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บทคัดย่อภาษาไทย 

59255401 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, การอา่นอย่างมีวิจารณญาณ, SQ4R 

นางสาว จรุงจิต จำปานิล: การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เอ่ียมจินดา 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2) เพื่อศึกษา
ความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  3) เพื่อ
ศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ 1) ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงผู้วิจัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนละ 1 คน ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  จำนวน 1 คน 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 24 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา จำนวน 29 คน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 25 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอน  แบบสังเกต
ความสามารถของครูผู้สอน แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แผนการ
จัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าร้อยละ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ค่า t-test แบบ one sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 2) ครูผู้สอนมี
ความสามารถการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในระดับดีมาก 3) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 75 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.06 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.90 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ต้ังไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และลำดับรองลงมาคือด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59255401 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : Professional Learning Community, Critical Reading, SQ4R 

MISS JARUNGJIT JUMPANIL : THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITY FOR SECONDARY THAI TEACHERS TO DEVELOP CRITICAL 
READING SKILL USING ONLINE TEXTS WITH THE SQ4R TEACHING METHOD THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MEECHAI IAMJINDA, Ph.D. 

This research aims to 1) improve teachers’ knowledge of professional 
learning community on SQ4R learning management before and after the program. 2) 
study teachers’ performance in their classrooms when applying SQ4R teaching 
technique. 3) investigate students’ reading skill after using SQ4R technique with 
online texts as a set criteria 75% and 4) investigate teachers’ perception on PLC and 
SQ4R technique. Sample in this study were 1) 3 secondary school teachers from 2 
schools in Suphanburi Province. 2) 78 students are also selected from these 3 
secondary schools using simple random sampling. 

Research instruments using in this study were, 1) Test for 2 teachers 
participated the program. 2) Observation checklist for teachers to investigate their 
teaching improvement. 3) Interview form for teachers on their teaching performance. 
4) Test for students on reading skill. 5) Lesson plan reading skill using SQ4R technique 
and 6) Questionnaires on teachers' opinion toward PLC and SQ4R teaching technique. 
Data analysis used in this study are means , standard deviation , percentage, relative 
gain score and t-test one sample. 

          The result of the study show that,    

1. Teachers’ understanding on PLC using SQ4R reading technique after 
the training program is higher than before the program at very high 
score.  2.Teachers. performance on SQ4R reading technique in their classes is rated 
as higher score. 3. Students’ achievement on their reading ability is higher than 75% 
as expectation at 0.05 4. Teachers’ perception on PLC and SQ4R technique is rated 
at very high satisfaction. 
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และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบำรุง ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีกรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และ
แก้ไขส่วนที่บกพร่อง จนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์และสำเร็จลงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านได้แก่ อาจารย์ ดร. ณัฐกิตต์ิ สิริวัฒนาทากุล อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา 
เทียนเพ่ิมพูล และนายธงชัย เจนโกศล ครูชำนาญการพิเศษ ที่ให้ความกรุณาตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณนางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นางพรลักษณ์ สุพงศ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในงานวิจัย ทำให้ระหว่างการทดลองงานวิจัยครั้งน้ีเป็นไปอย่างราบรื่น และขอขอบพระคุณ  นายวีรพงษ์ 
มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดอบรม 

ขอขอบพระคุณนางนงนุช สวัสดิผล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  5 ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขอขอบพระคุณนางสาวดุสิตา แดง
ประเสริฐ ครูชำนาญการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นางสาวรุจา ศุภมานพ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่
เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่ึงในกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด  การทดลอง
งานวิจัย ขอขอบพระคุณนางสาวดวงทิพย์  เสือช้าง ที่ช่วยเหลือในการประสานงานจนทำให้การวิจัยน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ต้ังใจเรียนอย่างสุดความสามารถ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาทุกท่าน หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์หรือแหล่ง
ความรู้อื่นใดที่มีส่วนช่วยเติมเต็มข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานโรงเรียนหนองวัลย์เปรียง วิทยา และเพ่ือนร่วมรุ่นปริญญาโทสาขาการสอน
ภาษาไทยที่คอยให้คำปรึกษา เป็นแรงผลักดัน และให้กำลังใจในการทำงานตลอดมา 

ท้ายสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวจำปานิล  ครอบครัวทอดสนิท รวมทั้งบิดามารดาที่ให้ความรัก 
ความเอาใจใส่ ดูแล เป็นกำลังใจสำคัญและให้การสนับสนุนในการทำวิจัยครั้งน้ีอย่างเต็มที่ 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่น้ี 
  
  

จรุงจิต  จำปานิล 
 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ช 

สารบัญ ................................................................................................................................................ ซ 

สารบัญตาราง .......................................................................................................................................ฐ 

สารบัญภาพ ........................................................................................................................................ ณ 

บทท่ี 1  บทนำ .................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ......................................................................................... 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย ..................................................................................................................... 9 

คำถามในการวิจัย ......................................................................................................................... 10 

วัตถุประสงค์การวิจัย .................................................................................................................... 10 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................ 10 

ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................................................... 11 

นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................................... 14 

ประโยชน์ท่ีได้รับ........................................................................................................................... 16 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ............................................................................................ 17 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตร
ภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และหลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
 .............................................................................................................................................. 17 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .. 17 

หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ................................................................ 20 

หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ...................................................................... 29 

     

 



  ฌ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)............................................. 34 

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ................................................................. 34 

ความหมายและความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ................................................................................................... 38 

ความหมายของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ........................................................... 38 

ความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ......................................................................... 39 

แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ............................................... 40 

องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ....................................................................... 42 

ประโยชน์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ............................................................................ 45 

Lesson Study ..................................................................................................................... 46 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ........................................................................................................................... 52 

งานวิจัยในประเทศ ................................................................................................................ 52 

งานวิจัยต่างประเทศ .............................................................................................................. 55 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ......................................................................................................... 56 

ความหมายและความสำคัญของการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ ............................................... 56 

ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ......................................................................... 56 

ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ........................................................................ 57 

หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ .......................................................................................... 58 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ........................................................................ 61 

การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ .......................................................................................... 63 

การวัดและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ........................................................ 65 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ............................................................... 69 

งานวิจัยในประเทศ ................................................................................................................ 69 

 



  ญ 

งานวิจัยต่างประเทศ .............................................................................................................. 71 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ........................................................................ 73 

ความหมายของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R .............................................. 73 

ขั้นตอนของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R .................................................... 74 

ประโยชน์ของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ................................................. 76 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ............................. 79 

งานวิจัยในประเทศ ................................................................................................................ 79 

งานวิจัยต่างประเทศ .............................................................................................................. 83 

ส่ือออนไลน์ ................................................................................................................................... 84 

ความหมายของส่ือออนไลน์ ................................................................................................... 84 

ประเภทของส่ือออนไลน.์....................................................................................................... 84 

ประโยชน์ของส่ือออนไลน ์..................................................................................................... 87 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือออนไลน ์........................................................................................ 88 

งานวิจัยในประเทศ ................................................................................................................ 88 

งานวิจัยต่างประเทศ .............................................................................................................. 89 

สรุป ................................................................................................................................................... 90 

บทท่ี 3  วิธีดำเนินการวิจัย ................................................................................................................ 92 

ระยะท่ี 1 วางแผน (Plan) ............................................................................................................ 92 

ระยะท่ี 2 การทดลองและอภิปรายผล (Do, See) ........................................................................ 99 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................... 113 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการ
เรียนรู ้.................................................................................................................................. 113 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ................................................................................ 114 

 



  ฎ 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 ................... 125 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R ................................................. 126 

บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................. 130 

สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................... 131 

อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................................... 131 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 138 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ................................................................................................. 138 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ..................................................................................... 138 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 139 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 148 

ภาคผนวก ก ............................................................................................................................... 149 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ ................................................................... 150 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการวิจัย ........................................................................................... 151 

ภาคผนวก ข ............................................................................................................................... 160 

ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย .............................................................................. 160 

ภาคผนวก ค ............................................................................................................................... 202 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ........................................................ 202 

ภาคผนวก ง ................................................................................................................................ 236 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ............................................................................................ 236 

ภาคผนวก จ ............................................................................................................................... 243 

ตารางการอบรม .................................................................................................................. 244 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม ..................................................................................................... 245 

 



  ฏ 

ภาพกิจกรรมระยะท่ี 1 ........................................................................................................ 246 

การสร้างเครือข่ายการและเปล่ียนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ...... 246 

ภาพกิจกรรมระยะท่ี 2 ........................................................................................................ 247 

การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปล่ียนการเรียนรู ้................................. 247 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 256 



 
 

 

 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียง
วิทยา ................................................................................................................................................... 6 

ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ................................................................................ 12 

ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดสาระการอ่านระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สาระท่ี 1 :  การอ่าน ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการ
อ่าน ................................................................................................................................................... 18 

ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา . 21 

ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา . 26 

ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา . 30 

ตารางท่ี 7 แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและขั้นตอน Lesson Study ................... 50 

ตารางท่ี 8 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ .................................................................. 68 

ตารางท่ี 9 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ............................................... 78 

ตารางท่ี 10 จำนวนข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 95 

ตารางท่ี 11จำนวนข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 40 ข้อ ....... 105 

ตารางท่ี 12 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ ........................................................................ 107 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการ
เรียนรู ้.............................................................................................................................................. 114 

ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ............................................................................................ 115 

ตารางท่ี 15 ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 ............................... 125 

     



  ฑ 

ตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R ............................................................. 126 

ตารางท่ี 17 ผลการพิจารณาความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ของครูผู้สอน .............. 203 

ตารางท่ี 18 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนท่ีในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ........................... 204 

ตารางท่ี 19 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R .......................................... 205 

ตารางท่ี 20 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ............ 206 

ตารางท่ี 21 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ............ 214 

ตารางท่ี 22 ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน
 ........................................................................................................................................................ 222 

ตารางท่ี 23 ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ............................................... 225 

ตารางที่ 24 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R .................... 228 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ....................................................................... 230 

ตารางท่ี 26 ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ..................................................................... 233 

ตารางท่ี 27 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา .......................... 237 

ตารางท่ี 28 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ................................. 239 

 



  ฒ 

ตารางท่ี 29 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา .......................... 241 

 



 
 

 

 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R ................................................................. 9 

ภาพท่ี 2 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ................................................................... 34 

ภาพท่ี 3 กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน ......................................................................................... 47 

ภาพท่ี 4 คณะครูลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม .......................................................................... 246 

ภาพท่ี 5 คณะครูเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ........................... 246 

ภาพท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 ................................. 247 

ภาพท่ี 7 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 ................................. 247 

ภาพท่ี 8 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 ................................. 248 

ภาพท่ี 9 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 1................................ 248 

ภาพท่ี 10 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 ............................... 249 

ภาพท่ี 11 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 ............................. 249 

ภาพท่ี 12 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................... 250 

ภาพท่ี 13 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................. 250 

ภาพท่ี 14 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................... 251 

ภาพท่ี 15 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................. 251 

ภาพท่ี 16 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................... 252 

ภาพท่ี 17 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 ............................. 252 

ภาพท่ี 18 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................... 253 

ภาพท่ี 19 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................. 253 

ภาพท่ี 20 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................... 254 

     



  ด 

ภาพท่ี 21 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................. 254 

ภาพท่ี 22 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................... 255 

ภาพท่ี 23 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 ............................. 255 

 



 
 

 

 

บทที่ 1  
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกรวมท้ังของประเทศไทยเองทำให้ประชากรใน
โลกยุคใหม่ต้องการทักษะใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยในโลกสมัยใหม่ การศึกษาจึง
เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ประชากรในประเทศมีความรู้เท่าทันกับความ
เปล่ียนแปลงของโลกได้ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องยึดผลลัพธ์ท้ังในแง่ของความรู้ในวิชาแกน 
และทักษะแห่งศตวรรษใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีโรงเรียน สถานท่ีทำงาน และชุมชนต่างเห็นคุณค่าจำเป็น
อย่างยิ่งในโลกของการทำงาน การศึกษาขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ 
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือเครื่องมือท่ีใช้เพื่อเป็นบันได  ทางเศรษฐกิจ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา ส่ือสาร และร่วมมือทำงานได้
อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์, 2556)  

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ  และสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 นั้น นักเรียนจะเป็นผู้กำหนดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน นอกจากนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยังเป็นยุคแห่งการสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครู เพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของช้ันเรียนท่ีจะ
นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนให้เกิด การประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทักษะ  เกิดพัฒนาการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ระหว่างชุนชน          
ทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการส่ือสารให้เกิดขึ้น สร้างให้เกิดตัวแบบท่ีมีการพัฒนา
ทางวิชาชีพ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ, 2555: 8) 

งานวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติในหลายประเทศช้ีให้ เห็นว่าพัฒนาการ  และ
ความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาขึ้นอยู่กับศักยภาพครู (teachers capacity) ท้ังในระดับบุคคล 
และกลุ่มบุคคลท่ีเช่ือมโยงไปสู่ศักยภาพโดยรวมท้ังหมดของโรงเรียนเพื่อส่งเสริม  และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียน การสร้างศักยภาพของครูถือเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญโดยเป็นลักษณะผสมผสานท่ี
ซับซ้อนของแรงจูงใจ  (Motivation) ทักษะ (Skill) การเรียนรู้ เชิ งบวก (Positive Learning) 
บรรยากาศวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Conditions and Cultures) และโครงสร้างพื้นฐาน
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ของการสนับสนุน (Infrastructure of Support) ท้ังนี้ในกระบวนการสร้างศักยภาพของครูจะทำให้
เกิดการเรียนรู้ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มโรงเรียน และระบบของโรงเรียนท่ีมีพลังนำไปสู่การ
สนับสนุน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
(King & Newman, 2001; Wiley, 2001; Forde et al., 2006, อ้างถึงในณรงค์ฤทธิ์  อินทนาม , 
2553: 1) 

ในปัจจุบันมีวิธีการสอนต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือยกระดับ
ทักษะความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเพื่อให้รองรับกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แต่ถ้า
หากขาดความร่วมมือของครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระของตนหรือไม่มีการประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นแล้ว อาจจะทำให้การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนขาด
ประสิทธิภาพไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีการนำกระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของครู โดยชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
(2560: 34) ได้กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือวิธีการในการพัฒนาครูโดยการจัด
บรรยากาศให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้ครูไม่โดดเด่ียว และมีเครือข่ายในการ
ทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

PLC มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ เป็นชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์อันดี และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เป็นชุมชนท่ีมีฉันทะ และความศรัทธาในการทำงาน เป็นชุมชนท่ีเอื้ออาทร มีคุณธรรม
เป็นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ และเป็นชุมชนท่ีสามารถขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
วิชาชีพได้ โดยการนำ PLC มาใช้นั้นสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี  4 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ร่วม และขั้นกำหนดกิจกรรมพัฒนา ขั้นลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มทำกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 
ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกแต่ละคนนำผลการปฏิบัติมาเสนอในวงสนทนาโดย
เทียบกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยปกติใช้การทบทวนระหว่างปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการสังเกตผลการ
ปฏิบัติงาน ขั้นสะท้อนผล เป็นขั้นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
กรรมการสถานศึกษา เป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นการร่วมมือกันของบุคคลหลายฝ่ายภายในโรงเรียน โดยบุคคลท่ีสำคัญท่ีสุดคือครูผู้สอนกับ
นักเรียนหากครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานร่วมกัน หาข้อดีข้อด้อยในการสอนแต่ละครั้งและร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ท่ีได้คือผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางการเรียนมากขึ้น  
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นอกจากนั้นการใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เข้ามาช่วยพัฒนาผู้เรียนจะ
ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ชาริณี ตรีวรัญญู (2557: 3) ได้กล่าวว่าครูต้องร่วมมือรวมพลังใน
การพัฒนาบทเรียน กำหนดประเด็นการเรียนการสอนร่วมกัน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิด
ของผู้เรียนโดยตรงในช้ันเรียน การให้ผลสะท้อน และการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการ
ในระยะยาว และการมี ส่วนร่วมของผู้รู้ซึ่ ง  Lesson Study มีกระบวนการเป็นลักษณะวงจร 
ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นดำเนินงาน (Do) และขั้นอภิปรายสะท้อนผล (See) (ปิยรักษ์ 
บุณยากรม, 2558: 18) ซึ่งสอดคล้องกับ Baba และ Kojima (2004, อ้างถึงใน ชาริณี ตรีวรัญญู , 
2550: 36) อธิบายว่าการศึกษาผ่านบทเรียนเป็นวิธีการท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานแบบร่วมมือรวมพลัง
โดยครูเพื่อพัฒนาคุณภาพของบทเรียน โดยมีองค์ประกอบหรือขั้นตอนหลัก 3 ส่วน คือ การศึกษาส่ือ
การเรียนการสอน  (teaching materials) การนำบทเรียน ไปใช้ (lesson implementation/ 
experimental lesson) และการสะท้อนบทเรียน (reflect on the lesson/ lesson discussion 
meeting) ซึ่งกล่าวได้ว่าการศึกษาผ่านบทเรียนก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับบทเรียนโดยท่ัวไปคือ ครู 
นักเรียน และส่ือการเรียน  

