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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R  2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอปุถัมภ์ฯ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 
คน โดยวิธีการเลือกแบบการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ซึ่งมีการจัดชัน้เรียนแบบคละ
ความสามารถ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองสอน 15 คาบเรียน และใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมด 17 คาบเรียน โดยมีเคร่ืองมือในการวิจัย  ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนละ 3 คาบเรียน 2) แบบทดสอบการวัดการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ สถิติพืน้ฐาน ค่าร้อยละ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมัน่ และค่า T-test แบบ dependent 
samples ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 มีการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิในความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สูงขึน้หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ที่
ระดับ .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 
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The aims of this research are as follows: (1) to develop the reading 

comprehension achievement before and after study by using Active Learning management 
with the SQ4R technique; (2) to study student satisfaction with the development of reading 
comprehension abilities using Active Learning management with the SQ4R technique among 
Mathayomsuksa Two students at Sri Ayudhya School, under the Royal Patronage of H.R.H. 
Princess Bejraratana Rajsuda The sample consisted of 20 students in Mathayomsuksa Two, 
with a total of 20 students using the cluster random sampling method.  The experiment was 
used for 15 lessons and two pre-test and post-test sessions, with a total of 17 lessons.  The 
research tools were as follows: (1) five learning management plans, with three for each class; 
(2) reading comprehension test; (3) Student Satisfaction Questionnaire on the Development of 
Reading Comprehension Ability by using Active Learning Management with the SQ4R 
technique.  The data were analyzed with basic statistics, percentage values, accuracy 
confidence and a t-test on dependent samples. The results of the study indicated the 
following: The developing of reading comprehension ability using the Active Learning 
management with the SQ4R technique of Mathayomsuksa Two students, achievement in 
reading comprehension abilities was developed. The study was statistically significant at .05 
level, and the students were satisfied with the improvement of their reading comprehension 
ability by using the Active Learning management with the SQ4R technique, which they found 
to be very satisfactory. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การเรียนรู้ภาษาองักฤษนัน้ส าคัญในชีวิตในยุคปัจจุบนัมาก เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญ ใน
การสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การค านึงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมและสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรม ที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจความหลากหลายของแต่ละ
ภาษา ธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม การคิด เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง และการมี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาองักฤษ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ก าหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนไทยจ าเป็นต้องเรียน
โดยจัดวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาพืน้ฐาน ให้นักเรียนตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษา ต้องเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งท าให้นักเรียนมี
สมรรถนะคือ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีการใช้ภาษาองักฤษในการถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก ความเข้าใจ และทศันคติตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทัง้ตนเอง
และสงัคม ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมทัง้การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ซึ่งทักษะการอ่านนัน้เป็นทักษะแรก ที่มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในอ่านสิ่งพิมพ์ 
ป้ายประกาศ ฉลากสินค้า ตลอดจนหนังสือ นิตยสารต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ การอ่านจึงมีการ
พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งในการสื่อสาร ดงันัน้นกัเรียนต้องใช้ทกัษะนีใ้นการอ่านเพื่อใช้
ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ แม้การอ่านจะมีความส าคัญ แต่มีนักเรียนจ านวนมากมี
ปัญหาการอ่านภาษาองักฤษ จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวกบัปัญหาการสอนภาษาองักฤษนัน้ (สุ
มิตรา อังวัฒนกุล, 2540) กล่าวว่าปัญหาการอ่านอีกอย่างหนึ่งของนักเรียน นัน้คือ นักเรียนไม่
เข้าใจเนือ้เร่ือง จบัใจความไม่ได้ สาเหตเุพราะในช่วงที่เรียน นกัเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี 
ขาดทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือวิธีการอ่านที่ไม่เหมาะสมในอนัที่จะช่วยให้นกัเรียนสามารถ
อ่านด้วยความเข้าใจมากขึน้ โดยความคิดเห็นนีต้รงกับ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532) พูดว่า
ทักษะการอ่านส าคัญมากที่สุดส าหรับนักเรียน ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย เพราะนกัเรียนไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษตลอดเวลา (Eskey 
( 1975 อ้างถึงใน สรารัตน์ จันกลิ่น, 2544) โดยเฉพาะส าหรับนักเรียนในประเทศที่ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้เป็นภาษาพูดโดยทั่วไป การอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้มากกว่าทักษะอ่ืนๆ เพราะไม่
จ าเป็นต้องอาศัยเจ้าของภาษาเหมือนการฟังและการพูด ยิ่งไปกว่านัน้การอ่านยังเป็นการสื่อ
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ความหมายทางความคิด อารมณ์ ความรู้สกึต่างๆ ที่ผู้ เขียนสื่อไปยงัผู้ อ่าน ดงันัน้การอ่านจึงต้องใช้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และความสามารถหลายด้านเพื่อท าความเข้าใจและเข้าถึง
ความรู้สกึนึกคิดของผู้ เขียนตามที่ผู้ เขียนอยากสื่อความหมาย ถ้าเข้าใจได้อย่างดี ก็จะช่วยให้ผู้ อ่าน
เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบและน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตนเอง แต่
เนื่องจากการอ่านเป็นทกัษะที่ซบัซ้อน เพราะการอ่านไม่ใช่เพียงแต่การอ่านตวัอักษรเพียงแค่นีแ้ต่
ต้องเข้าใจและการตีความเพิ่มไปด้วย ฉะนัน้การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นจะต้องถูกฝึกฝนอย่างดี 
เพื่อให้ผู้ อ่านเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างเต็มที่ (ลาวณัย์ สงัขพนัธานนท์ และคณะ, 2549, น.4)  

จากปัญหาทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
วิชาภาษาอังกฤษต ่า  และไม่สามารถใช้ทักษะทัง้ 4 โดยเฉพาะทักษะการอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นกัเรียนไม่สามารถตอบค าถาม และบอกข้อมลูของเนือ้หาได้ สาเหตสุ่วนหนึ่งนัน้มา
จากนักเรียนยังขาด ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของ
นักเรียนให้ประสบความส าเร็จในทักษะการอ่าน ผลการวิจัยพบว่าวิ ธีการสอนอ่านด้วยเทคนิค 
SQ4R เป็นวิธีที่แก้ปัญหาดงักลา่วได้ 

ดังนัน้ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบว่า การใช้ 
SQ4R เป็นหนึ่งในวิธีการที่ถูกน ามาพัฒนาเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และเป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่ง ท่ีเน้นนักเรียนให้มีความเข้าใจในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีขัน้ตอน คือ ส ารวจ (Survey) ตัง้ค าถาม (Questions) อ่าน (Read) จดบนัทกึ (Record) สรุป
ความ (Recite) และทบทวน (Reflect) เป็นแนวคิดของ Francis P. Robinson โดยพัฒนามาจาก
การสอนแบบ SQ3R ในการสอนแบบ SQ4R จะช่วยสร้างวิธีการอ่านที่ดี และมีประสิทธิภาพ  
นกัเรียนรู้วิธีการที่จะอ่าน และจบัใจความได้รวดเร็ว เข้าใจเนือ้หาที่ยากให้ง่ายขึน้ จดจ าเร่ืองที่อ่าน
ได้นานนอกจากนีย้งัช่วยให้รู้จกัการเดาค าถามที่จะพบในแบบทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกบั ปิยธิดา ยะ
เคียน (2561) ที่ได้น าวิธีการ SQ4R มาพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ พบว่านกัศึกษามีคะแนน
ก่อนและหลงัเรียนต่างกนั ส าหรับความพงึพอใจของนกัศกึษา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุๆด้าน  

นอกจากนี ้นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559, น.10-11) กล่าวว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจแบบเดิม ๆ ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ ผู้ สอนต้อง
ค านึงถึงลกัษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้เด็กในยุคปัจจุบนั เนื่องจากนักเรียนสมัยนีม้ีลกัษณะที่
กล้างแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รอบรู้ เพราะเติมโตมาพร้อมกับความรู้รอบด้าน 
สามารถค้นหาข้อมลูบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างอิสระ สร้างความท้าทายของครูในการจดักิจกรรม
ให้เหมาะสมกบันกัเรียน ซึ่งวิธีการจดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนยุคนีคื้อ การจดัการเรียนรู้
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แบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมี
ครูเป็นคนให้ความสะดวก นกัเรียนมีสว่นในทกุกิจกรรม  

จากการที่ผู้ วิจัยได้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน 
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษด้าน
ความสามารถในการอ่าน อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เนื่องจากนกัเรียนอ่าน
จบัความส าคญัของเร่ืองไม่ได้ อ่านเนือ้เร่ืองไม่เข้าใจ มีความรู้ด้านค าศัพท์น้อย เวลาอ่านมุ่งที่จะ
แปลความหมายของค าศัพท์มากเกินไป ขาดทักษะการคาดเดาความหมายจากบริบท มีปัญหา
ด้านโครงสร้างภาษา ไม่เข้าใจส านวนภาษาท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากอ่าน ประกอบกับ
การจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไม่สูงขึน้ โดยวัดจากการสอบ
วัดผลและประเมินผลในระดับสถานศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ จากผลข้างต้นควรได้รับการ
ปรับปรุงและพฒันา เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิในภาษาองักฤษให้สงูขึน้ 

ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมา ท าให้ผู้วิจยัสนใจในการพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียน รู้แบบ Active learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสูงขึน้ และส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทศันคติที่ดีต่อภาษาองักฤษ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 

 
สมมติฐานการวิจัย  

การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 
สามารถท าให้นกัเรียนนัน้ มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เป็นแนวทางของการอ่าน ซึ่งส่งเสริมการอ่านให้

มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
2. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ี

เหมาะสมกบัยคุศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้สอนได้แนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอน ของการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning  
4. ผู้สอนได้แนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการอ่านของนกัเรียนให้สงูขึน้  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่  นัก เรียนชัน้มัธยมศึ กษาปีที่  2 โรงเรียนศรีอยุธยาใน - 
พระอปุถมัภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 125 คน โดยทางโรงเรียนจดัห้องเรียนแบบ
คละความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีอยุธยาใน - 
พระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน ที่เรียนรายวิชา 
อ22102 ภาษาองักฤษ 4 ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
2.1 ตวัแปรอิสระ มีดงันี ้

- การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
2.2 ตวัแปรตาม มีดงันี ้

- พฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
- ความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถในการเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ การอ่านเพื่อให้ได้รับข้อมลูจากเนือ้เร่ืองที่อ่าน โดยผู้ อ่าน

ต้องแปลความ การตีความ ความรู้ทางด้านภาษา การสรุปความหรือใจวามส าคญั เพื่อให้เข้าใจใน
เนือ้เร่ือง นอกจากนีผู้้ อ่านสามารถถ่ายทอดหรือใช้วิจารณญาณของตนเองในการไตร่ตรองข้อสรุป
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ได้ ซึ่งการอ่านเพื่อความเข้าใจมี 3 ขัน้ตอน คือ ก่อนอ่าน (Pre-Reading) ระหว่างอ่าน (While-
Reading) และหลงัอ่าน (Post-Reading) 

2. การจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมในแบบ Active learning หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือกระบวนการกลุ่ม โดยนักเรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่
นกัเรียนปฏิบติั 

3. เทคนิค SQ4R หมายถึง วิธีการอ่านแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถอ่านได้อย่าง
มีจดุมุ่งหมาย โดยมี 6 ขัน้ตอน 

4. การจัดการเรียน รู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R หมายถึง การ
จดัรูปแบบของกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมการอ่าน ซึ่งมี
เทคนิค SQ4R ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์ และแบบในห้องเรียน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส Covid-19 ซึง่ท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงัต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.3 ระดบัการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.4 องค์ประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.5 หลกัการและขัน้ตอนในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.6 การประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัเทคนิค SQ4R 
2.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
2.2 ขัน้ตอนของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
2.3 ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
2.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
3.2 การเรียนรู้แบบ Active Learning 
3.3 กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3.4 บทบาทของครู กบั Active Learning 
3.5 บทบาทนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกบัแบบทดสอบ 
4.1 ความหมายแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
4.2 ลกัษณะของแบบทดสอบที่ดี 
4.3 การเลือกแบบทดสอบ  

5. งานวิจยัที่เก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศ 
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน  

อมัพิกา สิริพรม (2547, น.10) และ นภสัสร รันนนัท์ (2555, น.14) กล่าวว่า การอ่าน
เป็นการสื่อสาร ระหว่างผู้ เขียนและผู้ อ่าน โดยการแปลความจากตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์การแปล
ความหมายจากตวัอกัษร หรือสญัลกัษณ์ (ทกัษพร โพธเหมือน, 2561, น.11) 

กู๊ดแมน (Goodman, 1988, p.12) กล่าวว่า การอ่านนัน้เป็นกระบวนการทางภาษา
ซบัซ้อน ซึ่งต้องการปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างอกัษรกบัการคิด และการเลือกตวัชีน้ าทางภาษา ทัง้ที่เป็น
อกัษร และไม่เป็นอกัษร โดยใช้ความสามารถของผู้ อ่านเป็นพืน้ฐาน ในการใช้ตวัชีน้ าทางภาษาใน
การเดา และวิลเลี่ยม (Williams, 1994, p.2-8) ได้กล่าวว่า ผู้ อ่านไม่จ าเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งที่อ่าน 
แต่ต้องมีความรู้เก่ียวกบัการเขียน มีความรู้ความสามารถในการตีความ และรู้ความสมัพนัธ์ของค า 
ประโยค มีความรู้รอบตวัด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

สรุปได้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการสื่อความหมายทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัอกัษรและไม่
เป็นตัวอักษรระหว่างผู้ เขียนไปยังผู้ อ่าน โดยผู้ อ่านต้องอาศัยความรู้ทางด้านภาษา การตีความ 
การแปลความหมาย ทัง้ในระบบค าและประโยค เพื่อเข้าใจในความหมายที่ผู้ เขียนได้สื่อไว้ และ
การท่ีผู้ อ่านมีประสบการณ์มาก่อน จะยิ่งท าให้สามารถแปลความ และเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

 
1.2 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ความเข้าใจ (comprehension) ความสามารถที่จะอนุมาน จากสิ่งที่อ่านมาแล้วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจนีเ้ป็นความสัมพันธ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ประสบการณ์ 
หลายๆ ประสบการณ์ และถือเป็นองค์ประกอบของการอ่าน โดยการอ่านเพื่อความเข้าใจ จะมีองค์
ที่ส าคญัๆ เช่น สามารถจ าเร่ืองที่อ่านมาแล้วได้  จบัใจความส าคญัได้ แยกแยะหรือระบปุระเด็นได้ 
สามารถตีความเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านมาแล้วได้ สรุปลงความเห็นได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลอีกทัง้มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองข้อสรุป ของผู้ เขียนได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการอ่านกบัประสบการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมตามกา
ละและเทศะ กลา่วโดย สมทุร เซ็นเชาวนิช (2542, น.73-74) 

Nuttall (1996) กล่าวถึงความหมายในการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า เป็นการอ่าน
เพื่อให้ได้ข้อมลูจากงานเขียน อาจจะเป็นข้อมลูจริง หรือเท็จ ที่ท าให้ผู้ อ่านเกิดความสนุกสนาน ได้
แนวคิด เกิดความรู้สกึ 

สรุปการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นการอ่านที่ผู้ อ่านสามารถจบัใจความ สรุปความเห็น 
ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างมีเหตผุลและมีความน่าเชื่อถือ ผ่านความรู้และประสบการณ์  
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1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
1.3.1 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition Theory) 

Cross & Paris (1988) กล่าวถึง แนวคิดอภิปัญญา (Metacognition Theory) 
เป็นแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลมีความเข้าใจความคิดตัวเอง ควบคุมสิ่งที่คิด 
ประเมินวางแผน และจดัระบบความคิดได้ รวมถึงวิธีที่ท าให้บรรลเุป้าหมายในการเรียนรู้ โดยต้องมี
การวางแผนควบคมุ การตรวจสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ อภิปัญญา คือความเข้าใจทาง
ปัญญา (Cognitive process) รู้ตัวว่าตนคิดอะไร คิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ 
และใช้วิธีการคิดให้เหมาะสม อภิปัญญาต่างจากปัญญา ตรงที่อภิปัญญาเป็นการคิดเชิงสรุป 
เปรียบเทียบ หาเหตผุลแก้ปัญหา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และน าไปใช้ แต่อภิปัญญาคือ ความคิดที่รู้
ว่าคิดอะไร คิดแบบไหน ตรวจสอบความคิดได้ และปรับเปลี่ยนวิธีการคิดได้  

Flavell (1976) ให้ความหมายว่า Metacognition หมายถึง ความรู้เก่ียวกับการ
คิดของตนเองและผลผลิตของการคิดสิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบักระบวนการคิด  

Baker & Brown (1984 as cite in Casanave, 1988) ไ ด้ ข ย าย ทั ศ น ะ ข อ ง 
Flavell ว่า อภิปัญญาในการอ่านประกอบด้วย  

1. ความรู้เก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การที่ผู้ อ่านมีความตระหนกัรู้ 
ในทกัษะกลวิธี และรู้แหลง่ข้อมลูท่ีท าให้การอ่านด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การควบคมุเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การที่ใช้กลไกภายในของ
ผู้ อ่าน ในขณะที่ก าลงัด าเนินกระบวนการอ่าน กลไกเหล่านีไ้ด้แก่การวางแผน การตรวจสอบความ
เข้าใจระหว่างการอ่าน การทดสอบ การพิจารณาทบทวน การประเมินผล ว่ากลวิธีต่างๆที่ใช้ไปนัน้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง และหากใช้ไม่ได้ผล จะปรับเปลี่ยนกลวิธีอย่างไรเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถกูต้อง 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีอภิปัญญา เป็นทฤษฎีเบือ้งต้นทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของการ
เรียนรู้ภาษา สามารถท าให้ผู้ อ่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความคิดตนเอง ตระหนกัรู้ นกัเรียน
สามารถควบคุมกลไกการเรียนรู้ของตนเองในขณะที่อ่านได้ ช่วยท าให้นักเรียนสามารถอ่านและ
บรรลตุามเปา้หมายที่ต้องการได้  

