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  The purposes of this research were to : 1) compare critical reading ability of 
mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method of pretest and posttest, and 2) study  
students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching method. The sample were 46 
mathayomsuksa 3 students of Rachineeburana School in Nakornpathom. The Pre-experimental 
design was One Group Pretest - Posttest Design. 
  The research instruments were lesson plan of the critical reading  ability of 
mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method , comprehensive test for  critical 
reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R  teaching method  and a questionare 
for mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R teaching method .The data were analyzed by 
mean (X̅), standard deviation (s.d.) and t-test dependent.The results of this research were as 
follow: 
  1.The posttest critical reading ability of mathayomsuksa 3 students taught by SQ4R 
teaching method was higher than the pretest , there was statistically significant at .05 level. 
  2.The mathayomsuksa 3 students’ opinions towards learning taught by SQ4R teaching 
method were at high level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานทางภาษาและการส่ือสารท่ีจ าเป็น เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ
ในการรับรู้และแสวงหาความรู้ หรือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ผูท่ี้มีทกัษะในการอ่านท่ีดี ยอ่มมีโอกาส
ในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมากกว่าผูท่ี้ขาดทกัษะในการอ่าน ดงัท่ีดนยา  วงศ์ธนะชัย (2542:15) ได้
กล่าวว่า “การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้เรามีโอกาสไดศึ้กษาตลอดชีวิตและน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชีวิตในท่ีสุด” สอดคลอ้งกบั นภดล จนัทร์เพญ็ (2535: 74) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การอ่านมี
ความส าคญัต่อมนุษยอ์ยา่งยิง่โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัมีหนงัสือใหเ้ลือกอ่านมากมาย การอ่านช่วยให้
เราสามารถหาความรู้ ความบนัเทิง สร้างเสริมประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทั้งการศึกษา
อาชีพการงานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม”  ดงันั้นการอ่านจึงเป็นทกัษะพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้ และช่วยพฒันาสติปัญญาใหแ้ตกฉาน ดงัท่ี บนัลือ  พฤกษะวนั (2532: 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ “การ
อ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาความคิด ส่งเสริมให้เด็กผูเ้รียนรู้จกัใช ้กระบวนการความคิด 
(thinking process) อนัจะน าไปใชใ้นการฟัง พดู อ่านเขียนหลกัภาษาไดดี้” 
 การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมีความส าคญัซ่ึงการอ่านนั้นมีหลายระดบั ดงัท่ี Smith,1963  
(อา้งถึงในศรีสุข  มาสกรานต์, 2530: 30-31) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านเป็น 3 ระดบั คือ     
1. ระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษร 2. ระดบัความเขา้ใจขั้นตีความ 3. ระดบัความเขา้ใจขั้นวิจารณ์ ซ่ึง
ในระดบัความเขา้ใจขั้นวิจารณ์จะตอ้งอาศยัการอ่านระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษรและความเขา้ใจ
ขั้นตีความเป็นพื้นฐาน เน่ืองจากการอ่านระดบัความเขา้ใจขั้นวิจารณ์ตอ้งใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์ 
ตดัสิน และประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน โดยนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาต้อนต้น ซ่ึงอยู่ในระดับ
การศึกษาภาคบงัคบัควรจะตอ้งรู้จกัการอ่านในระดบัความเขา้ใจขั้นวจิารณ์เพื่อท่ีจะไดน้ าวิธีการและ
ทกัษะการอ่านมาปรับใช้ได้กับยุคปัจจุบัน  ซ่ึงระดับของการอ่านนั้นสามารถเช่ือมโยงไปถึง
จุดมุ่งหมายในการอ่าน กล่าวคือ หากมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเป็นสาระความรู้ ความคิด จ าเป็น
จะตอ้งใชท้กัษะการอ่านในระดบัท่ีสูงข้ึนมาเป็นระดบัความเขา้ใจขั้นตีความถึงระดบัความเขา้ใจขั้น
วจิารณ์ เพื่อเป็นการกรองขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเช่ือในขอ้มูลนั้นๆ 
 การอ่านสารประเภทต่างๆมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ี สุวฒัน์  วิวฒันานนท์ (2550: 30) 
กล่าววา่ การอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับการถ่ายทอด เป็นส่ือความคิด เจตนา หรือ การท าความเขา้ใจ 
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ให้มีความรู้ ความบนัเทิง เกิดการพกัผ่อน พฒันาปรับเปล่ียนบุคลิกภาพและการใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ ซ่ึงมีแนวความคิดตรงกบั ณภทัร เทพพรรธนะ (2541: 48) ท่ีกล่าวถึงการอ่านเพื่อความคิด 
ไดแ้ก่การอ่านขอ้ความประเภทท่ีแสดงทรรศนะ เช่น บทความ บทวิจารณ์ การวิจยั ฯลฯ การอ่านใน
ลกัษณะน้ีเป็นการอ่านแนวความคิดของผูเ้ขียน เพื่อเป็นแนวทางความคิดของตนเองและอาจน ามา
เป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวิตหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆในชีวิต ผูอ่้านจะตอ้งมีวิจารณญาณใน
การเลือกน าความคิดท่ีไดอ่้านมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ นอกจากน้ี ศรีสุดา จริยากุล (2529: 8) กล่าวถึง 
การอ่านเพื่อความรู้ วา่เราจะอ่านเพื่อแสวงหาความรู้จากขอ้เขียนในรูปแบบต่างๆไดแ้ก่ การอ่านข่าว
เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกภาคของโลกเพื่อจะไดเ้ป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 
โดยใช้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ยเพื่อจะไดเ้ขา้ใจว่าส่ิงใดท่ีถูกตอ้งควรยึดถือปฏิบติั ส่ิงใดผิด
ควรละเวน้ การอ่านจะท าใหเ้ราเขา้ใจปัญหานานาชนิด เช่นปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การ
สังคม ฯลฯ เม่ือผูใ้ดอ่านมาก    หากแกปั้ญหาในชีวิตของตนและส่วนรวมก็สามารถท่ีจะแกไ้ขได้
อย่างแนบเนียนและเป็นผลดีอย่างยิ่ง และเพื่อให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพผูอ่้านจึงจ าเป็นตอ้งมี
จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

จุดมุ่งหมายของการอ่านนั้นมีหลายประการ ไดแ้ก่เพื่อหาความรู้  ความคิด การอ่านให้เกิด
ประโยชน์ตามจุดประสงคข์องการอ่านจ าเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณในการอ่าน ดงัแนวคิดของประเทิน  
มหาขนัธ์ (2530: 173-174) ให้ความเห็นว่า การฝึกให้เด็กเพียงแต่อ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นยงัไม่
เพียงพอ จะตอ้งให้เด็กรู้จกัคิดหาเหตุผลควบคู่ไปกบัการอ่านดว้ยทุกคร้ัง หรือท่ีเราเรียกวา่การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ”  ซ่ึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีการ
ส่ือสารและการศึกษาสะดวกและรวดเร็วเพียงปลายน้ิวสัมผสั ขอ้มูลต่างๆ ส่งผา่นและถูกส่งต่อเพียง
เวลาไม่ถึงหน่ึงนาที การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทางโปรแกรม บนหน้าจอโทรศพัท์ หรือ
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ข้อมูลเหล่าน้ีมีทั้ งท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นปะปนกัน 
โดยเฉพาะโฆษณาชวนเช่ือต่าง ๆ หากผูรั้บสารขาดการพิจารณาไตร่ตรองก็จะตกเป็นเหยื่อของส่ือ
เหล่าน้ีได ้ดงัท่ี สมถวิล วิเศษสมบติั (2528) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
สรุปได้ว่า ส่ือโฆษณาท่ีอยู่รอบตวัถ้าผูอ่้านอ่านอย่างไม่มีวิจารณญาณก็จะตกเป็นเหยื่อของการ
โฆษณาไดง่้าย ประเทิน  มหาขนัธ์ (2530: 73)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
สรุปไดว้่า การใช้วิจารณญาณในการอ่านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั 
การใช้วิจารณญาณในการคิดและตดัสินใจโดยใช้เหตุผลไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะท าให้การ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัโฆษิต อินทวงศ(์2545: 26) ท่ี
กล่าววา่การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นกระบวนการอ่านท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ ในเร่ืองการพิจารณาเหตุผลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ การใช้เหตุผลท่ีดี และพิจารณา



3 
 

ประเด็นหรือค าอธิบายท่ีเป็นไปไดข้องผูอ่ื้น ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถให้เหตุผลสนบัสนุนหรือ
โตแ้ยง้เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรเช่ือหรือควรปฏิบติั 
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างยิ่งกับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ 
โดยเฉพาะนกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของชาติดงัท่ี ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดมี้นโยบาย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2545-2559 กรมวชิาการ (2544: 72) ท่ีจะมุ่งพฒันาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ ความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของคน โดยมี
เป้าหมายให้คนไทยทุกคนพฒันาจิตใจ คุณภาพชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข โดยเน้นให้ทุกคนมีทกัษะ
การคิด วิเคราะห์ การแกปั้ญหา มีความใฝ่รู้และสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ เพื่อน าขอ้คิดเห็นมาเป็น
แนวทางพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเต็มศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาตรฐาน ท.1.1 เร่ืองการอ่าน
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน 
สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน นอกจากน้ีตวัช้ีวดัในระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3ไดก้ าหนดให้นกัเรียนฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณไวใ้น ตวัช้ีวดัท่ี 2. ในเร่ืองของการคน้หา
ใจความส าคญั การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินเร่ืองราว ประเมินความถูกตอ้งและคุณค่า
ของขอ้มูล และแนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อน าไปใช้แกปั้ญหา  ในชีวิต   รวมถึง
ได้ก าหนดคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบมธัยมศึกษาปีท่ี3 ว่า เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนยั จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่านและเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่านได้วิเคราะห์ 
วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล ล าดบัความอยา่งมีขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงทักษะการคิดและการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณนั้นนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะหากนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นการศึกษา
ภาคบงัคบันั้นขาดการฝึกฝนทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณจะส่งผลให้นกัเรียนขาดทกัษะในการ
ด ารงชีวิตเพราะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น จะช่วยให้นักเรียนรู้จกัท าความเข้าใจ น าไปใช ้
วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม สมเหตุสมผล 
 แมห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จะให้ความส าคญักบัการ
สอนอ่าน โดยเฉพาะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแต่นกัเรียนยงัคงมีปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ดงัท่ี กรรณิการ์ พวงเกษม (2533: 52-53) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สรุปไดว้่า 
นกัเรียนขาดทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ท าให้การอ่านไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ไดรั้บสาระ
ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2535: 58) ท่ีกล่าวสรุปวา่ 
นกัเรียนมกัอ่านเพื่อความเขา้ใจเร่ืองราวมากกวา่ท่ีจะอ่านเพื่อคิดวิจารณญาณ การท่ีจะท าให้นกัเรียน



4 
 

สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้น จึงเป็นหน้าท่ีครูควรหาวิธีสอนหรือส่ือการสอนท่ีจะช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และจากการสัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนราชินีบูรณะจ านวน 3 คน เก่ียวกบัปัญหาการอ่านของนกัเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ใน
ปัจจุบนั มาลยั  ทองสิมา วรรณี  ค  าเจริญและ วภิา  อมรศิริอาภรณ์(สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) มี
ความเห็นวา่นกัเรียนในสมยัปัจจุบนัอ่านสารแบบผา่นตา อ่านให้พอเขา้ใจเร่ืองราวแต่ไม่ไดพ้ยายาม
คน้หาความหมายแฝง หรือตีความหรือประเมินค่าสารท่ีอ่าน หรือเรียกไดว้่าขาดการใช้ทกัษะดา้น
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณท าให้การอ่านยงัเป็นเพียงอ่านออกแต่ไม่ใช่อ่านเป็น และจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติ (O NET) ของนกัเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตั้งแต่ปี 
2556-2558 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2558, ออนไลน์) พบวา่มีผลคะแนนในดา้นการ
อ่านยงัไม่ถึงเกณฑข์องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือมีคะแนนรวมในมาตรฐานดา้นการอ่านต ่า
กวา่ร้อยละ 60 เน่ืองจากนกัเรียนขาดการฝึกฝนทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะสนใจการดู
ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ มากกวา่ รวมถึงตวับทท่ีครูใชส้อนอาจจะไม่ทนัสมยัเขา้กบัวยัและประสบการณ์
ของนกัเรียน นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากทกัษะของนกัเรียนท่ีไม่สามารถใชว้ิจารณญาณในการอ่านได้
แล้ว ปัญหาอีกส่วนคือเกิดจากตวัผูส้อน คือครูส่วนใหญ่เน้นการท่องจ า มากกว่าการสร้างความ
เขา้ใจ น าไปใชแ้ละไม่เนน้ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย
ท่ีมกัถูกมองวา่เป็นวชิาท่ีตอ้งท่องจ ามากกวา่การใชท้กัษะวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดคลอ้งกบั สุนนัท ์
ประสานสอน (2544:5) กล่าววา่การสอนอ่านในสภาพจริงครูบางส่วนไม่เขา้ใจวิธีการสอนอ่านอยา่ง
แทจ้ริง จึงไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นกัเรียนไม่เขา้ใจบทอ่าน นกัเรียนจึงขาดการ
ฝึกฝนทกัษะดา้นการคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการสอนอ่าน ท าให้
การอ่านไม่มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความคิดของ วรรณี  ค  าเจริญและมาลยั ทองสิมา (สัมภาษณ์
, 20 พฤษภาคม 2558) ท่ีกล่าววา่ วิธีการสอนและส่ือการสอน มีความส าคญัมาก เพราะหากส่ือและ
วิธีสอนไม่เข้ากับวยัหรือความสนใจของนักเรียน นักเรียนก็จะสนใจอยู่กับส่ิงอ่ืน ท าให้ไม่มี
แรงจูงใจ ไม่มีสมาธิจนอาจจะไม่ไดจ้ดจ่อกบัครูหรือบทเรียน ดงันั้นครูตอ้งมีการเตรียมพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นเร่ืองท่ีใช้ทกัษะท่ีสูงข้ึน
มากกวา่ความรู้ ความเขา้ใจ จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการสอนท่ีดี 
 จากการศึกษาปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและจากการสังเกตปัญหาการจดัการเรียน
การสอนของผูว้ิจยัเองพบวา่นกัเรียนอ่านเร่ืองแลว้ไม่เขา้ใจเร่ือง หรือมีบางส่วนท่ีพอจ าเน้ือเร่ืองได ้
เล่าเหตุการณ์ไดแ้ต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นั้นๆได ้ไม่ทราบจุดมุ่งหมายของเร่ือง
และไม่สามารถสรุปขอ้คิดหรือแก่นเร่ืองได้  ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการวิจยัของกรมวิชาการ 
(2544 : 22) ท่ีช้ีให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาในเร่ืองความเขา้ใจในการอ่านซ่ึงนับว่าเป็นเป้าหมาย
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ส าคญัท่ีสุดในการอ่านทุกชนิด เพราะถา้มีความเขา้ใจในการอ่านก็จะสามารถรวบรวมความคิดจาก
ส่ิงท่ีอ่านได ้แต่กลบัพบว่านกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าของกรมวิชาการมีจ านวนมาก โดยสังเกต
จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
ปี2556-2558 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2558, ออนไลน์) แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมี
ปัญหาในการอ่านและยงัขาดความรู้ความสามารถในการอ่านระดบัสูง สาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรในเร่ืองการอ่าน อาจจ าแนกไดว้่าเกิดจากเน้ือหาในหลกัสูตรไม่ทนัสมยั
และไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเป็นจริงวิธีสอนของครูยงัมุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชามากกวา่
การฝึกทกัษะ ครูสอนโดยยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม่ๆท าให้นักเรียนเบ่ือ
หน่าย ไม่สนใจและไม่กระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงปัญหาท่ีพบเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นผ่านรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดงัท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัท าเอกสารสรุป
ขอ้มูลไวน้ัน่เอง 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวชิาภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ในปี
พ.ศ. 2556-2558 ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)รายวชิา  

ภาษาไทยมาตรฐาน ท1.1การอ่าน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
ในปี พ.ศ. 2556-2558 เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบระดบัประเทศ 

 

พ.ศ. 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดั ระดบัประเทศ 
2556 38.14 34.72 33.64 33.54 
2557 41.03 39.65 38.46 38.24 
2558 51.52 47.30 45.59 45.40 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาการอ่านของนกัเรียนเป็นปัญหาระดบัประเทศ เน่ืองจากภายใน
ปี พ.ศ. 2556-2558 ผลคะแนนการทดสอบระดบัชาติของ มาตรฐาน ท1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ยงัไม่
ถึงร้อยละ 50 โดยในปี 2558 ผลคะแนนการทดสอบระดบัประเทศอยูท่ี่ 45.40  นบัวา่ปัญหาดา้นการ
อ่านเป็นปัญหาส าคญัในระดบัชาติ  ส าหรับผลคะแนนการสอบของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
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โรงเรียนราชินีบูรณะ ใน พ.ศ. 2556 มีคะแนนเฉล่ีย ท่ี 38.14 จาก 100 คะแนน  สะทอ้นถึงปัญหาการ
ใช้วิจารณญาณในการอ่านของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบั คือในระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีผลคะแนนเฉล่ียท่ี 41.03 และในปีต่อมาปี 2558 ผลคะแนนในดา้นการอ่าน
อยู่ท่ี 51.52 ซ่ึงผลคะแนนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
ราชินีบูรณะท่ีมุ่งหวงัให้ผลคะแนนการสอบทุกมาตรฐานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  ขอ้มูลน้ีไดส้ะทอ้น
ปัญหาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะมาตรฐานด้านการอ่าน โดยเฉพาะปัญหา
ดา้นการใชว้จิารณญาณในการอ่านนั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
 การสอนให้นกัเรียนรู้จกัการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงครูผูส้อน
ควรมีเทคนิควิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจและใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ (2543:31) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้สรุปได้ว่า  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียน ให้นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลใหม่ดว้ยการแสวงหา
รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยใช้ทกัษะกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์ท าให้เกิดความเขา้ใจ 
และสรุปความรู้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง แสดงออกถึงส่ิงท่ีคน้พบดว้ยวธีิการต่างๆ   

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะอ่านอยา่งมีวิจารณญาณโดยใชว้ิธีการ
สอนในรูปแบบต่างๆและศึกษาตวัอยา่งแผนการสอน ตวัอยา่งแบบทดสอบ พบวิธีการแกไ้ขปัญหา
การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณหลายวธีิ เช่น การสร้างส่ือนวตักรรม การใชว้ิธีสอน เช่นCIRC หมวกหก
ใบและ KWL แต่มีอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ SQ4R ซ่ึงพฒันามาจาก SQ3R ท่ีเป็นแนวความคิดของ
โรบินสัน (Robinson,F.P, 1970 อา้งถึงในพิรุณเทพ  เพชรบุรี, 2559: 147) ต่อมาไดพ้ฒันาเป็น SQ4R 
โดยวอลเตอร์ พอค (Walter Pauk, 1984 อา้งถึงใน กานตธิ์ดา  แกว้กาม, 2556: 5)ซ่ึงเป็นวิธีสอนท่ีมี
ขั้นตอน6 ขั้นตอนท่ีชดัเจน ท าให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านดีกวา่การอ่านโดยไม่ตั้งค  าถาม
ไวล่้วงหนา้ ซ่ึงท าให้การอ่านไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่ตอ้งการอะไรหลงัการอ่าน แต่ถา้มีการใช้
ค  าถามจะช่วยใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบเม่ือครูผูส้อนถาม โดยขั้นตอน
ของวธีิการอ่านแบบ SQ4R เร่ิมจากให้ผูอ่้านส ารวจ (S : Survey) หรืออ่านเน้ือเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ เพื่อ
หาจุดส าคญัของเร่ืองแลว้ตั้งค  าถาม (Q : Question) เพื่อให้การอ่านเป็นไปอยา่งมีจุดมุ่งหมายและจบั
ประเด็นส าคญัไดถู้กตอ้ง  ขั้นตอนท่ี 3 ให้ผูอ่้าน อ่านขอ้ความ (R ตวัท่ี1: Read) ในบทอ่านอย่าง
ละเอียดเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีตั้งไว ้แลว้ให้จดบนัทึก (R ตวัท่ี2: Record) ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
ไดจ้ากการอ่านในขั้น R ตวัท่ี 1: Read มุ่งเน้นจดบนัทึกในส่วนท่ีส าคญัและส่ิงท่ีจ  าเป็นโดยใช้
ขอ้ความท่ีรัดกุม  ต่อมาเป็นการตอบค าถามหรือเขียนสรุปใจความส าคญั (R ตวัท่ี 3: Recite) เขียน
สรุปความโดยผูอ่้านพยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากท่ีสุด ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์บทอ่าน (R ตวัท่ี4: Reflect) และแสดงความคิดเห็นสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง โดยผูว้ิจยั
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ก าหนดบทอ่านเป็นโฆษณา  บทความและเร่ืองสั้น โดยใชว้ธีิเพิ่มระดบัความยากของตวับทอ่าน  ซ่ึง
ผูว้จิยัมีความเห็นวา่วิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้
เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีมีขั้นตอนชดัเจน ตั้งแต่การอ่านบทอ่านอยา่งคร่าวๆท่ีจะท าให้ทราบเร่ืองราว
โดยรวม ขั้นต่อมาคือการตั้งค  าถามจากบทอ่าน ซ่ึงการเปิดโอกาสให้นกัเรียนตั้งค  าถามตามความ
สนใจสามารถตอบสนองนกัเรียนแต่ละคนท่ีมีความสนใจท่ีแตกต่างกนั ในขั้นการตั้งค าถามเปรียบ
เหมือนการก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน  ดงันั้นการตั้งค าถามก่อนการอ่านอย่างละเอียดจึงท าให้
นกัเรียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีตั้งไวอี้กทั้งยงัมีผูศึ้กษา เก่ียวกบัการใชว้ธีิสอนแบบSQ4Rเช่นรัตนภณัฑ ์
เลิศค าฟู (2547) ได้ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่านจบัใจความส าคญั ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า สามารถพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความ
ส าคญัของนกัเรียนไดดี้ข้ึน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในระดบัดีมาก นอกจากน้ีนกัเรียนส่วน
ใหญ่แสดงความพึงพอใจและตอ้งการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบ SQ4R และ กานตธิ์ดา  แกว้กาม  (2556) 
ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีจดัการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบ SQ4R กบัวิธีสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4Rสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิแบบปกติ 
 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R มี
ความสามารถทางการอ่านสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อพฒันา
ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ ให้มี
ความสามารถดา้นการอ่าน ท่ีดียิง่ข้ึน อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการอ่านและมีนิสัย
รักการอ่าน รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนท่ีจะพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 วธีิสอนแบบ SQ4R เป็น การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการอ่านอยา่งเป็นขั้นตอน ทั้งการฝึกอ่านแบบเด่ียว จบัคู่ และการ
ใช้กระบวนการกลุ่ม และฝึกอ่านจากตวับทท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่โฆษณา บทความและเร่ืองสั้น ซ่ึง
ส่วนส าคญัในการสร้างวจิารณญาณใหน้กัเรียนคือขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละขั้นดงัน้ี  

1.ขั้นน า             
2.ขั้นสอน มี 6 ขั้นตอนยอ่ย คือ  

1) ใหน้กัเรียนส ารวจ (Survey-S) บทอ่าน และอ่านเน้ือเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ  
2) นกัเรียนตั้งค  าถาม (Question-Q) จากบทอ่าน  
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3) นกัเรียนอ่านบท อ่านอยา่งละเอียด (Read-R) และคน้หาค าตอบส าหรับค าถาม
ท่ีตั้งไว ้ 

4) นกัเรียนจดบนัทึก (Record-R) ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านโดยบนัทึกตาม
ความเขา้ใจของตนเอง พร้อมจดบนัทึกค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว ้ 

5) นกัเรียนสรุปใจความส าคญั (Recite-R) โดยใชภ้าษาของตนเอง  
6) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน (Reflect-R) วิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่าน แสดง

ความคิดเห็น ครูจะทบทวนค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ากบทอ่าน หากขอ้มูลท่ีส าคญัหายไป
ใหน้กัเรียนกลบัไปอ่านซ ้ า  
 3. ขั้นสรุปโดยเป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวอลเตอร์ พอค (Walter Pauk, 1984 อา้งถึง

ใน กานต์ธิดา  แก้วกาม, 2556: 5) โดยผูว้ิจยัมุ่งให้นักเรียนมีผลความสามารถการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณท่ีสูงข้ึนและมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4Rท่ีดี 
 ผูว้จิยัจึงไดส้รุปขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้วธีิสอนแบบ SQ4Rดงัแผนภาพท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั   
 

การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
 
 

 

1.ขั้นน า 
2.ขั้นสอน ซ่ึงมี 6 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 
 1) Survey – S ส ารวจบทอ่าน 
 2) Question – Q ตั้งค  าถาม จากการส ารวจบท
อ่าน 
 3) Read – R อ่านบทอ่านอยา่งละเอียดและคน้หา
ค าตอบของค าถาม 
 4) Record – R จดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้าก
การอ่าน พร้อมตอบค าถามของค าถามท่ีตั้งไว ้
 5) Recite – R สรุปใจความส าคญัของบทอ่าน 
 6) Reflect – R วเิคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบับทอ่าน  
3.ขั้นสรุป 
 
 

 

 
ความสามารถการอ่าน 
อยา่งมีวจิารณญาณ 

 

 
ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ โดยวธีิสอน

แบบ SQ4R 
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ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการ
เรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
SQ4R อยูใ่นระดบัใด 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
จดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
วธีิสอนแบบSQ4R 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้
โดยวธีิสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
  
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 12 ห้องเรียน มี
นกัเรียนจ านวน 507 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 1 ห้องเรียน ไดม้า
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
ไดน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8  มีนกัเรียนจ านวน 46 คน  

2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
  ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
  ตวัแปรตาม คือ 
        1) ความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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        2) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชว้ธีิสอนแบบSQ4R 
 

3. เนือ้หำ 
  ผู ้วิจ ัยก าหนดขอบเขตเน้ือหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย เน้ือหาท่ีใช้สอนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท.1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอ่าน และพิจารณาตวัช้ีวดัในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี ม.3/2 ระบุความแตกต่าง
ของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั ม.3/3 ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของ
ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน ม.3/4 อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก 
ยอ่ความและรายงาน ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใชก้ลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ดีข้ึน  ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของขอ้มูลท่ีใช้สนับสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน    
ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย ้งเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน    โดยบทอ่านท่ีน ามาใช้
ประกอบการเรียนรู้ไดแ้ก่ โฆษณา  บทความ  และเร่ืองสั้น  
 

4. ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
        ผูว้จิยัทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 โดยทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์สัปดาห์
ละ 3 คาบ รวม 9 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ   หมายถึง  ความสามารถในการสรุปสาระส าคญั บอก
จุดมุ่งหมายของสาร ตีความ แยกแยะขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า และ
ความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 2. วธีิสอนแบบ SQ4R หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณซ่ึงมี 1.ขั้นน า  2.ขั้นสอน มี 6 ขั้นตอนยอ่ย คือ 1) ให้นกัเรียนส ารวจ (Survey-S) 
บทอ่าน และอ่านเน้ือเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ 2) นกัเรียนตั้งค  าถาม (Question-Q) จากบทอ่าน 3) นกัเรียน
อ่านบท อ่านอยา่งละเอียด (Read-R) และคน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีตั้งไว ้4) นกัเรียนจดบนัทึก 
(Record-R) ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านโดยบนัทึกตามความเขา้ใจของตนเอง พร้อมจดบนัทึก
ค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว ้5) นกัเรียนสรุปใจความส าคญั (Recite-R) โดยใชภ้าษาของตนเอง และ6) 
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นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน (Reflect-R) วิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่าน แสดงความคิดเห็น ครูจะ
ทบทวนค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ากบทอ่าน หากขอ้มูลท่ีส าคญัหายไปให้นกัเรียนกลบัไปอ่านซ ้ า 
และ 3. ขั้นสรุป 
 3. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ  หมายถึง การท่ีผูอ่้านสามารถสรุป
สาระส าคญั บอกจุดมุ่งหมายของสาร ตีความ แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินคุณค่า และความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลซ่ึงวดัได้จากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
 4. ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ โดยวดัจากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 5. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
 2. นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา            
โรงเรียนราชินีบูรณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2. เอกสารเก่ียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.1 ความหมายของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.2 ความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.4 ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
  2.5 การใชค้  าถามเพื่อวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

2.6 ประโยชน์การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
 3. การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
  3.1 ความเป็นมาของวธีิสอนแบบ  SQ4R 
  3.2 ความหมายของวธีิสอนแบบ  SQ4R 
  3.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
  3.4 ประโยชน์ของวธีิสอนแบบ SQ4R 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัในประเทศ 
  4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
  
 
 
 
  
 12 
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 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนพุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำไทย 

สำระที ่1 กำรอ่ำน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน      

 สำระที ่2 กำรเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราว
ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ                   

 สำระที ่3  กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

 สำระที ่4  หลกักำรใช้ภำษำไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ          
                      
 สำระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง
เห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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ตัวช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ตำรำงที ่2 ตัวช้ีวดั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระที ่1 กำรอ่ำน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ บท

ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ

เร่ืองท่ีอ่าน                   

 การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย  

- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความทั่วไปและ

บทความปกิณกะ 

- บท ร้อยกรอง  เ ช่น   กลอนบทละคร          

กลอนเสภา  กาพยย์านี 11กาพยฉ์บงั 16  และ

โคลงส่ีสุภาพ 

 2. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความ 
หมายโดยตรงและความหมายโดยนยั 
3. ระบุใจความส าคญัและรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4.  อ่ าน เ ร่ือง ต่างๆ  แล้ว เ ขี ยนกรอบ
แนวคิด 
 ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความและรายงาน 
5. วเิคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเร่ือง     
ท่ี อ่านโดยใช้กลวิ ธีการเปรียบเทียบ
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ข้ึน    
6.  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูล         
ท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน   
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดบั
ความ และความเป็นไปไดข้องเร่ือง      
8.  วิ เคราะห์ เพื่ อแสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน       

 การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
- บทความ 
- บนัเทิงคดี   
- สารคดี 
- สารคดีเชิงประวติั 
- ต านาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
- เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน      
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ตำรำงที ่2 ตัวช้ีวดั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระที ่1 กำรอ่ำน (ต่อ) 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.3 9. ตีความและประเมินคุณค่า    และ

แนวคิดท่ีได้จากงานเ ขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา  
ในชีวติ 
 
 
10. มีมารยาทในการอ่าน 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนงัสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวยั
ของนกัเรียน 
- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนร่วมกัน
ก าหนด       
มารยาทในการอ่าน    

 
คุณภำพผู้เรียน 
 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนยั จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น
และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านและเขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด ยอ่ความ เขียนรายงานจากส่ิงท่ี
อ่านไดว้เิคราะห์ วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล ล าดบัความอยา่งมีขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา
เขียนค าขว ัญ   ค  าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อตัชีวประวติัและประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมคัรงาน เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แยง้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน 
 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู น าข้อคิดไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
น่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพดู 
 เขา้ใจและใช้ค  าราชาศพัท์  ค  าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ค าทบัศพัท์ และ
ศพัท์บญัญติัในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค



16 
 

รวม ประโยคซอ้น ลกัษณะภาษาท่ีเป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงส่ีสุภาพ 
 สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วเิคราะห์ตวัละครส าคญั วิถีชีวิตไทย และคุณค่า
ท่ีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพื่อน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวติจริง 
 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 
  1.1 ปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  1.2 มีความกตญัญูกตเวที 
  1.3 ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  2.1 ปฏิบติัตามกฎระเบียบการสอน 
  2.2 ทรัพยสิ์นไม่สูญหาย 
  2.3 พดูแต่ความจริง 
 3. มีวนิยั 
  3.1 มีความรับผดิชอบ 
  3.2 ตรงต่อเวลา 
  3.3 ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน 
  3.4 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
  4.1 กระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
  4.2 สามารถใชข้อ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  4.3 สามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นการเรียนรู้ และประสบการณ์                  
                           ไดด้ว้ยตนเอง 
 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  5.1 สามารถพึ่งพาตนเองเป็นหลกั ประหยดั อดออม 
  5.2 มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
  5.3 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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  6.1 สามารถท างานตามล าดบัขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ  
  6.2 สามารถท างานเป็นทีม ช่วยเหลือผูอ่ื้น และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  6.3 สร้างสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ 
 7. รักความเป็นไทย 
  7.1 มีจิตส านึกอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ดนตรี กีฬา  

ภูมิปัญญาไทย และทอ้งถ่ิน 
  7.2 รู้คุณค่า พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  7.3 ร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน และของไทย 
  7.4 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไวซ่ึ้ง 

ความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  8.1 มีน ้าใจ เสียสละ 
  8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ตนเพื่อส่วนรวม 
  8.3 เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
  8.4 เขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดศึ้กษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชินีบูรณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยสอดคลอ้งกบัวิธีสอนแบบ SQ4R  ซ่ึง
หลกัสูตรสถานศึกษานั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลโรงเรียนรำชินีบูรณะ  พุทธศักรำช 2553 ฉบับปรับปรุง  คร้ังที่ 2  
พุทธศักรำช  2554 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยจดั
เน้ือหาและทกัษะกระบวนการใหค้รบตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทั้งน้ี
เพื่อใหน้กัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีบูรณะมีความสามารถในดา้นการส่ือสาร การคิด 
ความสามารถในการแกปั้ญหา การใช้ทกัษะชีวิตและความสามารถในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ 
ตามสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ รวมถึงสอดคล้องกบับริบททาง
สังคมของโรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนราชินีบูรณะ  พุทธศกัราช 
2553 ฉบบัปรับปรุง  คร้ังท่ี 2  พุทธศกัราช  2554 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
รหสัวชิา/รายวชิา  ท23102            จ  านวน  1.5 หน่วยกิต  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3               ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  60  คาบ/ภาคเรียน 

ศึกษาหลกัการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองประเภทกาพยฉ์บงั 16 กาพยย์านี 
11 และโคลงส่ีสุภาพ ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั ระบุ
ใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบ
แนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ และรายงาน วิเคราะห์ วจิารณ์และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้
กลวธีิการเปรียบเทียบ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ข้ึน ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนใน
เร่ืองท่ีอ่าน วจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความและความเป็นไปไดข้องเร่ือง วิเคราะห์เพื่อ
แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านตีความ และประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีไดจ้ากงาน
เขียนอยา่งหลากหลาย เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั เขียน
ชีวประวติัหรืออตัชีวประวติัโดยเล่าเหตุการณ์ขอ้คิดเห็นและทศันคติในเร่ืองต่างๆ กรอกแบบสมคัร
งาน เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟัง
และการดู วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อน าขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ พดู
รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้ จ  าแนกและใชภ้าษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย ค าศพัท์
ทางวชิาการและวชิาชีพ ใชค้  าทบัศพัทแ์ละศพัทบ์ญัญติั แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ สรุป
เน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ข้ึน ท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใชอ้า้งอิง โดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยใชก้ระบวนการทางภาษา กระบวนการส่ือสาร (ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน ทกัษะ 
การฟัง ทักษะการดู และทักษะการพูด) กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ และ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และทักษะในการส่ือสาร มี
ความสามารถในการใชภ้าษา  

เห็นคุณค่าและความส าคญัของภาษาไทย น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพดู มีนิสัยรักการอ่าน มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตำรำงที ่3 โครงสร้ำงรำยวชิำภำษำไทย ท 23102 
โครงสร้ำงรำยวชิำ 

ท23102 ภาษาไทย                             จ  านวน 1.5 หน่วยกิต 
จ านวน 3 ชัว่โมง/สัปดาห์    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนท่ี 2      ปีการศึกษา 2559 
 

 

ที่ 
ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(คำบ) 

1 การอ่าน
ออกเสียง 

ท 1.1 
    ม. 3/1 
    ม.3/10 

การอ่านบทร้อยกรอง  เป็นการอ่านท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของไทย ซ่ึงการอ่านกาพยย์านี11 กาพยฉ์บงั16 นั้น
ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจฉนัทลกัษณ์และอ่านออกเสียงให้
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของ บทประพนัธ์สู่ผูฟั้งได้
อยา่งลึกซ้ึง และเห็นคุณค่า 

3 

2 การอ่าน
อยา่งมี
วจิารณญาณ 

ท 1.1 
   ม.3/2 
   ม.3/4   
   ม.3/5   
   ม.3/6   
   ม.3/8 

การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นทกัษะการอ่านท่ีควร
ฝึกฝน  ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการอ่านท่ีดี 

9 

3 การอ่าน
วนิิจสาร 

ท 1.1 
   ม.3/2 
   ม.3/3  
   ม.3/4  
   ม.3/5   
   ม.3/8 
   ม.3/9 

วนิิจสาร คือ การตีความ  ตรวจตรา พิจารณาเร่ืองราว
ท่ีผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายส่งมาใหผู้อ่้าน  การอ่านวนิิจ
สารมี  6  กระบวนการ  คือ การอ่านจบัใจความ  อ่าน
วเิคราะห์รส  อ่านวเิคราะห์ใหเ้ห็นภาพ อ่านส ารวจ
ความหมายหลายนยัทุกแง่ทุกมุม  อ่านทวนและคิด
ใคร่ครวญอยา่งลึกซ้ึง และตรวจสอบสารท่ีตีความได้
โดยวเิคราะห์วจิารณ์กบัผูอ่ื้น 

1 

4 การคดั
ลายมือ 

ท 2.1 
   ม. 3/1 

การคดัลายมือมีความส าคญัมากต่อการพฒันาไปสู่
ทกัษะการเขียน  และแสดงใหเ้ห็นถึงความภาคภูมิใจ
ศรัทธา  และรักการเขียนภาษาไทยอนัเป็นมรดกและ
ภาษาประจ าชาติของไทย 

1 
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ที่ 
ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(คำบ) 

5 การเขียน
เพื่อ 
การส่ือสาร 

ท 2.1 
   ม. 3/3 

การเขียน คือการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 
เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผูอ่ื้น การ
เขียนอตัชีวประวติัเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ ไปยงัผูรั้บ ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัใช้
ภาษาใหถู้กตอ้งเป็นล าดบัขั้นตอน เพื่อใหก้าร
ส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ 

5 

6 การเขียน
เพื่อการ
ส่ือสาร 1 
เขียนยอ่
ความ 

ท 2.1 
   ม.3/4 
   ม.3/8 
   ม.3/9 
   ม.3/10 

การยอ่ความ คือ การเขียนยอ่ความ หมายถึงการเก็บ
ใจความส าคญัของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากการอ่าน แลว้
น ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ดว้ยส านวนของตนเองการท่ี
สามารถเก็บใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน
ไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์มีประโยชน์มาก  เพราะ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของคนเราได ้ 
โดยเฉพาะนกัเรียน นกัศึกษา การบนัทึกยอ่ความรู้ไว้
ทบทวนก่อนสอบ การตอบขอ้สอบท่ีเป็นอตันยัก็
ตอ้งอาศยัการยอ่ความทั้งส้ิน 

5 

7 การฟัง   
การดู และ
การพดู 

ท 3.1 
    ม.3/1 
    ม.3/2 
    ม.3/3 
    ม.3/6 

- การพดูเเสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์ เป็นการพดู
สนบัสนุนหรือโตเ้เยง้เร่ืองท่ีอ่านหรือฟัง ดว้ยการ
พดูแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ ผูพู้ดบอก
เหตุผลสนบัสนุน หรือโตเ้เยง้ในเร่ืองท่ีฟังได ้
- การพดูรายงาน หมายถึง การพดูเพื่อน าเสนอ
เร่ืองราว ขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ผลการปฏิบติังาน 
สถานการณ์ ความกา้วหนา้ของการด าเนินงานหรือ
ผลของการศึกษาคน้ควา้ผูเ้รียนจะตอ้งทราบถึงหลกั
และวธีิการพดูรายงานพร้อมทั้งหมัน่ฝึกฝนให้เกิด
ทกัษะ 

5 
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โดยผูว้จิยัเลือกใชใ้นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จ านวน 9 คาบมาเป็น

หน่วยในการวจิยั 
 

ที่ 
ช่ือหน่วย
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(คำบ) 

8 การใชค้  า 
ใน
ภาษาไทย 

ท 4.1 
   ม.3/1 
   ม.3/4 
   ม.3/5 

- ในภาษาไทยมีการขอยมืค าจากภาษาอ่ืนๆ มากมาย 
เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร เป็นตน้ 
ค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนเหล่าน้ี จะมีหลกัในการสังเกต
แตกต่างกนั ผูเ้รียนตอ้งฝึกสังเกตเพื่อใหรู้้จกัและ
สามารถจ าแนกได ้
- ไทยมีความสัมพนัธ์กบัต่างชาติดว้ย เหตุผลหลาย
ประการ มีการยมืค าภาษาต่างประเทศมาใชด้ว้ย
วธีิการทบัศพัท ์และบญัญติัศพัทข้ึ์นมาใช ้ทั้งใน
วชิาการและทัว่ไป การศึกษาเร่ืองการใชค้  าใน
ภาษาไทย จะช่วยใหส้ามารถใชค้  าทบัศพัทแ์ละ
ศพัทบ์ญัญติัต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10 

