใดวา 
“แมนแลว กูไดยินเสียงน้ําไหลมาแลวเนอคูนเอย”  (ลูกอีสาน: คําพูน บุญทวี) 
 

5. ขอความนี้มีตัวละครท้ังหมดกี่ตัว 
    ก. 3 คน    
    ข. 4 คน  
    ค. 5 คน    
    ง. 6 คน 

  6. สีหนาของพอดูเมื่อยลาเพราะสาเหตุใด 
    ก. พอไมไดนอน   
    ข. พอเปนหวงแม 
    ค. พอไมคอยสบาย 
    ง. พอสงสารลูก ๆ ที่ตองลําบาก 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7-9 
 

หมอน้ําริมทาง 
 

 หมอดินเผาเปนภาชนะท่ีใชดินเหนียวท่ีมีในทองถิ่นนํามาปนแลวนําไปเผา  เม่ือเสร็จแลว
จะไดหมอที่มีสีแดงคลายอิฐ สีดําหรือสีขาวตามสีของดิน  แตสวนใหญหมอดินเผาที่เห็นท่ัว  ๆ ไป     
จะเปนสีแดงคลายอิฐ   
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 หมอเปนภาชนะที่มีสวนเกี่ยวของกับชีวิตคนไทยมาชานาน  ในชนบทนิยมใชหมอดิน    
หุงขาวเพื่อใหขาวมีกลิ่นหอม และนิยมใชใสน้ําดื่ม เพ่ือใหน้ําเย็นนาดื่ม 
 หมอน้ําริมทางเปนหมอท่ีมีขนาดไมใหญนัก สูงประมาณ 1 ฟุต และมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 ฟุตเชนกัน รูปทรงของหมอก็แลวแตความนิยมของผูใช ในอดีตจะพบหมอน้ําริมทางต้ังอยู
ทั่วไปในชนบททุกภาคของประเทศไทย แตในปจจุบันจะหาดูไดคอนขางยาก หมอน้ําริมทางน้ีจะตั้งอยู
ริมทางสัญจรไปมาหรือตั้งอยูหนาบาน โดยมีขอนไมหนุนสูงจากพ้ืนดินเพ่ือสะดวกในการตักน้ําดื่ม 
และปองกันสัตวตาง ๆ มาทําใหน้ําสกปรก บางแหงจะมีหลังคาบังแดดดวย อุปกรณสําคัญในการ    
ดื่มน้ําก็คือ กระบวยซ่ึงทํามาจากกะลามะพราวที่แกจัด ขนาดไมเล็กหรือใหญจนเกินไป รูปทรง
คอนขางแปน กะลามะพราวนี้จะตองนํามาขัดใหเรียบและเปนมัน ใชไมทําดามกระบวย  ซึ่งมีลักษณะ
โคงงอนเล็กนอยรับกับมือที่จะถือ 
 

7. เราใชอุปกรณชนิดใดตักน้ําดื่มจากหมอริมทาง 
    ก. ขัน          ข. จวัก   
    ค. กระบวย     ง. กระบอก 
8. เพราะเหตุใดในสมัยกอนตองมีหมอน้ําไว 
    ริมทาง 
    ก. เพราะเกิดภาวะแหงแลงขาดแคลนน้ํา 
    ข. เพราะรานขายอาหารและเครื่องด่ืม 
       ไมคอยมี 
    ค. เพราะเปนขอบังคับของบานเมืองใน 
          สมัยกอน 
    ง. เพราะเชื่อวาบานไหนมีหมอน้ําไวหนาบาน 
       จะทําใหมีความสุข 

  9. การตั้งหมอน้ําริมทางแสดงใหเห็นถึง 
    ลักษณะนิสัยของคนไทยอยางไร 
    ก. เปนคนเอ้ือเฟอเผื่อแผ    
    ข. เปนคนซื่อสัตยสุจริต 
    ค. เปนคนเมตตากรุณา 
    ง. เปนคนกตัญูกตเวที 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 10-14 
 