1.3.2. ทฤษฎีโครงสร้างเดิม (Schema theory)  
Anderson และ Pearson (1984, p.259) ให้ความหมายของโครงสร้างความรู้ไว้

ว่า เป็นโครงสร้างของความรู้ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม ที่ได้มาจากการสะสมความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โครงสร้างความรู้มีลักษณะเป็นโครงสร้าง เนื่องจากความรู้และ
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ประสบการณ์ของตัวผู้ อ่านที่ได้รับมาถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้และถูกเก็บไว้ใน
กรอบความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาโดยผ่านการแปลความหมาย 

จิดาภา ฉันทานนท์ (2541 อ้างถึงใน อษุา มะหะหมัด, 2548, น.37-38) กล่าวว่า 
ทฤษฎีโครงสร้างเดิม (Schema theory) เป็นทฤษฎีที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้เดิม ประสบการณ์
เดิม ที่อยู่ในกรอบความคิดของผู้ อ่านจะไม่ได้ว่างเปล่า หากแต่ถูกบันทึกไว้ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้สัง่สมมาเอาไว้ ซึ่งเรียกว่า โครงสร้างเดิม (Schema) เมื่อผู้ อ่านได้อ่านข้อความ
ใดๆ ข้อความที่ถูกอ่านนัน้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับความรู้และประสบการณ์ เดิม เพื่อ
ตีความหมายในข้อความที่อ่านนัน้  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมนีใ้ห้ความส าคัญกับ พืน้ฐานเดิม
ของผู้ อ่าน (Background knowledge) โดยเชื่อว่าพืน้ฐานความรู้เดิมนัน้มีความส าคัญต่อความ
เข้าใจในบทอ่าน แต่ไม่ละเลยความรู้ด้านภาษา ดังนัน้ในการสอนการอ่านตามทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ จึงมีจุดมุ่งหมาย ให้นักเรียนเข้าใจการอ่าน โดยมีพืน้ฐานความรู้เดิม ผสมกับข้อมูลที่
น าเสนอไว้ในบทอ่าน 

Nuttall (2005, p.16-17) กลา่วไว้ว่า ในทฤษฎีการอ่านมีพฒันาการดงัต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบบนลงล่าง (Top-down) เชื่อว่าผู้ อ่านจะสามารถใจ

บทอ่านได้ดี ถ้าเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม หรือใช้การคาดคะเนจากความรู้ เดิม ย่ิง
ผู้ อ่านได้เรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งที่อ่านมากเท่าไร ยิ่งไม่จ าเป็นต้องถอดหรือแปลความขอสญัลกัษณ์การ
อ่านมากเท่านัน้  

2. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบล่างขึน้บน (Bottom-up) เป็นการให้ผู้ อ่านค านึงถึง
หน่วยเล็กๆของค า ตัง้แต่ตวัอกัษรเมื่อต้องการอ่านค า พิจารณาค าเมื่ออ่านวลี พิจารณาวลีเมื่ออ่าน
ประโยค การอ่านคือการจ าค า เพื่อให้เข้าใจบทอ่านจึงต้องใช้ความรู้ภาษาเก่ียวกับค าศัพท์ 
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และความสมัพันธ์ของประโยคในข้อความ ผู้สอนจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ 
เพื่อสอนให้นกัเรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียง และสอนค าศพัท์ 

จากทฤษฎีโครงสร้างเดิม สามารถสรุปว่าทฤษฎีโครงสร้างเดิม เน้นการท าความ
เข้าใจกับเร่ืองที่อ่าน โดยมีความรู้และประสบการณ์เดิม หากผู้ อ่านมีความรู้และประสบการณ์ 
ผู้ อ่านก็จะเข้าใจเร่ืองที่อ่านได้ เพราะทฤษฎีนีเ้ชื่อว่าพืน้ฐานความรู้เดิมนัน้ส าคญัต่อความเข้าใจใน
การอ่าน นอกจากนีย้ังมีทฤษฎีรูปแบบการอ่านทัง้จากบนลงล่างและจากล่างขึน้บน ซึ่งต่างก็
ส าคญัต่อการอ่านด้วยเช่นกนั เพราะการอ่านจะส าเร็จได้ ต้องเร่ิมต้นตัง้แต่งการใช้ความรู้ทางด้าน
ค าศัพท์ ประโยค และพัฒนาไปถึงการเชื่อมโยงประการณ์เดิม เพื่อให้การอ่านเนื อ้เร่ืองมีความ
เข้าใจมากยิ่งขึน้ 
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1.4. องค์ประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

Pearson (1978, p.8-10) ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าเก่ียวข้องกับภาษา 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ การพัฒนาความคิดรวบยอด ที่มีอิทธิพลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ มี 2 
ประเภท คือ 

1. องค์ประกอบภายในสมอง ได้แก่ ความสามารถทางภาษาศาสตร์ รวมทัง้
องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความสนใจ แรงจงูใจ และความสามารถในการอ่าน 

2. องค์ประกอบภายนอกสมอง ซึง่แบ่งเป็น 
2.1 องค์ประกอบในหน้ากระดาษ นั่นคือ คุณลักษณะของเนือ้ความรวมทัง้

ความยากง่ายของเนือ้หา และการจดัระบบในเนือ้หา 
2.2 คุณภาพของสิ่งแวดล้อมของผู้ อ่าน รวมถึงกิจกรรมที่ครูกระท าก่อนการ

อ่าน ระหว่างการอ่าน หรือหลงัการอ่าน เพื่อช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้เร่ือง 
องค์ประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ (สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ , 2528, น.76) ได้

กลา่วถึงองค์ประกอบต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านไว้ดงันี ้
1. ชนิดของความเข้าใจในการอ่าน เด็กแต่ละคนจะจับใจความเร่ืองที่ อ่าน

แตกต่างกนัตามประสบการณ์เดิม และวตัถปุระสงค์ 
2. พืน้ฐานเดิมของความเข้าใจในการอ่าน การจะอ่านได้ดีขึน้ เข้าใจ และถูกต้อง

ขึน้อยู่ท่ีสติปัญญา ประสบการณ์เดิม และความยากง่ายของข้อความ 
3. ระดับความเข้าใจในการอ่าน ขึ น้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น 

สติปัญญาความเข้าใจในการอ่าน ความเข้าใจค าศัพท์ วิธีการอ่าน และประสบการณ์เดิมของ
ผู้ อ่าน  

Harris และ Smith (1980, p.226-227) กล่าวว่าผู้ อ่านจะเข้าใจได้ต้องประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน ได้แก่ พืน้ความรู้ ความสามารถการอ่าน คิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความ
เชื่อ และจดุประสงค์การอ่าน อีกทัง้ยงัมีปัจจยัภายนอกได้แก่ ลกัษณะของตวัเร่ืองเอง แฮร์ริสและส
มิธพดูถึงปัจจยั 2 ประการ ซึ่งได้แก่ พืน้ความรู้ในเร่ืองที่อ่านและความสามารถทางภาษาเป็นพิเศษ 
โดยให้ความเห็นว่าในเร่ืองพืน้ความรู้และประสบการณ์นัน้ หากผู้ อ่ านไม่เคยมีพืน้ความรู้ หรือ
ประสบการณ์ในเร่ืองที่อ่านมาก่อน เร่ืองที่อ่านนัน้ก็ไม่มีความหมายส าหรับผู้ อ่าน เพราะอ่านไม่รู้
เร่ือง  
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Bond และ Ma (1979, p.325-350) พูดว่า การที่ผู้ อ่านจะมีความเข้าใจได้ดี ต้องมี
องค์ประกอบดงันี ้

1. เข้าใจความหมายของค า (Word meaning) การเข้าใจความหมายของ
ค าศพัท์จะช่วยให้เข้าใจประโยคได้ดี 

2. เข้าใจหน่วยความคิด (Thought unit) การอ่านที่ละค า จะเป็นอุปสรรคต่อ
ความเข้าใจ เพราะขาดความต่อเนื่องดงันัน้นกัเรียนจึงต้องได้รับการฝึกให้อ่านเป็นหน่วยความคิด 

3. เข้าใจประโยค (Sentence comprehension) เมื่อผู้ อ่านสามารถเอาหน่วยของ
ความคิดย่อย มาสมัพันธ์กันจนได้ใจความเป็นประโยค แล้วผู้ อ่านจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างค าและระหว่างกลุม่ค าในประโยคด้วย 

4. เข้าใจบทความย่อหน้า (Paragraph) ผู้ อ่านต้องสามารถบอกใจความส าคัญ
ของแต่ละประโยคแล้วน าใจความส าคญันัน้ๆมาสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ผู้ อ่านจึงควรเรียนรู้ประเภท หรือ
โครงสร้างแบบต่างของย่อหน้านัน้ๆ เพื่อให้สามารถระบุประโยคที่เป็นใจความหลกัในย่อหน้าได้
จากนัน้ จึงมองหาความสมัพนัธ์ของประโยคอ่ืนๆ ซึง่เป็นรายละเอียดของย่อหน้านัน้ๆ 

5. เข้าใจเนือ้หาทัง้หมด (Comprehension of larger units) การเข้าใจเร่ืองราว
โดยผู้ อ่านต้องรู้ความสมัพันธ์ ระหว่างข้อความส าคญัๆในแต่ละตอน เพื่อเรียงล าดบัของเร่ืองและ
ต้องทราบว่าข้อเขียนแต่ละประเภทมีโครงสร้างข้อความแตกต่างกนั 

สรุปคือ การอ่านที่ก่อให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่อ่าน ผู้ อ่านควรมีความรู้ความสามารถใน
เร่ืองเก่ียวกบัตวัภาษาที่อ่าน การตีความ มีความรู้ และประสบการณ์เดิมที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากบั
เร่ืองที่อ่านได้ และมีความรู้เร่ืองวัฒนธรรม รู้จุดมุ่งหมายในการอ่านตลอดจนมี วิธีในการอ่านที่
เหมาะสมกบัการอ่านแต่ละประเภท 

 
1.5 ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ระดบัการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นสิ่งส าคญั และจ าเป็นที่ผู้ อ่านควรค านึงในการอ่าน
ทัง้นี ้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ดีมากขึน้ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการอ่านได้ให้ทศันะไว้
ดังนีว้ิลเลี่ยม (William Gray อ้างถึงใน เสงี่ยม โตรัตน์, 2524, น.10) ได้แบ่งระดับการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจไว้ 4 ระดบั คือ 

1. ระดบัความสามารถในการเข้าใจความหมายของค า (Perception of words) 
2. ระดบัความสามารถเข้าใจเร่ืองที่ผู้ เขียน (Comprehension of ideas) 
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3. ระดับความสามารถในการที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเร่ืองที่อ่าน อาจจะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกบัความคิดของผู้ เขียน (Reaction of ideas) 

4. ระดับความสามารถในการที่ จะแยกแยะความคิดจากเร่ืองที่ อ่านได้ 
(Integration of ideas) 

Valette และ Disick (1972, p.41) ได้แบ่งระดบัการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็น 5 ระดบั 
โดยตระหนกัถึงพฤติกรรมที่เกิดขึน้ภายในตวัผู้ เรียน ดงันี ้

1. ทักษะกลไก คือ ระดับความเข้าใจที่นักเรียนสามารถเห็นความแตกต่าง
ระหว่างตัวสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างของตัวสะกด
ได้ 

2. ความรู้ คือ ผู้ เรียนสามารถอ่านข้อความที่คุ้นเคยอย่างเข้าใจความหมาย  
3. การถ่ายโอน นกัเรียนเข้าใจข้อความใหม่ที่มีค าศพัท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่

เรียนมาแล้ว 
4. การสื่อสาร นักเรียนอ่านข้อความที่มีค าศัพท์และโครงสร้างใหม่ๆหรือค าที่มี

ความหมายเดียวกบัค าที่นกัเรียนเคยอ่าน  
5. การวิเคราะห์ นกัเรียนเข้าใจความหมายแฝง เข้าใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น 

ทศันคติ ระดบัภาษาที่ผู้ เขียนใช้ 
Harris และ Sipay (1979, p.119) กล่าวว่า ระดบัการอ่านเพื่อความเข้าใจมี 4 ระดบั 

คือ 
1. ระดบัความเข้าใจตามอกัษร (Literal Comprehension) เป็นความเข้าใจระดบั

ต้นที่ผู้ อ่านเข้าใจตามตัวอักษรว่า ผู้ เขียนต่องการสื่ออะไร เป็นเร่ืองของการระลึกถึงรายละเอียด 
(Details) ใจ ค ว าม ส า คั ญ  (Main Ideas) ล า ดั บ เ ร่ื อ ง  (Sequences) ก า ร เป รีย บ เที ย บ 
(Comparison)เหตุและผล (Cause-Effect) และเข้าใจลักษณะของตัวละครหรือของเร่ือง 
(Character Traits) 

2. ระดับความเข้าใจของขอบข่ายที่ เก่ียวโยงกับเนื อ้เร่ือง (Transference) 
สามารถโยงเหตกุารณ์อ่ืนๆ ได้ 

3. ระดับความเข้าใจที่ประเมินผลเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านได้ (Evaluation) เข้าใจเนือ้
เร่ืองแล้วประเมินผลเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านได้ว่าผู้ เขียนมีเป้าหมายอย่างไร อารมณ์ของเร่ืองเป็น
อย่างไร เจตคติของผู้ เขียนเป็นอย่างไร เป็นต้น 
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4. ระดบัความเข้าใจที่จะท าให้เกิดทัศนคติ เกิดความซาบซึง้ เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อความรู้สกึนึกคิดได้ 

กล่าวโดยสรุป การอ่านเพื่อความเข้าใจมีอยู่ 4 ระดับ ตามล าดับความยากง่ายของ
การอ่าน คือ ระดบัความเข้าใจพืน้ฐาน ระดบัความเข้าใจเร่ืองที่ผู้ เขียนเขียน ระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ 
และระดับการแยกแยะความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ซึ่งแต่ละระดับ ก็จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ 
อีกหลายทกัษะ ซึ่งผู้ อ่านจะต้องใช้คณุสมบติัต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ ในการอ่านท า ความเข้าใจ ตีความ 
ซึ่งผู้ อ่านจะมีความเข้าใจเร่ืองแตกต่างกันไป ตามความาสามารถที่ผู้ อ่านมีอยู่ว่าจะสอดคล้องกับ
เร่ืองนัน้ๆมากน้อยเพียงใด 

  
1.6 ขัน้ตอนในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 

สมุิตรา องัควฒันกุล (2535, น.178) และ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 
น.33) เสนอขัน้ตอนในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยเร่ิมต้นจากขัน้ก่อนอ่าน (Pre-
Reading) เร้าความสนใจพร้อมทัง้ปูพืน้ความรู้ในเร่ือง ได้แก่ การเดาเร่ืองที่อ่าน ขัน้ที่สองระหว่าง
อ่าน (While-Reading) ท าความเข้าใจโครงสร้างเนือ้หาในเร่ืองที่อ่าน กิจกรรมที่ควรจัด ได้แก่ 
เรียงล าดบัเร่ือง โดยแบ่งเร่ืองออกเป็นส่วนๆ ซึ่งอาจจะเป็นย่อหน้า หรือประโยค ขัน้สดุท้าย ขัน้หลงั
อ่าน (Post-Reading) เป็นการตรวจความเข้าใจ หรืออาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสูท่กัษะอ่ืน ๆ  

Goodman (1988, p.24) ได้เสนอแนะขัน้ตอนในการสอนอ่าน ดงันี ้
1. Sampling หมายถึง การอ่านที่ผู้ อ่านใช้ตัวชีแ้นะจากข้อความที่อ่าน และ

เลือกใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ของตน เพื่อหาความหมายจากข้อความที่อ่าน 
2. Prediction เป็นการคาดคะเน หรือเดาเหตกุารณ์ล่วงหน้าว่าเร่ืองที่อ่านนัน้เป็น

อย่างไรจะด าเนินไปลกัษณะใด 
3. Confirmation เป็นการหาข้อมลูยืนยนัว่าสิ่งที่คาดคะเนไว้นัน้ถูกต้องหรือไม่ 
4. Correction เป็นการแก้ไข หรือปรับจดัระดบัความคิดอีกครัง้หนึ่งเมื่อพบว่าสิ่ง

ที่ตนคาดคะเนไว้นัน้ไม่ถกูต้อง 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้เสนอแนะการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ 

โดยมีขัน้ตอนในการสอนอ่านดงันี ้ 
1. เตรียมการอ่าน เป็นการวางพืน้ฐานในการอ่าน โดยใช้กิจกรรม เช่น การ

สนทนากบันักเรียนเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน เพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน รู้จักตัง้จุดประสงค์
การอ่าน 
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2. อ่านในใจ ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการอ่านเพื่อความเข้าใจนกัเรียนจะอ่านในใจโดย
มีกิจกรรมดงันี ้

 2.1 อ่านส ารวจและตัง้ค าถาม ผู้ อ่านจะอ่านบทอ่านคร่าวๆ ใช้ทกัษะการอ่าน
ข้าม (Skimming) และการกวาดสายตาเฉพาะตอนที่ส าคญั (Scanning) เป็นการอ่านเร็วๆ แล้วตัง้
ค าถาม ช่วยกบับอกค าถามที่นกัเรียนตัง้ค าถาม ครูเขียนบนกระดานด า 

2.2 อ่านพินิจพิเคราะห์และตอบค าถาม ผู้ อ่านจะอ่านบทอ่านอีกครัง้อย่าง
พินิจพิเคราะห์ อ่านเพื่อตอบค าถาม อาจเป็นค าถามที่จบัประเด็นส าคญั หารายละเอียดของเร่ือง
หาเหตผุลของเหตกุารณ์ ล าดบัการณ์ ตอบค าถามปากเปลา่แล้วอภิปรายตอนใดตอนหนึ่งที่ส าคญั 

2.3 ตอบค าถามและทบทวนกิจกรรม ผู้ อ่านตอบค าถามลงสมดุ และทบทวน
ตรวจสอบค าตอบ จากบทอ่านแล้วแก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการอ่านนัน้ ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะ1. Pre-reading Activities เป็นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านปพูืน้ฐานเก่ียวกบัเร่ืองและค าศพัท์ 