9 การแต่ง
โคลงส่ี
สุภาพ 

ท 4.1 
   ม.3/6 
 

การประพนัธ์เป็นการแต่งเรียบเรียงถอ้ยค าใหเ้ป็น
เร่ืองราว  หรือการผกูถอ้ยค าใหเ้ป็นบทร้อยกรอง 
ซ่ึงโคลงส่ีสุภาพมีลกัษณะบงัคบัต่างๆ ท่ีนกัเรียน
ควรศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานส าคญัในการฝึกหดัแต่ง
ค าประพนัธ์ต่อไป 

5 

10 วรรณคดี
และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 
   ม.3/1 
   ม.3/4 
 

การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากข้ึน ผูเ้รียนตอ้งสรุปเน้ือหา
ของเร่ือง รู้จกัวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจาก
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
และสามารถท่องจ าบทอาขยานท่ีมีคุณค่าได ้

7 
 

รวมทั้งหมด 60 
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ควำมหมำยกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ  
 การอ่านเป็นทกัษะส าคญัท่ีช่วยในการรับรู้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีมี
ประสิทธิภาพเพราะจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือด้วยการรู้จกัแยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่าขอ้มูลก่อนท่ีจะเช่ือขอ้มูลนั้นๆ นกัวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัน้ี   
 ฉวีวรรณ  คูหาภินนัทน์ (2542: 31) การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการอ่านท่ีสามารถแยก
ขอ้คิดเห็น (opinion) ออกจากขอ้เท็จจริง (fact) ไดจ้ากขอ้ความท่ีผูเ้ขียนไดแ้สดงขอ้คิดเห็นไวด้ว้ย 
และสามารถตีความ (interpretation) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

บนัลือ พฤกษะวนั (2543: 76) กล่าวถึง การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณวา่ เป็นการอ่านท่ีผูอ่้าน
ใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการพิจารณาตดัสินใจโดยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 เอมอร  เนียมนอ้ย (2551: 11-12) การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง การอ่านท่ีผูอ่้านใช้
ความคิดพิจารณา ส่ิงท่ีอ่านอยา่งรอบคอบ ถ่ีถว้น มีเหตุผล เพื่อวิเคราะห์หาค าตอบ สรุปสาระส าคญั 
ทั้งเขา้ใจความหมายโดยนยัของถอ้ยค า อารมณ์ จุดประสงคข์องผูเ้ขียน สามารถแยกแยะขอ้เท็จจริง 
ขอ้คิดเห็น และประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งเท่ียงธรรม 
 เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2552: 50)ใหค้วามหมายของค าวา่ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (critical 
reading)วา่ หมายถึง การอ่านท่ีผูอ่้านใช้เหตุและผลในการพิจารณาเหตุและผลท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไว้
ในงานเขียน  การใชเ้หตุและผลในการพิจารณาเหตุและผล หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความคิด
ของผูอ่้าน กบัความคิดของผูเ้ขียน  ซ่ึงฝ่ายผูเ้ขียนนั้น เป็นท่ีแน่นอนวา่ จะตอ้งพยายามท่ีจะน าเสนอ
ขอ้มูล ประเด็นความคิด แนวคิด  หรือสารบางอยา่งมาสู่ผูอ่้าน  และกลวิธีท่ีจะท าให้ประเด็นต่างๆ 
ดงักล่าวมีน ้ าหนักหรือโน้มน้าวให้ผูอ่้านเช่ือถือ ก็คือการให้เหตุผล ประจกัษ์หลกัฐาน หรือขอ้มูล
สนบัสนุนในลกัษณะอ่ืนๆ อนัจะท าใหผู้อ่้านเกิดความเช่ือวา่ ส่ิงท่ีเขียนนั้นเป็นจริงหรือควรเช่ือ  ฝ่าย
ผูอ่้านจ าเป็นจะตอ้งมีหนา้ท่ีตรวจสอบวา่ การให้เหตุผลของผูเ้ขียนดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
อยา่งไร เช่นน้ี จึงจะเรียกไดว้า่ เป็นผูอ่้านอยา่งมีวจิารณญาณอยา่งแทจ้ริง   

ฮาลโวนสัน (Halvonson, 1992: 15 อา้งถึงใน ชลธิชา หอมฟุ้ง, 2554: 51) กล่าววา่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และสังเคราะห์ในส่ิงท่ีอ่าน เป็นความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพนัธ์ของความคิดในดา้นการมองเห็นและเหตุผล 
 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง การอ่านอย่างพิจารณา  ถ่ีถ้วน มีเหตุผล
ผูอ่้านสามารถสรุปสาระส าคญั บอกจุดมุ่งหมายของสาร ตีความ แยกแยะขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็น 
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วิเคราะห์ วิจารณ์ สั งเคราะห์  ประเมินคุณค่า และความน่าเช่ือถือของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่าง
สมเหตุสมผล และสามารถน าความรู้จากการอ่านไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 การอ่านเป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับนกัเรียนในทุกระดบัชั้น อีกทั้งยงัช่วยพฒันาสติปัญญา และสามารถน าวิธีการคิดจาก
การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ดงัท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 บนัลือ  พฤกษะวนั (2533: 147)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการอ่านอยา่งมี
วิจารณญาณสรุปได ้ดงัน้ี เด็กตอ้งรู้จกัใช้ดุลพินิจในการอ่าน เลือก ชัง่ใจ น าเอาแต่ส่ิงมีประโยชน์มา
ใช้หรือปฏิบติัได ้ยิ่งในยุคท่ีโฆษณาเป็นไปอย่างกวา้งขวาง เด็กจ าเป็น ฝึกอ่านให้เด็กรู้จกัตดัสินใจ
เลือกใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ในยคุของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ส่งเสริมใหพ้ลเมืองใชสิ้ทธิใน
การเลือกตั้งถา้พลเมืองมีคุณภาพ สามารถคิดหาเหตุผล ตดัสินใจโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก็จะ
ผดุงการปกครองแบบประชาธิปไตยให้กา้วหน้าไดดี้ การอ่าน การฟังอย่างพินิจท าให้ไม่เป็นเหยื่อ
ของการโฆษณา ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยและธ ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 
 สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย(์2534: 57) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไว้
วา่ “การอ่านท่ีถูกตอ้งนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการพิจารณาตดัสินขอ้ความท่ีอ่านวา่น่าเช่ือถือเพียงใด การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจล าดบัขั้นในการวิเคราะห์วินิจฉัย
เร่ืองราวท่ีอ่านวา่น่าเช่ือถือหรือไม่” 
 อรอนงค ์ ตั้งก่อเกียรติ (2542: 148) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ไวว้า่การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณช่วยพฒันาปัญญาของผูรั้บสาร ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัสารท่ีได้อ่าน สามารถแยกแยะส่วนต่างๆ และมองเห็นความสัมพนัธ์ของทุกส่วนท่ีมา
ประกอบกนั ฝึกให้ผูรั้บสารมีกระบวนการคิดท่ีลึกซ้ึงและสร้างสรรค ์ใชว้ิจารณญาณไตร่ตรอง ไม่
เป็นคนหลงเช่ือคนง่ายหรือตกเป็นเหยื่อของค าโฆษณาท่ีเกินจริง มีทกัษะในการแยกแยะและหา
แนวทางในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เป็นผูท่ี้รอบคอบและมีเหตุผลยิ่งข้ึน ช่วยให้มี
ความรู้กวา้งขวางและเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ประพนธ์  เรืองณรงค์และคณะ (2545: 8) ได้กล่าวถึงความส าคญั ของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณว่าเป็นทักษะขั้นสูงท่ีมุ่งประสิทธิภาพเต็มรูปแบบและครบวงจรของการอ่านเพื่อ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในชีวติของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งฝึกให้เกิดความช านาญ 
เพื่อเป็นฐานในการเรียนทุกๆวิชา การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจึงมีความส าคญัมากโดยเฉพาะในยุค
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โลกาภิวฒัน์ท่ีมีส่ือมากมายหลายประเภท ทั้งเป็นคุณเป็นโทษ หากนกัเรียนไม่มีวิจารณญาณในการ
อ่าน จะท าใหต้กเป็นเหยือ่ของส่ือไดง่้ายๆ  
 สรุปไดว้า่ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณมีความส าคญัเพราะเป็นทกัษะส าคญัในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางยคุแห่งข่าวสาร ส่ือโฆษณา และเป็นรากฐานในการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ สามารถแยกแยะ
ขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น ไตร่ตรอง วิเคราะห์ความน่าเช่ือถืออยา่งรอบคอบมีเหตุผล ประเมินคุณค่า
ของสารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านท่ีสร้างเสริม
สติปัญญา  พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ตลอดจนนกัเรียนสามารถน าทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนไปปรับ
ใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของจุดมุ่งหมายในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัน้ี 
 ดนยา วงศธ์นชยั (2542: 9-10) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในการเรียนวชิาต่างๆ 
งานเขียนประเภทน้ี ไดแ้ก่ ต าราทางวชิาการต่างๆ 

2. อ่านเพื่อใหรู้้ เป็นการอ่านเพื่อตอ้งการใหรู้้ในส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีไม่เขา้ใจ หรือเป็นการ 
อ่านเพื่อรู้ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง คน้หาขอ้มูล การอ่านตามจุดมุ่งหมายน้ีจะตอ้งอ่านจ านวนมากและใช้
วจิารณญาณในการอ่าน งานเขียนประเภทน้ีไดแ้ก่ วารสารวชิาการ หนงัสือพิมพ ์

3. อ่านเพื่อความเพลินเพลินและจรรโลงใจ เป็นการอ่านเพื่อผอ่นคลายความเครียดและหา 
ความสุขให้แก่ชีวิต งานเขียนประเภทน้ีไดแ้ก่ เร่ืองสั้น นวนิยาย หนงัสือจิตวิทยา หนังสือธรรมะ
ต่างๆ 

4. อ่านเพื่อการปรับปรุงงานอาชีพ เป็นการอ่านเพื่อคน้หาขอ้มูล สาระความรู้ต่างๆ ในสาขา 
วิชาชีพของผูอ่้านเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาวิชาชีพของตน งานเขียนประเภทน้ีจะเป็นงานเขียน
เฉพาะสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ การเกษตร  

พนิตนนัท ์บุญพามี (2542: 11-12) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไว ้5 
ประการ ดงัน้ี 
 1. อ่านเพื่อความรู้ เหมาะส าหรับผูรั้กความกา้วหน้าและเป็นการส่งเสริมผูอ่้านให้มีความ
รอบรู้ในเร่ืองท่ีตนสนใจ ซ่ึงมีจุดประสงค ์5 ประการไดแ้ก่ 
      1.1 เพื่อหาค าตอบในเร่ืองท่ีตอ้งการหรือยงัมีขอ้สงสัย และเป็นปัญหาขอ้งใจ 
      1.2 เพื่อศึกษาหาความรู้โดยละเอียด 
      1.3 เพื่อรับรู้ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจเหตุการณ์ปัจจุบนั 
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      1.4 เพื่อศึกษาคน้ควา้เป็นพิเศษ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทัว่ไปและความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ 
      1.5 เพื่อรวบรวมขอ้มูลมาท ารายงานหรือท าวิจยัเผยแพร่ในหมู่นกัวิชาการอนัจะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
 2. อ่านเพื่อเกิดความคิด เพราะความคิดของคนจะเจริญงอกงามตอ้งอาศยัการกระตุน้เตือน
ให้ใฝ่คิด การมองเห็นรอบดา้น ช่วยให้มีทรรศนะกวา้งขวางข้ึน ช่วยให้การแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจไดดี้ มีขอ้บกพร่องนอ้ยลง 
 3. การอ่านเพื่อเข้าใจแนวคิดท่ีส าคญั เป็นการจดัล าดับชั้ นแนวคิดของผูเ้ขียนพร้อมทั้ ง
พิจารณาหาเหตุผล และแรงจูงใจในการเขียนเร่ืองนั้นๆ ข้ึนมา ขณะเดียวกนัก็เป็นชนวนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นตวัผูอ่้านดว้ย 
 4. อ่านเพื่อความบนัเทิง เป็นการอ่านเพื่อการพกัผอ่น คลายความเครียดจากงานประจ า ใน
บางคร้ังก็อ่านเพื่อฆ่าเวลาหรือใช้เวลาให้หมดไป มกัเป็นจุดมุ่งหมายของการอ่านหนงัสือประเภท
ร้อยกรอง นวนิยาย เร่ืองสั้ น นิทาน บทละคร เป็นตน้ ซ่ึงงานเขียนเหล่าน้ีมีคุณค่าต่อ การพฒันา
ความรู้สึก พฒันาอารมณ์ ตลอดจนความสะเทือนใจในระดบัต่างๆ 
 5. อ่านเพื่อปรับบุคลิกภาพ การอ่านสามารถพฒันาความรู้ สติปัญญา ความคิดและทศันคติ
ไดดี้ โดยเฉพาะการอ่านเพื่อวิจารณ์ ผูรั้กการอ่านจะเป็นคนทนัสมยั มีความรู้กวา้งขวาง น่าคบหา
สมาคม เพราะมีข่าวสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 สรุปไดว้า่จุดมุ่งหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือเพื่อให้ไดค้วามรู้ ความคิด ความ
เพลิดเพลินและการพฒันาตนเองโดยส่ิงท่ีผูอ่้านควรฝึกใหเ้ป็นลกัษณะนิสัยคือการใชว้ิจารณญาณใน
การอ่านเพื่อให้ทราบถึง จุดประสงคข์องผูส่้งสาร เช่ืออย่างสมเหตุสมผล เลือกน าความคิดท่ีไดจ้าก
การอ่านมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ สามารถแกไ้ขปัญหา ป้องกนัการถูกชกัจูงไปตามทศันคติของผูส่้ง
สาร และสามารถน าความรู้มาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณครอบคลุมพฤติกรรมการอ่านตั้งแต่ระดบัความ
เขา้ใจขั้นตีความ จนถึงระดบัความเขา้ใจขั้นวิจารณ์ ซ่ึงผูอ่้านสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเมิน
ค่าและตดัสินคุณค่าของสารท่ีอ่านได ้ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสามารถในการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 ฮิลแมน (Heilman, 1967: 42) ไดเ้สนอพฤติกรรมท่ีครอบคลุมการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณวา่
ผูอ่้านตอ้งมีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี  
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1. จ าแนกประเภทของงานเขียนได ้
2. ความสามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็น 
3. ความสามารถอธิบายของค าศพัทส์ านวนอุปมา 
4. การตดัสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผดิ 
5. การบอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียน 
6. การจบัแนวความคิดหลกั 
7. การจบัน ้าเสียงหรือความรู้สึกของผูเ้ขียน 
8. การบอกโครงเร่ืองหรือสรุปเร่ือง 
9. การประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน 
รูบิน (Rubin, 1990: 132) กล่าวถึงความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณวา่ คือ 

ความสามารถในการจบัใจความส าคญั การตีความ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
รวมถึงความสามารถในการจ าแนกข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น และการจ าแนกความแตกต่าง
ระหวา่งเร่ืองสมมุติและเร่ืองจริง 

1. ระดบัขั้นรู้สามารถจ าความหมายของค ายาก ประโยคขอ้ความเน้ือเร่ืองบอกเหตุการณ์ 
ส าคญัไดถู้กตอ้ง 

2. ระดบัขั้นเขา้ใจสามารถบอกล าดบัเหตุการณ์ได ้ยอ่เร่ืองได ้เล่าเร่ืองดว้ยค าพดูของ 
ตวัเองบอกมโนทศัน์ได ้

3. ระดบัขั้นประยกุตใ์ช ้สามารถน าเหตุการณ์หรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใช ้
แกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

4. ระดบัขั้นวเิคราะห์สามารถแยกองคป์ระกอบยอ่ยของแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน รู้จกัแยก 
ความหมายของค าท่ีมีความหมายหลายอย่าง และบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมีความสัมพนัธ์กัน
หรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเลย 

5. ระดบัขั้นสังเคราะห์สามารถสรุปแนวคิดของเร่ืองคน้หาลกัษณะโครงเร่ืองท่ีคลา้ยคลึง 
กับเร่ืองท่ีเคยอ่าน น าเร่ืองท่ีอ่านไปเปรียบเทียบสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น ส านวนสุภาษิตคติหรือ
อุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมือนกนัและต่างกนัไดด้ว้ย 

6. ระดบัขั้นประเมินค่าเป็นขั้นสูงสุดของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณผูอ่้านตอ้งรู้จกัตดัสิน 
เร่ืองท่ีอ่านวา่อะไรคือส่วนท่ีเป็นจริง และอะไรคือส่วนท่ีเป็นเท็จพิจารณาและคน้หาคุณค่าท่ีปรากฏ
ในเร่ืองเช่นความรัก ความกตญัญู รวมถึงความเป็นเหตุเป็นผลรู้จกัสังเกตการณ์ใช้ถ้อยค าการ
บรรยายท่ีท าใหเ้กิดภาพพจน์ ตลอดจนความประทบัใจอ่ืนๆท่ีไดจ้ากการอ่านเร่ือง 
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 เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2552:50) กล่าวถึงประเด็นความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ว่า เป็นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในทุกสาขาวิชาและในทุกวิชาชีพ เพราะเป็นความสามารถ
พื้นฐานของการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ  ทุกวิชาจึงมีเป้าหมายส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันา
ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึงมีดงัต่อไปน้ีดงัต่อไปน้ี 

1. บอกไดว้า่ สารหรือแก่นเร่ือง (theme) ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเสนอมายงัผูอ่้านคืออะไร และ
ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิการใดในการน าเสนอ 
    2. กลวิธีการน าเสนอสารหรือแก่นเร่ืองขา้งตน้นั้น มีความถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผล   มาก
นอ้ยเพียงใด 
             3. อะไรคือปัจจยัท่ีจะท าใหง้านเขียนเร่ืองนั้นถูกตอ้ง/น่าเช่ือถือ หรือไม่ถูกตอ้ง/ไม่น่าเช่ือถือ 
             4. ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาประกอบการสนบัสนุนแก่นเร่ืองหรือประเด็นความคิดของตนนั้น   
มีความถูกตอ้ง/น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
           5. ขอ้มูลท่ีน าเสนอในงานเขียน ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลใดเป็นขอ้คิดเห็น  และขอ้มูล
ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็นนั้น น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
 นกัวชิาการตางประเทศก็ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไว ้
เช่น สเปช และ สเปช (Spache and Spache, 1969: 96, อา้งถึงใน ชลธิชา หอมฟุ้ง, 2554: 53) กล่าวถึง 
ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวส้รุปได ้ดงัน้ี 
 1. การสืบหาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ไดแ้ก่ การส ารวจ ประเมิน และรวบรวม ความคิดเห็น
ของผูเ้ขียนจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและวเิคราะห์วา่เร่ืองใดเป็นขอ้เท็จจริง และเร่ืองใด
เป็นการแสดงความคิดเห็น 
 2. การตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ไดแ้ก่ การทราบถึงอคติ พื้นฐาน ประสบการณ์ 
ความคิดเห็นของผูเ้ขียน ตลอดจนความเช่ือถือได ้และจุดมุ่งหมายในการแสดงความคิดเห็นนั้นๆ
ออกมา 
 3. การแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง เป็นการทราบว่าขอ้มูลใดผิดพลาดจากข้อเท็จจริง 
ขอ้มูลใดสรุปไม่ถูกตอ้งและขอ้ความใดท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์วา่เป็นจริง 
 4. การอนุมานความ ไดแ้ก่ ความสามารถในการตีความเร่ืองท่ีอ่าน การรู้ว่าผูแ้ต่งตอ้งการ
แสดงความคิดไปในแนวใด โดยการสังเกตจากการใชค้  าและน ้าเสียงของเร่ือง 
 5. การสร้างเกณฑ์ในการตดัสิน ไดแ้ก่ การตดัสินไดว้่า จุดมุ่งหมายในการเขียน และความ
เช่ือของผูเ้ขียนเป็นอยา่งไร สามารถสรุปความจากขอ้เทจ็จริง จากการตีความ และรู้จกัหลีกเล่ียงท่ีจะ
ตดัสินเร่ืองท่ีอ่านในกรณีท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ตดัสินดว้ยอารมณ์ 
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 6. การล่วงรู้ถึงกลอุบายในการโฆษณาชวนเช่ือ ไดแ้ก่ การล่วงรู้ถึงวิธีการท่ีชกัจูงให้ผูอ่้าน
หลงเช่ือ หรือมีความเห็นคลอ้ยตามเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงผูเ้ขียนใชภ้าษาท่ีแฝงดว้ยอารมณ์และการให้ขอ้มูล
ท่ีผดิพลาด 
 จากการศึกษาขอบเขตของความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปและ
สังเคราะห์ได้ว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การท่ีผูอ่้านสามารถบอก
จุดประสงคข์องผูเ้ขียน แยกแยะขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นออกจากกนัได ้สรุปสาระส าคญัของเร่ือง
ว่า ใคร ท าอะไร ท าท่ีไหน เม่ือไร ผลของการกระท าเป็นอย่างไร วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและ
สุดทา้ยตอ้งสามารถประเมินค่าหรือตดัสินไดว้า่ เร่ืองท่ีอ่านนั้นดีหรือไม่ น่าเช่ือถือมากนอ้ยหรือไม่
อยา่งไร โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ รวมถึงสามารถสังเคราะห์ขอ้คิดหรือคุณค่าท่ีสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
กำรใช้ค ำถำมเพือ่วดัทกัษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 ในการวดัทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนนั้น ผูส้อนจะตอ้งรู้จกัแนวการตั้ง
ค  าถามในแบบต่างๆเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจให้คน้หาค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 
แสดงการคิดวเิคราะห์ จนถึงระดบัประเมินค่า ซ่ึงนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประเภทการใชค้  าถามโดย
ผูว้จิยัน าแนวค าถามเหล่าน้ีมาใชเ้พื่อวดัทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ดงัน้ี 
 สุนันท์  ประสานสอนและคณะ (2544: 27-28) ได้กล่าวถึงประเภทค าถามของบลูม
(Bloom’s Taxonomy) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ค  าถามประเภทความรู้ (Knowledge) เป็นการถามเพื่อทดสอบความรู้ความจ าในสาระ
ความรู้ต่างๆ การถามจะใหอ้ธิบายขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง บอกค าจ ากดัความหมาย 
 2. ค  าถามความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นการถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจสามารถล าดบั
เหตุการณ์เร่ืองดว้ยค าพดูของตนเอง การตีความหมายจากภาพ แผนภูมิรูปภาพและภาพการ์ตูนได้ 
 3. ค  าถามการน าไปใช ้(Application) เป็นการถามเพื่อให้ประยุกตใ์ชค้วามรู้จากการอ่านกบั
เหตุการณ์ใหม่  
 4. ค  าถามการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการถามเพื่อให้แจกแจงแยกแยะสาระความรู้นั้นได ้
บอกความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล การล าดบัเหตุการณ์ การวิเคราะห์โวหารในการเขียน การ
วเิคราะห์จุดมุ่งหมายเจตนาของผูเ้ขียน 
 5. ค  าถามการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการถามเพื่อให้ตดัสินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านดา้น
ขอ้คิด คุณค่า ทรรศนะของผูเ้ขียน ความน่าเช่ือถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ การกระท าของ
บุคคลหรือตวัละคร ตลอดจนการประเมินขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นจากขอ้เขียนนั้นๆ 
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 6. ค  าถามการประเมินค่า (Evaluation)  เป็นการถามเพื่อให้ตดัสินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านดา้น
ขอ้คิด คุณค่า ทรรศนะของผูเ้ขียน ความน่าเช่ือถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ การกระท าของ
บุคคลหรือตวัละคร ตลอดจนการประเมินขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นจากขอ้เขียนนั้นๆ 
 ศุภิษฐา  เจียรกุล (2546: 45-46) ไดเ้สนอแนะการใชค้  าถามเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนรู้ในระดบัต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยัใชห้ลกัการดา้นต่างๆมาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัการอ่าน สรุปได้
ดงัน้ี 
 1. ดา้นความรู้ ใชค้  าถามท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนบอกส่ิงท่ีรู้ เช่น ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร 
 2. ด้านความเข้าใจ ใช้ค  าถามท่ีผูเ้รียนได้คิดแปลความหมาย ตีความ ขยายความ เช่น 
ยกตวัอยา่ง อธิบาย 
 3. ด้านการน าไปใช้ ใช้ค  าถามท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือ
สถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย เช่นใหพ้ิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 4. ดา้นการวิเคราะห์ ใช้ค  าถามท่ีให้ผูเ้รียนไดแ้ยกแยะ จ าแนก เช่น จ าแนกเร่ืองราว บอก
ประเด็นส าคญั บอกความสัมพนัธ์ 
 5. ด้านการสังเคราะห์  ใช้ค  าถามหรือค าท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนประมวลสาระหรือเร่ืองราว
ต่างๆ ข้ึนเป็นเร่ืองใหม่ เช่น สร้าง ท า พฒันา ออกแบบ 
 6. ดา้นการประเมินค่า ใชค้  าถามท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนประเมินเร่ืองราวหรือขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและใหแ้สดงเหตุผลประกอบ เช่น วจิารณ์ พิจารณาตดัสิน เปรียบเทียบ 
 ดังนั้ นสรุปได้ว่าการอ่านฝึกทักษะอย่างมีวิจารณญาณ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องมีการ
เตรียมการในการตั้งค  าถามท่ีให้นกัเรียนได้ฝึกคิดล่วงหน้า สร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนไดต้อบ
ค าถามท่ีนอกเหนือจากความรู้ความจ า และความเขา้ใจ นั่นคือการกระตุน้ให้นักเรียนรู้จกัการน า
ความรู้ไปใช ้วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เร่ืองราวต่างๆได ้
 
ประโยชน์ของกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิำรณญำณ 
 นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไดด้งัน้ี 
 สุวทิย ์ มูลค า (2546: 39) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งัน้ี 

1. ช่วยใหรู้้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของ 
เหตุการณ์ต่างๆ รู้วา่เร่ืองนั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ท าให้ไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นรากฐานความรู้ เพื่อ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหา การประเมิน และการตดัสินใจเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ช่วยในการส ารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฏ และไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์  
ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
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3. ช่วยใหไ้ม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความจริง ขณะเดียวกนัจะช่วยใหไ้ม่ 
หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจากตวัอยา่งเพียงอยา่งเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได ้

4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืนๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจในคร้ังแรก  
ท าใหส้ามารถพิจารณาไดอ้ยา่งครบถว้นในแง่มุมอ่ืนๆท่ีมีอยู ่

5. ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏ พิจารณาตาม 
ความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะตดัสินสรุปส่ิงใดลงไป 

6. ช่วยใหห้าเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้น โดยไม่พึงพิงอคติท่ีก่อ 
ตวัอยูใ่นความทรงจ า ท าใหส้ามารถประเมินส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งสมจริง 

7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใชข้อ้มูลพื้นฐานท่ีมีการวเิคราะห์ร่วม 
ปัจจยัอ่ืนๆของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อนัจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นไดส้มเหตุสมผลมากกวา่ 
 เอมอร  เนียมนอ้ย (2551: 16) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวว้า่มีประ
ประโยชน์อย่างมาก  ท าให้ผูอ่้านไดมี้โอกาสพฒันาสมองเพื่อการคิด     มีความคิดสร้างสรรค์และ
กวา้งไกล นอกจากนั้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ยงัช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งถูกตอ้ง เพราะ
ในขณะอ่านจะตอ้งคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งประเมินคุณค่าส่ิงท่ีอ่านควบคู่ไปดว้ยท าให้
ไม่ตกเป็นเหยือ่ของการโฆษณาชวนเช่ือโดยง่าย  
 ศุภวรรณ์  เล็กวไิล (2551: 119) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณท่ีส าคญั 
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ช่วยใหส้ามารถแยกแยะความแตกต่างระหวา่งความรู้ความจริงและความคิดเห็น 
2. รู้จกัประมวลขอ้มูลความคิด 
3. รู้จกัจดัล าดบัขอ้มูล 
4. รู้จกัสรุปเหตุผลขอ้มูลหรือประเด็นต่างๆ 
5. มองเห็นส่ิงต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
6. รู้จกัแสวงหาทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน 
7. รู้จกัตั้งเป้าหมาย 
8. รู้จกัวางแผนล่วงหนา้ 
9. ตดัสินใจไดดี้แม่นย  ามีหลกัเกณฑ ์
10.  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดดี้ 
11.  รู้จกัเปิดใจกวา้งฟังความรอบดา้นไม่ด่วนตดัสินใจโดยขาดขอ้มูล 
12.  มีการคาดการณ์ไดดี้ข้ึน 
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 สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณจะท าให้ผูเ้รียนเกิดปัญญาเพราะไดรั้บ
ความรู้ท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผล เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพราะผา่นการไตร่ตรอง มีความรอบคอบ
ในการคิดวิเคราะห์เร่ืองราวต่างๆ ท าให้ผูอ่้านสามารถตดัสินและประเมินคุณค่าได้และสามารถ
น ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
 วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจแนวคิด
ของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถจบัใจความ เขา้ใจแนวคิดของเร่ือง และเป็นการอ่าน
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้ง
ยงัเป็นการอ่านท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
ควำมเป็นมำของวธีิสอนแบบ SQ4R  

วธีิสอนแบบ SQ4R นั้นประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กกลวธีิต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านทั้งส้ิน เช่น ขั้นส ารวจ เป็นการดูแบบผา่น
ไปอยา่งคร่าวๆ เพื่อดูวา่เน้ือหาในบทนั้นมีความยาวมากนอ้ยขนาดไหน และในขณะเดียวกนัก็เป็น
การจบัใจความส าคญัอยา่งคร่าวๆ และดูหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละบท รวมถึงค าถามและสรุปใจความทา้ย
บทดว้ย เพื่อน าไปตั้งค  าถามท่ีไดม้าจากบทอ่านเพื่อถามตวัเอง ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัใจความ
ส าคญัในบทนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารอ่านเป็นไปอยา่งมีจุดหมายและจบัประเด็นท่ีส าคญัได ้ ซ่ึงขั้นตั้ง
ค  าถามน้ีเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดว้างแผน ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท่ี
จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายในการอ่านดว้ยตนเอง ซ่ึงวธีิการสอนอ่านตามขั้นตอน SQ4R นกัเรียนจะ
พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจมากข้ึนดว้ยตนเอง  หากครูผูส้อนมีเคร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีจะ
ช่วยใหพ้วกเขาสามารถฝึกหรือกระตุน้เพื่อพฒันาการอ่านดว้ยตนเอง ซ่ึง SQ4R Model เป็นแนวคิด
ของ โรบินสัน (Robinson, F.P., 1970 อา้งถึงในพิรุณเทพ  เพชรบุรี, 2559: 147) ท่ีไดคิ้ดวธีิ SQ3R 
ต่อมาไดรั้บการพฒันาโดยวอลเตอร์ พอค(Walter Pauk, 1984อา้งถึงในกานตธิ์ดา แกว้กาม, 2556: 5) 
ท าใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านดีกวา่การอ่านโดยไม่ตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้ ซ่ึงท าใหก้าร
อ่านไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่ตอ้งการอะไรหลงัการอ่าน แต่ถา้มีการใชค้  าถามจะช่วยใหน้กัเรียน
ไดแ้นวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบเม่ือครูผูส้อนถาม  
 ปี 1984 วอลเตอร์ พอค (Walter Pauk,1984 อา้งถึงใน กานตธิ์ดา  แกว้กาม, 2556: 5) ได้
เสนอแนะวธีิอ่านแบบ SQ4R โดยไดแ้นะแนวความคิดจากวธีิการอ่านของโรบินสัน (Robinson) 
SQ3R (1 Survey ส ารวจบทอ่าน 2 Questionตั้งค  าถาม  3 Read อ่านอยา่งละเอียด  4 Recite สรุป
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ใจความส าคญั และ 5 Review ทบทวน)โดยการเพิ่มขั้นตอนบนัทึก (Record) หลงัจากนกัเรียนได้
อ่านบทอ่านและเปล่ียนจากขั้นตอนการทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนให้นกัเรียนไดว้เิคราะห์บท
อ่าน (Reflect) ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดท่ีอ่านไดเ้ร็วข้ึน สามารถจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองไดดี้ บอกรายละเอียดและจดจ าเร่ืองและสามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
ควำมหมำยของวธีิสอนแบบ SQ4R 
 วิธีการสอนแบบ SQ4R ได้พฒันามาจาก วิธีการสอนแบบSQ3R โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการสอนแบบ SQ4R ไวด้งัน้ี 
 สุคนธ์ สินธพานนท ์(2545: 287-291) ไดใ้ห้ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปไดว้า่
เป็นการอ่านอยา่งคร่าวๆ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบดงัท่ีตั้งไว ้ลกัษณะการสอนจะเนน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ย
ตนเอง แต่ความช านาญจะข้ึนอยู่กับการฝึกฝนและความรู้เดิมของผูเ้รียน ดังนั้นผูส้อนจะต้อง
ตระหนกัถึงความรู้เดิมของผูเ้รียนหรือจะตอ้งมีการปูพื้นฐานเดิมให้แก่ผูเ้รียนก่อนท่ีจะถึงบทเรียน
และผูส้อนจะตอ้งค านึงดว้ยวา่การอ่านเป็นการอ่านเพื่อเน้ือหาสาระ มิใช่สนใจท่ีตวัภาษา รัตนภณัฑ ์ 
เลิศค าฟู (2547: 30) ไดใ้ห้ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R สรุปไดว้า่ วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R เป็นวธีิการอ่านประเภท การสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร ถึงแมก้ารสอนจะเนน้ทกัษะการอ่าน แต่
ผูส้อนจะตอ้งสอนแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ประกอบดว้ยการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน 
 ศศิธร  ไชยเทศ (2554: 26) ไดใ้หค้วามหมายของวธีิการสอนแบบ SQ4R วา่หมายถึง วิธีการ
สอนอ่านท่ีเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน การตีความ ขยายความ 
สรุปและจบัใจความส าคญัจากการอ่านดว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนแบบ SQ4R เนน้การอ่านซ ้ าๆ จนกวา่
จะเขา้ใจและจดจ าเร่ืองราวท่ีอ่านได้ ถึงแมเ้ป็นการสอนเน้นทกัษะการอ่าน แต่ผูส้อนจะตอ้งสอน
แบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ ประกอบด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน และใน
ชีวติประจ าวนัของเราจะอ่านส่ิงใดก็จะอ่านอยา่งมีจุดประสงค ์และมกัจะอ่านจากส่ือต่างๆ  

จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านอยา่งมีขั้นตอนเป็น
วิธีการสอนอ่านอยา่งคร่าวๆ โดยใชค้  าถามเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายการอ่าน  ลกัษณะการสอนจะ
เป็นลกัษณะการสอนเพื่อการส่ือสาร เพราะในขั้นตอนของการอ่านแบบ SQ4R จะประกอบไปดว้ย
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เป็นการอ่านเพื่อเน้ือหาสาระ มิใช่สนใจท่ีตวัภาษา ผูส้อนจึง
ตอ้งตระหนกัถึงความรู้เดิมของผูเ้รียนดว้ย 
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กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยวธีิกำรสอนแบบ SQ4R 
 นกัวชิาการไดเ้สนอวธีิการสอนแบบSQ4R ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 
 สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2545: 289-290) และธารทิพย ์  แกว้เหล่ียม(2558, ออนไลน์)
ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ไวเ้หมือนกนั ว่าประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีจดัท าบรรยากาศให้รู้สึกสบายไม่เครียด เสนอส่ิง
เร้าเพื่อใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนบทใหม่ ซ่ึงผูส้อนจะเสนอในขั้นน้ีการเสนอเน้ือหาใหม่ส าหรับการ
อ่าน ผูส้อนอาจจะก าหนดให้ผูเ้รียนเตรียมมาเองหรือผูส้อนจะเป็นผูจ้ดัเตรียมก็ได ้เพราะการสอน
อ่านมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูอ่้านไดน้ าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั เพราะฉะนั้นส่ือท่ีน ามาใชเ้ป็นของ
จริง (Authentic Materials) เช่น ใบโฆษณา ข่าว จดหมาย ใบสมคัรงาน จุลสาร ฯลฯ 
 2. ขั้นสอน ซ่ึงขั้นสอนกระท าการสอนตามขั้นตอนของวธีิ SQ4R 
  2.1 Survey (S) ให้ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองอย่างคร่าวๆ เพื่อหาจุดส าคญัของเร่ืองการ
อ่าน ในขั้นน้ีไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านอย่างคร่าวๆน้ีจะช่วยให้ผู ้อ่านเรียบเรียง
แนวความคิดต่างๆได ้
  2.2 Question (Q) การตั้งค  าถาม การตั้งค  าถามน้ีจะท าให้ผูอ่้านมีความอยากรู้ อยาก
เห็น  ดงันั้นจึงเพิ่มความเขา้ใจในการอ่านมากยิง่ข้ึน ค าถามจะช่วยใหผู้อ่้านระลึกถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ค าถามจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดเ้ร็ว และท่ีส าคญัก็คือ ค าถามจะตอ้งสัมพนัธ์
กบัเร่ืองราวท่ีก าลงัอ่าน ในเวลาเดียวกนัก็ควรจะตอ้งถามตวัเองดูวา่ใจความส าคญัท่ีผูเ้ขียนก าลงัพูด
ถึงอยูน่ั้นคืออะไร ท าไมจึงส าคญั ส าคญัอยา่งไร และเก่ียวขอ้งกบัอะไรหรือใครบา้ง ตอนไหนและ
เม่ือไหร่ อยา่งไรก็ตามควรพยายามตั้งค  าถามใหไ้ด ้เพราะจะช่วยใหก้ารอ่านในขั้นต่อไปเป็นการอ่าน
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย และสามารถจบัประเด็นส าคญัไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ผดิพลาด 
  2.3 Read (R) คือการอ่านขอ้ความในบทเรียนหรือตอนนั้นๆ ซ ้ าอีกอย่างละเอียด 
และในขณะเดียวกนัก็คน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีไดต้ั้งไว ้ในขั้นน้ีจะเป็นการอ่านเพื่อจบัใจความ
และจบัประเด็นส าคญัๆ โดยแทจ้ริง ขณะท่ีก าลงัอ่านอยูถ่า้นึกค าถามไดอี้กก็อาจใช้วิธีจดบนัทึกไว้
ในท่ีวา่งริมหนา้หนงัสือก่อนแลว้ตั้งใจอ่านต่อไปจนกวา่จะไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 
  2.4 Record (R) ให้ผูเ้รียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ท่ีได้อ่านจากขั้นตอนท่ี 3 โดย
มุ่งเน้นจดบนัทึกในส่วนท่ีส าคญัและจ าเป็น โดยใช้ขอ้ความรัดกุม หรือย่อๆ ตามความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน 
  2.5 Recite (R) ให้ผูเ้รียนสรุปใจความส าคญั โดยพยายามใชภ้าษาของตนเอง ถา้ยงั
ไม่แน่ใจในบทใดหรือตอนใด ใหก้ลบัไปอ่านซ ้ าใหม่ 
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  2.6 Reflect (R) ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่านท่ีผูเ้รียนไดอ่้านแลว้แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีผูเ้รียนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งหรือมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้ง บางคร้ังอาจ
ขยายความส่ิงท่ีไดอ่้านโดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอ่านกบัความรู้เดิม โดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
 3. ขั้นสรุปและประเมินผล ผูส้อนจะตอ้งไม่ลืมว่าการส้ินสุดการเรียนรู้จะตอ้งมีการวดั
ประเมินผลวา่ผูเ้รียนไดค้วามรู้ตามจุดประสงคห์รือไม่ เป็นการประเมินความสามารถเพื่อน าผลมา
พฒันาผูเ้รียนและช่วยผูเ้รียนท่ีอ่อน โดยอธิบายเพิ่มเติม ใหแ้บบฝึกหดัมากข้ึน หรือส าหรับผูท่ี้เรียนดี
ก็อาจจะใหแ้บบฝึกเสริมใหมี้ทกัษะเพิ่มข้ึนอีกก็ได ้
 สุนทร อุตมหาราช (2547: 3) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใช ้SQ4R  มีขั้นตอนเร่ิมจาก
การใหน้กัเรียนไดอ่้านอยา่งคร่าวๆ (Survey) เพื่อส ารวจหาใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน จากนั้นจะ
เป็นการตั้งค  าถาม (Question) โดยเปล่ียนจากใจความ ส าคญัของเร่ืองเป็นค าถาม จากนั้นให้นกัเรียน
ไดอ่้านบทอ่านเพื่อหาค าตอบโดยละเอียด (Read) แลว้ให้นกัเรียน ไดจ้ดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ (Record) 
ต่อจากนั้นให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเล่าเร่ืองจากขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไว ้(Recite) และขั้นตอนสุดทา้ยให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นจากบทอ่านท่ีนกัเรียนไดอ่้าน (Reflect)  