การสอนภาษาไทยนั้นควรสอนท้ังทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ซึ่งการ
อ่านถือเป็นทักษะท่ีสำคัญ ดังท่ี จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มสำราญ (2550: 91) ได้กล่าวว่า 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีสำคัญอีกทักษะหนึ่ง  เพราะเป็นทักษะท่ีคนท่ัวไปใช้ศึกษาหาความรู้
ให้แก่ตนเองตลอดมา นอกจากนั้นการอ่านยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ แม้จะไม่ใช่ประสบการณ์
โดยตรง แต่ก็ทำให้ผู้อ่านท่ีได้อ่านมากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ  ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ทักษะการอ่านยังเป็นทักษะทางภาษาอย่างหนึ่งท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญท่ีช่วย
ทำให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา สามารถส่งผลให้มนุษย์ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวใน
การดำรงชีวิตได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันความเจริญงอกงามทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ 
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความเปล่ียนแปลงในการดำรงชีวิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตท้ังส้ิน การอ่านหนังสือจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในทางท่ีเหมาะท่ีควร และทันสมัย ( สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ , 2534: 1)  

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันส่ืออิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการ
รับข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และในการรับสารแต่ละครั้งผู้รับสารจะต้องอ่านสาร
เหล่านั้นอย่างคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ หรืออ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง การ
อ่านจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาอภินันท์ (2542: 3) ได้กล่าวว่า การอ่าน
มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน   ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์ แผนท่ี พจนานุกรม ป้าย
ช่ือถนน ตำรา และอื่น ๆ อีกมากมาย  ล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องอ่านในชีวิตประจำวัน แต่
เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จำนวนมากและหลายรูปแบบ ข้อมูลเหล่านั้นมีท้ังส่วนท่ีเป็น
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ประโยชน์ และให้โทษ ทำให้ผู้อ่านจำเป็นต้องมีวิธีการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ
การอ่านออกและอ่านได้ยังไม่เพียงพอ นักอ่านท่ีดีจะต้องอ่านให้เป็นหรือมีวิจารณญาณในการอ่าน 
กล่าวคือรู้จักพิจารณาคิดหาเหตุผลแยกแยะ วินิจฉัย  ประเมินข้อมูลและเรื่องราวท่ีอ่านได้ว่ามี              
ความถูกต้องเช่ือถือมากเพียงใด โดยใช้ความคิด สติปัญญา และประสบการณ์เดิมมาเป็นเครื่อง
ประกอบในการพิจารณาตัดสินส่ิงท่ีอ่านเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำทักษะนี้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับการฝึกฝน และพัฒนาให้มีความสามารถ
ด้านการอ่านอย่าง มีวิจารณญาณ ดังท่ี ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 179) กล่าวว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทักษะท่ีควรได้รับการฝึกฝนอย่างยิ่งสำหรับนักอ่านในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคท่ีแวดล้อม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ท้ังท่ีเช่ือถือได้และ  มีคุณค่าก็มี ท้ังท่ีเสนอความคิดเพียงด้านเดียว 
บิดเบือนความเป็นจริง มีอคติลำเอียง ผู้อ่านจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ เพื่อประเมินและตัดสินส่ิงท่ี
อ่าน และสอดคล้องกับเอมอร เนียมน้อย (2551: 13) ท่ีได้สรุปความสำคัญของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และรู้จักตัดสินประเมินค่าสาร
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเท่ียงธรรม สามารถนำผลจากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตนเองได้
เป็นอย่างดี 

การอ่านส่ือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบทความ ข่าวสาร และอื่น ๆ หากนักเรียนอ่านอย่างไม่มี
วิจารณญาณจะทำให้นักเรียนได้ประโยชน์หรือความรู้จากข่าวสารไม่ถูกต้อง  ในปัจจุบันส่ือสังคม
ออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกันในโลกออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้
ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์เป็น
อย่างมากโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้นส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะพัฒนาครูให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันแล้ว ยังพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ด้วย ข้อดีของส่ือออนไลน์คือเป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาด
ย่อม และสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกันได้  ผู้เรียนจะได้รับข่าวสารหรือหา
ความรู้จากส่ือออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว และเหมาะกับวัยของผู้เรียน แต่ส่ือออนไลน์เองมีข้อเสียคือ         
ส่ือออนไลน์เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกว้าง  หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณอาจโดน
หลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (ขนิษฐา ทวีศรี, 2557: 50) ดังนั้นการนำส่ือออนไลน์มาใช้เป็นบทอ่าน 
จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้นักเรียนรับข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
2) ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ไว้  5 สาระ คือ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การ
ฟัง การดู และการพูด  สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา และ สาระท่ี 5 วรรณคดี และวรรณกรรม ซึ่งใน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 - 3 สาระท่ี 1 การอ่าน มีตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน ระบุเหตุผล  และ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน ระบุ และอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำท่ีมีหลายความหมาย
ในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ  โดยพิจารณาจากบริบท วิเคราะห์คุณ
ค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน  และ
ข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมิน
คุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน   ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน อภิปราย
แสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์ และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน ระบุข้อสังเกต  การชวนเช่ือ  การโน้มน้าวหรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์  อย่างหลากหลาย และประเมิน
คุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ดังนั้นผู้เรียนควรฝึกฝนการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณเพราะนอกจากจะทำให้บรรลุตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรกำหนดแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนรับ
ความรู้และประโยชน์จากการอ่านอย่างสูงสุดด้วย ดังท่ีสมพร  มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2534: 8)   
กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนับเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูง  ผู้อ่านจะต้องมี
ความสามารถประเมินลีลาของผู้เขียน ตลอดจนระบุได้ว่าเรื่องท่ีอ่านมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กลมกลืนกันหรือไม่ และสามารถใช้วิจารณญาณตัดสินว่าส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่เพียงใด 

ในปัจจุบันพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน เพราะจากการทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินทักษะการอ่าน การ
เข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and retrieve) การบูรณาการ และตีความ ( Integrate and 
interpret)  และการสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยมีการประเมินนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มคือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ผล
การทดสอบพบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนท่ีเมื่อประเมินผลคิดเป็นร้อยละแล้วยังอยู่ในระดับปรับปรุง  
ดังท่ีปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียง
วิทยา 

 
ท่ีมา : e-Mes: ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. สำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ [http://eme1.obec.go.th] 

 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์คุณครูดุสิตา แดงประเสริฐ ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการอ่านท่ัวไปของ
นักเรียนว่า นักเรียนอ่านสะกดคำผิด ไม่คล่อง เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง อ่านคำควบกล้ำไม่ได้รวมถึงไม่
สามารถอ่านคำยากได้ นอกจากนั้นนักเรียนไม่สามารถอ่านสรุปใจความสำคัญได้ ไม่ว่าจะเป็นใจความ
สำคัญจากข้อความ ข่าว งานเขียนต่างๆโดยเฉพาะบทร้อยกรองท่ีมีเนื้อความยาก ส่วนในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณนั้นปัญหาท่ีพบคือ นักเรียนไม่สามารถอ่านสรุปประเด็นได้ ไม่สามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นตลอดจนไม่สามารถประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านได้ ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนขาด
ทักษะดังกล่าวคือ นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
ขาดส่ือนวัตกรรมวิธีสอนท่ีมีผลต่อการอ่านของนักเรียน ซึ่งควรแก้ปัญหาโดยการจัดหาส่ือ นวัตกรรม 
วิธีสอนท่ีน่าสนใจมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น 
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ วิธีสอนตามแนวคิดเสตอร์นเบอร์ก การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ เทคนิค KWL – Plus การจัดการเรียนการ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เกณฑ์ 

การประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับ- 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับ-
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับ-
ปรุง 

ครั้งท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 
1/2561 

26.1 63.04 10.87 0 4.26 40.43 36.17 19.15 2.94 41.18 47.06 8.82 

ครั้งท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 
1/2561 

42.22 44.44 8.89 4.44 2.13 40.43 31.91 25.53 5.88 47.06 44.12 2.94 
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อ่านแบบ SQ3R เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีที่กล่าวมาข้างต้นสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้ท้ังส้ิน และมีเทคนิควิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีน่าสนใจ ซึ่งเป็นวิธีท่ีพัฒนามาจากจาก
การจัดการเรียนการอ่านแบบ SQ3R คือ วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยในปี 1984 Walter Pauk 
ได้เสนอแนะวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึ่ง มีการเพิ่มขั้นตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได้
อ่านบทอ่านและเปล่ียนขั้นตอน การทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนให้นักเรียนได้วิเคราะห์บทอ่าน 
(Reflect) ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ ขั้นสำรวจ(Survey) ผู้สอนให้ผู้เรียน
สำรวจเรื่องราวท่ีได้อ่านอย่างคร่าวๆ เพื่อหาจุดสำคัญของเรื่อง ขั้นต้ังคำถาม (Question) ผู้สอนควร
ต้ังคำถามเกี่ยวกับ  บทอ่านกับนักเรียนเพื่อฝึกการตอบคำถาม ขั้นอ่าน (Read) การอ่านข้อความใน
บทหรือตอนนั้นๆซ้ำอย่างละเอียด และในขณะเดียวกันก็ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามท่ีได้ต้ังไว้ ขั้น
บอกคำตอบอีกครั้ง (Record)  เมื่อได้คำตอบแล้ว ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆท่ีได้อ่านโดยใช้ภาษา
ของตนเองเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึนและสามารถจำคำตอบนั้นได้ โดยคำตอบนั้นต้องคงความหมายเดิมของ
เรื่องเอาไว้ ขั้นเขียนสรุปใจความสำคัญ (Recite) ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย
ใจความหลักและใจความรอง โดยพยายามใช้ภาษาของตนเอง ขั้นทบทวน (Reflect) ให้ผู้เรียน
วิเคราะห์วิจารณ์ บทอ่านท่ีผู้อ่านได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีผู้เรียนมีความคิดเห็น
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง เป็นการทบทวนเรื่องท่ีอ่านท้ังหมดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
(สุคนธ์ สินธพานนท์. 2545: 290 - 291) ด้วยขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้สาระการ
อ่านบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นง
นุช ปัญญาศรี (2556: 85) โดยวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ ความเช่ือมั่นในตนเอง  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R การจัดกิจกรรมแบบ 4MAT และ
การจัดกิจกรรมแบบปกติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.60/74.92 80.16/75.92 และ 74.96/72.96 
ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ท่ีกำหนดไว้ นักเรียนท่ีทำกิจกรรมแบบ 4MAT และแบบ SQ4R มี
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT และแบบ SQ4R มี
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนไม่แตกต่างกันและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท้ัง 3 วิธี หลังเรียนไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของ กานต์ธิดา แก้วกาม (2556: 
บทคัดย่อ) วิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนทักษะการอ่านเช่นกันในงานวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ โดยผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 
SQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของพิบูลย์ ตัญญบุตร (2559: 312) วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยภาพรวม
พึงพอใจมากท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชุมชนการรู้ทางวิชาชีพเมื่อมาใช้ร่วมกับวิธีสอนอ่านด้วย 
SQ4Rนั้น สามารถนำไปพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้สูงขึ้น  และ
นอกจากนั้นยังทำให้ครูผู้สอนได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนร่วมกัน 
ทำให้ครูผู้สอนได้วิธีการใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของตน  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อท้ังตัว
ครูผู้สอนและนักเรียนอีกด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจนำวิธีสอนดังกล่าวมาพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และนอกจากนั้นการร่วมมือกันของครูผู้สอน
จะสามารถทำให้ทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิม จึงสนใจศึกษาการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์  
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนการเรียนรู้ เป็นวิธีการในการพัฒนาครู
โดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกนั ส่งผลให้ครูไม่โดดเด่ียวและมี
เครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
1. การสร้างภาวะผู้นำร่วมกันและเป็นไป
ในทางสนับสนุน 
2. การสร้างและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
แก่หมู่คณะ 
3. การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม 
4. การสร้างเงื่อนไขท่ีเกื้อกูล 

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
1) ขั้นสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหา
อย่างคร่าวๆ  
2) ขั้นต้ังคำถาม (Question - Q) ต้ังคำถาม
จากเรื่องท่ีอ่าน  
3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) ค้นหา
คำตอบของคำถามท่ีต้ังไว้  
4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลท่ี
ได้จากการอ่านตามความเข้าใจของตนเอง  
5) สรุปใจความสำคัญ (Recite - R)  
6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นและประเมินค่า (Reflect - R) 

  พั ฒ น า ก า ร ค ว า ม รู้
ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R 

  ความสามารถด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ
จากส่ือออนไลน์ 

  ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
ครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและ
ก ร ะ บ ว น ก าร จั ด ก า ร
เรียนรู้ ด้วยวิ ธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R 

 
 

ระยะท่ี 1 วางแผน (Plan) 
  การสร้างเครือข่ายการ
แลก เปล่ียนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ท างวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ด้ วยวิ ธี การสอน
อ่านแบบ SQ4R 

ระยะท่ี 2 การทดลองและ
อ ภิ ป ร าย ผ ล  (Do and 
See)ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร
ทดลองและอภิปรายผล 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ครูผู้สอนในการปฏิบัติการ
สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R 
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คำถามในการวิจัย 
1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้อยู่ในระดับใด 
2. ครูผู้สอนมีความสามารถการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

สอนอ่านแบบ SQ4R ในระดับใด 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ

ออนไลน์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 75 
หรือไม่ 

4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาพัฒนาการความรู้ครู ผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

2. เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

3. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ
ออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 75 
 
 



 11 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสหวิทยา
เขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จำนวน 52 
คน 

1.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดีจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 4,683 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยท่ีจำนวน 3  คน รวมทั้งผู้วิจัย ได้แก่ 
 2.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

และโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนละ 1 คน 
 2.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

จำนวน 1 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มา

จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นครูผู้สอนท่ีสนใจหัวข้อการวิจัยครั้งนี้ และ
เป็นครูผู้สอนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 

2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
 2.2.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 

24 คนและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวน 29 คน 
 2.2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 

25 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1 ปี

การศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์  โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
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3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่   
1. พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R    
2. ความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
3. ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ชุนทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
4. เนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน โดยเนื้อหาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้นำมาจากส่ือออนไลน์ท้ังสารคดีและบันเทิง
คดีแบ่งตามระดับช้ัน ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ระดับชั้น ประเภท ชื่อเร่ือง ที่มา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นิทาน 
บะหมี่ชามเดียว www.facebook.com/นิทานสอนใจ 

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด www.facebook.com/นิทานสอนใจ 

ข่าว 

พม.เผยเด็ก อายุ 8-12 ปี เส่ียง
ภัยออนไลน์ และมีแนวโน้ม

ความรุนแรงในสังคมเพิ่มสูงขึ้น 
www.thaihealth.com 

เอมี ่อาเมเรีย เล่าชีวิตในคุก ขอ
โทษทุกคน สัญญาจะไม่ยุ่งกับยา

เสพติดอีก 
www.kapook.com 

บทความ 
เพื่อนแท้ (True Friends) www.pantip.com 

5 อันดับส่ิงสำคัญท่ีสุดในชีวิตท่ี
หลายคนมองข้าม 

www.pantip.com 

ร้อยกรอง 
ภาษาไทยวิบัติ https://plus.google.com 

กระรอกน้อยในป่าคอนกรีต www.dek-d.com 
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ตารางท่ี 2 เนื้อหาท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ระดับชั้น ประเภท ชื่อเร่ือง ที่มา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นิทาน 
เด็กชายกับไอศกรีม www.pantip.com 
ตุ๊บโหม่งจอมนินทา www.facebook.com/นิทานสอนใจ 

ข่าว 

ครูเครียดหนัก ยอมรับแล้ว เผย
เหตุ ตรวจการบ้าน ทำไมให้เด็ก
ผิดหมด 

www.kaosod.com 

สวัสดีไทยแลนด์ 4.0 สิงคโปร์
เตรียมยกเลิกการสอบเด็ก
ประถม-มัธยม ช้ีการเรียนไม่ใช่
การแข่งขัน 

www.brandinside.asia.com 

บทความ 

ล้มท้ังยืนดีกว่าล้มไม่เป็น www.kapook.com 
วิธีท่ีจะทำให้ผู้อื่นประทับใจใน
ตัวเราต้ังแต่แรกพบ ( First 
Impression ) 

www.13enj1.com 

ร้อยกรอง 
รางวัลของฉัน www.dek-d.com 
หยกในหิน www.thaipoem.com 

 
5. ระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการวิจัยมีท้ังหมด 2 ระยะ ดังนี้ 
      5.1 ระยะท่ี 1 การวางแผน (Plan) สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
เป็นการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนก่อนเริ่มการทดลอง และเป็นการวางแผนเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันในการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลารวมทั้งส้ิน 3 ช่ัวโมง  

      5.2 ระยะท่ี 2 การดำเนินการ (Do) และ การอภิปรายสะท้อนผล (See) เป็นการ
ดำเนินการทดลองและนิเทศติดตาม โดยทดลองกับนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้
ระยะเวลาท้ังส้ิน 10 คาบ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนจำนวน 9 คาบและทดสอบหลังเรียนจำนวน 1 
คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งระหว่างการจัดการเรียนรู้จะมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างครูในแต่ละ
คาบตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทย หมายถึง วิธีการในการพัฒนาครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระของโรงเรียน
และกลุ่มสาระต่างโรงเรียน  มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกันท้ังครูและนักเรียน กำกับนิเทศ
และติดตามอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบไปด้วยขั้นตอนตาม Lesson Study ดังนี้ 