กลิ่นตัว 
 

  ประสาทสัมผัสในการรับรูกลิ่นของคนเราแตกตางกัน  กลิ่นบางกลิ่นเปนกลิ่นหอมสําหรับ
คนบางคน  แตอาจจะเปนกลิ่นเหม็นสําหรับคนอ่ืนก็ได  กลิ่นมีอิทธิพลตอจิตใจของคนไดไมนอย  
ความพอใจหรือไมพอใจในกล่ินขึ้นอยูกับความเคยชินและความชอบของแตละคน  นอกจากน้ีการได
กลิ่นใดซ้ํากันเปนเวลานาน ๆ ความรูสึกในกล่ินจะคอย ๆ ลดลงจนไมรูกลิ่นนั้นเลย 
 สุนัขเปนสัตวที่มีความสามารถในการจํากลิ่นไดดี  ตํารวจจึงฝกสุนัขไวจับผูรายโดยการ
ดมกลิ่น  แสดงวาคนเรามีกลิ่นตัวตางกัน  ภาวะกล่ินตัวที่ผิดปกติโดยเฉพาะทางผิวหนัง  เกิดจาก
สาเหตุ 2 ประการ คือ   
  1.  กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมี  ซึ่งสรางจากตอมพิเศษท่ีผิวหนัง  สารเคมีชนิดนี้ไมมีกลิ่น  
แตแบคทีเรีย เปนตัวทําใหสารเคมีชนิดนี้เปลี่ยนเปนสารที่มีกลิ่น กลิ่นตัวชนิดนี้พบที่รักแรเพราะ
บริเวณรักแรมีตอมพิเศษน้ีเปนจํานวนมาก  กลิ่นตัวท่ีเกิดจากสารเคมีนี้จะเริ่มมีตั้งแตยางเขาสูวัยรุน 
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เพราะในชวงวัยรุน ฮอรโมนเพศจะกระตุนใหตอมพิเศษทํางาน  คนผิวดํามักจะมีตอมพิเศษนี้โตกวา
และทํางานมากกวาคนผิวขาว 
  2.  กลิ่นตัวที่ปนเหงื่อออกมาแลวแบคทีเรียไปทําปฏิกิริยาดวยทําใหเกิดกลิ่น กลิ่นชนิดนี้
พบที่บริเวณอับ ๆ เชน ขาหนีบ และเทา 
 เมื่อทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดกลิ่นตัวแลว เราก็ควรจะหาวิธีปองกันและรักษา วิธีที่จะชวย
ไดก็คือ ตองลดจํานวนแบคทีเรีย และลดสารที่สรางจากตอมพิเศษ  ซึ่งทําไดโดยการทําความสะอาด
รางกาย ฟอกสบู หรืออาจใชยาดับกลิ่นตัวที่มีสวนผสมของยาฆาเชื่อโรค น้ําหอม หรือสารเคมี
บางอยางที่ชวยลดสารจากตอมพิเศษ อาจจะซักผาโดยใสน้ํายาฆาเชื่อโรค หรือการใชสารสม           
ทาบริเวณรักแรเพื่อชวยลดเหงื่อก็ได 
 

10. ตอมพิเศษที่ผิวหนังจะเร่ิมทํางานใน 
     วัยใด 

ก. วัยทารก  
ข. วัยเด็ก   
ค. วัยรุน   
ง. วัยผูใหญ 

11. ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดกลิ่นตัวคืออะไร 
ก. อาหาร  
ข. สารเคมี 
ค. แบคทีเรีย  
ง. ยาดับกลิ่นตัว 

12. สาเหตุใดที่ทําใหกลิ่นตัวแรงขึ้น 
     ก. การไมรักษาความสะอาด 
     ข. การแพยาดับกลิ่นตัวบางชนิด 
     ค. การเผาผลาญอาหารในรางกายไมดี 
     ง. การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีใน 
        รางกาย 

