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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ทักษะการอานจับใจความเปนทักษะสําคัญทักษะหนึ่งท่ีผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและ
สัมฤทธิ์ผลตามการเปาหมายท่ีตั้งไว การอานนับเปนทักษะท่ีสําคัญมากในชีวิตประจําวัน สามารถใช
แสวงหาความรูวิทยาการตางๆ ไดอยางกวางขวาง ทันสมัย ทันเหตุการณ และนําความรูท่ีไดจากการอาน
ไปประยุกตใชแกปญหา เปนแนวทางการดําเนินชีวิต เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
และประเทศชาติใหเจริญกาวหนา (ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก. 2543: 1) ดังท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6  เก่ียวกับความเขาใจในการอาน วา อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะได
ถูกตอง เขาใจ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานได วิเคราะหวิจารณจากเรื่องท่ีอาน แสดง
ความคิดเห็นโตแยง และเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 
เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งท่ีอาน สังเคราะห ประเมินคา 
และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ และนํา
ความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท และมีนิสัยรักการอาน  จะเห็นไดวา 
การอานจับใจความสําคัญ เปนพ้ืนฐานสําคัญ และเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใชในการแสวงหาความรู 
เพ่ือท่ีจะทําให เขาใจเนื้อหา และสามารถ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอานไดดีข้ึนตอไปได 
การฝกฝนการอานจับใจความทําใหผูอานมีความรู สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันได
อยางมีความสุข (สมถวิล วิเศษสมบัติ. 2525: 73) ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการ
อานจับใจความสําคัญไว อาทิ วาวแวว  โรงสะอาด (2530: 38) กลาววา ความสําเร็จในการเรียนของ
นักเรียนข้ึนอยูกับความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ นักเรียนท่ีอานแลวไมเขาใจ และจับใจความ
ไมไดจะเบื่อหนายตอการเรียน มีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียน รวมไปถึงไมเกิดนิสัยรักการอานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะไมดีเทาท่ีควร ถนอมวงศ  ล้ํายอดมรรคผล (2539: 55) กลาววาการอานจับใจความสําคัญ 
นับวาเปนหัวใจของการอาน เพราะถาอานแลวจับใจความสําคัญไมได ยอมไมเขาใจเรื่องท่ีอาน ตอง
กลับมาอานใหมทําใหเสียเวลาเพ่ิมมากข้ึน  และ แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 15) ท่ีกลาววา การอานจับ
ใจความเปนพ้ืนฐานสําคัญมากสําหรับการอานระดับสูงตอไป เชน ถาผูเรียนจับใจความเรื่องท่ีอานไมได 
คือ ไมรูเรื่อง ก็คงไมสามารถอานเพ่ือวิจารณวาเรื่องนั้นดีหรือไมไดไดเลย 
 จากการศึกษาและสํารวจสภาพปญหาในชั้นเรียนโดยการสอบถามจากครูประจําวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีเกณฑการ
ประเมินใหผานมาตรฐานรอยละ 50 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีปญหาดานการอาน ในเรื่องการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน  
อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน ดานการเขียน ในเรื่องเขียนจดหมาย
กิจธุระ  ดานการฟง การดูและการพูด  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควา จากการฟง การดู 
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และการสนทนา  ดานหลักภาษา การวิ เคราะหชนิดของคําในประโยคการจําแนกและใช คํา
ภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย และการวิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน จากปญหาท่ีกลาวมานี้
ปญหาการอานจับใจความสําคัญเปนปญหาท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยรอยละอยูท่ี 84  ผูวิจัยได
สัมภาษณหาสาเหตุท่ีทําใหผูเรียนมีปญหาดานการอานจับใจความจากครูประจําวิชา (นางอุไร  ดาราพันธ; 
นางเรไร  ศรีประเสริฐ) เก่ียวกับปญหาการอานจับใจความของนักเรียน สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญยังไม
สามารถสรุปหรือจับใจความจากเรื่องท่ีอานไดดีเทาท่ีควร  เม่ือมอบหมายงานใหจับใจความจากบทอาน 
นักเรียนมักจะคัดลอกขอความจากบทอานโดยท่ีไมสรุปเปนภาษาของตนเอง และหลายคนท่ีไมสามารถ
ระบุไดวาประเด็นสําคัญของบทอานคืออะไร  ผูแตงมีจุดมุงหมายอยางไร ท้ังนี้อาจเกิดจานักเรียนไมชอบ

อานหนังสือ จึงไมไดฝกฝนทักษะเทาท่ีควร  จากปญหาและสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาหานวัตกรรม

เพ่ือมาใชในการแกปญหาท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเพ่ือจะไดเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นๆอยาง
แทจริง โดยมุงเนนใหเรียนรูโดยการใชแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะในดานการอานจับใจความ 
 วิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานท่ีพัฒนามาจากการสอนอานแบบ SQ3R ท่ีโรบินสัน 
(Robinson, 1961: 29-30, อางถึงใน อรรถวุฒิ  ตรากิจธรกุลม 2542: 30-32) ไดเสนอไว ตอมาในป 
1984 วอลเตอร พอค (Walter Pauk) ไดเสนอแนะวิธีการสอนอานแบบ SQ4R โดยมีการเพ่ิมข้ันตอน
บันทึก (Record) หลังจากนักเรียนไดอานบทอานและเปลี่ยนข้ันตอน การทบทวน (Review) เปนข้ันตอน
ใหนักเรียนไดวิเคราะหบทอาน (Reflect) สุคนธ  สินธพานนทและคณะ (2545: 289-290) ไดให
ความเห็นไววา SQ4R เปนวิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจแนวคิดท่ีอานไดเร็วข้ึน  สามารถจับใจความ
ของเรื่องไดดี บอกรายละเอียด จดจําเรื่องท่ีอาน และสามารถทบทวนเรื่องท่ีอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยข้ันตอนของวิธีการอานแบบ SQ4R เริ่มจากใหผูอานสํารวจ (S: Survey) หรืออานเนื้อเรื่องอยาง
คราวๆเพ่ือหาจุดสําคัญของเรื่องแลวตั้งคําถาม (Q: Question) เพ่ือใหการอานเปนไปอยางมีจุดมุงหมาย
และจับประเด็นสําคัญไดถูกตอง จากนั้นผูอาน อานขอความ (R ตัวท่ี 1: Read) ในบทอานอยางละเอียด
เพ่ือคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว และใหจดบันทึก (R ตัวท่ี 2: Record) ขอมูลตางๆท่ีไดจากการ
อานในข้ัน R ตัวท่ี 1: Read โดยมุงเนนจดบันทึกในสวนท่ีสําคัญและสิ่งท่ีจําเปนโดยใชขอความอยางรัดกุม
หรือยอๆ ข้ันตอนตอมาเปนการตอบคําถามหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ (R ตัวท่ี 3: Recite) โดยผูอาน
พยายามใชถอยคําของตนเองใหมากท่ีสุด ข้ันตอนสุดทายเปนการวิเคราะห วิจารณบทอาน (R ตัวท่ี 4: 
Reflect) และแสดงความคิดเห็นสอดคลองหรือไมสอดคลอง โดยใชภาษอยางถูกตอง  วิธีการสอนอาน
แบบ SQ4R ท่ีไดรับการพัฒนาโดยวอลเตอร พอค (Walter Pauk, 1984) นี้ ทําใหนักเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการอานมาดีกวาการอานโดยไมตั้งคําถามลวงหนา ซ่ึงทําใหการอานไมมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนวา
ตองการอะไรหลังการอาน แตถามีการใชคําถามจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดจากคําถามและพยายามหา
คําตอบเม่ือครูถาม ดังนั้นการใชคําถามจึงเปนแนวทางท่ีจะใหนักเรียนอานอยูในขอบเขตท่ีตั้งไว มีผู
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชวิธีการสอนแบบ SQ4R อาทิ ยุวดี  โปธายะ (2546) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เพ่ือสงเสริมความเขาใจและความสามารถในการเขียนสรุปใจความสําคัญของนักเรียนในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความสามารในการ
เขียนสรุปใจความของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ  รัตนภัณฑ  เลิศคําฟู (2547) ไดศึกษาวิธีการสอน
แบบ SQ4R ในการสอนอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา
แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ
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ของนักเรียนไดดีข้ึน  นอกจากนั้น คริตินา  เฮตเลิรก (Kritina Hedberg 2005, อางถึงใน พรนิภา บรรจง
มณี, 2548: 13) ไดศึกษาความสามารถความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R 
กับผูเรียนชั้นประถมศึกษา 3 คน ผลการวิจัยพบวาผูเรียนท้ัง 3 คน มีความสามารถในการอานท่ีสูงข้ึนมี
การใชทักษะและกระบวนการคิดในการอานโดยการตั้งคําถาม ผูเรียนสามารถจํารายละเอียดและบทเรียน
ไดมากข้ึนหลังจากไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R เปนเวลา 6 สัปดาห  จากขอมูลขางตนพบวา
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ SQ4R มีความสามารถทางการอานสูงข้ึนและนาจะ
นํามาใชพัฒนาการอานจับใจความในวิชาภาษาไทยได ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการอานจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2559 
โดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยมีความเชื่อม่ันในนวัตกรรมนี้มาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 ปญหาการอานจับใจความสําคัญเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอตัวนักเรียนอยางมาก ทําใหนักเรียน

ไมสามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางเต็มท่ี  การอานจับใจความนับเปนพ้ืนฐานสําคัญของการอาน      

การอานมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะการอานชวยใหเราสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวและความกาวหนาไดทันการ การอานชวยเพ่ิมประสบการณ ความรู ความคิด และ

วิจารณญาณใหคนเรามีความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปญญา และความสามารถ  การอานจับใจความ

นับเปนเครื่องมือแสวงหาความรู ชวยใหประสบผลสําเร็จในการเรียนและประกอบอาชีพ  สงเสริมใหเรา

เปนผูมีความคิด ความฉลาดรอบรู อีกท้ังยังสามารถชวยพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให

เปนผูท่ีมีความสมบูรณท้ังดานจิตใจและบุคลิกภาพท่ีดี  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความของนักเรียน ใหควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถท่ีมีอยู เพ่ือใหนักเรียน

สามารถนํากระบวนการอานจับใจความไปเปนรากฐานในการพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ และใช

ความสามารถท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางสูงสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา

วิธีการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีการสํารวจแลววาใชไดผลจริง  มาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือแกปญหาการอาน

จับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            

ปการศึกษา 2559 อีกท้ังเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามเปาหมายของ

การศึกษาในยุคปจจุบัน 

คําถามการวิจัย 
 
 1.นกัเรียนมีปญหาอะไรบาง 
 2.ปญหาในชั้นเรียนท่ีสําคัญท่ีสุดคือปญหาใด 
 3.สาเหตุสําคัญของปญหาในชั้นเรียนท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
 4.วิธีการแกปญหาเปนอยางไร 
 5.วิธีการท่ีนํามาแกปญหามีความเหมาะสมหรือไม 
 6.วิธีการท่ีนําไปแกปญหามีขอดีและขอเสียอยางไร 
 8.มีนักเรียนท่ียังไมสามารถแกปญหาไดอีกหรือไม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1.เพ่ือสํารวจสภาพปญหาในชั้นเรียน 
 2.เพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอการเรียน 
 3.เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา 
 4.เพ่ือวิเคราะหแนวทางท่ีสอดคลองกับการแกปญหา 
 5.เพ่ือศึกษาผลของการนํานวัตกรรมไปใช 
 6.เพ่ือสํารวจจํานวนนักเรียนท่ียังไมสามารถแกปญหาได 
 7.เพ่ือศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ียังไมสามารถแกปญหาได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะการอานจับใจความใหสอดคลองกับท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กําหนด 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.นิยามเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับ 
  1.1 การอานจับใจความ หมายถึง การอานเพ่ือทําความเขาใจขอความหรือเนื้อเรื่องท่ี
อานโดยสามารถจับสาระสําคัญ บอกจุดมุงหมายของเรื่อง บอกขอเท็จจริงและแนวคิดของผูเขียนได 
  1.2 นักเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ หมายถึง นักเรียนท่ีมี
ผลการประเมินดานทักษะการอานจับใจความ ไมผานเกณฑมาตรฐานรอยละ 50 
  1.3 วิธีสอนแบบ SQ4R หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงผูวิจัยสังเคราะหมา
จากวิธีการสอนอานของวอลเตอร พอค (Walter Pauk) มีข้ันตอนดังนี้ 
   1.3.1 ข้ันเตรียมความพรอม 
   1.3.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
   1.3.3 ข้ันสอน 
    1) นักเรียนสํารวจ (Suervey-S)  
    2) นักเรียนตั้งคําถาม (Question-Q) 
    3) นักเรียนอานบทอานอยางละเอียด (Read-R) 
    4) นักเรียนจดบันทึก (Record-R) 
    5) นักเรียนสรุปใจความสําคัญ (Recite-R) 
    6) นักเรียนแตละกลุมรวมกันทบทวน (Reflect-R)  
   1.3.4 ข้ันสรุป   
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  1.4 การอานรอยแกว หมายถึง การอานงานเขียนประเภทความเรียง จากบทความจาก
นิตยสารสุข (Sook) ขาวในหนังสือพิมพ M2F ฉบับวันท่ี 23-27 ตุลาคม 2559 เรื่องสั้นฉันจะไมปลอยมือ
เธอ    
  1.5 การอานรอยกรอง หมายถึง การอานงานเขียนมีการบังคับรูปแบบดวยฉันทลักษณ
กลอนนิราศ เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ประชากรเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 19 
คน  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 ไดแก 
  การอานจับใจความสําคัญรอยแกว ประเภทบทความ  ขาว เรื่องสั้น และโฆษณา  
  การอานจับใจความรอยกรอง  ประเภทงานเขียนมีการบังคับรูปแบบดวยฉันทลักษณ
 กลอนนิราศ จากหนังสือเรียนพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน วิธีการสอนแบบ SQ4R 
  ตัวแปรตาม ทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในครั้งนี้ จะนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับนวัตกรรมท่ีใชพัฒนาทักษะการอานวิเคราะห 
 
1. แนวคิดที่นํามาใช 
 ผูวิจัยไดศึกษาหนังสือ เอกสาร และตําราเก่ียวกับการอานวิเคราะห แนวคิดท่ีผูวิจัยนํามาใชสรุป
ไดดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  
 1.2 ความรูเกี่ยวกับการอาน 
  1.2.1 ความหมายของการอาน 
  1.2.2 ความสําคัญของการอาน 
  1.2.3 ประเภทของการอาน 
 1.3 การอานจับใจความ 
  1.3.1 ความหมายของการอานจับใจความ 
  1.3.2 วิธีการอานจับใจความ 
  1.3.3 หลักการอานจับใจความ 
 

2. ทฤษฎีที่นํามาใช 
 2.1 การจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.1.1 ความเปนมาของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.1.2 ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R 
  2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.1.4 ประโยชนของวิธีการสอนแบบ SQ4R 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. แนวคิดที่นํามาใช 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาหนังสือ เอกสาร และตําราเก่ียวกับการอานวิเคราะห แนวคิดท่ีผูวิจัยนํามาใชสรุป
ไดดังนี้ 
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1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  

 ทําไมตองเรียนภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 
วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเปนสื่อ
แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เปนสมบัติล้ําคาควรแก
การเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 
 เรียนรูอะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง 
  การอาน  การอานออกเสียงคํา  ประโยค   การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิดตางๆ   
การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ  และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งท่ีอาน  เพ่ือนําไป 
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 
  การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบ
ตางๆ ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตางๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วิเคราะหวิจารณ  และเขียนเชิงสรางสรรค  
  การฟง การดู และการพูด  การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก   พูดลําดับเรื่องราวตางๆ  อยางเปนเหตุเปนผล  การพูดในโอกาสตางๆ  ท้ังเปนทางการ
และไมเปนทางการ  และการพูดเพ่ือโนมนาวใจ  
  หลักการใชภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  การใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต งบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของ
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  
  วรรณคดีและวรรณกรรม วิ เคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูล 
แนวความคิด คุณคาของงานประพันธ  และความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห บท
รองเลนของเด็ก เพลงพ้ืนบานท่ีเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทย ซ่ึงไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  
คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา เพ่ือให
เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ  ในบรรพบุรุษท่ีไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 



8 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  สาระท่ี ๑    การอาน 
  มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ 
 แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน      
  สาระท่ี ๒    การเขียน  
  มาตรฐาน ท ๒.๑   ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
 เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง  
 มีประสิทธิภาพ                   
  สาระท่ี ๓    การฟง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
 ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  สาระท่ี ๔    หลักการใชภาษาไทย 
  มาตรฐาน  ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของ ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               
  สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน  ท ๕.๑   เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
                                  
คุณภาพผูเรียน 
 จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตองและเขาใจ   
ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องท่ีอานได   วิเคราะหวิจารณเรื่องท่ีอาน  แสดงความคิดเห็น
โตแยงและเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน  เขียน
กรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่งท่ีอาน สังเคราะห  ประเมินคา  
และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรูทางอาชีพ  
และ  นําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน 
  เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ  โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค   ยอความ
จากสื่อท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหาร
ตางๆ  เขียนบันทึก  รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศใน
การอางอิง   ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ   ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี   รวมท้ังประเมินงาน
เขียนของผูอ่ืนและนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
  ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู  มีวิจารณญาณในการเลือก
เรื่องท่ีฟงและดู  วิเคราะหวัตถุประสงค  แนวคิด  การใชภาษา  ความนาเชื่อถือของเรื่องท่ีฟงและดู  
ประเมินสิ่งท่ีฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ท้ังท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการโดยใชภาษาท่ีถูกตอง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแยง  โนมนาว  และ
เสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล  รวมท้ังมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด 
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  เขาใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและ
กลุมคําสรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค   แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท   
ใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง  วิเคราะห
หลักการ  สรางคําในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน  วิเคราะห
และประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส   
  วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบื้องตน รูและ
เขาใจลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบาน  เชื่อมโยงกับการเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและวิถีไทย   ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  และนําขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๔-ม.๖ 

 

 

 

 

 

๑. อานออกเสียงบทรอยแกว   และ     

บทรอยกรองไดอยางถูกตอง  ไพเราะ 

และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน   

การอานออกเสียง ประกอบดวย 

- บทรอยแกวประเภทตางๆ เชน บทความ      

นวนิยาย และความเรียง 

- บทรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน 

ราย  และลิลิต 

๒. ตีความ แปลความ และขยายความ
เรื่องท่ีอาน 

การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
- ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและ
แหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น  
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบาน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คําบรรยาย 
- คําสอน      
- บทรอยกรองรวมสมัย       

๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอาน                    
ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล 
๔.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 
และประเมินคาเพ่ือนําความรู 
ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต 
๕. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น
โตแยงกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิด
ใหมอยางมีเหตุผล 
๖.  ตอบคําถามจากการอานประเภท
ตางๆ  ภายในเวลาท่ีกําหนด 
๗.  อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิดผังความคิด บันทึก ยอความ และ
รายงาน 
๘. สังเคราะหความรูจากการอาน        
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เรียนรูตางๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ 

- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              
- คําขวัญ     

 ๙. มีมารยาทในการอาน มารยาทในการอาน 

 
 1.2 ความรูเกี่ยวกับการอาน 
      1.2.1ความหมายของการอาน 
 การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ รับรูและ
เขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณโดยแปลออกมาเปนความหมายท่ีใชสื่อความคิดและความรู
ระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใหเปนประโยชน
ได วรรณี โสมประยูร (2542 : 121) สอดคลองกับบันลือ พฤกษะวัน (2532 : 2) สรุปความหมายของการ
อานไววา การอานหมายถึง การแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูด สื่อความหมาย ถายโยงความคิด ความรู 
จากผูเขียนถึงผูอาน ทําใหเขาใจความหมายในการสื่อความและพัฒนาการคิด  นอกจากนี้ การอานยังเปน
การถายทอดความคิดจากหนังสือของผูประพันธไปยังผูอาน ผูประพันธตองการใหผูอานไดใชความคิด 
ความรูสึกของตนสามารถตีความของหนังสือได (เปลื้อง ณ นคร, 2544)  
 สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมองท่ีสามารถรับรูและเขาใจความหมายของคํา
หรือสัญลักษณ โดยแปลออกมาเปนความหมาย  ใชสื่อความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานให
เขาใจตรงกัน ข้ึนอยูกับประสบการณของผูอาน และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้นๆ ไปใชใหเปน
ประโยชนได 
 