1.1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

1.2 ขั้นดำเนินงาน (Do) เป็นการทดลองเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นกับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหา 
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน มีการนิเทศติดตามแลกเปล่ียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนหรือ
วางแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป  

1.3 ขั้นอภิปรายสะท้อนผล (See) อภิปรายสะท้อนผลการดำเนินงานวิจัย ผลการ 
ปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน และผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่
เนื้อหาการเรียนการสอน 

 2.2 ขั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้  1) ขั้นสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหาอย่างคร่าวๆ 2) 
ขั้นต้ังคำถาม (Question - Q) ต้ังคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน 3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) ค้นหา
คำตอบของคำถามท่ีต้ังไว้ 4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอ่านตามความเข้าใจ
ของตนเอง 5) สรุปใจความสำคัญ (Recite - R) 6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น และ
ประเมินค่า (Reflect - R) 

 2.3 ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
และครูผู้สอนสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ส่ือออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีใช้ส่ือสารระหว่างกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดย
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางท่ีใช้อ่านหรือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว สำหรับส่ือออนไลน์ในงานวิจัยนี้  เป็นส่ือ
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ออนไลน์ท่ีอยู่ในรูปของตัวหนังสือ โดยเป็นบทอ่านท้ังประเภทสารคดีและบันเทิงคดี คือ นิทาน ข่าว 
บทความ และบทประพันธ์ที่สืบค้นจากเว็บไซต์ออนไลน์ท่ี 

 4. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  การอ่านระดับสูงท่ีผู้อ่านสามารถจับใจความ
สำคัญ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งประเมินคุณค่าของเรื่องท่ีอ่านได้ 

5. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจในการจับ
ใจความเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันได้  วิจารณ์สารท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งวัดได้จากการทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 

6. พัฒนาการความรู้ครูผู้สอน หมายถึง ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึ้นของครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชน
ทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ท่ีวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดความรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 

7. ความสามารถของครูผู้สอนคือ หมายถึง การปฏิบัติตามกระบวนการของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R วัดได้จากแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 

8. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครูผู้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีท่ีมี
ต่อชุมชนการเรียนรู้ชุนทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึ่ง
ได้มาจากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 

9. ครู หมายถึง ผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสห
วิทยาเขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

10. นักเรียน หมายถึง ผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี  1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 3. เป็นแนวในการนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้พัฒนาความสามารถของครูผู้สอนและ
นักเรียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และหลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา 

2. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ส่ือออนไลน์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และหลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสม
วิทยา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบไปด้วย  5 
สาระ  5 มาตรฐาน คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) 

 สาระท่ี 1 : การอ่าน 
  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจ  แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

 สาระท่ี 2 :  การเขียน  
  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สาระท่ี 3 : การฟัง  การดู และการพูด 
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  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

 สาระท่ี 4 : หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา  และ

รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระท่ี 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 

  มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย             
อย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
2. ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2562 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดสาระการอ่านระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สาระท่ี 1 :  การอ่าน ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการ
อ่าน 

ตัวชี้วัด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2. จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ี
อ่าน 
3. ร ะ บุ เห ตุ แ ล ะ ผ ล   แ ล ะ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่าน 
4. ร ะ บุ แ ล ะ อ ธิ บ า ย ค ำ
เปรียบเทียบ และคำท่ีมีหลาย
ความหมายในบริบทต่าง ๆ 
จากการอ่าน 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
2. จั บ ใจความสำ คัญ  สรุป
ความ  และอธิบายรายละเอียด
จากเรื่องท่ีอ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดง
ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ท่ี
อ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่าน 
 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน                   
2. ระบุความแตกต่างของคำท่ี
มี ค วามหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 
3. ระบุ ใจความสำคัญ และ
ราย ละ เอี ย ด ข อ งข้ อ มู ล ท่ี
สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด  ผังความ คิด 
บันทึก ย่อความและรายงาน 
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ตัวชี้วัด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

5. ตีความคำยากในเอกสาร
วิ ชาก าร โดยพิ จ ารณ าจาก
บริบท 
6. ระบุข้อ สังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ 
7. ปฏิ บั ติต าม คู่มื อ แนะน ำ
วิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในระดับท่ี ยากขึ้น 
8. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจาก
ก า ร อ่ า น ง าน เขี ย น อ ย่ า ง
ห ล าก ห ล าย เพื่ อ น ำ ไป ใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
9. มีมารยาทในการอ่าน 

5. วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ จ ำ แ น ก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน 
และข้อคิดเห็นจากบทความ   
ท่ีอ่าน 
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ
ก า ร โน้ ม น้ า ว  ห รื อ ค ว า ม
สมเหตุสมผลของงานเขียน 
7. อ่านหนังสือ บทความ หรือ
คำประพันธ์อย่างหลากหลาย 
และประเมินคุณค่าหรือแนวคิด
ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร อ่ า น    เพื่ อ
นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
8. มีมารยาทในการอ่าน 

5. วิ เค ราะห์  วิ จารณ์  และ
ประเมิน เรื่อง ท่ี อ่านโดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    
6.  ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูล ท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ี
อ่าน   

 
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ.ห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐานพุทธศักราช  2551 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2552) 
 

3.  คุณภาพผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณภาพของ

ผู้เรียน ในด้านการอ่านเมื่อจบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ 
  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง   เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน   และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ย่อความ   
เขียนรายงานจาก  ส่ิงท่ีอ่านได้ วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ลำดับความอย่างมีขั้นตอนและ
ความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีอ่าน รวมท้ังประเมิน ความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
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หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
1. คำอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ท22101 ภาษาไทย 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 

 
 ศึกษาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และพูดโดยอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ แล้วอ่าน
ออกเสียงท้ัง บทร้อยแก้วและร้อยกรอง จับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง
ท่ีอ่าน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง  ๆ ท่ีอ่าน และอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยาย พรรณนา 
เรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ ย่อความจากส่ือต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานโครงงาน 
และเขียนจดหมายกิจธุระ ฝึกทักษะการพูดสรุปใจความสำคัญ ของเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากส่ือต่าง ๆ พูดในโอกาสต่าง ๆ ศึกษาและอธิบายหลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย ประโยคท่ีใช้ในการส่ือสาร ท้ังประโยคสามัญ ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
ศึกษาหลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงส่ีสุภาพ 
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
สุภาษิต คำสอน เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง รวมท้ังวรรณคดีท้องถิ่น 
วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรม พร้อมท้ังอธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมท่ีอ่าน 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการพูด กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
ประเมินค่าเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
มารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู การพูด และตระหนักในคุณค่าความงามของภาษาไทย 
 
ตัวชี้วัด  ท1.1 ม.2/1 – ม.2/5, ม. 2/8  ท2.1 ม.2/1 – ม.2/6, ม. 2/8 
  ท3.1 ม.2/1 – ม.2/2, ม. 2/4, ม. 2/6 ท4.1 ม .2/1 – ม.2/3 
  ท5.1 ม.2/1 – ม.2/3   รวม 23 ตัวชี้วัด 
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2.  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

1 โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/5, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท2.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/6, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 3 การฟัง ดูและพูด 
มาตรฐาน ท3.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/2, ม. 2/4, ม. 
2/6 
 
สาระท่ี หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท4.1  
ตัวชี้วัด 
ม .2/1 – ม.2/3 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม 
มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/3 

 - อ่านออกเสียงโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร เข้าใจ
ความ ห ม าย จับ ใจคว าม
สำคัญของเรื่องท่ีอ่าน แสดง
ความคิดเห็นเรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร เขียน
กรอบความคิด ผังความคิด 
วิเคราะห์วิจารณ์ลำดับความ
อย่างมี ขั้นตอน  ประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้
สนับสนุนในการอ่าน 
 - เขียนให้ถูกต้องตามระดับ
ภาษา เขียนคำพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 
 - พูดแสดงความ คิดเห็น 
พูดรายงาน พูดในโอกาส
ต่าง ๆ 
- มีมารยาทในการฟัง ดูและ
พูด 
- แต่ งบ ทร้อ ยกรอ งสรุป
เนื้อหาท่ีอ่านพร้อมนำข้อคิด
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

15 25 
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ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
(ต่อ) 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

2 สามัคคีคือสืบสาน
วรรณศิลป์ไทย 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/5, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท2.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/6, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 3 การฟัง ดูและพูด 
มาตรฐาน ท3.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/2, ม. 2/4, ม. 
2/6 
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท4.1  
ตัวชี้วัด 
ม .2/1 – ม.2/3 
 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม 
มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/3 

 - เขียนกรอบความคิด ผัง
ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์
ลำดับความอย่างมีขั้นตอน 
ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในการ
อ่าน 
 - เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ี
อ่านง่าย ใช้ถ้อยคำสำนวน
ถูกต้องตามระดับภาษา 
 - พูดในโอกาสต่าง ๆ พูด
แสด งคว าม คิ ด เห็ น  พู ด
รายงาน 

14 20 
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ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
(ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

3  
 

ศิลาจารึกพ่อขุน
รามคำแหงหลักท่ี 1 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/5, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท2.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/6, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 3 การฟัง ดูและพูด 
มาตรฐาน ท3.1ตัวช้ีวัด 
ม.2/1 – ม.2/2, ม. 2/4, ม. 
2/6 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 
ระบุข้อสังเกตและการชวน
เช่ือหรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน อ่านหนังสือ
บทความหรือคำประพันธ์
และประ เมิน คุณ ค่าหรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่ าน 
เพื่ อนำไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิต อภิปรายแสดงความ
คิ ด เห็ น แ ล ะ ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านอธิบาย
จารึกพ่อขุนรามคำแหง 

  

3 รามเกียรติ์ 
ตอนนารายณ์ปราบ
นกทก 

สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/5, ม. 2/8 
 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท2.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/6, ม. 2/8 
 
 

 - อ่านออกเสียงรามเกียรต์ิ
ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
จับใจความ อภิปรายเรื่อง
รามเกียรต์ิตอนนารายณ์
ปราบนนทก เพื่อวิเคราะห์
และประเมินค่า 
 - วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ี
ฟังและดู ใช้ศิลปะในการพูด
ในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มีมารยาทใน
การฟัง ดูและพูด 

17 10 
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ตารางท่ี 4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
(ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

  สาระท่ี 3 การฟัง ดูและพูด 
มาตรฐาน ท3.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/2, ม. 2/4, ม. 
2/6 
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท4.1  
ตัวชี้วัด 
ม .2/1 – ม.2/3 
 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม.2/1 – ม.2/3 

   

สรุปรวมระหว่างภาคเรียน 59 70 
ปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
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3. คำอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท 23101  ภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
    ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  การอ่านจับใจความ  การคัดลายมือตามรูปแบบตัว
อักษรไทย การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ   การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนย่อความ   การเขียน
จดหมายกิจธุระ  การพูดเบื้องต้น   การใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  ประโยคท่ีซับซ้อนคุณค่าระดับภาษา 
วรรณกรรม วรรณคดี  และวรรณกรรมท้องถิ่น  การท่องบทอาขยาน  โดยอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  
ระบุความแตกต่างของคำท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุใจความสำคัญ  บันทึกย่อความ
และรายงานจากการอ่าน  คัดลายมือตามรูปแบบตัวอักษรไทย  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  กรอกแบบ
สมัครงาน เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ จากการฟังและดู 
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา  จำแนกและใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน และภาษาต่าง ๆ สรุปคุณค่าวรรณกรรม วรรณคดี  และวรรณกรรม
ท้องถิ่น  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน  เพื่อให้เห็นคุณค่าในการอ่าน  การคัดลายมือ  เพิ่มพูนสมรรถนะ
การอ่านการเขียนการฟัง การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการส่ือสาร  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 
การฟัง ดูและการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทยตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม 3/1   ม 3/2   ม 3/3    ม 3/4   ม 3/10 
ท 2.1    ม 3/1    ม 3/2   ม 3/3    ม 3/4   ม 3/5    ม 3 / 10  
ท 3.1   ม 3/1    ม 3/2    ม 3/5    ม 3/6 
ท 4.1   ม 3/1    ม 3/2    ม 3/4   ม 3/5     
ท 5.1   ม 3/1   ม 3/2   ม 3/3    ม 3/4  
จำนวน  23  ตัวชี้วัด 
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4. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 

ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

1 เห็นแก่ลูก สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม 3/1 ,ม 3/2, ม 3/3, ม 
3/4   ม 3/10 
 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท2.1 
ตัวชี้วัด 
ม  3/1 ,ม  3/2, ม  3/3, ม 
3/4   ม 3/5 ,ม3/10 
 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม  3/1, ม  3/2 ,ม  3/3, ม . 
3/4 

- บทละครพูดเรื่องเห็นแก่
ลูก 
- การออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง 
- การเขียนให้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน 

18 20 

2 พระอภัยมณี สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม 3/1 ,ม 3/2, ม 3/3, ม 
3/4   ม 3/10 
 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู การ
พูด 

- พระอภัยมณีตอน ประ
อภัยมณีหนีนางผีเสือสมุทร 
- การพูดเล่าประสบการณ์ 
- คำทับศัพท์และศัพท์
บัญญัติ 

20 20 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

  มาตรฐาน ท3.1 
ตัวชี้วัด 
ม 3/1 ,ม 3/2, ม 3/5, ม 
3/6  
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้
ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท4.1 
ตัวชี้วัด 
ม 3/1 ,ม 3/2, ม 3/4, ม 
3/5 
 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม  3/1, ม  3/2 ,ม  3/3, ม . 
3/4 

   

3 พระบรมราโชวาท สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท1.1 
ตัวชี้วัด 
ม 3/1 ,ม 3/2, ม 3/3, ม 
3/4   ม 3/10 
 

- พระบรมราโชวาท 
- การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
- การเขียนสารคดี 
- คุณค่าทางวรรณคดี 

20 20 

 



 28 
 

ตารางท่ี 5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
(ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

  สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 
ตัวชี้วัด 
ม  3/1 ,ม  3/2, ม  3/3, ม 
3/4   ม 3/5 ,ม3/10 
 
สาระ ท่ี  5 วรรณ ค ดีและ
วรรณกรรม มาตรฐาน ท5.1 
ตัวชี้วัด 
ม  3/1, ม  3/2 ,ม  3/3, ม . 
3/4 

   

กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
 

หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
1. คำอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท22101  กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านจับใจความ
จากส่ือต่างๆ อ่านหนังสือตามความสนใจ ให้จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด 
พร้อมวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน การชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนอภิปรายแสดง ความคิดเห็น โต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน เขียนผังความคิด แสดงความเข้าใจเรื่อง
ท่ีอ่าน การเขียนส่ือสารด้วยลายมือตัวเองครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายพรรณนา เขียนเรียงความ เขียน
ย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือการพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดรายงานท่ีศึกษาค้นคว้า พูดสรุปใจความ
สำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู ให้สามารถวิเคราะห์เรื่องท่ีและดูได้อย่างมีเหตุผล  การแต่งบทร้อยกรอง 
ศึกษาวิเคราะห์ การสร้างคำสมาส คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คำราชาศัพท์ โครงสร้างประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์  และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม           
ท่องอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่า
ในการศึกษาวรรณคดีไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ
พูด นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8 
ท2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8 
ท3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6 
ท4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
ท5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
รวม 32 ตัวชี้วัด 
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2. โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
 
ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

1 โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 

ท5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.
2/4,ม.2/5 

โ ค ล ง ภ า พ พ ร ะ ร า ช
พงศาวดารเป็นมรดกท่ีมี
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์  
ซึ่งโคลงภาพพระสุริโยทัย
ขาดคอช้างและโคลงภาพ      
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
แสดงให้เห็นถึงบทบาทและ
ห น้ า ท่ี ข อ งบุ ค คล ท่ี เป็ น
ตัวอย่างท่ีดี 

7 10 

2 การอ่านออกเสียง ท1.1 ม.2/1,ม.2/8 การอ่านออกเสียง ควรฝึก
อ่ านออกเสียงให้ ถูก ต้อง 
ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
น อ ก จ า ก นี้ ผู้ อ่ า น ค ว ร
ตระหนักถึงมารบาทในการ
อ่านโดยคำนึงถึงกาลเทศะ
ขณะอ่านอยู่เสมอ 

7 10 

3 บทเสภาสามัคคี
เสวก ตอน วิศวกรร
มาและสามัคคีเสวก 

ท5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.
2/4,ม.2/5 

บทเสภาสามัคคีเสวก เป็น
บ ท พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หั ว ท่ีแสดงถึ ง
ความสำคัญของศิลปะแขนง
ต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของ
ชาติ  และพ ลังแห่ งความ
สามัคคี รวมทั้งให้คติ 

6 10 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

   เตือน ใจแก่ ข้ าราชการ ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังปวง วิธีการ
ประพันธ์ที่งดงาม สละสลวย
และไพเราะ ซึ่งสามารถปลุก
จิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนัก
ถึงคุณค่าของศิลปะและพลัง
ของความสามัคคีได้ดี 