ระยะ2 While-reading Activities เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนน ามาใช้ฝึกทกัษะ
ที่อ่านเนือ้เร่ืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ เช่น เรียงล าดบัจากเนือ้งเร่ืองที่อ่าน เกมตดัข้อความ 

ระยะ3. Post-reading Activities เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านได้ เช่น นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองสรุป 
เลา่เร่ือง บอกประโยชน์จากเร่ืองที่อ่าน แสดงบทบาทสมมติ เขียนบทสนทนาจากเร่ือง  

สรุปว่า หลกัในการสอนอ่านนัน้ จะต้องประกอบด้วยการให้นักเรียนได้รู้วิธีการอ่าน
และได้ฝึกฝนการอ่านด้วยตนเอง การน าเสนอบทอ่านที่มีความหมาย การเสริมข้อมูลเพิ่มเติมให้
นกัเรียนการใช้สื่อการสอนช่วยในการอ่าน ตลอดจนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้การสอนอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้นอกจากนีข้ัน้ตอนในการสอน
อ่านสามารถแบ่งได้เป็นขัน้ตอน คือ ก่อนอ่าน (Pre-Reading) อ่าน (While-Reading) และหลัง
อ่าน (Post-Reading) ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนครูเลือกใช้กิจกรรมได้อย่างหลากหลายตามความ
เหมาะสม 

 
1.7 การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532, น.59-61) ได้กล่าวคือ เป็นทักษะที่ เสริมและ
พฒันาการสอนความสามารถด้านอ่ืนๆ คือ ฟัง พูด และเขียน ดังนัน้ในการประเมินจึงให้นกัเรียน
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อ่านก่อน และแสดงความเข้าใจออกมา ดังตัวอย่างเช่น ครูให้นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์ 
ครูให้นักเรียนบอกเก่ียวกับความสัมพันธ์ของประโยคต่างๆ  หรือให้หาความหมายจากประโยค
นัน้ๆ  ให้นักเรียนตอบค าถามเร่ืองที่อ่านโดยใช้ค าถามแบบมีค าตอบให้เลือก หรือเรียงล าดับเร่ือง
ให้ถูกต้อง เติมค าลงในช่องว่าง (Cloze Test) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านอย่างง่ายๆ 
หรือแม้กระทัง่การตัง้ชื่อเร่ือง 

สุมิตรา อังควัฒนกุล (2535, น.215-220) ได้เสนอรูปแบบการวัดและประเมินอ่าน 
ดังนี ้การทดสอบส่วนประกอบย่อย ๆ ของการอ่าน เป็นการทดสอบทางภาษา ได้แก่ ค าศัพท์
พืน้ฐานท่ีเหมาะส าหรับนักเรียนการอ่านในระดับเร่ิมต้น หรือผู้ที่สามารถในการอ่านจ ากัดการ
ทดสอบในลกัษณะนี ้ได้แก่ ครูอ่านออกเสียงค าศพัท์ และให้นกัเรียนเลือกค าศพัท์ให้ตรงกบัเสียงที่
ครูอ่านหรือใช้เทคนิค " Same-Different ให้เลือกหรือการให้ค าหลัก (Key Words) แล้วนักเรียน
เลือกค า ที่ต่างออกไปจากค าหลกั ซึง่มีจ านวนข้อและใช้เวลารวดเร็วและการประเมินผลการ 

1. การทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค ความเข้าในในการอ่านในระดับ
ข้อความ จะเกิดขึน้ได้เมื่อผู้ อ่านมีความเข้าใจในระดบัประโยคได้แล้ว ส าหรับลกัษณะการทดสอบ
ความเข้าใจในระดบัประโยค สามารถท าได้ดงัต่อไปนี ้

1.1 การเลือกรูปภาพให้ตรงกบัประโยคที่ก าหนดให้ 
1.2 การตอบค าถามโดยใช้รูปภาพประกอบ 
1.3 การใช้วลีและประโยคเป็นตัวแนะ (Phrase and Sentence Cues) 

ลกัษณะของข้อสอบประเภทนี ้ได้แก่ การสรุปถ่ายโอน (Paraphrase) ประโยคหรือวลีที่ก าหนดให้ 
2 การทดสอบความเข้าใจ การเลือกบทอ่านที่จะได้พบเห็น มีโอกาสใช้ได้จริง 

ได้แก่ การประกาศโฆษณาต่างๆ เช่น ประกาศรับสมัครงานจดหมายธุรกิจ อนุญาตขับขี่รถ ป้าย
ประกาศ ประเภทของค าถามที่ส าคญั ได้แก่ 

2.1 ค าถามแบบให้สรุปโอนเร่ือง (Paraphrase) 
2.2 ค าถามแบบให้สังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการอ่าน (Synthesis) โดยผู้ อ่าน

จะต้องประมวลข้อมลูต่างๆ ที่ได้จากเร่ืองเข้าด้วยกนั เพื่อตอบค าถาม 
2.3 ค าถามให้สรุปอ้างอิงจากสิ่งที่อ่าน (Inference) 

3. เเบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตวัเลือก (Multiple Choice Cloze) แบบทดสอบ
โคลซชนิด Standard Cloze ไม่เหมาะที่จะใช้วดัความเข้าใจในการอ่าน เพราะแบบทดสอบชนิดนี ้
จะเน้นไปทาง Productive Skill เสียมากกว่าจึงมีการดัดแปลงเป็นแบบมีตัวเลือกเหมาะสมกับ
ทักษะอ่านซึ่งเป็น Receptive Skill นอกจากนี ้ยังมีแบบทดสอบโคลซอีกแบบหนึ่ง แต่มีลักษณะ
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ตรงกนัข้าม เรียกว่า Editing Test กล่าวคือ จะก าหนดข้อความมาให้นกัเรียนอ่านแล้วเลือกค าเกิน
มาที่ไม่เก่ียวข้องกบัความหมายในประโยคออกจากบทอ่าน เหมาะส าหรับวดัความสามารถในการ
อ่านเร็ว  

อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, น.154-155) ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะการอ่าน
สามารถใช้เกณฑ์ตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ความสามารถในการรับสาร หรือ อาจใช้เกณฑ์ทัง้สองแบบประยุกต์เข้าด้วยกันโดยใช้น า้หนัก
เกณฑ์แบบรวมมากกว่าเกณฑ์แบบย่อย เกณฑ์ก าหนดความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์
แบบย่อยจะเป็นดงันี ้

1. ความรู้ศพัท์ ผู้ เข้าสอบสามารถเข้าใจค าศพัท์ ส านวนที่ใช้ในระดบัใด 
2. ความรู้ไวยากรณ์ ผู้ สอบสามารถใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ในการท าความ

เข้าใจเก่ียวกับค าสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนือ้ความ เช่น การใช้ค าสันธาน ค าบุพบท ที่
ก าหนดหน้าที่ของภาษาว่าเป็นการขอร้อง เชือ้เชิญ อนญุาต ฯลฯ ได้มากน้อยเพียงใด  

ดังนัน้สรุปได้ว่า การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจมีหลายระดับ ตัง้แต่ระดับ
เร่ิมต้น จนถึงระดับสูง เช่น ความเข้าในระดับค า ระดับวลี ระดับประโยค และความเข้าใจระดับ
สงูสดุคือ ระดบัข้อความ เป็นต้น 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค SQ4R  

2.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R  
การศึกษาความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R นัน้ ได้ท าการศึกษาและน าเสนอ

ในสว่นส าคญัไว้ดงันี ้
วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธี ท่ีได้รับ จากการสอนอ่านแบบ SQ3R ที่โรบินสัน 

(Robinson 1961 อ้างถึงใน อรรถวฒุิ ตรากิจธรกลุ, 2542, p.30-32) ได้เสนอไว้ขัน้ตอนไว้ดงันี ้เร่ิม
จากให้ผู้  อ่านส ารวจ (Survey) หรืออ่านเนือ้เร่ืองอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาใจความส าคัญของเร่ือง ตัง้
ค าถาม (Question) เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและจบัประเด็นส าคญัได้อย่างถูกต้อง อ่าน(Read) ในบท
อ่านอย่างละเอียด เพื่อค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตัง้ไว้ จดบนัทึก (Record) ข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านโดยจดส่วนส าคัญ ใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ  ทบทวน (Review) เป็นขัน้ตอน
วิเคราะห์บทอ่าน ต่อมา วอลเตอร์ พอค (Walter Pauk.1984) ได้เสนอแนะแบบ SQ4R โดยเพิ่ม
การบนัทึก (Record) ขึน้หลงัจากอ่านบทอ่านเป็นการตอบค าถามหรือเขียนสรุปใจความ (Recite) 
รวมถึงเปลี่ยนการทบทวน เป็นขัน้ตอนวิเคราะห์ (Reflect) วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่ได้รับการ
พฒันาโดย วอลเตอร์ พอค (Walter Pauk, 1984) ท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านโดยไม่ตัง้
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ค าถามล้วงหน้า การใช้ค าถามยิ่งจะช่วยให้ได้ไอเดีย และจะหาค าตอบ ดังนัน้การใช้ค าถามเป็น
แนวทาง ท่ีมขีอบเขตในการอ่านที่ตัง้ไว้  

มีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เช่น (ยุวดี โปธายะ, 2546) ได้
ศกึษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถในการ เขียนสรุปใจความ
ของนักเรียน ผลพบว่าความเข้าใจในเก่ียวกับอ่านและ ความสามารถการเขียนสรุปใจสูงขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ (รัตนภัณฑ์ เลิศค าฟู, 2547) ได้ศึกษาวิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับการสอนอ่านจับ
ใจความส าคัญ  ผลพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้วิ ธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคญัของนักเรียนได้ดีขึน้ ฉะนัน้ผู้สอนต้องค านึงถึงความรู้
เดิมของผู้ เรียน และต้องปพูืน้ฐานเดิมก่อน และผู้สอนต้องตระหนักถึงการอ่าน เน้นการอ่านเพิ่ม
เนือ้หาสาระ ไม่ใช่สนใจที่ภาษา  

จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า การสอนด้วยวิธีแบบ SQ4R มีวิธีการสอนที่ถูก
พัฒนามาจาก SQ3R ซึ่งเพิ่มขัน้ตอนบันทึกหลังจากท่ีได้อ่าน และเปลี่ยนขัน้ทบทวนเป็นการ
วิเคราะห์บทอ่าน ซึ่งวิธีการสอนแบบ SQ4R นีจ้ะช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างมี
จดุมุ่งหมาย ตรงประเด็น สรุปและวิเคราะห์บทอ่านได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้สามารถตอบค าถามสิ่ง
ท่ีสงสยัในบทอ่าน ซึ่งจะท าให้นกัเรียนได้มีโอกาสปฏิบติัด้วยตนเองทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การตัง้ค าถาม
ไปจนถึงการวิเคราะห์ นอกจากนีว้ิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ยงัยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการ
จดัการเรียนการสอน ตลอดจนให้ค าแนะน า ชีแ้นะในการอ่านต่อนกัเรียนอีกด้วย 

 
2.2 ขัน้ตอนของวิธีการสอบแบบ SQ4R  

ในการศึกษาขัน้ตอนการสอนแบบ SQ4R ซึ่ง สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545, 
น.289-290) เสนอวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ว่ามีขัน้ตอนการสอนอ่าน 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การอ่านอย่างคร่าว ๆ (Survey-S) คือ อ่านไปตามหัวข้อในบทอ่าน
เพื่อหาส่วนส าคญัของเร่ืองที่อ่าน ไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขัน้ตอนนีจ้ะท าให้ผู้ อ่าน
ได้รู้ใจความส าคญัของเร่ือง  

ขัน้ตอนที่ 2 การตัง้ค าถาม (Question-Q) คือ ข้อความท่ีคนอ่านอยากรู้ และจะ
ท าให้นกึถึงความรู้เดิมของคนอ่าน และเข้าใจได้เร็ว  

ขัน้ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อหาค าตอบ (Read-R) คือ การอ่านตอนนัน้ ๆ ซ า้หลายๆ
รอบอย่างละเอียด พร้อมทัง้หาค าตอบในการตอบค าถามที่ตัง้ไว้  
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ขัน้ตอนที่ 4 การจดบนัทึก (Record-R) คือ บนัทึกข้อมลูจากการอ่าน เฉพาะส่วน
ส าคญัและจ าเป็น  

ขัน้ตอนที่  5 การทบทวน (Recite-R) คือ ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความ โดย
พยายามใช้ภาษาของตนเอง  

ขัน้ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ (Reflect-R) คือ วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน แล้วแสดง
ความคิดเห็น ว่าสอดคล้องหรือไม่ หรือขยายความสิ่งที่ไม่ได้อ่าน โดยการเชื่อมโยงความคิดกบับท
อ่านและความรู้เดิมโดยใช้ภาษาที่ถกูต้อง  

พรนิภา บรรจงมณี (2548, น.12) ได้เสนอขัน้ตอนวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ไว้ 
6 โดยขัน้ตอนที่ 1 คือขัน้ส ารวจ (Survey) ขัน้ตอนที่ 2 คือตัง้ค าถาม (Question)  ขัน้ตอนที่ 3 คือ
ขัน้อ่าน (Read) และได้เพิ่มขัน้ตอนที่ 4 คือ ขัน้บอกค าตอบอีกครัง้ (Recite) นกัเรียนระบุค าตอบที่
ได้เป็นค าพูดของตัวเอง ขัน้ตอนที่ 5 คือขัน้ไตร่ตรอง (Reflect) นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นและ
ความรู้สึกที่ได้จากการอ่าน โดยมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีการให้เหตุผลสนับสนุนต่อ
แนวคิดหรือความเชื่อของตน และขัน้ตอนที่ 6 คือ ขัน้ทบทวน (Review) นักเรียนจะทบทวนสิ่งท่ี
เขียนบนัทึก ในขัน้นีผู้้ เรียนสามารถทบทวนสามารถทบทวนสิ่งที่ได้บนัทึกไว้ร่วมกบันักเรียนคนอ่ืน 
ทัง้นีเ้พื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบทอ่านมากขึน้และมีการแลกเปลี่ยนทศันคติต่างๆระหว่างกนั 

จากการสรุปขัน้ตอนของการสอนอ่านด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน คือ 1. Survey-S การอ่านอย่างคร่าว ๆ 2. Question-Q การตอบค าถาม 3. Read-R การ
อ่านเพื่อหาค าตอบ 4. Record-Rการจดบันทึก 5. Recite-R การทบทวน และ 6. Reflect-R การ
วิเคราะห์ ซึ่งขัน้ตอนทัง้ 6 ขัน้ตอนนีส้ามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนือ้เร่ือง อ่านเนือ้เร่ืองได้ถูกต้อง
และตรงประเด็น  
 

2.3 ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
รัตนภัณฑ์ เลิศค าฟู (2547, น.55-58) ได้กล่าวว่าวิธีการสอนแบบ SO4R เป็น

ขัน้ตอนเป็นระบบชดัเจน เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ อีก
ทัง้ยังกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกคิดตลอด กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นในการเรียน โดยเฉพาะ
การตัง้ค าถามจะยิ่งช่วยให้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีคุณภาพการอ่านดีกว่าไม่ตัง้ต าถาม ซึ่งตรง
กบั (สนุทร อตุมหาราช, 2547, น.48) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีสอนแบบ SQAR เป็นกระบวนการอ่านที่มี
ขัน้ตอนอย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ดี ตลอดจนการตัง้ค าถามจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
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ในเนือ้หามากขึน้ เพราะการตัง้ค าถามเป็นแนวทางให้ผู้ อ่าน อ่านเนือ้หาที่อยู่ในขอบเขตท าให้การ
อ่านมีจดุมุ่งหมายและช่วยให้เข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ 

นอกจากนี  ้(พรนิภา บรรจงมณี , 2548, น.14) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประโยชน์ของการของวิธีการสอนแบบ SQ4R ว่าเป็นเรียนรู้ที่ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจความหมายของ
บทอ่าน รวมทัง้ยังได้ฝึกทักษะการคิดที่ซบัซ้อนในระดับสูง นักเรียนจ าเป็นจะต้องพินิจพิเคราะห์
เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้แต่ง 

สรุปได้ว่าวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นการสอนแบบเน้นนกัเรียนเป็นจุดศนูย์กลาง มี
ขัน้ตอนที่ชัดเจน ฝึกการคิด เพราะในขัน้ตอนการฝึกแต่ละขัน้ ท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น คิด
สงัเคราะห์ได้ และยงักระตุ้นให้นกัเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น และมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน ท าให้การอ่านของนกัเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

 
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผู้วิจยัได้น าเสนอใน
สว่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ที่ส าคญั ดงันี ้

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545, น.289-290) ได้เสนอวิธีสอนแบบ SQ4R 
ว่าประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ เร่ิมต้นด้วยขัน้น าสู่บทเรียน เป็นการจดัท าบรรยากาศให้รู้สึกสบาย
ไม่เคร่งเครียดเสนอสิ่งเร้าเพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนบทใหม่ ซึ่งผู้ สอนจะเสนอในขัน้นี ้การ
เสนอเนือ้หาใหม่ โดยครูอาจจะให้นกัเรียนเตรียมหรือครูจะเตรียมให้ก็ได้   

2. ขัน้สอน กระท าการสอนตามขัน้ตอน SQ4R  
2.1 Survey (5) คือ การให้นักเรียนอ่านเนือ้เร่ืองอย่างคร่าวๆเพื่อหา

ใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่าน  
2.2 Question (O) คือ ค าถามจะท าให้ผู้ อ่านมีความอยากรู้อยากเห็น 

ช่วยให้ผู้ อ่านนึกถึงประสบการณ์เดิมที่มีอยู่  ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจเร่ืองได้เร็ว และค าถามจะต้อง
สมัพนัธ์กบัเร่ืองราวที่ก าลงัอ่าน 

2.3 Read (R) คือ การอ่านข้อความในบทเรียนซ า้อีกแบบละเอียด และ
ค้นหาค าตอบของค าถามที่ตัง้ไว้  

2.4 Record (R) คือ การให้นักเรียนจดบนัทึกจากเร่ืองที่อ่าน ในขัน้ตอน 
Read โดยจดบนัทกึในสว่นที่ส าคญั  
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2.5 Recite (R) คือ การให้นักเรียนสรุปใจความ และให้ใช้ภาษาตนเอง 
ถ้าไม่แน่ใจให้กลบัไปอ่านซ า้ 