      1.2.2 ความสําคัญของการอาน 
  การอานมีความสําคัญในการนําไปใชเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม โดยเฉพาะในระดับ
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
  หนวยงานและนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวสอดคลองกัน ไดแก 
กรมวิชาการ (2546: 1) กลาวถึง ความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะท่ีสําคัญจําเปนตองเนน
ฝกฝนใหผูเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหผูอานสรางความหมายหรือ
พัฒนาการวิเคราะห ตีความ และทําความเขาใจกับเรื่องท่ีอาน ซ่ึงตรงกับกับ บันลือ พฤกษะวัน (2543: 
28)  ฉวีวรรณ คูหาภินันท (2542: 3) และ วรรณี โสมประยูร (2542 : 121) ไดกลาวถึง ความสําคัญของ
การอานไววา การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ รับรู
และเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณโดยแปลออกมาเปนความหมายท่ีใชสื่อความคิดและความรู
ระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใหเปนประโยชน
ได 
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 ดังนั้น การอานจึงมีความจําเปนท่ีตองฝกใหเกิดความชํานาญ เพ่ือสะสมประสบการณทําใหเกิด
ความคิดท่ีกวางขวาง เขาใจเรื่องท่ีอานไดรวดเร็วและถูกตอง ชวยเพ่ิมพูนความรูความคิด สงเสริม ใ ห เ กิ ด
การพัฒนาชีวิตท่ีดีงาม และยังชวยประสานความรูของมนุษย ทุกชาติทุกภาษาเขาดวยกัน ทําให เกิดการ
พัฒนาสิ่งท่ีเปนประโยชนมากมาย 
      1.2.3 ประเภทของการอาน 
  ลาวัณย สังขพันธานนท และคณะ (2549 : 18-21) ไดแบงประเภทของการอาน
ออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การจําแนกประเภทตามลักษณะการอาน แบงได 2 ประเภท คือ 
  1.1 การอานออกเสียง หมายถึง การอานโดยวิธีการเปลงเสียงออกมาเปนถอยคําหรือ
เสียงแลวถายทอดเสียงออกมาเปนความคิด 
  1.2 การอานในใจ คือ การอานท่ีถายทอดตัวอักษรออกมาเปนความคิดโดยตรง การอาน
ในใจเปนเรื่องท่ีตองอาศัยทักษะและความชํานาญ ผสมผสานกับการหม่ันฝกฝนตนเองเพ่ือกอใหเกิดความ
ชํานาญในการอาน ทักษะท่ีสําคัญในการอานในใจ ไดแก ทักษะการอานไดเร็วและทักษะการเขาใจ
ความหมาย ทักษะในการอานเร็ว เปนเรื่องของกลไกการอานหรือการเคลื่อนไหวของสายตา ทักษะการ
เขาใจความหมาย เปนหัวใจสําคัญของการอาน เพราะหากมีระดับความเร็วในการอานดีแตไมสามารถ
เขาใจเนื้อความของสิ่งท่ีอานได การอานก็จะไมประสบผลสําเร็จ การท่ีผูอานจะเขาใจความหมายของสิ่งท่ี
อานไดจะตองมีพ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ คือ 
   1.2.1 ความรูพ้ืนฐานเรื่องคําและไวยากรณ ไดแก การรูจักความหมายของ
คําศัพทหนาท่ีของคําและประโยค 
   1.2.2 การรูจักยอหนาหรือปริเฉท (Paragraph) ผูอานมีความจําเปนตองรู
ความสําคัญของการยอหนา เพราะในแตละยอหนาจะมีใจความสําคัญ (Main Idea) หนึ่งยอหนาจะแสดง
ประโยคใจความสําคัญไวหนึ่งประโยค เรียกวา ประโยคหลัก (Topic Sentence) จากนั้นจะใชประโยค
พลความ(Supporting Sentence) เปนประโยคเสริมเพ่ืออธิบายหรือขยายความตามปกติใจความสําคัญ
ของแตละยอหนาสวนมากจะปรากฏท่ีตนหรือตอนทายของยอหนาหรืออาจปรากฏท่ีตอนกลางของยอ
หนาก็ไดหนึ่งยอหนาจะมีใจความสําคัญเพียงหนึ่งใจความเทานั้น 
   1.2.3 ภูมิหลังและประสบการณของผูอาน ผูอานท่ีมีประสบการณไดพบเห็น
หรือไดคุนเคยกับเหตุการณหรือเรื่องราวนั้น ๆ จะทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวท่ีอานไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2. การจําแนกประเภทตามวิธีการอาน แบงได 5 ประเภท คือ 
  2.1 การอานอยางคราว ๆ เปนวิธีการอานท่ีจะใชเม่ือตองการสํารวจวาจะอานหนังสือ
นั้นตอไปโดยละเอียดหรือไม การอานอยางคราว ๆ จะอานเพียงชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงสารบัญ คํานํา หรือเปน
การอานเพียงบางตอนเพ่ือดูจํานวน การอานเพ่ือสังเกตเนื้อหา หรือการอานเพ่ือดูดรรชนี คนหาหัวขอท่ี
ตองการวามีหรือไม 
  2.2 การอานแบบตรวจตรา เปนวิธีการอานละเอียดในขอความท่ีตองการรู เปนการอาน
เพ่ือเก็บขอมูล คือ การอานหนังสือในหัวขอเรื่องเดียวกันจากหนังสือหลาย ๆ เลมเพ่ือเปรียบเทียบและ
คัดเลือกกอนจะสรุปและนําสวนท่ีตนเองตองการมาใช นิยมใชกันมากในการอานเพ่ือการทํารายงานการ
ทําวิจัย การคนควาหรือการทําวิทยานิพนธ 
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  2.3 การอานแบบศึกษาคนควา เปนการอานอยางละเอียดถ่ีถวนตั้งแตหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย เพ่ือใหรูเนื้อหาอยางละเอียดลึกซ้ึงทุกข้ันตอน และเก็บแนวคิดเพ่ือสรุปสาระสําคัญของ
เนื้อความท้ังหมด 
  2.4 การอานเชิงวิเคราะหหรือการอานตีความ เปนวิธีการอานท่ีตอเนื่องจากวิธีการอาน
แบบศึกษาคนควา คือการอานอยางละเอียดใหไดใจความครบถวน แลวจึงแยกแยะสวนประกอบออกให
ไดวาสวนตาง ๆ นั้นมีความหมายและความสําคัญอยางไร 
  2.5 การอานโดยใชวิจารณญาณ คือ การอานโดยสอดแทรกการวิพากษวิจารณของ
ผูอานไปดวย โดยผูอานจะตองมีความรู พ้ืนฐานมาก และตองอาศัยเทคนิคการอานทุกวิธีอยางมี
ประสิทธิภาพแลวจึงเกิดการสรุปประมวลเปนความคิดรวบยอด สามารถวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและ
ถูกตอง 
 สรุปไดวา ประเภทของการอานจําแนกไดตามลักษณะการอาน และวิธีการอานซ่ึงข้ึนอยูกับ
จุดประสงคของผูอาน 
 