  13. ขอใดคือวิธีที่งายท่ีสุดในการชวยให 
     กลิ่นตัวลดลง 
     ก. รับประทานยาฆาเชื้อ 
     ข. ผาตัดตอมพิเศษท่ีผิวหนัง 
     ค. รักษาความสะอาดของรางกาย 
     ง. ซักผาโดยใชน้ํายาฆาเชื้อโรคอยางแรง 
14. ถานักเรียนมีกลิ่นตัวแรง ควรปฏิบัติตน 
     อยางไร 
     ก. แยกตัวออกจากกลุมเพ่ือน 
     ข. หาสาเหตุที่ทําใหเกิดกล่ินตัวและ 
         รีบแกไข 
     ค. ไมสนใจเพราะใคร ๆ ก็มีกลิ่นตัว 
         ดวยกันทั้งนั้น 
     ง. ไปหาแพทยเพื่อใหชวยทําการรักษา 
         อยางเรงดวน 

       
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 15-17 

 วิธีที่มนุษยเราจะมั่งมีไดรวดเร็วขึ้น  ถาพูดกันอยางตรงไปตรงมาก็มีอยูสองทางคือ คนอ่ืน   
เขายื่นให เมื่อเขายังเปนทางหน่ึง เขาท้ิงไวใหเมื่อเขาตายทางหน่ึง  สวนการมั่งมีเร็วดวยวิธีการเดิน
ตรอกคือ วิธีมืด ๆ เลี้ยว ๆ คด ๆ นั้นมีมาก  แตถาจะนํามาจาระไนก็ราคาไพเบี้ย  สุภาษิตอาหรับ    
เขาวาลิ้นยาวทําใหชีวิตสั้น 
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15. “จาระไน” หมายความวาอยางไร 
     ก. พูดเปดโปง   
     ข. พูดบรรยาย      
     ค. พูดวกไปวนมา    
     ง. พูดอธิบายอยางละเอียด 
16. “ราคาไพเบี้ย” เปนคําพูดประเภทใด 
     ก. ภาษาตลาด 
     ข. ภาษาทางการ  
     ค. สํานวนพูดแบบไทย 
     ง. สํานวนตางประเทศ 

  17. “ลิ้นยาวทําใหชีวิตสั้น” หมายถึงขอใด 
ก. พูดดี 

     ข. ไมควรพูด  
     ค ใหระวังอันตราย 
     ง. ชี้ใหเห็นโทษของลิ้นยาว 

 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 18-21 

 ฉลามวาฬเปนปลาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก แมฉลามวาฬจะไดชื่อวาเปนฉลาม         
แตลักษณะการกินอาหารของมันกลับไปเหมือนปลาวาฬ ที่มักจะลอยตัวชอนกิจแพลงกตอนที่ลอย
ปะปนมากับกระแสน้ําเปนอาหาร มันจึงไมเปนพิษเปนภัยกับใคร จนไดรับสมญานามวาเปน “เจายักษ
ใจดี”  

 ฉลามวาฬพบไดท่ัวไปในนานน้ําเขตรอน ในประเทศไทยพบฉลามวาฬอยูบอย ๆ ในแถบ
ฝงอาวไทยหรือในทะเลอันดามัน  ชาวเรือทางฝงตะวันออกของประเทศไทยมักจะเรียกฉลามวาฬวา 
“หัวปุงกี๋” หรือ “ทงกานต” ฉลามวาฬตัวโตเต็มท่ีอาจจะมีขนาดความยาวลําตัวถึง 15 เมตร (ขนาด
เรือลํายอม ๆ ลําหนึ่ง) 

 

18. ปลาชนิดใดมีขนาดใหญที่สุดในโลก 
     ก. วาฬ 
     ข. โลมา 
     ค. พะยูน 
     ง. ฉลามวาฬ 
19. อาหารของฉลามวาฬคืออะไร 
     ก. ปะการัง  
     ข. แมงกะพรุน 
     ค. แพลงกตอน 
     ง. สาหรายทะเล 