2.6 Reflect (R) คือ การให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์เร่ืองท่ีนักเรียนได้
อ่านและแสดงข้อคิดเห็น ในสิ่งท่ีนกัเรียนมคิีดเห็นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกนั 

3. ชัน้ส รุปผล ผู้ เรียน ได้ความ รู้ ท่ีตรงวัตถุประสงค์ห รือไม่  ประ เมิ น
ความสามารถ เพื่อพฒันาและช่วยผู้ เรียนอ่อน โดยบรรยายและให้แบบฝึกหดัเพิ่มมากขึน้  

สรุปว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีขัน้เตรียมความพร้อม จัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความกลุ่มละ 5-6 พร้อมทัง้
ชีแ้จงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และชีแ้จงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน SQ4R 
หลงัจากนัน้ เข้าสูข่ัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน กระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสูเ่ร่ืองเช่น ดู
ภาพเก่ียวกบัเร่ือง เกม และค าถาม ต่อด้วยขัน้สอน ท่ีเป็นการจดักิจกรรม โดยให้นกัเรียนส ารวจบท
อ่าน และอ่านเนือ้เร่ืองอย่างคร่าว ๆ ตามด้วยการตัง้ค าถาม อ่านอย่างละเอียด ค้นหาค าตอบ จด
บนัทึกที่ได้จากการอ่านโดยบนัทึกด้วยความเข้าใจของตนเอง สรุปใจความส าคญัด้วยใช้ภาษาของ
ตนเอง และให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่าน ขัน้สดุท้ายร่วมกนัสรุปความรู้ ทัง้เนือ้เร่ือง
และวิธีการ โดยตรวจสอบผลด้วยการตัง้ค าถามถามนกัเรียน 

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

3.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ความหมายของ Active learning เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้มีโอกาสลงมือท า 

มากกว่าฟังอย่างเดียว โดยผู้สอนสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากรูปแบบทกัษะ อ่าน เขียน 
โต้ตอบ วิเคราะห์ นอกจากนีน้กัเรียนต้องใช้การคิดขัน้สงู เช่น คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมิน
ค่า (Bonwell, C., และ Eison, 1991, p.2-5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning อยู่
ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามอย่างธรรมชาติของคน 
2. บคุคลแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ต่างกนั  

นักเรียนเปลี่ยนจากคนรับความรู้ (receive) เป็นมีส่วนร่วมที่จะสร้างความรู้ (co-
creators) เฟลเดอร์ และเบรนท์ (Felder & Brent) 

ลอเรนเซน (Lorenzen 2001, p.1) กล่าวว่า active learning เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนมี
สว่นในการเรียนการสอน บทบาทนกัเรียนคือ ผู้ ฟัง และบทบาทผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
ค้นพบระหว่างการท างานท าให้เข้าใจเนือ้หา ย่ิงไปกว่าการมีส่วนร่วมในชัน้เรียนแล้ว เพ็ทที (Petty, 
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2004, p.1) กล่าวว่า Active Learning เปิดโอกาสผู้ เรียนมีการท างานร่วมกัน ครูเป็นเพียง
ผู้สนบัสนนุท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ มากกว่าการรับความรู้ในการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

ทวีวัฒน์ วฒันกุลเจริญ (2551, น.1-2) ได้กล่าวไว้ว่า active learning เน้นให้ผู้ เรียน
ได้ท า และสามารถสร้างความรู้จากการปฏิบติั โดยเน้นพฒันาความสามารถให้ตรงกบัความรู้เดิม 
ท าให้ผู้ เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากการปฏิบัติ  และสิ่งที่ผู้ เรียนต้องการ 
เช่นเดียวกบั (สรุะ บรรจงจิต, 2551, น.34-42) ได้กล่าวไว้ว่า Active Learning เป็นการเรียนอย่าง
มีชีวิตชีวา เป็นการเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีส่วนร่วมมือในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า Active Learning คือ สอนโดยเน้นให้นักเรียนมี
สว่นร่วมเพื่อท าความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกนักบัเพื่อน และลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ น าไปสู่
ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบติัในการเรียนรู้ ทัง้การพดู ฟัง เขียน อ่าน และสะท้อนความคิด 

 
3.2 การเรียนรู้แบบ Active Learning 

Active Learning เป็นการพฒันาศกัยภาพสมอง ได้แก่ คิด การแก้ปัญหา การปรับใช้
ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และจดัระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีการร่วมมือกันมากกว่าการ
แข่งขัน รับผิดชอบร่วมกัน มีวินัย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างเหตุการณ์จ าลองให้อ่าน 
พดู ฟัง คิด เน้นการคิดขัน้สงู ให้โอกาสในการบรูณาการข้อมลู ข่าวสาร และความคิดรวบยอด โดย
ผู้สอนต้องให้ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งความรู้นัน้จะ
เกิดขึน้จากประสบการณ์ องค์ความรู้ที่สร้างขึน้ด้วยตนเอง และการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของนกัเรียน 
(ไชยยศ เรืองสวุรรณ 2553, น.1-2 ; ไพบลูย์ เปานิล, 2546, ออนไลน์)  

ส่วน นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559, น.19-21) ได้กล่าวถึง Active Learning ว่าเป็น
วิธีการที่ครูสร้างสิ่งแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ให้นักเรียน เช่น เตรียมภาพ วิดีทัศน์ และแนวทาง
การด าเนินการ นกัเรียนจะเกิดแนวคิด และมีองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยนกัเรียนท า
กิจกรรมในระหว่างเวลาเรียน เช่นการอภิปราย การปฏิบติั การตอบค าถาม ซึ่งในการอ่านนกัเรียน
ต้องอ่านเนือ้หาก่อนเข้าชัน้เรียน  

นอกจากนี ้Active Learning ยงัเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะ
ผู้น า เน้นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ (Learning Skills) เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นเนือ้หา
การบูรณาการเพื่อให้นกัเรียนเชื่อมโยงและน าความรู้มาปรับใช้ในการด ารงชีวิต ด้วยวิธีต่างๆ และ
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กระบวนการที่หลากหลาย สนุกสนาน กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ โดยนักเรียนจะเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั ฝึกการคิดในระดับสูง ครูมีหน้าที่เป็นผู้ ให้
ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีแรงบนัดาลใจเรียนรู้ ซึ่งผลลพัธ์ 
คือ ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ และทักษะการด ารงชีวิต (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น.26-27) โดยมี
หลกัการ คือ 

1. ผู้ สอนควรก าหนด เป้าหมาย (Purposive) โดยเป้าหมายนัน้ควรสัมพันธ์กับ
กิจกรรม/งานที่เก่ียวข้องกับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาทักษะนักเรียนมากกว่า
การเนือ้หา เน้นการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวคิด การวางแผนการเรียนรู้ การ
ยอมรับ การประเมินผลและการน าเสนอผลงาน 

3. วิธีการจัดการเรียนรู้สามารถสะท้อน สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ได้จากกิจกรรม และ
สามารถนกัเรียนได้รับข้อมลูสะท้อนกลบัจากผู้สอนทนัทีทนัใดในการท ากิจกรรม 

4. ควรมีกิจกรรมการเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนกัเรียนและผู้สอน 
5. ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนวิพากษ์วิจารณ์ ในสิ่งที่นกัเรียนชื่นชอบ และไม่ชอบ 

รวมทัง้วิจารณ์เก่ียวกบัเนือ้หาในการเรียนรู้ 
6. ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความ

แตกต่างของนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกิจกรรมที่ท าต้องมีความหมายเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สมัพนัธ์กบัชีวิตจริง แก้ปัญหาได้ตามสภาพจริง (Authentic Situation) 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดในระดับสูง (Higher Order Thinking) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์นัน้ 

8. การจดัการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกบัชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริง 
รวมถึงการบรูณาการวิชาต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

9. การจัดกิจกรรมที่ ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ ได้เรียน สนุกสนานไม่น่าเบื่อ
บรรยากาศในห้องเรียนส่งผลต่อการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ใช้การท างานแบบกลุ่ม และประเมินผลที่
หลากหลาย 

10. การจัดการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเฉพาะการเรียนรู้ภายในชัน้เรียน เรียนรู้ได้ทุก
สถานการณ์ได้ทัง้ในและนอกห้องเรียน ที่บ้าน และสามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้อง
ท าให้ความรู้ไม่มีขอบเขตจ ากดั 
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3.3 กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  

เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ท่ี

ต้องการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะเจตคติกระบวนการ คณุธรรม และจริยธรรม 
2. ก าหนดเนือ้หาการเรียนรู้ ให้ครอบคลมุเนือ้หา สอดคล้องกบัผลที่อยากให้เกิด

ขึน้กบันกัเรียน 
3. ออกแบบหรือท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่เน้นกิจกรรม 4 องค์ประกอบดงันี ้

3.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่กระตุ้นให้ผู้  เรียนดึงประสบการณ์เดิมของตนเอง ออกมาเชื่อมโยงหรืออธิบายปัญหาใหม่ที่พบ
เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือข้อสรุปการกระตุ้ นให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์นีค้รูอาจใช้สื่อแผ่นใส วีดีทัศน์ สถานการณ์จ าลอง ตัง้ค าถาม หรือ สื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ก็ได้ 

3.2 การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน โดยการตัง้ประเด็นปัญหาหรือค าถามให้
นกัเรียนได้คิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์มวลประสบการณ์ร่วมกัน อาจใช้ค าถามหรือสถานการณ์
จ าลองที่ท้าทายอารมณ์ ความรู้สกึของนกัเรียน  

3.3 การน าเสนอความรู้ หมายถึง การหลอมรวมแนวคิดที่ได้จากการอภิปราย
กลุ่มเข้ากบัหลกัการทฤษฎีที่ครูจดัเตรียมให้ หรือค้นคว้ามาจากแหล่งเรียนรู้ มาสงัเคราะห์ภายใน
กลุม่นกัเรียน จนเกิดความเชื่อมัน่ ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง  

3.4 การประยุกต์ใช้ น าเสนอ หรือลงมือปฏิบติั หมายถึง การน าเสนอความรู้
นัน้ต่อกลุ่มในห้องเรียน การน าเสนอต่อสาธารณะในลักษณะ ป้ายนิเทศ ป้ายโฆษณา หรือการ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน และหากนกัเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้ เช่น การลด และเลิกการ
สูบบุหร่ีสิ่งเสพติดเพราะตระหนักและเชื่อในสิ่งที่พบ ถือว่าเป็นผลการเรียนรู้ที่มีคุณค่าสูงสุด  
(ไพบลูย์ เปานิล, 2546, น.51-57) 

การจดักระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นัน้ ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้และเก็บสิ่งที่
เรียนรู้ให้ยาวนานและคงทนได้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning เนื่องจากการเรียนรู้
แบบ Active Learning สมัพนัธ์กบัความจ าในสมอง เก็บและจ าสิ่งที่เรียนรู้ เช่น การท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน สิ่งแวดล้อม การได้ท าจริงจะเก็บในระบบความจ าได้ยาวนานมากย่ิงขึน้ 
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การเรียนรู้แบบ Active Learning 
1. ผู้ เรียนมีโอกาสหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจ น าความรู้

ไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนาตนเอง รวมถึงการจดัประสบการณ์ให้มีโอกาส
ร่วมอภิปราย ฝึกการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึน้  

2. การน าเสนอ ท าให้ผู้ เรียนได้ศึกษาในเหตุการณ์จ าลอง ฝึกปฏิบัติ  และ
เชื่อมโยงกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ 

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ , 2553, น.1-2) จากกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
ผู้วิจยัสรุปได้ว่า การสอนแบบ Active learning จะท าให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึน้ 
โดยประมาณ 70%-90% เนื่องจากนักเรียนได้มีโอกาสในการปฏิบติัจริง เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ท า  
มีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เกิดขึน้ระหว่างการเรียนรู้ นอกจากนีย้งัสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กับ
เพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ในการปฏิบติัจริง ซึง่จะส่งผลให้นกัเรียนสามารถเก็บ จ าสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ในระบบความจ าและมีระยะยาว (Long Term Memory) ได้ 

จากลักษณะของ Active Learning สามารถสรุปได้ว่า เป็นวิธีการผู้สอนต้องสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะให้นกัเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
โดยมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองจากความรู้เดิมที่ตนมีอยู่ เนือ้หาในการเรียนรู้เป็นเนือ้หา
ที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้ สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย สนกุสนาน กระตือรือร้น ไม่น่าเบื่อ 

 
3.4 บทบาทของครู กับ Active Learning  

ณชันนั แก้วชยัเจริญกิจ (2550, ออนไลน์) พดูถึงบทบาทของครู  
1. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางส าหรับการเรียนการสอน  
2. จดับรรยากาศของการมีสว่นร่วม มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัครูและเพื่อนในชัน้เรียน 
3. จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในทกุกิจกรรม และกระตุ้นนกัเรียน 
4. จดักิจกรรมแบบร่วมมือ หรือท ากิจกรรมกลุม่ 
5. ท้าทายความสามารถด้วยการจัดกิจกรรมท่ีและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับ

วิธีการสอนที่หลายรูปแบบ 
6. เตรียมการเร่ืองระยะเวลาจดัการเรียนการสอน ทัง้เนือ้หาและกิจกรรม 
7. ครูควรยอมรับในการแสดงออกและความคิดของนกัเรียน  
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3.5 บทบาทนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทท่ีส าคัญในการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดังที่ 

(นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559, น.28) กล่าวไว้ว่า นกัเรียนต้องมีความรับผิดชอบ เตรียมตวัล่วงหน้า
ให้พร้อม และท าในสิ่งที่ครูให้ศึกษาล่วงหน้า ท ากิจกรรมร่วมกับครูและเพื่อนในการจัดการเรียนรู้ 
ตัง้แต่การวางแผน การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล นอกจากนีน้ักเรียนต้องมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น เพื่อที่จะเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบติั อีกทัง้ยงัมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้สอนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท างานเป็นทีม และยอมรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน มีการใช้ความคิด
เชิงระบบ ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดเชื่อมโยง และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ท้ายสุดนักเรียนควรมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เป็นการเรียนอย่าง
สนกุสนาน มีชีวิตชีวา 

สรุปได้ว่า Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากความร่วมมือ ซึ่งครู
ควรลดหน้าที่ในอธิบาย และให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง แต่ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะท าให้ผู้ เรียน 
เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท ามากขึน้ นอกจากนีผู้้สอนต้องมีสภาพของการเป็น Active Teaching 
ก่อน และต้องค านึงถึงวิธีการ ท่ีจะมุ่งนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ไม่ใช่สอนเพื่อจ าเอา
มาตอบได้เท่านัน้  

 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ       

4.1 ความหมายแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
อรนุช ศรีสะอาด และคณะ (2550) กล่าวว่า แบบทดสอบท่ีความสามารถ

ทางการเรียนในด้านต่างๆ ของผู้ เรียนจากการเรียนรู้มาแล้ว  
สมนึก ภทัทิยธนี (2553) ได้กล้าวว่า แบบทดสอบ ที่วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีครูสร้าง ควร

ท่ีมหีลากหลายแบบ ซึง่ปัจจบุนันิยมใช้มดีงันี ้
1. ข้อสอบแบบอตันยั หรือความเรียง เป็นค าถามเฉพาะแล้วให้นกัเรียนเขียน

ตอบได้อย่างเสรี  
2. ข้อสอบแบบ กาถูก-ผิด เป็นการเลือกตอบที่มีสองตัวเลือก แต่จะเป็นแบบ

คงที่ท่ีความหมายตรงกนั  
3. ข้อสอบแบบเติมค า ประกอบด้วยประโยคหรือเนือ้ความที่ไม่สมบูรณ์ แล้ว

ให้เติมค า หรือประโยค เพื่อให้มีใจความสมบรูณ์  
4. ข้อสอบแบบตอบสัน้ ๆ ซึ่งคล้ายกับข้อสอบแบบเติมค า ต่างตรงที่เขียน

ค าตอบสัน้ๆ และกะทดัรัด ได้ใจความ ไม่ใช่บรรยายแบบข้อสอบอตันยั  
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5. ข้อสอบแบบจับคู่ เป็นการเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีค าตอบหรือข้อความ
แยกกนัเป็นสองชดุแล้วให้เลือกจบัคู่ 

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ  เป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย 2 ตอบ ในการเลือกประกอบด้วยค าตอบถกู และลวง  

จากการศึกษาทัง้หมด แบบทดสอบเป็นการวัดความรู้ จากสิ่งที่นักเรียนได้เรียน
มาจากทางวิชาการแล้ว ซึ่งแบบทดสอบที่ใช้มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีจุดมุ่งหมายต่างกนั ดงันัน้
ในการน าแบบทดสอบไปใช้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมที่ต้องการวัด  ซึ่งในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้
เลือกใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ก่อนและหลงัของการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

4.2 ลกัษณะของแบบทดสอบที่ดี 
พิชิต ภติูจนัทร์ (2546, น.106-107) ได้ก าหนดเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่ดีไว้ดงันี ้

1. ความเที่ยงตรง นับเป็นมาตรฐานทางเทคนิคของแบบทดสอบที่ส าคัญที่สุด 
เพราะ ความเที่ยงตรงเป็นสิ่งที่บอกถึงความซื่อสตัย์ของแบบทดสอบ การทดสอบแต่ละครัง้ผู้สอบ
ต้องใช้เคร่ืองมือที่สามารถบอกถึงสิ่งที่ต้องการได้หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเที่ยงตรง
สามารถสร้างได้โดยใช้หลกัเหตผุลที่เรียกว่า ความเที่ยงตรงเชิงประจกัษ์และด้วยวิธีค านวณโดยใช้
สถิติ แบบทดสอบบางชุดอาจจะใช้ความเที่ยงตรงเชิงเหตผุลก็เพียงพอในการทดสอบ  โดยไม่ต้อง
ใช้ค่าสถิติมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก  รวมถึงความเที่ยงตรงตามสภาพและความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง 