 1.3 การอานจับใจความ 
    1.3.1 ความหมายของการอานจับใจความ 
 สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2539 : 88) ไดใหความหมายของการอานจับใจความและแบงลําดับข้ัน
ของการอานได 4 ข้ัน คือ 
  1. การแปลความของสัญลักษณท่ีปรากฏในสาร 
  2. การทําความเขาใจความหมายของคํา ประโยค และขอความ 
  3. การจับใจความสําคัญและแนวคิดของผูเขียน 
  4. กระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีทําความเขาใจสัญลักษณ 
 จากลําดับข้ันท้ังสี่ จะเห็นวาผูอานตองทําความคุนเคยกับสัญลักษณท่ีผูเขียนไดกําหนดข้ึน 
ตอจากนั้นผูอานจะตอบสนองดวยการทําความเขาใจความหมาย แลวจึงใชความคิดของตนชวยตัดสินใจ
ในการเลือกใจความสําคัญของเรื่อง ในข้ันนี้ผูอานจะทําความรูจักความคิดของผูเขียน โดยอาศัยการแปล
ความของภาษาท่ีปรากฏเปนสัญลักษณ หากจะเปรียบเทียบก็มีลักษณะคลายกับเปนการแปลความคิด
ของผูเขียนมาสูกระบวนการคิดของผูอาน ซ่ึงจะตรงกันหรือไมนั้นข้ึนอยูกับพ้ืนฐานทางภาษาของท้ังสอง
ฝาย สําหรับข้ันสุดทายเปนกระบวนการคิดของผูอานในขณะท่ีทําความเขาใจสัญลักษณผูอานจะมี
ความคิดอยางไรรับไวไดมากหรือนอย ในข้ันนี้จึงมักตองมีการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบทําการวัดผล
ตามวัตถุประสงคของการอานตอไป 
  ลําดับข้ันของการอานจับใจความ  การอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน เปนการทํางาน
ระหวางการมองเห็นการไดยิน และการแปลความของสมอง ดังนั้น ทักษะการอานข้ันพ้ืนฐานจึงเก่ียวของ
กับลําดับข้ันของการคิด นักจิตวิทยาการอานไดนําหลักของ B.S Bloom มาประยุกตใชในการกําหนด
วัตถุประสงคของการอาน มี 6 ข้ัน คือ จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาผูท่ีมีทักษะ
การอานข้ันพ้ืนฐานจําเปนตองมีพฤติกรรมการอานท้ัง 6 ข้ันนี้จึงจะถือวาเปนผูบรรลุเปาหมายของการ
อาน 
  ข้ันท่ี 1 จํา เปนข้ันเริ่มแรกของการอานท่ีสมองจะตองจําเรื่องราวใหไดจําความหมาย
ของคํา ใหคําจํากัดความของคํายาก จําชื่อตัวละครและเหตุการณสําคัญ การท่ีครูจะรูวานักเรียนมี
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ความจําเรื่องท่ีอานไดมากหรือนอย ก็ใชวิธีการตั้งคําถามเรื่องท่ีอาน หรืออาจใหสะกดคําบอกความหมาย 
และบอกคําจํากัดความ  
  ข้ันท่ี 2 เขาใจ เปนข้ันท่ีนักเรียนสามารถเลาเรื่องท่ีอานดวยคําพูดของตนได เขาใจ
ความคิดถอยคํา ประโยค และขอความท่ีใหคติสอนใจ สรุปเรื่องเปนมโนทัศนโดยใชคําพูดของตน ดังนั้น 
การท่ีครูจะประเมินวานักเรียนมีความเขาใจมากหรือนอยควรตั้งเปนคําถามดวยการใหเลาเรื่อง สรุปเรื่อง 
และเรียงลําดับเหตุการณของเรื่อง 
  ข้ันท่ี 3 นําไปใช เปนข้ันท่ีนักเรียนควรมีการฝกนําถอยคํา ประโยค และเหตุการณท่ีได
จากการอานไปใชแกปญหาในสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมหรือนําไปใชแกปญหาในวิชาอ่ืน ๆ ดังนั้น 
คําถามท่ีใชจึงมักจะกําหนดเปนสถานการณใหนักเรียนพิจารณาในการนําความรูมาใชประโยชน 
  ข้ันท่ี 4 วิเคราะห เปนข้ันท่ีใหนักเรียนแยกองคประกอบยอยของแนวคิดท่ีไดจากการ
อาน การรูจักแยกความหมายของคําท่ีมีความหมายหลายอยาง สามารถบอกไดวาองคประกอบใดมี
ความสัมพันธกันหรือไมเก่ียวของกันเลย 
  ข้ันท่ี 5 สังเคราะห เปนข้ันท่ีใหนักเรียนรูจักสรุปแนวคิดของเรื่อง คนหาลักษณะโครง
เรื่องท่ีคลายคลึงกับเรื่องท่ีเคยอาน สุภาษิตหรือคําพังเพยท่ีมีความหมายเปรียบเทียบแลวใกลเคียงกัน อีก
ท้ังยังสามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมือนกันและตางกันไดดวย 
  ข้ันท่ี 6 ประเมินคา เปนข้ันสูงสุดของการคิดท่ีใหนักเรียนรูจักตัดสินเรื่องท่ีอานวาอะไร
คือสวนท่ีเปนจริง และอะไรคือสวนท่ีเปนเท็จ พิจารณาและคนหาคุณคาท่ีปรากฏในเรื่อง ไดแก ความรัก 
ความกตัญู ความซาบซ้ึง และยังรวมไปถึงความเปนเหตุเปนผลดวยเปนการฝกใหนักเรียนรูจักสังเกตการ
ใชถอยคํา การบรรยายท่ีทําใหเกิดภาพพจน ตลอดจนความประทับใจอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการอานเรื่องสรุป 
การอานจับใจความเปนการอานท่ีเก่ียวของกับการคิด 6 ข้ัน คือ จํา  เขาใจ การนําไปใช วิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินคา ครูจึงควรฝกใหนักเรียนใชความคิดท้ัง6 ข้ัน นอกจากนั้นควรจะฝกทักษะ
พิเศษในการอานใหกับนักเรียนดวย จึงจะถือวาเปนการสอนการอานจับใจความท่ีสมบูรณ 
  สรุป การอานจับใจความเปนการอานท่ีเก่ียวของกับการคิด 6 ข้ัน คือ จํา 
เขาใจ การนําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ครูจึงควรฝกใหนักเรียนใชความคิดท้ัง 
6 ข้ัน นอกจากนั้นควรจะฝกทักษะพิเศษในการอานใหกับนักเรียนดวย จึงจะถือวาเปนการสอน 
การอานจับใจความท่ีสมบูรณ 
     1.3.2 วิธีการอานจับใจความ 
  การอานจับใจความท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นักเรียนจะตองสามารถจับใจความไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง ซ่ึงจะตองมีกลวิธีในการอานเพ่ือจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได คือครั้งแรกให
อานผานๆไปกอน เพ่ือใหรูวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง ตอไปจึงอานใหละเอียด 
ทํา ความเขาใจเนื้อเรื่องใหชัดเจน แลวตอบคํา ถามสั้นๆ ทดสอบความเขาใจและสุดทายจึงเรียบเรียง
ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องดวยตนเอง สวนเรื่องท่ีนํา มาใหนักเรียนฝกอานจับใจความ ควรเปนเรื่องท่ี
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและความสามารถของนักเรียน ครูควรแนะใหนักเรียนรูวาใจความสําคัญของ
เรื่อง มักอยูบรรทัดแรกๆ หรืออยูตอนสรุปทายเรื่อง ครูควรตั้งคํา ถาม เปนตอน ๆ ใหนักเรียนอาน
ขอความเพ่ือหาคํา ตอบ และฝกใหเลาเรื่องยอ ฝกใหสรุปความวาในเรื่องกลาวถึงใคร ทํา อะไร ท่ีไหน 
อยางไร ทํา ไมและเกิดผลอยางไร แลวเขียนบันทึกยอไว การอานจับใจความตองฝกตั้งแตชั้น
ประถมศึกษา ฝกอยางตอเนื่อง ฝกใหถูกวิธีตั้งแตทานั่งตองนั่งในทาสบาย หลังไมงอ เคลื่อนสายตาจากจุด
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ท่ีสายตาจับตัวหนังสือตอไปเรื่อยๆ พยายามลดการมองยอนกลับ ศึกษาคําศัพทเพ่ิมข้ึน หัดจับประเด็น
สําคัญท่ีอาน มีการบันทึกผลการอานทุกครั้ง เพ่ือเสริมแรงในการอาน 
  กลาวโดยสรุปการอานจับใจความ มีความสําคัญตอการอานหนังสือทุกประเภทเปน
พ้ืนฐานในการทํา ความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน การอานจับใจความตองฝกตั้งแตเด็ก ครูตองแนะนํา ให
นักเรียนรูจักกลวิธีในการจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานในแตละตอน รูจักตอบคํา ถามตั้งคํา ถาม การ
คนหาศัพท การเรียงลํา ดับเหตุการณ และท่ีสําคัญตองมีสมาธิในการอานและฝกฝนอยูเสมอ จึงจะทํา ให
การอานจับใจความไดผลดี 
     1.3.3 หลักการอานจับใจความ 
  การอานจับใจความเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคนั้น จะตองมีหลักเกณฑในการอานคืออาน
เรื่องราวท้ังหมดใหเขาใจ จับใจความสําคัญของแตละตอน แลวตั้งคํา ถามสั้น ๆ วาใครทํา อะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร แลวสรุปใจความสําคัญของทุกๆตอน และขยายความในคํา ตอบเม่ือตองการรายละเอียด สวนการ
อานจับใจความจะใหไดผลนั้น นักเรียนตองมีความรู พ้ืนฐานในการอานตองเขาใจความหมายของคํา ตอง
มีสมาธิในการอาน มีสุขภาพกายและจิตใจดี และตองมีการฝกฝนอยูเสมอดังท่ี จรวยพร ธรนินทร (2529: 
21) ไดใหหลักการอานจับใจความไววา ตองใหนักเรียนรูจักคํา ศัพทใหมๆ เพ่ือใหเกิดความพอใจและให
นักเรียนรูจักความหมายของคํา อยางแตกฉานจะทํา ใหนักเรียนอานหนังสือไดอยางกวางขวาง เขาใจเนื้อ
เรื่องและจับประเด็นไดนอกจากนี้ วนิดา โสภาภัณฑ (2530: 19) และพูนศรี เชิดชัย (2531: 14) ไดให
หลักการอาน 
จับใจความไวสอดคลองกันวา นักเรียนตองรูจุดมุงหมายในการอาน ประการสําคัญตองพยายามจับ
ใจความสําคัญของเรื่องใหไดรูแนวคิดของเรื่องวาเปนอยางไร และตองฝกอานจับใจความอยูเสมอๆ จะ
ชวยใหอานไดรวดเร็วข้ึน  
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 2.1 การจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.1.1 ความเปนมาของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  วิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานท่ีพัฒนามาจากการสอนอานแบบ SQ3R ท่ี
โรบินสัน (Robinson, 1961: 29-30, อางถึงใน อรรถวุฒิ  ตรากิจธรกุลม 2542: 30-32) ไดเสนอไววา 
การอานแบบ SQ3R นี้ เปนวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ ผูอานสามารถจับใจความของเรื่องไดดี และ
ยังชวยใหผูอานสามารถคาดเดาเรื่องจากท่ีอาน เขาใจแนวคิดของเรื่องท่ีอานไดรวดเร็ว และจดจําเรื่อง
ตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องท่ีอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ศิริพร  ลิมตระการ (2534: 15-16) ไดเสนอ
วิธีการสอนแบบ SQ3R ของโรบินสันวา มีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจ (S: Survey) เปนการอานอยางรวดเร็ว สํารวจความคิดท่ัวๆไป 
  ข้ันตอนท่ี 2 การถาม (Q: Question) ใหตั้งคําถามตัวเองเก่ียวกับเรื่องนั้น 
  ข้ันตอนท่ี 3 การอาน (R: Read) เปนการอานอยางมีจุดมุงหมาย อานเพ่ือหาคําตอบ
ตามท่ีตั้ง ไว โดยมุงหารายละเอียดใหเกิดความกระจางชัดเจน 
  ข้ันตอนท่ี 4 การจํา (R: Recite) ใหยอเรื่องราวท่ีสําคัญโดยใชคําพูดของตัวเองซ่ึงจะทํา
ใหเขาใจสิ่งท่ีอานดีข้ึน 
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  ข้ันตอนท่ี 5 การทบทวน (R: Review) การพยายามทบทวนเรื่องท่ีอาน เพ่ือรวบรวม
ความคิด 
  ตอมาในป 1984 วอลเตอร พอค (Walter Pauk) ไดเสนอแนะวิธีการสอนอานแบบ 
SQ4R โดยมีการเพ่ิมข้ันตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนไดอานบทอานและเปลี่ยนข้ันตอน การ
ทบทวน (Review) เปนข้ันตอนใหนักเรียนไดวิเคราะหบทอาน (Reflect) สุคนธ  สินธพานนทและคณะ 
(2545: 289-290) ไดใหความเห็นไววา SQ4R เปนวิธีการท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจแนวคิดท่ีอานไดเร็วข้ึน  
สามารถจับใจความของเรื่องไดดี บอกรายละเอียด จดจําเรื่องท่ีอาน และสามารถทบทวนเรื่องท่ีอานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.1.2 ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R 
  สุคนธ  สินธพานนท (2545: 287-291) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
สรุปไดวาเปนการอานอยางคราวๆ เพ่ือใหไดคําตอบดังท่ีตั้งไว ลักษณะการสอนจะเนนใหผูเรียนไดศึกษา
ดวยตนเอง แตความชํานาญจะข้ึนอยูกับการฝกฝนและความรูเดิมของผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตองตระหนัก
ถึงความรูเดิมของผูเรียนหรือจะตอง มีการปูพ้ืนฐานเดิมใหกับผูเรียนกอนท่ีจะถึงบทเรียน และผูสอน
จะตองคํานึงดวยวาการอานเปนการอานเพ่ือหาเนื้อหาสาระ มิใชสนใจท่ีตัวภาษา  รัตนภัณฑ  เลิศคําฟู 
(2547: 30) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปไดวา วิธีการสอนอานแบบ SQ4R เปน
วิธีการสอนประเภท การสอนอานเพ่ือสื่อสาร ถึงแมการสอนจะเนนทักษะการอาน แตผูสอนจะตองสอน
แบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ประกอบดวย การฟง การพูด การอาน และการเขียน  พรนิภา  
บรรจงมณี (2548: 5) ไดกลาวถึงความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปไดวา เปนวิธีการอานท่ี
ดําเนินการตามข้ันตอน 6 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก ข้ันสํารวจข้ันแรกท่ีครูใหผูเรียนสํารวจชื่อเรื่อง หัวเรื่อง 
และหัวขอยอยอยางคราวๆ ข้ันตั้งคําถาม เปนข้ันท่ีผูเรียนตั้งคําถามกอนการอาน ทําใหการอานมีจุดหมาย 
ข้ันอานผูเรียนจะอานบทอานอยางละเอียดตั้งแตตนจนจบ หลังจากนั้นบันทึกขอความ ใจความหลักและ
ขอความสําคัญ แลวนํามาเขียนสรุปใจความสําคัญ และนําความรูมาเชื่อมโยงกับความรูท่ีมีอยู 
  จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา วิธีการแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอยางมีข้ันตอน เปน
วิธีการสอนอานอยางคราวๆ โดยใชคําถามเปนตํากําหนดจุดมุงหมายในการอาน ลักษณะการสอนจะเปน
ลักษณะการสอนเพ่ือการสื่อสาร เพราะในข้ันตอนของการอานแบบ SQ4R จะประกอบดวย การฟง การ
พูด การอาน และการเขียน เปนการอานเพ่ือเนื้อหาสาระ มิใชสนใจท่ีตัวภาษา ผูสอนจึงตองตระหนักถึง
ความรูเดิมของผูเรียนดวย 
  2.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  สุคนธ  สินธพานนทและคณะ (2545: 289-290) ไดเสนอการจัดกิจกรรการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R วาประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนข้ันท่ีจัดทําบรรยากาศใหรูสึกสบาย  ไมเครงเครียด  เสนอ
สิ่งเราเพ่ือใหผูเรียนพรอมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม การเสนอเนื้อหาใหมสําหรับการอาน ผูสอนอาจ
กําหนดใหผู เรียนเตรียมมาเองหรือผูสอนจะเปนผูสอนจะเปนผูจัดเตรียมก็ได  เพราะการสอนมี
วัตถุประสงคใหผูอานไดนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน เพราะฉะนั้นสื่อท่ีนํามาใชเปนของจริง(Authentic  
Materials)  อาทิ  ใบโฆษณา  ขาว  จดหมาย  ใบสมัครงาน  จุลสาร  ฯลฯ 
  2. ข้ันสอน ซ่ึงกระทําการสอนตามระบบของวิธีการสอนแบบ SQ4R   มี 6 ข้ันตอน  คือ 
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   2.1  Survey  (S)  อานอยางคราว ๆ เพ่ือหาจุดสําคัญของเรื่อง  การอานในข้ัน
นี้ไม ควรใชเวลานานเกินไป การอานคราว ๆ จะชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิดตาง ได 
   2.2 Question (Q) การตั้งคําถาม  จะทําใหผูอานมีความอยากรูอยากเห็น ดังนี้
จึงเพ่ิมความเขาใจในการอานมากยิ่งข้ึน คําถามจะชวยใหผูอานระลึกถึงความรูเดิมท่ีมีอยูเก่ียวกับเรื่องท่ี
อาน  คําถามจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็ว  และท่ีสําคัญก็คือ  คําถามจะตองสัมพันธกับเรื่องราวท่ี
กําลังอานในเวลาเดียวกันก็ควรจะตองถามตัวเองดูวาใจความสําคัญท่ีผูเขียนกําลังพูดถึงอยูนั้นคืออะไร  
ทําไมจึงสําคัญ  สําคัญอยางไร  และเก่ียวของกับอะไรหรือใครบาง  ตอนไหนและเม่ือไร  อยางไรก็ตาม
ควรพยายามตั้งคําถามใหไดเพราะจะชวยใหการอานในข้ันตอไปเปนไปอยางมีจุดมุงหมายและสามารถจับ
ประเด็นสําคัญไดถูกตองไมผิดพลาด 
   2.3 Read (R) การอานขอความในบทหรือตอนนั้น ๆซํ้าอยางละเอียดและใน
ขณะเดียวกัน ก็คนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีไดตั้งไว ในข้ันนี้จะเปนการอานเพ่ือจับใจความและจับ
ประเด็นสําคัญ ๆ โดยแทจริง ขณะท่ีกําลังอานอยูถานึกคําถามไดอีกก็อาจใชวิธีจดบันทึกไวในท่ีวางริมหนา
หนังสือกอนแลวตั้งใจอานตอไปจนกวาจะไดรับคําตอบท่ีตองการ 
   2.4 Record (R)  ใหผูเรียนจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีไดอานจากข้ันตอนท่ี  3  
โดยมุงจดบันทึกในสวนท่ีสําคัญและสิ่งท่ีจําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุมหรือยอ ๆ ตามความเขาใจของ
ผูเรียน 
   2.5 Recite (R)  ใหผูเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายามใชภาษาของ
ตนเองถายังไมแนใจในบทใดหรือตอนใดใหกลับไปอานซํ้าใหม 
   2.6 Reflect (R)  ใหผูเรียนวิเคราะห  วิจารณ  บทอานท่ีผูเรียนไดอานแลว
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองหรือความคิดเห็นไมสอดคลอง บางครั้งอาจ
ขยายความสิ่งท่ีไดอานโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอานกับความรูเดิมโดยใชภาษาอยางถูกตอง 
  3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
  เม่ือจบข้ันตอนการสอนแบบ  SQ4R   แลวถาผูสอนจะตองมีการวัดผลและประเมินผล
วาผูเรียนไดความรูตามจุดประสงคหรือไม  เปนการประเมินความสามารถเพ่ือนําผลมาพัฒนาผูเรียนและ
ชวยผูท่ีเรียนออน  โดยอธิบายเพ่ิมเติม  ใหแบบฝกมากข้ึน  หรือสําหรับผูท่ีเรียนดีก็อาจจะใหแบบฝกเสริม
ใหมีทักษะเพ่ิมข้ึนอีกก็ได   
  สนญา  พลีดี (2548: 10-11) ไดเสนอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบ SQ4R วา
ประกกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  3.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน หมายถึง ข้ันสรางหรือเสนอสิ่งเราเพ่ือใหนักเรียนพรอมท่ีจะ
เรียนบทเรียนใหม 
  3.2 ข้ันสอน นักเรียนศึกษาใบความรู ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนรู ตาม
ข้ันตอนการสอนดวยวิธี SQ4R  
   3.2.1  Survey  (S) หมายถึง ข้ันท่ีนักเรียนอานเนื้อหาในใบความรู ใบงาน 
หรือเอกสารประกอบการเรียนรู  เพ่ือหาใจความสําคัญของเรื่อง โดยใชเวลาประมาณ 1-5 นาที หลังจาก
นั้นครูและนักเรียนจะอภิปรายรวมกันถึงใจความสําคัญของเรื่องแลวใหนักเรียนเขียนลงในแบบบันทึก
กิจกรรม SQ4R 
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   3.2.2 Question (Q)  หมายถึง ข้ันท่ีใหนักเรียนอานเนื้อหาในใบความรู ใบงาน 
และเอกสารประกอบการเรียนรูโดยคําถามจะไดมาจากใจความสําคัญท่ีเขียนไวและครูจะเปนผูแนะนําใน
กรณีท่ีนักเรียนมีปญหาในการตั้งคําถาม ครูทําการสุมเลือกนักเรียนแลวถามเก่ียวกับคําถามท่ีนักเรียนตั้ง
ไว จากนั้นใหนักเรียนคนอ่ืนๆ แสดงความคิดเห็นรวมกันแลวเขียนคําถามลงในแบบบันทึกกิจกรรม SQ4R 
   3.2.3 Read (R)  หมายถึงข้ันท่ีนักเรียนอานขอความในใบความรู ใบงาน และ
เอกสารประกอบการเรียนรูนั้นซํ้าอยางละเอียด เพ่ือคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไวหรือหาลําดับ
ข้ันตอนและวิธีการนําไปปฏิบัติการทดลอง โดยครูและนักเรียนจะอภิปรายรวมกันเก่ียวกับคําตอบ หรือ
ลําดับข้ันตอนในการทดลองหลังจากท่ีนักเรียนอานเสร็จแลว 
   3.2.4 Record (R) หมายถึงข้ันท่ีนักเรียนทําการจดบันทึกขอมูลตางๆท่ีไดจาก
การอานในข้ันตอนท่ี 2.3 โดยเปนการเขียนคําตอบเพ่ือตอบคําถามท่ีตั้งไวในข้ันตอนท่ี 2.2 และมุงเนนการ
จดบันทึกในสวนท่ีสําคัญและสิ่งท่ีจําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุม หรือยอตามความเขาใจของนักเรียน
เอง หรือเปนการจดบันทึกผลจากการปฏิบัติการทดลองตามใบงาน 
   3.2.5 Recite (R) หมายถึง ข้ันท่ีนักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) เพ่ือสรุปใจความสําคัญของเรื่องจากการอานใบความรู ใบงาน และเอกสารประกอบการ
ทดลอง หรือเปนการสรุปผลการทดลองจาการปฏิบัติการทดลองตามใบงาน 
   3.2.6 Reflect (R) หมายถึง ข้ันท่ีนักเรียนสะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน
การนําขอมูลหรือความรูท่ีไดจาการอานนั้นเชื่อมโยงเขากับความรูท่ีตนมีอยูเดิมแลว 
  3.3 ข้ันสรุปและประเมินผล หมายถึง ข้ันท่ีนักเรียนรวมกันสรุปเพ่ือตรวจสอบความรู 
ความเขาใจของตนเองจากการอาน 
 จากการศึกษาแนวคิดและการจัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยไดสังเคราะหข้ันตอน
การจัดการเรียนรูดังนี้ 
  1.  ข้ันเตรียมความพรอม จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน 
พรอมท้ังชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  2.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องท่ีอาน 
เชนใหดูภาพท่ีสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน เกมทางการศึกษา การใชคําถาม 
  3. ข้ันสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ 
1) นักเรียนสํารวจ (Survey-S) บทอานและอานเนื้อเรื่องอยางคราวๆ 2) นักเรียนตั้งคําถาม (Question-
Q) จากบทอาน 3) นักเรียนอานบทอานอยางละเอียด (Read-R) และคนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีตั้งไว 
4) นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ขอมูลตางๆท่ีไดรับจากการอานโดยบันทึกตามความเขาใจของตนเอง 
พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามท่ีตั้งไว 5) นักเรียนสรุปใจความสําคัญ (Recite-R) โดยใชภาษาของ
ตนเองและ 6) นักเรียนแตละกลุมรวมกันทบทวน (Reflect-R) วิเคราะห วิจารณบทอานแสดงความ
คิดเห็น ครูทบทวนคําถามและคําตอบท่ีไดจากบทอาน หากขอมูลท่ีสําคัญหายไปใหนักเรียนกลับไปอาน
ซํ้า 
  4. ข้ันสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูท้ังดานเนื้อเรื่องและวิธีการอาน ครู
ตรวจสอบผลการเรียนรูดวยคําถาม 
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  2.1.4 ประโยชนของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
  จิตรา  ชัยอมฤต (2539: 25) มีความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปไดวา
วิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนอานท่ีชวยพัฒนาความสามารถการอานจับใจความไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนวิธีท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดวางแผน  สําหรับสุคนธ  สินธพานนทและคณะ (2545: 290) 
กลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ  SQ4R  นี้ทําใหผูเรียนประสิทธิภาพใน
การอานดีกวาการอานโดยไมไดตั้งคําถามเอาไวลวงหนา  จะทําใหการอานไมมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนวา
ตองการอะไรหลังการอาน  อานแลวอาจจะจับจุดสําคัญหรืออานไปแลวใชจุดมุงหมายเหมือนกับการ
เหวี่ยงแห  ไมรูวาจะจับอะไร  ไดอะไรหรือไม  แตถามีการใชคําถามจะชวยใหผูเรียนไดแนวคิดจากคําถาม
และพยายามหาคําตอบเม่ือผูสอนถาม ดังนั้นการใชคําถามจึงเปนแนวทางท่ีจะทําใหผูเรียนอานอยูใน
ขอบเขตท่ีตั้งไว  รัตนภัณฑ  เลิศคําฟู (2547: 55-58) ไดแสดงความคิดเห็นไววา วิธีการสอนแบบ SQ4R 
เปนวิธีการสอนอานท่ีดี มีข้ันตอนเปนระบบชัดเจน เปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากนั้นในแตละข้ันตอน
ยังกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดตลอดเวลา กลาแสดงความคิดเห็น ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
โดยเฉพาะการตั้งคําถามนั้นจะชวยใหผูเรียนอานอยางมีจุดมุงหมาย ทําใหอานอยางมีขอบเขต ซ่ึงสงผลให
อานอยางมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาการไมต้ังคําถามไวลวงหนา และวิธีการสอนแบบ SQ4R นี้ไมสามารถ
นําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระอ่ืนๆได  
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาวิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ข้ันตอนการสอนมีระบบท่ีชัดเจน เปนวิธีการสอนท่ีชวยฝกทักษะการคิด เพราะแตละข้ันตอนฝกใหผูเรียน
รูจัดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห นอกจากนั้นยังกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น และมีความ
กระตือรือรนในการเรียน ท่ีสําคัญวิธีการสอนแบบ SQ4R ชวยทําใหการอานของผูเรียนเปนการอานท่ีมี
จุดมุงหมาย มีขอบเขต ชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา สามารถเก็บสาระสําคัญ แนวคิดของเรื่อง 
ใจความสําคัญของเรื่องได ทําใหการอานของผูเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดคัดเลือกงานวิจัยท่ีเก่ียวของตั้งแตป พ.ศ. 2545  ถึงป 
พ.ศ. 2554 สรุปไดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1 แบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

ช่ืองานวิจัย ช่ือผูวิจัย 
ป 

พ.ศ. 
วัตถุประสงคของงานวิจัย ตัวแปร กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ผลการวิจัย 

1.  ก า ร
พัฒนาการอาน
จั บ ใ จ ค ว า ม
สํ า คั ญ โ ด ย ใ ช
แบบฝกการอาน
จั บ ใ จ ค ว า ม
สํ า คัญ สํ าหรั บ
นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาป ท่ี 
3 

นางสาวสิริ
รั ต น  
อะโน 

2553 1. พัฒนาแบบฝกการอาน
จับใจความสําคัญ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝกการอานจับ
ใจความสําคัญกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
3. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
4. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอ

ตัวแปรตน 
แบบฝกทักษะ
การอานจับ
ใจความ 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
โรงเรียนหนองก่ี
พิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีบุรีรัมย เขต 
3 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 45 คน ท่ีมี
ความสามารถในการ
อานจับใจความสําคัญ
ต่ํากวาเกณฑ 

1. แบบฝกการอานจับใจความสําคัญ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
2. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการ
อานจับใจความ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.89  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน แบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ 

1. แบบฝกการอานจับ
ใจความ มีประสิทธิภาพ 
85.18/84.33 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีตั้งไว 80/80 
2. คาดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝกการอานจับ
ใจความสําคัญ เทากับ 
0.7270 แสดงวา
หลังจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู นักเรียนมี
ความกาวหนาทางการ
เรียนรอยละ 72.70 
3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี
เรียนดวยแบบฝกการ
อานจับใจความสําคัญ มี
คาเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
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การเรียนโดยใชแบบฝก
การอานจับใจความสําคัญ 

4. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
ความพึงพอใจตอการ
เรียนโดยใชแบบฝกการ
อานจับใจความสําคัญ 
โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.56 

2. การพัฒนา
แบบฝกการอาน
จับใจความ
สําคัญสําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3 

นางสาว
สุรียมาศ  
บุญฤทธิ์
รุงโรจน 

2545 1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพ 
3. ทดลองใช 
4. ประเมินและปรับปรุง
แกไข 

ตัวแปรตน 
แบบฝกทักษะ
การอานจับ
ใจความ 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึ
กา 2544 โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย 
อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 53 คน 

แบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  
แผนการสอน  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็น 

1. แบบฝกการอานจับ
ใจความสําคัญ
ประกอบดวย คําชี้แจง 
แผนการเรียนรู ใบ
ความรู ใบงาน แบบ
ประเมินตนเอง แบบฝก
การอานท้ังหมดจํานวน 
6 แบบฝก แบบฝกหัดมี
ประสิทธิภาพ 
82.17/85.00 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยแบบฝก
การอานจับใจความ
สําคัญแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.01 โดยหลัง
เรียนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน 

3. การพัฒนา
ความสามารถใน
การอานจับ
ใจความสําคัญ 
ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3/4 ดวย
กระบวนการ
สอนอาน 
KWLSA. 

อาจารย 
ดร.นฤมล 
อินทร
ประสิทธิ์ 

2555 1. พัฒนาความสามารถ
การอานจับใจความ 
สําคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ดวย
กระบวนการสอนอาน 
KWLSA ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 70/70  
2. เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน
จับใจความสําคัญ กอน
และหลังเรียนดวย 
กระบวนการสอนอาน 
KWLSA ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4  

ตัวแปรตน 
กระบวนการ
สอนอาน 
KWLSA 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
โรงเรียนคอนสาร
วิทยาคม อําเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ท่ีกําลังเรียน
ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 
จํานวน 20 คน ใช 
รูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลองแบบแผนการ
วิจัยแบบ Pre - 
Experimental 
Research แบบหนึ่ง
กลุมสอบกอน สอบ
หลัง 

1. แผนการจัดการเรียนรูดวกระบวน
การสอนอาน KWLSA  
2. แบบทดสอบ 
ระหวางเรียน  
3. แบบทดสอบวัดความสามารถการ
อานจับใจความสําคัญ  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครู  
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน  
6. แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู 
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ  

1. ผลการพัฒนา
ความสามารถในการ
อานจับใจความสําคัญ 
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1/2 จํานวน 20 คน 
ท่ีเรียนดวยกระบวนการ
สอนอาน KWLSA 
พบวา นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
73.76 และมีจํานวน
นักเรียนท่ีผานเกณฑ 
จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 75.00 ของ
จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
จึงสรุปไดวานักเรียนมี
ความสามารถในการ
อานจับใจความสําคัญ
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สูงกวา 
เกณฑท่ีกําหนด คือ 
70/70 
2. ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
อานจับใจความสําคัญ 
กอนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3/4 กอนเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 
22.60 คิดเปนรอยละ 
56.50 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 
29.95 คิดเปนรอยละ 
74.87 จึงสรุปไดวา
นักเรียนมีความสามารถ
ในการอาน 
จับใจความสําคัญสูงข้ึน 

4. การ
เปรียบเทียบการ
อานจับใจความ
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 

นางสาว
กานตธิดา  
แกวกาม 

2556 1. เพ่ือเปรยีบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ท่ี
จัดการเรียนรูโดยวิธีการ

ตัวแปรตน 
การจัดการ
เรียนรูโดย
วิธีการสอน
แบบ SQ4R  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
โรงเรียนถาวรากูล 
อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ภาค

1. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R  
2. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความโดยวิธีการสอนแบบปกติ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

1. ผลสัมฤทธิ์การอาน
จับใจความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรู โดยวิธีการสอน
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3/4 ท่ีจัดการ
เรียนรูโดยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R 
กับวิธีการสอน
แบบปกติ 

สอนแบบ SQ4R กับ
วิธีการสอนแบบปกติ 
2. เปรียบเทียยบ
ผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 กอน
และหลังการจัดการเรียนรู
โดยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R  
3. ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรู การอานจับ
ใจความโดยวิธีการสอน
แบบ SQ4R  

และการ
จัดการเรียนรู
โดยวิธีสอน
แบบปกติ 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์
การอานจับ
ใจความ และ
ความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ี
มีตอการ
จัดการเรียนรู
โดยวิธีการ
สอนแบบ 
SQ4R 