พรนิภา บรรจงมณี (2548: 5) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของวิธีการสอนแบบSQ4R สรุปไดว้า่เป็น
วิธีการอ่านท่ีด าเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน โดยเร่ิมจาก ขั้นส ารวจเป็นขั้นแรกท่ีครูให้ผูเ้รียน
ส ารวจช่ือเร่ือง หวัเร่ือง และหวัขอ้ยอ่ยอยา่งคร่าวๆ ขั้นตั้งค  าถาม เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนตั้งค  าถามก่อนการ
อ่าน ท าใหก้ารอ่านมีจุดมุ่งหมาย ขั้นอ่านผูเ้รียนจะอ่านบทอ่านอยา่งละเอียดตั้งแต่ตน้จนจบ หลงัจาก
นั้นบนัทึกข้อความ ใจความหลักและข้อความท่ีส าคญั แล้วน าเขียนสรุปใจความส าคญั และน า
ความรู้ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยู ่
 สนญา พลีดี (2548: 10-11) ไดเ้สนอการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R วา่
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน หมายถึง ขั้นสร้างหรือเสนอส่ิงเร้าเพื่อให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียน
บทเรียนใหม่ 
 2. ขั้นสอน นกัเรียนศึกษาใบความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามขั้นตอน
การสอนดว้ยวธีิ SQ4R 
  2.1 Survey(S) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียน อ่านเน้ือหาในใบความรู้ ใบงาน หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ เพื่อหาใจความส าคญัของเร่ือง โดยใช้เวลาประมาณ 1-5 นาที หลงัจากนั้นครู
และนกัเรียนจะอภิปรายร่วมกนัถึงใจความส าคญัของเร่ืองแลว้ให้นกัเรียนเขียนลงในแบบบนัทึก
กิจกรรม SQ4R 
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  2.2 Question (Q) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนตั้งค  าถามจากการอ่านเน้ือหาในใบความรู้ 
ใบงาน หรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ ครูแนะน าเพิ่มเติมว่าควรเป็นค าถามปลายเปิดดว้ย เช่นใช้
ค  าถามประเภท ท าไม เพราะเหตุใด อยา่งไร ครูจะเป็นผูแ้นะน าในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาในการตั้ง
ค  าถาม สุ่มเลือกนกัเรียนแลว้ถามเก่ียวกบัค าถามท่ีนกัเรียนตั้งไว ้จากนั้นให้นกัเรียนคนอ่ืน ๆ แสดง
ความคิดเห็นร่วมกนัแลว้เขียนค าถามลงในแบบบนัทึกกิจกรรม SQ4R 
  2.3 Read (R) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนอ่านขอ้ความ ใบความรู้ ใบงาน หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้นั้นซ ้ าอย่างละเอียด เพื่อค้นหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีตั้ งไว ้หรือหาล าดับ
ขั้นตอนและวิธีการน าไปปฏิบติัการทดลอง โดยครูและนกัเรียนจะอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัค าตอบ 
หรือล าดบัขั้นตอนในการทดลองหลงัจากท่ีนกัเรียนอ่านเสร็จแลว้ 
  2.4 Record (R) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนท าการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการ
อ่านในขั้นตอนท่ี 3 โดยเป็นการเขียนค าตอบเพื่อตอบค าถามท่ีตั้งไวใ้นขั้นตอนท่ี 2 และมุ่งเน้นการ
จดบนัทึกในส่วนท่ีส าคญัและส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยใช้ขอ้ความอย่างรัดกุม หรือย่อตามความเขา้ใจของ
นกัเรียนเอง หรือเป็นการจดบนัทึกผลการทดลองจากการปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 
  2.5 Recite (R) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนเขียนแผนผงัความคิด (Mind Mapping) เพื่อ
สรุปใจความส าคญัของเร่ืองจากการอ่านใบความรู้ ใบงาน หรือเอกสารประกอบการทดลอง หรือ
เป็นการสรุปผลการทดลองจากการปฏิบติัการทดลองตามใบงาน 
  2.6 Reflect (R) หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการน า
ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนหรือจากการอ่านนั้นเช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ท่ีตนมีอยูเ่ดิมแลว้  
 3. ขั้นสรุปและประเมินผล หมายถึง ขั้นท่ีนกัเรียนร่วมกนัสรุปเพื่อตรวจสอบความรู้ ความ
เขา้ใจของตนเองจากการอ่าน 
 จากการศึกษาแนวคิดและการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์
ขั้นตอนของวธีิสอนแบบSQ4R ดงัน้ี 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน มีการกระตุน้ความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะ
อ่าน เช่น ใหดู้ภาพหรือวดิีทศัน์ท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน เกมทางการศึกษา การใชค้  าถาม 
 2. ขั้นสอน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความ 1) 
ให้นักเรียนส ารวจ (Survey-S) บทอ่าน และอ่านเน้ือเร่ืองอย่างคร่าว ๆ 2) นักเรียนตั้งค  าถาม 
(Question-Q) จากบทอ่าน 3) นกัเรียนอ่านบท อ่านอยา่งละเอียด (Read-R) และคน้หาค าตอบส าหรับ
ค าถามท่ีตั้งไว ้4) นกัเรียนจดบนัทึก (Record-R) ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านโดยบนัทึกตามความ
เข้าใจของตนเอง พร้อมจดบนัทึกค าตอบจากค าถามท่ีตั้ งไว ้5) ให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ 
(Recite-R) โดยใช้ภาษาของตนเอง 6) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน (Reflect-R) วิเคราะห์ 
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วิจารณ์บทอ่าน แสดงความคิดเห็น ครูจะทบทวนค าถามและค าตอบท่ีไดจ้ากบทอ่าน หากขอ้มูลท่ี
ส าคญัหายไปใหน้กัเรียนกลบัไปอ่านซ ้ า 
 3. ขั้นสรุป นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ทั้งดา้นเน้ือเร่ืองและวิธีการอ่าน ครู
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ดว้ยค าถาม 
  
ประโยชน์ของวธีิสอนแบบ  SQ4R   

เน่ืองดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R นั้นเป็นวิธีการท่ีมีล าดบัขั้นตอนชดัเจน จึงท าให้การอ่านท่ี
อ่านตามขั้นตอนของ SQ4R เกิดประสิทธิภาพ ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
วธีิสอนแบบ  SQ4R  ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2545: 290) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิ ธีสอนแบบ SQ4R ท าให้ผู ้เ รียนมี
ประสิทธิภาพในการอ่านท่ีดีกวา่การอ่านโดยไม่ตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้ จะท าให้การอ่านไม่มีจุดหมาย
ท่ีแน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน อ่านแล้วจะจบัจุดส าคญัหรืออ่านไปแล้วใช้จุดมุ่งหมาย
เหมือนกบัการเหวี่ยงแห ไม่รู้ว่าจบัอะไรไดอ้ะไรหรือไม่ แต่ถา้มีการใช้ค  าถามจะช่วยให้ผูเ้รียนได้
แนวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบเม่ือผูส้อนถาม ดงันั้นการใชค้  าถาม จึงเป็นแนวทางท่ีจะท า
ใหผู้เ้รียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีตั้งไว ้

 รัตนภณัฑ์ เลิศค าฟู (2547: 55 – 58) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็น
วิธีการสอนอ่านท่ีดี มีขั้นตอน เป็นระบบชดัเจน เป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นในแต่
ละขั้นตอนยังกระตุ้นให้ผู ้เ รียนได้ฝึกคิดตลอดเวลา กล้าแสดงความคิดเห็น ผู ้เ รียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน โดยเฉพาะการตั้งค  าถามนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย ท าให้
อ่านอยา่งมีขอบเขต ซ่ึงส่งผลใหอ่้านมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่การไม่ตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้ และวิธีสอน
แบบ SQ4R น้ีสามารถน าไปปรับใชก้บัการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได ้
 กานต์ธิดา  แกว้กาม(2556: 51-52) วิธีสอนแบบSQ4Rเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ขั้นตอนการสอนมีระบบท่ีชดัเจน เป็นวธีิการสอนท่ีช่วยฝึกทกัษะการคิด เพราะแต่ละขั้นตอน
ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นยงักระตุน้ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็น 
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ท่ีส าคญัวิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยท าให้การอ่านของผูเ้รียนเป็น
การอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถเก็บสาระส าคญั แนวคิด
ของเร่ือง ใจความส าคญัของเร่ืองได ้ท าใหก้ารอ่านของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
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 ธารทิพย ์แกว้เหล่ียม (2558, ออนไลน์) ไดเ้สนอความคิดเห็นในบทความออนไลน์เก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ  SQ4R  น้ีท  าให้ผูเ้รียนประสิทธิภาพในการอ่านดีกวา่
การอ่านโดยไม่ไดต้ั้งค  าถามเอาไวล่้วงหน้าจะท าให้การอ่านไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าตอ้งการ
อะไรหลงัการอ่านอ่านแลว้อาจจะจบัจุดส าคญัหรืออ่านไปแลว้ใชจุ้ดมุ่งหมายเหมือนกบัการเหวี่ยง
แหไม่รู้วา่จะจบัอะไรไดอ้ะไรหรือไม่แต่ถา้มีการใชค้  าถามจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้นวคิดจากค าถามและ
พยายามหาค าตอบเม่ือผูส้อนถาม ดงันั้นการใช้ค  าถามจึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตท่ีตั้งไว ้ แลว้จะท าใหเ้ขา้ใจดีข้ึน 
 สรุปไดว้า่ วิธีสอนแบบ  SQ4R  ช่วยพฒันาความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ไดดี้เน่ืองดว้ยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ดว้ยมีการตั้งค  าถามตามความสนใจของนกัเรียน
แต่ละคน ท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้จะท าให้การอ่านไม่มีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอนและช่วยใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบ ดงันั้นการใชค้  าถามจึงเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด ขั้นตอนต่างๆลว้นเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียน
เก็บสาระส าคญัไดร้วมถึงการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอีกดว้ย 
 สรุปไดว้า่วธีิสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีช่วยพฒันาความสามารถการอ่านอยา่ง
มีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้วางแผนการคิด ได้ฝึกใช้
ความคิดในระดบัสูงคือตั้งแต่การน าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าส่ือต่างๆไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 
 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรจัดกำรเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
 งำนวจัิยภำยในประเทศ  
 รัตนภณัฑ์ เลิศค าฟู (2547: 47-53) ไดศึ้กษาการใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่านจบั
ใจความส าคญั ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นแม่ก๊ะ 
และ 2) เพื่อศึกษาผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบา้นแม่ก๊ะ อ าเภอดอยสะเก็ต จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ การอ่านจบัใจความ
ส าคญัท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความส าคญั แบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์นกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง สามารถ
พฒันาความสามารถการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนไดดี้ข้ึนและ 2) ผลการใชแ้ผนการจดัการ
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เรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียน นักเรียนร้อยละ 75.00 ผ่านเกณฑ์ 60% และมีคะแนน
เฉล่ียของกลุ่มร้อยละ 62.08 นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในระดบัดีมาก นอกจากน้ีนกัเรียนส่วน
ใหญ่แสดงความพึงพอใจและตอ้งการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบ SQ4R อีก 
 สุนทร อุตมหาราช (2547: 85-90) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและความ
สนใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนแบบ SQ4R กบั
การสอนตามคู่มือครู โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยวิธีสอน แบบ SQ4R ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์80/80 2)ศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความ ดว้ยวิธีสอน
แบบ SQ4R 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจบัใจความ ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R 
ก่อน เรียนและหลงัเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R  กลุ่มตวัอย่างคือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวงัตะเคียนประชานุสรณ์อ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร
จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ 1)แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความ 
ดว้ยวิธี สอนแบบ SQ4R   2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านจบัใจความแบบวดั
ความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาไทยดว้ยวิธีสอน แบบ SQ4R  ผลการวิจยัพบวา่1) 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวธีิ SQ4R มีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัได้รับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ย
วธีิ SQ4R กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูมีความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 เมขลา ลือโสภา(2556: 107-116)ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านจบัใจความด้วยวิธีการสอน
แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ย
วิธีสอนแบบ SQ4R ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
การอ่านจบัใจความ ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีมีต่อการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนข้ีเหล็กเขียวไพรวลัยว์ิทยา ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 1 ห้องเรียน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่าน จบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ 
SQ4R จ  านวน 6 แผน 12 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านจบัใจความและ
แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ผลการวิจยั
พบว่า 1) แผนการจดัการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจบัใจความ ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.75/87.10 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ท่ีตั้งไว ้2) ค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ พฒันาการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.75 3) นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 
 กานตธิ์ดา  แกว้กาม (2556: 83-84) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กบัวิธีสอนแบบปกติ โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กบัวิธีสอนแบบปกติ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบั
ใจความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 3)
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดย
วีสอนแบบSQ4R กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนถาวรานุกูล 2 หอ้งเรียน ห้องเรียนละ 40 คน โดยเป็นกลุ่มทดลองเรียนดว้ย
วธีิสอนแบบSQ4R และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความโดยวิธีสอนแบบSQ4R แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบั
ใจความโดยวิธีสอนแบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านจบัใจความ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวีสอนแบบ SQ4R ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ โดยวธีิสอนแบบ SQ4R สูงกวา่แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 มยุรี นางาม (2556: 346) ไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด
ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด ก่อนเรียนและหลงั
เรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน 28 คน ซ่ึงก าลังเรียนในปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนบา้นโนนสวรรค์ อ าเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแผนการ
วจิยัแบบกลุ่มเดียวทดสอนก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีเรียน โดยการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด มี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด มีคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ความพึงพอใจของนกัเรียน
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R เสริมดว้ยแผนผงัความคิด ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
  เนตรนภิส ตนัเทอดทิตย ์(2557: 115-116) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน เร่ือง การอ่าน
จบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 ระหวา่งการสอน โดยใชชุ้ดส่ือ
ประสมกบัการสอนแบบ SQ4R โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาชุดส่ือประสมเร่ืองการอ่านจบั
ใจความ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดชันี ประสิทธิผลของชุดส่ือประสมเร่ืองการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย  ชุดส่ือประสมก่อนเรียนและหลงัเรียน 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยการ
สอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลงัเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด
วิเคราะห์ และทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนระหวา่งการสอนโดยใช ้ชุดส่ือประสมกบัการ
สอนแบบ SQ4R 6) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใชชุ้ดส่ือประสม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน 
ชุมชนวงัทอง จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้น การวิจยัไดแ้ก่ 1) ชุดส่ือประสมจ านวน 6 แผน 2) แผนการจดัการเรียนรู้การ
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สอนแบบ SQ4R จ านวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก
จ านวน 30 ขอ้ 4) แบบวดัการคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้5) แบบวดัทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยชุดส่ือประสมเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย 
Hotelling T2 Dependent Samples, The Wilcoxon Signed Ranks Test, The Mann-Whitney U Test 
และ t-test Independent Samples ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1. ประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เร่ือง
การอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 
82.25/80.83 2. ดชันีประสิทธิผลของชุดส่ือประสมเร่ืองการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.55 แสดงว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมมี
ความกา้วหนา้ในการ เรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 55.42 3. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและ หลงัเรียนแตกต่างกนั โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ ก่อน เรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั โดยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 5. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสม และการสอนแบบ 
SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมมีการคิดวิเคราะห์ สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบ SQ4R 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีทกัษะการอ่าน จบัใจความสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการ
สอนแบบ SQ4R อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    6. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 
 งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 แวนเตอร์ และคูเปอร์ (Wander and Cooper, 1996) ศึกษาผลการใชก้ลวิธีการเรียนโดยใช ้
SQ4R ส าหรับการอ่านต าราเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ไดเ้ปรียบเทียบนกัเรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียน
แบบปกติ กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ3R และกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ4R ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีเรียน
โดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัคือ นกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยวธีิ SQ4R มีคะแนนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกลวิธี SQ3R แต่ทั้ง 2 วิธีมีความเหมาะสมกบัการ
สอนอ่าน 
 แบรดชอว ์(Bradshaw, 1998) ศึกษาผลของการใชว้ิธีสอนแบบการสร้างเร่ืองใหม่ และการ
สอนแบบ SQ4R เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจต าราเรียนของนักเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัชุมชน โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบก่ึง
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ทดลอง ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ผล
การศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 เกธ ชาบนั และฮาไล (Ghaith,Shaaban and Halal, 2000)ไดศึ้กษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของเทคนิคท่ีส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านกบัผูเ้รียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงท่ีเป็นชาวอาหรับ
ทั้งหมด 45 คน ผูเ้รียนไดรั้บเทคนิคการสอนความเขา้ใจในการอ่านทั้งหมด 3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ 
อาร์ (SQ4R) ดี ดาร์ ที เอ (DRTA) และ พี อาร์ อี พี (PreP) ผลการวิจยัพบวา่ เทคนิค เอส คิว โฟร์ 
อาร์ เป็นเทคนิคการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
 แซมส์ (Same, 2003: 57-65) ไดศึ้กษาวิธีสอนไวยากรณ์เพื่อให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์และ
เขียนอธิบายได้ โดยให้นกัเรียนวิเคราะห์ประโยคผ่านกระบวนการตั้งค  าถามเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของประโยคให้ชดัเจน ผลการทดลองพบวา่ การสอนดว้ยวิธีน้ีท  า
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เพิ่มข้ึน และนักเรียนสามารถเขียนอธิบายเป็น
ขั้นตอนในรูปของแผนภาพได้ ซ่ึงแผนภาพจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีข้ึนเพราะ
แผนภาพจะช่วยใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยต่างๆในประโยคได้
ชดัเจนข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้นกัเรียนขยายประโยค และเช่ือมโยงความคิดในประโยคหลกัให้เขา้กบั
ประโยคยอ่ยต่างๆได ้
 คริตินา เฮดเบิร์ก (Kritina Hedberg, 2005)ไดศึ้กษาความสามารถความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค SQ4R กบัผูเ้รียนในระดบัชั้นประถม 3 คน ผลการวจิบัพบวา่ ผูเ้รียนทั้ง 3
คน มีความสามารถในการอ่านท่ีสูงข้ึน มีการใช้ทกัษะและกระบวนการคิดในการอ่าน โดยการตั้ง
ค  าถาม ผูเ้รียนสามารถจ ารายละเอียดและบทเรียนไดม้ากข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
SQ4R เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
 ไมเนอร์ (Miner, 2005) ศึกษาวิธีการอ่านดว้ยวิธี SQ4R ท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นคู่และฝึกอ่านเป็น
รายบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัการฝึกสูงกวา่ก่อน
การฝึกอ่านดว้ยวธีิ SQ4R  
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R ขา้งตน้จะเห็น
ไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีสามารถพฒันาความสามารถ
ในการอ่านของผูเ้รียนทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเป็นวิธีการสอนอ่านท่ีดีมีขั้นตอนเป็น
ระบบชัดเจน เป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วย
ตนเอง นอกจากนั้นในแต่ละขั้นตอนยงักระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดตลอดเวลา กล้าแสดงความ
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คิดเห็น นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R พบวา่ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ผูอ่้านสามารถสรุป
สาระของเร่ืองได ้แยกแยะขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็นได ้วิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า ประเมินความ
น่าเช่ือถือของของเร่ืองไดดี้ ช่วยใหผู้อ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองจากท่ีอ่านเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่าน
ไดร้วดเร็ว จดจ าเร่ืองตลอดจนสามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในดา้นการเรียนสูงข้ึน จากประโยชน์ของวิธีสอนแบบ SQ4R ท่ีไดส้รุปมานั้น 
ผูว้ิจยัจึงได้เลือกใช้วิธีน้ีในการแก้ไขปัญหาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะโดยการใชแ้บบการพฒันาความสามารถการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยม-  
ศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.พฒันาความสามารถการอ่านอยา่ง
มีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบSQ4R 2.ศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบSQ4R กลุ่ม-
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8 โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม มี
นกัเรียนจ านวน 46 คน เป็นการวจิยัก่อนทดลอง (Pre-Experimental design) โดยใชแ้บบแผนการ
วจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest - Posttest Design) 
 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอ
เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 12 ห้องเรียน มีนักเรียน
จ านวน 507 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง  
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้า
โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แลว้จบัสลากได้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8  มีนกัเรียนจ านวน 46 คน  
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
     ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R  
     ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1.ความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
         2.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบSQ4R 
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 4. เน้ือหา 
     ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเน้ือหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 โดย เน้ือหาท่ีใช้สอนเป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท.1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน และพิจารณา
ตวัช้ีวดัในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตวัช้ีวดัท่ี ม.3/2 ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนยั ม.3/3 ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเร่ืองท่ี
อ่าน ม.3/4 อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ย่อความและรายงาน ม.3/5 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดดี้ข้ึน  
ม.3/6 ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน    ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความ
คิดเห็นโต้แยง้เก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน    โดยบทอ่านท่ีน ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ได้แก่ โฆษณา  
บทความ  และเร่ืองสั้น  
 
 5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
     ผูว้จิยัทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 9 คาบ คาบละ 50 นาที 
 

6. แบบแผนการวจิยั 
    การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) ด าเนินการตามแบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มท่ีศึกษาเพียงกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนการทดลองและการทดสอบ
หลงัการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2549: 144) ซ่ึงมีลกัษณะ
การทดลองดงัน้ี 
 

    Pretest                  Treatment                    Posttest 
              T1  X  T2 

 
   T1   =    การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
   X   =    การจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
   T2   =    การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
     1.1   แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
     1.2   แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
          1.3   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวธีิ 
สอนแบบSQ4R 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

    2.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิธีสอนแบบ 
SQ4R มีขั้นตอน ดงัน้ี 

            2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

            2.1.2 วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา เน้ือหาของการอ่าน อย่างมี
วจิารณญาณ เพื่อน าไปจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบSQ4R 
             2.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อเป็นแนว
ทางการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จากต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
             2.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R เร่ืองการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ จ านวน 6  แผน โดยให้นักเรียนเรียนจากตวับทอ่านท่ีเป็น โฆษณา จ านวน 2 แผน 
บทความ 2 แผน และเร่ืองสั้น 2 แผน รวมเวลาเรียนทั้งหมด 9 คาบ โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี4  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 

SQ4R หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

แผนที่ ช่ือแผน ตัวบทอ่ำน จ ำนวนคำบ 
1-2 
3-4 
5-6 

การอ่านโฆษณาอยา่งมีวจิารญาณ 
การอ่านบทความอยา่งมีวจิารญาณ 
การอ่านเร่ืองสั้นอยา่งมีวิจารญาณ 

โฆษณา 
บทความ 
เร่ืองสั้น 

3 
3 
3 

 
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ มีล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
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    1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อ
เช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่าน เช่น ให้ดูภาพ อ่านบตัรค า หรือวีดิทศัน์ท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน เกม
ทางการศึกษา การใชค้  าถาม 
    2. ขั้ นสอน  เ ป็ นก า รจัด กิ จกรรมกา ร เ รี ยน รู้ เ พื่ อพัฒน า
ความสามารถ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยมี 6 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 1) นกัเรียนส ารวจ (S : Survey) 
บทอ่าน และอ่านเน้ือเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ 2) นกัเรียนตั้งค  าถาม (Q : Question) จากบทอ่านตามความ
สนใจ 3) นกัเรียนอ่านบทอ่านอยา่งละเอียด (Read – R) และคน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีตั้งไว ้4) 
นกัเรียนจดบนัทึก (Record – R) ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านโดยบนัทึกตามความเขา้ใจของตนเอง 
พร้อมจดบนัทึกค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว ้5) นกัเรียนสรุปใจความส าคญั (Recite – R) โดยใชภ้าษา
ของตนเอง และ 6) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน (Reflect – R) วิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่านพร้อม
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ครูทบทวนค าถามและ
ค าตอบท่ีไดจ้ากบทอ่าน หากขอ้มูลท่ีส าคญัหายไปใหน้กัเรียนกลบัไปอ่านซ ้ า  
    3. ขั้นสรุป นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ทั้งดา้นเน้ือ
เร่ืองและวธีิการอ่าน ครูตรวจสอบผลการเรียนรู้ดว้ยค าถาม 
   2.1.5 น าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งของจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม และการวดัประเมินผล  
   2.1.6 น าเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแกไ้ขแลว้ต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนภาษาไทยจ านวน 2 ท่านและ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลจ านวน1 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยใช้เกณฑ์ก าหนด
คะแนนความคิดเห็นของพวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2543: 117) ดงัน้ี 
 คะแนน + 1 แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 คะแนน    0  ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 คะแนน  -1   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
จากนั้นค านวณหาค่า IOC จากสูตร 

     IOC =
N

R  

  IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้กบัวตัถุประสงค ์ 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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  บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป จึงจะยอมรับได ้
ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00  
   2.1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดย
ปรับใบความรู้ในทุกแผนให้มีเน้ือหาน้อยลง เน่ืองจากเน้ือหาในใบความรู้มีมากเกินไป อาจท าให้
นกัเรียนรู้สึกเบ่ือ 
   2.1.8  เม่ือได้แผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ SQ4R แล้วน า
แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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แผนภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R เร่ืองการอ่าน  

อยา่งมีวจิารณญาณ 

ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบายรายวชิา และเน้ือหา 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 

ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ผา่นเกณฑ ์

ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามวธีิสอนแบบ SQ4R 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ปรับปรุง 
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  2.3 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
   2.3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2.3.2  วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา และเน้ือหาการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
   2.3.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยจ าแนกตามประเภทบทอ่าน 
   2.3.4 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวคิดของบลูม โดยการ
ก าหนดค่าน ้าหนกัจ านวนขอ้ทดสอบท่ีจะใชใ้นการสร้างแบบทดสอบตามแผนการจดัการเรียนรู้และ 
การวดัความรู้ในระดบัต่างๆ ตามจ านวนดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5 จ  านวนขอ้สอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

                  วตัถุประสงค ์
 
ประเภทบทอ่าน คว

าม
จ า

 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
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ช ้

วเิค
รา
ะห์

 

สัง
เคร

าะ
ห์ 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

ขอ้ 

โฆษณา - - 1 2 2 1 6 
บทความ - 1 1 2 2 1 7 
เร่ืองสั้น - 2 1 2 1 1 7 
รวมจ านวนขอ้ 0 3 3 6 5 3 20 

 
   2.3.5 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
แบบปรนัย 4 ตวัเลือก ท่ีแต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว ให้ครอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบบั จ านวน 30 ขอ้ 
   2.3.6 น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความยากง่ายของเน้ือหา  
   2.3.7 น าแบบทดสอบท่ีแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล 1 ท่าน ตรวจความเหมาะสมของ
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ภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความ
คิดเห็นของพวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2543: 117) ดงัน้ี 
  คะแนน + 1 แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
  คะแนน  0   ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
  คะแนน  -1  แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามขอ้นั้นไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นั้น 
   จากนั้ นบันทึกผลการพิจารณาของผู ้เ ช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึน
ไป จึงจะยอมรับได ้ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 
   2.3.8 น าแบบทดสอบท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะท่ีผ่านการเรียนเร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
มาแลว้จ านวน 40 คน 
   2.3.9 ตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยให้คะแนนขอ้ท่ีถูก ขอ้ละ 1 คะแนน ขอ้ท่ีผิดหรือไม่ไดต้อบให้ 0 คะแนน น ามาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.22 
– 0.70 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.25 – 0.45 โดยเลือกขอ้สอบมาใชจ้  านวน 20 ขอ้ 
   2.3.10 หาค่ าความเ ช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จากสูตร KR – 20 ของคูเดอร์และ ริชาร์ตสัน (Kuder and 
Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 
   2.3.11 น าแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีได้
น ามาจดัท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเดียวกนัแต่สลบัขอ้และ
สลบัตวัเลือก 
   2.3.12 น าแบบทดสอบมาใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง   
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แผนภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ศึกษารายละเอียดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

น าแบบทดสอบไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยหาค่าความสอดคลอ้ง IOC 

ผา่นเกณฑ ์

น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) 

น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

ปรับปรุง 

คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑแ์ละตรงตามเน้ือหากบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้20 ขอ้ 

น าแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณท่ีไดน้ ามาจดัท าเป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนัแต่สลบัขอ้และสลบัตวัเลือก 

น าแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์และ ริชาร์ตสัน 
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  2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการการจดัการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบ SQ4R ผูว้จิยัด าเนินการสร้าง ดงัน้ี  
   2.2.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.2.3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการการจดัการ
เรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 3 ดา้น คือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ  ลิเคิร์ท (Likert) จ  านวน 10 ขอ้ 
ดงัน้ี 
   เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหร้ะดบัคะแนน  5 
   เห็นดว้ยมาก  ใหร้ะดบัคะแนน  4 
   เห็นดว้ยปานกลาง ใหร้ะดบัคะแนน  3 
   เห็นดว้ยนอ้ย  ใหร้ะดบัคะแนน  2 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหร้ะดบัคะแนน  1 
 
  เกณฑก์ารใหค้วามหมายของค่าเฉล่ีย ก าหนดตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2541: 161) 
ดงัน้ี 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   2.2.3.4  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้ นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   2.2.3.5 เสนอแบบสอบถามความคิด เ ห็นต่อผู ้เ ช่ี ย วชาญ 3 ท่ าน 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทยจ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลจ านวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการถาม 
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 ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน (พวงรัตน์  ทวรัีตน์ 2543: 117) ดงัน้ี 
  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามขอ้นั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
   โดยค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ระหว่างองค์ประกอบของแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเท่ากบั 1.00 
   2.2.3.6   น าแบบสอบถามท่ีไดแ้กไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นทดลอง 
     1.1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 หอ้งเรียน โดยจบัสลากไดน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3/8 มีนกัเรียนจ านวน 46 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
     1.3 ผูว้ิจยัด าเนินการสอนกลุ่มตวัอย่าง ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ใช้เวลา 3  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 9 
คาบ 
     1.4 ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) กบักลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากเสร็จส้ินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีก าหนด โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียนแต่สลบัขอ้ และสลบัตวัเลือก 
     1.5 กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการการจดัการเรียนรู้
โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
  2. ขั้นหลังกำรทดลอง 
     2.1 น าผลจากการทดสอบก่อน – หลงั การทดลอง มาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
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ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยใช้
สถิติ ดงัน้ี 
     1.1 การหาความยากง่าย 
     1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก 
     1.3 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยใช้สูตรของคูเดอร์
และ ริชาร์ดสัน Kuder and  Richardson Formular 20 (KR – 20)  
     1.4 การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบท่ี
ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ แล้วใช้การหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใชสู้ตรของโรวเินลลีและแฮมเบลตนั (Rowineli and Hambleton, 1997)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลของคะแนนความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 
SQ4R ใชค้่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( t-test dependent samples)  
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บทที ่4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  การวิจัยเร่ือง "การพฒันาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบ SQ4R 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 
SQ4R กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8 โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดั
นครปฐม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 มีนักเรียนจ านวน 46 คน ท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ เ ร่ืองการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบSQ4R  ทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ และกลุ่มตวัอยา่ง
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R  
หลงัจากการศึกษา ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 

  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยวธีิสอนแบบSQ4R 

ตอนที่  1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีที ่3 ก่อนและหลงักำรจัดกำรเรียนรู้ โดยวธีิสอนแบบ SQ4R  

 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้น 
   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยวธีิสอนแบบ SQ4R  

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X̅ S.D. t P 
การทดสอบก่อนเรียน 46 20 9.54 2.73 10.11* 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 46 20 12.11 1.99  
 *P<.05 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยวธีิสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตอบจุดประสงคแ์ละขอ้ค าถามในการวจิยั โดยค่าเฉล่ีย
คะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการจดัการเรียนรู้ (X̅ = 12.11 , S.D. = 
1.99) สูงกวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณก่อนการจดัการเรียนรู้          
(X̅ = 9.54, S.D. = 2.73)   
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบSQ4R รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอน 
   แบบ SQ4R 

ขอ้ท่ี รายการท่ีแสดงความคิดเห็น X̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ล าดบั
ท่ี 

ด้ำนกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่

สับสน 
4.13 0.65 มาก 3 

2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบติัตามขั้นตอนได ้
ไม่ยากเกินไป 

4.04 0.63 มาก 4 

3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน
คิดวิ เคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุก
ขั้นตอน 

4.46 0.66 มาก 1 

4 การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถาม
และตอบค าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ได ้

4.39 0.74 มาก 2 
 

รวมด้ำนกจิกรรมกำรเรียนรู้ 4.30 0.62 มำก 1 
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ข้อที่ รำยกำรทีแ่สดงควำมคิดเห็น �̅� S.D. 
ระดับควำม
คิดเห็น 

ล ำดับ
ที่ 

ด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
5 นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
3.61 0.75 มาก 3 

6 การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี มี
การช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

3.91 0.84 มาก 2 

7 นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งเพื่อน 

4.33 0.70 มาก 1 

รวมด้ำนบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 3.94 0.71 มำก 3 

ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรเรียนรู้ 
8 นักเรียนได้พฒันาความสามารถด้านการอ่าน

และมีเป้าหมายในการอ่าน 
4.33 0.70 มาก 1 

9 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียน
มากข้ึน 

4.11 0.64 มาก 3 

10 นักเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในวิชา
อ่ืนได ้

4.22 0.70 มาก 2 

รวมด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรเรียนรู้ 4.21 0.65 มำก 2 

รวมทุกด้ำน 4.15 0.64 มำก 
 

จากตารางท่ี 7  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบ SQ4Rในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.15 , S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมระดบั มาก (X̅ = 4.30 , 
S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า วิธีสอนแบบSQ4R เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนในระดบัมาก เป็นล าดบัแรก (X̅ 
= 4.46 , S.D. = 0.66)  การจดัการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ไดใ้นระดบัมากเป็นล าดบัรองลงมา (X̅ = 4.39, S.D. = 0.74)    และการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ไม่ยากเกินไปในระดบัมาก เป็นล าดบัสุดทา้ย  (X̅ = 4.04 , S.D. = 0.63) 
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ล าดบัท่ี 2 ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้  นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวม
ระดบั มาก (X̅ = 4.21 , S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านและมีเป้าหมายในการอ่านในระดบัมากเป็นล าดบัแรก (X̅ = 4.33 , S.D. = 0.70) นกัเรียน
สามารถน ากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและในวิชาอ่ืนไดใ้นระดบั
มาก เป็นล าดบัรองลงมา  (X̅ = 4.22 , S.D. = 0.70) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมาก
ข้ึนในระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย  (X̅ = 4.11 , S.D. = 0.64)   

ล าดบัสุดทา้ยคือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนแสดงความคิดเห็นในภาพรวมระดบั 
มาก (X̅ = 3.94 , S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนในระดบัมากเป็นล าดบัแรก (X̅ = 4.33 , S.D. = 0.70) การ
จดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม ในระดบัมากเป็นล าดบัต่อมา 
(X̅ = 3.91 , S.D. = 0.84) และนกัเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยวิธีสอน
แบบ SQ4Rในระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย  (X̅ = 3.61 , S.D. = 0.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
บทที ่5 

สรุปผลกำรวจัิย กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
  งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R  มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาความสามารถการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 2) 
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 1 ห้องเรียน 
คือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/8 มีนกัเรียนจ านวน 46 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การพฒันาความสามารถการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R    แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัย 
จ านวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.22 – 0.70 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.25 – 
0.45   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (One Group Pretest - Posttest Design) ใชก้าร
วเิคราะห์คะแนนเปรียบเทียบความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R  ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ ค่าเฉล่ีย (X̅), ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t – test dependent) และวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  
สรุปผลกำรวจัิย 
  ผลการวจิยั เร่ือง การพฒันาความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R  สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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  1. ความสามารถการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดย
วธีิสอนแบบ SQ4R  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ4R 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 2 และดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 
กำรอภิปรำยผล 
  การวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R  อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
  1. ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดย
วิธีสอนแบบ SQ4R  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเพราะการใชว้ิธีสอนแบบ SQ4Rในขั้นสอน ช่วยให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพราะมีล าดบัในการฝึกคิดพิจารณาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน โดยเร่ิมจากง่าย
ไปหายาก ดงัน้ี 1) เร่ิมจากขั้นแรกคือการอ่านตวับทอย่างคร่าวๆ (Survey)  ขั้นน้ีท าให้นักเรียน
มองเห็นภาพรวมและขอบเขตของเร่ืองราววา่กล่าวถึงส่ิงใด   2) ฝึกตั้งค  าถามจากบทอ่าน (Question) 
ซ่ึงครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค  าถามตามความสนใจของนักเรียนเอง ซ่ึงอาจจะเป็นค าถามท่ีมี
ค าตอบในตวับทหรือไม่มีก็ได ้โดยครูแนะน าให้ใชค้  าถามประเภทปลายเปิด ท่ีมกัข้ึนตน้ดว้ยเพราะ
เหตุใด ท าไม อย่างไร เพื่อให้นกัเรียนสามารถตอบโดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัได ้ซ่ึงความ
คิดเห็นนั้นจะมีน ้ าหนกัน่าเช่ือถือหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการให้เหตุผลในการสนบัสนุนความคิดเห็นของ
นกัเรียนและการตั้งค  าถามยงัเป็นการใหน้กัเรียนมีเป้าหมายหรือมีแนวทางในการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545:290) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ SQ4R สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ4R ท าใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพ
ในการอ่านท่ีดีกวา่การอ่านโดยไม่ตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้ จะท าให้การอ่านไม่มีจุดหมายท่ีแน่นอนว่า
ตอ้งการอะไรหลงัการอ่าน อ่านแลว้จะจบัจุดส าคญัหรืออ่านไปแลว้ใช้จุดมุ่งหมายเหมือนกบัการ
เหวี่ยงแห ไม่รู้ว่าจบัอะไรได้อะไรหรือไม่ แต่ถ้ามีการใช้ค  าถามจะช่วยให้ผูเ้รียนได้แนวคิดจาก
ค าถามและพยายามหาค าตอบเม่ือผูส้อนถาม ดังนั้นการใช้ค  าถามในขั้นท่ี 2 (Question) จึงเป็น
แนวทางท่ีจะท าใหผู้เ้รียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีตั้งไว ้มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่
วธีิสอนแบบ SQ4R มีขั้นตอนของการตั้งค  าถาม ซ่ึงการตั้งค  าถามนั้นสามารถระบุระดบัของความคิด
ได้ว่า จะตั้งค  าถามท่ีถามถึงความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือถึงขั้น
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ประเมินค่า ขั้นของการตั้งค  าถามนั้นนบัเป็นขั้นท่ีส าคญัมากดงัเช่นท่ีศุภิษฐา  เจียรกุล (2546: 45-46) 
ได้เสนอแนะการใช้ค  าถามเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้ในระดบัต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่า
ระดบัการตั้งค  าถามจะน าไปสู่การคิดในระดบัท่ีต่างกนั เร่ิมจากการตั้งค  าถามในระดบัเบ้ืองตน้จะ
สะทอ้นค าตอบประเภทความรู้ความจ า จนถึงระดบัค าถามท่ีให้ผูอ่้านประเมินค่า หรือตดัสินคุณค่า
บทอ่าน ดงันั้นขั้นของการตั้งค  าถามจึงมีส่วนส าคญัมาก สรุปได้ดงัน้ี 1. ด้านความรู้ ใช้ค  าถามท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนบอกส่ิงท่ีรู้ เช่น ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร เทียบไดก้บัขั้น Survey 2. ดา้นความ
เขา้ใจ ใชค้  าถามท่ีผูเ้รียนไดคิ้ดแปลความหมาย ตีความ ขยายความ เช่น ยกตวัอยา่ง อธิบาย เทียบได้
กบัขั้น Question 3. ดา้นการน าไปใช ้ใชค้  าถามท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 
หรือสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย เช่นให้พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เทียบไดก้บัขั้น Question-Read-Record 
4. ดา้นการวิเคราะห์ ใช้ค  าถามท่ีให้ผูเ้รียนไดแ้ยกแยะ จ าแนก เช่น จ าแนกเร่ืองราว บอกประเด็น
ส าคญั บอกความสัมพนัธ์ เทียบไดก้บัขั้น Record-Recite 5. ดา้นการสังเคราะห์  ใชค้  าถามหรือค าท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนประมวลสาระความรู้หรือเร่ืองราวต่างๆ ข้ึนเป็นเร่ืองใหม่ เช่น สร้าง ท า พฒันา 
ออกแบบ เทียบไดก้บัขั้น Record-Recite และ 6. ดา้นการประเมินค่า ใชค้  าถามท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียน
ประเมินเร่ืองราวหรือขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและให้แสดงเหตุผลประกอบ เช่น วิจารณ์ พิจารณา
ตดัสิน เปรียบเทียบ เทียบไดก้บัขั้น Reflect ซ่ึงการตั้งค  าถามเป็นขั้นตอนท่ีเป็นแนวทางท่ีจะท าให้
นกัเรียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีตั้งไว ้และมีแรงจูงใจในการหาค าตอบท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้ โดนค าถาม
แต่ละขอ้นั้นเป็นค าถามท่ีต่างกนัเพราะนกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถ ความสนใจท่ีแตกต่างกนั  
วิธีสอนแบบSQ4Rเป็นวิธีการสอนการอ่านท่ีใช้ทกัษะการอ่านตั้งแต่ระดับ การอ่านจบัใจความ
ส าคญัจนถึง การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและยงัตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน
อีกดว้ย 3)ขั้นต่อมาคือให้นกัเรียนกลบัไปอ่านตวับทอีกคร้ังอยา่งละเอียดเพื่อหาค าตอบของค าถาม
ท่ีตั้งไว ้(Read) ซ่ึงนกัเรียนจะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายเน่ืองจากเป็นการคน้หาค าตอบท่ีตนเองตั้งข้ึนมา และ
เพิ่มความทา้ทายของการคน้หาค าตอบดว้ยการให้หาค าตอบให้ค  าถามของเพื่อนคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน 
ซ่ึงระดบัความยากในการตั้งและตอบค าถามจะเพิ่มข้ึนตามประเภทบทอ่านท่ีผูว้ิจยัก าหนด โดยเร่ิม
จากการอ่านโฆษณาอยา่งมีวจิารณญาณ แลว้เปล่ียนตวับทเป็นบทความและเร่ืองสั้นตามล าดบั 4)ขั้น
ต่อมาคือ(Record)ให้นักเรียนจดบนัทึกขอ้มูล ความรู้จากตวับทด้วยภาษาของตนเอง นบัเป็นการ
ทบทวนความเขา้ใจอีกคร้ัง 5) (Recite) คือการท่ีให้นกัเรียนสรุปความเขา้ใจดว้ยภาษาของตนเอง 
โดยขอ้มูลนั้นจะสะทอ้นความรู้ท่ีสังเคราะห์ผ่านมุมมองของนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้ว 
นกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึนหลงัจากการเขียนบนัทึกความรู้ในขั้นท่ี 4 และ 6) สุดทา้ยคือการ
สะทอ้นความคิดโดยการร่วมกนัสรุป อภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านอยา่งเป็นขั้นตอนนั้นสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง (Reflect) ซ่ึงนกัเรียนจะไดร่้วมกนัอภิปราย แสดง
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ความคิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยใชเ้หตุผลประกอบความคิดนั้นๆ ซ่ึงความคิดแต่ละความคิดจะ
น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการให้เหตุผลสนบัสนุน ซ่ึงในขั้นสุดทา้ยน้ีเป็นขั้นตอนของการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R ท่ีพฒันาข้ึนโดยวอลเตอร์ พอค Walter Pauk, 1984 (อา้งถึงใน
กานตธิ์ดา  แกว้กาม, 2556: 5)เพิ่มมาจาก SQ3R ของโรบินสัน (Robinson, F.P, 1970 อา้งถึงใน    
พิรุณเทพ  เพชรบุรี,2559: 147) โดยขั้นการสะทอ้นกลบัท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ีเป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้นกัเรียน
ไดฝึ้กการอ่านอย่างมีวิจารณญาณยิ่งข้ึน เพราะการสะทอ้นกลบัเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนฝึกคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าโดยการให้เหตุผลท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้มาสนับสนุน
นัน่เอง 