  

4 การอ่านใน
ชีวิตประจำวัน 

ท1.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.
2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8 

การอ่ าน เป็น ส่วนหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจำวันท่ีผู้อ่านต้อง
สมารถจับใจความสำคัญ          
สรุปความและอธิบายเรื่องท่ี
อ่ าน   พร้อมแสดงความ
คิดเห็น  แยกแยะประเด็น
ข้อเท็จจริงและข้อสนับสนุน     
ในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล
มีผลและสามารถนำเรื่องท่ี
อ่านมาถ่ายทอดและเรียบ
เรียงให้ ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

7 10 

5 ศิลาจารึกหลักท่ี 1 ท5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.
2/4 

ศิ ลาจารึ กห ลัก ท่ี  1 เป็ น
วรรณคดีท่ีสำคัญเรื่องหนึ่ง
ในสมัยสุโขทัย ท่ีมี คุณค่า
ทางด้านภาษา 
ประวัติศาสตร์ การเมืองการ
ปกครอง และสังคม 

7 10 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

6 การคัดลายมือ ท2.1 ม.2/1 การคัดลายมือให้ถูก ต้อง
และสวยงาม  ช่วยให้การ
ส่ือสารไปยังผู้อ่านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ สูง สุด   ซึ่ ง
รูปแบบการคัดลายมื อ ท่ี
ส ว ย ง า ม  มี ห ล า ย แ บ บ
แตกต่างกันออกไป 

7 10 

7 บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน
นารายณ์ปราบน
นทก 

ท5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.
2/4,ม.2/5 

รามเกียรต์ิ เป็นวรรณคดีท่ี
ไทยรับเค้าเรื่องมาจากมหา
กาพย์รามายณะของอินเดีย       
มีความสำคัญและมีอิทธิพล
ต่อความคิดความเช่ือของ
คนไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีความดีเด่นด้าน
เนื้ อหาท่ีให้ คุณค่าและให้
ข้ อ คิ ด แ ก่ ผู้ อ่ า น ห ล า ย
ประการท่ีสามารถนำไป
ปรับใช้ได้ 

6 10 

8 การเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร 

ท2.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.
2/5,ม.2/6 

การเขียนส่ือสารด้วยลาย
ลักษณ์อักษรท่ีจะต้องมีการ
เขียน ส่ือสารตามรูปแบบ 
และ จุดป ระสง ค์ ใน การ
ส่ือสารแต่ละประเภท 

8 10 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
และความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

9 การเขียนแสดง
ทรรศนะ 

ท2.1 ม.2/7,ม.2/8 
 

การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
จากส่ือต่างๆ เป็นการแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และมีหลักการทำให้เกิดการ
พั ฒ น าความ คิด ท่ี ดีและ
สร้างสรรค์  นอกจากนี้ ยั ง
ต้องมีมารยาทในการเขียน
เพื่อให้งานเขียนมีคุณค่าน่า
อ่าน 

8 10 

10 หลักการฟังและ
การดูส่ือ 

ท3.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/6 การรู้หลักการฟังและการดู
ส่ื อ ต่ างๆ ท ำให้ ผู้ รั บ สาร
สามารถนำสารไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
นอกจากนี้ควรมีมารยาทใน
การฟังและการดูส่ือท่ีดี 

4 10 

รวม 60 100 
 
 
 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และหลักสูตรภาษาไทยโรงเรียน
สระยายโสมวิทยา พบว่าในสาระท่ี 1 การอ่าน มีตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ี
สามารถนำมาสร้างเป็นจุดประสงค์เพื่อวัดและประเมินผล ดังนี้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้แก่ ตัวชี้วัด  ท 1.1 ม. 2/2  ม. 2/3  ม. 2/4 ม. 2/5 และ      
ม. 2/7 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แก่ ตัวชี้วัด  ท 1.1 ม. 3/4  ม. 3/3 ม. 3/4  ม. 3/5  ม. 3/8  
และ ม. 3/9 
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

แนวคิดเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกรวมท้ังของประเทศไทยเองทำให้ประชากรใน

โลกยุคใหม่ต้องการทักษะใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยในโลกสมัยใหม่ และการศึกษา
ก็เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ประชากรในประเทศมีความรู้ และทักษะท่ีเท่าทัน
กับความเปล่ียนแปลงของโลกได้ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องยึดผลลัพธ์ทั้งในแง่ของความรู้ในวิชา
แกน และทักษะแห่งศตวรรษใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีโรงเรียน สถานท่ีทำงาน และชุมชนต่างเห็นคุณค่า 
จำเป็นอย่างยิ่งในโลกของการทำงาน และการศึกษาขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือเครื่องมือท่ีใช้เพื่อเป็นบันไดทางเศรษฐกิจ ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา ส่ือสาร และ
ร่วมมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์, 2556)  
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ  และสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมแห่ง ความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือ เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (Partnership For 21st 
Century Skills) ท่ีมีช่ือย่อว่าเครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน  ความชำนาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้า
ด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการทำงาน  และการดำเนินชีวิต กรอบแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดงผลลัพธ์ของนักเรียน และปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ, 2555: 8) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/thippawanpankaewsskru/krxb-khid-pheux-kar-reiyn-
ru-ni-stwrrs-thi-21 
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 วิจารณ์ พานิช (2555: 16 - 21) ได้กล่าวว่า ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
ประกอบด้วย 

1. สาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครอง 
และหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ 

2. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี ความรู้ด้านสุขภาพ 
และความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 

3. ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการทำงาน 
ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน  ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือ 

4. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ และ
เทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีต้องเรียนรู้ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับส่ือ  และความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

5. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสำคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตความ
รับผิดชอบท่ีเช่ือถือได้ ภาวะผู้นำ และ ความรับผิดชอบ 

6. ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการเรียนรู้ 
3R และ 7C ประกอบด้วย 

6.1 3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithemetics) 
6.2 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะ  ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-
Cultural Understanding) ทักษะด้าน ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม  และภาวะผู้นำ 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การส่ือสาร สารสนเทศ และ
รู้ เ ท่ า ทั น ส่ื อ  (Communications, Information, and Media Literacy) ทั ก ษ ะ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
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แนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี  21 นั้น ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และ
วรางคณา  ทองนพคุณ (2555: 14 - 16) ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  หาก
ผู้สอนนำรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งไปใช้กับผู้เรียนทุกคนตลอดเวลา อาจทำให้ผู้เรียนบางคน
เกิดอาการตายด้านทางสติปัญญา 

2. ผู้เรียนควรเป็นผู้กำหนดองค์ความรู้ของตนเอง ไม่ใช่นำความรู้ไปใส่ และให้ผู้เรียนดำเนิน
รอยตามผู้สอน 

3. โลกยุคใหม่ต้องการผู้เรียนซึ่งมีวินัย มีพฤติกรรมท่ีรู้จักยืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นแบบเผด็จการ แบบให้อิสระ หรือแบบ
ประชาธิปไตย 

4. เนื่องจากข้อมูลข่าวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุก ๆ 10 ปี โรงเรียนจึงต้องใช้วิธี
สอนท่ีหลากหลาย โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน 

5. ให้ใช้กฎเหล็กของการศึกษาท่ีว่า ระบบท่ีเข้มงวดจะผลิตคนท่ีเข้มงวด และระบบท่ียืดหยุ่น
จะผลิตคนท่ีรู้จักคิดยืดหยุ่น 

6. สังคม หรือชุมชนท่ีมั่งค่ัง ร่ำรวยด้วยข้อมูลข่าวสาร ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ใน
หลาย ๆ สถานท่ี 

7. การเรียนรู้แบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจำเป็นมากกว่าการเรียนรู้แบบผิวเผิน  
(Shallow Learning) หมายความว่า จะเรียนอะไรต้องเรียนรู้ให้จริง ให้รู้ลึก รู้รอบ ไม่ใช่เรียนแบบงูๆ
ปลาๆ  

ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นจะต้องมีการพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษท่ี 
21 ด้วย ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ (2555: 16 - 20) ได้กล่าวในการพัฒนา
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 นั้นมีดังนี้ 

1. จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างครูให้เป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การ
ใช้เครื่องมือ และกำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน  และสร้างให้ครูมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
3. สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคิดแบบ

วิจารณญาณ และทักษะด้านอื่น ๆ ท่ีสำคัญต่อวิชาชีพ 
4. เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครู เพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่ง

การเรียนรู้ของช้ันเรียนท่ีจะนำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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5. สร้างให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ท้ังรูปแบบการเรียน  สติปัญญา 
จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน 

6. ช่วยให้ครูได้เกิดพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อนำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์
ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 

7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทักษะ  และเกิดพัฒนาการ
เรียนรู้ 

8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุนชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการส่ือสารให้
เกิดขึ้น 

9. สร้างให้เกิดตัวแบบท่ีมีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
สำหรับการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับ
การทดสอบย่อยและทดสอบรวมสำหรับการประเมินผลในช้ันเรียน 

2. เน้นการนำประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน 
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. สร้าง และพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และสมรรถนะให้เกิดกับตัวผู้เรียน โดย
ทักษะท่ีต้องมีคือ วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม เข้าใจความต่างของวัฒนธรรม 
ทำงานเป็นทีม มีทักษะ ด้านสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และมีทักษะอาชีพ ดังนั้นผู้สอนควรใช้การสอน
ท่ีหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมสมรรถนะทาง
วิชาชีพให้ครู แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทาง การเรียนรู้ ประเมินผลสะท้อนจากการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ความหมายและความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

ความหมายของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะใช้ขับเคล่ือนการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งคำว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ได้มีนักวิชาการ
ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 Sergiovanni (1998) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสถานท่ีสำหรับปฏิสัมพันธ์                 
ลดความโดดเด่ียวของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของสถานศึกษาในการทำงานเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ของนักเรียน หรืองานวิชาการ 
 บุตรี ถิ่นกาญจน์ (2552: 43) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหมายถึง 
ชุมชน  นักปฏิบัติ เป็นกลุ่มคนท่ีรวมกันอย่างไม่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลท่ีดีขึ้น  ส่วนใหญ่การรวมตัวกันใน
ลักษณะนี้มักจะมาจากคนท่ีอยู่ใน กลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจเรื่องเดียวกันหรือมีความสนใจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันซึ่งความวางใจ และ ความเช่ือมั่นในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกันจะเป็น
ส่ิงสำคัญ 
 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553: 8) ได้นิยามความหมายของคำว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไว้ว่า สถานศึกษาท่ีผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีเป้าหมายท่ีสอดคล้อง  และมุ่งมั่นไปสู่การ
ปฏิบัติงานการสอน และการเรียนรู้จากงาน  ทำงานอย่างร่วมมือรวมพลังกัน และอภิปรายหรือ
วิพากษ์วิจารณ์กันเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังรวบรวมและใช้การประเมินผล และข้อมูลต่างๆเพื่อค้นหา
และทำการตัดสินใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการทำงานท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 วิจารณ์ พานิช (2555: 139) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การรวมตัวของครูใน
สถานศึกษาหรือ เขตพื้ น ท่ีการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 (21st Century Skills) โดยท่ี ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ระดับประเทศ เข้าร่วมจัดระบบสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่รู้จบ 
 สุภาพ ยืนคำพะเนาว์ (จุลล่ี ศีรษะโคตร. 2557: 28 ; อ้างถึงในสุภาพ ยืนคำพะเนาว์ 2555: 
37) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีขับเคล่ือนในบริบท
สถานศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ระดับนักเรียน (Student level) ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ 
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(Professional Level) ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอน และผู้บริหารของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชน
แห่งวิชาชีพ” เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และระดับ
การเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) จะครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและ
ผู้นำชุมชน 

2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Cluster Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีขับเคล่ือนใน
ลักษณะ การรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆท่ีมุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน 
เครือข่ายภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู 

3. ระดับชาติ (the National Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นโดยนโยบาย
ของรัฐท่ีมุ่งจัดเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ของชาติเพื่อขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของ
วิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานศึกษา และครู ท่ีผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพภายใต้การ
สนับสนุนของรัฐ 

วรลักษณ์ ชูกำเนิด (2557: 93-102) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ การ
รวมตัวรวมใจ และการรวมพลังของครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยยกตัวอย่างคำกล่าวของ Serigiovanni ท่ีว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสถานท่ี
สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงผล
การเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการของโรงเรียน  
 จากการศึกษาความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถสรุปได้ว่า  ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพคือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเด่ียว และมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเกิดจาก
บุคคลท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน ทำงานอย่างร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน มีการปรับปรุง
การเรียนการสอน อาจเป็นการรวมตัวของครูในสถานศึกษาหรือในเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งจะได้รับแรง
สนับสนุนจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ ระดับสถานศึกษา
ระดับเครือข่าย และระดับชาติ 
 

ความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนา

ครูผู้สอนและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นกระบวนการสำคัญท่ีช่วย
ขับเคล่ือนการศึกษาใน ยุคปัจจุบัน ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญไว้ดังนี้ 
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 วรลักษณ์ ชูกำเนิด (2557: 93-102) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพถือเป็น
กลยุทธ์ใน  การปฏิรูปการจัดการเรียนท่ีรู้ท่ีสำคัญ มีหลายพื้นท่ีได้นำแนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูไปพัฒนา การจัดการเรียนรู้และโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส่งผลให้ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มครู และนักการศึกษา ยกตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
ของประเทศอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ท่ีได้นำกลยุทธ์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือ
ขับเคล่ือนดำเนินการจนเกิดผลท่ีน่าพอใจ  

วิจารณ์ พานิช (2556: 136) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ มีความจำเป็น
อย่างมาก ต่อการพัฒนาศิษย์ การเปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจาก “การเรียนรู้ของ
ครู” เป็นตัวตั้ง ครูควรเรียนรู้ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน
เป็นสำคัญ และครูควรมอง “ศิษย์ของเรา” มากกว่า “ศิษย์ของฉัน” ซึ่งการรวมตัวเพื่อการเรียนรู้และ
การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องยากท่ีจะทำเพียงลำพังแล้วหวังผลให้เกิดการขับเคล่ือนท้ังระบบ
โรงเรียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งความเป็นโรงเรียน
ย่อมมีความเป็นชุมชนอยู่แล้วโดยพื้นฐาน 
 อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ (2556: 31) ได้ให้ความเห็นว่า การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู รัฐ
ต้องสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) 
โดยรัฐปรับบทบาทจาก  ผู้จัดหามาเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ให้โรงเรียน
เป็นหน่วยพัฒนาหลัก ให้ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีอำนาจในการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถสรุปได้ว่า  ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู มีความสำคัญท้ังเชิงนโยบายระดับประเทศจนกระท่ังถึงระดับปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหาร
ต้องให้ความสนใจ และขับเคล่ือนองค์การ สู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ให้ครูได้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อสร้างลูกศิษย์ท่ีมีคุณภาพสำหรับเป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีมี
คุณค่าต่อไป 
 

แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
 หน่วยงาน และนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในสถานศึกษาดังนี้ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 12) ได้กำหนดมาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

1. การสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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2. การกำกับติดตามนิเทศ และประเมินผล 
3. การสนับสนุน ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ เกิด

กระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
4. สรุปองค์ความรู้ท่ีจำเป็น 
5. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 วิจารณ์ พานิช (2556: 135 - 136) ได้ให้ความเห็นว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อ
ศิษย์ครูอาจเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระของตนเองในโรงเรียน หรือเรียนรู้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียนก็ได้ 
โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หรือจับคู่บัดด้ีเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีใจจดจ่ออยู่ท่ี Learning Outcome โดยหาทางส่งเสริมการวัด Learning Outcome 
เป็นระยะๆ สร้างเป้าหมายช่ืนชมหรือเฉลิมฉลองเมื่อโรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะ 
ส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรเพื่อให้การสร้าง PLC ประสบผลสำเร็จ 

 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2556: เว็บไซต์) ได้ให้ความเห็นว่า ในการสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพหรือ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสถานศึกษาควรประกอบด้วย 

1. การจัดกิจกรรมท่ีจำเป็นต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียน
ระหว่างกัน มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้น ลดความรู้สึกโดดเด่ียว 

2. การสร้างค่านิยม และบรรทัดฐานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน 
3. ปรับโครงสร้างใหม่ ให้สามารถรับรองการเกิดชุมชนแห่งวิชาชีพท่ีจะรองรับต่อการ

เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้ของชุมชนแห่งวิชาชีพท่ี
จะเกิดขึ้นในโรงเรียน 

4. ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การ เช่นลดความเป็นองค์การท่ียึด “วัฒนธรรมแบบราชการ” 
ไปสู่ “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการ” สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ และความ
นับถือ” ต่อกันในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้
สติปัญญาเป็นฐาน 

นอกจากนั้น เสถียร อ่วมพรหม (2558: 17 - 19) ได้เรียบเรียงแนวการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไว้ดังนี้ 
1. การสร้างภาวะผู้นำร่วมกัน และเป็นไปในทางสนับสนุน กล่าวคือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาส

ให้ครูได้ใช้ภาวะผู้นำในบางเรื่องในสถานศึกษา ยกย่องและยอมรับความสามารถของครู ให้ครูมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และผู้บริหารควรร่วมมือกับครูในฐานะเพื่อนร่วมงาน 
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2. การสร้างและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่หมู่คณะ กล่าวคือให้คณะครูยอมรับข้อคิดเห็น
ของกันและกัน เปิดโอกาสให้ครูได้สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้คณะครูแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน หาวิธีแก้ปัญหาหรือแนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. การสร้างค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม กล่าวคือ ให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

4. การสร้างเงื่อนไขท่ีเกื้อกูล กล่าวคือ จัดสรรทรัพยากรให้ครู ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานแบบ 
ช่วยเหลือกัน มีอิสระในการทำงาน ปฏิบัติงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขใน
การจัดการศึกษา เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครู สามารถสร้างได้ท้ังภายในสถานศึกษานั่นคือ ครูภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างครูต่าง
โรงเรียนได้อีกด้วย โดย ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีการแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำองค์กร ต้องทุ่มเทความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการขับเคล่ือนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกคน มีการกำกับและนิเทศติดตามอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน 
  

องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดังนี้ 

 วิจารณ์ พานิช (2556: 51-56) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ประกอบด้วย 
1. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ 
2. การกำหนดเป้าหมาย 
3. ความเช่ือและค่านิยม 
4. แนวปฏิบัติ 
5. การสนับสนุน 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำให้ความเป็นชุมชนแน่นแฟ้นขึ้น 
7. การสร้างทีม 
8. การมีส่วนร่วม และการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
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สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (2553 : 89 - 91) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

ของครูในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกพบว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูประกอบด้วย 
1. ภาวะผู้นำ โดยเฉพาะภาวะผู้นำแบบสนับสนุน และภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม 
2. วิสัยทัศน์ร่วม และค่านิยม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และค่านิยมเพื่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และเพื่อการทำงานร่วมกันของบุคลากร 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน และประยุกต์การเรียนรู้ 
4. สภาพการณ์ท่ีสนับสนุนโครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้าง

ทางทรัพยากรบุคคล 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สุภาพ ยืนคำพะเนาว์ (2555: 107-112) ได้กล่าวว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักดังนี้ 

1. โครงสร้าง และส่ิงสนับสนุน ประกอบด้วย เวลา ส่ิงอำนวยความสะดวก  การสร้าง
วัฒนธรรมและความไว้วางใจและการนับถือ 

2. ค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน และการประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี และการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
5. การร่วมมือ ประกอบด้วย การเรียนรู้ของนักเรียน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
6. เป้าหมาย ประกอบด้วย ครูมืออาชีพ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้

ด้านทักษะการคิด 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง 

จุลล่ี ศรีษะโคตร (2557: 35) ได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูมี  6 
องค์ประกอบได้แก่ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม เป็นการมองภาพทิศทางส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตร่วมกัน โดยอาศัย
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่าง ๆโดยเริ่มจากผู้นำหรือกลุ่มผู้นำท่ีมี
วิสัยทัศน์ ทำหน้าท่ีเหนี่ยวนำให้ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน นำมาสู่ความชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ร่วมจนเกิดเป็นพลังของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. ทีม เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชน โดยพัฒนามาจากกลุ่มท่ีทำงานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้บรรลุผลบนพื้นฐานการคิด และการรับผิดชอบร่วมกัน 
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3. ภาวะผู้นำร่วม มี 2 ลักษณะสำคัญคือ ภาวะผู้นำในฐานะผู้สร้างให้เกิดการนำร่วม และ
ภาวะผู้นำร่วมกันหรือการนำร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน และการเรียนรู้
เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู 

5. ชุมชนกัลยาณมิตร คือ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจโดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทน 
6. โครงสร้างคือ มีโครงสร้างท่ีสนับสนุน  มีการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อชุมชนให้สามารถ

ดำเนินการได้อย่างสะดวกบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ประจักษ์ ศรสาลีและคณะ (2561: ออนไลน์) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป : 2) กล่าวสอดคล้องกันว่า คุรุสภา ได้กำหนดคุณลักษณะ 5 
ประการ ท่ีควรเกิดในการพัฒนาเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 

1. shared velues and norms สร้างโอกาสให้เกิดคุณค่า และแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์และการ
ปฏิบัติท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. collective focus on student learning ร่วมมือในการมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

3. collaboration การร่วมมือรวมพลังทุกคนในการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
         4. expert advice and study visit การเปิดรับคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญและศึกษาการ
ปฏิบัติงานจริง และต้องมีกิจกรรม study visit นั่นคือการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจริงของผู้เช่ียวชาญ 

5. Reflection dialogue  การสนทนาเพื่อเป็นการสะท้อนส่ิงท่ีได้วางแผน และลงมือปฏิบัติ 
โดยต้องเป็นการ แลกเปล่ียนเรียนรู้  (two way communication) 

 จากองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้  ผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะห์องค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม คือการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้พร้อมกัน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ คือการร่วมมือกันของทุกคน มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน 

3. ภาวะผู้นำร่วม คือภาวะผู้นำในฐานะผู้สร้างให้เกิดการนำร่วมและภาวะผู้นำร่วมกันหรือ
การนำร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนและการเรียนรู้
เพื่อ จิตวิญญาณความเป็นครู 
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5. ชุมชนกัลยาณมิตร คือการคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. โครงสร้างสนับสนุนของชุมชน คือมีการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อชุมชนให้สามารถ

ดำเนินการได้อย่างสะดวกบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

ประโยชน์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดังนี้ 
S.M. Hord. (1997) ได้ทำการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีการจัดต้ัง

ชุมชนแห่งวิชาชีพ โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนท่ัวไป
ท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างดังนี้ 

1. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
  1.1 ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอน 
  1.2 เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 
  1.3 รู้สึกว่าต้องร่วมรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวม และผลสำเร็จของนักเรียน 
  1.4 เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนมากขึ้น 
  1.6 รับทราบข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็นต่อวิชาชีพได้กว้างขวาง และรวดเร็วมากขึ้น 
  1.7 เพิ่มขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  1.8 พัฒนาวิธีการสอนได้มากกว่าเดิม 
 2. ประโยชน์ต่อนักเรียน 
  2.1 ลดอัตราการตกซ้ำช้ัน 
  2.2 อัตราการขาดเรียนลดลง 
  2.3 มีผลการเรียนรู้สูงขึ้น 

จากการศึกษาประโยชน์ของชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีส่วนช่วยในการพัฒนาท้ังครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอน เพราะครูผู้สอนเกิดการร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาตนทำให้ครูผู้สอนได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งมีส่วนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนมากขึ้น 
อีกท้ังยังอาจได้วิธีสอนใหม่ๆเพื่อใช้ใน การจัดการเรียนการสอนอีกด้วย นอกจากนั้นเมื่อครูผู้สอนเกิด
ความร่วมมือกันก็จะส่งผลให้นักเรียนผลการเรียนดีขึ้น มีความสุขต่อการเรียน ได้เรียนรู้ทักษะด้าน
ต่างๆด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการนำชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพมาใช้ในสถานศึกษาอาจ
ทำให้พัฒนาด้านการศึกษาได้มากขึ้น 
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Lesson Study 
 แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของครูใน
สถานศึกษาเดียวกับ หรือครูต่างสถานศึกษาท่ีสนใจแลกเปล่ียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะความสามารถท่ีสูงขึ้น ครูควรมีการวางแผนการทำงาน ลงมือทำ และมีการร่วมกันพูดคุยเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
อาจมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึ้น นั่นคือ การทำ Lesson Study ดังท่ี ชาริณี ตรี
วรัญญู  (2557: 1) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิด และ
กระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพ (Professional Development) ท่ีมุ่งเน้นการทำงานศึกษาวิจัยร่วมกัน
ของกลุ่มครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
บริบทการทำงานจริงในช้ันเรียน และสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องในระยะยาว 
ท้ังนี้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน 
 Lesson Study เป็นการแปลความหมายโดยตรงจากคำภาษาญี่ปุ่นท่ีว่า “jugyo kenkyu” 
ซึ่งประกอบไปด้วยคำ 2 คำ คือ “jugyo” ท่ีหมายถึง บทเรียน (lesson) และ “kenkyu” ท่ีหมายถึง 
การศึกษา (study) หรือ การวิจัย (research) หากแปลตามความหมายนี้  lesson study ก็คือ
การศึกษาหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนนั่นเอง (Fernandez and Yoshida, 2004, อ้าง
ถึงในชาริณี ตรีวรัญญู, 2550: 22) 

 ชาริณี ตรีวรัญญู (2557: 3) ได้กล่าวถึงการดำเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะ
สำคัญดังนี้  
 1. การพั ฒ น าบท เรี ยน ร่ วมกั น  เป็ น ก ระบ วน การพั ฒ น าวิ ช าชีพ  (professional 
development) ในระยะยาวท่ีมีลักษณะการดำเนินงานเป็นวงจรท่ีมีระบบ  ต่อเนื่อง และมีการ
ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 2. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning) 
ในบริบท    การทำงานจริงในช้ันเรียน และในสถานศึกษาของครู (classroom – or school based 
development) 
 3. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มุ่งให้ครูเป็นผู้ขับเคล่ือน (teacher-led) และปรับกระบวนการ
ทำงานด้วยตนเอง เนื่องจากครูเป็นผู้ท่ีรู้และเข้าใจการทำงานของตนเองดีท่ีสุด 
 4. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเป้าท่ีผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 5. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการโดยท่ัวไป ท่ีสามารถนำไปใช้ได้ในหลาย
วัตถุประสงค์ สามารถปรับข้ันตอนของการดำเนินงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในแต่ละบริบทได้ 
โดยยังคงไว้ซึ่งหลักสำคัญของกระบวนการ 

 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) คือครูต้องร่วมมือรวมพลังในการพัฒนา
บทเรียน กำหนดประเด็นการเรียนการสอนร่วมกัน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน
โดยตรงในช้ันเรียน การให้ผลสะท้อน และการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการในระยะยาว 
และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ (ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557 : 3) 

 ปิยรักษ์ บุณยากร (2558: 18) ได้กล่าวว่า Lesson Study มีกระบวนการเป็นลักษณะวงจร 
ประกอบด้วย ข้ันวางแผน (Plan) ขั้นดำเนินงาน (Do) และขั้นอภิปรายสะท้อนผล (See) 
 ชาริณี ตรีวรัญญู (2550: 37) ได้กล่าวถึงลักษณะของวงจรการวางแผน การปฏิบัติ และการ
สะท้อนผล (plan-do-see) ซึ่งอาจเริ่มจากการพิจารณาวางแผนบทเรียน  นำไปใช้ และประชุม
อภิปรายอีกครั้งตามความจำเป็นในการปรับปรุงบทเรียนเพื่อให้ได้บทเรียนท่ีดีกว่าเดิม  โดยแสดงให้
เห็นในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน 
(Baba และ Kojima, 2004: 227, อ้างถึงใน ชาริณี ตรีวรัญญู, 2550: 37) 

 

Plan 
การศึกษาสื่อการเรียนการสอน (วางแผน)  
Study of teaching materials (plan) 

กำหนดประเด็น (identification of theme) เรียบเรียง 
แผนการสอน (compilation of lesson plan) 

 

Do 
การศึกษาผ่านบทเรียน (ปฏิบัติ) 

Lesson study (do) 

นำบทเรียนไปใช้และสังเกต 
(implementation of the lesson and observation) 

 

See 
การประชุมอภิปรายสะท้อนผล (สังเกตผล) 

Lesson discussion meeting (see) 

ประเมินบทเรียนและสะท้อนผล 
(lesson evaluation and reflection) 
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 Baba และ Kojima (2004, อ้างถึงใน ชาริณี ตรีวรัญญู, 2550: 36) อธิบายว่าการศึกษาผ่าน
บทเรียนเป็นวิธีการท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานแบบร่วมมือรวมพลังโดยครูเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บทเรียน โดยมีองค์ประกอบหรือขั้นตอนหลัก 3 ส่วน คือ การศึกษาส่ือการเรียนการสอน (teaching 
materials) การนำบทเรียนไปใช้ (lesson implementation/ experimental lesson) และการ
สะท้อนบทเรียน (reflect on the lesson/ lesson discussion meeting) ซึ่งกล่าวได้ว่าการศึกษา
ผ่านบทเรียนก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับบทเรียนโดยท่ัวไปคือ ครู นักเรียน และส่ือการเรียน 
  ในขั้นของการศึกษาส่ือการเรียนการสอน  เป็นขั้นท่ีเริ่มต้นด้วยการเลือกหัวเรื่อง
วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียนจากตำราเรียนหลายๆเล่มและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง เกิดความคิดรวบยอด และเห็นโครงสร้างของบทเรียนท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาให้
นักเรียนได้เรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวางแผนบทเรียนอย่างรอบคอบ 
  ขั้นต่อมา คือ ขั้นการนำบทเรียนท่ีได้วางแผนไปทดลองใช้ เป็นขั้นที่ครูหลายคนหรือ
บางครั้งอาจมีศึกษานิเทศก์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาร่วมสังเกตการสอนอย่างละเอียดถึงทุก
กิจกรรมท่ีครูดำเนินการในบางโอกาส อาจเป็นการเปิดให้สาธารณชนจำนวนมากเข้าร่วมสังเกตด้วย 
  เมื่อการสอนจบลง จะเป็นขั้นตอนการประชุมอภิปรายสะท้อนผลบทเรียน เพื่อ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน การประชุมมักเริ่มจากการอธิบายถึงวัตถุประสงค์
ของบทเรียนโดยครู จากนั้นผู้ร่วมสังเกตจะแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม สร้างความกระจ่างใน
บทเรียน วิพากษ์วิจารณ์จากพื้นฐานประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเข้า
ร่วม บทบาทของครู วิธีการสอนอื่นๆ ซึ่งเป็น การอภิปรายอย่างกว้างขวางและเปิดเผย 

  Cerbin (2011, อ้างถึงในปิยรักษ์ บุณยากร, 2558: 18) กล่าวว่า การศึกษาผ่าน
บทเรียนมีวิธีการดำเนินงาน 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การกำหนดเป้าหมาย คือ กลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนร่วมกันเลือกประเด็นท่ีกลุ่มสนใจศึกษา 
โดยปกติจะเป็นหัวข้อในเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตร หรือปัญหาของผู้เรียน 

2. การวางแผนบทเรียน คือ กลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
วิธีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นใหม่ 

3. การวางแผนการศึกษาบทเรียน คือ กลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการ
สอน การสังเกตและการรวบรวม ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช้ันเรียน 

4. การสอน การสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สมาชิกในกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนคน
หนึ่งนำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ไปใช้ และสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลในช้ัน
เรียน 
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5. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต คือ กลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนและผู้ร่วมสังเกตช้ันเรียน 
ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันพิจารณาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากการสังเกตช้ันเรียน 
ตลอดจนสะท้อนถึงประสบการณ์ท่ีได้รับภายหลังการสังเกตช้ันเรียน 

6. การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน คือกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานท่ีได้
จาก การสังเกต อภิปรายถึงประเด็นท่ีควรแก้ไขปรับปรุง และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

7. การนำบทเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในช้ันเรียนอื่น ๆ สังเกตช้ันเรียน และวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีได้จากการสังเกต 

8. การรายงานการศึกษาผ่านบทเรียน  โดยกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียนร่วมกันจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ผลการศึกษา คำอธิบายและผลการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อครูคนอื่น ๆ ต่อไป 

คุรุสภา (2560: เว็บไซต์) ได้เสนอวิธีการหนึ่งท่ีทำได้ง่ายสำหรับนำมาใช้ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพคือ Lesson Study ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ขั้น Plan (วางแผนการสอน) เป็นขั้นตอนแรกท่ีครูผู้สอนสร้างเครือข่ายเป็นของตนเอง
ร่วมกัน จากนั้นนำเสนอประเด็นปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอน เมื่อได้ปัญหาแล้วครูผู้สอนจะ
สนทนากันวางแผนแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แสดงความคิดเห็นและร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ก่อน
เริ่มปฏิบัติการสอน 

2. ขั้น Do (ปฏิบัติการสอนและสังเกตการเรียนรู้) สำหรับข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีต่อจากการ
วางแผนโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีร่วมกันออกแบบไปใช้กับนักเรียน โดยระหว่างการปฏิบัติการ
สอนครูผู้สอนคนอื่นหรืออาจจะเป็นผู้เช่ียวชาญจะเข้าร่วมสังเกตการสอน ซึ่งเป็นการสังเกตครูผู้สอน
และนักเรียนเพื่อนำผลท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้ไปวัดและประเมินผลต่อไป โดยการสังเกตนั้นควรทำ
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  

3. ขั้น See (สะท้อนความคิด) เป็นขั้นสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน  ครู ผู้สอน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตัวเอง หลังจากนั้นสมาชิกท่ีเข่าร่วมสังเกตการสอนจะสะท้อน
ความคิดเห็นในเชิงบวกเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สอน เมื่อจบกระบวนการครูผู้สอนนำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการสอนของตนเพื่อสร่างนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