2. ความเชื่อมั่น เป็นมาตรฐานทางเทคนิคที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง เป็นความคง
เส้นคงวาของผลการวัด แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นสูง เมื่อน าไปทดสอบกับใครก็ตาม ก่ีครัง้ก็
ตามผลออกมาจะเหมือนเดิม องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ได้แก่ 
ความไม่ได้มาตรฐานของเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองมือเก่าเกินไป จ านวนครัง้และระยะเวลาในการ
ทดสอบก็ส าคญั 

3. ความเป็นปรนัย หมายถึง ระดับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคะแนนที่มี
ผู้ ให้คะแนนหลายคน จากแบบทดสอบเดียวกัน ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกนั ถ้าแบบทดสอบมีความ
เป็นปรนยัสงู ผู้ ให้คะแนนจะไม่มีโอกาสล าเอียง หรือใช้ความคิดของตวัเองในการให้คะแนน ความ
เป็นปรนยัคล้ายกบัความเชื่อมัน่ ต่างกนัตรงที่กระบวนการทดสอบ คือ ผู้ให้คะแนน 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541, น.185) ได้กล่าวสรุปถึงเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่
ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สดุคือแบบทดสอบมาตรฐาน เพราะมีลกัษณะต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ไว้ดงันี ้
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1. ความเชื่อมัน่ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วดันกัเรียนกลุม่ใดก็ได้ผลเหมือนกนั 
2. ความแม่นตรง เป็นแบบทดสอบที่วดัได้ตรง 
3. ความเป็นปรนัย ซึ่งแบบทดสอบลกัษณะนี ้มีความยุติธรรมในการให้คะแนน 

แม้ว่าใครจะเป็นผู้ให้ก็ได้ 
4. ความง่าย เป็นแบบทดสอบที่ไม่ยุ่งยาก  
5. ความเป็นมาตรฐาน แบบทดสอบนีจ้ะมีเกณฑ์ที่แน่นอนไว้เปรียบเทียบอยู่แล้ว 
6. การใช้เวลา (Time) เป็นแบบทดสอบที่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปและความ

ประหยดัทัง้เวลา งบประมาณและอ่ืนๆ 
Willgoose (1961, p.21-28) ได้กล่าวถึงคณุสมบติัของแบบทดสอบที่ดีและเกณฑ์ใน

การพิจารณาเลือกแบบทดสอบไว้ดงันี ้
1. แบบทดสอบต้องมีความเที่ยงตรง แบบทดสอบที่ดีจะต้องวัดสิ่งที่ค่าได้ บอก

คณุภาพที่ต้องได้สงู  
2. ต้องมีความเชื่อถือได้ คือ ความคงที่แน่นอนของแบบทดสอบ ไม่ว่าจะน าเอา

แบบทดสอบนัน้ไปใช้ก่ีครัง้ก็ตาม  ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนเดิม เมื่อใช้กับกลุ่มประชากร และ
สภาพแวดล้อมเดียวกนั 

3. ต้องมีความเป็นปรนัย คือ เป็นอันหนึ่งอันเดียว ส าหรับการให้คะแนนในข้อ
ทดสอบ ถึงแม้ว่าแบบทดสอบที่น าไปใช้นัน้ ใครจะเป็นผู้ ให้คะแนนก็ตาม ทุกคนจะให้คะแนน
เหมือนกัน ซึ่งมีคุณสมบัติ นัน้คือ ต้องมีรายละเอียดและข้อชีแ้จงในการน าไปใช้ชัดเจน ต้องมี
วิธีการวัดผลง่าย และสะดวกแก่การใช้ วิธีการให้คะแนนชัดเจน นอกจากนีผ้ลจากการทดสอบ
น าไปค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้ และแบบทดสอบนัน้ ควรเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ และมี
สภาพคงที่ 

4. แบบทดสอบที่ดีต้องมีเกณฑ์ปกติ  
5. แบบทดสอบต้องมีลักษณะประหยัด ข้อทดสอบควรจะประหยัดไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาก ซึ่งควรประหยัดในด้านของ อุปกรณ์ สถานที่ เจ้าหน้าที่ (ครู) และ
เวลา 

6. มีความน่าสนใจ (interest) แบบทดสอบต้องดึงดดูความสนใจของผู้ เข้ารับการ
ทดสอบ ถ้าผู้ เข้ารับการทดสอบไม่มีความสนใจที่จะท าการทดสอบ  ก็จะไม่ใช้ความสามารถของ
ตนเองท าการทดสอบอย่างเต็มที่ ซึ่งท าให้ไม่สามารถจะทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้ เข้า
ทดสอบได้ 



  28 

เจษฎา ตาลเพชร (2544, น.16) ได้สรุปเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่ดี คือ 
1. ความเที่ยงตรง เป็นความถูกต้องที่แบบทดสอบ วดัได้ตรงตามเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ที่ต้องการวดั 
2. ความเชื่อถือได้  เป็นการวัดผลจากแบบทดสอบที่ได้ผลแน่นอนเสมอไม่

เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะใช้แบบทดสอบชุดเดิม ท าการทดสอบกบัผู้ เข้ารับการทดสอบกลุ่มเดิม ผลที่
ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ความเป็นปรนัย แบบทดสอบนัน้มีการคงที่ในการให้คะแนน ไม่ว่าจะทดสอบ
เมื่อใด หรือใครเป็นผู้ทดสอบ 

4. เกณฑ์ปกติ เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ของประชากร 
สรุปได้ว่า การเลือกแบบทดสอบที่ดี แบบทดสอบจ าเป็นต้องมีความเที่ยงตรง ความ

เชื่อมัน่ และความเป็นปรนยั เพื่อให้แบบทดสอบฉบบันัน้มีความน่าเชื่อถือได้  
ส าหรับมาตรฐานการประเมินค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้และความเป็นปรนัย

ของแบบทดสอบ (Kirkendall et al., 1980, p.71-79) ได้เสนอค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ 
และความเป็นปรนยัไว้ดงันี ้คือ 

 
ตาราง 1 ค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้และความเป็นปรนยั 
 

สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ 

ความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ ความเป็นปรนัย 

ดีมาก .80-1.00 .90-1.00 .95-1.00 
ดี .70-.79 .80-.89 .85-.94 

ยอมรับ .50-.69 .60-.79 .70-.84 
ต ่า .00-.49 .00-.59 .00-.69 

 
ที่มา: (Kirkendall et al., 1980, p.71-79) 
 

ในการท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบเก่ียวกับการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยหาค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ และความเป็นปรนัย โดยใช้เกณฑ์เทียบคะแนนของ 
(Kirkendall et al., 1980) 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกบัการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิธีสอนแบบ SQ4R และ
การกจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึง่มีหลากหลายการทดลอง ดงันี ้

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ยุวดี โปธายะ (2546, น.83-85) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ และการเขียนสรุปใจความก่อน
และหลงัได้รับการสอนแบบ SQ4R วิชาชีพปีที่ 2 แผนกพณิชการช่าง ได้แก่ นักเรียนในระดับชัน้
ประกาศนียบตัร2545 วิทยาลยัสารพดัช่างล าปาง จ านวน 36 คน เคร่ืองมือที่ ได้แก่ แผนการสอนที่
ใช้รูปแบบการสอน SQ4R4 ในภาคเรียนที่ 2 แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษและ
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนสรุปใจความ ผลการวิจยัพบว่า การเขียนสรุปใจความของ
นกัเรียนจากที่ได้ผ่านการสอนแบบ SQ4R สงูขึน้  

รัตนภัณฑ์ เลิศค าฟู (2547, น.79-82) ได้ศึกษาการศึกษาวิธีการสอนแบบ
เดียวกนักบั ยุวดี โปธายะ คือวิธีสอนแบบ SQ4R แต่ใช้ในการสอนอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ4R และเพื่อศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 
โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน สิบสองคน เคร่ืองมือมี 4 เคร่ืองมือ 
คือ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสมัภาษณ์ 
และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง สามารถ
พฒันาความสามารถการอ่านจับใจความส าคญัได้ดีขึน้ และผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลงั
เรียน ผู้ เรียนร้อยละ 75.00 ผ่านเกณฑ์ 60% และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มร้อยละ 62.08 นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนในระดับดีมาก นอกจากนีน้ักเรียนส่วนใหญ่ แสดงความพึงพอใจและต้องการ
เรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R อีก 

พรนิภา บรรจงมณี (2548, น.14) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค SQ4R เข้าใจในการ
อ่านภาษาองักฤษและการคิดไตร่ตรองของนกัเรียน มีวตัถุประสงค์คือเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษและศึกษาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเชลีวิทยาลยั ที่เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ทัง้หมด 26 คน เคร่ืองมือที่ได้แก่ 
แบบทดสอบความเข้าใจ ในการอ่านภาษาองักฤษ ผลปรากฎว่า นักเรียนกลุ่มที่รับการสอนโดยใช้
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เทคนิค SQ4R มีคะแนนดี และมีคะแนนสงูกว่าก่อนการทดลอง และความสามารถของนกัเรียนใน
การคิดไตร่ตรองอยู่ในระดบัดี 

บญุไทย พลค้อ (2553) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยเน้นเทคนิค
ผงักราฟิกต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน และศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัรูปแบบการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยเน้นเทคนิคผงักราฟิก กลุม่ตวัอย่าง
ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนธาตนาอ้ายใหญ่วิทยา จ านวน 16 คน เคร่ืองมือ
ที่ได้แก่ แผนโดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกต่อการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ และแบบทดสอบต่อความพึงพอใจการจดัการ
เรียนรู้แบบ SQ4Rการจดัการเรียนรู้ SQ4R โดยเน้นทกัษะผงักราฟิก ผลการวิจยัคือ ความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ ระดบั .01 และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

เพ็ญนภา ตลบักลาง (2562) ศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทัง้ก่อน
เรียนและหลงัเรียน ศึกษาความคิดเห็น ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยนี ไ้ด้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 42 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้ระยะเวลาในการทดลอง   3 สัปดาห์ เคร่ืองมือได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความคิดเห็น 
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ค าศัพท์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก 
และความคงทนในการจ าค าศัพท์หลงัเรียน และเรียนผ่านไปแล้ว 2 สปัดาห์ พบว่า นักเรียนนัน้มี
ความคงทนทางการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยค่าเฉลี่ยหลงัเรียนไปแล้ว 2 สปัดาห์สงูกว่าค่าเฉลี่ยสอบหลงัเรียน 

วรพงษ์ แสงประเสริฐ, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, และ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2560) ได้
ศกึษาการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อสง่เสริมความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
ศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยขัน้ตอนในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนคือ 1) การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 2) การยกร่าง
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 3) ศึกษาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านหลกัสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คน
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่าขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 5 ขัน้คือ 1) ขัน้เร้าความสนใจให้คิด 2) ขัน้ฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดทางภาษา 3) 
ขัน้รุกให้คิด 4) ขัน้ร่วมกนัตกผลึกความคิด 5) ขัน้สรุปความคิดและสะท้อนการเรียนรู้ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมในระดบัดีมาก 

ณฐมน วงศ์ทาทอง (2560) ศึกษาการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน และศกึษาความพึงพอใจ กลุม่ตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 จ านวน 27 
คน ของโรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือที่ได้แก่ แผนการการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบค่าทีเทียบกบัเกณฑ์ (One sample t-test) ผลการวิจยัพบว่า การสอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบ 
SQ3R โดยใช้ข้อมลูอาเซียน หลงัเรียนมีระดบัสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 
และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Rosemary Shelion (1982  อ้างถึงใน โศภิษฐ์ อุดม , 2545, น.39) ได้ศึกษา
ความสามารถส าหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการอ่าน พบว่า นัก
ศกึมีความสามารถสงูขึน้หลงัจากได้รับการสอนแบบ SQ4R 

Ghaith Shaaban and Hatal 2000 อ้างถึงใน พรนิภา บรรจงมณี (2548, น.13) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคที่ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน  กับผู้ เขียน
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงที่เป็นชาวอาหรับ รวมทัง้หมด 45 คน นักเรียนได้รับเทคนิคการสอน
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ความเข้าใจในการอ่านทัง้หมด 3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ อาร์ เป็นเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ 

 Kritina Hedberg (2005 อ้างถึงใน พรนิภา บรรจงมณี , 2548, น.13) ได้ศึกษา
ความสามารถความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R กับนักเรียนในระดับชัน้
ประถมศึกษา 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ทัง้ 3 คน มีความสามารถในการอ่านสูงขึน้ มีการใช้ทักษะ
และกระบวนการคิดในการอ่าน โดยการตัง้ค าถาม นักเรียนสามารถจ ารายละเอียดและบทเรียน
ได้มากขึน้หลงัจากที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ จากการศึกษา 
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่าน ที่พัฒนา
ความสามารถในการอ่าน ของนกัเรียนทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นวิธีสอนอ่านที่ดี 
มีขัน้ตอน เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั โดยนกัเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง นอกจากนัน้ยงักระตุ้นให้ฝึก
คิดตลอดเวลา กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นในการเรียน และท าให้นักเรียนมีผลการเรียน
สงูขึน้ และนกัเรียนสว่นใหญ่ มีความคิดเห็นที่ดีต่อการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  33 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้ วิจัยได้

ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยา
ใน พระอปุถมัภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 125 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรี

อยุธยาใน พระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทัง้หมด 20 คน ซึ่งคุณสมบัติของทุก
ห้อง คือ ได้รับการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน สงู กลาง และต ่า 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 โดยทดลอง

สปัดาห์ละ 3 คาบเรียน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวม 15 คาบเรียน และใช้เวลาในการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมด 17 คาบเรียน 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือส าหรับการวิจยัมีดงันี ้
1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนละ 3 คาบเรียน ด าเนินการตามขัน้ตอน

ดงันี ้
1.1 ผู้ วิจัยศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัเก่ียวกบัการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
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1.2 ศกึษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

1.3 คัดเลือกเนือ้หาที่มีเนือ้หา ภาษา เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 

1.4 สร้างแผนการสอน จ านวน 5 แผน  
1.5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ เชี่ยวชาญ ในการ

ตรวจสอบคุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยก าหนดคะแนนความ
คิดเห็น ดงันี ้

คะแนน  1     ส าหรับเนือ้หาที่แน่ใจว่าสอดคล้องกบัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
คะแนน  0     ส าหรับเนือ้หาที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนัน้

หรือไม่ 
คะแนน -1     ส าหรับเนือ้หาที่ไม่แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ข้อนัน้ 

จากนัน้บนัทึกผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีควาสอดคล้อง( Index 
of Item Objective Congruence: IOC) โดยพบว่าคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 5 แผน มีความเที่ยงเชิงเนือ้หา 
(IOC) ระดับมากกว่า 0.80 ขึน้ไป ซึ่งแปลความหมายได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อน ามาพิจารณากับเกณฑ์ของ (Kirkendall et al., 1980) ดัง
ตาราง ดงันี ้ 

 
ตาราง 2 การหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) เกณฑ์ ของ Kirkendall; et al. 

แผนที่ 1 0.80 ดีมาก 
แผนที่ 2 0.90 ดีมาก 
แผนที่ 3 0.87 ดีมาก 
แผนที่ 4 0.83 ดีมาก 
แผนที่ 5 0.93 ดีมาก 
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1.6 น าแผนไป Try out กับนักเรียนที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่ อตรวจสอบดู
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้  

1.7 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน 

2. แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ 
2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.3 สร้างแบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ  
2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพ ความสอดคล้องของจุดประสงค์กับเนือ้หา ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้
เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นดงันี ้ 

1  คะแนน  ส าหรับแบบทดสอบที่สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
0  คะแนน  ส าหรับแบบทดสอบที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
-1  คะแนน  ส าหรับแบบทดสอบที่ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ 

จากนัน้บันทึกผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of them Objective Congruence: IOC) ของแบบทดสอบการวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา 0.83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อน ามาพิจารณากับเกณฑ์ของ Kirkendall; et al. ดังตาราง
ต่อไปนี ้

 
ตาราง 3 การหาคณุภาพเคร่ืองมือของแบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
 

แบบทดสอบ ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (IOC) 

เกณฑ์ ของ
Kirkendall; et al. 

แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อความเข้าใจ 0.83 ดีมาก 
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2.5 น าแบบทดสอบไป Try out กบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง  
2.6 น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยใช้วิธีการของ Kuder-Richardson สตูร KR-20 โดยมีค่าความเชื่อมัน่ 1.00 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ความเชื่อมัน่สงู เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลผลความเชื่อมัน่ ดงันี ้  

0.00 – 0.20  ความเชื่อมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย  
0.21 – 0.40  ความเชื่อมัน่ต ่า 
0.41- 0.70   ความเชื่อมัน่ปานกลาง   
0.71 – 1.00  ความเชื่อมัน่สงู  

2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีได้น ามาจดัท าเป็นแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน โดยเป็นแบบทดสอบเหมือนกัน แต่สลับข้อและตัวเลือก และจัดท าแบบทดสอบให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ โดยใช้ google form เพื่อให้นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ในช่วงระหว่าง
สถานการณ์ Covid-19 ปัจจบุนั 

2.9 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R มีขัน้ตอน
การสร้างและตรวจสอบคณุภาพ ดงันี ้

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากตารางเอกสารที่เก่ียวกับ
หลกัการสร้างแบบสอบถาม และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

3.2 สร้างแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประเมินค่า Rating Scale 5 ระดับ        
ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 
ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้ โดยก าหนดค่าความพงึพอใจ 5 ระดบั 

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) คะแนน ระดับ
คณุภาพ 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 5   มีคณุภาพมากท่ีสดุ 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 4   มีคณุภาพมาก 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 3   มีคณุภาพปานกลาง 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 2   มีคณุภาพน้อย 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 1   มีคณุภาพน้อยที่สดุ 
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เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุม่ดงัต่อไปนี ้ 

4.50–5.00   มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
3.50–4.49   มีความพงึพอใจมาก 
2.50–3.49   มีความพงึพอใจปานกลาง 
1.50–2.49   มีความพงึพอใจน้อย 
1.00–1.49   มีความพงึพอใจน้อยที่สดุ 

3.3 น าแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข 

3.4 น าแบบสอบถาม เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญในการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านวิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ โดยเกณฑ์ ของ 
Kirkendall; et al.ก าหนดว่า ถ้าได้ค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปแสดงว่าข้อค าถามนัน้ มีความถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับเนือ้หา ถือว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ดงัตารางต่อไปนี ้ 

 
ตาราง 4 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือของ แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการ
พฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  
 

 
 เมื่อน าผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

แบบสอบถามความ 
พงึพอใจ 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของแบบสอบถาม (IOC) 

เกณฑ์ ของ Kirkendall; 
et al. 