ในแต่ละขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R นั้ นครอบคลุมพฤติกรรมการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณซ่ึงฮิลแมน(Heilman, 1967: 42)ไดเ้สนอความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ไวด้งัต่อไปน้ี 1.จ าแนกประเภทของงานเขียนได้ (Survey) 2.ความสามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้คิดเห็น (Question-Read) 3. ความสามารถอธิบายของค าศพัทส์ านวนอุปมา(Read-
Record-Recite) 4.การตดัสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผดิ (Recite) 5.การบอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียน (Recite) 
6.การจบัแนวความคิดหลกั (Recite) 7.การจบัน ้ าเสียงหรือความรู้สึกของผูเ้ขียน(Recite)    8.การ
บอกโครงเร่ืองหรือสรุปเร่ือง (Record) 9.การประเมินคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่าน (Reflect)  ซ่ึงในแต่ละ
ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคล้องกบัรูบิน (Rubin, 1990: 132) ท่ีกล่าวถึงความสามารถทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณว่า คือความสามารถในการจบัใจความส าคญั การตีความ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลรวมถึงความสามารถในการจ าแนกขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็น และการจ าแนก
ความแตกต่างระหวา่งเร่ืองสมมุติและเร่ืองจริง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ รัตนภณัฑ ์
เลิศค าฟู (2547: 55 – 58) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีดี มี
ขั้นตอน เป็นระบบชัดเจน เป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดว้ยตนเอง ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นในแต่ละขั้นตอนยงั
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดตลอดเวลา กลา้แสดงความคิดเห็น ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  
อีกทั้งยงัมีผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆได้ทดลองใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กบัวิชาต่างๆทั้งภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย รวมถึงสอนนักเรียนในช่วงอายุต่างๆและผลการวิจยัได้ออกมาในทิศทางเดียวกนัคือ
สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณได ้ดงัเช่นรัตนภณัฑ์ เลิศค าฟู (2547: 47-
53) ได้ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่านจบัใจความส าคญั ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัเรียนไดดี้ข้ึน 
และ 2) ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียน นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
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เรียนในระดบัดีมาก นกัเรียนส่วนใหญ่แสดงความพึงพอใจและตอ้งการเรียนดว้ยวธีิสอนแบบ SQ4R 
อีก  สอดคล้องกับเมขลา ลือโสภา (2555:107-116) ได้ศึกษาการพฒันาการอ่านจบัใจความด้วย
วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) 
แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.75/87.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้2)  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้ง
กบักานตธิ์ดา  แกว้กาม (2556: 83-84) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบSQ4R สูงกวา่แบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลสัมฤทธ์ิ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

อีกทั้งยงัมีผลการวิจยัจากต่างประเทศท่ียืนยนัผลการใช้วิธีสอนแบบSQ4Rในการพฒันา
ทกัษะการอ่านดงัน้ี แวนเตอร์ และคูเปอร์ (Wander and Cooper (1996))ศึกษาผลการใชก้ลวิธีการ
เรียนโดยใช ้SQ4R ส าหรับการอ่านต าราเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ไดเ้ปรียบเทียบนกัเรียนระหวา่ง
กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ3R และกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ4R ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มท่ีเรียนโดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัคือ 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธี SQ4R มีคะแนนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกลวิธี SQ3R แต่ทั้ง 2 วิธีมีความ
เหมาะสมกบัการสอนอ่าน  ซ่ึงวิธีสอนแบบSQ4R นั้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ไม่จ  าเป็นจะตอ้งใช้แต่การเรียนรู้การอ่านเฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้น สามารถ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษและวิทยาศาสตร์ไดด้งัเช่นผลการวิจยัของเกธ ชาบนั 
และฮาไล (Ghaith, Shaaban and Halal (2000)) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคท่ี
ส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านกบัผูเ้รียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงท่ีเป็นชาวอาหรับทั้งหมด 45 คน 
ผูเ้รียนเรียนโดยเทคนิคการสอนความเขา้ใจในการอ่านทั้งหมด 3 วิธี คือ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ดี 
ดาร์ ที เอ (DRTA) และ พี อาร์ อี พี (PreP) ผลการวิจยัพบวา่ เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ เป็นเทคนิค
การอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดและไมเนอร์ Miner (2005) ศึกษาวิธีการอ่านดว้ย
วิธี SQ4R ท่ีมีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอ่าน
ดว้ยวธีิ SQ4R 
 สรุปไดว้า่ วิธีสอนแบบ  SQ4R  ช่วยพฒันาความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ
ไดดี้เน่ืองดว้ยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ดว้ยมีการตั้งค  าถามตามความสนใจของนกัเรียน



65 
 

แต่ละคน ท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามไวล่้วงหน้าจะท าให้การอ่าน มีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอนและช่วยใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดจากค าถามและพยายามหาค าตอบ ดงันั้นการใชค้  าถามจึงเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียนอ่านอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด ขั้นตอนต่างๆลว้นเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียน
เก็บสาระส าคญัไดร้วมถึงการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย ดงัท่ีกานตธิ์ดา  แกว้กาม (2556: 51-
52) ไดก้ล่าววา่ วธีิสอนแบบ SQ4R เป็นวธีิการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ขั้นตอนการสอนมีระบบ
ท่ีชดัเจน เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยฝึกทกัษะการคิด เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ นอกจากนั้นยงักระตุน้ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็น และมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน ท่ีส าคญัวิธีสอนแบบ SQ4R ช่วยท าให้การอ่านของผูเ้รียนเป็นการอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมาย มี
ขอบเขต ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถเก็บสาระส าคญั แนวคิดของเร่ือง ใจความส าคญั
ของเร่ืองได้ ท าให้การอ่านของผู ้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ความสามารถการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ
SQ4R ของผูว้จิยัในคร้ังน้ีไดอ้อกมาสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวิธีSQ4R โดยภาพรวม นักเรียนมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีSQ4R อยู่ใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนเห็นดว้ยมาก ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
ล าดบัท่ี 1 เพราะวิธีสอนแบบSQ4R เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ได้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ไม่ยากเกินไป สอดคลอ้งกบัความคิดของศศิธร  ไชยเทศ (2554: 26) ท่ีกล่าวา่
วธีิการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีเป็นระบบเป็นวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจใน
การอ่าน การตีความ ขยายความ สรุปและจบัใจความส าคญัจากการอ่านดว้ยตนเอง เนน้การอ่านซ ้ าๆ
จนกว่าจะเขา้ใจและจดจ าเร่ืองราวท่ีอ่านได้  และหากครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบSQ4R ยอ่มจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ และเรียนจากง่ายไปยาก ตามขั้นตอน
และวธีิการของ SQ4R  

รองลงมา คือดา้นประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ โดย นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้น
การอ่านและมีเป้าหมายในการอ่าน นกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัและในวิชาอ่ืนได ้ และนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน  เม่ือ
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบSQ4R แลว้จะท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการจดัการเรียนรู้คือเกิดความสามารถทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ดงั
ท่ีฮิลแมน (Heilman,1967: 42)ไดเ้สนอพฤติกรรมของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวไ้ดแ้ก่ จ  าแนก
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ประเภทของงานเขียนได้ แยกแยะส่วนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็นความสามารถอธิบายของ
ค าศพัทส์ านวนอุปมา ตดัสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด  บอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียน การจบัแนวความคิด
หลกั น ้ าเสียงหรือความรู้สึกของผูเ้ขียน บอกโครงเร่ืองหรือสรุปเร่ืองจนถึงสามารถประเมินคุณค่า
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี ผูว้ิจยัพบในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ทั้ง 9 คาบ และยิ่งเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน หรือใช้บทอ่านท่ียากข้ึน ทั้งบทความและเร่ืองสั้น ผูว้ิจยัพบวา่ ยิ่งตวั
บทยากข้ึน นกัเรียนยิ่งมีการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย เพราะยิ่งขอบเขต
ของเร่ืองยิ่งกวา้ง นกัเรียนจะยิ่งคิดไดก้วา้งและสร้างสรรคต์ามขอบเขตของตวับท อีกทั้งยงัสามารถ
ให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้นๆอยา่งมีน ้ าหนกั สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เอมอร  เนียม
นอ้ย (2551: 16) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไวว้า่มีประโยชน์อยา่งมากท า
ให้ผูอ่้านไดมี้โอกาสพฒันาสมองเพื่อการคิด มีความคิดสร้างสรรค์และกวา้งไกล นอกจากนั้นการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้รับความรู้อย่างถูกตอ้ง เพราะในขณะอ่านจะตอ้งคิด
พิจารณาอยา่งมีเหตุผล พร้อมทั้งประเมินคุณค่าส่ิงท่ีอ่านควบคู่ไปดว้ยท าให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเช่ือโดยง่าย 

ล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ นกัเรียนมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีดี มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม  จนนกัเรียนเกิดความสุขในการร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เน่ืองด้วยการอ่านตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4Rนั้ น เป็นการอ่านท่ีเป็น
กระบวนการมีขั้นตอนท่ีชัดเจน ดังนั้นการใช้ค  าถามจึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ผูเ้รียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตท่ีตั้งไว ้ และยงัเป็นค าถามท่ีเกิดจากความสนใจของนกัเรียนซ่ึงตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน เน่ืองดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีมีล าดบัขั้นตอนชดัเจน 
เนน้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยให้ฝึกคิดทั้งแบบรายบุคคล จบัคู่ และกระบวนการ
กลุ่ม มีการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ดงันั้นในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นบรรยากาศ
แห่งการและเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน การน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มตนเองโดยให้
เหตุผลประกอบ นกัเรียนไดช่้วยเหลือกนัในกระบวนการกลุ่ม ฝึกการรู้จกัเป็นผูฟั้งท่ีดี ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีบทบาทในการน าเสนอความคิดเห็นซ่ึงผลของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อวิธีสอนแบบ
SQ4R อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก สอดคลอ้งกบัผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิ SQ4Rของรัตนภณัฑ ์เลิศค าฟู (2547: 47-53) ไดศึ้กษาการใชว้ธีิสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่าน
จบัใจความส าคญั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีนกัเรียนแสดงความพึงพอใจและตอ้งการ
เรียนดว้ยวธีิสอนแบบ SQ4R สอดคลอ้งกบัเมขลา ลือโสภา (2555: 107-116) ไดศึ้กษาการพฒันาการ
อ่านจบัใจความดว้ยวธีิการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึง
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ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความ 
ดว้ยวธีิสอนแบบ SQ4R อยูใ่นระดบัพอใจมาก และกานตธิ์ดา  แกว้กาม (2556: 83-84) ไดศึ้กษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ4R กบัวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ SQ4R ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการศึกษาคร้ังต่อไป ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะส าหรับ
การวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่กำรน ำไปใช้ 
  1. ครูตอ้งอธิบายขั้นตอนในขั้นสอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนให้
นกัเรียนเขา้ใจก่อนน าวิธีน้ีไปใช้ในการอ่านพิจารณาขอ้ความหรือสารประเภทต่างๆ เพราะวิธีการ
อ่านตามขั้นตอน SQ4Rนั้น ได้ออกแบบขั้นตอนการอ่านท่ีเป็นล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน หาก
นกัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ การคิดท่ีเป็นระบบ นกัเรียนจะเขา้ใจขั้นตอนและ
ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองในการท างาน และพยายามปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดรั้บจาก
การแบ่งหนา้ท่ีกนัในกลุ่ม  
 2. ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้ั้งค  าถามตามความสงสัยของนกัเรียนท่ีแทจ้ริง ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามแบบปลายเปิด มากกวา่ปลายปิด แมค้  าถามนั้นไม่สามารถหาค าตอบไดจ้ากบท
อ่าน  และควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง รวมถึง
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด กล้าพูดในท่ีประชุมเพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. การจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมกระบวนการคิดท่ีเป็นขั้นตอน โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการอ่านสารประเภทต่างๆอยา่งมีวิจารณญาณแลว้ โดยฝึก
จาก โฆษณา บทความและเร่ืองสั้ นจนท าให้นักเรียนพฒันาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถน าวิธีการอ่านตามขั้นตอน SQ4R ไปประยุกตใ์ชก้บัการอ่านสารประเภท
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อ่ืนๆ ทั้ งในวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ อีกทั้ งยงัส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค ์อีกดว้ย 
  2. ควรน าจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี SQ4R ไปทดลองใชก้บันกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ เพื่อเป็น
การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 8 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 
   เรียนรู้ท่ี 1 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 8 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 
   เรียนรู้ท่ี 1 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 
   เรียนรู้ท่ี 2  

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

 



80 
 

ตารางท่ี 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 
   เรียนรู้ท่ี 2 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการ 
     จดัการเรียนรู้ท่ี 3 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการ 
     จดัการเรียนรู้ท่ี 3 (ต่อ) 

 
5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 

     เรียนรู้ท่ี 4 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 

    เรียนรู้ท่ี 4 (ต่อ) 
 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการ 
    จดัการเรียนรู้ท่ี 5 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการ 
                   จดัการเรียนรู้ท่ี 5 
 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการจดัการ 
      เรียนรู้ท่ี 6 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 6 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 1.00 

2.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

2.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

2.4 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

3.3 สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 

3.4 เวลาเรียนเหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 

3.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

4.3 ก าหนดเวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 
1.00 

4.4 เป็นไปตามขั้นตอนและนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

+1 +1 +1 
1.00 

4.5 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ขององคป์ระกอบและความเหมาะสมของแผนการ 
     จดัการเรียนร่ี 6 (ต่อ) 

 
5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

5.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6. การวดัและประเมินผล  
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 

6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 1.00 

6.3 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 14 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองการอ่านอยา่ง 
     มีวจิารณญาณ 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
25 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 14 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ืองการอ่านอยา่ง 
     มีวจิารณญาณ (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

26 +1 +1 +1 1.00 

27 +1 +1 +1 1.00 

28 +1 +1 +1 1.00 

29 +1 +1 +1 1.00 

30 +1 +1 +1 1.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

ตารางท่ี 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อวธีิ 
     สอนแบบ SQ4R 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสน +1 +1 +1 1.00 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ไม่ยาก
เกินไป  

+1 +1 +1 1.00 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิด
วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน 

+1 +1 +1 1.00 

4. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและตอบ
ค าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ได ้

+1 +1 +1 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้     
5. นกัเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
โดยวธีิสอนแบบ SQ4R 

+1 +1 +1 1.00 

6. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี มีการ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 

7. นกัเรียนมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวา่งเพื่อน 

+1 +1 +1 1.00 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
8. นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมี
เป้าหมายในการอ่าน 

+1 +1 +1 1.00 

9. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน +1 +1 +1 1.00 
10. นกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในวชิาอ่ืนได้ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
     การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบปรนยั    
     จ  านวน 30 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ p r 
1 0.65 0.30 
2 0.78 0.25 
3 0.22 0.25 
4 0.65 0.30 
5* 0.68 0.25 
6* 0.32 0.25 
7* 0.22 0.25 
8* 0.28 0.25 
9* 0.52 0.25 
10* 0.70 0.30 
11 0.70 0.40 
12 0.40 0.20 
13* 0.50 0.30 
14* 0.55 0.40 
15 0.72 0.45 
16* 0.50 0.30 
17* 0.58 0.25 
18* 0.52 0.45 
19* 0.38 0.35 
20* 0.38 0.25 
21 0.38 0.35 
22* 0.60 0.30 
23* 0.28 0.35 
24 0.25 0.20 
25 0.50 0.30 
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
    การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบปรนยั     
     จ  านวน 30 ขอ้ (ต่อ) 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 
หมายเหตุ : ขอ้ท่ีมีเคร่ืองหมาย * คือขอ้ท่ีน ามาใชจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ P r 
26* 0.60 0.30 
27* 0.52 0.25 
28* 0.58 0.25 
29* 0.45 0.40 
30* 0.28 0.35 
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ภาคผนวก ข 
ตารางคะแนนก่อน-หลงัเรียน 
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ตารางท่ี 17 ตารางคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
Pre-test 

คะแนนหลังเรียน 
Post-test 

1 12 13 
2 9 11 
3 6 10 
4 7 10 
5 7 10 
6 4 10 
7 9 10 
8 9 11 
9 11 13 

10 11 13 
11 12 13 
12 12 14 
13 5 10 
14 10 11 
15 6 11 
16 12 15 
17 13 14 
18 10 11 
19 12 13 
20 10 13 
21 9 10 
22 13 19 
23 11 12 
24 7 10 
25 8 14 
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ตารางท่ี 17 ตารางคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
Pre-test 

คะแนนหลังเรียน 
Post-test 

26 14 15 
27 9 14 
28 11 13 
29 8 11 
30 13 14 
31 9 10 
32 4 10 
33 11 12 
34 13 14 
35 13 14 
36 12 13 
37 13 14 
38 10 13 
39 6 10 
40 8 10 
41 7 12 
42 12 13 
43 11 14 
44 6 10 
45 9 10 
46 5 10 

X̅ 9.54 12.11 
S.D. 2.73 1.99 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

      - แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
- แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียนเร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  

     - แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียน    
   เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
รหัสวชิา ท 23102       รายวชิา  ภาษาไทย 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3    เวลาเรียน  1 คาบ                     ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
เร่ืองการอ่านบทความ อย่างมีวจิารณญาณ 
ผู้สอน นางสาวสิริพร  รัตนมุง                                            โรงเรียนราชินีบูรณะ 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
  มาตรฐาน ท1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวดั  
 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผูอ่้าน
เขา้ใจไดดี้ข้ึน  
 ม.3/6 ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน 

 ม.3/7 วจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความและความเป็นไปไดข้องเร่ือง 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของบทความได ้ 
     2. นกัเรียนสามารถบอกประเภทของบทความท่ีแบ่งตามเน้ือหาได ้    
     3. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของบทความท่ีดีได ้ 
     4. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณได ้ 
 5. นกัเรียนสามารถบอกคุณค่าของการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณได ้ 
 

3. สาระส าคัญ 
  บทความเป็นงานเขียนท่ีน าเสนอขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนเขา้ดว้ยกนัผูอ่้านจึงควร
มีวิจารณญาณในการอ่าน สามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ รวมถึงสามารถประเมินคุณค่าของ
บทความได ้
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4.  สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้  
 -     หลกัการอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ทกัษะ/กระบวนการ  

- การอ่าน 
- การวเิคราะห์ 
- การสังเคราะห์ 
- การประเมินค่า 
- ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1. มีวนิยั 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
3. มีจิตสาธารณะ 

  
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  (หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานหลกัการอ่านพิจารณา บทความ 
 
6. การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 

การท าใบงานหลงัการอ่านพิจารณา บทความ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

              แบบประเมินการท าใบงาน 
 เกณฑ์การวดัการประเมินผล 
  นกัเรียนสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งเกินร้อยละ60 
7.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 

1. ครูยกตัวอย่างค าขวญั ข่าว นิทาน และบทความ โดยการติดตัวอย่างข้อความบน
กระดานด า ใหน้กัเรียนอ่านเอง จากนั้นครูถามวา่งานเขียนแต่ละขอ้ความเป็นงานเขียน
ชนิดใดบา้ง (ค าขวญั ข่าว นิทาน และบทความ)  (5นาที) 
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ขั้นสอน 
2. ครูให้นักเรียนเรียนเร่ือง หลักการอ่านพิจารณาบทความ อย่างมีวิจารณญาณตาม  

ขั้นตอน SQ4R ดงัน้ี 

 1) ครูให้นกัเรียนจบัคู่แลว้อ่านใบความรู้ 1 รอบแบบคร่าวๆ ดว้ยกนั จากนั้นตอบค าถามครู

ว่าในเกณฑ์การพิจารณาบทความ เราพิจารณาส่วนใดบ้าง (ช่ือบทความ ประเภทของบทความ 

จุดมุ่งหมาย ค าน า เน้ือเร่ือง ขอ้มูล ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ การใช้ภาษา สรุป ขอ้คิดเห็น

ของผูว้เิคราะห์)(Survey) (5นาที) 

2) ครูแจกใบกิจกรรมSQ4Rพิจารณาบทความให้นกัเรียนแต่ละคู่ ช่วยกนัตั้งค  าถามจากใบ

ความรู้แลว้เขียนลงในใบกิจกรรมคู่ละ1-2ค าถาม (Question)  (5นาที) 

 แนวค าถาม 

- การตั้งช่ือบทความมีความส าคญัอยา่งไร 
- บทความประเภทใดท่ีวยัรุ่นชอบอ่าน เพราะเหตุใด 

 - บทความประเภทใดอ่านแลว้ไดส้าระ ประโยชน์มากท่ีสุด 
 - ปัจจยัท่ีท าใหบ้ทความน่าอ่าน น่าสนใจ มีอะไรบา้ง 
 - จุดมุ่งหมายของสารประเภทบทความคืออะไร 

3) ให้นกัเรียนท าใบกิจกรรม SQ4Rพิจารณาบทความ ร่วมกนัโดยให้แต่ละคู่จบัคู่กบัเพื่อน

ขา้งๆ แลว้อ่านใบความรู้เร่ืองหลกัการอ่านพิจารณาบทความอีกคร้ังอยา่งละเอียดเพื่อหาค าตอบของ

ค าถามท่ีเพื่อนอีกคู่ตั้งไวแ้ลว้เขียนค าตอบลงในใบกิจกรรมของเพื่อนแลว้คืนใบกิจกรรมให้เพื่อน  

(Read)  (10นาที) 

 4) ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกนับนัทึกความรู้และหลกัการอ่านพิจารณาบทความลงในใบ

กิจกรรม(Record) (5นาที) 

 5) ครูสุ่มนักเรียน2คู่  สรุปว่าการมีทักษะในการอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณมี

ความส าคญัอยา่งไรแลว้ครูเขียนค าตอบบนกระดานด า (Recite) (5นาที) 
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 6) ครูน าขอ้มูลบนกระดานด ามาจุดประเด็นในการอภิปรายวา่นกัเรียนสามารถน าหลกัการ

อ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไรบา้ง (Reflect)  (10 

นาที) 

 ข้ันสรุป 
3. ครูขออาสาสมคัรตอบค าถามวา่ นกัเรียนสามารถน าวิธีการพิจารณาบทความ น้ี ไปใช้

พิจารณางานเขียนชนิดใดไดอี้กบา้ง (5 นาที)   
 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตวัอยา่งชุดขอ้ความท่ีเป็น ค าขวญั ข่าว นิทาน และบทความส าหรับติดบนกระดานด า 
  2. ใบความรู้ เร่ือง หลกัการอ่านพิจารณาบทความ 
 3. ใบกิจกรรม SQ4Rพจิารณาบทความ 
 4. แบบบนัทึกคะแนนการท าใบกิจกรรม 
 5. เกณฑก์ารประเมินการท าใบกิจกรรม 
  
9. กจิกรรมเสนอแนะ 
 

1. ให้นักเรียนไปอ่านบทความอ่ืนๆ ในหนังสือนิตยสาร เช่น ชีวจิต ขวญัเรือน บา้นและ
สวน แลว้ฝึกทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ท่ีบา้น โดยใหใ้ชห้ลกั SQ4R 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
   1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 แนวทางการพฒันา
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้.................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้.................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ    ผู้สอน 
       (นางสาวสิริพร  รัตนมุง) 

       วนัที.่........ /............. /......... 
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1. หลงัจากอ่านใบความรู้อยา่งคร่าวๆแลว้ ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามจากใบความรู้   

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

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

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

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

2. เขียนค าตอบของค าถามท่ีตั้งไว ้ในขอ้ 1  

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

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

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

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

 

  ลงช่ือ ผูต้อบค าถาม  

 

3.  ใหน้กัเรียนบนัทึกความรู้ เร่ืองหลกัการอ่านพิจารณาบทความ  

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

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

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

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

 

ใบกิจกรรมSQ4Rพิจารณาบทความ 

ช่ือ................................................... ห้อง ............  เลขที.่.......... 

ช่ือ................................................... ห้อง ............  เลขที.่.......... 

 

 

 

ช่ือ..............................................................เลขท่ี.......... 

ช่ือ..............................................................เลขท่ี.......... 
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เนือ้หาสาระ 
ความหมายและลกัษณะของบทความ 
 บทความ หมายถึง เร่ืองท่ีให้สาระ ข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น แตกต่างจาก
บนัเทิงคดี บทความในหนงัสือพิมพจ์ะมีลกัษณะท่ีน่าสังเกตคือ จะมีเน้ือหาไม่ยาวมากนกั ใชย้อ่หนา้
สั้นๆ น าเร่ืองพื้นๆ ท่ีรู้ๆ กนัอยูแ่ลว้มาตีพิมพ ์หรือน าเร่ืองเล็กๆ ท่ีคนมองขา้มมาเติมสีสันให้น่าอ่าน 
บทความอาจมีการเนน้เน้ือหาท่ีตวัเหตุการณ์และแนวโนม้ในอนาคต 
 ดงันั้นบทความจึงเป็นความเรียงประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดประสงคห์ลายลกัษณะ เช่น เพื่อแสดง
ความรู้ เสนอขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ โดยตอ้งเขียนอย่างมี
หลกัฐาน มีเหตุผล น่าเช่ือถือ หากมีขอ้เสนอแนะใดๆ ตอ้งเป็นไปในทางสร้างสรรค ์
ประเภทของบทความ 
เม่ือแบ่งตามเน้ือหา บทความจะแบ่งไดเ้ป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  บทบรรณาธิการ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นลกัษณะหน่ึงท่ีเขียนข้ึนเพื่อเสนอ
แนวคิดหลกัของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นๆ ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

2.  บทความสัมภาษณ์  เป็นบทความท่ีเขียนข้ึนจากการสัมภาษณ์บุคคลเก่ียวกบัความ
คิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง หรือเก่ียวกบัชีวิตของบุคคลนั้น หรือจากการสัมภาษณ์
บุคคลหลายคนในหวัขอ้เดียวกนั 

3.  บทความแสดงความคิดเห็นทัว่ๆ ไป มีเน้ือหาหลายลักษณะ เช่น หยิบยกปัญหา 
เหตุการณ์ หรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น หรือผู ้เขียนเสนอความคิดเห็น
สนบัสนุน หรือคดัคา้น หรือทั้งสนบัสนุนและคดัคา้นความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัของคนอ่ืนๆ เป็น
ตน้ 

4.  บทความวเิคราะห์  เป็นบทความแสดงความคิดเห็นอยา่งหน่ึงซ่ึงผูเ้ขียนจะพิจารณาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงท่ีเผยแพร่มาแลว้อยา่งละเอียด โดยแยกแยะให้เห็นส่วนต่างๆ ของเร่ืองนั้น ผูเ้ขียนเสนอ
ความคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์เร่ืองราวนั้นอยา่งละเอียด แสดงขอ้เท็จจริง เหตุผล เพื่อให้ผูอ่้านได้
ความรู้ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกิดความคิดท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แบ่งเป็น บทความวิเคราะห์ข่าว และ
บทความวเิคราะห์ปัญหา 

5.  บทความวิจารณ์  เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เร่ืองราวท่ีตอ้งการวิจารณ์
ด้วยเหตุผลและหลกัวิชาเป็นส าคญั เช่น “บทบรรณนิทศัน์” ซ่ึงแสดงความรู้และความคิดเห็น
เก่ียวกบัหนงัสือท่ีพิมพอ์อกใหม่ เพื่อแนะน าหนงัสือ “บทวิจารณ์วรรณกรรม” แสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณ์และประเมินค่าโดยใช้หลกัวิชาและเหตุผล เพื่อให้ผูอ่้านได้รู้จกัวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ 
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อยา่งลึกซ้ึง และ “บทวิจารณ์ศิลปะแขนงอ่ืนๆ” ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบับทวิจารณ์วรรณกรรมแต่
น าผลงานท่ีเป็นศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภาพเขียน ดนตรี มาวจิารณ์ 

6.   บทความสารคดีท่องเท่ียว  มีเน้ือหาแนวบรรยาย เล่าเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ท่ีมีทศันียภาพสวยงามหรือมีความส าคญัในดา้นต่างๆ เพื่อแนะน าให้ผูอ่้านรู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ชกัชวนใหส้นใจไปพบเห็นสถานท่ีนั้นๆ 

7.  บทความก่ึงชีวประวติั  เป็นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพื่อให้ผูอ่้านทราบ 
โดยเฉพาะคุณสมบติั หรือผลงานเด่นท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีช่ือเสียง ประสบความส าเร็จในชีวิต เพื่อช่ืน
ชม ยกย่อง เจา้ของประวติั และช้ีให้ผูอ่้านไดแ้ง่คิดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบ
ความส าเร็จ 

8.  บทความครบรอบปี  มีเน้ือหาแนวบรรยาย เล่าเร่ือง เก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ พิธีการ
ในเทศกาลหรือวนัส าคญั เช่น วนัส าคญัทางศาสนา ทางประวติัศาสตร์ ทางวฒันธรรม  เก่ียวกบั
บุคคลส าคญั เป็นตน้ ท่ีประชาชนสนใจเม่ือโอกาสนั้นมาถึง เช่น  วนัวสิาขบูชา วนัคริสตม์าสเป็นตน้ 

9.  บทความให้ความรู้ทัว่ไป  ผูเ้ขียนจะอธิบายให้ความรู้ค าแนะน าในเร่ืองทัว่ๆ ไปท่ีใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น มารยาทการเข้าสังคม การแต่งกายให้เหมาะแก่กาลเทศะและ
บุคลิกภาพ เคล็ดลบัการครองชีวติคู่ เป็นตน้ 

10.  บทความเชิงธรรมะ  จะอธิบายขอ้ธรรมะให้ผูอ่้านทัว่ๆ ไปเขา้ใจไดง่้าย หรือให้คติ ให้
แนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแกปั้ญหาตามแนวพุทธปรัชญา ปัจจุบนั
บทความลกัษณะน้ีมีมากข้ึน เพื่อใหผู้อ่้านมีแนวทางการด าเนินชีวติในสังคมท่ีวิกฤตไดอ้ยา่งปกติสุข
มากข้ึน 

11.  บทความวชิาการ  มีเน้ือหาแสดงขอ้เท็จจริง ขอ้ความรู้ทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใน
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ผูเ้ขียนอาจจะเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทั้ง
เน้ือหาสาระข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ก็ได้ หรืออาจเสนอ
ผลการวจิยั 
ลกัษณะของบทความทีด่ี 
บทความท่ีดีควรมีลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี 

1.  มีเอกภาพ กล่าวคือ เน้ือหาของบทความมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีทิศทางของ
เน้ือหาเป็นไปในทางเดียวกนั เพื่อมุ่งสู่ประเด็นหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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2.  มีสารัตถภาพ กล่าวคือ ผูเ้ขียนตอ้งเน้นย  ้าประเด็นส าคญัให้ชดัเจนว่าตอ้งการน าเสนอ
แนวคิดส าคญัอะไร ดว้ยประโยคใจความส าคญั หรือสาระส าคญัท่ีโดดเด่น เน้ือความตลอดเร่ืองควร
กล่าวย  ้าประเด็นหลกัของเร่ืองเสมอๆ 

3.  มีสัมพนัธภาพ กล่าวคือ มีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัโดยตลอด ทั้งในดา้นการเรียบเรียง
ถอ้ยค า ขอ้ความ และการจดัล าดบัเร่ือง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเร่ือง
ต้องเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ค  าเช่ือมข้อความ ได้แก่ ค  าบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพื่อ 
ค  าสันธาน เช่น และ รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากน้ี ค าประพนัธสรรพนาม เช่น ท่ี ซ่ึง อนั เป็นตน้ 

4.  มีความสมบูรณ์  กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ในดา้นเน้ือหา มีเน้ือความชดัเจนกระจ่างแจง้ 
อธิบายไดค้รอบคลุมความคิดหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอ ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง หาก
เป็นความคิดเห็นตอ้งมีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ีตอ้งมีความสมบูรณ์ดา้นการใชภ้าษา คือ ตอ้ง
เลือกใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายการเขียน  ประเภทของบทความ เน้ือหาบทความ และกลุ่ม
ผูอ่้าน นัน่เอง 
 
แนวทางวเิคราะห์บทความ 
 ในการอ่านบทความแต่ละประเภทนั้น หากผูอ่้านสังเกตจะพบว่าผูเ้ขียนมีวิธีการน าเสนอ 
เรียบเรียง และใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะเฉพาะตวัและลีลาการเขียนท่ีเนน้เอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัวท่ีท าให้บทความมีความน่าสนใจ ผูอ่้านสามารถประเมินคุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
บทความและน าไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทความท่ี
ผูอ่้านควรน ามาปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ช่ือบทความ ผูว้ิเคราะห์ตอ้งสังเกตศิลปะการตั้งช่ือบทความว่าเป็นอย่างไร ช่ือเร่ืองมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเร่ืองอยา่งไร 
 2. ประเภทของบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่บทความท่ีอ่านเป็นบทความประเภทใด
และบอกเหตุผลสนบัสนุนดว้ยวา่ เพราะเหตุใด เช่น เป็นบทความวิชาการ เพราะให้ความรู้เก่ียวกบั
ประโยชน์ของวติามินอีในดา้นต่าง ๆ  
 3. จุดมุ่งหมาย ผูว้ิเคราะห์ควรหาค าตอบว่าผูเ้ขียนบทความน้ีมีจุดประสงค์อย่างไร เช่น 
เขียนเพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในยุคเศรษฐกิจตกต ่า การพิจารณาจุดมุ่งหมายของ
บทความนั้น ให้พิจารณาดว้ยวา่เป็นบทความประเภทใด เพราะจุดมุ่งหมายในการเขียนจะสัมพนัธ์
กบัประเภทของบทความดว้ย 
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 4. ค  าน า ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใช้วิธีการน าเร่ืองแบบใด เช่น น าดว้ยค าถาม น า
ดว้ยข่าว น าดว้ยการเล่าเร่ือง เป็นตน้ แต่ถา้ไม่สามารถบอกไดช้ดัเจนว่าน าดว้ยวิธีใด ก็ควรอธิบาย
จุดเด่นไดว้า่ข้ึนตน้เร่ืองอยา่งไร เช่น มีการอธิบายศพัท ์อธิบายจากเร่ืองท่ีกวา้งมาหาแคบ 
 5. เน้ือเร่ือง ผูว้ิเคราะห์ควรจบัสาระส าคญัของเร่ืองแลว้เขียนไวเ้พื่อจะได้รู้เร่ืองส าคญั ๆ 
ของบทความ 
 6. ขอ้มูล ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาใชป้ระกอบการเขียนบทความ โดยให้
สังเกตว่าขอ้มูลท่ีน ามาเป็นขอ้มูลประเภทใด น ามาจากท่ีใด มีรายละเอียดใดบา้ง เช่น ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพการจราจรทางบกใน กทม. ขอ้มูลสถิติตวัเลข เร่ืองรายไดป้ระชากร ขอ้มูล
จากประสบการณ์ในเร่ืองการออกค่ายอาสาพฒันาหมู่บา้นแถบชนบท 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ขียนว่า
เป็นไปในลกัษณะใด เก่ียวกบัเร่ืองใด ในแง่มุมใด หรือเป็นความคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอแก่
ผูอ่้าน เช่น ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการจราจร วา่ให้เพิ่มเส้นทาง
เดินรถใหม้ากข้ึน 
 8. การใชภ้าษา ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใชภ้าษาระดบัใด ใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเด่น
อยา่งไร สังเกตส านวนโวหาร การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และพิจารณากลวิธีการน าเสนอว่าเป็น
อยา่งไร 
 9. สรุป ผูว้ิเคราะห์ควรสังเกตว่าผูเ้ขียนใช้การจบเร่ืองวิธีใด จบอย่างไร มีการสรุปเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัค าน าและเน้ือเร่ืองอยา่งไร 
 10. ขอ้คิดเห็นของผูว้ิเคราะห์ เม่ืออ่านบทความจบแล้ว ผูว้ิเคราะห์ควรใช้ความคิดของ
ตนเองพิจารณาวา่เห็นดว้ยหรือไม่ กบัความคิดเห็นของผูเ้ขียนในประเด็นไหน อยา่งไร เพราะเหตุใด 
ทั้งอาจเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ของตนเพิ่มเติม ก็จะช่วยใหก้ารวเิคราะห์มีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับบทความซ่ึงถือเป็นงานเขียนท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังานเขียนประเภทสารคดีและ
เรียงความ จึงมีแนวทางการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ผูว้ิเคราะห์ต้องใช้ความคิด พิจารณา
แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทความอยา่งละเอียด ทั้งดา้นวิธีน าเสนอ เน้ือหา และความคิดเห็น 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ แนวทางการวเิคราะห์บทความ มีดงัน้ี 
 1. การตั้งช่ือบทความ พิจารณาวา่ มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผูอ่้านไดม้ากนอ้ย เพียงไร และ
ช่ือบทความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ 
 2. กลวิธีการเปิดเร่ือง พิจารณาวา่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองแบบใด สามารถสอดรับกบั
เน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอตามมาหรือไม่ กระตุน้ใหผู้อ่้านตอ้งการติดตามอ่านเอเร่ืองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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 3. การเรียงเรียบเร่ืองหรือการน าเสนอเน้ือหา พิจารณาวา่ เน้ือหาสาระมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน
มากนอ้ยเพียงใด สามารถกระตุน้ความคิด ความรู้สึกของผูอ่้านให้คลอ้ยตามผูเ้ขียนไดห้รือไม่ ผูอ่้าน
สามารถน าขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูเ้ขียนไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ การเรียบเรียงเร่ืองเป็น
ล าดบั ขั้นตอนดีหรือไม่ สามารถเขา้ใจเร่ืองไดย้าก – ง่าย เพียงไร การเขียนเช่ือมโยงในแต่ละยอ่หนา้
มีความสัมพนัธ์กนัดีหรือไม่  
 4. กลวิธีการปิดเร่ือง พิจารณาว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการปิดเร่ืองแบบใด สามารถสร้างความ
ประทบัใจ อ่ิมเอมใจ ต่อผูอ่้านไดห้รือไม่ 
 5. การใชส้ านวนภาษา ระดบัภาษา เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง กลุ่มผูอ่้าน ส่ือท่ีลงตีพิมพห์รือไม่ 
ตลอดถึงลีลาการเขียน เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในงานเขียนมีความโดดเด่นหรือไม่อยา่งไร 
 6. จุดมุ่งหมายในการเขียน ให้ผูว้ิเคราะห์พิจารณาว่า ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ
บทความเร่ืองนั้นอย่างไร เพื่ออะไร รวมถึงต้องระบุประเภทของบทความท่ีอ่านนั้นด้วยว่าเป็น
บทความประเภทใด เพราะประเภทของบทความ ย่อมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเขียน
บทความ เช่น บทความวิชาการ มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อให้ความรู้แก่ผูอ่้าน บทความเชิงสารคดี
ท่องเท่ียว มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
 นอกจากจุดหมายหลกัในการเขียนบทความแต่ละประเภทแล้ว ยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไปยงัผูอ่้าน เช่น บทความวิชาการ นอกจากจะให้ความรู้แลว้ยบัให้ขอ้แนะน า
เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง เช่น บทความวิชาการเร่ือง อาหารดา้นมะเร็ง ซ่ึงนอกจากผูอ่้านจะมี
ความรู้เร่ืองอาหารท่ีสามารถตา้นโรคมะเร็งแลว้ ผูอ่้านยงัสามารถน าค าแนะน าของผูเ้ขียนในเร่ือง
การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ลักษณะเด่นของบทความท่ีแตกต่างจากงานเขียน
ประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในบทความ ดงันั้น ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาว่า 
ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเขียนอยา่งไร ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนไปในแนวทางใด เช่น ได้
แสดงความคิดเห็นเชิงสนบัสนุน หรือขดัแยง้กบัความคิดเดิมท่ีเคยมีผูเ้สนอมาก่อนหรือไม่ หรือมี
มุมมอง ความคิดท่ีแปลกใหม่ น ามาเสนอต่อผูอ่้าน เป็นตน้ 
การวเิคราะห์บทความแสดงความคิดเห็น  
 บทความแสดงความคิดเห็น เป็นบทความท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีการ
น าเสนอความคิดเห็นของผูเ้ขียนในเร่ืองทัว่ๆไป หรือเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของผูค้นในขณะนั้น 
ตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกร่วมกับบทความประเภทน้ี
มากกวา่บทความประเภทอ่ืน 
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 แนวทางการวเิคราะห์บทความแสดงความคิดเห็น มีดงัน้ี 
 1. วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
 ผูอ่้านควรพิจารณาให้ไดว้่าผูเ้ขียนเขียนบทความน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ใด เป็นการน าปัญหา
สังคมท่ีเกิดข้ึน มาสะท้อนให้ผูอ่้านได้เห็นภาพ ตระหนัก และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือไม่ หรือเขียนเพื่อแสดงทศันะในเชิงยอมรับหรือโตแ้ยง้กบับทความท่ีผูอ่ื้นเขียนข้ึน เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในแนวทางใดแนวทางหน่ึงหรือไม่ 
 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน จะท าให้ผูอ่้านทราบเจตนาท่ีแทจ้ริงของผูเ้ขียนว่าเป็น
อย่างไร ตอ้งการให้เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในทางใดบา้ง รวมถึงท าให้ผูอ่้านสามารถท าความ
เขา้ใจกบัเร่ืองท่ีผูเ้ขียนน าเสนอไดร้วดเร็วง่ายดายข้ึน 
 2. ศึกษาองคป์ระกอบของบทความ  
 โดยพิจารณาวา่มีองคป์ระกอบของบทความครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ มีการน าเสนอขอ้มูล
และการวิพากษ์วิจารณ์โดยอา้งอิงความรู้ทางวิชาการไดน่้าเช่ือถือเพียงไร การแสดงความคิดเห็น
และการประเมินค่ามีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ 