  20. ฉลามวาฬไดรับสมญานามวาอยางไร 
     ก. เจาวายราย   
     ข. เจายักษใจดี   
     ค. เจาฉลามขี้เกียจ 
     ง. เจาปลาจอมแกน 
21. ชาวเรือฝงตะวันออกของประเทศไทย 

       เรียกฉลามวาฬวาอยางไร 
      ก. ไอแบ   ข. หัวปุงกี๋  
      ค. ฉลามยักษ  ง. ไองอกแงก 
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 22-26 
 

ปนจักสีลัต 
 

 แทบทุกชาติมีศิลปะปองกันตัวของตัวเอง อยางเชนไทย ก็มีมวยไทย จีนมีมวยกังฟู 
เกาหลีมีเทกวนโด ญี่ปุนมียูโดกับคาราเต ฯลฯ สวนคนเชื้อสายมลายูในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีปนจักสีลัต 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา ฤๅชุดกุล แหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี   
ทานบอกวาที่ถูกตอง ตองเขียนวาปนจักสีลัต ไมใชปญจสีลัตอยางที่หนังสือพิมพเขียนกัน  
 ปนจักสีลัต (PENCAK SILAT) เปนภาษาอินโดนีเชีย มาจาก คําวา ปนจัก แปลวาการ
ปองกันตนเอง และคําวา สีลัต ซึ่งหมายถึงศิลปะ รวมแลวหมายความวา ศิลปะการปองกันตนเอง 
กีฬาประเภทนี้เดิมเปนศิลปะการตอสูของคนเชื้อสายมลายู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 
มาเลเซีย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย คือ ปตตานี 
ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา ปนจักสีลัต เปนการตอสูดวยมือและเทาเปลา เนนใหเห็นลีลาการ
เคลื่อนไหวท่ีสวยงาม ไมใชเนนความรุนแรงเหมือนมวยไทย  
 ประวัติความเปนมาของปนจักสีลัตมีตํานานเลาตอกันมาหลายตํานาน แตก็แตกตางกัน
ไป แลวแตวาใครเปนผูเลาอินโดนีเชียก็วาอยางหนึ่ง มาเลเซียก็วาอยางหนึ่ง ดังตัวอยางตํานานนี้ 
 ปนจักสีลัตมีมากกวา 400 ปแลว กําเนิดที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเชีย ตามตํานานบอก
วาสมัยหน่ึง มีสามสหายเชื้อสายชาวเกาะสุมาตราชื่อบูฮันนุดดิน ซัมซุคดิน และฮามินนุคดิน เดินทาง
จากมินังกาทางฝงตะวันตกของสุมาตราไปศึกษาท่ีเมืองอะแจ ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของสุมาตราไป
ศึกษาท่ีเมืองอะแจ ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุมาตราสํานักวิทยายุทธแหงนี้อยูใกล     
สระน้ําใหญ น้ําในสระไหลมาจากหนาผาสูงชัน ริมสระมีตนบอมอร (ตนอินทนิล) ออกดอกสีมวง
กลมกลืนกับสีนกกินปลา  
 วันหนึ่งฮามินนุคดินไปตักน้ําที่สระแหงนี้ เขาสังเกตเห็นวาแรงนํ้าตกทําใหน้ําในสระเปน
ระลอกคลื่นหมุนเวียน และที่นาทึ่งคือดอกบอมอรชอหนึ่งหลนจากตนถูกน้ําพัดตกลงกลางสระแลว
ถอยยอนกลับไปใกลตลิ่ง ลอยไปลอยมาเชนนี้ราวกับมีชีวิต ฮามินนุดดินจองดอกไมในสระเปน
เวลานานจนกระท่ังกระแสลมและคลื่นพัดพาดอกบอมอรออกจากกระแสน้ําวน เขารีบควาชอดอกไม
นั้นกลับมาและไดนําลีลาของดอกบอมอรมาประยุกตสอนการรายรําใหแกเพ่ือนทั้งสอง และชวยกัน
คิดวิธีเคลื่อนไหวโดยอาศัยแขนขาเพ่ือปองกันฝายปรปกษ 
 เมื่อสามสหายเดินทางกลับบานตางก็ตั้งตัวเปนครูสอนวิทยายุทธและศาสนาอิสลาม 
จนกระท่ังปนจักสีลัตแพรกระจายตามลําดับ 
 “ศิษยตองมีครู” เมื่อใครจะเรียนก็ตองไหวครู เรียนแค 100 วัน ก็จบหลักสูตรแลว        
ที่เหลือนอกน้ันไปฝกปรือกันเอาเอง 
 การแตงกายของนักปนจักสีลัต มุงเนนความสวยงามเปนสําคัญ เชน มีผาโพกศีรษะ  
สวมเสื้อคอกลมหรือคอตั้งนุงกางเกงขายาว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 การไหวครูตองวาคาถาเปนภาษาอาหรับและตองขอพร 4 ประการ คือ ขออโหสิกรรมแก
คูตอสู ขอใหปลอดภัยจากปรปกษ ขอใหเปนที่รักของเพ่ือนบาน และขอใหผูชมนิยมศรัทธา กอนจะสู
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กันตองมีพิธีรีตองอีกรอบคือ ทั้งคูตองทําความเคารพกัน เรียกวา สาลามัต คือสัมผัสมือแลวมาแตะท่ี
หนาผาก จากนั้นจึงเริ่มวาดลวดลายได 
 บางคนชอบกระทืบเทาเพ่ือขมขวัญคูตอสู จะใชมือฟาดหรือใชเทาดันฝายตรงขามก็ได
ตามสะดวก แตหามเอามือจ้ิมตาหรือใชศอก หรือเขา แลวก็หามบีบคอดวย เดี๋ยวจะหายใจไมออกการ
แขงขันใชระบบ 3 ยก ใครทําคะแนนดีกวาก็เปนผูชนะหรือไมก็ทําใหคูตอสูลุกไมไหว 10 วิ นาที 
เหมือนกับการชนะน็อคเอาทของมวย ถาผูแขงขันมีฝมือตางกันราวฟากับดิน กรรมการก็ตัดสินใหแพ
ได เพราะขืนสูไปมีหวังเจ็บตัวเปลา ๆ  
 