ด้านบรรยากาศ 0.93 ดีมาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน 

0.81 ดีมาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  0.79 ดี 
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Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R มีความเที่ยงตรงด้านบรรยากาศ 0.93 ด้านกิจกรรมการเรียน 
0.81 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 0.79 ซึ่งแปลความหมายได้ว่าแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก และดี เมื่อน ามาพิจารณากบัเกณฑ์ของ Kirkendall; et al. 

3.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญให้
ถกูต้องสมบรูณ์ 

3.6 น าแบบสอบถามความพงึพอใจไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-group 
Pretest-Posttest Design  
ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest-posttest design 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์  

E แทน กลุม่เปา้หมาย 
X แทน การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
T1 แทน การสอบก่อนการทดลอง 
T2 แทน การสอบหลงัการทดลอง 

ขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลอง ผู้วิจยัได้แบ่งออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ทดลอง 
1.1 ก าหนดจุดประสงค์ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมใน

การอ่านเพื่อความเข้าใจ และสอดแทรกเทคนิค SQ4R ในขัน้ระหว่างการอ่าน 
1.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน โดยคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เป็นกลุ่มทดลอง ที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  

กลุม่  สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 
E T1 X T2 
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1.3  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กลุม่ทดลอง ใช้แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยทดสอบผ่าน google form เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบนั ผู้ วิจัยได้
ควบคมุการทดสอบดงันี ้ 

- ก าหนดระยะเวลาในการทดสอบ 45 นาที เมื่อนักเรียนสอบเสร็จ ผู้ วิจยัจะ
ท าการปิดระบบในการรับค าตอบทนัที 

- สลบัข้อค าถามและค าตอบทุกข้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทจุริต 
- ก าหนดให้นกัเรียนตอบได้เพียงครัง้เดียว ในการท าแบบทดสอบ 
- มีการตรวจสอบ IP address ของนกัเรียน 

1.4 จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R และใช้เวลา 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 15 คาบเรียน โดยสลับแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้การเรียนใน
ห้องเรียนและออนไลน์ 

1.5 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง หลังเสร็จสิน้การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันและแนวทางเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน  

2. ขัน้หลงัการทดลอง 
2.1 ให้กลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ
เทคนิค SQ4R โดยนักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่าน google form เนื่องด้วย
สถานการณ์ Covid 19 ในปัจจบุนั  

2.2 น าผลจากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองมาวิเคราะห์โดย
กระบวนการทางสถิติ รวมถึงน าผลของแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ
ทางสถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกเป็นรายข้อ และโดย
ภาพรวม และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best,1981) คือ  

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อยที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ของการทดสอบทัง้ก่อนและหลงัเรียนของ
กลุม่ตวัอย่าง 

2. วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิของการทดสอบ ก่อนและหลงัการทดลอง  
3. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย และบรรยายผลใน

ภาพรวม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน 
1.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย  
1.2 หาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 หาค่าความเที่ยงตรง  
2.2 หาค่าความเชื่อมัน่  

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
การพฒันาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ T-test แบบ dependent 
samples ซึง่ในการค านวณหาค่าสถิติดงักลา่วข้างต้นผู้วิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การพัฒนาความสามารถในการเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R ครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
1. สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

�̅�            แทน     ค่าเฉลี่ย 
S.D.        แทน     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n             แทน     จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
IOC        แทน     ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงค์ 
Min     แทน     คะแนนต ่าสดุ 
Max        แทน     คะแนนสงูสดุ  
r             แทน      ความเชื่อมัน่  
t     แทน      ค่าที่ใช้พิจารณาแจกแจงแบบ t 
**            แทน      มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  42 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
 

ตาราง 6 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  

 

แบบทดสอบ จ านวน
นกัเรียน  

คะแนน
เต็ม (20) 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

S.D คิดเป็น
ร้อยละ  

t-test Sig 

Pre-test 20 20 14.15 3.91 70.75  -3.89* .00 
Posttest 20 20 16.50 3.34 82.50 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากบั 14.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.91 คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากบั 70.75% และมีค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองเท่ากบั 16.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.34 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 82.50 % ซึ่งมีความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.35 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากบั 11.75% เมื่อพิจารณาผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ตาราง 7 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบั
เทคนิค SQ4Rแบบจ าแนกเป็นรายข้อ  
 

ข้อที่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านบรรยากาศ    
1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมี

สว่นร่วมในการท ากิจกรรม 
3.8 1.20 

 
มาก 

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

4.6 0.68 มาก
ที่สดุ 

3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4.1 0.85 มาก 

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

4.15 1.04 มาก 

5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนเกิดความคิด
ที่หลากหลาย 

4.35 0.75 มาก 

                                              รวม 4.20 0.21 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา  3.9 1.12 มาก 
2 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมให้นกัเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิด 
3.75 0.97 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการคิดและตดัสินใจ 3.7 0.92 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.05 0.83 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น 
4.35 0.81 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หา
มากขึน้ 

3.95 1.05 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 4.25 1.02 มาก 
                                               รวม 3.99 0.11  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
1 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่าย 4 1.08 มาก 
2 การจดัการเรียนรู้ท าให้จ าเนือ้หาได้นาน 4 1.03 มาก 
3 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้วยตนเองได้ 
4.2 0.95 มาก 

4 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้
ในวิชาอ่ืนๆ 

3.95 0.89 มาก 

5 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดที่
สงูขึน้ 

4.3 0.73 มาก 

6 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจโดยใช้
เหตผุล 

3.95 0.69 มาก 

7 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จกัเพื่อนมากขึน้ 4.05 0.83 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนีท้ าให้ได้ท างานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน 
4.05 0.89 มาก 

                                               รวม 4.06 0.15 มาก 
                                         รวม 3 ด้าน 4.09 0.05 มาก 

 
ตาราง 8 การสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการ
พฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
 

แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย  �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านบรรยากาศ 4.20 0.43 พงึพอใจมาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 3.99 0.46 พงึพอใจมาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.06 0.41 พงึพอใจมาก 

รวม 3 ด้าน  4.09 0.05 พงึพอใจมาก 
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จากตารางที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R จ านวน 20 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลงัจาก
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน คือ 
ค่าเฉลี่ยด้านบรรยากาศเท่ากบั 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43ค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรมการ
เรียนเท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และค่าเฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับเท่ากับ 
4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.41 และผลรวมแบบสอบถามความพึงพอใจทัง้ฉบับมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.05 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R อยู่ในระดับพึง
พอใจ มาก 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R ของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจยัแบบ
ทดลอง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและ
หลงัเรียน รวมถึงการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัและผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอปุถมัภ์

ฯ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 125 คน โดยทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน ที่เรียนรายวิชา  อ
22102 ภาษาองักฤษ 4 ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling)  

2. ตวัแปรที่ศกึษา  
2.1 ตวัแปรอิสระ มีดงันี ้

-  การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
2.2 ตวัแปรตาม มีดงันี ้

-   พฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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-   ความพึงพอใจในการพัฒนาความสามารถในการเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 

3.ระยะเวลาในการวิจยั 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยทดลอง

สปัดาห์ละ 3 คาบเรียน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวม 15 คาบเรียน และใช้เวลาในการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมด 17 คาบเรียน 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจยัมีดงันี ้
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนละ 3 คาบเรียน 
 2. แบบทดสอบการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จ านวน 20 ข้อ 

ใช้ทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรูปแบบ Google form 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R จ านวน 
20 ข้อ  

ขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการทดลองผู้ วิจยัได้
แบ่งออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ทดลอง 
1.1 ก าหนดจุดประสงค์ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมใน

การอ่านเพื่อความเข้าใจ และสอดแทรกเทคนิค SQ4R ในขัน้ระหว่างการอ่าน 
1.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน โดยคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เป็นกลุ่มทดลอง ที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R  

1.3  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กลุม่ทดลอง ใช้แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยทดสอบผ่าน google form เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19 ในปัจจุบนั ผู้ วิจัยได้
ควบคมุการทดสอบดงันี ้ 

- ก าหนดระยะเวลาในการทดสอบ 45 นาที เมื่อนักเรียนสอบเสร็จ ผู้ วิจยัจะ
ท าการปิดระบบในการรับค าตอบทนัที 

- สลบัข้อค าถามและค าตอบทุกข้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทจุริต 
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- ก าหนดให้นกัเรียนตอบได้เพียงครัง้เดียว ในการท าแบบทดสอบ 
- มีการตรวจสอบ IP address ของนกัเรียน 

1.4 จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R และใช้เวลา 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 15 คาบเรียน โดยสลับแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้การเรียนใน
ห้องเรียนและออนไลน์ 

1.5 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มทดลอง หลังจากเสร็จสิ น้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกนัและ
แนวทางเดียวกนักบัที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  

2. ขัน้หลงัการทดลอง 
2.1 ให้กลุ่มทดลองท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ
เทคนิค SQ4R โดยนักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่าน google form เนื่องด้วย
สถานการณ์ Covid 19 ในปัจจบุนั  

2.2 น าผลจากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองมาวิเคราะห์โดย
กระบวนการทางสถิติ รวมถึงน าผลของแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ
ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกเป็นรายข้อ และโดย
ภาพรวม และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best,1981) คือ  

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อยที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับ
เทคนิค SQ4R ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง 
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2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ก่อนและหลัง
เรียน  

3. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และบรรยายผลในภาพรวม  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 สรุปได้ดงันี ้ 

1. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R สงูขึน้หลงัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก  
 
การอภปิรายผล  

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจสงูขึน้หลงัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั โดย
วิเคราะห์ผลจากข้อมูลของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 14.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เท่ากับ 70.75% และมีค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองเท่ากับ 16.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.34 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 82.50 % ซึ่งมีความแตกต่างที่เพิ่มขึน้ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 หรือคิด
เป็นเปอร์เซ็น ต์ เท่ ากับ  11.75% หมายความว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สูงขึน้หลังการทดลองเนื่องจาก แผนการสอนที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ซึ่งกิจกรรม Active 
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Learning ของการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นกิจกรรมท่ีครูจดัขึน้ในขัน้ตอนการอ่าน 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
Pre Reading, While Reading และ  Post Reading ซึ่ ง ในขั น้ตอน  While Reading จะแทรก
เทคนิคการอ่าน SQ4R ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนได้แก่ 1) ขัน้การส ารวจ (Survey-S) โดยนกัเรียนใช้
วิธีการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วในการหาใจความส าคัญ ชื่อเร่ือง และบทสรุปก่อนอ่านเนือ้เร่ือง
อย่างละเอียดถ่ีถ้วนอีกครัง้ ซึ่งในขัน้นีน้กัเรียนสามารถเข้าใจเนือ้เร่ืองอย่างคร่าวๆ และยงัเป็นการ
กระตุ้นความสนใจของนกัเรียนต่อเนือ้เร่ืองนัน้ 2) ขัน้การตัง้ค าถาม (Question-Q) ในขัน้นีน้กัเรียน
จะแบ่งแบ่มเพื่อช่วยกนัตัง้ค าถามจากเร่ืองที่อ่าน โดยครูจะสอนวิธีการตัง้ค าถามแบบ SQ4R เป็น
เทคนิคในการสอนตัง้ค าถามที่สอดคล้องกับทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) ที่ช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านให้แก่นักเรียน โดยครูจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และมีการกระจาย
นักเรียนกลุ่มเก่งอ่อนเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้มีการระดมความคิด แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการตัง้ค าถามภายในกลุ่ม จากการสงัเกตนกัเรียนสามารถ
คิดค าถามได้มากกว่าและดีกว่าการตัง้ค าถามในรายบคุคล ทัง้นีเ้นื่องจากการท างานเป็นกลุม่ช่วย
กระตุ้นให้นกัเรียนกล้าคิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองกบัเพื่อนในกลุ่มได้มากกว่าครูผู้สอน
โดยตรง ดังนัน้การเรียนรู้การตัง้ค าถามเป็นกลุ่มจึงเป็นบรรยากาศท่ีช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพราะเป็นบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด 3) ขัน้การอ่าน 
(Read-R) หลังจากที่นักเรียนได้ตัง้ค าถามไปเรียบร้อยแล้ว ในขัน้การอ่านนักเรียนสามารถหา
ค าตอบเพื่อตอบค าถามที่ตนเองและกลุ่มได้ระดมความคิดตัง้ค าถาม โดยนกัเรียนจะอ่านเนือ้เร่ือง
อย่างละเอียดอีกครัง้ พร้อมกับบอกค าตอบออกมา ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิมของตนเองในการหาค าตอบด้วย เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนเอง
กบัเนือ้เร่ืองที่อ่าน 4) ขัน้การจดบนัทึก (Record-R) ในขัน้นีน้กัเรียนจะจดค าตอบที่ได้หลงัจากการ
อ่านและระดมความคิดในความถูกต้องของค าตอบที่ได้ นอกจากนีน้ักเรียนจะจดข้อมูลที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการสรุปใจความ 5) ขัน้การสรุปใจความส าคัญ (Recite-R) เป็นขัน้ที่นักเรียน
วาดผังความคิด เพื่อสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน นความคิดรวบยอดที่ได้จากการอ่านเนือ้
เร่ืองทัง้หมด และ 6) ขัน้การวิเคราะห์วิจารณ์ (Reflect-R) เป็นขัน้ตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้
จากการอ่านและความรู้เดิมของตนเองที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกนั รวมถึงการวิจารณ์เนือ้เร่ืองที่อ่านได้  

จากขัน้ตอนการอ่าน (While Reading) ท่ีสอดแทรก SQ4R นี ้จะแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับกระบวนการอ่านที่เป็นขัน้ตอนอย่าง
เป็นระบบ การมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน และเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้เป็นอย่างดีจนสามารถถ่ายทอด
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ออกมาได้ ซึ่งสอดคล้อมกับผลการศึกษาของ (ยุวดี โปธายะ, 2546) ที่พบว่าความเข้าใจในการ
อ่านภาษาองักฤษและความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนกัเรียนสงูขึน้ หลงัจากได้รับการ
สอนแบบ SQ4R และงานวิจัยของ (พรนิภา บรรจงมณี , 2548) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค SQ4R 
เข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษและการคิดไตร่ตรองของนกัเรียน พบว่านกัเรียนได้รับการสอนโดย
ใช้เทคนิค SQ4R มีคะแนนดี ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดสอบสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค SQ4R มีความสามารถในการคิดไตร่ตรองอยู่
ในระดับดี โดยสงัเกตได้จากขัน้ตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ (Reflect) เนื่องจากนักเรียนมีการเขียน
สะท้อนความคิดจากบทที่อ่าน จึงส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึน้ เพราะ
นกัเรียนจ าเป็นต้องเข้าใจในบทจึงสามารถเขียนบนัทึกสะท้อนของตนเองได้ อ่านและงานวิจยัของ 
วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ 
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบุรี พบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ (Rosemary Shelion 1982 อ้างถึงใน โศภิษฐ์ อุดม , 
2545) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการอ่าน 
พบว่า นักศึกมีความสามารถสูงขึน้หลงัจากได้รับการสอนแบบ SQ4R และ(Ghaith Shaaban & 
Hatal 2000 อ้างถึงใน พรนิภา บรรจงมณี, 2548) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคที่
ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านกบัผู้ เขียนภาษาอังกฤษในระดบัที่สูงที่เป็นชาวอาหรับ ทัง้หมด 45 
คน นักเรียนได้รับเทคนิคการสอนความเข้าใจในการอ่านทัง้หมด3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ อาร์ เป็น
เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด นอกจากเทคนิค SQ4R ที่สอดแทรกใน
การอ่าน While Reading แล้ว ครูได้จดักิจกรรม Active Learning ในขัน้ Pre Reading และ Post 
Reading เพื่อคอยควบคุมกระบวนการในการสร้างความรู้ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อนโดยการพดู การฟัง การเขียน และการสะท้อนความคิดในเร่ืองที่อ่านได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรพงษ์ แสงประเสริฐ และคนอ่ืน ๆ, 2560) ได้ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่ากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเหมาะสมในระดับดีมาก และงานวิจัยของ (เพ็ญนภา ตลับ
กลาง, 2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอน
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กิจกรรมเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานของนักเรียนหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ 0.05  

2. ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R พบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยด้านบรรยากาศเท่ากบั 4.20 ด้านกิจกรรม
การเรียน 3.99 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.06 และผลแบบสอบถามความพึงพอใจทัง้ฉบบัมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R อยู่ในระดับพึงพอใจมาก อันเนื่องมาจาก การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R เป็นการจัดกิจกรรมการอ่านที่นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ของตนเอง มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการอ่านที่
หลากหลาย มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนและครู และมีขัน้ตอนการอ่านที่เป็นระบบ 
เข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ดี เข้าใจรายละเอียดและจดุประสงค์ในการอ่าน รวมถึงสามารถตัง้ค าถามและ
หาค าตอบของเร่ืองที่อ่านได้ ท าให้การอ่านไม่น่าเบื่อ ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการอ่านมาก
ขึน้ จนสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ นอกจากนีเ้นือ้หาที่ใช้ประกอบ
กิจกรรมการอ่านเป็นเนือ้หาที่นักเรียนคุ้นเคย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีพืน้ฐานโครงสร้างความรู้เดิม
เป็นฐาน จึงท าให้การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R ได้ง่ายขึน้  สอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้างเดิม (Schema theory) ของ(จิดาภา ฉันทานนท์ 2541 อ้างถึงใน อุษา 
มะหะหมัด, 2548) ว่าเป็นทฤษฎีที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมที่อยู่ในกรอบ
ความคิด หรือสมองของผู้ อ่าน เมื่อผู้ อ่านได้อ่านข้อความใดใด ข้อความที่ถูกอ่านนัน้ถูกน าไป
เปรียบเทียบ หรือสมัพันธ์กับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพื่อตีความหมาย
ของข้อความที่ อ่านนัน้  และนอกจากนี  ้กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่ครูจัดขึน้ยัง
สอดคล้องกบัค ากล่าวของ (ทวีวฒัน์ วฒันกุลเจริญ, 2551, น.1-2) ได้กลา่วไว้ว่า Active Learning 
เป็นการเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบติั และสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการ
สอน โดยเน้นการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ตรงกับพืน้ฐานความรู้เดิม ส่งผลให้นักเรียน
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีจากการปฏิบัติและความต้องการของนักเรียนเป็นส าคัญ 
เช่นเดียวกับ (สุระ บรรจงจิต, 2551, น.34-42) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า Active Learning เป็นการเรียน
อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ท าให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นส่วนที่
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ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึน้จากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และเป็นการ
เรียนการสอนแบบส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมมือในการเรียนรู้ให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบั

เทคนิค SQ4R กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงนกัเรียนได้ทุกรูปแบบไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือในห้องเรียน และต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ยคุปัจจบุนั  

2. การทดสอบนักเรียนทัง้ก่อนและหลังควรใช้แนวทางเดียวกัน เช่น หากเกิด
สถานการณ์ที่จ าเป็นต้องทดสอบด้วยวิธีการออนไลน์ จึงควรออนไลน์ทัง้ก่อนและหลงัการทดสอบ 
เพื่อให้ผลการทดสอบมีผลคงที่ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป  
1. เพื่อให้เห็นการพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจมากยิ่ งขึน้ และเกิด

ทกัษะการอ่านที่คงทน ควรใช้ระยะเวลาในการศกึษาอย่างน้อย 2 ภาคเรียน  
2. ควรใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ใน

ทกัษะการอ่านด้านอ่ืนๆ เช่น การอ่านจบัใจความส าคญั เป็นต้น 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Anderson, R. C., และ Pearson, P. D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes 
in reading. Handbook of Reading Research, 255-291. 