3. พิจารณาเน้ือหาท่ีปรากฏ 
 หากเป็นบทความแสดงความคิดเห็นท่ีสะทอ้นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนผูอ่้านตอ้งพิจารณา
ส่ิงต่อไปน้ี 
 -ผูเ้ขียนสามารถ แยกแยะปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจนเพียงพอหรือไม่ 
 -ผูเ้ขียนสามารถ วเิคราะห์ถึงท่ีมา หรือสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่  
 -ผูเ้ขียนสามารถ ระบุถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหา 
 -ผูเ้ขียนสามารถ เสนอขอ้แนะน า หรือแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจน และมีความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร 
 -หากเป็นบทความท่ีแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆไป ผูอ่้านตอ้งพิจารณาว่าเน้ือเร่ืองท่ี
น าเสนอมีความน่าสนใจหรือไม่ ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือเร่ือง และการแสดงความคิดเห็นของ
ผูเ้ขียนสอดคลอ้งกลมกลืนมากนอ้ยเพียงใด ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีเหตุมีผลน่าเช่ือถือ
มากนอ้ยเพียงใด เป็นตน้ 
 4. พิจารณาความส าคญัและความน่าสนใจของเร่ือง 
 ผูอ่้านตอ้งพิจารณาสาเหตุท่ีผูเ้ขียนเลือกท่ีจะแสดงความคิดเห็นเร่ืองน้ี เร่ืองท่ีน าเสนอน้ีมี
ความส าคญักบับุคคลกลุ่มใด เร่ืองท่ีน าเสนอมีความน่าสนใจเพียงพอหรือไม่ และผูเ้ขียนไดมี้การ
เนน้ย  ้าความคิดเห็นของตนเองอยา่งชดัเจนเพียงพอท่ีจะท าใหง้านเขียนมีน ้าหนกัน่าเช่ือถือหรือไม่ 
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 5. ศึกษากลวธีิการเขียน 
 ก. การน าเสนอเร่ือง โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ กลวิธีการเปิดเร่ือง การน าเสนอเน้ือหา และกลวิธี
การปิดเร่ือง มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม น่าประทบัใจอยา่งไรบา้ง 
 ข. การเรียบเรียงเร่ือง ใชก้ลวธีิเรียบเรียงเร่ืองแบบใด เช่น จากเร่ืองง่าย           ยาก 
จากเหตุ          ผล  จากเร่ืองใหญ่           เล็ก เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

ใบความรู้เร่ือง หลกัการอ่านพจิารณาบทความ 
ความหมายและลกัษณะของบทความ 
 บทความ หมายถึง เร่ืองท่ีให้สาระ ข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น แตกต่างจาก
บนัเทิงคดี บทความในหนงัสือพิมพจ์ะมีลกัษณะท่ีน่าสังเกตคือ จะมีเน้ือหาไม่ยาวมากนกั ใชย้อ่หนา้
สั้นๆ น าเร่ืองพื้นๆ ท่ีรู้ๆ กนัอยูแ่ลว้มาตีพิมพ ์หรือน าเร่ืองเล็กๆ ท่ีคนมองขา้มมาเติมสีสันให้น่าอ่าน 
บทความอาจมีการเนน้เน้ือหาท่ีตวัเหตุการณ์และแนวโนม้ในอนาคต 
 ดงันั้นบทความจึงเป็นความเรียงประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดประสงคห์ลายลกัษณะ เช่น เพื่อแสดง
ความรู้ เสนอขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ โดยตอ้งเขียนอย่างมี
หลกัฐาน มีเหตุผล น่าเช่ือถือ หากมีขอ้เสนอแนะใดๆ ตอ้งเป็นไปในทางสร้างสรรค ์
ประเภทของบทความ 
เม่ือแบ่งตามเน้ือหา บทความจะแบ่งไดเ้ป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  บทบรรณาธิการ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นลกัษณะหน่ึงท่ีเขียนข้ึนเพื่อเสนอ
แนวคิดหลกัของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นๆ ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

2.  บทความสัมภาษณ์  เป็นบทความท่ีเขียนข้ึนจากการสัมภาษณ์บุคคลเก่ียวกบัความ
คิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง หรือเก่ียวกบัชีวิตของบุคคลนั้น หรือจากการสัมภาษณ์
บุคคลหลายคนในหวัขอ้เดียวกนั 

3.  บทความแสดงความคิดเห็นทัว่ๆ ไป มีเน้ือหาหลายลักษณะ เช่น หยิบยกปัญหา 
เหตุการณ์ หรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น หรือผู ้เขียนเสนอความคิดเห็น
สนบัสนุน หรือคดัคา้น หรือทั้งสนบัสนุนและคดัคา้นความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัของคนอ่ืนๆ เป็น
ตน้ 

4.  บทความวเิคราะห์  เป็นบทความแสดงความคิดเห็นอยา่งหน่ึงซ่ึงผูเ้ขียนจะพิจารณาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงท่ีเผยแพร่มาแลว้อยา่งละเอียด โดยแยกแยะให้เห็นส่วนต่างๆ ของเร่ืองนั้น ผูเ้ขียนเสนอ
ความคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์เร่ืองราวนั้นอยา่งละเอียด แสดงขอ้เท็จจริง เหตุผล เพื่อให้ผูอ่้านได้
ความรู้ ความคิดเห็นเพิ่มเติม เกิดความคิดท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แบ่งเป็น บทความวิเคราะห์ข่าว และ
บทความวเิคราะห์ปัญหา 

5.  บทความวิจารณ์  เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เร่ืองราวท่ีตอ้งการวิจารณ์
ด้วยเหตุผลและหลกัวิชาเป็นส าคญั เช่น “บทบรรณนิทศัน์” ซ่ึงแสดงความรู้และความคิดเห็น
เก่ียวกบัหนงัสือท่ีพิมพอ์อกใหม่ เพื่อแนะน าหนงัสือ “บทวิจารณ์วรรณกรรม” แสดงความคิดเห็น
เชิงวิจารณ์และประเมินค่าโดยใช้หลกัวิชาและเหตุผล เพื่อให้ผูอ่้านได้รู้จกัวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ 
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อยา่งลึกซ้ึง และ “บทวิจารณ์ศิลปะแขนงอ่ืนๆ” ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบับทวิจารณ์วรรณกรรมแต่
น าผลงานท่ีเป็นศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภาพเขียน ดนตรี มาวจิารณ์ 

6.   บทความสารคดีท่องเท่ียว  มีเน้ือหาแนวบรรยาย เล่าเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ท่ีมีทศันียภาพสวยงามหรือมีความส าคญัในดา้นต่างๆ เพื่อแนะน าให้ผูอ่้านรู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ชกัชวนใหส้นใจไปพบเห็นสถานท่ีนั้นๆ 

7.  บทความก่ึงชีวประวติั  เป็นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพื่อให้ผูอ่้านทราบ 
โดยเฉพาะคุณสมบติั หรือผลงานเด่นท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีช่ือเสียง ประสบความส าเร็จในชีวิต เพื่อช่ืน
ชม ยกย่อง เจา้ของประวติั และช้ีให้ผูอ่้านไดแ้ง่คิดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบ
ความส าเร็จ 

8.  บทความครบรอบปี  มีเน้ือหาแนวบรรยาย เล่าเร่ือง เก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ พิธีการ
ในเทศกาลหรือวนัส าคญั เช่น วนัส าคญัทางศาสนา ทางประวติัศาสตร์ ทางวฒันธรรม  เก่ียวกบั
บุคคลส าคญั เป็นตน้ ท่ีประชาชนสนใจเม่ือโอกาสนั้นมาถึง เช่น  วนัวสิาขบูชา วนัคริสตม์าสเป็นตน้ 

9.  บทความให้ความรู้ทัว่ไป  ผูเ้ขียนจะอธิบายให้ความรู้ค าแนะน าในเร่ืองทัว่ๆ ไปท่ีใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น มารยาทการเข้าสังคม การแต่งกายให้เหมาะแก่กาลเทศะและ
บุคลิกภาพ เคล็ดลบัการครองชีวติคู่ เป็นตน้ 

10.  บทความเชิงธรรมะ  จะอธิบายขอ้ธรรมะให้ผูอ่้านทัว่ๆ ไปเขา้ใจไดง่้าย หรือให้คติ ให้
แนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแกปั้ญหาตามแนวพุทธปรัชญา ปัจจุบนั
บทความลกัษณะน้ีมีมากข้ึน เพื่อใหผู้อ่้านมีแนวทางการด าเนินชีวติในสังคมท่ีวิกฤตไดอ้ยา่งปกติสุข
มากข้ึน 

11.  บทความวชิาการ  มีเน้ือหาแสดงขอ้เท็จจริง ขอ้ความรู้ทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใน
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ผูเ้ขียนอาจจะเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทั้ง
เน้ือหาสาระข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ก็ได้ หรืออาจเสนอ
ผลการวจิยั 
ลกัษณะของบทความทีด่ี 
บทความท่ีดีควรมีลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี 

1.  มีเอกภาพ กล่าวคือ เน้ือหาของบทความมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีทิศทางของ
เน้ือหาเป็นไปในทางเดียวกนั เพื่อมุ่งสู่ประเด็นหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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2.  มีสารัตถภาพ กล่าวคือ ผูเ้ขียนตอ้งเน้นย  ้าประเด็นส าคญัให้ชดัเจนว่าตอ้งการน าเสนอ
แนวคิดส าคญัอะไร ดว้ยประโยคใจความส าคญั หรือสาระส าคญัท่ีโดดเด่น เน้ือความตลอดเร่ืองควร
กล่าวย  ้าประเด็นหลกัของเร่ืองเสมอๆ 

3.  มีสัมพนัธภาพ กล่าวคือ มีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัโดยตลอด ทั้งในดา้นการเรียบเรียง
ถอ้ยค า ขอ้ความ และการจดัล าดบัเร่ือง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเร่ือง
ต้องเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ค  าเช่ือมข้อความ ได้แก่ ค  าบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพื่อ 
ค  าสันธาน เช่น และ รวมทั้ง ตลอดจน นอกจากน้ี ค าประพนัธสรรพนาม เช่น ท่ี ซ่ึง อนั เป็นตน้ 

4.  มีความสมบูรณ์  กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ในดา้นเน้ือหา มีเน้ือความชดัเจนกระจ่างแจง้ 
อธิบายไดค้รอบคลุมความคิดหลกัท่ีตอ้งการน าเสนอ ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง หาก
เป็นความคิดเห็นตอ้งมีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ีตอ้งมีความสมบูรณ์ดา้นการใชภ้าษา คือ ตอ้ง
เลือกใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายการเขียน  ประเภทของบทความ เน้ือหาบทความ และกลุ่ม
ผูอ่้าน นัน่เอง 
 
 
แนวทางวเิคราะห์บทความ 
 ในการอ่านบทความแต่ละประเภทนั้น หากผูอ่้านสังเกตจะพบว่าผูเ้ขียนมีวิธีการน าเสนอ 
เรียบเรียง และใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะเฉพาะตวัและลีลาการเขียนท่ีเนน้เอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัวท่ีท าให้บทความมีความน่าสนใจ ผูอ่้านสามารถประเมินคุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
บทความและน าไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทความท่ี
ผูอ่้านควรน ามาปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ช่ือบทความ ผูว้ิเคราะห์ตอ้งสังเกตศิลปะการตั้งช่ือบทความว่าเป็นอย่างไร ช่ือเร่ืองมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเร่ืองอยา่งไร 
 2. ประเภทของบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่บทความท่ีอ่านเป็นบทความประเภทใด
และบอกเหตุผลสนบัสนุนดว้ยวา่ เพราะเหตุใด เช่น เป็นบทความวิชาการ เพราะให้ความรู้เก่ียวกบั
ประโยชน์ของวติามินอีในดา้นต่าง ๆ  
 3. จุดมุ่งหมาย ผูว้ิเคราะห์ควรหาค าตอบว่าผูเ้ขียนบทความน้ีมีจุดประสงค์อย่างไร เช่น 
เขียนเพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในยุคเศรษฐกิจตกต ่า การพิจารณาจุดมุ่งหมายของ
บทความนั้น ให้พิจารณาดว้ยวา่เป็นบทความประเภทใด เพราะจุดมุ่งหมายในการเขียนจะสัมพนัธ์
กบัประเภทของบทความดว้ย 
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 4. ค  าน า ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใช้วิธีการน าเร่ืองแบบใด เช่น น าดว้ยค าถาม น า
ดว้ยข่าว น าดว้ยการเล่าเร่ือง เป็นตน้ แต่ถา้ไม่สามารถบอกไดช้ดัเจนว่าน าดว้ยวิธีใด ก็ควรอธิบาย
จุดเด่นไดว้า่ข้ึนตน้เร่ืองอยา่งไร เช่น มีการอธิบายศพัท ์อธิบายจากเร่ืองท่ีกวา้งมาหาแคบ 
 5. เน้ือเร่ือง ผูว้ิเคราะห์ควรจบัสาระส าคญัของเร่ืองแลว้เขียนไวเ้พื่อจะได้รู้เร่ืองส าคญั ๆ 
ของบทความ 
 6. ขอ้มูล ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาใชป้ระกอบการเขียนบทความ โดยให้
สังเกตว่าขอ้มูลท่ีน ามาเป็นขอ้มูลประเภทใด น ามาจากท่ีใด มีรายละเอียดใดบา้ง เช่น ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพการจราจรทางบกใน กทม. ขอ้มูลสถิติตวัเลข เร่ืองรายไดป้ระชากร ขอ้มูล
จากประสบการณ์ในเร่ืองการออกค่ายอาสาพฒันาหมู่บา้นแถบชนบท 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ขียนว่า
เป็นไปในลกัษณะใด เก่ียวกบัเร่ืองใด ในแง่มุมใด หรือเป็นความคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอแก่
ผูอ่้าน เช่น ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการจราจร วา่ให้เพิ่มเส้นทาง
เดินรถใหม้ากข้ึน 
 8. การใชภ้าษา ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใชภ้าษาระดบัใด ใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเด่น
อยา่งไร สังเกตส านวนโวหาร การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และพิจารณากลวิธีการน าเสนอว่าเป็น
อยา่งไร 
 9. สรุป ผูว้ิเคราะห์ควรสังเกตว่าผูเ้ขียนใช้การจบเร่ืองวิธีใด จบอย่างไร มีการสรุปเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัค าน าและเน้ือเร่ืองอยา่งไร 
 10. ขอ้คิดเห็นของผูว้ิเคราะห์ เม่ืออ่านบทความจบแล้ว ผูว้ิเคราะห์ควรใช้ความคิดของ
ตนเองพิจารณาวา่เห็นดว้ยหรือไม่ กบัความคิดเห็นของผูเ้ขียนในประเด็นไหน อยา่งไร เพราะเหตุใด 
ทั้งอาจเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ของตนเพิ่มเติม ก็จะช่วยใหก้ารวเิคราะห์มีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับบทความซ่ึงถือเป็นงานเขียนท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังานเขียนประเภทสารคดีและ
เรียงความ จึงมีแนวทางการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ผูว้ิเคราะห์ต้องใช้ความคิด พิจารณา
แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทความอยา่งละเอียด ทั้งดา้นวิธีน าเสนอ เน้ือหา และความคิดเห็น 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ แนวทางการวเิคราะห์บทความ มีดงัน้ี 

1. การตั้งช่ือบทความ พิจารณาวา่ มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผูอ่้านไดม้ากนอ้ย เพียงไร และ
ช่ือบทความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ 

2. กลวิธีการเปิดเร่ือง พิจารณาวา่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองแบบใด สามารถสอดรับกบั
เน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอตามมาหรือไม่ กระตุน้ใหผู้อ่้านตอ้งการติดตามอ่านเอเร่ืองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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 3. การเรียงเรียบเร่ืองหรือการน าเสนอเน้ือหา พิจารณาวา่ เน้ือหาสาระมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน
มากนอ้ยเพียงใด สามารถกระตุน้ความคิด ความรู้สึกของผูอ่้านให้คลอ้ยตามผูเ้ขียนไดห้รือไม่ ผูอ่้าน
สามารถน าขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูเ้ขียนไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ การเรียบเรียงเร่ืองเป็น
ล าดบั ขั้นตอนดีหรือไม่ สามารถเขา้ใจเร่ืองไดย้าก – ง่าย เพียงไร การเขียนเช่ือมโยงในแต่ละยอ่หนา้
มีความสัมพนัธ์กนัดีหรือไม่  
 4. กลวิธีการปิดเร่ือง พิจารณาว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการปิดเร่ืองแบบใด สามารถสร้างความ
ประทบัใจ อ่ิมเอมใจ ต่อผูอ่้านไดห้รือไม่ 
 5. การใชส้ านวนภาษา ระดบัภาษา เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง กลุ่มผูอ่้าน ส่ือท่ีลงตีพิมพห์รือไม่ 
ตลอดถึงลีลาการเขียน เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในงานเขียนมีความโดดเด่นหรือไม่อยา่งไร 
 6. จุดมุ่งหมายในการเขียน ให้ผูว้ิเคราะห์พิจารณาว่า ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ
บทความเร่ืองนั้นอย่างไร เพื่ออะไร รวมถึงต้องระบุประเภทของบทความท่ีอ่านนั้นด้วยว่าเป็น
บทความประเภทใด เพราะประเภทของบทความ ย่อมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเขียน
บทความ เช่น บทความวิชาการ มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อให้ความรู้แก่ผูอ่้าน บทความเชิงสารคดี
ท่องเท่ียว มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
 นอกจากจุดหมายหลกัในการเขียนบทความแต่ละประเภทแล้ว ยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไปยงัผูอ่้าน เช่น บทความวิชาการ นอกจากจะให้ความรู้แลว้ยบัให้ขอ้แนะน า
เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง เช่น บทความวิชาการเร่ือง อาหารดา้นมะเร็ง ซ่ึงนอกจากผูอ่้านจะมี
ความรู้เร่ืองอาหารท่ีสามารถตา้นโรคมะเร็งแลว้ ผูอ่้านยงัสามารถน าค าแนะน าของผูเ้ขียนในเร่ือง
การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ลักษณะเด่นของบทความท่ีแตกต่างจากงานเขียน
ประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในบทความ ดงันั้น ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาว่า 
ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเขียนอยา่งไร ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนไปในแนวทางใด เช่น ได้
แสดงความคิดเห็นเชิงสนบัสนุน หรือขดัแยง้กบัความคิดเดิมท่ีเคยมีผูเ้สนอมาก่อนหรือไม่ หรือมี
มุมมอง ความคิดท่ีแปลกใหม่ น ามาเสนอต่อผูอ่้าน เป็นตน้ 
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แบบประเมินคุณภาพการท าใบงาน 

คู่ท่ี ช่ือ-นามสกุล คะแนน 
เกณฑคุ์ณภาพ 
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การตรวจคะแนนการท าใบงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 (ด)ี 2 (ปานกลาง) 1 (ควรปรับปรุง) 

ตอบค าถาม
ไ ด้ ต ร ง
ประเด็น 

สามารถตอบค าถ ามใน
ประเด็นดงัต่อไปน้ีไดอ้ย่าง
ชัดเจนทุกประเด็น ได้แก่
( Survey)  ต อ บ ไ ด้ ต ร ง
ประ เด็ น  (Question)   ตั้ ง
ค  า ถ า ม ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย  3 
ค าถาม มีความสร้างสรรค ์
และ มีค า ถ ามปลาย เ ปิ ด 
(อย่างไร ท าไม เพราะเหตุ
ใด) อย่างน้อย 1  ค าถาม
( Read)   ส า ม า ร ถ ต อ บ
ค าถามท่ีตนเองตั้ งไว้ได้
ถูกต้องทั้ งหมด (Record) 
เขียนสรุปความรู้ ขอ้มูลจาก
การอ่านได้ครบใจความ
ส าคญั (ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อย่างไร)   (Recite)  เ ขียน
จุดประสงค์ของบทอ่านได ้
จ า น ว น  2  ข้ อ ข้ึ น ไ ป
(Reflect) ประเมินค่าเร่ืองท่ี
อ่าน และสามารถตอบไดว้า่
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร
บา้ง ไดจ้  านวน 2 ขอ้ ข้ึนไป 
 

สามารถตอบค าถามและมี
ลกัษณะค าตอบดงัต่อไปน้ี
จ านวน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
( Survey)  ต อ บ ไ ม่ ต ร ง
ประเด็น 
(Question)  ตั้ งค  าถามได้
อย่างน้อย 3 ค าถาม ไม่มี
ค  าถามปลายเปิด (อย่างไร 
ท า ไ ม  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด )
(Read)  ไม่สามารถตอบ
ค าถามท่ีตนเองตั้ งไว้ได้
อยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
(Record)  เ ขียนสรุป
ความรู้ ขอ้มูลจากการอ่าน
ไดใ้จความส าคญัไม่ครบ 
(Recite) เขียนจุดประสงค์
ของบทอ่านได้ จ  านวน 2 
ข้อ (Reflect) ประเมินค่า
เร่ืองท่ีอ่าน และสามารถ
ตอบได้ว่ า ส าม ารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน ไ ด้
อย่างไรบา้ง ได้จ  านวน 2 
ขอ้ 

สามารถตอบค าถามและมี
ลกัษณะค าตอบดงัต่อไปน้ี
จ านวน -3ประเด็นข้ึนไป 
ได้แก่  (Survey) ตอบไม่
ตรงประเด็น (Question)  
ตั้ งค  าถามได้อย่างน้อย 2 
ค า ถ า ม  ไ ม่ มี ค  า ถ า ม
ปลายเปิด (อย่างไร ท าไม 
เพ ร าะ เห ตุ ใ ด )  (Read)  
สามารถตอบค าถาม ท่ี
ตนเองตั้งไวไ้ด ้1 ขอ้ 
(Record)  เ ขียนสรุป
ความรู้ ขอ้มูลจากการอ่าน
ไม่ได ้
(Recite) เขียนจุดประสงค์
ของบทอ่านได ้1 ขอ้ 
(Reflect) ประเมินค่าเร่ือง
ท่ีอ่าน และสามารถตอบ
ได้ว่าสามารถน าความรู้ท่ี
ไ ด้ ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร
บา้ง ไดจ้  านวน 1 ขอ้ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 (ด)ี 2 (ปานกลาง) 1 (ควรปรับปรุง) 
การใชภ้าษา ใ ช้ ภ า ษ า แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค

ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
สะกดค า ถูกต้อง ทุกค า  มี
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

ใช้ภ าษ าและประโยค
ถู กต้อ งสอดคล้อ ง กับ
เน้ือหา สะกดค าผิด 1-4 
ค  า 

ใช้ภ าษ าและประโยค
ถูกต้องแต่ไม่สอดคล้อง
กับเ น้ือหา สะกดค าผิด
มากกวา่4 ค า 

เวลา ช้ินงานเสร็จตามก าหนด
และมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด แต่
งานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด และ
งานไม่มีคุณภาพ 

 
เกณฑก์ารประเมินใบงานของนกัเรียน 

 
คะแนน    7 – 9       ระดบั     ดี 
คะแนน    5 – 6        ระดบั     พอใช ้
คะแนน    3 – 4        ระดบั     ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
รหัสวชิา ท 23102     รายวชิา  ภาษาไทย 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3    เวลาเรียน  2 คาบ                    ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
เร่ืองการอ่านบทความ อย่างมีวจิารณญาณ 
ผู้สอน นางสาวสิริพร  รัตนมุง                                 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
  มาตรฐาน ท1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวดั  
 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผูอ่้าน
เขา้ใจไดดี้ข้ึน  
 ม.3/6 ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองท่ีอ่าน 

 ม.3/7 วจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความและความเป็นไปไดข้องเร่ือง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
     1. นกัเรียนสามารถบอกจุดประสงคข์องบทความได ้ 
     2. นกัเรียนสามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นท่ีปรากฏในบทความได ้     
     3. นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามจากการอ่านบทความได ้ 
     4. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากการอ่านบทความได ้ 
     5. นกัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัของบทความได ้ 
     6. นกัเรียนสามารถประเมินคุณค่าของบทความได ้ 
 

3. สาระส าคัญ 
  บทความเป็นงานเขียนท่ีน าเสนอขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนเขา้ดว้ยกนัผูอ่้านจึงควร
มีวิจารณญาณในการอ่าน สามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ รวมถึงสามารถประเมินคุณค่าของ
บทความได ้
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4.  สาระการเรียนรู้ 
  ความรู้  
    หลกัการอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณ 
 ทกัษะ/กระบวนการ  

- การอ่าน 
- การวเิคราะห์ 
- การสังเคราะห์ 
- การประเมินค่า 

 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1. มีวนิยั 
2. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
3. มีจิตสาธารณะ 

  
5. ช้ินงาน/ภาระงาน  (หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้) 
 -ใบงานการอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณ 
 
6. การวดัและประเมินผล 
 วธีิวดัและประเมินผล 
 ท าใบงานการอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณ 
 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  แบบบนัทึกคะแนนการท าใบงาน และ เกณฑป์ระเมินคะแนนการท าใบงาน 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
 นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลคุณภาพการท าใบงานอยูใ่นระดบัปานกลาง-ดี 
  
7.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
 1. ครูถามนกัเรียนวา่ บทความต่างจากโฆษณา อยา่งไร จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม 
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(บทความมุ่งน าเสนอสาระ ความรู้หรือขอ้มูลท่ีมีทั้งขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็นโดยเน้นขอ้เท็จจริง ส่วน
โฆษณามุ่งเน้นให้ผูบ้ริโภคสนใจจดจ า และต้องการซ้ือสินค้าและใช้บริการมีลักษณะของการ      
ชวนเช่ือมากกวา่บทความ) (3นาที) 
 2. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้จากคาบท่ีแล้ว ด้วยการให้อาสาสมัคร1 -2 คน บอก
ความหมาย และลกัษณะของบทความ (5 นาที )  
 ขั้นสอน 
 3. ใหน้กัเรียนฝึกอ่านบทความอยา่งมีวจิารณญาณตามขั้นตอน SQ4R  ดงัต่อไปน้ี  

 1) ให้นกัเรียนจบัคู่ระหว่างนกัเรียนท่ีนัง่หน้าและนัง่หลงัห้องเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีนัง่ตรง

กลางให้จบัคู่ระหว่างแถวนั่ง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทความท่ี 1 เร่ืองบทอาขยานคืนสู่

หอ้งเรียน ของ เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์  คร่าวๆ ภายในเวลา 3 นาที แลว้ขออาสาสมคัรนกัเรียน 2-3 

คู่ ตอบค าถามของครูท่ีวา่ ผูแ้ต่งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร   (Survey) (7 นาที) 

 -แนวค าตอบ (การท่องจ าบทอาขยานเป็นพื้นฐานในการเรียนเร่ืองการแต่งค าประพนัธ์ ซ่ึงมี

ความส าคญัและจ าเป็นส าหรับเด็กไทย ดงันั้นจึงไม่ควรยกเลิกกิจกรรมให้นักเรียนสอบท่องบท

อาขยาน) 

 2) ครูแจกกระดาษแผน่เล็กๆ ให้นกัเรียนแต่ละคู่ช่วยกนัตั้งค  าถามจากบทความ 1-3 ค าถาม 

แลว้เขียนค าถามลงในกระดาษแลว้พบัหรือมว้นกระดาษนั้นแลว้น ามาใส่ท่ีกล่องกระดาษหน้าชั้น

เรียน  (Question)  (7นาที) 

 3) ให้เพื่อนอีกคนออกมาหยิบค าถามของเพื่อนคู่อ่ืนไปแล้วกลับไปอ่านบทความอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง เพื่อหาค าตอบแลว้เขียนค าตอบท่ีดา้นหลงักระดาษ ลงช่ือผูต้อบแลว้น ากระดาษมาส่ง

ครูหนา้ชั้นเรียน (Read)  (8 นาที ) 

 4) ใหต้วัแทนนกัเรียนแต่ละคู่ออกมาเขียนบนัทึกขอ้มูลจากการอ่านบทความ บนกระดานด า

หนา้ชั้นเรียน (Record) (10 นาที) 

 5) ให้นักเรียนอ่านข้อมูลบนกระดานด าแล้ว แล้วร่วมกันอภิปรายถึงจุดประสงค์ของ

บทความน้ีวา่คืออะไร (Recite) (5 นาที) 
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 6) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงข้อสรุป (Reflect) และประเมินความน่าเช่ือถือของ

บทความรวมถึงช่วยกนัวางแผนมาตรการในการท่องอาขยานส าหรับนกัเรียนในอนาคตวา่ควรไปใน

ทิศทางใด ควรมีการใหท้่องอาขยานต่อไปหรือไม่ อยา่งไร  (10นาที)  

คาบที ่2 

 4. ครูแจกบทความท่ี 2 เร่ือง สุขกบังาน ของหนุ่มเมืองจนัทร์ให้นกัเรียนแต่ละคนไดฝึ้กอ่าน

พิจารณาบทความอยา่งมีวิจารณญาณตามขั้นตอนSQ4R เป็นรายบุคคล พร้อมกบัแจกใบงานเร่ือง 

พิจารณาบทความอยา่งมีวจิารณญาณ (2 นาที)  

 1) ให้นกัเรียนอ่านบทความท่ี 2 เร่ือง สุขกบังาน ของหนุ่มเมืองจนัทร์ อยา่งคร่าวๆแลว้ ให้

นกัเรียน แล้วตอบค าถามขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า บทความน้ีเป็นบทความเก่ียวกบัอะไร ตอ้งการส่ืออะไรถึง

ผูอ่้าน แลว้เขียนค าตอบลงในใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอย่างมีวิจารณญาณ ขอ้ท่ี 1(Survey)  (5 

นาที) 

 2) ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามจากบทความแลว้เขียนค าถามลงใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอยา่ง

มีวจิารณญาณ ขอ้ท่ี 2 (Question)  (5 นาที) 

 3) ให้นกัเรียนกลบัไปอ่านบทความอย่างละเอียดอีกคร้ัง เพื่อหาค าตอบของค าถามท่ีตั้งไว้

ในข้อท่ี2 โดยให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในข้อท่ี 3 ในใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอย่างมี

วจิารณญาณ  (Read)       (10 นาที ) 

 4) ให้นกัเรียนบนัทึกขอ้มูลจากการอ่านบทความเร่ืองสุขกบังาน ลงในค าถามขอ้ท่ี 4 ในใบ

งานเร่ือง พิจารณาบทความอยา่งมีวจิารณญาณ (Record) (5 นาที) 

 5) ใหน้กัเรียนตอบค าถามวา่จุดประสงคข์องบทความน้ีคืออะไร ความน่าสนใจ ขอ้คิด   การ

น าไปใช ้ลง ในใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอยา่งมีวจิารณญาณ ขอ้ท่ี 5 (Recite) (5 นาที) 

 6) ให้นกัเรียนเขียนสรุป (Reflect) และประเมินความน่าเช่ือถือของบทความดว้ยภาษาของ

ตนเอง แลว้เขียนลงในใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอยา่งมีวจิารณญาณ ขอ้ท่ี 6  (5 นาที)  
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 6. ครูขออาสาสมคัร 2-3 คน อ่านค าตอบของตนเองขอ้ท่ี 4-6 จากใบงานการอ่านบทความ

อย่างมีวิจารณญาณ ให้เพื่อร่วมชั้นเรียนฟัง แลว้ให้เพื่อนในห้องร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นดว้ย

หรือไม่อยา่งไร  (5 นาที) 

 ข้ันสรุป 
 1. ครูสุ่มถามนกัเรียนวา่สามารถน าขอ้คิด ความรู้เร่ืองการอ่านบทความอยา่งมีวิจารณญาณ
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไรไดบ้า้ง  (3 นาที)   
 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บทอาขยานคืนสู่หอ้งเรียน ของ เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์   
 2. บทความเร่ือง สุขกบังาน ของหนุ่มเมืองจนัทร์   
 3. กระดาษแผน่เล็กส าหรับกิจกรรมการเขียนค าถาม-ค าตอบในการอ่านบทความท่ี1 
 4. ปากกาไวทบ์อร์ดส าหรับเขียนกระดานด าจ านวน 20 ดา้ม 
 5. ใบงานเร่ือง พิจารณาบทความอยา่งมีวจิารณญาณ 
 6. แบบบนัทึกคะแนนการท าใบงาน 
 7. เกณฑป์ระเมินคะแนนการท าใบงาน 
  
9. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ให้นักเรียนไปอ่านบทความอ่ืนๆ ในหนังสือนิตยสาร เช่น ชีวจิต ขวญัเรือน บา้นและ
สวน แลว้ฝึกทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ท่ีบา้น โดยใหใ้ชห้ลกั SQ4R 
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เนือ้หาสาระ 
แนวทางวเิคราะห์บทความ 
 ในการอ่านบทความแต่ละประเภทนั้น หากผูอ่้านสังเกตจะพบว่าผูเ้ขียนมีวิธีการน าเสนอ 
เรียบเรียง และใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะเฉพาะตวัและลีลาการเขียนท่ีเนน้เอกลกัษณ์โดดเด่น
เฉพาะตัวท่ีท าให้บทความมีความน่าสนใจ ผูอ่้านสามารถประเมินคุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
บทความและน าไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทความท่ี
ผูอ่้านควรน ามาปฏิบติั  
เกณฑก์ารวเิคราะห์บทความ 
 1. ช่ือบทความ ผูว้ิเคราะห์ตอ้งสังเกตศิลปะการตั้งช่ือบทความว่าเป็นอย่างไร ช่ือเร่ืองมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาของเร่ืองอยา่งไร 
 2. ประเภทของบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่บทความท่ีอ่านเป็นบทความประเภทใด
และบอกเหตุผลสนบัสนุนดว้ยวา่ เพราะเหตุใด เช่น เป็นบทความวิชาการ เพราะให้ความรู้เก่ียวกบั
ประโยชน์ของวติามินอีในดา้นต่าง ๆ  
 3. จุดมุ่งหมาย ผูว้ิเคราะห์ควรหาค าตอบว่าผูเ้ขียนบทความน้ีมีจุดประสงค์อย่างไร เช่น 
เขียนเพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในยุคเศรษฐกิจตกต ่า การพิจารณาจุดมุ่งหมายของ
บทความนั้น ให้พิจารณาดว้ยวา่เป็นบทความประเภทใด เพราะจุดมุ่งหมายในการเขียนจะสัมพนัธ์
กบัประเภทของบทความดว้ย 
 4. ค  าน า ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใช้วิธีการน าเร่ืองแบบใด เช่น น าดว้ยค าถาม น า
ดว้ยข่าว น าดว้ยการเล่าเร่ือง เป็นตน้ แต่ถา้ไม่สามารถบอกไดช้ดัเจนว่าน าดว้ยวิธีใด ก็ควรอธิบาย
จุดเด่นไดว้า่ข้ึนตน้เร่ืองอยา่งไร เช่น มีการอธิบายศพัท ์อธิบายจากเร่ืองท่ีกวา้งมาหาแคบ 
 5. เน้ือเร่ือง ผูว้ิเคราะห์ควรจบัสาระส าคญัของเร่ืองแลว้เขียนไวเ้พื่อจะได้รู้เร่ืองส าคญั ๆ 
ของบทความ 
 6. ขอ้มูล ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาใชป้ระกอบการเขียนบทความ โดยให้
สังเกตว่าขอ้มูลท่ีน ามาเป็นขอ้มูลประเภทใด น ามาจากท่ีใด มีรายละเอียดใดบา้ง เช่น ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพการจราจรทางบกใน กทม. ขอ้มูลสถิติตวัเลข เร่ืองรายไดป้ระชากร ขอ้มูล
จากประสบการณ์ในเร่ืองการออกค่ายอาสาพฒันาหมู่บา้นแถบชนบท 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ขียนว่า
เป็นไปในลกัษณะใด เก่ียวกบัเร่ืองใด ในแง่มุมใด หรือเป็นความคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอแก่
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ผูอ่้าน เช่น ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการจราจร วา่ให้เพิ่มเส้นทาง
เดินรถใหม้ากข้ึน 
 8. การใชภ้าษา ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาวา่ผูเ้ขียนใชภ้าษาระดบัใด ใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะเด่น
อยา่งไร สังเกตส านวนโวหาร การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และพิจารณากลวิธีการน าเสนอว่าเป็น
อยา่งไร 
 9. สรุป ผูว้ิเคราะห์ควรสังเกตว่าผูเ้ขียนใช้การจบเร่ืองวิธีใด จบอย่างไร มีการสรุปเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัค าน าและเน้ือเร่ืองอยา่งไร 
 10. ขอ้คิดเห็นของผูว้ิเคราะห์ เม่ืออ่านบทความจบแล้ว ผูว้ิเคราะห์ควรใช้ความคิดของ
ตนเองพิจารณาวา่เห็นดว้ยหรือไม่ กบัความคิดเห็นของผูเ้ขียนในประเด็นไหน อยา่งไร เพราะเหตุใด 
ทั้งอาจเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ของตนเพิ่มเติม ก็จะช่วยใหก้ารวเิคราะห์มีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับบทความซ่ึงถือเป็นงานเขียนท่ีมีความคลา้ยคลึงกบังานเขียนประเภทสารคดีและ
เรียงความ จึงมีแนวทางการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ผูว้ิเคราะห์ต้องใช้ความคิด พิจารณา
แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทความอยา่งละเอียด ทั้งดา้นวิธีน าเสนอ เน้ือหา และความคิดเห็น 
ซ่ึงสรุปไดว้า่ แนวทางการวเิคราะห์บทความ มีดงัน้ี 
 1. การตั้งช่ือบทความ พิจารณาวา่ มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผูอ่้านไดม้ากนอ้ย เพียงไร และ
ช่ือบทความนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ 
 2. กลวิธีการเปิดเร่ือง พิจารณาวา่ ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเปิดเร่ืองแบบใด สามารถสอดรับกบั
เน้ือเร่ืองท่ีน าเสนอตามมาหรือไม่ กระตุน้ใหผู้อ่้านตอ้งการติดตามอ่านเอเร่ืองไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 3. การเรียงเรียบเร่ืองหรือการน าเสนอเน้ือหา พิจารณาวา่ เน้ือหาสาระมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน
มากนอ้ยเพียงใด สามารถกระตุน้ความคิด ความรู้สึกของผูอ่้านให้คลอ้ยตามผูเ้ขียนไดห้รือไม่ ผูอ่้าน
สามารถน าขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูเ้ขียนไปปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ การเรียบเรียงเร่ืองเป็น
ล าดบั ขั้นตอนดีหรือไม่ สามารถเขา้ใจเร่ืองไดย้าก – ง่าย เพียงไร การเขียนเช่ือมโยงในแต่ละยอ่หนา้
มีความสัมพนัธ์กนัดีหรือไม่  
 4. กลวิธีการปิดเร่ือง พิจารณาว่า ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการปิดเร่ืองแบบใด สามารถสร้างความ
ประทบัใจ อ่ิมเอมใจ ต่อผูอ่้านไดห้รือไม่ 
 5. การใชส้ านวนภาษา ระดบัภาษา เหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง กลุ่มผูอ่้าน ส่ือท่ีลงตีพิมพห์รือไม่ 
ตลอดถึงลีลาการเขียน เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในงานเขียนมีความโดดเด่นหรือไม่อยา่งไร 
 6. จุดมุ่งหมายในการเขียน ให้ผูว้ิเคราะห์พิจารณาว่า ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ
บทความเร่ืองนั้นอย่างไร เพื่ออะไร รวมถึงต้องระบุประเภทของบทความท่ีอ่านนั้นด้วยว่าเป็น
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บทความประเภทใด เพราะประเภทของบทความ ย่อมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเขียน
บทความ เช่น บทความวิชาการ มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อให้ความรู้แก่ผูอ่้าน บทความเชิงสารคดี
ท่องเท่ียว มีจุดมุ่งหมายหลกัคือเพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

นอกจากจุดหมายหลกัในการเขียนบทความแต่ละประเภทแล้ว ยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ ท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไปยงัผูอ่้าน เช่น บทความวิชาการ นอกจากจะให้ความรู้แลว้ยบัให้ขอ้แนะน า
เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง เช่น บทความวิชาการเร่ือง อาหารดา้นมะเร็ง ซ่ึงนอกจากผูอ่้านจะมี
ความรู้เร่ืองอาหารท่ีสามารถตา้นโรคมะเร็งแลว้ ผูอ่้านยงัสามารถน าค าแนะน าของผูเ้ขียนในเร่ือง
การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย 
 7. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนบทความ ลักษณะเด่นของบทความท่ีแตกต่างจากงานเขียน
ประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขียนในบทความ ดงันั้น ผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาว่า 
ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเขียนอยา่งไร ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนไปในแนวทางใด เช่น ได้
แสดงความคิดเห็นเชิงสนบัสนุน หรือขดัแยง้กบัความคิดเดิมท่ีเคยมีผูเ้สนอมาก่อนหรือไม่ หรือมี
มุมมอง ความคิดท่ีแปลกใหม่ น ามาเสนอต่อผูอ่้าน เป็นตน้ 
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10. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
   1. ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 แนวทางการพฒันา
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้.................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 แนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ    ผู้สอน 
(นางสาวสิริพร  รัตนมุง) 

        วนัที.่........ /............. /.......... 
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3. ใหน้กัเรียนกลบัไปอ่านบทความอยา่งละเอียดอีกคร้ัง เพื่อหาค าตอบของค าถามท่ีตั้งไว ้ 
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4.  บนัทึกขอ้มูลจากการอ่านบทความ  
.............................................................................................................................................................
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5. จุดประสงคข์องบทความน้ีคืออะไร  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. สรุป และประเมินความน่าเช่ือถือของบทความดว้ยภาษาของตนเอง  
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............................................................................................................................................................. 