สรุปได้ว่าขั้นตอนของ Lesson Study ในการวิจัยครั้งนี้จะประกอบไปด้วยขั้น Plan วาง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน มีการอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจในวิธีสอน ขั้น  Do ทดลอง
เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นกับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะของผู้เรียน  และขั้น See มีการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนหรือวางแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและขั้นตอน Lesson 
Study มาใช้เป็นขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7 แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและขั้นตอน Lesson Study 
 

แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (2553) 

วิจารณ์ พานิช 
(2545) 

สุเทพ พงศ์
ศรีวัฒน ์
(2556) 

เสถียร อ่วม
พรหม 
(2558) 

สรุป 

1. สร้างและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
2. กำกับ ติดตาม
นิเทศ ประเมินผล 
3. สนับสนุน
ผู้เรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้
แลกเปล่ียนการ
เรียนรู ้
3. สรุปความรู้ 
4. สร้างเครือข่าย
การเรียนรู ้

1. ค รู เ รี ย น รู้
ร่วมกันภายใน
กลุ่มสาระหรือ
เพื่ อ น ค รู ต่ า ง
โรงเรียน 
2.สร้างเครือข่าย
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

1. ครูแลกเปล่ียน
ก า ร เ รี ย น รู้
ระหว่างกัน 
2. สร้ างค่านิ ยม
และบรรทัดฐาน
ร่วมกัน              
3. ปรับโครงสร้าง
ใหม่ เพื่ อ รับรอง
ก าร เกิ ด ชุ ม ช น
แห่งวิชาชีพใหม่ 
4. ป รั บ เป ล่ี ย น
วัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็น 
“วัฒนธรรม 
องค์กรแบบ 
กัลยาณมิตร” 

1. ส ร้ า ง ภ า ว ะ
ผู้นำร่วมกัน 
2. ค รู ย อ ม รั บ
ข้ อ คิด เห็ น ขอ ง
กันและกันและ
แลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ 
3. สร้างค่านิยม
และ วิ สั ย ทั ศน์
ร่วม 
4. สร้างเงื่อนไขท่ี
เกื้อกูล ส่งเสริม
ให้ครู ช่วยเหลือ
กัน 

1. สร้างชุมชนการเรียนรู้
ภ าย ในก ลุ่มสาระของ
โรงเรียนและภายในกลุ่ม
สาระต่างโรงเรียน 
2. แลกเปล่ียนการเรียนรู้
ระหว่ างกั น ท้ั งครูและ
นักเรียน 
3. ก ำ กั บ นิ เท ศ แ ล ะ
ติดตามอยู่ เสมอเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ตารางท่ี 7 แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและขั้นตอน Lesson Study (ต่อ) 
 

ขั้นตอน Lesson Study 
ชาริณี  

ตรีวรัญญ ู
(2557) 

ปิยรักษ์  
บุณยากร 
(2558) 

Baba and 
Kojima 
(2004) 

Cerbin 
(2011) 

คุรุสภา 
(2560) 

สรุป 

ว ง จ ร ก า ร
วางแผนการ
ปฏิบั ติและ
การสะท้อน
ผล  (Plan – 
Do - See) 
เริ่มจากการ
ว า ง แ ผ น
บ ท เ รี ย น 
น ำ ไ ป ใ ช้
ป ร ะ ชุ ม
อ ภิ ป ร า ย
ป รั บ ป รุ ง
เรียน 

1. Plan ขั้ น
วางแผน 
2. Do ขั้ น
ดำเนินการ 
3. See ขั้ น
อ ภิ ป ร า ย
สะท้อนผล 

1. การศึกษา
ส่ือการเรียน
การสอน  
2. ก า ร น ำ
บท เรียน ไป
ใช้  
3. การ
สะท้อน
บทเรียน 

1. ก ำ ห น ด
เป้าหมาย 
2. ว างแผน
บทเรียน 
3. ว างแผน
ก า ร ศึ ก ษ า
บทเรียน 
4. การสอน 
5. วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้
จ า ก ก า ร
สังเกต 
5. ปรับปรุง
แก้ไข
บทเรียน 
6. การ
รายงาน
การศึกษา
ผ่านบทเรียน 

1. Plan วาง
แผนการสอน 
2. Do  
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส อ น แ ล ะ
สั ง เก ต ก า ร
เรียนรู้ 
3. See 
ส ะ ท้ อ น
ความคิด 

1. ขั้นวางแผน (Plan) เป็น
ก า รส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ก า ร
แ ล ก เป ล่ี ย น ก า ร เรี ย น รู้
เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการ
เรี ย น รู้ ท า งวิ ช า ชี พ  แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธี การสอนอ่านแบบ 
SQ4R  
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) เป็น
การทดลองเครื่องมือท่ีสร้าง
ขึ้นกับผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาความ  สามารถ
ข อ ง ผู้ เรี ย น  มี ก า รนิ เท ศ
ติดตามแลกเปล่ียนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการสอนหรือวาง
แนวทางแก้ ไขปัญ หาการ
จัดการเรียนการสอนครั้ ง
ต่อไป  
3. ขั้นอภิปรายสะท้อนผล 
(See) อภิปรายสะท้อนผล
การดำเนินงานวิจัย ผลการ
ปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน 
แ ล ะ ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง
นักเรียน 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) 

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้หลักเทียบ
สำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ัวไปจำนวน 2,096 คนจาก 185 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย คู่มือการสร้างและพัฒนาชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพและแบบสอบถามชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยเป็นสถิติบรรยายได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่าการทดลองสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนตามแนวทางท่ีพัฒนาขึ้นในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
กรณีศึกษาเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับเท่ากับมาตรฐานท่ัวไป 

วรลักษณ์ ชูกำเนิด และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
องค์ประกอบคุณลักษณะและรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ี
มีแนวทางการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์แบบ
พหุกรณ ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาคท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวคิด
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี  21 จำนวน  5 แห่ง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน รวมจำนวน 64 คน การฝังตัวสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นท่ีศึกษา การศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่มตัวแทนจาก
พื้นท่ีศึกษานักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญจำนวน 12 คนเพื่อตรวจสอบความหมายและความเหมาะสม
ของทฤษฎี ด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์แบบ กึ่งโครงสร้าง แบบศึกษา
เอกสาร แบบบันทึกภาคสนาม และแนวคำถามการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูลปรากฏการณ์ท่ียังขาดทฤษฎีมาอธิบายให้เข้าใจได้  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใน
งานวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคย การยืดหยุ่นเวลาเก็บข้อมูลจนถึงจุดอิ่มตัว 
การเก็บข้อมูลยืนยัน  แบบสามเส้า การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์กับเพื่อนคู่วิจัย และการ
พัฒนาความไวเชิงทฤษฎีของผู้วิจัยด้วยการปฏิบัติการในพื้นท่ีนำร่อง  แบบคู่ขนานกับการศึกษา
ปรากฏการณ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบชุมชน  การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ
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ท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยประกอบด้วย จุดเปล่ียนผ่านจากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูท่ีมี ด้วยการขับเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
อย่างเป็นลำดับตามองค์ประกอบสำคัญ  6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย 
ส่งผลให้เกิดความวางใจและรับฟัง ด้านภาวะผู้นำเร้าศักยภาพ  ทำให้เกิดการเผยตนของผู้นำการ
เปล่ียนแปลง  ด้านวิสัยทัศน์เชิงศรัทธาร่วม ทำให้เกิดพลังเข็มทิศวิสัยทัศน์ร่วม  ด้านระบบเปิดแบบ
ผนึกกำลังมุ่งสู่ผู้เรียน ทำให้เกิดการเผยตนเป็นเจ้าของงานการเรียนรู้ ด้านระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ทำให้เกิดเจตจำนงร่วมพัฒนาวิชาชีพ ด้านพื้นท่ีเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ทำให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง 
เมื่อแต่ละพื้นท่ีมีการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีปกติขององค์กร 

อดุลย์ ไพรสณฑ์ (2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมของครูประถมศึกษาตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเป็นครู
นักวิจัย มีวัตถุประสงค์ของ การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมของครูประถมศึกษาตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการเป็นครูนักวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในการเป็นครูนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ ศึกษาผลการ
ใช้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของครู และประเมินหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมของครูประถมศึกษาตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเป็นครู
นักวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานได้แก่ผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา จำนวน 
166 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้แก่ผู้เช่ียวชาญจำนวน 4 คน กลุ่มตัวอย่างในการ
ใช้หลักสูตรได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 10 คนและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การประเมินหลักสูตรได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 10 คนและครูจำนวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงานและเครื่องบันทึก
วีดิโอ ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.16 ขั้นตอนท่ี 2 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักการ ความมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล และแนวทางการ
ใช้หลักสูตร มีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในช้ันเรียน และการ
สะท้อนผลหลังการปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในระดับมากท่ีสุด และนวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นนวัตกรรมท่ีส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้
และนวัตกรรมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.02 ขั้นตอนท่ี 4 การ
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ประเมินหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ในระดับมากท่ีสุด  มี
ค่าเฉล่ีย 4.91 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.19 
 วิริยะ วรายุ (2560: 239) ศึกษาการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้านดอน
มูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านดอนมูล สุวรรษาราษฎร์บํารุง 
โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ กับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา วธิีดำเนินการมี 4 ขั้นตอน 1) ขั้นการ
วางแผน  ได้แก่การจัดต้ังทีมงานในการทำการเทียบเคียงสมรรถนะการกำหนดหัวข้อในการเทียบเคียง
สมรรถนะการกำหนดคู่เทียบเคียงสมรรถนะและการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาช่องทาง 3) ขั้นการบูรณาการ ได้แก่การรายงานผลการเทียบเคียง
สมรรถนะให้ทีมงานทราบและการต้ังเป้าหมาย 4) ขั้นการปฏิบัติ การทำแผนดำเนินการ การนำแผน
ไปปฏิบัติและปรับเทียบซ้ำ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผลการวางแผน พบว่ามีการแต่งต้ังทีมงานร่วมกับ
ผู้วิจัยทำการเทียบเคียงสมรรถนะในวิจัยครั้งนี้และให้ความรู้จากทีมงานร่วมวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำการเทียบเคียงสมรรถนะ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หัวข้อในการเทียบเคียงสมรรถนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการดำเนินการเทียบเคียง
สมรรถนะในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนบ้านดอนมูล  สุวรรณสาราษฎร์บำรุงกับโรงเรียนลำปลายมาศ
พัฒนา  และมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของท้ังสองโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาสูงกว่าโรงเรียนบ้านดอนมูล 
(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ทุกรายการ ผลการบูรณาการ พบว่า ควรมีการดำเนินการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพทุกองค์ประกอบ เพราะทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกันจะต้อง
ดำเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถดำเนินการได้เฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 
และได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับผลการดำเนินการของโรงเรียนลำปลาย
มาศพัฒนา เพื่อลดช่วงห่างของการดำเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้าน
ดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) กับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผลการปฏิบัติพบว่า มีการกำหนด
กรอบแนวคิดในการดำเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เป็นแนวทางในการจัดทำแผน
ดำเนินการและมีการดำเนินการปรับเทียบซ้ำเมื่อแล้วเสร็จการดำเนินการตามแผนการ ผลท่ีปรากฏคือ 
การดำเนินการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกองค์ประกอบของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณ
สาราษฎร์บำรุง) เพิ่มขึ้นจากเดิมและใกล้เคียงกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามากท่ีสุด 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยจากต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
Luis and Kruse (1995, อ้างถึงใน วิริยะ วรายุ, 2559 : 82) ศึกษาเกี่ยวกับชุมชมการเรียน

ทางวิชาชีพพบว่า ในโรงเรียนท่ีมีความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีแท้จริงจะทำให้เพิ่ม
ความสามารถในการทำงานของครูและนำไปสู่การเพิ่มแรงจูงใจในการสอนและความพึงพอใจในการ
ทำงาน รวมทั้งความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อ         การเรียนรู้ของนักเรียน 

Visscher and Witziers (2004, อ้างถึงใน วิริยะ วรายุ, 2559: 82) ได้ทำการศึกษาเช่ือมโยง
ระหว่างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและคะแนนผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนในการตัดสินใจ การมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน และการแนะแนว ให้คำปรึกษามีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงการสอนและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนดัง กล่าวไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

Hord (1997, อ้างถึงใน วิริยะ วรายุ, 2559: 82-83) ได้ทำการสังเคราะห์รายงานการวิจัย
เกี่ยวกับสถานศึกษาท่ีมีการจัดต้ังชุมชนแห่งวิชาชีพโดยใช้คำถามว่าสถานศึกษาดังกล่าวมีผลลัพธ์
อะไรบ้างท่ีแตกต่างไปจากสถานศึกษาท่ัวไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพและถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อ
ครูผู้สอนต่อนักเรียนอย่างไรบ้างได้ผลสรุปเป็นประเด็นย่อย ๆดังนี้ 1) ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่าครูผู้สอน
ส่วนใหญ่เป็นดังนี้ ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอนของครูลง เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพ้นกิจอย่างมุ่งมั่น 
รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อ
ผลสำเร็จของนักเรียน รู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พลังการเรียนรู้ (Powerful Learning)” ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเช่ือใหม่ๆท่ี
เกี่ยวกับวิธีสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีต้องทำการ
สอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น และรู้ว่าตนเองควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ีคาดหมาย รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆท่ีจำเป็นต่อ
วิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้
ตลอดเวลา ครูเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจต่อ การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป เพิ่มความ
พึงพอใจ เพิ่มขวัญกำลังต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น และลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง มีความก้าวหน้า
ในการปรับเปล่ียนวิธีสอนให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด  และรวดเร็วกว่าท่ีพบใน
สถานศึกษาแบบเก่า มีความผูกพันท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน          
มีความประสงค์ท่ีจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพื้นฐานต่างๆและส่งผลดีต่อ
นักเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นดังนี้ ลดอัตราการตกซ้ำช้ัน และจำนวนช้ันเรียนชะลอการสอนให้
น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็นท่ัวไปโดยเฉพาะใน
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แทบทุกสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงขึ้น อย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาแบบเก่ามีความ
แตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันลดลงชัดเจน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสรุปได้ว่า การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนทำให้ผลการปฏิบัติการสอนของครูได้มาตรฐาน (ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม , 
2553)  สามารถสร้างแรงจูงใจและทำให้ครูร่วมมือกันปรึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเอง และเกิดความรับผิดชอบในการทำงาน (Luis and Kruse, 1995)  นอกจากนั้นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพยังลดความโดดเด่ียวในการสอน ทำให้ครูมีการปรับเปล่ียนและเกิดวิธีการสอนใหม่ๆ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและลดอัตราการซ้ำช้ันลงได้ (Hord, 1997) ดังนั้น
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาความสามารถด้านต่างๆท้ังของครูผู้สอนและของนักเรียน 
 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นขั้นตอนสูงสุดของการอ่านเนื่องจาก ผู้ท่ีอ่านต้องสามารถ

จับใจความ ตีความรวมไปถึงประเมินค่าของสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด  

ความหมายและความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

การอ่านท่ีดีควรมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน เพื่อให้สามารถบอกได้ถึงข้อมูล และ
ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล และเป็นประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความสามารถในการอ่านมากยิ่งขึ้น  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านใน
ระดับสูงอย่างหนึ่งซึ่งมีนักการศึกษาให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 173) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือ การอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์ คือการอ่านท่ีผู้อ่านต้องมีความเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านในเบื้องต้น  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะ
สำหรับการอ่านโดยท่ัวไป นอกจากนั้น ผู้อ่านยังต้องรู้จักประเมินความคิดของผู้เขียนซึ่งไม่ได้ระบุไว้
ตรงๆ หากผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณตัดสินเองตามความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านเอง และเมื่อ
เข้าใจแนวคิดของผู้เขียนแล้ว ผู้อ่านก็สามารถวิเคราะห์แนวความคิดนั้นๆได้ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2534: 81-82) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง การอ่านท่ี
ต้องใช้ความรู้มาทำการวิจารณ์และพิจารณาเพื่อหาส่ิงดีงาม หรือส่วนบกพร่องของส่ิงท่ีอ่านได้ อันเป็น
การฝึกใช้ความรู้ (ญาณ) ในการวิจารณ์ (พิจารณา) ช่ังใจตัดสินว่าเป็นอย่างไร หรือท่ีเรียกว่า ดุลยพินิจ 
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และมีข้อแม้ว่าถ้าเห็นส่วนบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องหาทางท่ีจะเสนอแก้ไขส่วนบกพร่องนั้น
หมดไปด้วย  
 สิริอาภา รัชตะหิรัญ (2548: 59) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้อ่านควรมีความ
เข้าใจแนวคิด หรือเจตนาท่ีแท้จริงของเรื่องนั้น ซึ่งอาจต้องใช้การตีความ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
ปรากฏข้อความท่ีอ่านมาเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น 
 เอมอร เนียมน้อย (2551: 11) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง การอ่านท่ี
ผู้อ่านใช้ความคิดพิจารณาส่ิงท่ีอ่านอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน มีเหตุผล เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ สรุป
สาระสำคัญ ท้ังเข้าใจความหมายโดยนัยของถ้อยคำ อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน สามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และประเมินคุณค่า ของส่ิงท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง เท่ียงธรรม 

จากการศึกษาความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหมายถึง การอ่านระดับสูงท่ีผู้อ่านต้องทำความเข้าใจกับเรื่องท่ีอ่าน รู้จักพินิจพิเคราะห์
และมีดุลยพินิจในการอ่าน โดยผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญ ตีความ เข้าใจจุดประสงค์และเจตนา
สาร คิดอ่านให้รอบคอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น วิจารณ์ รวมท้ังประเมินคุณค่าของ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

ความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการเรียนรูท่ีสำคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียน เพราะต้องใช้
สติปัญญาตัดสินเรื่องท่ีอ่านว่ามีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึง
มีความสำคัญ ต่อการเรียนของนักเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณดังนี้ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2534: 42) กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า 
ความรู้ท่ีได้จากการอ่านจะไม่ทำให้หลงผิดก่อนหาทางพิสูจน์ความจริง 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2534: 57) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ว่าการอ่านท่ีถูกต้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินข้อความท่ีอ่านว่าน่าเช่ือถือเพียงใด การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านท่ีช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับขั้นในการวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องราว
ท่ีอ่านว่าน่าเช่ือถือหรือไม่ 
 ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 179) กล่าวถึงความสำคัญของการใช้วิจารณญาณในการอ่านว่า 
เป็นทักษะ ท่ีควรได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักอ่านในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคท่ีแวดล้อมด้วย
ข้อมูลข่าวสารมากมาย ท้ังท่ีเช่ือถือได้และมีคุณค่าก็มี ท้ังท่ีเสนอความคิดเพียงด้านเดียวบิดเบือนความ
จริง มีอคติและลำเอียงก็มี ผู้อ่านจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ เพื่อประเมินส่ิงท่ีตนอ่านและตัดสินใจ
ว่าจะเช่ือได้มากน้อยเพียงใด 



 58 
 

 ฐะปะนีย์ นาครธรรพ (2545 : 23) แสดงความคิดเห็นว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี
ความสำคัญมาก เพราะในปัจจุบันนี้โฆษณามีอยู่รอบตัว ถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจซึ้งถึงความมุ่งหมาย
ของผู้เขียนแล้ว ย่อมตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเหล่านั้นได้ง่าย นอกจากนี้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากการอ่านอย่างแท้จริง 
 ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย และคณะ (2547: 73) แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญ และความ
จำเป็นของ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า ในสังคมปัจจุบัน เรียกกันว่าสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นยุค
ข้อมูลข่าวสารท่ีก้าวหน้าทันสมัย ส่ือสารได้ฉับไว ไร้พรมแดนในการดำเนินชีวิตของเราจึงต้องรู้จักรับ
สารโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบลุ่มลึก  มิฉะนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อเพราะถูกข้อมูลข่าวสาร
ครอบงำ จนไม่สามารถแสดงความรู้ความคิดหรือให้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดได้ ทุกคนควร
ฝึกฝนตนเองให้เป็นนักอ่านท่ีสามารถเป็นท่ีพึ่งแก่ตนเอง และยังแสดงความคิดเห็นอื่นเป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย 
 เอมอร เนียมน้อย (2551: 13) กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีมี
ความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา และรู้จักตัดสินประเมินค่าสารต่างๆอย่างถูกต้องเท่ียงธรรม สามารถนำผลจากการอ่านไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเป็นอย่างดี 

จากการศึกษาความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคท่ีรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ
หลากหลายประเภท ซึ่งมีท้ังคุณและโทษ หากรู้จักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเห็นถึงความสำคัญ 
จะทำให้สามารถตัดสินข้อมูลนั้นได้ และจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาและผู้เช่ียวชาญได้กล่าวถึงหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้  ดังนี้              
ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 183-184)  กล่าวถึงหลักในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้  ดังนี้    
1. ทราบผู้เขียน ผู้อ่านจะต้องรู้ว่าเรื่องท่ีอ่านนั้นใครเป็นผู้เขียนและผู้เขียนนั้นเป็นท่ีเช่ือถือได้

เพียงใด   
2. ทราบความมุ่งหมายในการเขียน ผู้อ่านจะต้องสามารถเดาได้ว่าผู้เขียนนั้นเขียนเพื่อความ

ประสงค์อันใด เขียนเพื่อยุยง เขียนเพื่อให้เกลียดชังฝ่ายตรงข้าม หรือเขียนเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง   
3. ทราบความคิดเห็นของผู้เขียน ผู้อ่านจะต้องสามารถประเมินได้ว่าความคิดเห็นของ ผู้เขียน

ท่ีแสดงไว้ในเรื่องราวนั้นเป็นไปอย่างมีเหตุผลหรือไม่   
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4. ทราบข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง ผู้อ่านจะต้องทราบข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง ความ
คิดเห็นของผู้เขียนท่ีปรากฏในแหล่งอื่น   

5. ทราบข้อมูลท่ีใช้อ้างอิง ผู้อ่านจะต้องทราบว่าเรื่องราวนั้นๆ มีข้อมูลท่ีเป็นหลักฐาน ยืนยัน
จนเป็นท่ีเช่ือถือได้หรือไม่   

6. ทราบเรื่องราวที่อ่านนั้นว่าเป็นการโฆษณาชวนเช่ือหรือไม่ หรือข้อความนั้นเป็นเพียงการ
เสนอข้อมูลธรรมดา   

7. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์หลังจากท่ีได้อ่านเรื่องราวนั้น  ๆ แล้ว หรือทราบ
แนวทางต่าง ๆ อันเกิดจากการอ่านเรื่องราวนั้น ๆ   

8. ทราบแหล่งท่ีมีผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวนั้น ๆ แสดงความคิดเห็นในลักษณะคัดค้าน หรือ
เห็นด้วยกับเรื่องราวนั้น ๆ   

9. การมีปฏิกิริยาต่อเรื่องท่ีอ่าน ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ ว่าดี ไม่ดี ถูกต้อง
หรือไม่ ถูกต้องเพียงใด  ควรปรับปรุงแก้ไขเพียงใดหรือไม่  การมีความรู้สึกต่อเรื่องท่ีอ่านนี้จัดว่าเป็น 
ความต้องการของการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนแก่เด็ก   

สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2534: 46)  กล่าวว่า  ส่ิงท่ีผู้อ่านควรคำนึงถึงในการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ มีดังนี้   

1. อ่านแล้วจับใจความให้ได้ว่า อะไรเป็นจุดสำคัญหรือแก่นของเรื่อง อะไรเป็นเนื้อความหลัก           
ความรอง หรือพลความ   

2. บอกได้ว่างานเขียนนั้น ส่วนใดแสดงข้อความรู้ ข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น เป็น
ทัศนะ และส่วนใดเป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ต้องสามารถแยกจากกันได้ เพื่อจะได้เข้าใจ
เรื่องราวได้ถูกต้อง ตีความได้ใกล้เคียงกับจุดมุ่งหมายของผู้แต่งมากท่ีสุด  

3. พยายามเข้าถึงน้ำเสียง หรือหางเสียงของผู้แต่ง ท้ังลีลา รสคำ และรสความ โดยอาศัย
ความรู้เรื่องความหมายของคำ และพิจารณาว่าคำนั้นเป็นคำท่ีมีความหมายตามปกติหรือมีความหมาย
แฝงอยู่ และต้องอ่านให้ละเอียดระหว่างประโยคต่อประโยคบรรทัดต่อบรรทัด คำต่อคำ เพื่อจับให้ได้
ว่าผู้เขียน ประสงค์จะส่งสารใดแก่ผู้อ่านและด้วยการแสดงท่าทีหรือน้ำเสียงอย่างไร   

4. อ่านอย่างสำรวจความหมาย โดยการตีความหมายจากคำท่ีใช้พิจารณาท้ังในแง่ของ
ความหมายตรง   ความหมายแฝง ความหมายกักตุน   ความหมายนัยประหวัด  ซึ่ งเกิดจาก
ประสบการณ์ของผู้อ่านท่ีได้ส่ังสมมา  และวินิจสารหรือตีความให้ตรงหรือใกล้เคียงกับผู้เขียน  ท้ังนี้
อาจต้องอาศัยงานเขียนเล่มอื่น ๆ ของนักเขียนคนเดียวกันอ่านประกอบเป็นแนวทาง เพื่อค้นหา
เจตนาของผู้เขียนท่ีนิยมใช้คำหรือความหมายต่าง ๆ ท่ีคล้ายกัน     
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5. สังเกตท่วงทำนองหรือลีลาการเขียนของผู้แต่งว่า  มีท่วงทำนองการเขียนอย่างไร  โดยการ
สังเกตจากการใช้คำ ประโยค สำนวนโวหาร การใช้สัญลักษณ์ น้ำเสียง การแสดงออกทางทัศนคติ  
ข้อคิด และอารมณ์   

ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 180) เสนอหลักในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้  ดังนี้   
1. พิจารณาความถูกต้องของภาษาท่ีอ่าน  เช่น  ด้านความหมาย  การวางตำแหน่งคำ การ

เว้นวรรคตอน  ความผิดพลาดดังกล่าวจะทำให้การส่ือความหมายเสียไป    
2. พิจารณาความต่อเนื่องของประโยคว่ามีเหตุผลรับกันดีหรือไม่   โดยอาศัยความรู้ด้าน

ตรรกวิทยาเข้าช่วย  ความจากประโยคจะต้องไม่ขัดแย้งกัน  หรือเรียงลำดับไม่สับสนจนอ่านไม่รู้เรื่อง
หรือเสียเวลาในการอ่านโดยเปล่าประโยชน์      

3. พิจารณาความต่อเนื่องของเรื่องระหว่างเรื่องท่ีเป็นแกนหลักหรือแกนนำกับแกนรอง                   
และส่วนประกอบอื่น ๆ ว่ากลมกลืนกันหรือไม่   

4. แยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้แต่ง เพื่อช่วยให้การพิจารณา
ข้อเขียนนั้นทำได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด   

5. พิจารณาความสัมพันธ์ของหลักการและตัวอย่าง โดยท่ัวไปแล้วข้อความท่ีเป็นเหตุการณ์                
หรือเรื่องท่ีค้นพบใหม่ ถ้าผู้เขียนอ้างอิงหรือยกตัวอย่างมาให้เห็นด้วยจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของความ
เช่ือถือได้มากขึ้น  ดังนั้น ก่อนท่ีเราจะเช่ืออะไรลงไป ขอให้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของหลักการและ
ตัวอย่างท่ีนำมาประกอบว่ามีความเป็นจริงเพียงไร สมเหตุสมผลหรือไม่  
    6. ประเด็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความรู้สึก วิเคราะห์ความเป็นไปในความคิดของ
ผู้เขียนกับ ความคิดเห็นส่วนตัวของเรา ผลลัพธ์แห่งการประเมินนั้นจะก่อเป็นความคิดสร้างสรรค์
ให้กับเราหรือไม่   

 ธนู  ทดแทนคุณ  และกุลวดี  แพทย์พิ ทักษ์  (2548 : 46) ได้สรุปว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณผู้อ่านต้องเข้าใจตีความประเมินค่าของสาร โดยวิธีการวิเคราะห์ความดังนี้  

1. พิจารณาจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการเสนออะไรแก่ผู้อ่าน 
2. พิจารณาการเสนอข้อเท็จจริงจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้เขียนซึ่งแต่ละส่วนนั้นมี            

ความแตกต่างกัน ผู้อ่านจึงควรแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนออกจากกัน 
3. พิจารณาดูความสัมพันธ์ของหลักฐาน  และตัวอย่าง ถ้าผู้เขียนอ้างอิงหลักฐานหรือ

ยกตัวอย่างจะทำให้เพิ่มน้ำหนักของความเช่ือถือ 
4. พิจารณาว่าผู้เขียนทำได้ตามจุดประสงค์หรือไม่ 
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เอมอร เนียมน้อย (2551: 16) ได้กล่าวว่าหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือ ผู้อ่านอย่างมี
วิจารณญาณต้องมีความสามารถสูงในการวิเคราะห์เหตุผลของผู้เขียนท่ีเสนอผ่านทาง
ตัวหนังสือ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินตัดสินเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
จะปรากฏออกมาในพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. จำแนกประเภทของงานเขียนได้ 
2. สามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น 
3. สามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ สำนวน อุปมา 
4. ตัดสินได้ว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด 
5. บอกจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ 
6. จับแนวคิดหลักได้ 
7. จับน้ำเสียง หรือความรู้สึกของผู้เขียนได้ 
8. บอกโครงเรื่อง หรือสรุปเรื่องได้ 
9. ประเมินคุณค่าของเรื่องท่ีอ่านได้ 
จากหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้างต้นผู้วิจัยขอสรุปหลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ดังนี้ 
1. จับใจความสำคัญของเรื่อง แนวคิดของเรื่อง และสรุปเรื่อง 
2. ตีความเข้าใจจุดประสงค์และเจตนาของสาร  
3. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
4. วิจารณ์สารท่ีอ่าน 
5. ประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่าน 

 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณครอบคลุมพฤติกรรมการอ่านต้ังแต่ระดับ  การ

แปลความ ตีความ จนถึงพฤติกรรมการอ่านระดับสูง คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินผล
และตัดสินส่ิงท่ีอ่าน ดังท่ี นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้   

ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2524 : 135) กล่าวถึงความสามารถของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้
ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้อย่างถูกต้องโดยฉับไวสามารถจับ
ใจความได้ครบถ้วน ท้ังแยกแยะได้ว่าใจความใดเป็นใจความสำคัญ ใจความใดเป็นใจความรอง  
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นอกจากนี้มีความเข้าใจและเข้าถึงความประสงค์ อารมณ์ และทัศนคติของผู้แต่งซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นตัวหนังสือได้อย่างลึกซึ้ง 

ขั้นที ่2 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น ข้อมูล หรือแนวความคิดต่างๆท่ี
ปรากฏในงานเขียน สามารถแยกแยะให้ละเอียดลงไปได้ด้วยว่ามีความคิดเห็นคล้อยตามประเด็นไหน 
ขัดแย้งในส่วนใด หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง 

ขั้นท่ี 3 มีความสามารถขั้นวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์หรือแนวการเขียนในงานเขียนแต่ละ
ช้ินได้อาจเปรียบเทียบกับนักเขียนหลายๆคน และงานเขียนหลายๆสมัย ได้ด้วยการวิเคราะห์เช่นนี้ ถือ
ได้ว่าเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อศิลปะการประพันธ์อย่างมีระบบ มิใช่เพียงแค่มีความรู้สึกว่า
ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น 

ขั้นท่ี 4 ขั้นวิพากษ์ หรือขั้นประเมินค่าของงานเขียนหรือหนังสือเล่มหนึ่งๆ  ในแง่มุมต่างๆ
อย่างเป็นธรรม ท้ังนี้อาจสามารถเปรียบเทียบกับค่าของหนังสือเล่มอื่นๆได้อย่างน่าสนใจด้วย 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 18)  กล่าวถึงความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้
ว่า  อ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ (Analyzing) แยกข้อคิดเห็น (Opinion) ออกจากข้อเท็จจริง (Fact)  
ได้จากข้อความท่ีมีข้อเท็จจริง และผู้เขียนได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ด้วย  อ่านแล้วสามารถประเมินค่า 
(Evaluation) ส่ิงท่ีอ่านได้อย่างเท่ียงธรรม  สามารถวิจารณ์ (Criticism, Review)  แสดงความคิดเห็น  
กลวิธีการเขียน  แนวการเขียน เนื้อเรื่อง  ภาพประกอบ  ตัวละครของงานเขียนนั้นได้อย่างถูกหลัก
วิชาการ  และสามารถตีความ (Interpretation) ได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนการตีความระหว่างบรรทัด 
(Reading Between the Line)  คือ อ่านแล้วสามารถเข้าใจความหมายท่ีซ่อนเร้นระหว่างบรรทัดได้   

 Harris and Smith (1986, อ้างถึ งใน  ศิธรา จุฑารัตน์ , 2549: 28) ได้แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสามารถต่าง ๆ ท่ีช้ีให้เห็นถึงการเป็นผู้อ่านท่ีมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้   

1. สามารถระลึกความสำคัญของเนื้อหา   
2. สามารถจับใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าได้   
3. สามารถจับใจความสำคัญของท้ังเรื่องได้   
4. สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายสำหรับการอ่านได้ด้วยตนเอง   
5. สามารถบอกจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้   
6. สามารถกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูลได้   
7. สามารถพิจารณาให้ข้อสรุปในเรื่องท่ีผู้อื่นโต้แย้งกันได้  

  8. สามารถประเมินมโนทัศน์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบความเหมือนจากความจริงจาก  
แหล่งข้อมูลอื่นๆ   
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9. สามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลท่ีพอเพียง  
10. สามารถระลึกในส่ิงท่ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง  
11. สามารถจำแนกระหว่างเรื่องจริงและเรื่องท่ีแต่งขึ้นได้  

 
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณควรมี

ดังต่อไปนี้   
1. จับใจความสำคัญของเรื่อง แนวคิดของเรื่อง และสรุปเรื่องได้ 
2. สามารถตีความเข้าใจจุดประสงค์และเจตนาของสารได้  
3. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันได้ 
4. วิจารณ์สารท่ีอ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ประเมินคุณค่าของส่ิงท่ีอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้   
สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 101)  กล่าวไว้ว่า  ในการสอนอ่านอย่างมี