Bond, G. L., และ Ma, T. (1979). Reading-Difficulties. New Jersey: Prentice-Hall.  
Bonwell, C., C., และ Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the 

Classroom. In ASHE-ERIC Higher Education Reports. 
Carrell, P. L., และ Eisterhold, J. C. (1983). Schema theory and ESL reading pedagogy. 

TESOL Quarterly, 17(4), 553-573. 
Casanave, C. P. (1988). Comprehension monitoring in ESL reading: A neglected 

essential(22), 282-302.  Retrived from http://dx.doi.org/10.2307/3586937 
Flavell, R. R. (1976). Metacognitive Aspects of Problem Solving In L. B. Resnick (Ed.). 

The Nature of Intelligence Hillsdale NJ: Earlbaum.  
Goodman. (1988). In Interractive Approaches to Second Language Reading J. D. Patricia 

Carrell, and David Eskey. The Reading Process. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Harris, A. J., และ Sipay, E. R. (1979). Effective Teaching of Reading. New York: David 
Nokey  

Harris, A. J., และ Smith, A. A. (1980). Reading Instruction. New York: Holt,Rinehart and 
Winston.  

Kirkendall et al. (1980). Measurement and Evaluation for Physical Education. Measurement 
and Evaluation for Physical Education. Dubuque, (1968,October) “High Wall Volley 
Test for Women’s Volleyball”, 39, 480-490. 

Lorenzen, M. (2001). Active Learning and Library Instrution.  Retrived from  
http://www.libraryreference.org/activebi.html 

Nuttall, C. (1996). Teaching reading skills in a foreign language. Bath: Heinemann.  
Nuttall, C. (2005). Teaching Reading Skills in a Foreign Language (3rd ed). Oxford: 

Macmillan.  
Pearson, D. P. (1978). Teaching Reading Comprehenension. New York: Holt Rinchart.  

 

http://dx.doi.org/10.2307/3586937
http://www.libraryreference.org/activebi.html


  55 

 

Petty, G. (2004). Teaching Today Practical approach. London: Nelson Thornes.  
Valette, R. M., และ Disick, R. S. (1972). Modern Language Performance Objectives and 

Individualization:A Handbook. New York: Harcourt Brace Jovanovich  
Willgoose. (1961). Evaluation in Health Education and Physical Education. New York: 

McGraw-Hill.  
Williams. (1994). Reading in the Language Classroom. London: The Macmillan Publisher.  
กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2551). การจดัสาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551. กรุงเทพ: กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551. 
กรุงเทพมหานคร: กระทรงศึกษาธิการ.  

จิตรา ชยัอมฤต. (2539). การเปรียบเทียบผลของการสอนเขียนย่อเร่ืองกบัการสอนให้นกัเรียนตัง้
ค าถามเอง ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนย่อเร่ืองภาษาองักฤษ. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

เจษฎา ตาลเพชร. (2544). การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในจงัหวดัสพุรรณบรีุ. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

ไชยยศ เรืองสวุรรณ. (2553). การออกแบบพฒันาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเว็บ. 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

ณชันนั แก้วชยัเจริญกิจ. (2550). ภาวะผู้น าและนวตักรรมทางการศึกษา : บทบาทของครูกบั Active 
Learning.  สืบค้นจาก http://www.pochanukul.com 

ทวีวฒัน์ วฒันกลุเจริญ. (2551). การเรียนเชิงรุก (Active Learning).  สืบค้นจาก  
http://pirun.ku.ac.th/~g4986066/activet.pdf  

ทกัษพร โพธเหมือน. (2561). การพฒันาการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H สง่เสริมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์.  

นนทลี พรธาดาวิทย์. (2559). การจดัการเรียนรู้แบบ Active learning (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: 
ทริปเพิล้ เอ็ดดเูคชัน่.  

นภสัสร รันนนัท์. (2555). การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้กิจกรรมกลุม่

 

http://www.pochanukul.com/
http://pirun.ku.ac.th/~g4986066/activet.pdf


  56 

 

ร่วมมือเทคนิค STAD ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

นนัทิยา แสงสิน. (2529). ความสามารถทางด้านการฟังการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาปีที่4 วิชาเอกภาษาองักฤษ คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียใหม่. มหาวิทยาลยั
เชียใหม่.  

บญุไทย พลค้อ. (2553). ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยเน้นเทคนิคผงักราฟิกต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2. 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี.  

ประเทิน มหาขนัธ์. (2536). การสอนอ่านเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
ปิยธิดา ยะเคียน. (2561). ผลกระทบของการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเข้าใจของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีที่ 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคน่าน.  

ผสัสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ. (2550). การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการบนัทกึแบบคอร์เนลล์. จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

พรนิภา บรรจงมณี. (2548). การใช้เทคนิค เอสคิวโฟร์อาร์ เพื่อสง่เสริมความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และการคิดไตร่ตรองของนกัเรียน. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

พิชิต ภติูจนัทร์. (2546). วอลเลย์บอล (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
เพ็ญนภา ตลบักลาง. (2562). การพฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอน

กิจกรรมเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทมุธา: 
มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

ไพบลูย์ เปานิล. (2546). เอกสารประกอบการอบรม การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม. กรุงเทพฯ: สถาบนั
ราชภฏัจนัทรเกษม.  

ยวุดี โปธายะ. (2546). การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อสง่เสริมความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความ ของนกัเรียนในระดบัชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

รัตนภณัฑ์ เลิศค าฟ.ู (2547). การใช้วิธีสอบแบบเอสคิวโฟร์อาร์ในการสอนอ่านจบัใจความส าคญั 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

 



  57 

 

ลาวณัย์ สงัขพนัธานนท์ และคณะ. (2549). การอ่านเพื่อเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

วรพงษ์ แสงประเสริฐ, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, และ ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร. (2560). การพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.  

วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ. (2541). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีจ ากดั.  
โศภิษฐ์ อดุม. (2545). การใช้วิธีการสอนแบบ พี คิว ไฟว์ อาร์ เพื่อสง่เสริมความสามารถในการเขียน

ย่อความภาษาองักฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4. 
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

สนญา พลีดี. (2548). ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
ที่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  

สมนึก ภทัทิยธนี. (2553). การวดัผลการศกึษา (พิมพ์ครัง้ที่ 4). กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.  
สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์. (2544). การยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง 

(พิมพ์ครัง้ที่ 4). เชียงใหม่: เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์.  
สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์. (2528). การประเมินผลทกัษะการอ่าน: สาส์นพฒันาหลกัสตูร.  
สมทุร เซ็นเชาวนิช. (2542). เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ (พิมพ์ครัง้ที่ 10). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
สรารัตน์ จนักลิ่น. (2544). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุม่ที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการตัง้ค าถาม
ตนเองและกลวิธีการจดบนัทึก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. (2545). การจดักระบวนการเรียนรู้: เน้นนกัเรียนเป็นส าคญัตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์.  

สนุทร อตุมหาราช. (2547). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสนใจในการเรียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบSQ4R กบั
การสอนตามคู่มือครู. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร.  

สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์. (2532). การสอนภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลกัษณ์ จฬุาลงกรณ์

 



  58 

 

มหาวิทยาลยั.  
สมุิตรา องัควฒันกลุ. (2535). วิธีสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  
สมุิตรา องัวฒันกลุ. (2540). วิธีสอนภาษาองักฤษ (พิมพ์ครัง้ที่ 4). กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  
สรุะ บรรจงจิต. (2551). Active Learning ดาบสองคม. วารสารโรงเรียนนายเรือ, 8(1), 34-42. 
เสงี่ยม โตรัตน์. (2524). พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ. นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
อรนชุ ศรีสะอาด และคณะ. (2550). การวดัและประเมินผลการศึกษา (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กาฬสินธุ์: 

ประสานการพิมพ์.  
อรรถวฒุิ ตรากิจธรกลุ. (2542). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีSQ4R ประกอบ
กบั TLS กบัวิธีสอนตามคู่มือครู. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  

อจัฉรา วงศ์โสธร. (2538). การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (พิมพ์ครัง้ที่ 
2). กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

อจัฉราวรรณ ศิริรัตน์. (2549). การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้ข้อมลูท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรี ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

อมัพิกา สิริพรม. (2547). การสร้างแบบฝึกพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจแบบ SQ3R 
โดยใช้กรอบมโนทศัน์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยับรูพา.  

อษุา มะหะหมดั. (2548). การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพืน้บ้าน
ไทยส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัโพธ์ิ จงัหวดันครปฐม. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก  
รายนามผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณา แผนการจดัการเรียนรู้  

แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการวัดการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
1.  ดร. นพมาตร พวงสวุรรณ   ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ  
       สถานที่ท างาน   โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
2. อาจารย์นิตย์นาถ ทวีตัง๊ตระกลู  ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาองักฤษ  
       สถานที่ท างาน   โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ 
3 อาจารย์ปัณณภสัร์ สวสัด์ิภสัร์  ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านวดัและประเมิน  
       สถานที่ท างาน   โรงเรียนหอวงั 
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ภาคผนวก ข 
แบบบนัทกึการตรวจเคร่ืองมืองานวิจยัของผู้ เชี่ยวชาญและเกณฑ์การให้คะแนน 
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IOC - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-5 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 1   

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................................................................. 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย✓ลงในช่องระดบัความคิดเห็นว่าข้อความมีความสอดคล้อง

หรือถูกต้อง เพียงใด 

รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั     
2.   จดุประสงค์การเรียนรู้สูต่วัชีว้ดั     
3.   สาระส าคญั     
4.   สาระการเรียนรู้     
5.   สมรรถนะ     
6.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์     
7.   ชิน้งาน/ภาระงาน     
8.   การกิจกรรมการเรียนรู้     
9.   สื่ออปุกรณ์/นวตักรรม/แหลง่เรียนรู้     
10. การวดัและประเมินผล     
 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

              (....................................................)      
                      ผู้ เชี่ยวชาญ  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 
เร่ือง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4Rของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2  

ค าชีแ้จง  
 1. แบบสอบถามฉบบันีอ้ยู่ในขัน้ตอนการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่ต่อการพฒันา
ความสามารถในการอา่นเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกบัเทคนิค SQ4R 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
 2. แบบสอบถามฉบบันีมุ้่งตรวจสอบ เพื่อหาคา่ความเที่ยวตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ของแบบสอบถามของผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปปรับปรุง
แบบสอบถามให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 3. แบบสอบถามฉบบันีม้ีทัง้หมด 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัด้านบรรยากาศ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประโยชน์ที่ได้รับ 
 4. ขอความกรุณาผู้ทรงคณุวฒุิหรือท่านผู้ เชี่ยวชาญ ชว่ยพิจารณาร่างแบบสอบถามวา่มคีวาม
สอดคล้องกบัตวัแปรของการวิจยเัร่ืองนีห้รือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามในระบบ IOC โดยการท า
เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องว่าง 
 เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC 
 1) ให้ 1 คะแนน เมื่อแนใ่จววา่ ข้อนัน้มีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัตวัแปรและวตัถปุระสงค์ที่ต้องการศกึษา 
 2) ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แนใ่จววา่ ข้อนัน้มีเนือ้หาที่สอดคล้องกบัตวัแปรและวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ
ศกึษา 
 3) ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจวว่า ข้อนัน้มีเนือ้หาที่ไม่สอดคล้องกบัตวัแปรและวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ
ศกึษา 
 5. ผู้วิจยัขอความกรุณาท่านผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชีย่วชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิใน
ประเด็นที่ยงัไม่สมบรูณ์โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนัน้ๆ 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นมา ณ โอกาสนี ้
นาวสาวพรพรรณ  พลูเขาล้าน 

นิสิตปริญญาโท เอกวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 



  74 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบActive Learningร่วมกับเทคนิค SQ4R ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ: โปรดพิจารณาวา่ข้อความเก่ียวกบัแบบสอบถามเหมาะสมหรือไมอ่ย่างไร 
ค าชีแ้จงของผู้ตอบแบบสอบถาม:  ให้ท าเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
      ระดบั  5 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจมากที่สดุ 
    ระดบั  4 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจน้อย 
    ระดบั  1 หมายถึง นกัเรียนพึงพอใจน้อยที่สดุ 
 

ข้อที ่ รายการ 
ความคิดเห็นผู้ เชีย่วชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านบรรยากาศ     

1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 

   

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

   

3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

   

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ท ากิจกรรมได้อยา่งอิสระ 

   

5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนเกดิ
ความคิดที่หลากหลาย 

   

ด้านกิจกรรมการเรียน    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา     
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนได้

แลกเปล่ียนความรู้ความคดิ 
   

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคดิและตดัสินใจ    
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ข้อที่ รายการ 
ความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกล้าคิดกล้าตอบ     
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น 
   

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หา
มากขึน้ 

   

7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนั    
ประโยชน์ที่ได้รับ    

1 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่าย    
2 การจดัการเรียนรู้ท าให้จ าเนือ้หาได้นาน    
3 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้างความรู้      

ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 
   

4 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไป
ใช้ในวิชาอ่ืนๆ 

   

5 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการ
คิดที่สงูขึน้ 

   

6 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจโดยใช้
เหตผุล 

   

7 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จกัเพื่อนมาก
ขึน้ 

   

8 กิจกรรมการเรียนการสอนนีท้ าให้ได้ท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

   

 
 

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

ผู้ เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองที่ใช้ในการวิจยั: แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบการวดัการอ่านเพื่อ 

ความเข้าใจ และแบบสอบถามความพงึพอใจ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1           เร่ือง People 

รหัสวิชา อ22102       รายวิชา ภาษาองักฤษ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2  
เวลา 3 ชั่วโมง      ครูผู้สอน ครูพรพรรณ  พลูเขาล้าน 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 
       มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    ตัวชีว้ัด  
มาตรฐาน ต 1.1 ม. 2/3, ต 1.1 ม. 2/4 

เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี 
เหตผุล 
มาตรฐาน ต 1.2 ม. 2/1, ต 1.2 ม. 4/4, ต 1.2 ม. 2/5 
 มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความ 
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จากตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้) 
 (1)  เข้าใจและจบัใจความส าคญัจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน 
 (2)  พูดและเขียนข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง บุคคลอ่ืนกิจวัตร

ประจ าวนัและงานอดิเรก 
3. สาระส าคัญ 

หน่วยการเรียนรู้นีม้ีวตัถุประสงค์ให้นักเรียนมีพืน้ฐานความรู้และทักษะการติดต่อสื่อสาร
ในเร่ืองข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ครอบครัว กิจวัตรประจ าวนัและเวลาว่าง การเร่ิมสร้างความรู้สึก
มัน่ใจ ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมพืน้ฐานส าหรับภาษาใหม่ การแลกเปลี่ยนจดหมาย
ระหว่างเพื่ อนช่วยให้นักเรียน พูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ทบทวน present 
continuous และ present simple ในทกัษะต่างๆ เช่นนกัเรียนสามารถขยายความสามารถในการ
อธิบาย ลกัษณะของคนและบคุลิกภาพไปอธิบายเพื่อนและพดูคยุเก่ียวกบัมิตรภาพของนกัเรียน 
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4. สาระการเรียนรู้ 
   4.1 ความรู้ (Knowledge : K)  
         ค าศัพท์และส านวนภาษา  
  - youth hostel (n.):   a place where people, especially young people who are traveling, can stay very 

cheaply for a short time (ที่พกัเยาวชน) 
  - budget (n.): a plan to show how much money a person or 

organization will earn and how much they will need or 
be able to spend (งบประมาณ) 

  - afford (v.): to be able to buy or do something because you have 
enough money or time (สามารถจบัจ่ายได้) 

  - accommodation (n.): a place to live, work, stay, etc. in (ที่พกั) 
  - hostel (n.):   a place where people can stay and eat fairly cheaply (ที่พกัราคาถกู) 
  - inexpensive (adj.): not costing a lot of money (ราคาไม่แพง, ราคาถกู) 
  - offer (v.): to ask someone if they would like to have something or 

if they would like you to do something (เสนอให้) 
  - facility (n.): rooms, equipment, or services that are provided for a particular purpose (สิ่ ง