ช่ือ................................................... ห้อง ............  เลขที.่.......... 

 

ใบงานการอ่านบทความอย่างมวีจิารณญาณ 
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บทความที ่1  บทอาขยานองค์รวมของภูมิปัญญา 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

 เคยเขียนเร่ือง “บทอาขยานองค์รวมของภูมิปัญญา” ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัเดือน

พฤษภาคม 2548 สิบกวา่ปีมาแลว้ ขอคดัความเบ้ืองตน้ของบทความนั้น ดงัน้ี 

 ขออัญเชิญพระราชด ารัส ของสมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานไวใ้นการประชุม

คณะกรรมการศึกษาประจ า ร.ร.พระต าหนกัสวนกุหลาบ เม่ือวนัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม 2528 ตอนหน่ึง 

ดงัน้ี 

 “ปัจจุบนัไม่นิยมใหเ้ด็กท่องจ า เพราะคิดวา่เป็นการให้เด็กท่องจ าอยา่งนกแกว้นกขุนทอง 

โดยไม่รู้ความหมายและเหตุผล 

 “แต่ในความเป็นจริง การอ่านออกเสียง และการท่องจ า มีประโยชน์หลายประการ เช่น 

การอ่านออกเสียงดงัๆ จะท าให้สามารถพูดและออกเสียงไดค้ล่องแคล่วชดัเจน การท่องจ า เป็นการ

ลบัสมองอยูเ่สมอท าใหมี้ความจ าดี 

 “การเลือกส่ิงท่ีดี และมีประโยชน์ให้เด็กท่องจ า จะเกิดประโยชน์กบัเด็กมากกว่าการให้

เด็กท่องจ าขอ้ความไร้สาระ จากบทโฆษณาต่างๆ เพราะธรรมชาติของเด็กจะช่างจดจ าอยูแ่ลว้ ถา้ให้

ท่องจ าในส่ิงท่ีเป็นความรู้หรือเป็นประโยชน์ สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้โดยครูอธิบาย

ความหมายใหเ้ขา้ใจเสียก่อน ก็จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเป็นอนัมาก 

 “บทท่องจ าทั้ งร้อยแก้วและร้อยกรองนั้นจะเป็นตวัอย่างให้เด็กน าไปใช้ เพื่อการแต่ง

หนงัสือต่อไป 

 “เด็กท่ีท่องบทร้อยกรองไดแ้ลว้ ต่อไปจะสามารถแต่งบทร้อยกรองดว้ยตนเองได ้เพราะ

คุน้เคยและชินกบัค าคลอ้งจอง นอกจากน้ี เด็กจะไดส้ านวนภาษาท่ีดีจากบทท่องจ าต่างๆ ดว้ย…ฯ” 

 พระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดงัอญัเชิญมาน้ีสมค าโบราณท่ีวา่ 

 จุดไฟในท่ีมืด หงายของท่ีคว  ่า บอกทางแก่คนหลงทาง 

 สมควรท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะทบทวนหวนคิดน าเอาบทอาขยานคืนสู่ห้องเรียนในทุก

ระดบัชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถม มธัยม ไดเ้ลย 

 ดงัเป็นข่าววา่ ทางกระทรวงด าริกระท าแลว้ 
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 ขอจงเป็นจริงโดยพลนัเถิด 

 เร่ือง “ท่องจ า” น้ีเป็นประเด็นส าคญัดว้ยกลายเป็นวาทกรรมเชิงลบท่ีว่า เป็น “นกแก้ว

นกขุนทอง” ไปนั้น แทจ้ริงประจกัษ์ได้ดงัด ารัสของสมเด็จพระเทพฯ นั่นเอง ว่ามีประโยชน์ยิ่ง

อยา่งไร โดยประการใด เช่น ท าใหอ่้านคล่อง ฝึกลบัสมองใหค้วามจ าดี มีประโยชน์สมวยั 

 ช่วยใหส้ามารถแต่งหนงัสือไดท้ั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 การอ่านออกเสียงและการท่องจ านั้น ท่ีจริงเป็นกระบวนการเดียวกนั เช่น การอ่านออก

เสียงพร้อมกนัซ ้ าๆ ดงัเรียกวา่เป็นการ “ท่อง” นั้น 

 ท่ีสุดก็จะ “จ า” ไดเ้อง คนเคยท่องบทอาขยานมาในชั้นเรียนจะยืนยนัไดว้่า อ่านพร้อมๆ 

กนัทุกวนัๆ ก็ไม่ตอ้งดูบทอีกแลว้ แถมยงัจ าไดถึ้งวนัน้ีดว้ย 

 รุ่นผม เช่น 

    ๏  แสนเสียดายนนัทาท่ีน่ารัก 

    ชะล่านกัเล่ียงออกนอกถนน 

    มวัแต่เพลินปลาบปล้ืมจนลืมตน 

    ถูกรถยนตแ์ล่นทบัดบัชีวา 

    นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเยน็เชา้ 

    กลบัเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหนา้ 

    เคยวิง่เล่นดว้ยกนัทุกวนัมา 

    ช่างทิ้งขา้เปล่ียวเปล่าเศร้าใจเอย ฯ 

 เช่ือวา่ รุ่นท่องอาขยานบทน้ี ก็จะยงัจ ากลอนบทน้ีไดดี้ ยงัเห็นภาพแม่ไก่นนัทาท่ีเด็กนอ้ย

อุม้อยูห่นา้กรงไก่นั้นได ้

 ยงับทอ่ืนๆ อีกมากมาย ใครท่องบทไหนบางคนก็จะท่องต่อตามกนัไดเ้หมือนร่วมยุคร่วม

สมยัอยูใ่นที 

 ลองนึกดูเถิด ถา้เอาบทอาขยานคืนสู่หอ้งเรียนไดจ้ริง และมี “บทหลกั” ให้ท่องร่วมชั้นกนั

ทั้งประเทศ ไม่ว่าแม่ฮ่องสอนถึงเบตง โขงเจียมยนั สังขละบุรี ก็จะมี “รากร่วมทางวฒันธรรม” ท่ี

หย ัง่ลึกลงในจิตใจไดจ้ริงจงัและจริงใจเสียยิง่กวา่ใหท้่องบทโฆษณาชวนเช่ือใดๆ 
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 ขอเสนอดังนี ้

         ให้มีบทอาขยานสามระดบัคือ อนุบาล ประถม และมธัยม โดยอาจแบ่งประถมและมธัยมเป็น

ตน้-ปลาย 

 มีบทอาขยาน สามประเภท คือ 

 1. บทหลกั ใชร่้วมกนัทั้งประเทศ 

 2. บทรอง เลือกจากวรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

 3. บทเลือก เลือกจากท่ีนกัเรียนแต่งกนัเองเป็นคร้ังคราวไป 

 วิธีท่องคือ ให้ท่องพร้อมกนัทั้งชั้น โดยเลือกเวลาท่ีเหมาะสมตามสภาพ ประโยชน์ของ

การท่องพร้อมๆ กนั ซ่ึงท่ีจริงเป็นการอ่านพร้อมกนันัน่เองซ่ึงก็จะจ าไดไ้ปโดยอตัโนมติั เพราะเป็น

การช่วยเสริมเติมให้จ  าไดโ้ดยไม่รู้ตวั ยิ่งเป็นท านองเสนาะดว้ย ก็จะยิ่งจ  าไดส้นิทใจในรสไพเราะ

ของท านองหลากหลายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค 

 การจดัการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นนั้น มีเร่ืองการเขียนตวัอกัษรดว้ยพู่กนัและการแต่งบท

กวดีว้ย เขาใหเ้หตุผลวา่ 

 “เปรียบเหมือนดังการเรียนวิชาศิลปะในอีกแขนงหน่ึง ท่ีน่ีเด็กๆ จะได้เรียนการเขียน

ตวัอกัษรดว้ยพูก่นัลงบนกระดาษสา ส าหรับการสอนบทกวี ก็จะเนน้ไปท่ีการให้นกัเรียนแต่งบทกวี

เพื่ออธิบายความรู้สึกหรือส่ิงท่ีคัง่คา้งอยู่ในใจของตนออกมา ทั้งสองวิชาเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้

วฒันธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่นยงัคงสืบทอดต่อไป และไดเ้รียนรู้ท่ีจะเคารพในความคิดท่ีแตกต่างของ

คนอ่ืนอีกดว้ย” 

 ในเวยีดนาม มีคติวา่ 

 “มนุษยง์อกงามไดด้ว้ยบทกว ีมัน่คงไดด้ว้ยศีลธรรม เติมเตม็ไดด้ว้ยดนตรี” 

 เพาะเมล็ดพนัธ์ุความเป็นมนุษยใ์หง้อกงามดว้ยกนัเถิด 

ท่ีมา: มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบั 23-29 กนัยายน 2559 ปีท่ี36 ฉบบัท่ี 1884 
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บทความที ่2 สุขกบังาน 

หนุ่มเมืองจันท์ 

 มีหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีผมชอบมาก “Slow Success ยิ่งใหญ่ไดด้ว้ยกา้วเล็กๆ เป็นผลงานของ 

2 คอสัมนิสต ์ในเวบ็ไซต ์Marumura 

 เกตุวดี และ “วสุ Marumura” 

 เขาคดัเลือกเร่ืองราวของคนญ่ีปุ่นท่ีประสบความส าเร็จจากกา้วเล็ก ๆ  

 “วสุ” นั้นคดัเลือกนกัธุรกิจและคนมีช่ือเสียงท่ีเป็น “แรงบนัดาลใจ” ใหก้บัคนจ านวนมาก 

 แต่ “นาตุวดี” กลบัเลือกเขียนถึงคนญ่ีปุ่น 15 คน  

 บางคนเป็นแม่บา้นญ่ีปุ่น เป็นพนักงานโรงแรม เป็นพนกังานท าความสะอาดสนามบิน 

ฯลฯ 

 ดูจากประวติัของแต่ละคนแลว้ ไม่น่าจะมีคนใดสามารถเรียกไดว้า่ประสบ “ความส าเร็จ” 

ไดเ้ลย 

 ถา้ใชม้าตรฐานของสังคมท่ีเป็นอยู ่

 แต่เช่ือไหมครับวา่เม่ือคุณอ่านเร่ืองราวของแต่ละคนจบ 

 คุณจะรู้สึกอิจฉาเลย 

 เธอ “มี” ในส่ิงท่ีหลายคน “ไม่มี” 

 รวมทั้งคนท่ีไดช่ื้อวา่ประสบ “ความส าเร็จ” ในมาตรฐานทัว่ไป 

 อยา่ง “นิสสึ ฮารุโกะ” Niitsu Haruko พนกังานท าความสะอาดท่ีสนามบินฮาเนดะ 

 เธอเป็นลูกคร่ึงจีน-ญ่ีปุ่น 

 ตอนอยูจี่น เพื่อนจะลอ้เธอวา่ “ไอเ้ด็กญ่ีปุ่น” 

 เม่ือกลบัมาอยูญ่ี่ปุ่นตอนอาย ุ17 ปี เพื่อนกลบัลอ้วา่ “ไอเ้ด็กจีน” 

 เธอพูดภาษาญ่ีปุ่นไม่ได ้ดงันั้น งานแรกท่ีเธอตอ้งท า ก็คือ งานท่ีไม่ตอ้งใชภ้าษาญ่ีปุ่นใน

การส่ือสาร 

 งานท าความสะอาดท่ีสนามบิน 

 เจา้นายของเธอช่ือ “ซูซูกิ” 
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 เขาสอนวธีิการท าความสะอาด และท าใหเ้ธอสนุกกบังาน 

 วนัหน่ึง เจา้นายส่งเธอเขา้แข่งขนัในงานท าความสะอาดอาคารระดบัประเทศ 

 “ฮารุโกะ” มัน่ใจในฝีมือของเธอมาก 

 แต่ผลท่ีออกมา เธอไดท่ี้ 2 

 “ฮารุโกะ” เสียใจมาก 

 “ซูซูกิ” เดินมาแลว้บอกสาเหตุท่ีเธอแพ ้

 “หากเอาจริงเอาจงัเกินไป ไม่ผอ่นคลายเวลาท างาน ก็ท  าความสะอาดไม่ไดดี้” 

 ฟังดูแปลกไหมครับ 

 แพเ้พราะท างานเอาจริงเอาจงัเกินไป 

 แต่ถา้นึกภาพการท าความสะอาดสนามบินท่ีผูค้นเดินผา่นไปผา่นมาตลอด 

 ถา้เรามุ่งมัน่ท่ีจะเช็ดถูพื้นใหส้ะอาด 

 เราก็จะไม่ไดม้องผูโ้ดยสารซ่ึงเป็น “ลูกคา้” สนามบินลืมยิม้ 

 ลืมท่ีจะหลบผูโ้ดยสาร 

 “ฮารุโกะ” ตีความหมายของเจา้นายทะลุปรุโปร่ง 

 นบัจากวนันั้น “รอยยิม้” จะอยูบ่นใบหนา้เธอเสมอตลอดเวลาท่ีเช็ดถูพื้น 

 เธอสังเกตจงัหวะการเดินของผูโ้ดยสาร 

 เช็ดพื้นตอนไหนท่ีไม่รบกวนคน 

 พยายามยนืไม่ใหเ้กะกะ 

 ปีต่อมา เธอไดแ้ชมป์ 

 เป็นแชมป์ท่ีอายนุอ้ยท่ีสุด 

 

 “ฮารุโกะ” รักในงานท่ีเธอท า และพยายามพฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

 ผมชอบวธีิคิดของ “ฮารุโกะ” มาก 

 เธอจะจินตนาการถึง “ลูกคา้” ก่อนเร่ิมงาน 

 เช่น ก่อนถูพื้น เธอจะนึกถึงภาพเด็กท่ีคลานหรือนัง่เล่นบนพื้น 
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 ถา้พื้นสกปรก มือเด็กท่ีคลานจะสกปรกและอาจไม่สบายได ้

 เธอจึงถูพื้นใหส้ะอาดท่ีสุด 

 “ถา้เราตั้งใจรักษาสนามบินใหส้ะอาดมากๆ ลูกคา้ก็จะเกรงใจไม่กลา้ท าสกปรก” 

 สุดทา้ย ตวัเธอเองและพนกังานท าความสะอาดจะท างานง่ายข้ึน 

 ความรักในงาน ท าใหเ้ธอพฒันาอุปกรณ์ท าความสะอาดเอง 

 ท าแปรงขนาดเล็กเพื่อท าความสะอาดรูท่อระบายน ้ าเล็กๆ ตรงเคร่ืองเป่ามือ ไม่ให้รูท่อ

เป็นคราบ 

 เอากระจกทนัตแพทยม์าขยายหาคราบสกปรกตามซอกชกัโครก 

 เธอมีน ้ายาท าความสะอาดกวา่ 80 ชนิด ชนิดไหนเหมาะกบัวสัดุอะไร 

 คิดละเอียดถึงขั้นวา่ เช็ดท่ีเป่ามือใหส้ะอาด เพราะถา้มีคราบเกาะจะเกิดกล่ินอบัในหอ้งน ้า 

 เม่ือไม่มีกล่ินอบั ก็ไม่ตอ้งใชน้ ้ายาดบักล่ินแรงๆ 

 ผูโ้ดยสารท่ีเขา้หอ้งน ้าจะไดไ้ม่ฉุนจมูกกบัน ้ายาดบักล่ิน 

 “ฮารุโกะ” คิดถึงคนอ่ืนตลอดเวลา 

 และความสุขของเธอก็คือเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความสุข 

 ผมชอบเกมท่ีเธอเล่นกบัตวัเอง 

 ไม่ตอ้งรอใครใหร้างวลั 

 แต่เธอใหร้างวลัตวัเอง 

 เกมนั้นก็คือ การท าใหผู้โ้ดยสารรู้สึกแปลกใจเวลาเปิดประตูหอ้งน ้าเขา้มา 

 แปลกใจวา่ท าไมหอ้งน ้าสะอาดจงั 

 สีหนา้แปลกใจของผูใ้ชห้อ้งน ้า คือ รางวลัของ “ฮารุโกะ” 

 เธอมีความสุขทุกคร้ังท่ีเห็นภาพน้ี 

 ปัจจุบนั “ฮารุโกะ” เป็นหวัหนา้พนกังานท าความสะอาดในสนามบินฮาเนดะ 

 มีลูกนอ้ง 500 คน 

 สนามบินแห่งน้ีไดรั้บรางวลั “สนามบินท่ีสะอาดท่ีสุดในโลก” 

 อ่านถึงบรรทดัน้ี ผมเช่ือวา่หลายคนเร่ิมอิจฉา “ฮารุโกะ”  
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 เธอมีความสุขกบังาน 

 แมว้า่งานนั้นจะเป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน 

 และอยูก่บัความสกปรก 

 เธอ “มี” ในส่ิงท่ีหลายคน “ไม่มี” 

 ทั้งความรักในงาน 

 มีความพยายามพฒันาการท างานใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ  

 ท่ีส าคญั “ฮารุโกะ” มีความสุขกบังาน 

 ใครท่ีบอกวา่เธอไม่ใช่คนท่ีประสบความส าเร็จในชีวติ  

 ผมจะเถียงขาดใจเลย 
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แบบบันทกึคะแนนการท าใบงาน 

เลขที่ ช่ือ-นามสกุล คะแนน 
เกณฑ์คุณภาพ 

ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การตรวจคะแนนการท าใบงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 (ด)ี 2 (ปานกลาง) 1 (ควรปรับปรุง) 

ตอบค าถาม
ไ ด้ ต ร ง
ประเด็น 

สามารถตอบค าถ ามใน
ประเด็นดงัต่อไปน้ีไดอ้ย่าง
ชัดเจนทุกประเด็น ได้แก่
( Survey)  ต อ บ ไ ด้ ต ร ง
ประ เด็ น  (Question)   ตั้ ง
ค  า ถ า ม ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย  3 
ค าถาม มีความสร้างสรรค ์
และ มีค า ถ ามปลาย เ ปิ ด 
(อย่างไร ท าไม เพราะเหตุ
ใด) อย่างน้อย 1  ค าถาม
( Read)   ส า ม า ร ถ ต อ บ
ค าถามท่ีตนเองตั้ งไว้ได้
ถูกต้องทั้ งหมด (Record) 
เขียนสรุปความรู้ ขอ้มูลจาก
การอ่านได้ครบใจความ
ส าคญั (ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
อย่างไร)   (Recite)  เ ขียน
จุดประสงค์ของบทอ่านได ้
จ า น ว น  2  ข้ อ ข้ึ น ไ ป
(Reflect) ประเมินค่าเร่ืองท่ี
อ่าน และสามารถตอบไดว้า่
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร
บา้ง ไดจ้  านวน 2 ขอ้ ข้ึนไป 
 

สามารถตอบค าถามและมี
ลกัษณะค าตอบดงัต่อไปน้ี
จ านวน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
( Survey)  ต อ บ ไ ม่ ต ร ง
ประเด็น 
(Question)  ตั้ งค  าถามได้
อย่างน้อย 3 ค าถาม ไม่มี
ค  าถามปลายเปิด (อย่างไร 
ท า ไ ม  เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด )
(Read)  ไม่สามารถตอบ
ค าถามท่ีตนเองตั้ งไว้ได้
อยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
(Record)  เ ขียนสรุป
ความรู้ ขอ้มูลจากการอ่าน
ไดใ้จความส าคญัไม่ครบ 
(Recite) เขียนจุดประสงค์
ของบทอ่านได้ จ  านวน 2 
ข้อ (Reflect) ประเมินค่า
เร่ืองท่ีอ่าน และสามารถ
ตอบได้ว่ า ส าม ารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน ไ ด้
อย่างไรบา้ง ได้จ  านวน 2 
ขอ้ 

สามารถตอบค าถามและมี
ลกัษณะค าตอบดงัต่อไปน้ี
จ านวน -3ประเด็นข้ึนไป 
ได้แ ก่ (Survey)  ตอบไม่
ตรงประเด็น (Question)  
ตั้ งค  าถามได้อย่างน้อย 2 
ค า ถ า ม  ไ ม่ มี ค  า ถ า ม
ปลายเปิด (อย่างไร ท าไม 
เพ ร าะ เห ตุ ใ ด )  (Read)  
สามารถตอบค าถาม ท่ี
ตนเองตั้งไวไ้ด ้1 ขอ้ 
(Record)  เ ขียนสรุป
ความรู้ ขอ้มูลจากการอ่าน
ไม่ได ้
(Recite) เขียนจุดประสงค์
ของบทอ่านได ้1 ขอ้ 
(Reflect) ประเมินค่าเร่ือง
ท่ีอ่าน และสามารถตอบ
ได้ว่าสามารถน าความรู้ท่ี
ไ ด้ ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร
บา้ง ไดจ้  านวน 1 ขอ้ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 (ด)ี 2 (ปานกลาง) 1 (ควรปรับปรุง) 
การใชภ้าษา ใ ช้ ภ า ษ า แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค

ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
สะกดค า ถูกต้อง ทุกค า  มี
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

ใช้ภ าษ าและประโยค
ถู กต้อ งสอดคล้อ ง กับ
เน้ือหา สะกดค าผดิ1-4ค า 

ใช้ภ าษ าและประโยค
ถูกต้องแต่ไม่สอดคล้อง
กับเ น้ือหา สะกดค าผิด
มากกวา่4 ค า 

เวลา ช้ินงานเสร็จตามก าหนด
และมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด แต่
งานมีคุณภาพ 

เสร็จไม่ทันก าหนด และ
งานไม่มีคุณภาพ 

 
เกณฑก์ารประเมินใบงานของนกัเรียน 

 
คะแนน    7 – 9       ระดบั     ดี 
คะแนน    5 – 6        ระดบั     พอใช ้
คะแนน    3 – 4        ระดบั     ควรปรับปรุง 
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โรงเรียนราชินีบูรณะ    อ าเภอเมืองนครปฐม        จังหวดันครปฐม 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ืองการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ      ปีการศึกษา 2559    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  วชิาภาษาไทย ท 23102       เวลา 50 นาท ี จ านวน 20 ข้อ   

ค ำช้ีแจง: ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนีแ้ล้วเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  แล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

1. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากโฆษณาน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  
ก. สนใจติดต่อได ้4 ช่องทาง 

 ข. สินคา้ทุกชนิดผลิตจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน 
 ค. สบู่และโลชัน่ ไดรั้บการรับรองจาก อย.เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้วา่ปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต ์
 ง. ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวท่ีมีสินคา้ยอดนิยมเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ สบู่มะหาด สบู่กลูตา้น ้านม 
    สบู่ขา้วกลอ้งงอกนมผึ้ง สบู่คอลาเจนนมแพะ โลชัน่มะหาด 
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2. ภาพน้ีเป็นการโฆษณาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ไม่เป็น เพราะไม่ระบุราคาสินคา้ 
ข. ไม่เป็น เพราะเป็นเอกสารแนะน าการท าความสะอาดถงัซกัผา้ 
ค. เป็น เพราะมีการบอกรายละเอียด ของเคร่ืองซกัผา้รุ่นท่ีมีปุ่มลา้งถงัซกั อยา่งชดัเจนเป็นการ
โฆษณาแบบตรงๆ 
ง. เป็น เพราะเป็นลกัษณะโฆษณาทางออ้ม ไม่ขายสินคา้ตรงๆ แต่แนะน าเคร่ืองซกัผา้ท่ีมีระบบการ
ลา้งถงัซกัเพื่อผา้ท่ีสะอาดยิง่ข้ึน 

ใส่ใจเครื่องซักผา้ เพื่อความสะอาดและสุขภาพ
ของคุณคงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า เครื่องซกัผ้า เป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกันทุกบ้าน ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการซักผ้าให้คณุ ช่วยประหยัดเวลาและ
ออมแรง เพื่อให้คุณมีเวลาไปท ากิจกรรมอื่นๆ ได้ 
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณมักเพิกเฉย คือ การท าความสะอาด
เครื่องซักผ้า การซักผ้าต่อเนื่องโดยไม่ท าความ
สะอาดเครื่องซักผา้เลย อาจท าให้เกิดการสะสมและ
ก่อตัวของเชื้อโรคได้ เนื่องจากการที่คราบสกปรก
ตามเสื้อผ้าและเศษผงซักฟอกที่ตกค้างภายในเครื่อง
ซักผ้า เมื่อสัมผัสความชื้น โดยเฉพาะในช่องใส่
ผงซักฟอกหรือน้ ายาปรับผ้านุม่ มกัจะกลายเป็น
แหล่งสะสมของแบคทีเรยีต่างๆ 

Easy Tricks   เพื่อท าความสะอาดเครื่องซักผ้า 

1. ท าความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกและน้ ายา
ปรับผ้านุม่สม่ าเสมอ 

3. ท าความสะอาดตัวถังเครื่องซักผ้า เพื่อลดกลิ่น
อับช้ืน โดยเติมน้ าส้มสายชู 1-2 ขวด ผสมกับน้ าลง
ไปในตัวถัง จากน้ันเปิดสวิตส์ใหเ้ครื่องท างาน
ตามปกติ โดยไม่ต้องเติมผงซักฟอกหรือน้ ายาปรับ
ผ้านุ่ม เมื่อจบการท างานของเครื่อง เปิดฝาทิ้งไว้ให้
อากาศถ่ายเท เช็ดให้แห้ง แล้วจึงค่อยปิดฝาใหส้นิท 

4. ในเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ๆ  มักมโีปรแกรมท าความสะอาด
ตัวถัง ควรใช้โปรแกรมนี้อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง เพ่ือ
ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ตกค้างในตัวถังเครื่องซักผ้า 

สนับสนุนโดย Toshibaเครื่องซักผา้ S-DD 
Inverter จากโตชิบา มาตรฐานญีปุ่่น มา
พร้อมถังซักพิเศษช่วยขจัดคราบสกปรก 
ถนอมใยผ้า ท างานเงียบ และประหยัด
พลังงานให้คุณสบายใจเรื่องการซกัและหมด
กังวลเรื่องเสยีงรบกวน 

2. ตรวจเช็คขอบประตูฝาเครื่อง หากมีเชื้อรา
แนะน าให้เช็ดออก ด้วยสารฟอกขาวผสมน้ าสะอาด 
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3. จากภาพโฆษณา ขอ้ใดไม่ได้ สะทอ้นค่านิยมในสังคมไทย สมยัปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ก. ปัจจุบนัคนนิยมฟันสีขาว 
 ข. ปัจจุบนัคนนิยมฟันท่ีเรียงตวัสวยงาม ไม่นิยมฟันเข้ียว 
 ค. ปัจจุบนัคนนิยมใส่ลวดเหล็กในช่องปากแบบวยัรุ่นในเกาหลี 
 ง. คนนิยมใชผ้ลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศโดยเฉพาะจากอเมริกาเพราะมีคุณภาพท่ี 

วีเนียร์ เคลือบผิวหน้าฟันขาว 
ฟันขาวเรียงสวย ด้วยวัสดคุุณภาพ

ระดับสากล Empress e.max 
 

ศูนย์ทันตกรรมที่
ได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน JCI 
จากสหรัฐอเมริกา 
 

ทันตกรรมรากฟันเทียม 
-รากฟันเทียม พร้อมใส่ทันท ี

(One day implant) 
-รากฟันเทียม พร้อมฟันแบบติดแน่น 
    ทดแทนการสูญเสียฟัน 2 ซี่ขึ้นไป 
-รากฟันเทียม ทดแทนฟันแท้ทั้งปาก  

( All-on-4 & All-on-6 ) พร้อม
ใส่ฟัน ภายใน 1 สัปดาห ์

 

ฟอกฟันขาว 
นวัตกรรมการฟอกสีฟัน
จาก USA ฟันขาวภายใน   

1 ช่ัวโมง 

ศูนย์ทันตกรรมจัด
ฟัน 
การจัดฟันแบบไม่
ต้องติดเครื่องมือ 
ผู้ป่วยไม่ต้องติด
เหล็กจดัฟันในช่อง
ปาก โดยผูป้่วยจะ
ใส่แผ่นพลาสติกใส 
ซึ่งได้รับการผลิต
เพื่อผู้ป่วยแตล่ะ
รายโดยเฉพาะจาก 
USA ขอแนะน า 
นวัตกรรมล่าสุด 
invisalign i7 จัด
ฟันเสร็จในภายใน 
3-6 เดือน 

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอรเ์นช่ันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) 
-Bangkok International Dental Center 157 ถ.รัชดาภิเษก (ปากซอยรัชดา7) 

T.02 692 4433, 02 245 0055 
-Dental Signature ศูนย์การค้าสยามพารากอน Unit No.238 ช้ัน 2 ถ.พระราม 1 

T.02 610 9630-2 
-Dental Signature เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วลิล์ Unit No.328 ช้ัน 3  
  ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  T.02 115 3538 
-Phuket Dental Signature by BIDC 189 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ปา่ตอง จ.ภูเก็ต 

T.076 341 700 www.BangkokDentalCenter.com 
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4. ลูกคา้ท่านใด ท่ีไดรั้บส่วนลดนอ้ยท่ีสุดจากการเขา้รับบริการ-ซ้ือ คอร์สเรียนน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
ก. แสงดาวมีรถยนตส์องคนัเป็นสมาชิกโตโยตา้ไพรวลิเลจ แต่คนัท่ีขบัประจ าคือฮอนดา้ 
ข. แสงทอง มีบตัรเคดิทของเฟิร์สชอ้ย ใชผ้อ่นค่าเรียนได ้ 
ค. แสงฟ้า ไดรั้บกล่องจูเนียร์ ลนัช์บอ็กจากการสมคัรเรียน 
ง. แสงเดือนมีบตัรเดอะวนัการ์ด 

Central Plaza   Central World   Central festival 

ฟรี! Junior Lunch Box สุดน่ารัก 
เมื่อสมคัรเรียนจากสถาบันต่างๆ ใน
ศูนย์ครบ4,000 บาทขึ้นไป 
ลูกค้า TOYOTA Privilege และผูถ้ือ
บัตรในเครือกรุงศรีฯ สมัครเรยีนเพียง 
3,000 บาทขึ้นไป 
TOYOTA Privilege มอบส่วนลด
พิเศษให้กับลูกค้าโตโยต้าทุกท่าน 

พิเศษสุดๆ!! สมัครเรยีนครบ 7,000 
บาท รับสิทธ์ิสมคัรโครงการ Discover 
Thailand’s Astronaut Scholarship 
Programที่จะค้นหาตัวแทนประเทศ
ไทย   3คน อายุ 14-18 ปี ไปศึกษาท่ี
US SPACE & ROCKET CENTER 
สหรัฐอเมริกา (จ านวนจ ากดั)ลูกคา้ 
TOYOTA PRIVILEGE สมัครเรียนเพียง 
3,000 บาทขึ้นไปเฉพาะผู้ถือบัตรใน
เครือกรุงศรฯีแบ่งจ่ายเงินคอร์สเรยีน 
0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับ Cash 
Back สูงสุด 4,000 บาท 

*สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ ณ จุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามที่แตล่ะสถาบันก าหนด /  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า 
**เฉพาะสถาบันที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสทิธ์ิส่วนลด ณ จุดขาย 
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามทีแ่ต่ละสถาบันก าหนด / 
 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในการแบง่จ่ายของแต่ละสถาบันก่อนท ารายการ 
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5. จากโฆษณาในขอ้ท่ี 4 ขอ้ใดไม่ถูกต้องจากโฆษณาน้ี  
    ก.  จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี 3 คน จากประเทศไทยไดไ้ปศึกษาต่อท่ีอเมริกา 
   ข.  คอร์สเรียนพิเศษน้ีรับเฉพาะเด็กอายนุอ้ยในระดบั อนุบาลถึงประถมศึกษา 

ค.  ศูนยก์ารคา้ในเครือเซ็นทรัลร่วมกบัสถาบนัการศึกษาจดัโปรโมชัน่ใหผู้ป้กครองพาบุตร
หลานมาเรียนพิเศษ 

    ง.  นกัเรียนสามารถทดลองเรียนฟรีและรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 
  โตโยตา้ไพรวลิเลจหรือไม่มีบตัรเครดิตในเครือกรุงศรีก็ตาม 
 

6. หากนกัเรียนตอ้งการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรโทรติดต่อไปตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ใหไ้วห้รือไม่ 

อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก. ไม่ควร เพราะ เป็นโฆษณาชวนเช่ือท่ีเกินจริงเพราะระบุวา่ เป็นศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อ
ต่างประเทศ มีกา้ ท่ีเดียวเท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริง น่าจะมีหลายท่ี หากติดต่อไป อาจไม่
ปลอดภยั 

 ข. ไม่ควร เพราะ ไม่ระบุท่ีอยูข่องบริษทั ซ่ึงน่าจะเป็นมิจฉาชีพ 
ค. ควร เพราะ หากสนใจและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ผา่น สามารถโทรไปติดต่อสอบถามใน
เบ้ืองตน้ตามเหมายเลขโทรศพัทท่ี์ใหไ้วไ้ด ้
ง. ควร เพราะ เป็นทุนใหเ้ปล่า ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ และเหมาะกบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อ
ต่างประเทศแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ต้องการข้อมูลเพิม่เตมิติดต่อ: 
MAC International Education 
Consultant Agency (MIECA) 
อาคารจัตรุัสจามจุรี ช้ัน 2 ห้อง 
210 310  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330  
โทร：02-160-5358 หรือ  
098-670-1238 
Email:sayhello@mieca.org 

คุณสมบัติง่ายๆ 
- อายุไม่เกิน 25 ปี 
- เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป 
- ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ทุนการศึกษา 50-
75% กว่า 200 ทุน/ปี 
จากมหาวิทยาลัยกว่า 

200 แห่งใน USA 
โดยที่ครอบคลุมคา่

เทอม ที่พักและอาหาร 
ไม่ต้องช าระคืน 

ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีก้า 
ที่เดียวเท่าน้ัน... โทรเลย!! 02-160-5358 

ACSA 
American Collegiate 

Scholarship 
Association 

โครงการทุนการศึกษา
เพื่อการเรยีนต่อระดับ
ปริญญาตรีประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความ ดงัต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 7-8 

 

 

 

 

 

 

จาก เฟซบุก๊หอ้งท าฟันหมายเลข 10 http://health.kapook.com/view129083.html 

7. เหตุใดวนัรุ่นจึงนิยมจดัฟันแฟชัน่  

 ก. ราคาถูกกวา่การจดัฟันจริงตามคลินิก 
 ข. มีความคึกคะนองและใจกลา้พอท่ีจะเส่ียง 
 ค. ตอ้งการตามสมยัดว้ยการมีเหล็กจดัฟันในช่องปาก 
 ง. มีความสะดวกกวา่ในการถอดอุปกรณ์จดัฟันและเปล่ียนสียางฟันเพราะมีคลินิกเถ่ือน 

หลายท่ีท่ีพร้อมใหบ้ริการ 
 
8. นกัเรียนคิดวา่วยัรุ่นท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองฟันเรียงไม่สวย สามารถเลือก ใส่รีเทรนเนอร์แฟชัน่ (เหล็ก

ครอบฟันท่ีสามารถถอดเองได)้ จากคลินิกเถ่ือนไดห้รือไม่  

ก. ได ้เพราะรีเทนเนอร์แฟชัน่สามารถถอดเองไดส้ะดวก หากไม่ไดไ้ปพบเพื่อนเราสามารถ
ถอดเองไดเ้ม่ืออยูบ่า้นเม่ือไม่ไดใ้ส่ตลอดจึงไม่เป็นอนัตราย 
ข. ได ้เพราะ ท าใหส้ามารถอยูใ่นกระแสนิยมไดอ้ยา่งปลอดภยัเพราะรีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์
จดัฟันท่ีสามารถถอดเองไดแ้ละยงัราคาไม่แพงเกินไปส าหรับวยัรุ่น 

 ค. ไม่ได ้เพราะ การจดัฟันแฟชัน่ทุกชนิดเป็นอนัตรายต่อช่องปากอยา่งมาก 
ง. ไม่ได ้เพราะฟันจะเรียงเป็นแผงไม่สวยงามและตอ้งแกท่ี้คลินิกจริงเท่านั้นซ่ึงราคาแพง
กวา่การจดัฟันธรรมดา 

ไม่รู้ว่ากระแสจัดฟันกลายเป็นแฟชั่นมุ้งมิ้งส าหรับวัยรุ่นไทยตั้งแต่เม่ือไร ทั้ง ๆ ที่เป็น
กระบวนการรักษาเพ่ือจัดเรียงฟันไม่ให้ล้ม และค่าใช้จ่ายก็แพงหลายหมื่น แต่กลายเป็นว่า
มีวัยรุ่นหลายคนที่ฟันเรียงตรงปกติดีหรือบางรายอาจจะอยากอินเทรนด์แต่เงินไม่ถึง     
เข้าร้านจัดฟันเถื่อนกันเป็นแถวเป็นแนว... 
           ถึงแม้ว่าจะมีข่าวจับกุมจัดฟันเถื่อน พร้อมให้ข้อมูลว่าการจัดฟันเถื่อนส่งผลเสีย
ต่อฟันและช่องปากมากขนาดไหน แต่วัยรุ่นก็ยังอยากจะลองเสี่ยง แถมตอนนี้ยังมีแฟชั่น
แบบใหม่เป็นรีเทนเนอร์จัดฟันปลอมอีก งานนี้วัยรุ่นที่อยากมีเหล็กติดฟัน หลงเชื่อเพียบ 
บอกเลยว่าไม่คุ้มอย่างยิ่ง นอกจากเสี่ยงเป็นโรคในช่องปากแล้ว ฟันยังตรงเป็นแผง และ
ค่าแก้ฟันแบบนี้ราคาแพงหูฉี่เลยทีเดียว 

https://www.facebook.com/Dentalno.10/posts/872347716153450
http://health.kapook.com/view129083.html
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9. ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความ ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามวา่ จากบทความน้ีขอ้ใด 
ไม่ถูกต้อง  
 

 

 

 

 

 

 
  

ก. คนไทยมองวา่เด็กท่ีเลือกเรียนสายวทิยเ์ป็นเด็กเก่ง 
 ข. เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กทุกคนตอ้งเลือกเรียนสายวทิย ์
 ค. ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาผลิตนกัเรียนและบณัฑิตท่ีขาดคุณภาพ 
 ง. การมองวา่เด็กท่ีเรียนสายศิลป์อ่อนเป็นเร่ืองจริง แต่เป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความกังวลที่ดูไร้แก่นสาร แต่แทบจะก าหนดชีวิตอนาคต เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องมา
นั่งถามใจตัวเองว่า “จะเลือกเรียนสายไหนดี ระหว่างวิทย์หรือศิลป์” เหมือนถูกบังคับ
ให้เผชิญหน้าแค่ 2 ทางเลือกในช่วงหัวเลี้ยวหวัต่อชีวิต 
ท ำไมต้องบังคับให้เลือก? ไปพร้อมกันสองทำงไม่ได้หรือ? 
 จุดบอดของการศึกษาคือการขีดเส้นหนาๆ ระหว่าง วิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงการมองเด็กเรียนสายวิทย์ ‘เก่ง’ ส่วนเด็กสาย
ศิลป์เรียน ‘อ่อน’ กลับท าร้ายจิตใจคนรุ่นใหม่ดุจก้อนมะเร็งลุกลาม 
 กลายเป็นว่าเราผลิต นักวิทย์ที่ไร้จินตนาการ และศิลปินที่ขาดการคิดอย่างเป็น
ระบบ ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่สอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจอย่างที่ฝันไว้    
ซ้ ายังเตะฝุ่นใส่ศักยภาพคนรุ่นใหม่อีกแน่ะ 