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2556 จํานวน 2 
หองเรียน ไดมาโดย
วิธีการสุมอยางงาย 
โดยใชหองเรียนเปน
หนวยสุม และจับ
สลากไดนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3/4/5 จํานวน 40 
คน เปนกลุมทดลองท่ี
จัดการเรียนรู โดย
วิธีการสอนแบบ 
SQ4R และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/4/6 จํานวน 40 
คน เปนกลุมควบคุม 
ท่ีจัดการเรียนรูโดยวิธี
สอนแบบปกติ 

ทางการเรียน การอานจับใจความ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
วิธีการสอนแบบ SQ4R 

แบบ SQ4R สูงกวา
วิธีการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธิ์การอาน
ขับใจความของนกเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
ท่ีการจัดการเรียนรูโดย
วิธีการสอนแบบ SQ4R 
หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R 
ภาพรวมอยูในระดับ
มาก 

5. การพัฒนา
ทักษะการอาน
จับใจความดวย
เทคนิคจิกซอว 
(Jigsaw) กลุม

นางสาวสุว
คนธ  ทอง
แมน 

2547 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อานจับใจความ เพ่ือ
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่องการอานจับ
ใจความ ดวยเทคนิคจิก

ตัวแปรตน 
การสอนโดย
ใชเทคนิคจิก
ซอว 
ตัวแปรตาม 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
โรงเรียนสําโรงทาบ
วิทยาคม อําเภอ
สําโรงทาบ สํานักงาน

1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องการ
อานจับใจความ ดวยเทคนิคจิกซอว 
จํานวน 8 แผนโดยแตละแผนมี
แบบทดสอบยอยทายแผน เปน
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ผลการพัฒนาทักษะการ
อานจับใจความของ
นักเรียนดวยเทคนิคจิก
ซอว มีพัฒนาการ
เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
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สาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 

ซอว ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80  
2. เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรู  
3. ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 

ทักษะการ
อานจับ
ใจความของ
ผูเรียนดีข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุรินทร เขต 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2547 จํานวน 40 คน 
ไดมาโดยวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบยก
กลุม 

ตัวเลือก แผนละ 10 ขอ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิก
ซอว 

33.88 แผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการอานจับ
ใจความดวยเทคนิคจิด
ซอว ท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 
83.36/83.44 และมี
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.6716 นั่นคือผูเรียนมี
ความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 
67.16 หลังจากเรียน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิก
ซอว และนักเรียนมี
ความพึงพอใจ 

6. การ
พัฒนาการอาน
จับใจความดวย
วิธีการสอนแบบ 
SQ4R กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 

นางเมขลา  
ลือโสภา 

2555 1. เพ่ือพัฒนาแฟนการ
จัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ดวย
วิธีการสอนแบบ SQ4R ท่ี
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
2. ศึกษาคาดัชนี

ตัวแปรตน 
แผนการ
เรียนรู
พัฒนาการ
อานจับ
ใจความ ดวย
รูปแบบ
วิธีการสอน
แบบ SQ4R 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
โรงเรียนข้ีเหล็กเขียว
ไพรวัลยวิทยา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2554 

1. แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาการ
อานจับใจความ ดวยวิธีการสอน
แบบ SQ4R จํานวน 6 แผน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการอานจับใจความ 
จํานวน 1 ชุดแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 30 ขอ 
3. แบบวัดความพึงพอใจ ของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนภาษาไทย

1. แผนการจัดการ
เรียนรูพัฒนาการอาน
จับใจความ ดวยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R มี
ประสิทธิภาพเทากับ 
86.75/87.10 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ 80/80 
2. คาดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรูมี
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ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรูดานการอาน
จับใจความดวยวิธีการสอน
แบบ SQ4R  
3. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานการอานจับใจความ 
ดวยวิธีสอนแบบ SQ4R 
กอนเรียนและหลังเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภา
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 
4. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 ท่ีมีตอการเรียนรูดาน
การอานจับใจความดวยวิธี
สอนแบบ SQ4R กลุม
สาระภาษาไทย  

ตัวแปรตาม  
ผลสัมฤทธิ์
ทางกาเรียนรู
ดานการอาน
จับใจความ  
และความพึง
พอใจของ
นักเรียน 

จํานวน 1 หองเรียน 
มีนักเรียนจํานวน 32 
คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 

ดวยวิธีการสอนแบบ SQ4R ชนิด
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
จํานวน 20 ขอ 

คาเทากับ 0.75 แสดงวา
นักเรียนท่ีเรียนดวย
วิธีการสอนแบบ SQ4R 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 0.75 
หรือรอยละ 75.00 
3. นักเรียนท่ีเรียนดวย
แผนการสอนแบบ 
SQ4R มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
 
4. ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนรูพัฒนาการอาน
จับใจความดวยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R อยูใน
ระดับพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.62  

7. การใชวิธีการ
สอนแบบเอสคิว

นางรัตน
ภัณฑ  เลิศ

2547 1. เพ่ือสรางแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีใชวิธีการ

ตัวแปรตน 
แผนการจัด

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 

1. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความสําคัญท่ีใชวิธีสอนแบบเอส

1. ผลการใชแผนการ
จัดการเรียนรูการอาน
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โฟรอารในการ
สอนอานัจับ
ใจความสําคัญ 
สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5 

คําฟู สอนแบบเอสคิวโฟรอาร 
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนบานแมกะ 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช
แผนการจัดการเรียนรู 

จัดการเรียนรู
ท่ีใชวิธีการ
สอนแบบเอส
คิวโฟรอาร 
ตัวแปรตาม 
ผลการใช
แผนการ
จัดการเรียนรู
การอานจับ
ใจความสําคัญ 

ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2547 
โรงเรียนบานแมกะ 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 12 คน 

คิวโฟรอาร จํานวน 10 แผน 
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับ
ใจความสําคัญ 
3. แบสังเกตพฤติกรรม 
4. แบบสัมภาษณนักเรียน 

จับใจความสําคัญหลัง
เรียน นักเรียนรอยละ 
75.00 ผานเกณฑ 60% 
และมีคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมรอยละ 62.08 
นักเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนในระดับดีมาก 
นอกจากนี้นักเรียนสวน
ใหญแสดงความพึง
พอใจและตองการเรียน
ดวยวิธีสอนแบบเอสคิว
โฟรอาร 

8. การพัฒนา
กิจกรรมการอาน
จับใจความ โดย
ใชวิธีสอนแบบ 
SQ4R กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 
4 

นางบําเพ็ย  
มาตราช 

2554 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
อานจับใจความโดยใชวิธี
สอนแบบ SQ4R กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมี
ประสอทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน
จับใจความ กอนและหลัง
ไดรับการสอน โดยใช

ตัวแปรตน 
กิจกรรมการ
อานจับ
ใจความโดย
ใชวิธีสอน
แบบ SQ4R 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมการ
อานจับ
ใจความโดย

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานศรีวิชัย 
ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2553 
จํานวน 19 คน ซ่ึง
ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

1. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความโดยใชวิธีการสอนแบบ 
SQ4R จํานวน 8 แผน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถการ
อานจับใจความ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการอานจับ
ใจความโดยใชวิธีการสอนแบบ 
SQ4R 

1. กิจกรรมการอานจับ
ใจความโดยใชวิธีสอน
แบบ SQ4R กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ท่ีมี
ประสิทธิภาพเทากับ 
88.87/86.58 
2. นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชวิธีการสอน
โดยใชกิจกรรมการอาน
จับใจความโดยใชวิธีการ



27 
 

วิธีการสอนแบบ SQ4R 
3. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนตอ
กิจกรรมการอานจับ
ใจความโดยใชวิธีสอนแบบ 
SQ4R  

ใชวิธีการสอน
แบบ SQ4R 

สอนแบบ SQ4R มี
ความ 
สามารถในการอานจับ
ใจความสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. นักเรียนมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมการ
อานจับใจความโดยวิธี 
SQ4R อยูในระดับมาก 

9. การพัฒนา
ความสามารถ
ดานการอานจับ
ใจความดวย
แผนภาพโครง
เรื่องท่ีเนนการ
คิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
2 

นางสาว
วิชชุตา 
บุญณมี 

2548 1. เพ่ือศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความดวยแผนภาพโครง
เรื่องท่ีเนนการคิด
วิเคราะห 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
เรียนการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 ระหวางกลุมท่ี
เรียนโดยใชแผนการ
จัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความดวยแผนภาพโครง
เรื่องท่ีเนนการคิด

ตัวแปรตน 
การสอนโดย
ใชแผนภาพ
โครงเรื่องเนน
การคิด
วิเคราะห 
ตัวแปรตาม 
ทักษะการ
อานจับ
ใจความของ
ผูเรียนดีข้ึน 
การ
เปรียบเทียบ

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2548 
โรงเรียนบาน 
ตําหนัง จํานวน 21 
คน จัดเปนกลุม
ทดลองและนักเรียน
โรงเรียนบานคุรอด 
จํานวน 24 คน 
จัดเปนกลุม 
ควบคุม 

1. แผนการจัดการเรียนรูการอานจับ
ใจความดวยแผนภาพโครงเรื่องท่ี
เนนการคิดวิเคราะห ซ่ึงมีจํานวน 10 
แผน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู
เปนการฝกใหผูเรียนอานจับใจ 
ความพรอมกับเขียนเปนแผนภาพ
โครงเรื่องจากงานเขียนประเภท
ตางๆ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การอานจับใจความ จํานวน 30 
ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.8647 และ
คูมือการใชแผนการจัดการเรียนรู

ความสามารถดานการ
อานจับใจความ ของ
นักเรียนท่ีเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู
การอานจับใจความดวย
แผนภาพโครงเรื่องท่ี
เนนการคิดวิเคราะห 
หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
และผลสัมฤทธิ์ดานการ
อานจับใจความของ
นักเรียนท่ีเรียนรูดวย
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วิเคราะห กับกลุมท่ีเรียน
โดยใชแผนการจัดการ
เรียนรูตามปกติ 

ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

และแนวทาง 
การวัดผลประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรู
การอานจับใจความดวย
แผนภาพโครงเรื่องท่ี
เนนการคิดวิเคราะห มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยแผนการจัดการ
เรียนรูตามปกติ 

10. ผลการอาน
จับใจความของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 ดวยการจัด
กิจกรรมตาม
แนวคิดโดยใช
สมองเปนฐาน 

นางสาว
เพ็ญแข คํา
นันต 

2550 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
และหาดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการอานจับใจ 
ความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดโดยใชสมอง
เปนฐาน 
2. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ท่ีมี
ตอการเรียนรูดวยการจัด
กิจกรรมตามแนวคิด 
โดยใชสมองเปนฐาน 

ตัวแปรตน 
การสอนโดย
ใชกิจกรรม
แนวคิดโดยใช
สมองเปนฐาน 
ตัวแปรตาม 
ทักษะการ
อานจับ
ใจความของ
ผูเรียนดีข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/4 โรงเรียนกําแพง 
อําเภออุทุมพรพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 ภาคเรียน
ท่ี 2  
ปการศึกษา 2549 
จํานวน 2 หอง มี
นักเรียนหองละ 48 
คน และมีพ้ืนฐาน
ความสามารถ
ใกลเคียงกันไดมาโดย
การสุมแบบกลุม 

1. แผนการจัดตามแนวคิดโดยใช
สมองเปนฐานกับการจัดกิจกรรม
ตามปกติ จํานวน 5 แผน  
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานการอานจับใจความแบบ
ปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 
60 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.22 ถึง 0.84 มีคาความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.86  
3. แบบวัดความพึงพอใจแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับจํานวน 20 
ขอ 

แผนการจัดกิจกรรม
อานจับใจความของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3/4ดวยการจัด
กิจกรรมตามหลักการ
เรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.63/81.67 มี
คาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.6168 แสดง
วานักเรียนมี
ความกาวหนาในการ
เรียนคิดเปนรอยละ 
61.68 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัด
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กิจกรรมตามแนวคิดโดย
ใชสมองเปนฐาน อยูใน
ระดับมาก 
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สรุปแบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 
 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของในการนํามาแกไขและพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2556 พบวา นวัตกรรมสวนใหญท่ีใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมุงเนนให
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการท่ีสอดคลองกับความตองการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้งานวิจัยสวนใหญเลือกใชนวัตกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  มุง
ใหนักเรียนไดสรางองคความรูใหม โดยการเชื่อมโยงจากความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของตนเอง ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน  นอกจากนี้งานวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษานั้น รอยละ 40 
เลือกใชนวัตกรรมการสอนแบบ SQ4R มาใชแกปญหาและพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียน
ไดสําเร็จ มีผลการวิจัยท่ีเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดเลือกนวัตกรรม “การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ4R” ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีมีความสอดคลองกับสภาพปญหา และใกลเคียงกับ
ระดับชั้นท่ีเปนกลุมตัวอยาง รวมถึงเปนนวัตกรรมท่ีมีผลการวิจัยท่ีประสบความสําเร็จเกินมาตรฐานท่ี
กําหนด อยูในระดับดีมาก 
 
 

4. กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนอานโดยใชวิธีการสอนแบบ 

SQ4R 

ผูเรียนเกิดกระบวนการอานอยางมี

เปาหมายและมีข้ันตอน  

ทบทวนความรูเดิม เพ่ิมเติมความรูใหม  

สรุปผลการเรียนรู 

ผูเรียนมีทักษะการอานจับใจความท่ีดีข้ึน  
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  เปนการดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทักษะดานการอานจับใจความ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โดยการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  ในดานสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  และคุณภาพ

ผูเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยผูวิจัยดําเนินการ  3  ระยะ  

ไดแก  ระยะท่ี 1 วิเคราะหสภาพปญหา  ระยะท่ี 2 พัฒนานวัตกรรม  และระยะท่ี 3 การนํานวัตกรรมไป

ใชในการแกปญหา โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

  

ระยะที่ 1 วิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน 

 

 จากการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1  

สังเกตเห็นปญหาดานทักษะภาษาไทยท่ีสงผลกระทบตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยผูวิจัยจะใชมาตรฐาน

การเรียนรูภาษาไทย ท้ัง 5 มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ืออรวบรวมปญหา 

วิเคราะหสาเหตุและนําผลการศึกษามาแกไขปญหาตอไป 

 

แหลงขอมูล  

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. ครูผูสอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

เครื่องมือท่ีจะใชในการศึกษาปญหาวิจัย 

 1. แบบบันทึกสาระสําคัญรายวิชาภาษาไทยท่ีระบุไวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2. แบบสํารวจสภาพปญหาการเรียนวิชาภาษาไทย จากการสัมภาษณครูผูสอนประจํารายวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยใชมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน เปน
ประเด็นในการสํารวจ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แลวบันทึกสาระสําคัญของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยบันทึกในประเด็นของวิสัยทัศน จุดหมาย 

สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของปญหาการวิจัย 

2.  จัดทําเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจสภาพปญหาและเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียน ท่ีเปนแบบ
สํารวจสภาพปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 ปการศึกษา 2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

3. ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 1. นําผลการสํารวจทักษะดานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มาวิเคราะหเปนสถิติเชิงปริมาณ  โดยการวิเคราะหเนื้อหาแลวสรุปผล 

 2. วิเคราะหจํานวนนักเรียนท่ีมีปญหาทักษะภาษาไทยในแตละดาน โดยวิเคราะหเปนเชิงปริมาณ

แลวสรุปผล 

 
ระยะที่ 2 พัฒนานวัตกรรม 
 
 จากการดําเนินงานในระยะท่ี 1 เพ่ือสํารวจสภาพปญหาในชั้นเรียนท่ีสงผลกระทบตอวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแลว  จึงเห็นวาปญหาเรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ เปน
ปญหาท่ีสําคัญและเหมาะสมแกการนํามาพัฒนาและแกปญหานักเรียน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือศึกษาวิธีแกปญหา ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดจาก หนังสือ  เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ เพ่ือจะทําการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ  โดย

จะศึกษาเปนระยะเวลา 2 สัปดาหและวางแผนจัดทําเปนระยะเวลา 3 สัปดาห เพ่ือนําผลจากการศึกษา

มาพัฒนาและสรางนวัตกรรม แลวนําไปแกปญหากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 ปการศึกษา 

2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือนําไปเขาสูกระบวนการวิจัยในลําดับตอไป 

 

 

แหลงขอมูล 
 1. หนังสือ  ตํารา  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ 
 2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ 
 3. ผูเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย 
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เครื่องมือ 
 1. แบบบันทึกขอมูลการศึกษาหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการอานจับใจความ
สําคัญ 
 2. แบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ 
 3. แบบตรวจสอบความสอดคลองของสภาพปญหาการอานจับใจความสําคัญและนวัตกรรมท่ี
เก่ียวของ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บ 2 ประเภท คือ 
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสาระสําคัญ โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้  
1.1 สืบคนหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย โดยใชคําสําคัญในการสืบคน 
1.2 คัดเลือกหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยตั้งแตป 2540 – ปจจุบัน ท่ีมีขอมูล

เก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ      
1.3 ศึกษารายละเอียด ของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ 
1.4 บันทึกลงในตาราง แบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความ

สําคัญ      
1.5 เปรียบเทียบ ขอดี-ขอเสีย ของนวัตกรรมท่ีใชจากงานวิจัยแตละเลม โดยศึกษาจาก

ผลการวิจัย สรุปผลจากการศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับ
ใจความสําคัญ 

1.6 วิเคราะห สังเคราะห สาระสําคัญจากการศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญ 
2. การพัฒนาและสรางนวัตกรรมเพ่ือ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของสภาพปญหา

กับนวัตกรรมท่ีใช   โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
2.1 นํานวัตกรรมมาพัฒนา โดยยึดตามแนวคิดของ กานตธิดา แกวกาม (2556 เรื่อง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 ท่ีจัดการ
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ) ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  

สรางนวัตกรรม เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย ตรวจสอบความสอดคลอง
ของสภาพปญหาและนวัตกรรมท่ีใช 

2.2 สรางรูปแบบการสอนเพ่ือใหนวัตกรรมมีความสอดคลองสภาพปญหากับ โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ข้ันเตรียมความพรอม จัดกลุมนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุมละ 4-5 
 คน พรอมท้ังชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน
 แบบ SQ4R 
   2.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่อง
 ท่ีอาน อาทิ ใหดูภาพท่ีสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน เกมทางการศึกษา การใชคําถาม 
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   3. ข้ันสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถการอานจับ
 ใจความ 1) นักเรียนสํารวจ (Suervey-S) บทอานและอานเนื้อเรื่องอยางคราวๆ 2) นักเรียนตั้ง
 คําถาม  (Question-Q) จากบทอาน 3) นักเรียนอานบทอานอยางละเอียด (Read-R) และคนหา
 คําตอบ สําหรับคําถามท่ีตั้งไว 4) นักเรียนจดบันทึก (Record-R) ขอมูลตางๆท่ีไดรับจากการอาน 
 โดยบันทึกตามความเขาใจของตนเอง พรอมจดบันทึกคําตอบจากคําถามท่ีตั้งไว 5) นักเรียนสรุป
 ใจความสําคัญ (Recite-R) โดยใชภาษาของตนเองและ 6) นักเรียนแตลแนะกลุมรวมกันทบทวน 
 (Reflect-R) วิเคราะห วิจารณบทอานแสดงความคิดเห็น ครูทบทวนคําถามและคําตอบท่ีไดจาก
 บทอาน หากขอมูลท่ีสําคัญหายไปใหนักเรียนกลับไปอานซํ้า 

 4. ข้ันสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปผลการเรียนรูท้ังดานเนื้อเรื่องและ
วิธีการอาน ครูตรวจสอบผลการเรียนรูดวยคําถาม 
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 แผนภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R 

1. ข้ันเตรียมความพรอม 
คร ู: ครูสนทนา ซักถาม 

นักเรียน : ตอบคําถามแสดงความรู 

2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
คร ู: ครูทบทวนความรูเดิม 

นักเรียน : ตอบคําถาม
เก่ียวกับความรูเดิม 

ไมผาน 

ผาน 

ทบทวนความรูดวย
ตัวเอง หรือการสอบถาม

ผูสอน 
3. ข้ันสอน 

ข้ันท่ี 3 การอาน (Read) 
คร ู: ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : อานอยางมี
จุดมุงหมาย เพ่ือหาคําตอบ 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 2 ตั้ง
คําถามเพ่ือสราง

จุดมุงหมาย 

ข้ันท่ี 1  สํารวจ (Survey) 
คร ู: ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : อานสิ่งท่ี
กําหนดใหอยางคราวๆ 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปอาน 
ทบทวนใหเขาใจ 

ข้ันท่ี 2  คําถาม 
(Question) 