อ านวยความสะดวก) 
  - socialize (v.): to spend the time when you are not working with 

friends or with other people in order to enjoy yourself 
(คบหาสมาคม) 

  - organize (v.): to make arrangements for something to happen (ท าให้
เป็นระบบ, จดัระบบ) 

หน้าที่ภาษา 
  - Asking for and giving personal information 
  - Expressing thanks 
  - Apologizing 
โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์ 
  - Simple present of the verb be 
  - Information questions: how, what, when, where, who, why 
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ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
  (กิจกรรม Reading) 
  - youth hostel (ยูธ โฮสเทล) ไม่ได้เป็นเพียงที่พักราคาถูกเท่านัน้ หลายแห่งให้ความ

บันเทิงกับผู้ มาพัก  หรือตัง้อยู่ในสถานที่แปลกใหม่  ตัวอย่างเช่น  ที่พักบรูมันด์ 
(Brumund Hostel) ประเทศนอร์เวย์ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่บนต้นสนซึ่งก็คือบ้านต้นไม้
นัน่เอง ที่พักบนเกาะแม็กเนติก (Magnetic Island YHA) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผู้มา
พักสามารถชมและทักทายกับหมี โคอาลาและจระเข้ ได้  ที่ พั กอัฟแชปแมน   
(Af Chapman Hostel) ในกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) ประเทศสวีเดน เป็นที่พักบน
เรือใบขนาดใหญ่ ที่พกัท่ีปราสาทคาร์บิสเดลแห่งสกอตแลนด์ (Scotland’s Carbisdale 
Castle) เป็นที่พกัที่อยู่ในปราสาทจริง ๆ 

   4.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
 - ทักษะเฉพาะวิชา 
  การอ่าน : การอ่านออกเสียง การคาดเดาข้อมูล การจับใจความส าคัญ การหาข้อมูล

เฉพาะและข้อมลูทัว่ไป 
  การเขียน : การเขียนบรรยาย การเขียนกรอกแบบฟอร์ม 
 - ทักษะคร่อมวิชา 
  ทักษะการท างานกลุ่ม, ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์, ทักษะการสืบค้นข้อมูล, ทักษะด้าน

สงัคม 
   4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude : A) 

มีมารยาทสงัคม : นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบักาลเทศะเมื่อ
ต้องเข้าสงัคมและพบเจอบคุคลทัง้ที่นกัเรียนรู้จกัและไม่รู้จกั 

5. ชิน้งานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
 1. ค าตอบที่ได้จากการตอบค าถามบทความเก่ียวกบัการบรรยายที่พกัเยาวชน 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 สิ่งที่นกัเรียนเรียนรู้และปฏิบติัได้ 

 1. อ่านและเข้าใจบทความเก่ียวกบัการบรรยายที่พกัเยาวชน  
 2. เขียนกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมลูสว่นตวัได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Pre-reading) 
  -   ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบเก่ียวกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ในชัว่โมงนี ้



  80 

  -   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง The Place to Stay 
  - ครูให้นักเรียนดูชื่อบทความเร่ือง The Place to Stay และรูปภาพในกิจกรรม 

Reading ในหนงัสือเรียน หน้า 7 แล้วให้นกัเรียนอ่านออกเสียงชื่อบทความ 
  - ครูกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองที่พักเยาวชน (youth hostel) โดย

การถามข้อมลูเก่ียวกบัรูปภาพว่า What are the two buildings in the pictures? 
ซึ่งนักเรียนน่าจะตอบว่า youth hostels ครูถามนักเรียนต่อไปว่า What do you 
know about youth hostels? ในขณะที่นกัเรียนพดูให้ข้อมลูเก่ียวกบัที่พกัเยาวชน 
ครูเขียนข้อมลูที่นกัเรียนบอกบนกระดาน พร้อมทัง้น าเสนอค าศพัท์จากเนือ้เร่ือง 

 ขัน้ระหว่างการอ่าน (While-reading) 
   ครูบอกนกัเรียนว่านักเรียนจะได้อ่านบทความเร่ือง The Place to Stay แบ่งกลุ่ม

นกัเรียน และปฏิบติัตามขัน้ตอน SQ4R และบนัทึกเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านลงในแบบ
บนัทกึการอ่านดงันี ้
1. Survey (S) ครูให้นักเรียนอ่านอย่างคร่าวๆ ในการอ่านรอบแรกครูบอก
นักเรียนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ในภาพรวมเก่ียวกับที่พักเยาวชน 
และให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ Part S: Survey หลงัจากนัน้ครูและนักเรียน
ร่วมกนัเฉลยแบบฝึก Past S: Survey 

2. Question (Q) ตัง้ค าถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตัง้ค าถามจากการอ่านบทความเร่ือง The Place to 
Stay เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร ซึ่งนกัเรียนจะร่วมกนัตัง้ค าถาม
ใน Part Q: Question โดยหลงัจากตัง้ค าถามแล้วให้นักเรียนน าเสนอค าถาม
ที่ตัง้โดยมีครูช่วยแก้ไขและแนะน านกัเรียนเก่ียวกบัหลกัไวยากรณ์  

3. Read (R) อ่านบทความซ า้อย่างละเอียด 
นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านบทความเร่ือง The Place to Stay อย่างละเอียด ส่วน
ในการอ่านรอบที่ 2 ครูบอกนักเรียนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนค้นหา
ค าตอบส าหรับค าถามที่ได้ตัง้ไว้  

4. Record (R) จดบันทกึข้อมูลส าคัญและส่ิงท่ีจ าเป็น 
นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบนัทึกข้อมูลส าคัญต่อค าตอบของข้อค าถาม โดยใช้
ข้อความภาษาตามความเข้าใจของตนเองแบบย่อๆ มีความกระชบัรัดกุม ซึ่ง
นกัเรียนจะร่วมกนับนัทกึข้อมลูส าคญัลงในแบบฝึก Part R: Record   

5.  Recite (R) สรุปใจความส าคัญ 
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นกัเรียนแต่ละกลุ่มที่อ่านบทความเร่ือง The Place to Stay ร่วมกนัเขียนสรุป
ใจความส าคัญ โดยร่วมท าแบบฝึก Part R: Recite ครูและนักเรียนร่วมกัน
เฉลย พร้อมทัง้ตอบค าถามที่ร่วมกนัตัง้ในขัน้ Question (Q)  

6.  Reflect (R) วิเคราะห์วิจารณ์ 
นกัเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกนัวิเคราะห์วิจารณ์บทความเร่ือง The Place to Stay 
ภายในกลุ่ม แล้วแสดงความคิดเห็น สะท้อนสิ่งที่ได้อ่าน โดยแต่ละกลุม่จะได้
ท าแบบฝึก Part R: Reflect  

ขัน้หลังการอ่าน (Post-reading) 
  - ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน โดยน าเสนอสิ่งที่ได้จากบทความเร่ืองนี ้

หน้าชัน้เรียน และให้นกัเรียนคดัเลือกที่พกัเยาวชนที่น่าไปพกัแรมมากที่สดุ พร้อม
บอกเหตุผลประกอบ ครูประเมินการท างานกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การประเมินการ
ท างานกลุม่ 

  -   นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. สื่อการสอน 

1. หนงัสือเรียน Your Space 2 
 2. ภาพสถานที่พกัเยาวชน 
12. การวัดและประเมินผล  
        12.1 วิธีการวดัและประเมินผล 

➢ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 
➢ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
➢ ตรวจแบบฝึกทกัษะ และแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 12.2 เคร่ืองมือ  
➢ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 
➢ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
➢ แบบการให้คะแนนตรวจแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

       12.3 เกณฑ์การประเมิน 
➢ มีพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ ได้ระดบัดีร้อยละ 70 ขึน้ไป 
➢ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ ระดบัดีร้อยละ 70 ขึน้ไป 
➢ มีคะแนนจากการท าแบบฝึกทกัษะร้อยละ 70 ขึน้ไป 
➢ มีคะแนนหลงัเรียนร้อยละ 70 ขึน้ไป 
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13. บันทกึผลหลังการสอน 

     1. ผลการจัดการเรียนการสอน 

        นกัเรียนจ านวน .....................................คน  
 ผ่านจดุประสงค์การเรียนรู้ ...................  คน       คิดเป็นร้อยละ .............................. 
 ไม่ผ่านจดุประสงค์ ................................คน        คิดเป็นร้อยละ ............................. 
            ได้แก่ 
 1................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................................ 
          นกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นกัเรียนพิการได้แก่  
 1................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................................ 
      2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 

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

.............................................................................................................................................. 
       3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
       4. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
        5. เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน 
(นางสาวพรพรรณ  พลูเขาล้าน) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

แบบทดสอบเร่ือง การอ่านเพื่อความเข้าใจ         จ านวน 20 ข้อ         เวลา 1 

ชัว่โมง 

Direction: Choose the best answer. 

1) Where can you take a helicopter trip? 
1. Yellowstone National Park     2. Arizona Desert 
3. Niagara Falls                                             4. Hawaii 

 

Holiday experiences in the USA 
Come to the USA and have a great time! We organized adventure and activity 

holiday for you to enjoy.  
Yellowstone National Park  

Trek in the incredible mountains, lakes, rivers and forests of the world's first 
National Park. Go camping and experience the mountains or try white-water-rafting. 
See wild animals like bears and wolves.  
Arizona Desert  
   Go on a jeep trip and see this amazing desert with its canyons and 
mountains. Go to the Arizona-Sonora Museum and learn about the incredible 
desert. Or you can visit Native American sites or go to Hollywood film sets where 
they made westerns! 
Niagara Falls  

 See the world-famous 60-metre-high Niagara waterfall on the USA-Canada 
border. Go down in a lift and see incredible rainbows in the waterfall. You can take 
a trip in a boat or go up in a helicopter and see it all from above.  
Hawaii  
    You must visit Hawaii. It' s got eight wonderful islands, active volcanoes and 
clear blue seas. There are amazing beaches and you can go swimming, snorkeling 
or scuba diving on Waikiki Beach. There is amazing sea life so don' t forget to go 
whale watching.  
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2) Which place can you see an amazing wildlife?  
1. Yellowstone National Park     2. Arizona Desert 
3. Niagara Falls                                           4. Hawaii 
 

3) Which place can you visit Native American sites?  
1. Yellowstone National Park     2. Arizona Desert 
3. Niagara Falls                                           4. Hawaii 

4) What can people do in Hawaii? 
1. see forest and lakes                                 2. climb the mountains   
3. do exciting water sports                          4. go camping   

5)  What is similar about street markets around the world? 
 1. Street markets have the best bargains. 
 2. You can buy almost anything on the Internet. 
 3. Many markets have a lively atmosphere and sell similar things. 
 4. You can see an amazing cross section of society and tourists. 
 
 

The Best Place to Buy-and Be! 
                In an age where you can buy almost anything on the Internet, 
thousands of people all over the world still prefer to do their shopping in 
traditional places. In general, shoppers look for bargains, and the best prices are 
usually found in street markets. Many markets around the world have a similar 
lively atmosphere and sell similar things, such as the Night Market in Taipei, 
Taiwan; the Izmailovsky Flea Market outside Moscow; and Camden Market in 
London. Today Camden Market is the place to be. It doesn’t have one look-it has 
hundreds. Visitors go to Camden Market for more than shopping. People-watching 
is probably the greatest sport here. You see an amazing cross section of society 
and tourists from around the world. Many feel that the ‘mix’ is part of the 
attraction of these markets. 
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6)  What is the most interesting attraction of Camden Market? 
 1. There is a cross section of society and tourists from around the world. 
 2. Camden Market is probably the greatest sport here. 
 3. Some people dress in outrageous clothes, with different hair colors. 
 4. Some people try to show their sense of style. 
7)  Why do celebrities or clothes designers sometimes go to Camden Market? 
 1. Because they go to Camden Market to look for the greatest sport. 

2. Because they go to Camden Market to look for the latest trends and 
inspiration  

 3. They want to see an amazing cross section of society. 
 4. They want to see people dress in outrageous clothes. 

8) “Sharks’ hearing is very sensitive” means ___________. 
 1. sharks can hear very well       2. sharks can hear a little  
 3. sharks can hear only a mile    4. sharks can hear better than humans 
9) The main idea of this passage is ____________.  
 1. the white shark is the most dangerous fish. 
 2. seeing the white shark makes everyone happy. 
 3. the white shark is the youngest and smallest fish. 
 4. it is friendly and it can jump high out of water. 

The Great White: The World’s Most Dangerous Fish 
            The great white shark is one of the oldest living species on Earth-it 
existed 350 million years ago. It is the largest and the most dangerous 
predatory fish, and it is the most feared by humans. Great white sharks can 
grow up to 20 feet (6 meters) Iong and weigh up to 4,400 pounds (2,000 
kilograms). They have about 3,000 teeth arranged in several rows. When the 
front teeth break or fall out, these teeth are replaced by others from the next 
row. Sharks’ hearing is very sensitive, and they can hear their prey many miles 
away. They can also detect one part per million of blood in seawater. 
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10)  What is the most interesting thing about this hotel? 
 1. The hotel is an architectural wonder.  
 2. It is the most expensive and luxurious hotel. 
 3. The cheapest suite is more than $ 2,500 per night.   
 4. The hotel is the only five-star hotel and it has all the latest technology. 
11)  What does the passage tell us? 
       1. This hotel is similar to a very big sail.  
 2.  Most hotels are taller than this hotel. 
 3. You spend $3000 for two nights in a suite.  
 4. There are TV sets and computers in the bathrooms. 

The World’s Most Expensive Hotel 
                The Burj Al Arab Hotel in Dubai is the world’s only seven-star 
hotel. The hotel is an architectural wonder. It looks like a huge sail. Its height 
is 1,053 feet (321 meters), making it one of the world’s tallest buildings. The 
Burj Al Arab (Arabian Tower) is built on a human-made island. It is the world’s 
most Iuxurious hotel. It features marble and glass from Italy, 24-karat-gold-
plated faucets and doorknobs, mirrors that turn into TV screens in the 
bathrooms, rotating beds, and all the latest technology. The cheapest suite is 
more than $2,000 per night, and the most expensive suite can cost over 
$15,000. 

Atchoo! Is It a Cold or the Flu? 
 The flu has the same symptoms as the traditional cold. Additional 
symptoms are a high fever and severe muscle aches and pains. The effects of 
the flu can also be far more serious. It can cause pneumonia and kill its victims. 
In the past, the flu killed more people than any other viral disease. For example, 
20 million people of all ages died in the 1919 flu epidemic. It actually affected 
younger people more than old because their bodies didn’t have defenses 
against the virus. Nowadays there are vaccines for the flu that protect from 
some viruses. Unfortunately, new viruses appear all the time. 
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12) The flu is _____ than the cold. 
 1. weaker  2. softer  3. shorter  4. more 
dangerous 
13) People who have the flu _____. 
 1. will never have pneumonia  2. can get better without taking medicines 
 3. have a high fever and painful muscles 4. can get better by drinking cold 
water. 
14) The passage tells us that _____. 

1. younger people have never had the flu   
2. older people have never had the flu 
3. older people have more serious flu than younger people 
4. younger people have more serious flu than older people 

15) Guy Legrand  ..................................................  . 
 1. is good at ladies’ fashions.    
 2. plans the production of beautiful accessories. 
 3. sells many kinds of clothes in the market.  
 4.  makes good clothes and wears them every day. 

The World of Hight Fashion 

Guy Legrand is a fashion designer. He creates clothing and accessories for a 

famous brand, and he plans the production and marketing of his creations. Guy 

specializes in clothing for women 
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16)  People found the terra cotta warriors ………………. 
 1. in the well     2. in 1973 
 3. under the tomb    4. in a city in China 
17)  Chinese people buried slaves and soldiers because ………………. 
 1. they might help their emperor in the next world.  
 2. they were bad people. 
 3. they loved their rulers. 
 4. the emperor wanted to have friends with him. 
18)  The passage tells us that …………………… 
 1. clay armies could fight like real soldiers 
 2. clay armies made people afraid 
 3. Emperor Qin did not allow this burial tradition 
 4. Emperor Qin liked to bury his slaves and soldiers 
19)  The word “discovered” (line 1) means ……………… 
 1. introduce  2. find out  3. look for  4. attack 
20)  The word “accompanied”(line 6) means …………….. 
 1. ask for  2. take care of  3. wait for  4. go with 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ค าชีแ้จง ให้ท าเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
      ระดบั  5 หมายถึง นกัเรียนพงึพอใจมากที่สดุ 
    ระดบั  4 หมายถึง นกัเรียนพงึพอใจมาก 
    ระดบั  3 หมายถึง นกัเรียนพงึพอใจปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง นกัเรียนพงึพอใจน้อย 
    ระดบั  1 หมายถึง นกัเรียนพงึพอใจน้อยที่สดุ 
 

ข้อที่ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านบรรยากาศ      

1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมี
สว่นร่วมในการท ากิจกรรม 

     

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

     

3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

     

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

     

5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย 

     

ด้านกิจกรรมการเรียน      

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา       

2 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมให้นกัเรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 

     

3 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการคิดและตดัสินใจ      

4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกล้าคิดกล้าตอบ      
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ข้อที่ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น 
     

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หา
มากขึน้ 

     

7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนั      
ประโยชน์ที่ได้รับ      
1 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่าย      
2 การจดัการเรียนรู้ท าให้จ าเนือ้หาได้นาน      
3 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้างความรู้      

ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 
     

4 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไป
ใช้ในวิชาอ่ืนๆ 

     

5 การจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิด
ที่สงูขึน้ 

     

6 การจดัการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนตดัสินใจโดยใช้
เหตผุล 

     

7 การจดัการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จกัเพื่อนมากขึน้      
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนีท้ าให้ได้ท างานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน 
     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลงัการทดลอง 
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ตารางแสดงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังการทดลอง 
 

ล าดับที่  คะแนน Pre-test (20 
คะแนน) 

คะแนน Posttest (20 
คะแนน) 

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

 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรพรรณ  พลูเขาล้าน 
วัน เดือน ปี เกิด 2 เมษายน 2533 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550 มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร จงัหวดัระนอง  

พ.ศ. 2556 การศึกษาบณัฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 109/32 หมู่ 1 ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง จงัหวงัระนอง 85000   
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