146 
 

 
 

 ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงในบทความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้สรุปของบทความขา้งตน้  

 ก. นกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งวทิย-์ศิลป์สามารถแกปั้ญหาไดดี้ 

 ข. คนท่ีเรียนวทิยาศาสตร์อยา่งเดียวมกัคิดไดเ้ป็นระบบแต่ไม่สร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

 ค. สตีฟ จอบส์ และมาร์ค ซคัเคอร์เบิร์ก เป็นตวัอยา่งของผูท่ี้คิดเป็นระบบและสร้างสรรค ์

ง. คนท่ีมีความคิดแบบวทิยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมเขา้ดว้ยกนัมีแนวโนม้ประสบ

ความส าเร็จ 
 
 

สตีฟ จอบส์ อยู่บนบัลลังก์แห่งนวัตกรรมกว่าสิบปี ทั้งที่เขาไม่ใช่นักเขียนโค้ดที่ดีที่สุดหรือ
วิศวกรคอมพิวเตอร์มือฉมัง เขาโดดเด่นกว่าคนอ่ืนโดยใช้ความสุนทรียะทางศิลปะ 
เปลี่ยนโทรศัพท์ที่หนาหนัก เทอะทะ ให้ปราดเปรียวน่าหลงใหล ทั้งรูปทรงและ
ประสิทธิภาพ ครั้งหนึ่ง สตีฟ จอบส์ เคยกล่าวว่า 
 DNA ของ Apple คือการที่เราเชื่อว่า เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ค าตอบ 
เทคโนโลยียังต้องแต่งงานกับศิลปศาสตร์ แต่งงานกับมนุษยศาสตร์ มันถึงจะท าให้หัวใจ
ของพวกเราขับกล่อมเป็นบทเพลงออกมา  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลกคือ ระบบ
การศึกษาขาดการเชื่อมต่อระหว่างแผนวิทย์และแผนศิลป์ที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง 
เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งสู่เส้นทางอาชีพที่ถูกก าหนดไว้ให้เร็วที่สุด แต่ตลาดงานปัจจุบัน
พิสูจน์แล้วว่า ตลาดยังต้องการคนที่จบการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าแขนงเดียว 
 นักศึกษาท่ีจบเอกฟิสิกส์ โทกวีนิพนธ์ มีแนวโน้มได้รับเลือกเข้าท างานมากที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มเรียนสาขาเดียว จากการส ารวจโดย สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน 
Association of American Colleges & Universities หรือ AAU ในปี 2013 โดย
องค์กรให้ความเห็นว่า     กลุ่มนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งฝั่งวิทย์และศิลป์ 
สามารถคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์เป็น สื่อสารได้อย่างแม่นย า และมีแนวโน้มการแก้ปัญหา
ที่ออกนอกกรอบกว่า แผนวิทย์เดี่ยวๆ 
 การท าความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติของการสื่อสาร ท าให้ STEM 
เป็นได้มากกว่าแผนวิทยาศาสตร์อันน่าเบื่อหน่าย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ก่อนที่จะเรียน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือนักเรียนที่ท าคะแนนได้ยอดเยี่ยมในวิชาวัฒนธรรมกรีก
และโรมัน แถมยังคล่องภาษาลาตินอย่างยิ่งยวด ความเข้าอกเข้าใจในการสื่อสารตั้งแต่
รากเหง้าท าให้เขาพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน 



147 
 

 
 

ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความพิเศษเร่ือง ในหลวง กบัความย ัง่ยนืทางธุรกิจในสายตานกัการ
เงินต่างชาติ แลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี 11-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทความพิเศษเร่ือง ในหลวง กบัความย ัง่ยนืทางธุรกิจในสายตานกัการเงินต่างชาติ โด  

นงนุช  สิงหเดชะ จากมติชน  สุดสัปดาห์ฉบบัประจ าวนัท่ี11-17 พฤศจิกายน 2559 ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 
1891 หนา้ 56 
 
 

  ผู้เขียนออกตัวว่าปกติแล้วสิ่งที่เขาเขียนลงในฟอร์บส์ มักเกี่ยวกับตลาดการเงิน
เอเชียและตลาดการเงินโดยทั่วไป  

 ดังนั้น เมื่อพยายามจะอธิบายถึงมรดกยอดเยี่ยมหลายอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ของไทยพระองค์นี้ทิ้งไว้เบื้องหลัง เขาก็จะขอเอ่ยถึงเพียงเรื่องเดียวในคอลัมน์ของเขา นั่นก็
คือเรื่องที่ “ในหลวงรัชกาลที่9 ของไทยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ท่ีธุรกิจต่างๆ จะท าความดี
และสร้างก าไรไปพร้อมๆกัน” 

 เขาบอกว่าหลังเกิดวิกฤติการเงินเอเชียเมื่อปี 2540หรือต้มย ากุ้งซึ่งมีจุดเริ่มต้นใน
ประเทศไทย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต่างชี้นิ้วว่า    
ต้นตอเกิดจากการคอรัปชั่นอย่างกว้างขว้าง 

 กษัตริย์ของไทยก็ได้สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลัก 3 ประการคือ 
ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน (มีความพร้อมในการรับความเปลี่ยนแปลง) 

 พระองค์เชื่อว่า ถ้าธุรกิจต่างๆ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะท าให้องค์กรมี
ความยั่งยืน 

 คิมตั้งค าถามว่ามีหลักฐานอะไรไหมท่ีแสดงว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถูกทาง 
แม้บางคนจะรู้สึกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากวิกฤติครั้งนั้น
แต่หลักฐานที่ดีที่สุดคือหลักฐานที่เป็นรูปธรรม 

 ซึ่งคิมได้อ้างอิงข้อมูลการส ารวจบริษัทไทยหลายแห่งด าเนินการโดยทีมนักวิชาการ
ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ ที่ส ารวจเพื่อหาค าตอบว่าบริษัทที่รับเอา
ปรัชญานี้ไปใช้ยังสามารถท าก าไรได้หรือไม่ ค าตอบคือใช่ 

 พวกเขาพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงน้อยลง แต่ก าไรไม่ลดลง 

 “ผมขอพูดว่านี่เป็นบทเรียนส าคัญส าหรับเรียนรู้ในยุคที่บริษัทต่างๆ เต็มไปด้วย
ความโลภ” 
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11. ตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน ชาวต่างชาติมองวา่ในหลวงมีบทบาทอยา่งไร ในการช่วยแกไ้ข
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  
 ก. พระองคท์รงใหก้ าลงัใจประชาชนใหต่้อสู้กบัปัญหาทั้งปวง อดทน และใชห้ลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. พระองคไ์ม่ตอ้งการใหบ้ริษทัต่างๆโลภ ตอ้งการใหลู้กจา้งมีความพอประมาณ มีเหตุผล  

และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 ค. พระองคท์รงพระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพระองคเ์ช่ือวา่ถา้ธุรกิจ 

ต่างๆ  
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจ้ะท าใหอ้งคก์รมีความย ัง่ยนื 

 ง. ทรงใหส้ถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ ส ารวจวา่บริษทัท่ีน าหลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชย้งัสามารถท าก าไรไดห้รือไม่ ซ่ึงผลคือบริษทัเหล่านั้นความเส่ียง 
นอ้ยลง แต่ก าไรไม่ลดลง 

 

12. จากบทความน้ีใครน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ 
 ก. บริษทัผลิตกระดาษลดการน าเขา้ตน้ไมแ้ต่หนัมาส่งเสริมใหค้นไทยปลูกตน้ไมเ้พื่อท า 

กระดาษแทนเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและการขนส่ง 
 ข. บริษทัผลิตอาหารกระป๋อง มีการคดัลูกจา้งบา้งส่วนใหอ้อกจากท่ีท างาน โดยยดึหลกั 

ความพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุม้กนั 
 ค. เจา้ของธุรกิจใหญ่ระดบัประเทศปลดพนกังานออกจ านวน ร้อยละ ยีสิ่บเพื่อลดตน้ทุน  

โดยบอกพนกังานก่อนสามเดือนเพื่อใหพ้นกังานเตรียมตวัหางานใหม่ไดท้นัเวลา 
ง. บริษทัทอผา้ ลดจ านวนเวลาการท างานของพนกังานลง และใหค้รูสอนวชิาชีพมาสอน
พนกังาน เพื่อให้ ช่วงเวลาพกังานท่ีมากข้ึนของพนกังานทั้งบริษทั ไดเ้ป็นช่วงเวลาท่ี
พนกังานทุกคนไดป้ระกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดม้าทดแทนในส่วนของบริษทั ซ่ึงยดึ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

13. จากบทความน้ีตรงกบัส านวนใด  
 ก. เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม 
 ข.เดินตามหลงัผูใ้หญ่ หมาไม่กดั 
 ค. ฟ้าหลงัฝน ยอ่มดีเสมอ 
 ง. มืดแปดดา้น 
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14. การท่ีชาวบา้นบอกวธีิการรักษาดว้ยการเอาเขียดมาสับปิดท่ีแผล ,ป้ิงตบัใหงู้ใหเ้ด็กกิน สะทอ้น
อะไร  
 ก. ภูมิปัญญาในดา้นการรักษาพยาบาลของทอ้งถ่ินชนบท 
 ข. ชาวบา้นขาดความรู้ดา้นการรักษาพยาบาล 
 ค. เคยมีผูรั้กษาดว้ยวธีิน้ีแลว้หายเจบ็ป่วย 
 ง. ชนบทไม่มีหมอจึงใชว้ธีิธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
เพราะถ้าหากว่าเขากลับบ้านเสียแต่ตอนนั้น ลูกน้อยที่น่าสงสารก็คงไม่เจ็บ มัน

เป็นหลืบสุดท้ายแท้ๆ ในทันทีที่เขางัดดินแตกกระจาย เขียดขาค าโตเต็มที่ขนาดหัวแม่มือ
กระโดดแผล็วผ่านหน้าลูกชายคนกลางไป เด็กน้อยไล่ตามไปห้า-หกวา เขียดจึงกระโดดลง
ไปในรอยเท้าควาย ลูกน้อยของเขาล้วงมือตามหมายจะจับ     เท่านั้นเองเขาก็ตะลึงแทบ
สิ้นสติ เมื่อได้ยินลูกน้อยร้องเสียงลั่น 
 

“พ่อ งู งูกัดมือ” งูเห่าแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อๆ ได้สติเขากระโจนใช้ด้ามจอบหวดเต็มแรง
สามครั้ง งูร้ายก็หางสั่นดิกๆ เขาหอบลูกน้อยพร้อมครุเขียดกลับเข้าบ้าน และไม่ลืมบอก
ลูกอีกคนลากงูไปด้วย  

ลูกของเขาร้องไห้และครางเบาๆตลอดทาง มือของเด็กตบที่หน้าอกบอกว่า
หายใจไม่ออก เมื่อถึงบ้าน ทุกสิ่งโกลาหลไปหมด วิ่งหาหมอน้ ามนต์ หมอยากลางบ้าน
เท่าท่ีคิดชื่อได้ 

“เอาเขียดมาสับปิดที่แผล” เพ่ือนบ้านคนหนึ่งร้องบอก 
“ปิ้งตับงูให้มันกิน” อีกคนตะโกนเสียงดัง เขาวิ่งไปที่ซากงูผ่าท้องหาตับ ในขณะ

ที่เมียของเขาเฝ้าแต่ร้องไห้ ยิ่งสายคนยิ่งมาก เพ่ือนบ้านที่ประชุมอยู่บ้านผู้ใหญ่เมื่อทราบ
ข่าวก็แตกฮือมาสมทบ  
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15. นายนาคตอ้งการไปรับเงินสองร้อยบาทหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก. ตอ้งการ เพราะตอ้งการน าเงินมาจุนเจือครอบครัว 
 ข. ตอ้งการ เพราะกลวัถูกจบัเขา้ตะราง 
 ค. ไม่ตอ้งการ เพราะเดินทางไกลใชเ้วลานาน ซ่ึงเขาตอ้งการดูแลลูกมากกวา่ 
 ง.  ไม่ตอ้งการ เพราะไม่อยากใหใ้ครรู้วา่มีลูกมาก 
 
  
 
 
 

และในขณะเดียวกัน เขาก็ตกใจแทบเป็นบ้า เมื่อเพ่ือนบ้านบอกว่าเขาต้องไปอ าเภอวันนี้
เพราะผู้ใหญ่บ้านชี้แจงว่า วันนี้เป็นวันที่ทางการจะจ่ายเงินให้กับคนมีลูกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป 
และเขาก็เป็นหนึ่งที่มีลูกครบห้าคนพอดี 
“จะไปได้ยังไง? ลูกจะตายแหงบๆอยู่ไม่เห็นรึ?” เขาพูดอย่างเจ็บแค้น 
“มันจะเป็นไรไปวะ มดหมอออกมากมายต่างก็เคยรักษากินบ้านกินเมืองมาแล้วทั้งนั้น” 
“ไปซีอ้ายบ้า ตั้งสองร้อยบาทเทียวนะ เกิดมามึงเคยมีรึ เงินสองร้อยน่ะ” 
“พูดมันเสียเถอะ” อีกคนพูด “ถ้ามันเกิดมีอันเป็นถึงล้มถึงตาย ก็เลยจะชวดเท่านั้น” 
“ไม่ไป๊ ไม่ไป” เขาเอ็ดตะโร “ลูกนอนหายใจปะหงับๆอยู่ ยังจะมาบอกให้ไป วันอ่ืนมันท าไม
ไม่จ่าย?จริง เงินสองร้อยบาทแต่เกิดมาก็ไม่เคยมี แต่กูไม่ไป ข้าไม่ไป ” 
“ตะราง” อีกคนหนึ่งพูด “ถ้าไม่ไปมันก็ตะรางเท่านั้นเอง มีหรือจะขัดเจ้าขัดนายเขาให้ต้อง
เอา  ไม่เอาก็ตะราง” 
เขารู้สึกใจเสียเมื่อได้ยินค าว่าตะรางบ่อยๆ แต่ก็ยังแข็งใจพูด 
“ตะรางตะเริงที่ไหน ก็บอกไม่เอา ไม่เอา ลูกจะตายทั้งคนจะทิ้งไปได้ยังง้าย?”เขาขึ้นเสียง            
“ไม่ไป  ไม่ไป” เขาย้ าอีก 
“ไปเสีย อย่าขัดทางการเขา เราเป็นราษฎร” หันไปก็พบผู้ใหญ่บ้านยืนหน้าขรึมอยู่ข้างๆ เสียง
เขาแหบแห้งลงทันท ี
“ถ้าไม่ไปโทษถึงตะรางจริงหรือ?” เขาถาม 
“แน่นอน” ผู้ใหญ่บ้านพูดขึงขัง “บางทีถึงจ าตลอดชีวิต” 
เท่านั้นเอง เขาก็ต้องซมซานไปอ าเภอเหมือนคนบ้า ฝากลูกน้อยกับหมอน้ ามนต์และเพ่ือน
บ้าน       
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16 

  
16. วนัแห่งความอบัโชคและส้ินหวงัจะมาเยอืน หมายความวา่อยา่งไร  
 ก. วนัตาย 
 ข. วนัท่ีไม่มีลูกคา้ ไม่มีเงิน 
 ค. วนัท่ีอากาศแปรปรวน 
 ง. วนัท่ีนางถูกหญิงรับจา้งไปปะชุนเส้ือผา้คนอ่ืนท าร้าย 
   
ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของเร่ืองสั้นต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 17-20  
 ก าไลหยกสีเขียวท่ีขอ้มือตอ้งแสงแดดยามบ่ายดูสดใสและงามประหลาด เน้ือของหยก
แน่นเนียน  และเยน็ละมุน ให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็และอ่ิมเอิบ น่ีเป็นสมบติัช้ินเดียวท่ีสามี
ไดใ้หแ้ก่นาง หญิงชรายกมือข้ึนลูบคล า ก าไลอยา่งหวงแหนและทะนุถนอม แมน้างจะรู้ดีวา่ส่ิง
น้ีไม่ใช่เคร่ืองหมายแห่งความรักใคร่ไยดีท่ีสามีมีต่อนาง แต่มนัก็เป็นสัญลกัษณ์ของพนัธนาการ
ท่ีนางยอมรับ... ผูห้ญิงลว้นเกิดมาเพื่อเป็นสมบติัของผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นพ่อแม่พี่นอ้ง แมก้ระทัง่
สามีและครอบครัวของเขา แต่ส าหรับนางแลว้น่าจะเป็นสมบติัท่ีไร้ค่าช้ินหน่ึงของโลก 

หญิงชราถอดแว่นตาออก วางไว้บนฝาตะกร้าไม้ไผ่เก่าๆ ที่บรรจุด้วย เข็มและอุปกรณ์
ปักเย็บอ่ืนๆ ตะกร้าใบนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เป็นทั้งเพ่ือนสนิทและทุกสิ่งทุกอย่าง
ส าหรับนาง หญิงชรายกมือขึ้นขยี้ตา    อย่างจะระงับอาการเมื่อยล้าของดวงตา 
…………………………………….. 
 นางยังห่วงกังวลว่าลูกค้าอาจจะเดินเลยไป เพราะเกรงใจที่จะรบกวนหรือ
ไม่เช่นนั้นนางก็อาจจะเรียกลูกค้าไม่ทันคนอื่นๆ.. ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนแถวนี้ที่รับจ้าง
ปะชุนเสื้อผ้า และต่างก็พยายามช่วงชิงฉกฉวยลูกค้ามาเป็นของตนให้มากที่สุด ดูๆก็
เหมือนคนโลภจนน่ารังเกียจ แต่จะมีใครหน้าไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจือจานเมื่อ
พวกนางหิวโหยหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเมื่อยังมีก าลังอยู่ ต่างคนต่างจ าเป็นที่จะต้อง
หาเงินหาทองไว้ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่วันแห่งความอับโชคและสิ้นหวังจะมาเยือน 
 



152 
 

 
 

 ชีวิตในวยัเยาวข์องนางเต็มไปด้วยความคบัแคน้ ลูกผูห้ญิงไม่ใช่ส่ิงพึงปรารถนาของ
ครอบครัว และการเป็นเด็กหญิงพิการก็ยิ่งเป็นส่ิงอปัมงคล นางถูกเล้ียงดูอยา่งทิ้งขวา้ง ไม่ไดรั้บ
การเอาใจใส่เหมือนลูกชายหรือแมแ้ต่ลูกสาวคนอ่ืนๆของบา้น และตอ้งท างานหนกัเยีย่งทาส 
 ………………………………………………………………………………… 
 วยัเยาวข์องนางช่างอา้งวา้งและวา้เหว่ พวกเด็กๆรังเกียจและแสดงท่าทางล้อเลียน
ต่างๆนานา บางคร้ังก็ถึงกบัขวา้งปาหรือทุบตีเม่ือนางเขา้ใกล ้หญิงชรายงัร าลึกถึงการท่ีนาง
ตอ้งหลบหนีนัง่ขดตวัร้องไหอ้ยูใ่นมุมมืดเพียงล าพงั ร้องไหท้ั้งๆท่ีไม่มีเสียงและไม่มีใครสักคน
ท่ีคิดจะปลอบโยนหรือหยบิยืน่ความปรานีให ้   นางไดเ้รียนรู้ถึงการมีชีวิตคนเดียวตั้งแต่ยงัเล็ก
ท่ามกลางพ่อแม่และญาติพี่น้องท่ีห้อมลอ้มอยู่รอบขา้ง แต่คนเหล่านั้นก็คลา้ยคนตาบอดท่ีไม่
เคยเห็นหล่อนอยูใ่นสายตาของเขา 
 หญิงชรานึกถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยกบัการท่ีนางจะรับรู้
ความตอ้งการของพวกเขาเหล่านั้น และแสดงความตอ้งการของตนออกมา.. นางเหมือนคน
นอกหรือส่ิงแปลกประหลาด และส่ิงน้ีท าใหน้างกลายเป็นคนท่ีหวัน่ไหวและหวาดวิตกมาโดย
ตลอด 
 …………………………………………………………. 

 นางแต่งงานเม่ืออายุมากแลว้ และเป็นคนสุดทา้ยในบรรดาพี่นอ้ง.. ในเวลานั้นนางได้
เลิกฝันถึงการแต่งงานไปนานแลว้ ดูคลา้ยจะเป็นเร่ืองส้ินหวงัส าหรับหญิงพิการ ทั้งๆท่ีในวยั
สาวนางเคยวาดความหวงัวา่ สักวนัหน่ึงนางคงจะไดส้วมเส้ือคลุมไหมสีแดงคลุมหนา้ดว้ยม่าน
ไข่มุก และด่ืมสุรามงคลค านบัญาติผูใ้หญ่จอกแลว้จอกเล่า.. นางคงจะสะเทิ้นอายยามเจา้บ่าวไข
ม่านร้ิวไผล่งบงัตา และคล่ีม่านไข่มุกออกยลโฉมนาง 
 แต่ยิ่งนานความหวงัของนางก็ยิ่งเลือนราง.. นางเคยต่ืนเตน้ต่อการแต่งงานของพี่สาว
ใหญ่ เคยดีใจ กบัการแต่งงานของพี่ชายรอง และความรู้สึกไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นความริษยา 
เม่ือน้องสาวซ่ึงมีอายุอ่อนกว่านางถึงแปดปีกลับเข้าพิธีส าคญัน้ีก่อนนาง การแต่งงานของ
นอ้งสาวท าใหน้างรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีไม่มีใครตอ้งการและสายตาของพอ่แม่ท่ีมองดูนางนั้น
ก็ราวกบัเห็นวา่นางเป็นภาระอนัหนกัอ้ึงท่ีไม่มีหนทางท่ีจะปลดเปล้ืองลงได ้
 อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดนางก็ไดแ้ต่งงาน.. สามีของนางเป็นคนแซ่โคว้ มาจากเมืองนิง
โปในมณฑลซีเกียงและมีอายุมากกว่านางเกือบรอบปีนักษตัร นางไม่รู้ว่าท าไมถึงต้องมา
แต่งงานกบัผูช้ายท่ีอปัลกัษณ์คนน้ี  แมจ้ะรู้จกัเขามาตั้งแต่ยงัเด็ก เน่ืองจากเคยติดต่อเร่ืองการคา้
กบัพ่อ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะตอ้งมาอยูก่บัเขา ในฐานะภรรยา เม่ือแรกท่ีเขาส่งคนมาทาบทามสู่
ขอนั้น แมน้างจะไม่ช่ืนชมยนิดี แต่ก็เป็นหนทางเดียวท่ีนางจะไดห้ลุดพน้ไปจากบา้นแห่งความ
ทุกขย์ากแห่งนั้น 
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 ภายหลงัการแต่งงาน นางจึงไดพ้บว่าแทจ้ริงแลว้การท่ีสามีตดัสินใจอยู่กินกบันาง ก็
เน่ืองมาจากพ่อแม่ของนางเป็นฝ่ายเสนอนางให้โดยไม่เรียกร้องค่าสินสอด และชายคนนั้นมี
ความเช่ือว่าผูห้ญิงท่ีเป็นใบใ้ห้ความสุขในทางเพศรสกว่าปกติ.. นางเร่ิมร้องไห้ไม่มีเสียงอีก
คร้ัง เม่ือรู้วา่คุณค่าของนางในสายตาของสามี ช่างไม่แตกต่างไปจากนางกลางเมืองเลย 
 เด็กผูห้ญิงตวันอ้ยๆกระโดดโลดเตน้ผา่นฟ้าไปอยา่งร่าเริง หญิงชรามองเห็นดวงตาท่ี
สุกใสและใบหนา้ ท่ีหัวร่อต่อกระซิก.. นางหลบัตาลงชา้ๆความรู้สึกปวดแปลบแล่นเป็นร้ิวๆ
ข้ึนมาจบักุมหวัใจ นางคิดถึงคืนท่ีนางนอนบิดตวัดว้ยความเจ็บปวดอยูบ่นเตียงในโรงพยาบาล 
มองผา่นหนา้ต่างกระจกออกไปภายนอก ฝนลงเม็ดกระหน ่าไม่ขาดสาย ก่ิงไมใ้กลตี้กบักระจก
อยูต่ลอดเวลา ในความคิดของนางมนัช่างเป็นคืนแห่งความเงียบ  ท่ีน่ากลวัเหลือเกิน นางคิดถึง
สีหนา้เคร่งเครียดของหมอและพยาบาล และสีหนา้ท่ีแสดงออกถึงความตกใจและผิดหวงัของ
สามีต่อทารกนอ้ยท่ีนางเพิ่งใหก้ าเนิด 
 หญิงชรานึกถึงยามท่ีนางตอ้งอยู่เพียงล าพงักบัลูกน้อย ลูกซ่ึงเป็นผูห้ญิงและเป็นใบ ้
สามีของนางทอดทิ้งนางไปหลังจากท่ีลูกเกิดมาได้ไม่ก่ีเดือน นางและลูกได้กลายเป็นส่ิง
อปัมงคลท่ีเขาไม่สามารถทนอยูไ่ด ้ทั้งๆท่ีเขาเป็นฝ่ายตอ้งการนางเป็นภรรยาและมีส่วนร่วมใน
การท าให้เด็กคนน้ีเกิดมา.. นางยงัจ าไดถึ้งคืนแลว้   คืนเล่าท่ีนางกอดลูกไวก้บัอก และเฝ้ารอ
คอยดว้ยความหวงัวา่เขาจะกลบัมาหานางและลูก แต่เขาก็ไม่เคยหวนคืน 
 นางเร่ิมคิดถึงตวัเอง คิดถึงอนาคตของลูกเม่ือเติบโตข้ึนมีชีวิตท่ีเหมือนคนวงนอกของ
สังคมและจมปลกัอยู่กบัท่าทีรังเกียจและเยาะเยย้ เหยียดหยามของคนรอบขา้ง การแต่งงานท่ี
ล่าชา้และค่านิยม ท่ีไดรั้บดา้นความพิการท่ีไม่ต่างจากนางกลางเมือง และวนัหน่ึงเม่ือแกมีลูก ก็
อาจตกอยูใ่นสภาพเดียวกนักบั    ท่ีนางเป็นอยู.่. หญิงชราจ าไดว้า่วนันั้นเป็นวนัท่ีอากาศร้อนจดั
และลูกสาวส่งเสียงร้องไหไ้ม่หยดุ ร้องท่ีท่ีไม่มีเสียงและร้องทั้งท่ีนางไม่เคยไดย้นิ 
 
17. ท  าไมนางถึงร้องไหแ้บบไม่มีเสียงร้อง  
 ก. นางเป็นใบไ้ม่มีเสียงร้องใดๆ 
 ข. นางหูหนวกจึงไม่ไดย้นิเสียงร้องของตนเอง 

ค. นางอายไม่อยากใหใ้ครรู้วา่นางเสียใจจึงแอบร้องแบบเงียบๆ 
ง. ถา้นางร้องเสียงดงับรรดาญาติพี่นอ้ง-สามีจะร าคาญและพากนัตบตีท าร้ายนาง 
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18. จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดไม่ใช่ความรู้สึกลกัษณะของนาง   
 ก. นางคิดวา่นางเป็นส่ิงท่ีไร้คุณค่าท่ีสุด 
 ข. นางยงัคงหวงัวา่สามีจะกลบัมาหานางและลูก 
 ค. นางเคยมีความหวงัวา่สักวนัจะไดเ้ขา้พิธีแต่งงานแบบพี่สาวใหญ่ 

ง. นางรักลูกสาวตนเองท่ีสุดในชีวติ นางจึงทนล าบากรับงานปะชุนเส้ือผา้เพื่อหาเงินมาเล้ียง
ลูกท่ีมีโชคชะตาเหมือนเธอใหดี้ท่ีสุด 

 

19. ส่ิงท่ีท าใหน้างรู้สึกมีค่าคืออะไร  
 ก. ก าไลหยก 
 ข. ลูกสาวคนเดียวของนาง 
 ค. การไดเ้ขา้พิธีแต่งงานสักคร้ังในชีวติ 
 ง. ตะกร้าไมไ้ผท่ี่บรรจุเขม็และอุปกรณ์เยบ็ปัก 
 

20. ใครโหดร้ายกบันางท่ีสุด  
 ก. พอ่และแม่ท่ีไม่ปรารถนานาง 
 ข. หญิงท่ีมารับจา้งปะชุนเส้ือผา้ท่ีคอยแยง่ลูกคา้นาง 
 ค. สามีท่ีแต่งงานกบันางโดยไม่รักนางและทิ้งนางกบัลูกไป 
 ง. พวกเด็กๆในหมู่บา้นท่ีรังเกียจและแสดงท่าทางลอ้เลียน ขวา้งปา ทุบตีนางเม่ือนางเขา้ไป 

ใกล ้

หญิงชราจ าได้ดีว่าวันนั้นเป็นวันที่แร้นแค้นที่สุดในชีวิตนาง นางไม่มีสมบัติอะไรเหลือ 
นอกจากก าไลหยกอันเดียว ไม่มีข้าว ไม่มีผัก ไม่มีอาหารใดๆในบ้านทั้งสิ้น... นางหิว และรู้
ว่าลูกก็หิว หลายครั้งที่นางถอด   ก าไกลหยกมาถือไว้ในมือที่สั่นเทา และคิดว่ามันอาจจะ
ท าให้นางและลูกมีอาหารพอประทังชีวิตไปได้สักระยะหนึ่ง แต่นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่นาง
ได้รับจากสามี เป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างที่นางต้องยอมรับสภาพ      ไปจนกว่าจะ
สิ้นชีวิต มันมีค่าลึกซึ้งต่อคนที่ไม่เคยมีใครปรารถนา จนนางไม่อาจที่จะสูญเสียมันได้ 
 ลูกร้องไห้ไม่ยอมหยุด ใบหน้าของแกบิดเบี้ยวจนน่าเกลียด ความคิดของนาง
วนเวียนอยู่กับความเจ็บช้ าน้ าใจในความอาภัพของตัวเอง ความหวาดเกรงในสิ่งที่ลูก
จะต้องเผชิญในอนาคต และการตัดสินใจไม่ถูก    ในเรื่องก าไลหยกกับความหิวของลูก ท า
ให้นางได้ท าบางสิ่งบางอย่างลงไปอย่างลืมตัว และเมื่อนางได้สติลูกก็เงียบสงบแล้ว และ
เป็นการเงียบที่นิรันดร์ 
 …………………………………………………………. 
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โรงเรียนราชินีบูรณะ    อ าเภอเมืองนครปฐม      จังหวดันครปฐม 

แบบทดสอบหลังเรียน  เร่ืองการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ    ปีการศึกษา 2559    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  วชิาภาษาไทย ท 23102             เวลา 50 นาท ี จ านวน 20 ข้อ   

ค ำช้ีแจง: ให้นักเรียนอ่านค าถามต่อไปนีแ้ล้วเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  แล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

1. ภาพน้ีเป็นการโฆษณาหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ใจเครื่องซักผา้ เพื่อความสะอาดและ
สุขภาพของคุณคงปฏเิสธไมไ่ด้ว่า เครื่องซัก
ผ้า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกันทุกบ้าน ช่วย
อ านวยความสะดวกในการซักผ้าให้คุณ ช่วย
ประหยดัเวลาและออมแรง เพื่อให้คุณมีเวลา
ไปท ากิจกรรมอื่นๆ ได้ แตส่ิ่งหนึ่งที่คุณมัก
เพิกเฉย คือ การท าความสะอาดเครื่องซักผ้า 
การซักผ้าต่อเนื่องโดยไม่ท าความสะอาด
เครื่องซักผ้าเลย อาจท าใหเ้กิดการสะสมและ
ก่อตัวของเชื้อโรคได้ เนื่องจากการที่คราบ
สกปรกตามเสื้อผ้าและเศษผงซักฟอกที่
ตกค้างภายในเครื่องซักผ้า เมื่อสัมผัส
ความช้ืน โดยเฉพาะในช่องใส่ผงซักฟอกหรือ
น้ ายาปรับผ้านุ่ม มักจะกลายเป็นแหล่งสะสม
ของแบคทีเรียต่างๆ 

1. ท าความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกและน้ ายาปรับผา้นุ่ม
สม่ าเสมอ 

3. ท าความสะอาดตัวถังเครื่องซักผ้า เพื่อลดกลิ่นอับช้ืน โดยเติมน้ าส้มสายชู 
1-2 ขวด ผสมกับน้ าลงไปในตัวถัง จากนั้นเปิดสวติส์ให้เครื่องท างานตามปกต ิ
โดยไม่ต้องเตมิผงซักฟอกหรือน้ ายาปรับผ้านุม่ เมื่อจบการท างานของเครื่อง 
เปิดฝาทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเท เช็ดให้แห้ง แล้วจึงค่อยปิดฝาให้สนิท 

4. ในเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ๆ  มักมโีปรแกรมท าความ
สะอาดตัวถัง ควรใช้โปรแกรมนี้อยา่งน้อยเดือนละ
สองครั้ง เพ่ือช่วยขจัดสิ่งสกปรกและเช้ือโรคที่
ตกค้างในตัวถังเครื่องซักผ้า 

สนับสนุนโดย Toshibaเครื่องซักผา้ S-DD 
Inverter จากโตชิบา มาตรฐานญีปุ่่น มาพร้อมถัง
ซักพิเศษช่วยขจัดคราบสกปรก ถนอมใยผ้า ท างาน
เงียบ และประหยดัพลังงานให้คุณสบายใจเรื่องการ
ซักและหมดกังวลเรื่องเสียงรบกวน 

2. ตรวจเช็คขอบประตูฝาเครื่อง หากมีเชื้อราแนะน าใหเ้ช็ดออก ด้วยสารฟอก
ขาวผสมน้ าสะอาด 
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ก. เป็น เพราะเป็นลกัษณะโฆษณาทางออ้ม ไม่ขายสินคา้ตรงๆ แต่แนะน าเคร่ืองซกัผา้ท่ีมี
ระบบการลา้งถงัซกัเพื่อผา้ท่ีสะอาดยิง่ข้ึน 
ข. เป็น เพราะมีการบอกรายละเอียด ของเคร่ืองซกัผา้รุ่นท่ีมีปุ่มลา้งถงัซกั อยา่งชดัเจนเป็น
การโฆษณาแบบตรงๆ 
ค. ไม่เป็น เพราะเป็นเอกสารแนะน าการท าความสะอาดถงัซกัผา้ 
ง. ไม่เป็น เพราะไม่ระบุราคาสินคา้ 

 

2. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากโฆษณาน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 ก. ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิท่ีมีสินคา้ยอดนิยมเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ สบู่มะหาด สบู่กลูตา้น ้านม 
 สบู่ขา้วกลอ้งงอกนมผึ้ง สบู่คอลาเจนนมแพะ โลชัน่มะหาด 
 ข. สบู่และโลชัน่ ไดรั้บการรับรองจาก อย.เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้วา่ปลอดภยัร้อยเปอร์เซ็นต ์
 ค. สินคา้ทุกชนิดผลิตจากผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน 
 ง.  สนใจติดต่อได ้4 ช่องทาง 
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3. หากนกัเรียนตอ้งการศึกษาต่อต่างประเทศ ควรโทรติดต่อไปตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ใหไ้ว้

หรือไม่ อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก. ควร เพราะ เป็นทุนให้เปล่า ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ และเหมาะกบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อ
ต่างประเทศแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

 ข. ควร เพราะ หากสนใจและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ผา่น สามารถโทรไปติดต่อสอบถามใน 
เบ้ืองตน้ตามเหมายเลขโทรศพัทท่ี์ใหไ้วไ้ด ้

 ค. ไม่ควร เพราะ ไม่ระบุท่ีอยูข่องบริษทั ซ่ึงน่าจะเป็นมิจฉาชีพ 
 ง. ไม่ควร เพราะ เป็นโฆษณาชวนเช่ือท่ีเกินจริงเพราะระบุวา่ เป็นศูนยแ์นะแนวศึกษาต่อ 

ต่างประเทศ มีกา้ ท่ีเดียวเท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริง น่าจะมีหลายท่ี หากติดต่อไปอาจไม่ 
ปลอดภยั 

 
 
 

ต้องการข้อมูลเพิม่เตมิติดต่อ: 
MAC International Education 
Consultant Agency (MIECA) 
อาคารจัตรุัสจามจุรี ช้ัน 2 ห้อง 210 310 
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทร：02-160-5358 หรือ 
 098-670-1238 
E-mail：sayhello@mieca.org 

คุณสมบัติง่ายๆ 
- อายุไม่เกิน 25 ปี 
- เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป 
- ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

ทุนการศึกษา 50-75% กว่า 
200 ทุน/ปี จากมหาวิทยาลัย

กว่า 200 แห่งใน USA 
โดยที่ครอบคลุมคา่เทอม ที่พัก
และอาหาร ไมต่้องช าระคืน 

ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มีก้า 
ที่เดียวเท่าน้ัน... โทรเลย!! 02-160-5358 

ACSA 
American Collegiate 

Scholarship Association 
โครงการทุนการศึกษาเพื่อการ

เรียนต่อระดับปริญญาตรี
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4. ลูกคา้ท่านใด ท่ีไดรั้บส่วนลดนอ้ยท่ีสุดจากการเขา้รับบริการ-ซ้ือ คอร์สเรียนน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Central Plaza   Central World   Central festival 

ฟรี! Junior Lunch Box สุดน่ารัก 
เมื่อสมคัรเรียนจากสถาบันต่างๆ ใน
ศูนย์ครบ4,000 บาทขึ้นไป 
ลูกค้า TOYOTA Privilege และผู้
ถือบัตรในเครือกรุงศรีฯ สมัครเรียน
เพียง 3,000 บาทขึ้นไป  TOYOTA 
Privilege มอบส่วนลดพิเศษให้กับ
ลูกค้าโตโยตา้ทุกท่าน 

พิเศษสุดๆ!! สมัครเรยีนครบ 7,000 
บาท รับสิทธ์ิสมคัรโครงการ 
Discover Thailand’s Astronaut 
Scholarship Program ที่จะค้นหา
ตัวแทนประเทศไทย 3 คน อายุ 14-
18 ปี ไปศึกษาทีU่S SPACE & 
ROCKET CENTER สหรัฐอเมริกา 
(จ านวนจ ากัด) 
ลูกค้า TOYOTA PRIVILEGE สมัคร
เรียนเพียง 3,000 บาทขึ้นไป เฉพาะ
ผู้ถือบัตรในเครือกรุงศรฯี แบ่ง
จ่ายเงินคอรส์เรยีน 0% สูงสุด 10 
เดือน พร้อมรับ Cash Back สงูสดุ 
4,000 บาท 

*สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ ณ จุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามที่แตล่ะ
สถาบันก าหนด / บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่
ต้องให้ทราบล่วงหน้า  **เฉพาะสถาบันที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบ
เงื่อนไขในการรับสิทธ์ิส่วนลด ณ จดุขาย   ***สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเตมิ ณ จุดขาย / เงื่อนไขเป็นไปตามที่แตล่ะสถาบันก าหนด / โปรด
ตรวจสอบเงื่อนไขในการแบ่งจ่ายของแต่ละสถาบันก่อนท ารายการ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวิลด์ เซ็นทรลั
พลาซาและเซ็นทรัลเฟสติวลั 17 
สาขาท่ัวประเทศ ร่วมผนึกก าลังกบั 
160 สถาบันการศึกษา ทดลองเรยีน
ฟรี! พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50 
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ก. แสงเดือนมีบตัรเดอะวนัการ์ด 
 ข. แสงทอง มีบตัรเคดิทของเฟิร์สชอ้ย ใชผ้อ่นค่าเรียนได ้ 
 ค. แสงฟ้า ไดรั้บกล่องจูเนียร์ ลนัช์บอ็กจากการสมคัรเรียน 
 ง. แสงดาวมีรถยนตส์องคนัเป็นสมาชิกโตโยตา้ไพรวลิเลจ แต่คนัท่ีขบัประจ าคือฮอนดา้ 

5. จากโฆษณาในขอ้ท่ี 4 ขอ้ใดไม่ถูกต้องจากโฆษณาน้ี  
    ก. จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี 3 คน จากประเทศไทยไดไ้ปศึกษาต่อท่ีอเมริกา 
    ข. คอร์สเรียนพิเศษน้ีรับเฉพาะเด็กอายนุอ้ยในระดบั อนุบาลถึงประถมศึกษา 
    ค. นกัเรียนสามารถทดลองเรียนฟรีและรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 
 ง. ศูนยก์ารคา้ในเครือเซ็นทรัลร่วมกบัสถาบนัการศึกษาจดัโปรโมชัน่ใหผู้ป้กครองพาบุตร 

หลานมาเรียนพิเศษโตโยตา้ไพรวลิเลจหรือไม่มีบตัรเครดิตในเครือกรุงศรีก็ตาม 
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6. จากภาพโฆษณา ขอ้ใดไม่ได้ สะทอ้นค่านิยมในสังคมไทย สมยัปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วีเนียร์ เคลือบผิวหน้าฟัน
ขาว ฟันขาวเรียงสวย 
ด้วยวัสดคุุณภาพระดับ
สากล Empress e.max 

 

Joint Commission 
International 
Accreditation, USA 
ศูนย์ทันตกรรมที่
ได้รับการรับรอง 
มาตรฐาน JCI จาก
สหรัฐอเมริกา 
 

ทันตกรรมรากฟัน
เทียม 
-รากฟันเทียม พร้อม
ใส่ทันที (One day 
implant) 
-รากฟันเทียม พร้อม
ฟันแบบติดแน่น
ทดแทนการสญูเสยี
ฟัน 2 ซี่ขึ้นไป 
-รากฟันเทียม 
ทดแทนฟันแท้ทั้งปาก 
( All-on-4 & All-
on-6 ) พร้อมใส่ฟัน 
ภายใน 1 สัปดาห ์
 
ฟอกฟันขาว นวัตกรรมการฟอกสฟีันจาก USA 

 ฟันขาวภายใน 1 ช่ัวโมง 

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน 
การจัดฟันแบบไม่ต้อง
ติดเครื่องมือ ผู้ป่วยไม่
ต้องติดเหล็กจัดฟันใน
ช่องปาก โดยผู้ป่วยจะ
ใส่แผ่นพลาสติกใส ซึ่ง
ได้รับการผลิตเพื่อ
ผู้ป่วยแตล่ะราย
โดยเฉพาะจาก USA 
ขอแนะน า นวัตกรรม
ล่าสดุ invisalign i7 
จัดฟันเสร็จในภายใน 
3-6 เดือน 

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอรเ์นช่ันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) 
- Bangkok International Dental Center 157 ถ.รัชดาภิเษก (ปากซอยรัชดา7) 

T.02 692 4433, 02 245 0055 
- Dental Signature ศูนย์การค้าสยามพารากอน Unit No.238 ช้ัน 2 ถ.พระราม 1 

T.02 610 9630-2 
- Dental Signature เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วลิล์ Unit No.328 ช้ัน 3  
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  T.02 115 3538 
- Phuket Dental Signature by BIDC 189 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

T.076 341 700     www.BangkokDentalCenter.com 
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 ก. คนนิยมใชผ้ลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศโดยเฉพาะจากอเมริกาเพราะมีคุณภาพท่ีดี 
 ข. ปัจจุบนัคนนิยมใส่ลวดเหล็กในช่องปากแบบวยัรุ่นในเกาหลี 
 ค. ปัจจุบนัคนนิยมฟันท่ีเรียงตวัสวยงาม ไม่นิยมฟันเข้ียว 
 ง. ปัจจุบนัคนนิยมฟันสีขาว 
 

ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความ ดงัต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามขอ้ 7-8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. นกัเรียนคิดวา่วยัรุ่นท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองฟันเรียงไม่สวย สามารถเลือกใส่รีเทรนเนอร์แฟชัน่ (เหล็ก
ครอบฟันท่ีสามารถถอดเองได)้ จากคลินิกเถ่ือนไดห้รือไม่  

 ก. ไม่ได ้เพราะ การจดัฟันแฟชัน่ทุกชนิดเป็นอนัตรายต่อช่องปากอยา่งมาก 
ข. ไม่ได ้เพราะฟันจะเรียงเป็นแผงไม่สวยงามและตอ้งแกท่ี้คลินิกจริงเท่านั้นซ่ึง 
ราคาแพงกวา่การจดัฟันธรรมดา 

 ค. ได ้เพราะรีเทนเนอร์แฟชัน่สามารถถอดเองไดส้ะดวก หากไม่ไดไ้ปพบเพื่อนเราสามารถ 
ถอดเองไดเ้ม่ืออยูบ่า้น เม่ือไม่ไดใ้ส่ตลอดจึงไม่เป็นอนัตราย 

 ง. ได ้เพราะท าใหส้ามารถอยูใ่นกระแสนิยมไดอ้ยา่งปลอดภยัเพราะรีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ 
จดัฟันท่ีสามารถถอดเองไดแ้ละยงัราคาไม่แพงเกินไปส าหรับวยัรุ่น 

 
 

 ไม่รู้ว่ากระแสจัดฟันกลายเป็นแฟชั่นมุ้งมิ้งส าหรับวัยรุ่นไทยตั้งแต่เม่ือไร ทั้งๆที่
เป็นกระบวนการรักษาเพ่ือจัดเรียงฟันไม่ให้ล้ม และค่าใช้จ่ายก็แพงหลายหมื่น แต่
กลายเป็นว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่ฟันเรียงตรงปกติดีหรือบางรายอาจจะอยากอินเทรนด์ 
แต่เงินไม่ถึง เข้าร้านจัดฟันเถื่อนกันเป็นแถวเป็นแนว... 