คร ู: กระตุนผูเรียน 

นักเรียน : ตั้งคําถามดวย
ตัวเอง 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 1 อาน
อยางคราวๆอีกครั้ง 

ข้ันท่ี 5 ทบทวน (Review) 
คร ู: ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : สรุปใจความสําคัญ 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 3 
อีกครั้ง 

ข้ันท่ี 4 จดบันทึก (Recite) 
คร ู: แนะนําและอธิบาย

เพ่ิมเตมิ 

นักเรียน : จดบันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 3 
อีกครั้ง 

ข้ันท่ี 6 วิเคราะห 
(Reflect) 

คร ู: ช้ีแจงหลักการวิเคราะห 

นักเรียน : แสดงความคิดเห็น 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 5 

4. ข้ันสรุป คร ู: วัดและประเมินผล 

นักเรียน : วัดประเมินผล 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปทบทวน
ตั้งแตข้ันท่ี 1 
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2.3 ติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานท่ีมีประสบการณ และภูมิความรูเก่ียวกับการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเปนอยางดีเพ่ือขอความอนุเคราะหและนัดหมายเวลาในการตรวจสอบ
ความสอดคลองของนวัตกรรมท่ีผูวิจัยเลือกใช 

2.4 นํารูปแบบการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของนวัตกรรมและ
สภาพปญหา 

  2.5 หากมีขอปรับปรุงแกไข ก็ดําเนินการปรับปรุงและแกไข เพ่ือใหผูเชียวชาญได
 ตรวจสอบอีกครั้ง จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานท่ีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จะตองไมต่ํา
 กวา 0.5 
 
การวิเคราะหขอมูล   
 1. นําแบบบันทึกขอมูลการศึกษา  ตํารา  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญมา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 2. นําแบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานจับใจความสําคัญมาวิเคราะหเชิง

เนื้อหาและสรุปผล 

 3. นําแบบตรวจสอบความสอดคลองของสภาพปญหาและนวัตกรรมมาวิเคราะหความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา (IOC) โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้  

 

N
R

IOC
∑=

 
   IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางสภาพปญหากับนวัตกรรม 

   ∑R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

   N    คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 
ระยะที่ 3 การนํานวัตกรรมไปใชในการแกปญหา 
 

 การนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R มาใชในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2559 
ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2559 เปนระยะเวลา 3 สัปดาห รวม 9 ชั่วโมง   มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความไดดีข้ึน ท้ังบทรอยแกวและบทรอยกรอง และให
นักเรียนมีความสามารถตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด  โดย
สอดแทรกในแผนการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางแสดงแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
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ตารางท่ี 2 แสดงแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
 
คาบ
ท่ี 

จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ เครื่องมือ ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ 

การประเมิน 
1 1. นักเรียน

อธิบาย
ข้ันตอนการ
อานแบบ 
SQ4R ได 
2. นักเรียน

บอก

ความสําคัญ

ของการอาน

จับใจความได 

 

 

 

 

 

ข้ันเตรียมความพรอม 
ครูสนทนา ซักถาม
นักเรียนถึงภาระงาน 
พรอมท้ังแจงจุดประสงค
ในการเรียน 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
ผูสอนใหนักเรียนอธิบาย
ลักษณะการอานจับ
ใจความท่ีนักเรียนรูจัก 
ข้ันสอน ผูสอนอธิบาย
ข้ันตอนการอานแบบ 
SQ4R หลังจากนั้นผูสอน
ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ ซักถามขอสงสัย 
พรอมท้ังใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายถึงเรื่อง
ความสําคัญของการอาน
จับใจความ 
ข้ันสรุป ผูสอนและผูเรียน
รวมกันอภิปรายถึง
ลักษณะของการอานแบบ 
SQ4R มีขอดีขอดอย
อยางไร 

1. แบบบันทึก
คะแนนการ
ตอบคําถาม
เก่ียวกับ
ประเด็นท่ีอาน 

 

1.นักเรียน
อธิบายข้ันตอน
การอานแบบ 
SQ4R ได 
2.นักเรียนบอก
ความสําคัญ
ของการอาน
จับใจความได 

1. นักเรียนรอย
ละ 100 
สามารถอธิบาย
ข้ันตอนการ
อานแบบ 
SQ4R ได 
2. นักเรียนรอย
ละ 100 
สามารถบอก
ความสําคัญ
ของการอาน
จับใจความได 

2 1. บอก
ลักษณะของ
ใจความสําคัญ
ของขอความ 
หรือเรื่องท่ี
อานไดถูกตอง 

ข้ันเตรียมความพรอม 
ครูแจงจุดประสงคในการ
เรียนครั้งนี้ 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
ผูสอนใหนักเรียนทบทวน
ความรูเดิมจากการเรียน
ครั้งท่ีแลว เรื่องลักษณะ
และข้ันตอนการอานแบบ 
SQ4R 

1. แบบบันทึก
คะแนนจากใบ
กิจกรรม 

 

นักเรียนสรุป
ลักษณะของ
ใจความสําคัญ
ของขอความ 
หรือเรื่องท่ีอาน
ได 

1. แบบ
ประเมินผาน
เกณฑ 16 
คะแนนข้ึนไป 
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ข้ันสอน ผูสอนทบทวน
ความรูเดิมเรื่อง ลักษณะ
ของบทความ หลังจากนั้น
ผูสอนใหนักเรียนอานทํา
ความเขาใจ ซักถามขอ
สงสัย หลังจากนั้นให
นักเรียนสรุปลงในใบ
กิจกรรม “บทความพา
เพลิน” 
ข้ันสรุป ผูสอนและผูเรียน
รวมกันอภิปรายถึง
ลักษณะของใจความ
สําคัญในงานเขียน วา
ปรากฏอยูสวนไหนไดบาง 

3. 1. หลักการ
อานรอยแกว 

ข้ันเตรียมความพรอม 
แจงจุดประสงคในการ
เรียนครั้งนี้ 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครู
ทบทวนเรื่องลักษณะของ
ใจความสําคัญของ
ขอความ หรือเรื่องท่ีอาน 
ข้ันสอน ครูแจกใบความรู
เรื่อง “หลักการอานรอย
แกว” ครูใหนักเรียนทํา
ความเขาใจในใบความรู 
และเปดโอกาสใหซักถาม
ขอสงสัยกับครูผูสอน 
ข้ันสรุป  ครูและนักเรียน

รวมอภิปรายขอสรุปเรื่อง

หลักการอานรอยแกว 

1. คําถามใน
การถามตอบ 
 

1.การอธิบาย
หลักการอาน
รอยแกว 
 

1.นักเรียนรอย
ละ 100 
สามารถอธิบาย
หลักการอาน
รอยแกวได 

4 1. จับใจความ
สําคัญของบท
รอยแกวจาก
บทความได 
โดยใชวิธีการ

ข้ันเตรียมความพรอม 
ครูแจงจุดประสงคในการ
เรียนครั้งนี้ 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครู
ทบทวนเรื่องลักษณะของ

1. แบบบันทึก
คะแนนจากใบ
กิจกรรม 
 

การจับใจความ
สําคัญจาก
บทความ โดย
ใชวิธีการอาน
แบบ SQ4R 

1. แบบ
ประเมินผาน
เกณฑ 16 
คะแนนข้ึนไป 
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อานแบบ 
SQ4R 

ใจความสําคัญของ
ขอความ หรือเรื่องท่ีอาน 
ข้ันสอน  ครูแจกใบ
กิจกรรมเรื่อง  “ประเพณี
ลอยกระทง” โดยให
นักเรียนจับใจความจาก
บทความ โดยใชวิธีอาน
แบบ SQ4R โดยครูจะ
เปนผูชี้แนะเม่ือนักเรียน
สงสัย 
ข้ันสรุป ครูสุมนักเรียน 8

คน ถามตอบเก่ียวกับเนื้อ

เรื่องท่ีนักเรียนจับใจความ

สําคัญได 

5-6 1. นักเรียน
สามารถ
อธิบาย
ลักษณะของ
ขาวได 
2. จับใจความ
สําคัญของบท
รอยแกวจาก
ขาวได โดยใช
วิธีการอาน
แบบ SQ4R 

ข้ันเตรียมความพรอม 
ครูแจงจุดประสงคในการ
เรียนครั้งนี้ 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครู
ทบทวนเรื่องหลักการอาน
จับใจความรอยแกว จาก
บทความ 
ข้ันสอน ครูแจกใบ
กิจกรรม “จับความตาม
ขาว” หลังจากนั้นให
นักเรียนอานทําความ
เขาใจดวยตนเอง แลวครู
จะเปดโอกาสใหนักเรียน
ซักถามถึงขอสงสัย  ครูให
ตัวแทน 2-3 คนพูดสรุป
หลักการอานขาวอีกครั้ง  
หลังจากนั้นครูเปดสื่อ
วีดิโอขาวเรื่องวัยรุนไทย
กับโซเชียล โดยให
นักเรียนพิจารณาจับ
ใจความสําคัญ โดยใชวิธี 

1.แบบบันทึก
คะแนนใบ
กิจกรรม 

 

 

1.การจับ
ใจความสําคัญ
จากขาว โดยใช
วิธีการอาน
แบบ SQ4R 

1. แบบ
ประเมินผาน
เกณฑ 16 
คะแนนข้ึนไป 
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SQ4R 
ข้ันสรุป ครูและนักเรียน

รวมอภิปรายขอสรุปเรื่อง

ใจความสําคัญ และขอคิด

ท่ีไดจากขาวท่ีกําหนด 

7-8 1. นักเรียน
สามารถ
อธิบาย
ลักษณะของ
บทรอยกรอง
แตละประเภท
ได 
2. จับใจความ
สําคัญของบท
รอยกรอง โดย
ใชวิธีการอาน
แบบ SQ4R 

ข้ันเตรียมความพรอม 
ครูแจงจุดประสงคในการ
เรียนครั้งนี้ 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน ครู
ซักถามเรื่อง “ฉันทลักษณ
ในงานประพันธ” ท่ี
นักเรียนรูจัก  หลังจากนั้น
ทบทวนหลักการอานจับ
ใจความโดยใช SQ4R 
ข้ันสอน เม่ือครูสํารวจ
ความรูพ้ืนฐานของ
นักเรียนเก่ียวกับฉันท
ลักษณในงานประพันธ 
ครูจึงทบทวนเพ่ิมเติม 
โดยยึดจากวรรณคดีใน
บทเรียน เรื่องนิราศภูเขา
ทอง หลังจากนั้นให
นักเรียนจับใจความสําคัญ
จากเรื่อง โดยใชวิธีการ
อานแบบ SQ4R 
ข้ันสรุป ครูใหนักเรียน

รวมกันอภิปรายสรุป

ลักษณะของบทรอยกรอง 

และสรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องนิราศภูเขาทอง 

1.แบบบันทึก
คะแนนจากใบ
กิจกรรม 
 

 

การจับใจความ
สําคัญจากบท
รอยกรอง โดย
ใชวิธีแบบ 
SQ4R 

1. แบบ
ประเมินผาน
เกณฑ 16 
คะแนนข้ึนไป 

9 นักเรียนอาน
จับใจความได  

ทดสอบวัดความรู  จาก
แบบทดสอบเรื่อง การ

แบบทดสอบ
การอานจับ

การอานจับ
ใจความ 

นักเรียนรอยละ 
80 สามารถจับ
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อานจับใจความ  แบบ
อัตนัย 3 ขอ 

ใจความ ใจความเรื่องท่ี
อานและตอบ
คําถามได
ถูกตอง 10 
คะแนนข้ึนไป 

 
แหลงขอมูล 
 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
   
เครื่องมือ 
 1. แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรมเรื่อง “บทความพาเพลิน” 
 2. แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรมเรื่อง “ประเพณีลอยกระทง” 
 3. แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม “จับความตามขาว” 
 4. แบบบันทึกคะแนนใบกิจกรรม “นิราศภูเขาทอง” 
 5. แบบทดสอบการอานจับใจความ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ติดตอประสานงานกับครูประจําวิชาภาษาไทยของมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 เพ่ือขออนุญาตใน
การดําเนินการสอนโดยใชนวัตกรรม “กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ โดยวิธีสอนอานแบบ 
SQ4R” ในการแกปญหาการอานจับใจความสําคัญ ระยะเวลาท้ังหมด 3 สัปดาห มีรายละเอียดดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1  วันอังคาร   ท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.40 – 08.20 น. 
 ครั้งท่ี 2 วันพฤหัส   ท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.10 – 11.50 น. 
 ครั้งท่ี 3 วันอังคาร   ท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.40 – 08.20 น. 
 ครั้งท่ี 4 วันพฤหัส   ท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.10 – 11.50 น. 
 ครั้งท่ี 5 วันอังคาร   ท่ี 15 พฤศจิกายน 2559    เวลา 07.40 – 08.20 น. 
 ครั้งท่ี 6 วันพฤหัส   ท่ี 17 พฤศจิกายน 2559    เวลา 10.10 – 11.50 น. 
  
การวิเคราะหขอมูล 
  1.วิเคราะหเชิงเนื้อหา  
 วิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา เปนการวิเคราะหเก่ียวกับการอานวิเคราะห และ
สังเคราะหสาระสําคัญท่ีได 
 2.วิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก 
  2.1 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถอธิบายข้ันตอนการอานแบบ SQ4R 
ไดครบ 6 ข้ันตอน โดยกําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 100 
  2.2 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถบอกความสําคัญของการอานจับ
ใจความไดอยางถูกตอง ครบถวน โดยกําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 100 
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  2.3 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถอธิบายหลักการอานรอยแกวได โดย
กําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 100 
  2.4 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถจับใจความจากบทความ โดยใช
วิธีการอานแบบ SQ4R ไดถูกตองตามข้ันตอน กําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 80 
  2.5 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถจับใจความจากขาว โดยใชวิธีการ
อานแบบ SQ4R ไดถูกตองตามข้ันตอน กําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 80 
  2.6 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถจับใจความจากบทรอยกรองได โดย
ใชวิธีการอานแบบ SQ4R ไดถูกตองตามข้ันตอน กําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 80 
  2.7 การวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนนักเรียนท่ีสามารถจับใจความเรื่องท่ีอานและตอบ
คําถามไดถูกตอง 10 คะแนนข้ึนไป โดยกําหนดเกณฑไวท่ีรอยละ 80 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
ตั้งแตระยะท่ี 1 วิเคราะหสภาพปญหาในชั้นเรียน ระยะท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรม และระยะท่ี 3 การนํา
นวัตกรรมไปใชในการแกปญหา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ระยะท่ี 1 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน โดยผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาในช้ัน

 เรียน วิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการ เรียนการสอนวิชาภาษาไทยมากท่ีสุด และ

 ศึกษาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในช้ันเรียน  

  

 ผลการศึกษาสภาพปญหาในชั้นเรียนเก่ียวกับ สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการสอบถามจากครู

ประจําวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา สรุปไดดังตาราง 

 
ตารางท่ี 3 แสดงปญหาท่ีพบและจํานวนนักเรียนท่ีมีปญหาทักษะภาษาไทย 
 
ลําดับท่ี ขอความ ได ไมได 

สาระท่ี 1 การอาน 
1 จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน 3 16 
2 จับใจความสําคัญจากสื่อตางๆท่ีไดอาน 3 16 
3 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเหมาะสมกับเรื่อง

ท่ีอาน 
8 11 

สาระท่ี 2 การเขียน 
1 ระบุองคประกอบของจดหมาย 6 13 
2 เขียนจดหมายกิจธุระ 7 12 
3 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว

อักษรไทย 
7 12 

สาระท่ี 3 การฟง ดู พูด 
1 พูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ  ในชุมชน

และทองถ่ินของตน 
6 13 

2 พูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟงและดู 12 7 
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3 ฟงและดู สื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ อยางเขาใจ 16 3 
สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

1 ใชสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยไดถูกตองเหมาะสม 4 15 
2 จําแนกสํานวนสุภาษิตและคําพังเพย 5 14 
3 วิเคราะหชนิดของคําในประโยค 7 12 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
1 นําขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 5 14 
2 วิเคราะหคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรม 9 10 
3 วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานพรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 
11 8 

  

 จากตารางแสดงผลขางตน พบวาปญหาท่ีนักเรียนไมผานเกณฑมากท่ีสุดคือ ปญหาการอานจับ

ใจความสําคัญจากเรื่องและสื่อตางๆ จํานวน 16 คน จากจํานวนนักเรียน 19 คน รองลงมาคือปญหาการ

ใชสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยไดถูกตองเหมาะสม จํานวน 15 คน และปญหาท่ีนักเรียนไมผานเกณฑ

นอยท่ีสุดคือฟงและดู สื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจอยางเขาใจ นักเรียนท่ีไมผานเกณฑจํานวน 3 คน 

 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือปญหาการ

อานจับใจความสําคัญ มีนักเรียนไมผานเกณฑจํานวน 16 คน 

 

 ผลการศึกษาหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในชั้นเรียน ผูวิจัยไดสัมภาษณครูสมร (นามสมมติ) 

ครูผูสอนประจํารายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 เพ่ือหาสาเหตุของปญหาดาน

การอานจับใจความสําคัญของนักเรียน ซ่ึงครูสมรใหสัมภาษณวา 

 ... “เนื่องจากนักเรียนท่ีนี่คอนขางมีฐานะทางการเงิน ทางครอบครัวดีจึงไมคอยเห็นความสําคัญ

ของเรียนเทาท่ีควรสําหรับนักเรียนบางคน สงผลใหไมมีแรงจูงใจในการเรียน รวมไปถึงทักษะการอาน

หนังสือ ซ่ึงถือเปนทักษะท่ีเกิดข้ึนไดยากสําหรับนักเรียนในวัยนี้ นักเรียนไมคอยมีนิสัยรักการอาน ไมชอบ

คนควาจากหนังสือ สงผลใหอานหนังสือนอยจับใจความไมได”... 

 ซ่ึงสามารถสรุปสาเหตุของปญหาเปนแผนภาพไดดังแผนภาพ 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงสาเหตุของปญหา 

  

 จากแผนภาพแสดงสาเหตุของปญหาการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 

พบวา สาเหตุอันดับ 1 คือ นักเรียนขาดทักษะดานการอานจับใจความ คิดเปนรอยละ 42 อันดับท่ี 2 

นักเรียนไมชอบอานหนังสือจึงขาดทักษะท่ีดี คิดเปนรอยละ 28 และสาเหตุท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุดคือ

นักเรียนไมมีแรงจูงใจในการเรียน คิดเปนรอยละ 12  
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ระยะท่ี 2 ผลการพัฒนานวัตกรรม ผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหแนวทางท่ีสอดคลองกับ 

 การแกปญหา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 ผลการศึกษาวิธีแกปญหาโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับสภาพปญหา โดยเพ่ิมข้ันตอนการทบทวนความรูเดิม เพ่ิมเติม

ความรูใหม และรูจักนําไปใช ดังท่ีปรากฏในกรอบแนวคิดขางตนนั้น เม่ือนําไปตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการสอนวิชาภาษาไทย ผลการตรวจสอบความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความเห็น 

สอดคลองกันวา นวัตกรรมท่ีนํามาใชมีความสอดคลองกับสภาพปญหา และใหขอเสนอแนะจากการ

สัมภาษณเพ่ิมเติมวา 

 ... “การสอนดวยวิธีนี้ข้ันตอนอาจดูเยอะ แตหากสอนไดตามท่ีวางแผนไวนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์

ดานทักษะการอานจับใจความอยางแนนอน การใชวิธีนี้ผสมกับการสอนแบบพ้ืนฐานคือการทบทวน

ความรูเดิม เพ่ิมเติมความรูใหม และรูจักนําไปใชนั้น เปนสิ่งท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพปญหาของเด็ก แต

เพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรสอดแทรกกิจกรรมเสริมสรางทักษะและ

ความสุขในการเรียนไปดวย เพราะเด็กในวัยนี้นับยังเปนวัยท่ีผานประถมมา”... 