22. ปนจักสีลัตแตกตางจากมวยไทยในขอใด 
     ก. การใชมือ  ข. การใชเทา  
     ค. การไหวครู ง. ความรุนแรง 
23. ในการเรียนปนจักสีลัต จะใชเวลา  
     ประมาณเทาไร 
     ก. 3 เดือน      ข. 6 เดือน   
     ค. 10 เดือน     ง. 1 ป 
24. ขอหามของการเลนปนจักสีลัต 
     มีหลายขอ 
     ยกเวนขอใด 
     ก. หามใชเขา   
     ข. หามใชศอก 
     ค. หามกระทืบเทา      
     ง. หามเอามือจิ้มตา   

  25. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการขอพร 
     กอนตอสู 
     ก. ขอใหมีชัยชนะ 
     ข. ขอใหปลอดภัย 
     ค. ขออโหสิกรรมแกคูตอสู 
     ง. ขอใหเปนที่รักของเพ่ือนบาน 
26. “การสัมผัสมือแลวมาแตะที่หนาผาก”  
     เรียกการกระทํานี้วาอยางไร 
     ก. สารัมภ  
     ข. สาลาวัก  
     ค. สาลามัต  
     ง. สาระสะมา 
 

 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 27-30 
 อากาศเสียที่ปลอยออกมาจะมีผลกระทบตอรางกายแทบทุกสวน เชน มีผลตอสมอง    