 ถึงแม้ว่าจะมีข่าวจับกุมจัดฟันเถื่อน พร้อมให้ข้อมูลว่าการจัดฟันเถื่อนส่งผลเสีย
ต่อฟันและช่องปากมากขนาดไหน แต่วัยรุ่นก็ยังอยากจะลองเสี่ยง แถมตอนนี้ยังมีแฟชั่น
แบบใหม่เป็นรีเทนเนอร์จัดฟันปลอมอีก งานนี้วัยรุ่นที่อยากมีเหล็กติดฟัน หลงเชื่อเพียบ 
บอกเลยว่าไม่คุ้มอย่างยิ่ง นอกจากเสี่ยงเป็นโรคในช่องปากแล้ว ฟันยังตรงเป็นแผง และ
ค่าแก้ฟันแบบนี้ราคาแพงหูฉี่เลยทีเดียว 

  จาก เฟซบุ๊กห้องท าฟันหมายเลข 10 http://health.kapook.com/view129083.html 

https://www.facebook.com/Dentalno.10/posts/872347716153450
http://health.kapook.com/view129083.html
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8. เหตุใดวนัรุ่นจึงนิยมจดัฟันแฟชัน่ 

 ก. มีความสะดวกกวา่ในการถอดอุปกรณ์จดัฟันและเปล่ียนสียางฟันเพราะมีคลินิกเถ่ือน 
หลายท่ีท่ีพร้อมใหบ้ริการ 

 ข. ตอ้งการตามสมยัดว้ยการมีเหล็กจดัฟันในช่องปาก  
 ค. มีความคึกคะนองและใจกลา้พอท่ีจะเส่ียง 
 ง. ราคาถูกกวา่การจดัฟันจริงตามคลินิก 
 
9. ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความ ต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถามวา่ จากบทความน้ีขอ้ใดไม่ถูกต้อง  
 
 

 

 

 

 
  
 ก. การมองวา่เด็กท่ีเรียนสายศิลป์อ่อนเป็นเร่ืองจริง แต่เป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 ข. ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาผลิตนกัเรียนและบณัฑิตท่ีขาดคุณภาพ 
 ค. เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กทุกคนตอ้งเลือกเรียนสายวทิย ์
 ง. คนไทยมองวา่เด็กท่ีเลือกเรียนสายวทิยเ์ป็นเด็กเก่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความกังวลที่ดูไร้แก่นสาร แต่แทบจะก าหนดชีวิตอนาคต เมื่อคนรุ่นใหม่ต้อง
มานั่งถามใจตัวเองว่า “จะเลือกเรียนสายไหนดี ระหว่างวิทย์หรือศิลป์” เหมือนถูก
บังคับให้เผชิญหน้าแค่ 2 ทางเลือกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิต 
ท ำไมต้องบังคับให้เลือก? ไปพร้อมกันสองทำงไม่ได้หรือ? 
 จุดบอดของการศึกษาคือการขีดเส้นหนาๆ ระหว่าง วิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ออกจากกันอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงการมองเด็กเรียนสายวิทย์ ‘เก่ง’ ส่วนเด็ก
สายศิลป์เรียน ‘อ่อน’ กลับท าร้ายจิตใจคนรุ่นใหม่ดุจก้อนมะเร็งลุกลาม 
 กลายเป็นว่าเราผลิต นักวิทย์ที่ไร้จินตนาการ และศิลปินที่ขาดการคิดอย่าง
เป็นระบบ ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไม่สอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจอย่างที่
ฝันไว้    ซ้ ายังเตะฝุ่นใส่ศักยภาพคนรุ่นใหม่อีกแน่ะ 
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ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงในบทความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้สรุปของบทความขา้งตน้  

ก. คนท่ีมีความคิดแบบวทิยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์รวมเขา้ดว้ยกนัมีแนวโนม้ประสบ
ความส าเร็จ 

 ข. สตีฟ จอบส์ และมาร์ค ซคัเคอร์เบิร์ก เป็นตวัอยา่งของผูท่ี้คิดเป็นระบบและสร้างสรรค ์
 ค. คนท่ีเรียนวทิยาศาสตร์อยา่งเดียวมกัคิดไดเ้ป็นระบบแต่ไม่สร้างสรรค ์แปลกใหม่ 
 ง. นกัศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งวทิย-์ศิลป์สามารถแกปั้ญหาไดดี้ 
  
  
 

 สตีฟ จอบส์ อยู่บนบัลลังก์แห่งนวัตกรรมกว่าสิบปี ทั้งที่เขาไม่ใช่นักเขียนโค้ดที่ดี
ที่สุดหรือวิศวกรคอมพิวเตอร์มือฉมัง เขาโดดเด่นกว่าคนอ่ืนโดยใช้ความสุนทรียะทางศิลปะ 
เปลี่ยนโทรศัพท์ที่หนาหนัก เทอะทะ ให้ปราดเปรียวน่าหลงใหล ทั้งรูปทรงและประสิทธิภาพ 
ครั้งหนึ่ง สตีฟ จอบส์ เคยกล่าวว่า 
 DNA ของ Apple คือการที่เราเชื่อว่า เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ค าตอบ 
เทคโนโลยียังต้องแต่งงานกับศิลปศาสตร์ แต่งงานกับมนุษยศาสตร์ มันถึงจะท าให้หัวใจของ
พวกเราขับกล่อมเป็นบทเพลงออกมา  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลกคือ ระบบการศึกษา
ขาดการเชื่อมต่อระหว่างแผนวิทย์และแผนศิลป์ที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้เด็กรุ่น
ใหม่มุ่งสู่เส้นทางอาชีพที่ถูกก าหนดไว้ให้เร็วที่สุด แต่ตลาดงานปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่า ตลาดยัง
ต้องการคนที่จบการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าแขนงเดียว 
 นักศึกษาที่จบเอกฟิสิกส์ โทกวีนิพนธ์ มีแนวโน้มได้รับเลือกเข้าท างานมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มเรียนสาขาเดียว จากการส ารวจโดย สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน 
Association of American Colleges & Universities หรือ AAU ในปี 2013 โดยองค์กร
ให้ความเห็นว่า     กลุ่มนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ทั้งฝั่งวิทย์และศิลป์ สามารถคิด
อย่างวิพากษ์วิจารณ์เป็น สื่อสารได้อย่างแม่นย า และมีแนวโน้มการแก้ปัญหาที่ออกนอก
กรอบกว่า แผนวิทย์เดี่ยวๆ 
 การท าความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติของการสื่อสาร ท าให้ STEM เป็นได้
มากกว่าแผนวิทยาศาสตร์อันน่าเบื่อหน่าย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ก่อนที่จะเรียนเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือนักเรียนที่ท าคะแนนได้ยอดเยี่ยมในวิชาวัฒนธรรมกรีกและโรมัน 
แถมยังคล่องภาษาลาตินอย่างยิ่งยวด ความเข้าอกเข้าใจในการสื่อสารตั้งแต่รากเหง้าท าให้
เขาพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน 
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ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของบทความพิเศษเร่ือง ในหลวง กบัความย ัง่ยนืทางธุรกิจในสายตานกัการ
เงินต่างชาติ   แลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี 11-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้เขียนออกตัวว่าปกติแล้วสิ่งที่เขาเขียนลงในฟอร์บส์ มักเกี่ยวกับตลาดการเงินเอเชีย
และตลาดการเงินโดยทั่วไป  

 ดังนั้น เมื่อพยายามจะอธิบายถึงมรดกยอดเยี่ยมหลายอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของ
ไทยพระองค์นี้ทิ้งไว้เบื้องหลัง เขาก็จะขอเอ่ยถึงเพียงเรื่องเดียวในคอลัมน์ของเขา นั่นก็คือเรื่องที่ 
“ในหลวงรัชกาลที่9 ของไทยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจต่างๆ จะท าความดีและสร้างก าไรไป
พร้อมๆกัน” 

 เขาบอกว่าหลังเกิดวิกฤติการเงินเอเชียเมื่อปี 2540หรือต้มย ากุ้งซึ่งมีจุดเริ่มต้นใน
ประเทศไทย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต่างชี้นิ้วว่า ต้นตอ
เกิดจากการคอรัปชั่นอย่างกว้างขว้าง 

 กษัตริย์ของไทยก็ได้สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลัก 3 ประการคือ ความ
พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน (มีความพร้อมในการรับความเปลี่ยนแปลง) 

 พระองคเ์ชื่อว่า ถ้าธุรกิจต่างๆ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะท าให้องค์กรมีความ
ยั่งยืน 

 คิมตั้งค าถามว่ามีหลักฐานอะไรไหมท่ีแสดงว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถูกทาง      
แม้บางคนจะรู้สึกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากวิกฤติครั้งนั้นแต่
หลักฐานที่ดีทีสุ่ดคือหลักฐานที่เป็นรูปธรรม 

 ซึ่งคิมได้อ้างอิงข้อมูลการส ารวจบริษัทไทยหลายแห่งด าเนินการโดยทีมนักวิชาการของ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ ที่ส ารวจเพ่ือหาค าตอบว่าบริษัทที่รับเอาปรัชญานี้ไป
ใช้ยังสามารถท าก าไรได้หรือไม่ ค าตอบคือใช่ 

 พวกเขาพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงน้อยลง แต่ก าไรไม่ลดลง 

“ผมขอพูดว่านี่เป็นบทเรียนส าคัญส าหรับเรียนรู้ในยุคที่บริษัทต่างๆ เต็มไปด้วยความโลภ” 

           บทความพิเศษเรื่อง ในหลวง กับความยั่งยืนทางธุรกิจในสายตานักการเงินต่างชาติ โดย 
นงนุช สิงหเดชะ จากมติชน  สุดสัปดาห์ฉบับประจ าวันที่11-17 พฤศจิกายน 2559 ปีที่ 37 ฉบับ
ที่ 1891 หน้า 56 
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11. จากบทความน้ีตรงกบัส านวนใด  
 ก. มืดแปดดา้น 
 ข. ฟ้าหลงัฝน ยอ่มดีเสมอ 
 ค. เดินตามหลงัผูใ้หญ่ หมาไม่กดั 
 ง. เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม 
 
12. ตามความคิดเห็นของผูเ้ขียน ชาวต่างชาติมองวา่ในหลวงมีบทบาทอยา่งไร ในการช่วยแกไ้ข
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  
 ก. ทรงใหส้ถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ ส ารวจวา่บริษทัท่ีน าหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชย้งัสามารถท าก าไรไดห้รือไม่ ซ่ึงผลคือบริษทัเหล่านั้นความเส่ียง 
นอ้ยลง แต่ก าไรไม่ลดลง 

 ข. พระองคท์รงพระราชทานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพระองคเ์ช่ือวา่ถา้ธุรกิจ 
ต่างๆ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจ้ะท าใหอ้งคก์รมีความย ัง่ยนื 

 ค. พระองคไ์ม่ตอ้งการใหบ้ริษทัต่างๆโลภ ตอ้งการใหลู้กจา้งมีความพอประมาณ มีเหตุผล  
และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

 ง. พระองคท์รงใหก้ าลงัใจประชาชนใหต่้อสู้กบัปัญหาทั้งปวง อดทน และใชห้ลกัปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
13. จากบทความน้ีใครน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ 
 ก. บริษทัทอผา้ ลดจ านวนเวลาการท างานของพนกังานลง และใหค้รูสอนวิชาชีพมาสอน 

พนกังาน เพื่อใหช่้วงเวลาพกังานท่ีมากข้ึนของพนกังานทั้งบริษทั ไดเ้ป็นช่วงเวลาท่ี 
พนกังานทุกคนไดป้ระกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดม้าทดแทนในส่วนของบริษทั ซ่ึงยดึ 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. เจา้ของธุรกิจใหญ่ระดบัประเทศปลดพนกังานออกจ านวน ร้อยละ ยีสิ่บเพื่อลดตน้ทุน  
โดยบอกพนกังานก่อนสามเดือนเพื่อใหพ้นกังานเตรียมตวัหางานใหม่ไดท้นัเวลา 

 ค. บริษทัผลิตกระดาษลดการน าเขา้ตน้ไมแ้ต่หนัมาส่งเสริมใหค้นไทยปลูกตน้ไมเ้พื่อท า 
กระดาษแทนเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและการขนส่ง 
ง. บริษทัผลิตอาหารกระป๋อง มีการคดัลูกจา้งบา้งส่วนใหอ้อกจากท่ีท างาน โดยยดึหลกั
ความพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุม้กนั 
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ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของเร่ืองสั้นต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี 14 

 
14. นายนาคตอ้งการไปรับเงินสองร้อยบาทหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ก. ไม่ตอ้งการ เพราะเดินทางไกลใชเ้วลานาน ซ่ึงเขาตอ้งการดูแลลูกมากกวา่ 
 ข. ตอ้งการ เพราะตอ้งการน าเงินมาจุนเจือครอบครัว 
 ค. ไม่ตอ้งการ เพราะไม่อยากใหใ้ครรู้วา่มีลูกมาก 
 ง. ตอ้งการ เพราะกลวัถูกจบัเขา้ตะราง 
 
 
 
 
 

และในขณะเดียวกัน เขาก็ตกใจแทบเป็นบ้า เมื่อเพ่ือนบ้านบอกว่าเขาต้องไปอ าเภอวันนี้
เพราะผู้ใหญ่บ้านชี้แจงว่า วันนี้เป็นวันที่ทางการจะจ่ายเงินให้กับคนมีลูกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป 
และเขาก็เป็นหนึ่งที่มีลูกครบห้าคนพอดี 
“จะไปได้ยังไง? ลูกจะตายแหงบๆอยู่ไม่เห็นรึ?” เขาพูดอย่างเจ็บแค้น 
“มันจะเป็นไรไปวะ มดหมอออกมากมายต่างก็เคยรักษากินบ้านกินเมืองมาแล้วทั้งนั้น” 
“ไปซีอ้ายบ้า ตั้งสองร้อยบาทเทียวนะ เกิดมามึงเคยมีรึ เงินสองร้อยน่ะ” 
“พูดมันเสียเถอะ” อีกคนพูด “ถ้ามันเกิดมีอันเป็นถึงล้มถึงตาย ก็เลยจะชวดเท่านั้น” 
“ไม่ไป๊ ไม่ไป” เขาเอ็ดตะโร “ลูกนอนหายใจปะหงับๆอยู่ ยังจะมาบอกให้ไป วันอ่ืนมันท าไม
ไม่จ่าย?จริง เงินสองร้อยบาทแต่เกิดมาก็ไม่เคยมี แต่กูไม่ไป ข้าไม่ไป ” 
“ตะราง” อีกคนหนึ่งพูด “ถ้าไม่ไปมันก็ตะรางเท่านั้นเอง มีหรือจะขัดเจ้าขัดนายเขาให้ต้อง
เอา  ไม่เอาก็ตะราง” 
เขารู้สึกใจเสียเมื่อได้ยินค าว่าตะรางบ่อยๆ แต่ก็ยังแข็งใจพูด 
“ตะรางตะเริงที่ไหน ก็บอกไม่เอา ไม่เอา ลูกจะตายทั้งคนจะทิ้งไปได้ยั งง้าย?”เขาขึ้นเสียง            
“ไม่ไป  ไม่ไป” เขาย้ าอีก 
“ไปเสีย อย่าขัดทางการเขา เราเป็นราษฎร” หันไปก็พบผู้ใหญ่บ้านยืนหน้าขรึมอยู่ข้างๆ 
เสียงเขาแหบแห้งลงทันที 
“ถ้าไม่ไปโทษถึงตะรางจริงหรือ?” เขาถาม 
“แน่นอน” ผู้ใหญ่บ้านพูดขึงขัง “บางทีถึงจ าตลอดชีวิต” 
เท่านั้นเอง เขาก็ต้องซมซานไปอ าเภอเหมือนคนบ้า ฝากลูกน้อยกับหมอน้ ามนต์และเพ่ือน
บ้าน       
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ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของเร่ืองสั้นต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี 15 

 
15. การท่ีชาวบา้นบอกวธีิการรักษาดว้ยการเอาเขียดมาสับปิดท่ีแผล, ป้ิงตบัใหงู้ใหเ้ด็กกิน สะทอ้น
อะไร  
 ก. ภูมิปัญญาในดา้นการรักษาพยาบาลของทอ้งถ่ินชนบท 
 ข. ชาวบา้นขาดความรู้ดา้นการรักษาพยาบาล 
 ค. เคยมีผูรั้กษาดว้ยวธีิน้ีแลว้หายเจบ็ป่วย 
 ง. ชนบทไม่มีหมอจึงใชว้ธีิธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
เพราะถ้าหากว่าเขากลับบ้านเสียแต่ตอนนั้น ลูกน้อยที่น่าสงสารก็คงไม่เจ็บ มันเป็น 

หลืบสุดท้ายแท้ๆ ในทันทีที่เขางัดดินแตกกระจาย เขียดขาค าโตเต็มที่ขนาดหัวแม่มือกระโดด
แผล็วผ่านหน้าลูกชายคนกลางไป เด็กน้อยไล่ตามไปห้า-หกวา เขียดจึงกระโดดลงไปในรอยเท้า
ควาย ลูกน้อยของเขาล้วงมือตามหมายจะจับ     เท่านั้นเองเขาก็ตะลึงแทบสิ้นสติ เมื่อได้ยิน
ลูกน้อยร้องเสียงลั่น 

“พ่อ งู งูกัดมือ” งูเห่าแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อๆ ได้สติเขากระโจนใช้ด้ามจอบหวดเต็มแรงสาม
ครั้ง งูร้ายก็หางสั่นดิกๆ เขาหอบลูกน้อยพร้อมครุเขียดกลับเข้าบ้าน และไม่ลืมบอกลูกอีกคน
ลากงูไปด้วย  

ลูกของเขาร้องไห้และครางเบาๆตลอดทาง มือของเด็กตบที่หน้าอกบอกว่าหายใจไม่
ออก เมื่อถึงบ้าน ทุกสิ่งโกลาหลไปหมด วิ่งหาหมอน้ ามนต์ หมอยากลางบ้านเท่าที่คิดชื่อได้ 

“เอาเขียดมาสับปิดที่แผล” เพ่ือนบ้านคนหนึ่งร้องบอก 
“ปิ้งตับงูให้มันกิน” อีกคนตะโกนเสียงดัง เขาวิ่งไปที่ซากงูผ่าท้องหาตับ ในขณะที่เมีย

ของเขาเฝ้าแต่ร้องไห้ ยิ่งสายคนยิ่งมาก เพ่ือนบ้านที่ประชุมอยู่บ้านผู้ใหญ่เมื่อทราบข่าวก็แตก
ฮือมาสมทบ  
 



168 
 

 
 

ใหน้กัเรียนส่วนหน่ึงของเร่ืองสั้นเร่ืองซ้ิมใบข้องประภสัสร เสวกิุลดงัต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ท่ี 
16 

  
16. วนัแห่งความอบัโชคและส้ินหวงัจะมาเยอืน หมายความวา่อยา่งไร  
 ก. วนัตาย 
 ข. วนัท่ีอากาศแปรปรวน 
 ค. วนัท่ีไม่มีลูกคา้ ไม่มีเงิน 
 ง. วนัท่ีนางถูกหญิงรับจา้งไปปะชุนเส้ือผา้คนอ่ืนท าร้าย 
 
ใหน้กัเรียนอ่านส่วนหน่ึงของเร่ืองสั้นต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 17-20 
 
 ก าไลหยกสีเขียวท่ีขอ้มือตอ้งแสงแดดยามบ่ายดูสดใสและงามประหลาด เน้ือของหยก
แน่นเนียน   และเยน็ละมุน ให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็และอ่ิมเอิบ น่ีเป็นสมบติัช้ินเดียวท่ีสามี
ไดใ้หแ้ก่นาง หญิงชรายกมือข้ึนลูบคล า ก าไลอยา่งหวงแหนและทะนุถนอม แมน้างจะรู้ดีวา่ส่ิง
น้ีไม่ใช่เคร่ืองหมายแห่งความรักใคร่ไยดีท่ีสามีมีต่อนาง แต่มนัก็เป็นสัญลกัษณ์ของพนัธนาการ
ท่ีนางยอมรับ... ผูห้ญิงลว้นเกิดมาเพื่อเป็นสมบติัของผูอ่ื้น  ไม่วา่จะเป็นพ่อแม่พี่นอ้ง แมก้ระทัง่
สามีและครอบครัวของเขา แต่ส าหรับนางแลว้น่าจะเป็นสมบติัท่ีไร้ค่าช้ินหน่ึงของโลก 
 ชีวิตในวยัเยาวข์องนางเต็มไปด้วยความคบัแคน้ ลูกผูห้ญิงไม่ใช่ส่ิงพึงปรารถนาของ
ครอบครัว   และการเป็นเด็กหญิงพิการก็ยิง่เป็นส่ิงอปัมงคล นางถูกเล้ียงดูอยา่งทิ้งขวา้ง ไม่ไดรั้บ
การเอาใจใส่เหมือนลูกชายหรือแมแ้ต่ลูกสาวคนอ่ืนๆของบา้น และตอ้งท างานหนกัเยีย่งทาส 

 หญิงชราถอดแว่นตาออก วางไว้บนฝาตะกร้าไม้ไผ่เก่าๆ ที่บรรจุด้วย เข็มและ
อุปกรณ์ปักเย็บอ่ืนๆ ตะกร้าใบนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เป็นทั้งเพ่ือนสนิทและทุกสิ่งทุกอย่าง
ส าหรับนาง หญิงชรายกมือขึ้นขยี้ตา  อย่างจะระงับอาการเมื่อยล้ าของดวงตา 
…………………………………….. 
 นางยังห่วงกังวลว่าลูกค้าอาจจะเดินเลยไป เพราะเกรงใจที่จะรบกวนหรือ
ไม่เช่นนั้นนางก็อาจจะเรียกลูกค้าไม่ทันคนอ่ืนๆ.. ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนแถวนี้ที่รับจ้างปะ
ชุนเสื้อผ้า และต่างก็พยายามช่วงชิงฉกฉวยลูกค้ามาเป็นของตนให้มากที่สุด ดูๆก็เหมือนคน
โลภจนน่ารังเกียจ แต่จะมีใครหน้าไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจือจานเมื่อพวกนางหิวโหย
หรือเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเมื่อยังมีก าลังอยู่ ต่างคนต่างจ าเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองไว้ให้ได้
มากที่สุด ก่อนที่วันแห่งความอับโชคและสิ้นหวังจะมาเยือน 
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 ………………………………………………………………………………… 
 วยัเยาวข์องนางช่างอา้งวา้งและวา้เหว่ พวกเด็กๆรังเกียจและแสดงท่าทางล้อเลียน
ต่างๆนานา บางคร้ังก็ถึงกบัขวา้งปาหรือทุบตีเม่ือนางเขา้ใกล ้หญิงชรายงัร าลึกถึงการท่ีนาง
ตอ้งหลบหนีนัง่ขดตวัร้องไหอ้ยูใ่นมุมมืดเพียงล าพงั ร้องไหท้ั้งๆท่ีไม่มีเสียงและไม่มีใครสักคน
ท่ีคิดจะปลอบโยนหรือหยบิยืน่ความปรานีให ้   นางไดเ้รียนรู้ถึงการมีชีวิตคนเดียวตั้งแต่ยงัเล็ก
ท่ามกลางพ่อแม่และญาติพี่น้องท่ีห้อมลอ้มอยู่รอบขา้ง แต่คนเหล่านั้นก็คลา้ยคนตาบอดท่ีไม่
เคยเห็นหล่อนอยูใ่นสายตาของเขา 
 หญิงชรานึกถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยกบัการท่ีนางจะรับรู้
ความตอ้งการของพวกเขาเหล่านั้น และแสดงความตอ้งการของตนออกมา.. นางเหมือนคน
นอกหรือส่ิงแปลกประหลาด   และส่ิงน้ีท าให้นางกลายเป็นคนท่ีหวัน่ไหวและหวาดวิตกมา
โดยตลอด 
 …………………………………………………………. 
 นางแต่งงานเม่ืออายุมากแลว้ และเป็นคนสุดทา้ยในบรรดาพี่นอ้ง.. ในเวลานั้นนางได้
เลิกฝันถึง  การแต่งงานไปนานแลว้ ดูคลา้ยจะเป็นเร่ืองส้ินหวงัส าหรับหญิงพิการ ทั้งๆท่ีในวยั
สาวนางเคยวาดความหวงัวา่ สักวนัหน่ึงนางคงจะไดส้วมเส้ือคลุมไหมสีแดงคลุมหนา้ดว้ยม่าน
ไข่มุก และด่ืมสุรามงคลค านบัญาติผูใ้หญ่ จอกแลว้จอกเล่า.. นางคงจะสะเทิ้นอายยามเจา้บ่าว
ไขม่านร้ิวไผล่งบงัตา และคล่ีม่านไข่มุกออกยลโฉมนาง 
 แต่ยิ่งนานความหวงัของนางก็ยิ่งเลือนราง.. นางเคยต่ืนเตน้ต่อการแต่งงานของพี่สาว
ใหญ่ เคยดีใจกบัการแต่งงานของพี่ชายรอง และความรู้สึกไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นความริษยา 
เม่ือน้องสาวซ่ึงมีอายุอ่อนกว่านางถึงแปดปีกลับเข้าพิธีส าคญัน้ีก่อนนาง การแต่งงานของ
นอ้งสาวท าใหน้างรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีไม่มีใครตอ้งการและสายตาของพอ่แม่ท่ีมองดูนางนั้น
ก็ราวกบัเห็นวา่นางเป็นภาระอนัหนกัอ้ึงท่ีไม่มีหนทางท่ีจะปลดเปล้ืองลงได ้
 อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดนางก็ไดแ้ต่งงาน.. สามีของนางเป็นคนแซ่โคว้ มาจากเมืองนิง
โปในมณฑลซีเกียงและมีอายุมากกว่านางเกือบรอบปีนักษตัร นางไม่รู้ว่าท าไมถึงต้องมา
แต่งงานกบัผูช้ายท่ีอปัลกัษณ์คนน้ี แมจ้ะรู้จกัเขามาตั้งแต่ยงัเด็ก เน่ืองจากเคยติดต่อเร่ืองการคา้
กบัพ่อ แต่ก็ไม่เคยคิดวา่จะตอ้งมาอยูก่บัเขา  ในฐานะภรรยา เม่ือแรกท่ีเขาส่งคนมาทาบทามสู่
ขอนั้น แมน้างจะไม่ช่ืนชมยนิดี แต่ก็เป็นหนทางเดียวท่ีนางจะไดห้ลุดพน้ไปจากบา้นแห่งความ
ทุกขย์ากแห่งนั้น 
 ภายหลงัการแต่งงาน นางจึงไดพ้บว่าแทจ้ริงแลว้การท่ีสามีตดัสินใจอยู่กินกบันาง ก็
เน่ืองมาจากพ่อแม่ของนางเป็นฝ่ายเสนอนางให้โดยไม่เรียกร้องค่าสินสอด และชายคนนั้นมี
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ความเช่ือว่าผูห้ญิงท่ีเป็นใบใ้ห้ความสุขในทางเพศรสกว่าปกติ.. นางเร่ิมร้องไห้ไม่มีเสียงอีก
คร้ัง เม่ือรู้วา่คุณค่าของนางในสายตาของสามี ช่างไม่แตกต่างไปจากนางกลางเมืองเลย 
 เด็กผูห้ญิงตวันอ้ยๆกระโดดโลดเตน้ผา่นฟ้าไปอยา่งร่าเริง หญิงชรามองเห็นดวงตาท่ี
สุกใสและใบหนา้ ท่ีหัวร่อต่อกระซิก.. นางหลบัตาลงชา้ๆความรู้สึกปวดแปลบแล่นเป็นร้ิวๆ
ข้ึนมาจบักุมหวัใจ นางคิดถึงคืนท่ีนางนอนบิดตวัดว้ยความเจ็บปวดอยูบ่นเตียงในโรงพยาบาล 
มองผา่นหนา้ต่างกระจกออกไปภายนอก ฝนลงเม็ดกระหน ่าไม่ขาดสาย ก่ิงไมใ้กลตี้กบักระจก
อยูต่ลอดเวลา ในความคิดของนางมนัช่างเป็นคืนแห่งความเงียบ  ท่ีน่ากลวัเหลือเกิน นางคิดถึง
สีหนา้เคร่งเครียดของหมอและพยาบาล และสีหนา้ท่ีแสดงออกถึงความตกใจและผิดหวงัของ
สามีต่อทารกนอ้ยท่ีนางเพิ่งใหก้ าเนิด 
 หญิงชรานึกถึงยามท่ีนางตอ้งอยู่เพียงล าพงักบัลูกน้อย ลูกซ่ึงเป็นผูห้ญิงและเป็นใบ ้
สามีของนางทอดทิ้งนางไปหลังจากท่ีลูกเกิดมาได้ไม่ก่ีเดือน นางและลูกได้กลายเป็นส่ิง
อปัมงคลท่ีเขาไม่สามารถทนอยูไ่ด ้ทั้งๆท่ีเขาเป็นฝ่ายตอ้งการนางเป็นภรรยาและมีส่วนร่วมใน
การท าให้เด็กคนน้ีเกิดมา.. นางยงัจ าไดถึ้งคืนแลว้   คืนเล่าท่ีนางกอดลูกไวก้บัอก และเฝ้ารอ
คอยดว้ยความหวงัวา่เขาจะกลบัมาหานางและลูก แต่เขาก็ไม่เคยหวนคืน 
 นางเร่ิมคิดถึงตวัเอง คิดถึงอนาคตของลูกเม่ือเติบโตข้ึนมีชีวติท่ีเหมือนคนวงนอกของสังคม
และจมปลกัอยูก่บัท่าทีรังเกียจและเยาะเยย้ เหยยีดหยามของคนรอบขา้ง การแต่งงานท่ีล่าชา้และ
ค่านิยม ท่ีไดรั้บดา้นความพิการท่ีไม่ต่างจากนางกลางเมือง และวนัหน่ึงเม่ือแกมีลูก ก็อาจตกอยูใ่น
สภาพเดียวกนักบั    ท่ีนางเป็นอยู.่. หญิงชราจ าไดว้า่วนันั้นเป็นวนัท่ีอากาศร้อนจดัและลูกสาวส่ง
เสียงร้องไหไ้ม่หยดุ ร้องท่ีท่ีไม่มีเสียงและร้องทั้งท่ีนางไม่เคยไดย้นิ 
 
17. ท  าไมนางถึงร้องไหแ้บบไม่มีเสียงร้อง  
 ก. นางเป็นใบไ้ม่มีเสียงร้องใดๆ 
 ข. นางหูหนวกจึงไม่ไดย้นิเสียงร้องของตนเอง 
 ค. นางอายไม่อยากใหใ้ครรู้วา่นางเสียใจจึงแอบร้องแบบเงียบๆ 
 ง. ถา้นางร้องเสียงดงับรรดาญาติพี่นอ้ง-สามีจะร าคาญและพากนัตบตีท าร้ายนาง 
 

18. ส่ิงท่ีท าใหน้างรู้สึกมีค่าคืออะไร  
 ก. ก าไลหยก 
 ข. ลูกสาวคนเดียวของนาง 
 ค. การไดเ้ขา้พิธีแต่งงานสักคร้ังในชีวติ 
 ง. ตะกร้าไมไ้ผท่ี่บรรจุเขม็และอุปกรณ์เยบ็ปัก 
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19. ใครโหดร้ายกบันางท่ีสุด  
 ก. พอ่และแม่ท่ีไม่ปรารถนานาง 
 ข. หญิงท่ีมารับจา้งปะชุนเส้ือผา้ท่ีคอยแยง่ลูกคา้นาง 
 ค. สามีท่ีแต่งงานกบันางโดยไม่รักนางและทิ้งนางกบัลูกไป 
 ง. พวกเด็กๆในหมู่บา้นท่ีรังเกียจและแสดงท่าทางลอ้เลียนขวา้งปาทุบตีนางเม่ือนางเขา้ไป 

ใกล ้

20. จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดไม่ใช่ความรู้สึกลกัษณะของนาง   
 ก. นางคิดวา่นางเป็นส่ิงท่ีไร้คุณค่าท่ีสุด 
 ข. นางยงัคงหวงัวา่สามีจะกลบัมาหานางและลูก 
 ค. นางเคยมีความหวงัวา่สักวนัจะไดเ้ขา้พิธีแต่งงานแบบพี่สาวใหญ่ 
 ง. นางรักลูกสาวตนเองท่ีสุดในชีวติ นางจึงทนล าบากรับงานปะชุนเส้ือผา้เพื่อหาเงินมาเล้ียง 

ลูกท่ีมีโชคชะตาเหมือนเธอใหดี้ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

หญิงชราจ าได้ดีว่าวันนั้นเป็นวันที่แร้นแค้นที่สุดในชีวิตนาง นางไม่มีสมบัติอะไรเหลือ 
นอกจากก าไลหยกอันเดียว ไม่มีข้าว ไม่มีผัก ไม่มีอาหารใดๆในบ้านทั้งสิ้น... นางหิว 
และรู้ว่าลูกก็หิว หลายครั้งที่นางถอด   ก าไกลหยกมาถือไว้ในมือที่สั่นเทา และคิดว่า
มันอาจจะท าให้นางและลูกมีอาหารพอประทังชีวิตไปได้สักระยะหนึ่ง แต่นี่เป็นเพียง
สิ่งเดียวที่นางได้รับจากสามี เป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างที่นางต้องยอมรับสภาพ      
ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิต มันมีค่าลึกซึ้งต่อคนที่ไม่เคยมีใครปรารถนา จนนางไม่อาจที่จะ
สูญเสียมันได ้
 ลูกร้องไห้ไม่ยอมหยุด ใบหน้าของแกบิดเบี้ยวจนน่าเกลียด ความคิดของนาง
วนเวียนอยู่กับความเจ็บช้ าน้ าใจในความอาภัพของตัวเอง ความหวาดเกรงในสิ่งที่ลูก
จะต้องเผชิญในอนาคต และการตัดสินใจไม่ถูก    ในเรื่องก าไลหยกกับความหิวของ
ลูก ท าให้นางได้ท าบางสิ่งบางอย่างลงไปอย่างลืมตัว และเมื่อนางได้สติลูกก็เงียบสงบ
แล้ว และเป็นการเงียบที่นิรันดร์ 
 …………………………………………………………. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R 
 
ค าช้ีแจง 
  1.แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีเป็นการสอบถามความคิดเห็น ของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
  2.ค าตอบของนกัเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี เป็นการแสดงความคิดเห็นของ
นกัเรียนแต่ละคน ไม่มีขอ้ใดถูก ไม่มีขอ้ใดผดิ ขอให้นกัเรียนตอบตามความเป็นจริง 
  3.ค าตอบของนกัเรียนในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่น าไปรวมในการตดัสินวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ผลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  4.การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ีใหน้กัเรียนอ่านขอ้ค าถาม แลว้ท าเคร่ืองหมาย       
ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ     
เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด ได ้ 5  คะแนน   
   เห็นดว้ยมาก  ได ้ 4 คะแนน 
   เห็นดว้ยปานกลาง ได ้ 3  คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ย  ได ้ 2 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ได ้ 1  คะแนน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Joint Commission 
International 

Accreditation, USA 
ศูนย์ทันตกรรมที่ได้รับ      

การรับรอง 
มาตรฐาน JCI จาก

สหรัฐอเมริกา 
 

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน 
การจัดฟันแบบไม่ต้องติด
เครื่องมือ ผู้ป่วยไม่ต้องติด
เหล็กจัดฟันในช่องปาก โดย
ผู้ป่วยจะใส่แผ่นพลาสติกใส 
ซึ่งได้รับการผลิตเพ่ือผู้ป่วยแต่
ละรายโดยเฉพาะจาก USA 
ขอแนะน า นวัตกรรมล่าสุด 
invisalign i7 จัดฟันเสร็จใน
ภายใน 3-6 เดือน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เร่ืองการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ  ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบ SQ4R 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 
 คะแนน  5  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนน  4  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 คะแนน  1  หมายถึง ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
1.การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสน      
2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ไม่ยากเกินไป      
3.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นในทุกขั้นตอน 

     

4.การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและตอบค าถามในส่ิงท่ี
อยากรู้ได ้

     

ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้      
5.นกัเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยวธีิสอน
แบบ SQ4R 

     

6.การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี มีการช่วยเหลือกนัภายใน
กลุ่ม 

     

7.นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนการเรียนรู้และความคิดเห็น ระหวา่ง
เพื่อน 

     

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้      
8.นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านและมีเป้าหมายในการอ่าน      
9.นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน      
10.นกัเรียนสามารถน ากระบวนการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในวชิาอ่ืนได ้
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ภาคผนวก ง 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1.ครูสกาว  สันติเทวกุล  
วฒิุ    ศษ.ม วดัผลและวจิยัการศึกษา 
ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ 
สถานท่ีท างาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม 
 
2.ครูมาลยั  ทองสิมา 
วฒิุ    ศษ.ม. หลกัสูตรและวธีิสอน 
ต าแหน่ง   ครูช านาญพิเศษ 
สถานท่ีท างาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม 
 
3.อาจารยแ์สนประเสริฐ ปานเนียม 
วฒิุ    ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
ต าแหน่ง   อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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