 

 ผลจากการสัมภาษณสรุปไดวา นวัตกรรมท่ีผูวิจัยนํามาพัฒนาและใชในการแกปญหาการอานจับ

ใจความสําคัญเปนนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสม เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ข้ันตอนการสอนมี

ระบบท่ีชัดเจน เปนวิธีการสอนท่ีชวยฝกทักษะการคิด เพราะแตละข้ันตอนฝกใหผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห  

 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย

ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับสภาพปญหา โดยเพ่ิมข้ันตอนการทบทวนความรูเดิม เพ่ิมเติม

ความรูใหม และรูจักนําไปใช นําเสนอดังแผนภาพ 
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ข้ันท่ี 3 การอาน (Read) 
คร ู: ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : อานอยางมี
จุดมุงหมาย เพ่ือหาคําตอบ 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 2 ตั้ง
คําถามเพ่ือสราง

จุดมุงหมาย 

ข้ันท่ี 4 จดบันทึก 
(Recite) 

ครู : แนะนําและอธิบาย
เพ่ิมเตมิ 

นักเรียน : จดบันทึกขอมูล 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 3 
อีกครั้ง 

ข้ันท่ี 5 ทบทวน (Review) 
ครู : ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : สรุปใจความสําคัญ 

ข้ันท่ี 6 วิเคราะห 
(Reflect) 

ครู : ช้ีแจงหลักการวิเคราะห 

นักเรียน : แสดงความคิดเห็น 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 3 
อีกครั้ง 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 5 

3. ข้ันสอน 

ข้ันท่ี 1  สํารวจ (Survey) 

คร ู: ควบคุม ดูแล 

นักเรียน : อานสิ่งท่ี
กําหนดใหอยางคราวๆ 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปอาน 
ทบทวนใหเขาใจ 

ข้ันท่ี 2  คําถาม 
(Question) 

คร ู: กระตุนผูเรียน 

นักเรียน : ตั้งคําถามดวย
ตัวเอง 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปข้ันท่ี 1 
อานอยางคราวๆอีกครั้ง 

4. ข้ันสรุป คร ู: วัดและประเมินผล 

นักเรียน : วัดประเมินผล 

ไมผาน 

ผาน 

ยอนกลับไปทบทวน
ตั้งแตข้ันท่ี 1 

แผนภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู 

ครู : ครูสนทนา ซักถาม 

นักเรียน : ตอบคําถามแสดงความรู 

2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
คร ู: ครูทบทวนความรูเดิม 

นักเรียน : ตอบคําถาม
เก่ียวกับความรูเดิม 

ไมผาน 

ผาน 

ทบทวนความรูดวย
ตัวเอง หรือการ
สอบถามผูสอน 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R 

1. ข้ันเตรียมความพรอม 
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ระยะท่ี 3 การนํานวัตกรรมไปใชในการแกปญหา ผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการนํานวัตกรรมไป

 ใช รวมถึงสํารวจจํานวนนักเรียนท่ียังไมสามารถแกปญหาได และศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ี

 ยังไมสามารถแกปญหาได 
 

 ผลการนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใชแกปญหาการอานจับใจความของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปผลไดดังตาราง 

ตารางท่ี 4 แสดงการบันทึกผลการประเมินคะแนน 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย หมายถึงผานเกณฑการประเมิน  เครื่องหมาย หมายถึงไมผานเกณฑการประเมิน 

 ผลการนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใชแกปญหาการอานจับใจความ พบวาเม่ือนํา
นวัตกรรมวิธีการสอนไปใชครั้งท่ี 1 ในใบกิจกรรม "บทความพาเพลิน" มีนักเรียนผานเกณฑการประเมิน 
จํานวน 8 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน เม่ือนํานวัตกรรมวิธีการสอนไปใชครั้งท่ี 2 ในใบ
กิจกรรม “บทความปรุงอาหารปรับชีวิต” มีนักเรียนผานเกณฑการประเมิน 15 คน เม่ือนํานวัตกรรมไป
ในครั้ง 3 ในใบกิจกรรม “จับความตามขาว”  มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน 17 คน และเม่ือนํา

คนท่ี 
ผลการประเมิน 

จํานวนคร้ังท่ี
ผานเกณฑ 

บทความ 1 บทความ 2 จับความตามขาว นิราศภูเขาทอง แบบทดสอบหลังเรียน 
(20) เกณฑ (20) เกณฑ (20) เกณฑ (20) เกณฑ (15) เกณฑ 

1 14  15  17  16  10  3 
2 14  15  16  17  12  3 
3 15  16  16  18  11  4 
4 15  16  16  18  14  4 
5 14  16  18  16  14  4 
6 16  18  18  19  15  5 
7 10  12  14  16  10  2 
8 15  16  17  16  12  4 
9 12  14  15  16  10  2 
10 13  16  17  19  12  4 
11 16  18  18  17  13  5 
12 17  18  20  19  14  5 
13 17  17  18  19  11  5 
14 17  17  17  18  12  5 
15 16  18  18  19  13  5 
16 18  19  20  19  15  5 
17 15  16  16  17  12  4 
18 16  16  17  17  12  5 
19 15  17  18  18  11  4 

นักเรียน
ท่ีผาน
เกณฑ 

8 15 17 19 19 17 



49 
 

นวัตกรรมวิธีการสอนไปใชในครั้งท่ี 4 “กาพยเหเรือ” พบวานักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมิน 
เชนเดียวกับครั้งท่ี 5 “การสอบหลังเรียน” นักเรียนผานเกณฑการประเมินจํานวน 19 คน หากพิจารณา
คะแนนของนักเรียนแลว พบวานักเรียนสวนใหญมีคะแนนท่ีสูงข้ึนตามลําดับในแตละกิจกรรม  นักเรียน
สวนใหญมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนดให เม่ือประเมินการใชนวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R ท้ัง 
5 ครั้ง พบนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 3 ใน 5 ครั้ง ตามเกณฑท่ีกําหนด 2 คน คือคนท่ี 7 
และคนท่ี 9 ซ่ึงไมผานการประเมินเม่ือนํานวัตกรรมไปใชในครั้งท่ี 1, 2, และ 3 ไดแก การอานจับใจความ
บทความแบบท่ี 1 การอานจับใจความแบบท่ี 2 และการอานจับใจความจากขาว รองลงมาคือนักเรียนคน
ท่ี 1และ2 ไมผานเกณฑท่ีกําหนดในการนํานวัตกรรมไปใชในครั้งท่ี 1 และ 2 คือ การอานจับใจความ
บทความแบบท่ี 1 การอานจับใจความแบบท่ี 2 ตามลําดับ 
 
 ผลการสํารวจนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด ในการนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ 
SQ4R ไปใช มีจํานวน 2 คน  มีปญหาในการอานจับใจความจากบทความท้ังแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และการ
อานจับใจความจากขาว  
 จากผลการประเมิน ผูวิจัยจึงตองดําเนินการหาสาเหตุและแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน
จับใจความของนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ท้ัง 2 คน โดยการสัมภาษณถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ท้ัง 2 
คนใหขอมูลท่ีสอดคลองกันวา 
 
 ... “ไมชอบอานหนังสือ เลยทําไมเต็มท่ี  อีกอยางหนึ่งคือตอนทําใบกิจกรรมพอทําได เพราะมี
ตัวอยางเรื่อง SQ4R แตพอสอบลืมข้ันตอนจึงทําออกมาไดไมสมบูรณ”... 
 
 จากผลการสัมภาษณสาเหตุท่ีเกิดข้ึนพบวา นักเรียนยังมีความรูท่ีไมคงทนเก่ียวกับข้ันตอนการ
อาน SQ4R จึงไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับทักษะใหมได อีกท้ังไดรับความรูใหมท่ีไมคงทน จึงไม
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพได ทําใหนักเรียนไมสามารถอานจับใจความสําคัญตาม
วิธีการสอนแบบ SQ4R 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การดําเนินการวิจัยการพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ผูวิจัยได
ดําเนินการ สํารวจสภาพปญหาในชั้นเรียน วิเคราะหและศึกษาสาเหตุของปญหา การพัฒนานวัตกรรม  
วิเคราะหแนวทางท่ีสอดคลองกับการแกปญหา  การนํานวัตกรรมไปใช  สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีไม
สามารถแกปญหาได  ศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ียังไมสามารถแกปญหาได  โดยจะสรุปผล  อภิปรายผล 
และใหขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้ 
 
 ผลการศึกษาสภาพปญหาในชั้นเรียนเก่ียวกับ สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการสอบถามจากครู
ประจําวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา พบวา ปญหาท่ีนักเรียนไมผานเกณฑมากท่ีสุดคือ ปญหาการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องและสื่อ
ตางๆ รองลงมาคือปญหาการใชสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยไดถูกตองเหมาะสม และปญหาท่ีนักเรียนไม
ผานเกณฑนอยท่ีสุดคือฟงและดู สื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจอยางเขาใจ  และผลการวิเคราะหสภาพปญหาท่ี
สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือปญหาการอานจับใจความสําคัญ มีนักเรียนไมผาน
เกณฑจํานวน 16 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน ซ่ึงจากการศึกษาหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาใน
ชั้นเรียน ผูวิจัยไดสัมภาษณ ครูผูสอนประจํารายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4/1
 พบวาสาเหตุท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุดคือ นักเรียนขาดทักษะดานการอานจับใจความ อันดับตอมา
คือ นักเรียนไมชอบอานหนังสือจึงขาดทักษะท่ีดี และสาเหตุท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุดคือนักเรียนไมมี
แรงจูงใจในการเรียน วิธีการแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ผูวิจัยใชวิธีแกปญหาโดยใช
วิธีการสอนแบบ SQ4R โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับสภาพปญหา โดยเพ่ิมข้ันตอนการ
ทบทวนความรูเดิม เพ่ิมเติมความรูใหม และรูจักนําไปใช เม่ือนําไปตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการ
สอนวิชาภาษาไทย ผลการตรวจสอบความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความเห็นสอดคลองกัน
วา สามารถใชในการแกปญหาการอานจับใจความสําคัญ  เปนนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสม เปนวิธีการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ข้ันตอนการสอนมีระบบท่ีชัดเจน เปนวิธีการสอนท่ีชวยฝกทักษะการคิด 
เพราะแตละข้ันตอนฝกใหผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ผลการนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ 
SQ4R ไปใชแกปญหาการอานจับใจความ พบวาเม่ือนํานวัตกรรมวิธีการสอนไปใชครั้งท่ี 1 มีนักเรียนผาน
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เกณฑการประเมิน จํานวน 8 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน เม่ือนํานวัตกรรมวิธีการสอนไปใช
ครั้งท่ี 2 มีนักเรียนผานเกณฑการประเมิน 15 คน เม่ือนํานวัตกรรมไปในครั้ง 3 มีนักเรียนท่ีผานเกณฑการ
ประเมิน 17 คน และเม่ือนํานวัตกรรมวิธีการสอนไปใชในครั้งท่ี 4 พบวานักเรียนทุกคนผานเกณฑการ
ประเมิน เชนเดียวกับครั้งท่ี 5 นักเรียนผานเกณฑการประเมินจํานวน 17 คน หากพิจารณาคะแนนของ
นักเรียนแลว พบวานักเรียนสวนใหญมีคะแนนท่ีสูงข้ึนตามลําดับในแตละกิจกรรม  นักเรียนสวนใหญมีผล
การประเมินผานเกณฑท่ีกําหนดให เม่ือประเมินการใชนวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R ท้ัง 5 ครั้ง พบ
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ 3 ใน 5 ครั้ง ตามเกณฑท่ีกําหนด 2 คน คือคนท่ี 7 และคนท่ี 9 
ซ่ึงไมผานการประเมินเม่ือนํานวัตกรรมไปใชในครั้งท่ี 1, 2, และ 3 ไดแก การอานจับใจความบทความ
แบบท่ี 1 การอานจับใจความแบบท่ี 2 และการอานจับใจความจากขาว  รองลงมาคือนักเรียนคนท่ี 1และ
2 ไมผานเกณฑท่ีกําหนดในการนํานวัตกรรมไปใชในครั้งท่ี 1 และ 2 คือ การอานจับใจความบทความแบบ
ท่ี 1 การอานจับใจความแบบท่ี 2 ตามลําดับ จากผลการศึกษาสาเหตุของนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการ
ประเมิน ท้ัง 2 คน โดยการสัมภาษณถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ท้ัง 2 คนใหขอมูลท่ีสอดคลองกัน พบวา นักเรียน
ยังมีความรูท่ีไมคงทนเก่ียวกับข้ันตอนการอาน SQ4R จึงไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับทักษะใหมได 
อีกท้ังไดรับความรูใหมท่ีไมคงทน จึงไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพได ทําให
นักเรียนไมสามารถอานจับใจความสําคัญตามวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 การพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปและ

อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

  

 จากผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีนักเรียนไมผานเกณฑมากท่ีสุดคือ ปญหาการอานจับใจความ

สําคัญจากเรื่องและสื่อตางๆ รองลงมาคือปญหาการใชสํานวนสุภาษิตและคําพังเพยไดถูกตองเหมาะสม 

และปญหาท่ีนักเรียนไมผานเกณฑนอยท่ีสุดคือฟงและดู สื่อท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจอยางเขาใจ  และผลการ

วิเคราะหสภาพปญหาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือปญหาการอานจับใจความ

สําคัญ มีนักเรียนไมผานเกณฑจํานวน 16 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 19 คน ซ่ึงทักษะการอานจับ

ใจความเปนทักษะสําคัญทักษะหนึ่งท่ีผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและสัมฤทธิ์ผลตามการเปาหมายท่ีตั้ง

ไว การอานนับเปนทักษะท่ีสําคัญมากในชีวิตประจําวัน สามารถใชแสวงหาความรูวิทยาการตางๆ ไดอยาง

กวางขวาง ทันสมัย ทันเหตุการณ และนําความรูท่ีไดจากการอานไปประยุกตใชแกปญหา เปนแนวทาง

การดําเนินชีวิต เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

(ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก. 2543: 1) ดังท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551  ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  เก่ียวกับความเขาใจในการ
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อาน วา อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอาน แสดงความคิดเห็นและขอ

โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยอความ เขียนรายงานจากสิ่งท่ีอานได  

วิเคราะห วิจารณ อยางมีเหตุผล ลําดับความอยางมีข้ันตอนและความเปนไปไดของเรื่องท่ีอาน รวมท้ัง

ประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน   

 จากการสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยถึงสาเหตุของปญหาดังกลาว อาจมีผลมาจาก 

นักเรียนขาดทักษะดานการอานจับใจความ  นักเรียนไมชอบอานหนังสือจึงขาดทักษะท่ีดี  คิดวาการอาน

จับใจความไมมีความสําคัญในการเรียน และนักเรียนไมมีแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงสาเหตุดังกลาวอาจเกิด

จากทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาไทยในทางลบ จึงกอใหเกิดปญหาการไมมีแรงจูงใจในการเรียน 

คิดวาการอานไมสําคัญ จึงนําไปสูขาดนิสัยรักการอานและขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีดีอยางการอานจับใจความ

ตามมา 

 วิธีการแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ผูวิจัยใชวิธีแกปญหาโดยใชวิธีการสอนแบบ 

SQ4R โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับสภาพปญหา โดยเพ่ิมข้ันตอนการทบทวนความรูเดิม 

เพ่ิมเติมความรูใหม และรูจักนําไปใช เม่ือนําไปตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิชาภาษาไทย 

ผลการตรวจสอบความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานมีความเห็นสอดคลองกันวา สามารถใชในการ

แกปญหาการอานจับใจความสําคัญ  เปนนวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสม เปนวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ข้ันตอนการสอนมีระบบท่ีชัดเจน เปนวิธีการสอนท่ีชวยฝกทักษะการคิด เพราะแตละข้ันตอนฝกให

ผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ผลการนํานวัตกรรมวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใชแกปญหาการอาน

จับใจความ  รวมไปถึงจากการศึกษาผลของการวิจัยท่ีเก่ียวกับการใชวิธีการสอนแบบ SQ4R อาทิ ยุวดี  

โปธายะ (2546) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพ่ือสงเสริมความเขาใจและความสามารถในการเขียน

สรุปใจความสําคัญของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบวาความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษและความสามารในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ  รัตน

ภัณฑ  เลิศคําฟู (2547) ไดศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R ในการสอนอานจับใจความสําคัญสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถ

พัฒนาความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนไดดีข้ึน 

 เม่ือนํานวัตกรรมวิธีการสอนไปใช หากพิจารณาคะแนนของนักเรียนแลว พบวานักเรียนสวนใหญ
มีคะแนนท่ีสูงข้ึนตามลําดับในแตละกิจกรรม  นักเรียนสวนใหญมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนดให 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูทีละ
ข้ันตอน  โดยเริ่มจาก 1) ข้ันเตรียมความพรอม ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และชี้แจงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R  2) ข้ันนําเขาสูบทเรียน กระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยง
เขาสูเรื่องท่ีอาน เชนใหดูภาพท่ีสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน เกมทางการศึกษา การใชคําถาม  3)  ข้ันสอน โดย
ใชวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปไดวา เปนวิธีการอานท่ีดําเนินการตามข้ันตอน 6 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก ข้ัน
สํารวจข้ันแรกท่ีครูใหผูเรียนสํารวจชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และหัวขอยอยอยางคราวๆ ข้ันตั้งคําถาม เปนข้ันท่ี
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ผูเรียนตั้งคําถามกอนการอาน ทําใหการอานมีจุดหมาย ข้ันอานผูเรียนจะอานบทอานอยางละเอียดตั้งแต
ตนจนจบ หลังจากนั้นข้ันบันทึกขอความ ใจความหลักและขอความสําคัญ แลวนํามาเขียนสรุปใจความ
สําคัญ และข้ันสุดทาย ข้ันนําความรูมาเชื่อมโยงกับความรูท่ีมีอยู  4) ข้ันสรุป  นักเรียนและครูรวมกัน
สรุปผลการเรียนรูท้ังดานเนื้อเรื่องและวิธีการอาน ครูตรวจสอบผลการเรียนรูดวยคําถาม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เม่ือประเมินการใชนวัตกรรมวิธีการสอน

แบบ SQ4R ท้ัง 5 ครั้ง พบนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 2 คน ซ่ึงไมผาน

เกณฑท่ีกําหนด ไดแก การอานจับใจความบทความแบบท่ี 1 การอานจับใจความแบบท่ี 2 และการอาน

จับใจความจากขาว  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากนักเรียนยังมีความรูท่ีไมคงทนเก่ียวกับข้ันตอนการอาน SQ4R จึง

ไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับทักษะใหมได อีกท้ังไดรับความรูใหมท่ีไมคงทน จึงไมสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชนและประสิทธิภาพได ทําใหนักเรียนไมสามารถอานจับใจความสําคัญตามวิธีการสอนแบบ 

SQ4R 

 

ขอเสนอแนะ 

  

 1. ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช 

  1.1 การนําการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใช ครูผูสอนควรศึกษา

และทําความเขาใจข้ันตอนในการจัดกิจกรรมใหชัดเจน 

  1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R ครูผูสอนควรจัดเตรียมเนื้อหาให

เหมาะสมกับวัยผูเรียน และตองคํานึงถึงความสามารถและความรูเดิมของนักเรียนดวย 

  1.3 ครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนของวิธีการสอนแบบ SQ4R ใหนักเรียนเขาใจ

กอน 

  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความโดยใชวิธีการสอนแบบ 

SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ หรือวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ อาทิ KWL Plus 

  2.2 ควรพัฒนาแบบฝกหัดอ่ืน หรือบทเรียนคอมพิวเตอร หรือบทเรียนสําเร็จรูป มาใช

ประกอบวิธีการจัดการเรียนรูเรื่องการอานจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอน  
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แบบบันทึกสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

แบบสํารวจสภาพปญหาการเรียนวิชาภาษาไทย 
จากครูผูสอนวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/1  โรงเรียนทิวไผงาม  กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อ-สกุล...............................................................................................ตําแหนง........................................... 
ผูสอนรายวิชา..............................ระดับชวงชั้น..................................ชั้น..................................................... 

ประเด็นการบันทึก ขอมูล / รายละเอียด 

1. สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

2. คุณภาพผูเรียน  
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3……………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................
...................................................................................................................... 

3. ตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรูแกนกลาง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................
...................................................................................................................... 
…...................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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สํารวจ ด.ช. .......................................................................................ชั้น.................เลขท่ี........................... 
โรงเรียน....................................................................................................................................................... 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสํารวจฉบับนี้เปนแบบสํารวจสภาพปญหาท่ีสงผลตอการเรียนวิชาภาษาไทยของผูเรียน การ
ในตอบแบบสํารวจ ใหครูผูสอนใชประสบการณจากการสอน การสังเกตผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาไทย เปนตัวชวยในการตอบแบบสํารวจ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริง ขอใหครูผูสอน
ตอบแบบสํารวจอยางเท่ียงตรง ใหขอมูลท่ีเปนความจริง และตอบดวยความสบายใจ โดยคําตอบท่ีไดจะ
เก็บเปนความลับ 
 
การตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 
 ใหทําเครื่องหมาย  ลงชองวางท่ีตองการจะตอบหลังขอความในขอหนึ่งๆ โดยจะมีชองให
เลือกตอบเพียง 2 ชอง การจะเลือกตอบในชองใดใหถือเกณฑดังนี้ 
 

กาชอง รายละเอียด 
ได เม่ือขอความนั้น   ผูเรียนสามารถปฏิบัติได 

ไมได เม่ือขอความนั้น ผูเรียนไมสามารถปฏิบัติได 
 
 ขอใหครูผูสอนตอบแบบสํารวจนี้ใหครบทุกขอ หากลืมหรือยกเวนไมตอบขอใดขอหนึ่งแมเพียงขอ
เดียว แบบสํารวจนี้จะไมสมบูรณ และไมสามารถนําไปประเมินผลได 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 1 ……………………………….. 
 ม า ต ร ฐ า น 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ได ไมได 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
 

………....... 