ทําใหความจําเสื่อม  ทําใหเยื่อหลอดลมอักเสบ  หายใจไมออก  ไฮโดรคารบอนบางชนิด   เชน       
เบนโซไพริน  เมื่อเขาสูรางกายแลว  จะละลายสะสมอยูในไขมัน  และเปนตัวกอใหเกิดโรคมะเร็ง   
กาชคารบอนมอนออกไซดเปนสารมลพิษที่มีปริมาณสูงในทองถนนกรุงเทพฯ  กาชนี้เกิดจากการ     
เผาไหมไมสมบูรณของเคร่ืองยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน เมื่อรางกายหายใจเอาอากาศท่ีมีกาซคารบอน
มอนออกไซดเจือปนเขาสูปอดทําใหสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดรับกาชออกซิเจนนอยลง  เกิดอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส  ออนเพลีย  ถาไดรับกาชนี้ในปริมาณสูงมาก ๆ จะมีอาการรุนแรงหมดสติ และถึง
ตายทันที นอกจากน้ีสารตะก่ัวที่เติมเขาไปในนํ้ามัน เพ่ือปองกันการน็อกของเครื่องยนตนั้น  ไอตะกั่ว
ที่ออกจากทอไอเสีย จะสะสมตกคางในสิ่งแวดลอม แลวเขาสูรางกายมนุษย เปนอันตรายตอสุขภาพ
ในระยะยาว  ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง  โรคทางเดินอาหาร ตับ ไต หัวใจ และระบบสืบพันธุอีกดวย 
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27. ขอใดไมใชโรคที่เกิดจากอากาศเสีย 
     ก. โรคมะเร็ง 
     ข. โรคความจําเสื่อม 
     ค. โรคทางเดินอาหาร 
     ง.  โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 
28. บุคคลในขอใดมีสวนชวยในการ   
     แกปญหานี้ไดดี 

ก. ประชาชนทุกคน  
ข. ผูใชยานพาหนะ 
ค. ตํารวจจราจร  

     ง. นักวิทยาศาสตร 

  29. บุคคลในขอใดตอไปนี้นาจะไดรับ 
     กาชคารบอนมอนออกไซดในปริมาณ 
     สูงกวาบุคคลอื่น 
     ก. กรรมกร   
     ข. ชาวนา ชาวไร 
     ค. บุรุษไปรษณีย 
     ง. แมคาขางถนน   
30. นายวิชาเปนพนักงานขนสงสินคา  
     ผลจากการตรวจสุขภาพปรากฏวา 
     เปนโรคโลหิตจาง สันนิษฐานไดวา 
     นายวชิาไดรับสารอะไร 
     ก. สารตะกั่ว    
     ข. เบนโซไพริน    
     ค. กาชคารบอนมอนอกไซด  
     ง. ไอระเหยของนํ้ามันเบนซิ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการอานจับใจความ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R 

รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  แบบสอบถามน้ีถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนดานการเรียน ดวยเหตุนี้จึงไมมี
คําตอบขอใดถูกหรือผิด  ขอใหนักเรียนตอบใหตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียน       
มากท่ีสุด คําตอบจะไมมีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนแตอยางใด 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มี 5 ขอ ใชเวลาทํา  10  นาท ี
 2. ใหนักเรียนอานคําถามแลวพิจารณาอยางรอบคอบ  แลวตอบโดยทําเครื่องหมาย 

 ใหตรงกับชองท่ีตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากท่ีสุด   
 

หลังจากทําแบบประเมินเรียบรอยแลว ใหนําแบบสอบถามสงคืนผูดําเนินการสอบ 
 

ลําดับที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด ปานกลาง นอย 
1. ภาพประกอบบทอานสวยงาม สื่อความหมายไดดี    

2. ขั้นตอนการอานทําใหเขาใจงาย    

3. เนื้อหา และกิจกรรมนาสนใจ    
4. การทํากิจกรรมใบงานหลังการอาน    

5. สามารถอานจับใจความไดดีขึ้น    
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - สกุล    นายพิบูลย  ตัญญบุตร 
ที่อยู    625 หมู 2 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่ทํางาน    โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 
    อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 6 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2552        สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป    
    โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 พ.ศ. 2554         ศึกษาตอระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
                              สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2554            คร ูโรงเรียนวัดทับกระดาน  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
    สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 พ.ศ. 2558            โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 
    อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 6 
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