 
 

………....... 
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………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
………....... 

 
………....... 

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

 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
 

………....... 

 
 

………....... 

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

 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
 

………....... 

 
 

………....... 

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

 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
 

………....... 

 
 

………....... 

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

 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 

 
 

………....... 

 
 

………....... 
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แบบบันทึกการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานจับใจความ 

ช่ืองานวิจัย ช่ือผูวิจัย 
ป 

พ.ศ. 
วัตถุประสงคของงานวิจัย ตัวแปร กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ผลการวิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพความสอดคลองของ 
การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R  

 
คําช้ีแจง    โปรดพิจารณาวาการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
และสอดคลองกับจุดประสงคท่ีระบุไวในเลมหรือไม โดยทำเครื่องหมาย  ลงในชอง “ระดับความ
คิดเห็น” ดังนี้ 
 +1  เม่ือแนใจวา  การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R นั้น วัดจุดประสงคท่ีระบุไวได 
  0 เม่ือไมแนใจวา  การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R นั้น วัดจุดประสงคท่ีระบุไวได 
 -1  เม่ือแนใจวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบ SQ4R นั้น วัดจุดประสงคท่ีระบุไวไมได 

ขอ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ ขอ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

1 นวัตกรรมมีองคประกอบสําคัญ  ครบถวนและ
สัมพันธกัน 

    

2 เนื้อหา/สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค     
3 กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค     
4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความสามารถผูเรียน 
    

5 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด  การลงมือปฏิบัติ 
และสรางความรูดวยตนเอง 

    

6 กิจกรรมมีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น     
7 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ

จุดประสงค 
    

8 สื่อหลากหลายสอดคลองกับวัตถุประสงค วัย และ
ความสามารถผูเรียน 

    

9 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคลองกับวัตถุประสงค
และกิจกรรม 

    

10 เกณฑการประเมินผลชัดเจน  ครอบคลุมท้ังดาน
ความรู ทักษะ และเจตคติ 

    

  
    (ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 

    (.......................................................) 
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วธิกีารอานจับใจความแบบ SQ4R   ม ี 6  ขัน้ตอน  คอื 

 1.  Survey  (S)  อานอยางคราว ๆ เพื่อหาจุดสําคัญของเรื่อง  การอานในขัน้นี้ไมควรใช

เวลานานเกนิไป การอานคราว ๆ จะชวยใหผูอานเรยีบเรยีงแนวคดิตาง ได 

 2. Question (Q) การตั้งคําถาม  ตัง้คําถามจะตองสัมพันธกับเรื่องราวที่กําลังอานในเวลา

เดยีวกันก็ควรจะตองถามตัวเองดูวาใจความสําคัญที่ผูเขยีนกําลังพูดถงึอยูนั้นคอือะไร  ทําไมจึง

สําคัญ  สําคัญอยางไร  และเกี่ยวของกับอะไรหรือใครบาง  ตอนไหนและเมื่อไร  อยางไรก็ตาม

ควรพยายามตั้งคําถามใหไดเพราะจะชวยใหการอานในขัน้ตอไปเปนไปอยางมจุีดมุงหมายและ

สามารถจับประเด็นสําคัญไดถูกตองไมผิดพลาด 

 3. Read (R1) การอานขอความในบทหรอืตอนนัน้ ๆซ้ําอยางละเอยีดและในขณะเดียวกัน 

ก็คนหาคําตอบสําหรับคําถามที่ไดตัง้ไว ในขัน้นี้จะเปนการอานเพื่อจับใจความและจับประเด็น

สําคัญ ๆ โดยแทจริง  

 4. Record (R2)  ใหผูเรยีนจดบันทกึขอมูลตาง ๆ ที่ไดอานจากขัน้ตอนที่  3  โดยมุงจด

บันทกึในสวนที่สําคัญและสิ่งที่จําเปน โดยใชขอความอยางรัดกุมหรอืยอ ๆ ตามความเขาใจของ

ผูเรยีน 

 5. Recite (R3)  ใหผูเรยีนเขยีนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายามใชภาษาของตนเองถายัง

ไมแนใจในบทใดหรอืตอนใดใหกลับไปอานซ้ําใหม 

 6. Reflect (R4)  ใหผูเรยีนวเิคราะห  วจิารณ  บทอานที่ผูเรยีนไดอานแลวแสดงความ

คดิเห็นในประเด็นที่ผูเรยีนมีความคดิเห็นสอดคลองหรอืความคดิเห็นไมสอดคลอง บางครัง้อาจ

ขยายความสิ่งที่ไดอานโดยการเช่ือมโยงความคดิจากบทอานกับความรูเดมิโดยใชภาษาอยาง

ถูกตอง 

 

 

 (ธารทพิย แกวเหลี่ยม. (2554). วธิกีารอานแบบ SQ4R.) 

 

 

 

 

ใบความรู 

เรื่อง การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 
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คําชี้แจง  นักเรยีนอานใบความรู เรื่องการอานจับใจความโดยวธิกีาร

  อานแบบ SQ4R โดยสํารวจ เนื้อหาอยางรวดเร็ว แลวตอบ

  คําถามตอไปนี้ 

 

1. ช่ือเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ช่ือผูแตง / ที่มา …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จุดมุงหมายของผูแตง ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. สาระสําคัญ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 

ใบกจิกรรมท่ี 1 

การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 

ขั้นท่ี 1 S (Survey)  
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ใบกจิกรรมท่ี 2 

การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 

ข้ันท่ี 2 Q (Question) 

 

คําช้ีแจง  นักเรยีนอานใบความรูแลวตัง้คําถามใหครอบคลุมเนื้อหา จํานวน 5 คําถาม 

 

 คําถามที่ 1 

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

 คําถามที่ 2 

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

 คําถามที่ 3 

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

 คําถามที่ 4 

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

 คําถามที่ 5 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกจิกรรมท่ี 3 

การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 

ขั้นท่ี 3 R1 (Read)  
 

 

คําช้ีแจง  นักเรยีนอานใบความรูแลวหาคําตอบของคําถามที่ตัง้ไวจากกจิกรรมที่ 2 

 

 คําถามที่ 1 

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

 คําถามที่ 2 

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

 คําถามที่ 3 

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

 คําถามที่ 4 

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

 คําถามที่ 5 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําช้ีแจง  นักเรยีนอานใบความรูแลวจดบันทกึขอความที่สําคัญอยางยอ 

 ตามความเขาใจของนักเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรมท่ี 4 

การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 

ข้ันท่ี 4 R2 (Record) 

บันทกึขอความ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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คําช้ีแจง  นักเรยีนอานใบความรูแลวสรุปใจความสําคัญ   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ใบกจิกรรมท่ี 5 

การอานจับใจความโดยวิธกีารอานแบบ SQ4R 

ขั้นท่ี 5 R3 (Recite)  
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คําช้ีแจง  นักเรยีนอานเรื่อง “รูตํานานสบืสานวัฒนธรรม” แลววเิคราะหใน

รูปแบบแผนที่ความคดิ (Mind Mapping)จากประเด็นที่กําหนดให 

 

  

ใบกจิกรรมท่ี 6 

วธิกีารอานแบบ SQ4R 

ข้ันท่ี 6 R4 (Reflect) 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานบทความดังตอไปนี้ แลวทํากิจกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

“คนไทยกับการเสพตดิการเปนหนี้” 
 

 ดวยกระแสวัตถุนยิมที่ถาโถมเขามาในสังคมปจจุบัน ประกอบกับมาตรการที่เอื้ออํานวยตอ

การตอบสนองตอกิเลสแหงวัตถุนิยมเหลานั้น ไมแปลกที่คนไทยจะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น แตสิ่งที่นา

วติกก็คอื ในขณะนี้การเปนหนี้เพิ่มมากขึ้น แตประสิทธิภาพในการชําระหนี้กลับลดลง เมื่อการเปน

หนี้สามารถทําไดงาย จึงไมแปลกที่ลักษณะนสิัยการเสพตดิการเปนหนี้จะเพิ่มสูงขึ้น 

 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ระบุวา ในการภาวะของสังคมไทยในชวงไตรมาสที่ 3 ของปพ.ศ. 2555 (ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. 

2555) พบวาหนี้สินภาคครัวเรือนของคนไทยมียอดคงคางในอัตราที่สูงกวา 2 พันลานๆ บาท ซึ่ง

เพิ่มสูงขึ้นจากในชวงเดยีวกันเมื่อปกอน (พ.ศ. 2554) กวารอยละ 20 แนนอนวาสาเหตุหนึ่งที่ทําให

การเปนหนี้ของคนไทยเพิ่มขึ้นก็คอืการกูยมืเพื่อมาปรับปรุงที่พักอาศัย และฟนฟูความเสียหายของ

ครอบครัวอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 แตปจจัยดังกลาวก็ยังไมแรงพอที่จะฉุดตัวเลข

ใหไดสูงถงึขนาดนี้ เพราะหากจะกลาวถงึสาเหตุของการที่ทําใหหนี้สินในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอยาง

แทจริงเห็นจะเปนสินเช่ือเพื่อซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต ที่เพิ่มมากขึ้นจากปที่แลวกวารอยละ 
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 ในขณะที่การเปนหนี้ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น แตประสิทธิภาพในการชําระหนี้กลับลดลง ดัง

จะเห็นไดจากสัดสวนการผิดนัดชําระหนี้ที่คางเกนิ 3 เดอืน ในชวงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นมากกวารอย

ละ 37 หรือเทียบเปนตัวเลขก็รวมๆ 7 พันกวาลานเลยทีเดียว ตลอดจนพฤติกรรมการออมเมื่อ

เทียบกับสัดสวนในการบริโภคที่ต่ํามากเพียงรอยละ 7 ตอ GDP ในขณะที่ประเทศญี่ปุนมีสัดสวน

การออมสูงถึงรอยละ 50 ตอ GDB สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาคนไทยในยุคปจจุบันเสพติดการเปนหนี้ 

ตองการอะไรก็กูหนี้ยมืสนิ ใชเงินในอนาคตเพื่อเนรมติสิ่งที่ตนเองตองการ ทายที่สุดก็กลายเปนไมม ี

ไมหน ีไมจาย อกีทัง้ยังเปนบอเกิดของอาชญากรรม เพราะฉะนั้นถึงเวลาแลวหรือยังที่พวกเราและ

ทุกภาคสวน จะรวมกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาหนี้สินของคนไทยใหลดลงไดเสียที

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหบทความ 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานบทความดังตอไปนี้ แลวทํากิจกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

“หลากวธิ ีสรางความสดชื่นใหรางกาย” 
 

 การดําเนินชีวิตในปจจุบันที่ตองเผชิญกับภารกิจตางๆ มากมาย ตั้งแตตื่นนอนอยางงัวเงีย 

เดนิทางไปเรียนหรือไปทํางาน ความกดดันจากหนาที่ที่รับผิดชอบ ความเครียดจากสังคมโดยรอบ 

และความออนลาจากการใชชีวติ สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแตบั่นทอนพลังชีวิตของพวกเราใหออนเปลี้ย 

เพลยีแรง ไมสดใส เพื่อเรยีกคนืความสดช่ืนใหกลับคนืมา วันนี้ผมมีวิธีงายๆ แตไดผลเปนอยางดียิ่ง

มาฝากกันครับ 

 เริ่มจากอาหาร ควรรับประทานอาหารจําพวกผัก ผลไม และดื่มน้ําใหเพียงพออยางนอย  

6 – 8 แกว หรือมากกวานั้น เพราะในผักและผลไมมีน้ําตาลฟลุกโตสที่รางกายสามารถนําไปใชได

ในทันท ีตลอดจนยังอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแร รวมทั้งสารตานอนุมูลอิสระ รวมไปทั้งการดื่ม

น้ําอยางเพยีงพอจะชวยใหเซลลและอวัยวะในรางกายทํางานไดเปนปกต ิและชวยในการขับของเสีย

ไดอกีดวย 

 จากนั้นคือการออกกําลังกาย เปนที่ทราบกันดีวาการออกกําลังกายถือเปนยาอายุวัฒนะ 

ที่ไมเพยีงแตจะชวยใหรางกายแข็งแรงเทานัน้ ทุกๆ ครั้งที่ออกกําลังกาย ยังชวยใหรางกายหลั่งสาร

แหงความสุขออกมาอีกดวย จึงไมแปลกที่เวลาเหงื่ออออกนิดๆ จะรูสึกสดช่ืนขึ้นมาในทันที  การ

พักผอนอยางเพียงพอ ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหรางกายสดช่ืนได เพราะรางกายไดรับการพักผอน 

ฟนฟู และซอมแซมสวนตางๆ ของรางกายโดยธรรมชาติอยางเต็มที่ ผูเช่ียวชาญแนะนําวา มนุษย

ควรไดรับนอนหลับพักผอนอยางนอย 6 – 8 ช่ัวโมง หรือหากทําไมได ควรจะหลับลึกใหไดอยาง

นอย 4-6 ช่ัวโมง ก็พอจะชวยไดครับ 

 นอกจากนี้ การรูจักปลอยวาง มองโลกในแงดี ยิ้มรับกับทุกวิกฤติปญหา ก็ถือเปนวิธีการ

สรางความสดช่ืนอีกวิธีการหนึ่งไดเปนอยางดี ซึ่งวิธีการดังกลาวไมเพียงแตจะชวยใหเราสดช่ืน 

สดใสเทานัน้ หากแตยังใหผูที่พบเห็นพลอยสดช่ืนตามเราไปดวย 

ที่มา : http://www.bejame.com/article/2621 

 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหบทความ 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานบทความดังตอไปนี้ แลวทํากิจกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

“ลอยกระทง  รวมสบืสานประเพณไีทย รูใสใจพรมจรรย” 
 

 ประเพณีไทยเปนวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติที่มีความงดงาม “ลอยกระทง” ก็

เปนอีกหนึ่งประเพณีไทย ที่แสดงใหเห็นถึงความผูกพัน และความกตัญูตอสายน้ําที่มีมาแต

โบราณ สบืเนื่องยาวนานนับหลายรอยป จวบจนปจจุบัน ลอยกระทง ก็ยังคงเปนประเพณีที่สําคัญ 

และไดรับความสนใจทั้งตอคนไทย และนักทองเที่ยว ที่สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศเปน

จํานวนมาก 

 แตสิ่งที่นาเปนกังวลในปจจุบันก็คือ มักมีการอาศัยคืนวันลอยกระทงเปนคืนแหงการเสีย

พรหมจันทรหรอืมเีพศสัมพันธกันของหนุมสาว โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนที่มักควงคูกันออกมาลอย

กระทง จนกลายเปนประเพณีใหมๆ ที่บิดเบือนความงดงามจากวัฒนธรรมในอดีต ดวยความ

ใกลชิดประกอบกับการลอยกระทงเปนประเพณีที่มีการประกอบพิธีกรรมในชวงเวลากลางคืน 

ความใกลชิดสงผลใหอารมณพาไป ผูใหญไมรู  มีสถานที่ลับหูลับตาคน จึงกลายเปนชองวางที่จะ

เปดโอกาสใหวัยรุนมเีพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 ปญหาการมเีพศสัมพันธกอนวัยอันควรในคนืวันลอยกระทงนี้ อาจกอใหเกิดปญหาตามมา

อีกมากมาย ไดแก โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคอันจะนําไปสู

ปญหาการทําแทง หรือปญหาอาชญากรรมตางๆ ตามมาอีกดวย เนื่องจากวัยรุนมักขาดความรู

ความเขาใจ หรอืเกดิความคกึคะนองจนขาดการปองกันตนเองได 

 เพื่อปองกันปญหาดังกลาว ทุกภาคสวนจึงตองใหความสําคัญ ทั้งการเรงรณรงคใหเห็น

โทษ ดูแลสอดสองบุตรหลาน ไมใหไปไหนมาไหนกันสองตอสอง หลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาเพราะอาจทํา

ใหขาดสติ และคึกคะนอง ที่สําคัญคือการปลูกฝงใหรูจักรักนวลสงวนตัว เคารพคุณคาในตนเอง 

เพื่อปองกันปญหาการมเีพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดอยางยั่งยนื 

 

 

ที่มา : http://www.bejame.com/article/2584 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหบทความ 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานขาวดังตอไปนี้ แลวทํากจิกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิงวเิคราะหโดย

วธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 

 

“เก็บไมทัน ! ขยะกระทงกวา 100 ตันในแมน้าํปง บรเิวณจังหวัดเชยีงใหม เริ่ม

เนาเสียสงกล่ินเหม็น ดานเจาหนาท่ีเรงเก็บคาดแลวเสร็จภายใน 2 วันนี้” 

 

 

“เก็บไมทัน ! ขยะกระทงกวา 100 ตันในแมน้ําปง บรเิวณจังหวัดเชียงใหม เริ่มเนาเสยีสงกลิ่นเหม็น 

ดานเจาหนาที่เรงเก็บคาดแลวเสร็จภายใน 2 วันนี้”

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผูสื่อขาวรายงานวา พบซากกระทงที่ประชาชนและ

นักทองเที่ยวลอยลงไปในแมน้ําปงในชวงเทศกาลลอยกระทง 2558  ไหลมากองสะสมบริเวณหนา

ประตูระบายน้ําบานปาแดด อ.เมอืง จ.เชียงใหม เปนจํานวนมาก ทัง้นี้คาดวา ซากกระทงดังกลาวมี

จํานวนนับ 100,000 ช้ิน หรือกวา 100 ตัน แมวากระทงสวนใหญจะทําจากวัสดุธรรมชาติและขนม

ปง แตก็เริ่มเกดิการเนาเสยีสงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ และสงผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนที่

อยูบริเวณใกลเคียงแลว โดยประชาชนตางเรียกรองใหเรงจัดเก็บขยะกระทงโดยเร็ว กอนสงผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมในแมน้ําปง 

 ลาสุด มีรายงานวา เจาหนาที่จากเทศบาลตําบลปาแดด และอบจ.เชียงใหม ไดเรงจัดเก็บ

ขยะกระทงตามโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 

โดยคาดวาจะสามารถจัดเก็บขยะกระทงทัง้หมดแลวเสร็จภายใน 2 วันนี้ 

 

 

ไทยรัฐออนไลน วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2559 

https://www.thairath.co.th/home 

 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหความตามขาว 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานขาวดังตอไปนี้ แลวทํากจิกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิงวเิคราะหโดย

วธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

“สมทิธ'เตือนวิกฤติภัยแลง คนไทยขาดน้ํากนิ/ถงึส้ินป”

 'สมิทธ'เตือนวิกฤติภัยแลง คนไทย

ขาดน้ํากิน/ถึงสิ้นป 'สมิทธ'ช้ีภัยแลงวิกฤติ

หนักถึงปลายป ส.ค.-ก.ย.เปนอันตรายสุดไร

ปจจัยเพิ่มน้ําไมมีพายุเขาแมแตลูกเดียวเตือน

รัฐบอกความจริง ปชช. อยาโยนผิดกันไปมา 

แนะปชช.ใชน้ําอยางประหยัดกันอดตาย วัน

อาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:27 

น. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายสมิทธ ธรรมสโรช  

ประธานมูลนิธิศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาต ิ

เปดเผยถึงสถานการณภัยแลงที่ เกิดขึ้นใน

ขณะนี้  วา มาจากอิทธิพลเอลนินโญ และ

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ทําใหภัยแลง

จากคลื่นความรอนรุนแรงที่เกดิขึ้นทั่วโลก ทั้ง

อินเดีย ปากีสถาน ผูคนตายไปหลายรอยคน 

รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามการพยากรณ

อากาศของทั่วโลกประเมินวาถาโลกเผชิญ

ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น ไ ป อี ก  8  ป  จ ะ ทํ า ใ ห

คารบอนไดออกไซด เพิ่มขึ้น 400-500 เทา 

จะเกิดน้ําทวมโลก จากน้ําแข็งขั้วโลกเหนือ

และใตละลาย ทําใหน้ําทะเลสูงขึ้นจนทวม

เมืองที่ตํ่ากวาระดับน้ําทะเล เชน กรุงเทพฯ 

น้ําจะทวมสูง 4-5 เมตร เวียดนาม เซียงไฮ 

ทวมหนักสุดจะมคีนตายเปนพัน ๆ คน  

 สําหรับประเทศไทยปนี้ภัยแลงอยู

นานไปถึงปลายป ตอนนี้ธรรมชาติสอเคาให

เห็นแลวจากการมีพายุคลื่นลมแรงในทะเล

จีนใต พัดรองฝนขึ้นไปประเทศจีนหมด ไม

กลับลงมาภาคเหนือและภาคกลางของไทย 

ฝนเทยีมก็ทําไดนอย เพราะสภาพอากาศแหง

แลงมาก อยาไปเช่ือนักวิชาการบางคนที่ไมรู

จริง ออกมาบอกวาฝนจะตก เพราะมีกลุม

เมฆ มีฝนตกจุดนั้นจุดนี้ โดยไมรูวาเปนเมฆ

บางอยูระดับสูง ไมใชเมฆที่ตกมาเปนฝนได 

“ประเทศไทยมีฝนจะตกไดจากอิทธิพลรอง

ฝน และพายุ หากเดือนนี้ และเดือนหนา ไมมี

สองปจจัยนี้ ประเทศไทยจบแน เกิดวิกฤติ

เลวรายที่สุด ไมมีน้ํากิน คนไทยตองชวย

ตัวเองโดยการประหยัดน้ํา และคนในเมือง 

เตรียมหาที่ เก็บตุนน้ํ า  ซื้อหาถังพาสติก

สํารองน้ําไวกอน สวนเกษตรกรใหขุดบอ 

หรือสระเล็กเก็บน้ําไวเพื่อใหมีกินและสัตว

เลี้ยงไมอดน้ําตาย ชวงอันตรายสุดในเดือน 

ส.ค.-ก.ย. ไมมีพายุจรเขาเลยสักลูก ทุก

อยางวิกฤติของจริง ไมอยากนึกภาพจะขาด

น้ําไปถึงปหนา เพราะถาเขาเดือน ต.ค.-พ.ย. 

รองฝนลงใตไปแลว ไมตกภาคเหนือภาค

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหความตามขาว 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 



 
 

กลาง อยาไปเช่ือวาจะใชน้ํากนเขื่อนไดอีก 

เพราะกรมชลประทาน มองเห็นระดับน้ํา

ขางบนวามนี้ําเหลอื แตไมเคยลงไปดูกนเขื่อน 

มีแตกรวด ทราย ตะกอนดิน ที่สะสมมาเปน 

10 ป จริง ๆ มีน้ําขางบนนิดเดียว ไดแตนั่ง

ภาวนารอใหฝนตก รัฐบาลและหนวยงาน

ราชการ อยามัวแตโยนความผิดกัน ควรบอก

ความจริงประชาชน ชาวนาจะไดไมรอปลูก

ขาว ถาหวานไปเสียหายขาดทุนยิ่งแยจะอด

ตายไปใหญ แคน้ําจะกนิยังไมมีกันแลว ตอไป

มเีงนิซึ้อน้ํามันใสรถ แตไมมเีงินซื้อน้ํากิน จะมี

ราคาแพงมาก" นายสมทิธ กลาว  

 นายสมิทธ กลาวอีกวา อยากให

รัฐบาลไปดูประเทศเวียดนาม ตอนนี้เตรียม

รับปญหาขาดแคลนน้ําดิบไวลวงหนาอยางด ี

ซื้อเรือรบปรมาณู 5 ลํา ทําน้ําทะเลเปนน้ํา

จืดได สวนประเทศสิงคโปร ไมตองพูดถึงมี

ความม่ันคงเรื่องน้ํากินที่สุด สรางเครื่องทํา

น้ําทะเลเปนน้ําจดืไวพรอม แตของไทยซื้อเรือ

ดําน้ําไวดําในอาวไทยลึกเพียง 60 เมตร ดําก็

ไ ม มิ ด  เ ค รื่ อ ง บิ น ข า ง เ ห็ น ห ม ด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เคยมีรับสั่งไว

วาจะซื้อทําไม ซื้อมาก็ดําน้ําไมได สูไปซื้อเรือ

ตรวจการณชายฝงชวยชาวบานไดประโยชน

กวา อยากใหรัฐบาลตั้งหลักหาทางผันน้ําโขง 

มากอนชวงฤดูฝนนี้ เพราะเรื่องน้ําเปนชีวิต

ของคนไทยทัง้ประเทศ.“ 

 

 

 

เดลนิวิส  วันอาทติยที่ 12 กรกฎาคม 2559 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/politics/334438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานบทประพันธดังตอไปนี้ แลวทํากจิกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 

  พระโฉมยงองคอภัยมณนีาถ  เพลนิประพาสพิศดูหมูมัจฉา 

 เหลาฉลามลวนฉลามตามกันมา   คอยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชล 

 ฉนากอยูคูฉนากไมจากคู   ขึ้นฟองฟูพนฟองละอองฝน 

 ฝูงพมิพาพาฝูงเขาแฝงวน   บางผุดพนฟองน้ําบางดําจร 

 กระโหเรยีงเคยีงกระโหขึ้นโบกหาง  ลอยสลางกลางกระแสแลสลอน 

 มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร   ประชุมซอนแฝงชลขึ้นวนเวียน 

 ฝูงมาน้ําทําทาเหมือนมาเผน   ขึ้นลอยเลนเลี้ยวลัดฉวัดเฉวยีน                         

 ตะเพยีนทองทองน้ํานําตะเพยีน   ดาษเดยีรดูเพลนิจนเกนิมา 

 เห็นละเมาะเกาะเขาเขยีวชอุม   โขดตะคุมเคยีงเคยีงเรยีงรุกขา 

 จะเหลยีวซายสายสมุทรสุดสายตา  จะแลขวาควันคลุมกลุมโพยม 

 จะเหลยีวดูสุรยิแสงเขาแฝงเมฆ   ใหวเิวกหวาดองคพระทรงโฉม 

 ฟงสําเนยีงเสยีงคลื่นดังครื้นโครม  ยิ่งทุกขโทมนัสในฤทัยทว ี

 

พระอภัยมณ ี: สุนทรภู 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหความตามบทประพันธ 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 



 
 

 

 

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรยีนอานบทประพันธดังตอไปนี้ แลวทํากจิกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 

  ๏ องึอนิทเภรตีีระงม   แตรสังขเสยีงประสม 

 ประสานเสนาะในไพร 

  ๏ เสยีงพลโหรองเอาชัย  เลื่อนล่ันสน่ันใน 

 พภิพเพยีงทําลาย 

  ๏ สัตภัณฑบรรพตทัง้หลาย  ออนเอยีงเพยีงปลาย 

 ประนอมประนมชมชัย 

  ๏ พสุธาอากาศหวาดไหว  เนื้อนกตกใจ 

 ซุกซอนประหวั่นขวัญหนี 

  ๏ ลูกครุฑพลัดตกฉมิพล ี  หัสดนิอนิทร ี

 คาบชางก็วางไอยรา 

  ๏ วานรสําแดงเดชา   หักถอนพฤกษา 

 ถอืตางอาวุธยุทธยง 

  ๏ ไมไหลยูงยางกลางดง  แหลกลูลมลง 

 ละเอยีดดวยฤทธโิยธ ี

  ๏ อากาศบดบังสุรยิศร ี  เทวัญจันทร ี

 ทุกชัน้อํานวยอวยชัย 

 

 

บทพากยเอราวัณ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหความตามบทประพันธ 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 

ใบกจิกรรม : การอานวิเคราะหสารผานโฆษณา 

โดยวิธกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 

 



 
 

 

 

 

คําชี้แจง   ใหนักเรยีนอานโฆษณาดังตอไปนี้ แลวทํากจิกรรมลงในแบบบันทกึการอานเชิง

วเิคราะหโดยวธิกีารอานแบบ SQ4R รวมกับแผนผังความคดิ 
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ใบกจิกรรมที่ …………. 

แบบบันทกึการอานเชงิวิเคราะห 

บทอานประเภท……………………………………………………. 

  

S : Survey 

สํารวจ 

 

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

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

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

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

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

Q : Question 

ต้ังคําถาม 

 

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

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

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

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

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

R : Read 

การอาน 

R : Record 

จดบันทึก 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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R : Recite 

สรุปความ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R : Reflect 

อภปิรายแสดง

ความคดิเห็น 

จุดมุงหมายของเรื่อง 

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

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

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

ขอคดิหรอืความรูที่ได 

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

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

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

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

การนําไปปรับใชในชีวติประจําวัน 

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

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

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

ขอเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 
ความรูพ้ืนฐานการอานจับใจความโดยวิธีการอานแบบ SQ4R 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบหลังเรียนฉบับนี้ใชทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับความรูเบื้องตนการอานจับ
ใจความ โดยวิธีการอานแบบ SQ4R แบงเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 เปนแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน และตอนท่ี 2 แบบทดสอบอัตนัย 1 ขอ ขอละ 5 คะแนน ใช
เวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 
 2. นักเรียนอานขอคําถามและคําตอบใหละเอียดแลวเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยทํา
เครื่องหมาย  ใหตรงตัวอักษร ก, ข, ค, หรือ ง ลงในกระดาษคําตอบ 
  
ตอนท่ี 1 ปรนัย 10 ขอ 
1. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.  ใจความสําคัญ คือประโยคท่ีมีใจความท่ีสั้นท่ีสุด 
  ข.  ใจความสําคัญ คือประโยคท่ีมาสนับสนุนและใหรายละเอียด 
  ค.  ใจความสําคัญ คือประโยคท่ีครอบคลุมเนื้อความประโยคอ่ืน ๆ 
  ง.  ใจความสําคัญ คือประโยคท่ีมีขอความกินใจไมตองมีประโยคอ่ืนประกอบ 
2. ขอใดคือจุดมุงหมายของการอานจับใจความ 
  ก. เม่ืออานแลวสามารถสรุปหรือยอเรื่องได 
  ข. เม่ืออานแลวสามารถจดจําเนื้อหาไดทุกตอน 
  ค. เม่ืออานแลวสามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําได 
  ง. เม่ืออานแลวสามารถคาดการณ หาความจริงและแสดงขอคิดเห็นได 
3. ใครปฏิบัติตนในการอานจับใจความไดอยางถูกตอง 
  ก. ตนอานเรื่องจบอยางรวดเร็ว 
  ข. แตงอานและแยกประเด็นของเรื่องได 
 ค. ตองอานและแยกเรื่องออกเปนตอน ๆ 
  ง. ตาลอานแลวแยกใจความสําคัญออกจากสวนขยาย 
๔. ข้ันตอนในการตั้งคําถาม ควรครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ยกเวน ขอใด 
  ก. ใคร  ข. ทําอะไร  ค. ทําอยางไร  ง. ใชหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เด็กไทยสมัยนี้มีสิ่งยั่วยุทําใหเสียเวลาเรียน เสียเวลาอานหนังสือมากมาย ท้ังเกม

คอมพิวเตอรโซเชียลเน็ตเวิรค เฟชบุก อินตราแกรม หรือเว็บไซตไรสาระตาง ๆ สิ่งเหลานี้ทําให

เด็กใชงานจนติดเปนนิสัย เลนพอดีก็เปนประโยชน แตถาเลนนาน ๆ ก็มีผลเสีย หากเลนเกมหรือ

อินเทอรเน็ตนาน ๆจะกอใหเกิดผลกระทบหรือโทษไดหลายประการเชนกัน ไดแก โทษตอ

สุขภาพกาย เชน แสบตา  ปวดขอมือ ไมรับประทานอาหารจนแสบกระเพาะ อดนอนจนตื่นสาย 

ทําใหเพลีย งวงเวลาเรียนหรือเวลางาน เปนตน 

 สิริมงคล ศรีบุญ : ผลเสียของการเลนเกมหรืออินเทอรเน็ตนาน ๆ 

 



 
 
 
 
5. บทความนี้กลาวถึงเรื่องอะไรเปนประเด็นหลัก 
  ก. โทษของการไมสนใจเรียน 
  ข. การปฏิบัติตนของเด็กไทย 
  ค. สิ่งยั่วยุตาง ๆ ทําใหเด็กไทยเสียเวลาเรียน 
  ง. ผลกระทบและโทษของเกมคอมพิวเตอรและโซเชียลเน็ตเวิรค 
 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขอใดเปนการตั้งคําถามท่ีไมสัมพันธกับเนื้อหา 
  ก. ทําอยางไรจึงจะไมอวน 
  ข. ขอความนี้กลาวถึงเรื่องใด 
  ค. ความอวนทําใหเกิดโรคใดไดบาง 
  ง. ความอวนทําใหเกิดโรคเบาหวานไดอยางไร 
7. จากขอความขางตน ผูเขียนมีความมุงหมายอยางไร 
  ก. กลาวถึงสาเหตุของความอวน 
  ข. กลาวถึงอันตรายท่ีเกิดจากความอวน 
  ค. กลาวถึงการดูแลสุขภาพของคนอวน 
  ง. กลาวถึงแนวโนมของโรคท่ีเกิดจากความอวน 
 
 
 
 
 
 

 ความอวน คือ หนทางสูโรครายนานาชนิด เพราะความอวนทําใหระบบเมตาโบลิก

(ระบบเผาผลาญท่ีสงผลตอการท างานของรางกาย) และระบบฮอรโมนในรางกายทํางานเรรวน

ท้ังยังเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะดื้อตอฮอรโมนอินซูลิน (ทําใหเกิดโรคเบาหวาน ประเภท 2) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดสูง) โรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง

บางชนิด เชน มะเร็งลําไสใหญ โรคกระดูกและขอเสื่อม โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ 

โรคถุงน้ําดี โรคตับและในผูหญิงทําใหรอบเดือนผิดปกติ 

ศัลยา คงสมบูรณเวช : กินอยางไร ไมอวน ไมมโีรคๆ 

 

 กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคไดกําหนดวา การโฆษณาสินคาหรือบริการนั้น

จะตองไมใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือกอใหเกิดผลเสียตอสังคมสวนรวมและรวมถึง

การโฆษณาในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ หรือกอใหเกิดความเดือดรอน

รําคาญตอผูบริโภค 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค : กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 



 
 
8. ใจความสําคัญของขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด 
  ก. การโฆษณาสินคาและการใหบริการ 
  ข. สิทธิและเสรีภาพของการเปนผูบริโภค 
  ค. กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
  ง. การโฆษณาในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ใจความสําคัญของขอความขางตนคืออะไร 
  ก. คนมีระเบียบมักทํางานสําเร็จ 
  ข. คนคิดดี ทําดี คือคนมีระเบียบ 
  ค. คนท่ีมีความลังเล ขัดแยง มักทํางานไมสําเร็จ 
  ง. คนท่ีจะทํางานไดดี คือคนท่ีมีระเบียบในการคิดและการทํางาน 
10. ท่ีกลาววา “ผูท่ีไมฝกระเบียบ มักทํางานใหสําเร็จดีไมได” นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. เห็นดวย เพราะผูท่ีไมฝกระเบียบจะขาดทักษะในการทํางาน 
  ข. เห็นดวย เพราะผูท่ีไมฝกระเบียบมักจะสับสน ขาดลําดับข้ันตอนในการทํางาน 
  ค. ไมเห็นดวย เพราะการทํางานไมตองอาศัยระเบียบ ความรูความสามารถสําคัญท่ีสุด 
  ง. ไมเห็นดวย เพราะความสําเร็จเกิดจากความมานะพยายามไมใชความเปนระเบียบ 

 
 

 
 
 
 
 

 “...คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว

ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมไดเพราะความคิด

อานสับสนวาวุน ทําอะไรก็ไมถูกลําดับข้ันตอน มีแตความลังเลและขัดแยงท้ังในความคิดท้ังในการ

ปฏิบัติงาน ...” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : พระบรมราโชวาทพระราชทานแกขาราชการพลเรือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ขอสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ 
คําช้ีแจง  อานบทความตอไปนี้ แลวตอบลงในแบบบันทึกการอาน 
 

“ภาวะโลกรอนเกิดจากอะไร สงผลกระทบอยางไรบางในปจจุบัน” 
 รอนๆ ทําไมอากาศปนี้มันชางรอนอบอาว อึดอัด และเหง่ือออกมากมาย ปท่ีแลวยังไมรอนขนาด
นี้เลย เครื่องปรับอากาศทํางานแตก็ชวยไดเพียงเล็กนอย คาไฟฟาก็แพงเหลือหลาย นับวันจะยิ่งแพงข้ึน
เรื่อยๆ ปท่ีแลวยังอยูไดสบายๆโดยเปดพัดลม ปนี้ทําไมแมกระท่ังเครื่องปรับอากาศยังแทบเอาไมอยู… ใช
แลว สาเหตุอะไรกันท่ีทําไมโลกของเราจึงรอนข้ึนๆ ในทุกวัน เพราะถารูสาเหตุก็จะชวยปองกันและแกไข
ภาวะโลกรอน ใหโลกเย็นสบาย ลมพัดเบาๆหอบไอเย็นสรางความสบายใหกับกายและใจ 
 ภาวะโลกรอนเกิดจากอะไร สงผล
กระทบอยางไรบางในปจจุบัน 
 สําหรับความรอนนั้นท่ีสําคัญเพ่ือนๆคง
รูแลววามันก็มาจากดวงอาทิตยลูกไฟขนาดใหญ
กวาโลกคะ แตถาจะไปดับลูกไฟลูกนี้เลย โลกก็
จะมืดมิดไรแสงไฟ… แตสิ่งท่ีทําใหลูกไฟใหความ
รอนกับโลกไดในระดับท่ีพอดีๆ นั่นก็คือ การท่ีมี
ชั้นบรรยากาศและลักษณะของพ้ืนผิวโลกท่ีชวย
สกัดก้ันความรอนดุจเปลวเพลิงรุนแรงใหสอง
มาถึงโลกในระดับท่ีเหมาะสมกับการใหความ
อบอุ นแบบเบาๆ แตทว า เ วลาผ าน ไปชั้ น
บรรยากาศ เหล านี้ โ ดน ทําลายขาดความ
เหมาะสม จึงทําใหแสงเปลวเพลิงรอนสาดสอง

มาสูผืนดินไดมากเกินจําเปน และทําใหอากาศ
บนโลกใบนี้รอนข้ึนนั่นเอง  โดยตัวทําลายกําบัง
แหงธรรมชาติท่ีสําคัญนั้นก็เกิดจากการพัฒนา
ระบบตางๆ ของมนุษย เปนหลัก แมว า ใน
บางครั้งอาจเกิดจากปจจัยท่ีเรายับยั้งไมได เชน 
การยอยสลายของซากวิ่งมีชีวิต ท้ังซากพืชและ
ซากสัตวคะ แตสําหรับกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
ท่ีเปนปจจัยกอใหเกิดการเสียสมดุลของกําบังปก
คลุมเพลิงรอน ไดแก  กาซและของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ จากกทํานา
ขาว โดยเฉพาะการทํานาขาวแบบข้ันบันได ท่ี
นอกจากจะทําลายความสมบูรณของดินแลว 
ความสมบูรณของสภาพอากาศก็ยังถูกทําลายไป



ดวยคะ การเผาไหมตางๆ รวมท้ังการเผาปาเพ่ือ
ทําเปนท่ีทํากิน การเผาฟางภายหลังจากการเก็บ
เก่ียว การเผาไหมของน้ํามันในรถชนิดตางๆ การ
ใชงานอุตสาหกรรมท่ีมีการเผาไหมของถานหิน
และกาซธรรมชาติตางๆ นอกจากนี้ของใชใน
ชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน สารหลอเย็นใน
ตู เย็น เครื่องปรับอากาศ และสารขับดันใน

เครื่องของกระปองท่ีถูกออกแบบใหใชงานเปน
สเปรย อาทิเชน สเปรยดับกลิ่น สเปรยฆาแมลง 
สเปรยเครื่องบํารุงผิวหนาและผิวกาย ก็ลวน
แลวแตจะเปนสิ่งท่ีทําลายอากาศอันงดงาม  โดย
ทางแกอาจไมใชการเลิกจนเด็ดขาด หากเปน
การลดใหอยูในภาวะสมดุลท่ีเหมาะสมและลงตัว 

 
 

แบบบันทึกการอานจับใจความ 

บทอานประเภท……………………………………………………. 

S : Survey 
สํารวจ 

 

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

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

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

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

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

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

Q : Question 
ตั้งคําถาม 

 

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

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

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

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

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

R : Read 
การอาน 

R : Record 
จดบันทึก 

 

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

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

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

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



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

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

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

R : Recite 
สรุปความ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

R : Reflect 
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

จุดมุงหมายของเรื่อง 

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

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

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

ขอคิดหรือความรูท่ีได 

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

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

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

การนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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