วิจารณญาณนั้น  ครูต้องเพ่งเล็งถึงการจับใจความสําคัญของข้อความท่ีได้อ่าน  โดยให้นักเรียนฝึก
สังเกตประโยคท่ีเป็นใจความสำคัญของข้อความแต่ละข้อความ  ให้นักเรียนรู้จักแยกใจความและพล
ความออกจากกันได้  การตีความก็เช่นกัน เมื่ออ่านข้อความใด ๆ นักเรียนควรเข้าใจ ข้อความนั้นๆ ให้
ได้อย่างถ่องแท้ เพราะในการเขียนผู้เขียนจะไม่บอกความหมายตรงๆไว้ทุกครั้งไป   นักเรียนจะต้อง
รู้จักตีความให้ได้ ส่วนการใช้เหตุผลและความคิดวิจารณญาณในการสอนอ่านนั้น  ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนคิดต้ังคำถามกับตนเอง  วิเคราะห์เรื่องราว  เหตุการณ์  การกระทำของตัวละครในขณะท่ีอ่าน 
ส่ิงสำคัญก็คือครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ ๆ   

บันลือ พฤกษะวัน  (2543: 132-134) กล่าวถึงการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า                 
เนื่องจากผู้ท่ีใช้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐาน   จึงจะใช้
ความรู้ความคิดท่ีจะวินิจฉัย กล่ันกรองอย่างมีเหตุผลชัดแจ้ง จึงควรส่งเสริมดังนี้   

1. ฝึกฟังข่าว  เหตุการณ์  การรายงาน  แล้วอภิปรายถึงความเช่ือถือได้ ให้พิจารณาถึง
แหล่งข่าว   

2. อ่านนิทานหรือฟังนิทานแล้วฝึกประเมินตัวละครท้ังดีและเลวว่าพฤติกรรมท่ี  ทำดีหรือเลว
อย่างไร  เลือกแบบอย่างอยากเป็นอย่างตัวละครใด  เพราะเหตุใด  
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3. อ่านประโยคข้อความท่ีไม่สร้างความเข้าใจ  สามารถบ่งบอกส่ิงท่ีผิดพลาดแล้วหาคำอื่นมา
แทน  เช่น นายตำรวจถูกแต่งต้ัง ควรใช้คำว่า ได้รับ แทน เด็กผู้ชายควรใช้คำว่าผมแทนตน  (สรรพ
นาม)   

4. ข้อความตอนใดตอนหนึ่งท่ีอ่านและให้เหตุผลว่าสมจริงเหมาะกับสถานการณ์ หรือไม่   
สอดคล้องกับเหตุการณ์  ฤดูกาล  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  หรือขัดกับหลักคุณธรรม  จริยธรรม
เพียงใด   

5. ให้วิเคราะห์บุคลิกตัวละครในนิทานว่าเหมาะสมกับสภาพการณ์ในท้องเรื่อง  หรือไม่
เพียงใด   

6. พิจารณาถึงการใช้ภาษากะทัดรัด สอดคล้องกับหลักการใช้ภาษา ประกอบด้วย          
6.1 จารีตประเพณีการใช้ภาษา ได้แก่ การผูกประโยค    
6.2 ขนบประเพณีการใช้ภาษา ภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่ควรใช้ปะปนกัน   
6.3 ธรรมเนียมการใช้ภาษา แม้ไม่ถือว่าถูกหรือผิดก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่าเป็น 

มรรยาททางสังคมท่ีส่อให้เห็นพื้นฐานการศึกษาของผู้ใช้   
7. หนังสือวิชาการจะต้องใช้การเปรียบเทียบเรื่องเดียวกันท่ีมีผู้แต่งต่างกัน ต่างสำนักพิมพ์  

ช่ือเสียง  ความประณีต  ช่ือเสียงของผู้แต่ง   
8. หากเป็นนิทานเพ้อฝันหรือเทพนิยาย  อ่านแล้วเข้าใจด้วยว่าส่ิงหรือเหตุแห่ง  การสมมติ

นั้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  ช้ีแนวปฏิบัติและประพฤติ   
9.  ฝึกให้วิจารณ์บทความท่ีปรากฏตามส่ิงพิมพ์หลายประเภท  เช่น  ให้ความรู้  ความบันเทิง 

สร้าง ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ การเมืองอื่น ๆ ให้ความชัดเจน แหล่งอ้างอิง และความเป็นไปได้  
เป็นต้น  

10. ฝึกย่อความโดยต้ังช่ือเรื่องแต่ละอนุเฉท (ย่อหน้า) มีจุดเน้น จุดรวมเรื่องสาระสำคัญแจ่ม
ชัดหรือไม่ (เฉพาะส่วนนี้ย่อมช่วยใหผู้อ่านเห็นเจตนาของผู้เขียนและวิธีเขียนได้เป็นอย่างดี)   

11. หากเป็นข้อความหรือการแนะนำปฏิบัติ  การใช้  การทดลอง  ให้อ่านแล้วสามารถ 
ดำเนินการตามคำแนะนําว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  

12. เรื่องราวท่ีมีคำคม  สุภาษิต  คติพจน์  ให้อภิปรายถึงความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  มี
ความสอดคล้องกันเพียงใด  

13. ฝึกยกเหตุผลประกอบคำคมหรือสุภาษิต   ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผล และส่งเสริมให้แต่งนิทานประกอบคำคมหรือสุภาษิตนั้น แล้วอ่านและอภิปราย  

14. ให้ผู้เรียนรวบรวมหัวข่าวหนังสือพิมพ์แล้วนํารายละเอียดมาเล่าว่ามีความสอดคล้องกับ
หัวข่าวเพียงใด สร้างความต่ืนเต้นมากกว่าเนื้อข่าวที่เป็นจริง  อภิปรายว่าเป็นเพราะเหตุใด   
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15. เก็บรวบรวมแผ่นปลิวการโฆษณา  คำประกาศเชิญชวนต่าง ๆ  พิจารณาดูว่าเป็นการ
โฆษณาชวนเช่ือหรือไม่เพียงใด ควรเช่ือหรือไม่เพียงใด นำมาอภิปรายถึงแหล่งท่ีผลิตสินค้า หรือแหล่ง
พิมพนั้นๆ  

16. ปัจจุบันมีการโฆษณาเรื่องเครื่องโชคลาง  ไสยศาสตร์  จะต้องวิเคราะห์  ดูความเป็นสิริ
มงคล  เก็บไว้เป็นอนุสรณ์การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ การสร้างความเช่ือศรัทธาท่ีสร้างต้องให้ ผู้เรียน
เข้าใจ “การอ่านอย่างพินิจ ต้องให้คิดหาเหตุผลพิสูจน์ ไม่หลงเช่ือ”  

17. หากเป็นบทร้อยกรอง ให้อ่านแล้วดูคำสัมผัส  การใช้คำประพันธ์ได้เหมาะสม มีความ
ไพเราะ กินความ จับใจผู้อ่าน  ตลอดจนเนื้อหาท่ีประพันธ์และเจตนา  

18. พิจารณาถึงจดหมายประเภทห่วงสัมพันธ์ที่ให้เผยแพร่ข้อความสลากยา  การปฏิบัติท่ีอ้าง
จะเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติตาม  หากขัดขืนจะเกิดโชคร้าย  โดยยกตัวอย่างบุคคลท่ี  ประสบโชคร้าย  ให้
วิเคราะห์ถึงเจตนาผู้ส่ง (ไม่ทราบว่าใครส่ง)  หรือจะเป็นการเพิ่มงานและรายได้ให้แก่ไปรษณีย์  เป็น
ต้น   

สุพิน บุญชูวงศ์ (2544: 19) ได้แบ่งลำดับของการสอนอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
1. อ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านได้อย่างไม่ติดขัด รู้จักศัพท์ต่างๆมาก เข้าใจหน้าท่ีของคำใน

ประโยค รู้จักความสัมพันธ์ในประโยคต่างๆ ตีความได้ถูกต้อง 
2. อ่านเพื่อพิเคราะห์เนื้อหาสาระเหตุผลในหนังสือแต่ละเล่มอย่างละเอียด 
3. อ่านเพื่อสังเคราะห์ ผู้อ่านใช้ความคิดจากหนังสือหลายๆเล่มท่ีอาจมีความคิดตรงกัน หรือ 

ขัดแย้งกันมาพิจารณาวินิจฉันแล้วเรียบเรียงเป็นข้อความรู้หรือความคิดของตน 
จากการศึกษาการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได้ว่า  การสอนอ่านอย่างมี

วิจารณญาณเป็นการอ่านท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความคิด พิจารณาเรื่องท่ีอ่านเริ่มจากการอ่านจับ
ใจความสำคัญของเรื่อง ตีความและเข้าใจจุดมุ่งหมายของข้อความ ใช้เหตุผลในการคิดวิจารณญาณ 
และนอกจากนั้นสอนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของข้อมูล   วิเคราะห์ 
วิจารณ์ จนนำไปสู่การประเมินค่าหรือตัดสินเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล   

 

การวัดและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงวิธีวัดและประเมินผลการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณไว้ ดังนี้ 

 บันลือ พฤกษะวัน (2543: 78) กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ว่าสามารถทดสอบด้วยการใช้คำถามประเมิน เช่น   
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1. การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น   
2. การแยกแยะเรื่องท่ีเป็นจริงกับเพ้อฝัน   
3. การหาเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง   
4. การพิจารณาโฆษณาชวนเช่ือ   
5. การพิจารณาเหตุผลท่ีชวนให้เช่ือ   
6. การพิจารณาความเหมาะสมในคุณค่าและยอมรับความคิด   
7. การบ่งช้ีถึงวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง  
8. ความสามารถในการแสดงออกและความรู้สึก   

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2543: 83-84) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่าน 
รวมทั้งการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า นักจิตวิทยาการอ่านนำหลักของ B.S. Bloom มาประยุกต์ใช้ 
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการอ่าน มี 6 ขั้น คือ จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์  และ
ประเมินค่า  ซึ่งแต่ละขั้นมีลำดับขั้นการคิดแตกต่างกัน ขั้นท่ี 1-3 เป็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ
พฤติกรรมการอ่าน และขั้นท่ี 4-6 เป็นการคิดในขั้นสูงของพฤติกรรมการอ่าน  ซึ่งการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณนั้นจำเป็นต้องมีพฤติกรรมการอ่านท้ังหกขั้น  จึงจะถือว่าเป็น ผู้บรรลุเป้าหมายของการ
อ่าน  เกณฑ์ในการวัดการอ่านมีดังนี้  

 ขั้นท่ี 1 จำ เป็นขั้นเริ่มแรกของการอ่านท่ีสมองจะต้องจำเรื่องราวให้ได้   จำ
ความหมาย ของคำ  ให้คำจำกัดความของคำยาก  จำช่ือตัวละครและเหตุการณ์สำคัญ  การท่ีครูจะรู้
ว่านักเรียนมีความจำเรื่องท่ีอ่านได้มากหรือน้อยให้ใช้วิธีการต้ังคำถามเรื่องท่ีอ่าน หรืออาจให้สะกดคำ 
บอกความหมาย และบอกคำจำกัดความ  

 ขั้นท่ี 2 เข้าใจ  เป็นขั้นท่ีผู้อ่านสามารถเล่าเรื่องท่ีอ่านด้วยคำพูดของตนได้  เข้าใจ 
ความคิด  ถ้อยคำ  ประโยค  และข้อความท่ีให้คติสินใจ  สรุปเรื่องเป็นแนวคิดโดยใช้คำพูดของตน  
ดังนั้น การท่ีครูจะประเมินว่านักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อยควรต้ังเป็นคำถามด้วยการให้เล่าเรื่อง 
สรุปเรื่อง และเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง   

ขั้นท่ี 3 นำไปใช้  เป็นขั้นท่ีผู้อ่านควรมีการฝึกนำถ้อยคำ  ประโยค  เหตุการณ์ท่ีได้
จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหม่หรือนำไปแก้ปัญหาในวิชาอื่น ๆ  ดังนั้น  
คำถามท่ีใช้จึงมักจะกำหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่านพิจารณาในการนำความรู้มาใช้ประโยชน์   

ขั้นที ่4 วิเคราะห์  เป็นขั้นที่ให้ผู้อ่านแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดท่ีได้จากการ
อ่านความหมายของคำท่ีมีความหมายหลายอย่าง  สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบใดมีความสัมพันธ์
กันหรือไม่เกี่ยวข้องกัน   
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ขั้นท่ี 5 สังเคราะห์ เป็นขั้นท่ีให้ผู้อ่านรู้จักสรุปแนวคิดของเรื่องค้นหาลักษณะโครง
เรื่องท่ีคล้ายคลึงกับเรื่องท่ีเคยอ่าน สุภาษิตหรือคำพังเพยท่ีมีความหมายเปรียบเทียบแล้วใกล้เคียงกัน 
อีกท้ังยังสามารถสรุปแนวคิดท่ีเหมือนกันและต่างกันได้ด้วย   

ขั้นที่ 6 ประเมินค่า คือการตัดสินคุณค่าของเรื่องท่ีอ่านว่าอะไรคือส่วนท่ีเป็นจริง  
และอะไรคือส่วนท่ีเป็นเท็จ พิจารณาและค้นหาคุณค่าท่ีปรากฏในเรื่อง รวมถึงความเป็นเหตุเป็นผล                          

 สุนันท์ ประสานสอน (2544 : 31) กล่าวว่า การวัด และประเมินผลความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณอาจทำได้หลายวิธี  ซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกการประเมิน ท่ีเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนการสอน เพื่อสามารถวัดและประเมินความสามารถผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

เอมอร เนียมน้อย (2551: 1) กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า การ
จะวัดว่าผู้อ่านมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมากน้อยเพียงใดนั้น ในการฝึกฝนผู้อ่านจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการจำแนกประเภทของงานเขียน 
  2. ความสามารถแยกแยะส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น 
  3. สามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ สำนวน อุปมา 

4. การตัดสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด 
  5. บอกจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ 
  6. จับแนวคิดหลักได้ 
  7. จับน้ำเสียงหรือความรู้สึกของผู้เขียนได้ 
  8. บอกโครงเรื่องหรือสรุปเรื่องท่ีอ่านได้ 
  9. ประเมินคุณค่าของเรื่องท่ีอ่านได้ 
   

สรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการตรวจสอบ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้อ่านจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดจึงจะถือว่าเป็นผู้บรรลุเป้าหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   โดยผู้อ่านสามารถ จับ
ใจความสำคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย และความคิดเห็นของผู้เขียน สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ  
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์  จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ตลอดจนตัดสินคุณค่า ข้อคิด และ
สามารถประยุกต์ความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ผู้วิจัยในนำหัวข้อ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากนักวิชาการหลายท่านสังเคราะห์เป็นตารางเพื่อใช้ใน
งานวิจัยดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ชลธิรา สัตยาวัฒนา 

(2524) 
ฉวีวรรณ คูหาอภิ

นันทน ์
(2542) 

Harris and Smith 
(1986) 

สรุป 

ขั้ น ท่ี  1 อ่ า น อ ย่ า ง
รวดเร็ ว  จับ ใจความ
ส ำ คั ญ  เ ข้ า ใ จ
จุดประสงค์ของผู้แต่ง 
ขั้ น ท่ี  2 แสด งคว าม
คิ ด เห็ น ต่ อ ป ระ เด็ น
ข้อมูล แนวความคิด 
ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์กลวิธี
การประพันธ์และแนว
การเขียน 
ขั้ น ท่ี  4 วิ จารณ์ หรื อ
ประเมินค่างานเขียน 

1. วิเคราะห์ 
2. แยกข้อคิดเห็นออก
จากข้อเท็จจริง 
3. ประเมินค่า วิจารณ์ 
แ สด งค ว าม คิ ด เห็ น
กลวิ ธี การเขี ยน  เนื้ อ
เรื่อง ภาพประกอบ 
4. ตีความได้ถูกต้อง 

1. ระลึกความสำคัญ
ของเนื้อหา 
2. จับใจความสำคัญ 
3. กำหนดจุดมุ่งหมาย
สำหรับการอ่าน 
4. บ อก จุดมุ่ งห มาย
ของผู้เขียน 
5. พิจารณาความ 
หมายและความสำคัญ
ของข้อมูลได้ 
6. ประเมินมโนทัศน์ได้ 
7. สามารถตัดสินใจได้ 
8. จ ำแ น ก เรื่ อ งจริ ง
เรื่องแต่ง 

1. จับใจความสำคัญ
ของเรื่อง แนวคิดของ
เรื่อง และสรุปเรื่องได้ 
2. ส าม า รถ ตี ค ว าม
เข้าใจจุดประสงค์และ
เจตนาของสารได้  
3. วิเคราะห์ข้อ 
เท็จจริงและข้อคิดเห็น
ออกจากกันได้ 
4. วิจารณ์สารท่ีอ่านได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ประเมินคุณค่าของ
ส่ิงท่ีอ่านและนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
 ศุภร จินดาเวชช์ (2549: 127) ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 50 คน ของโรงเรียนอู่ทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWL-Plus แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและแบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉล่ีย 

(X̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent  การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ
พอใช้ และหลังการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดี ความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL-Plus โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักเรียนเห็นด้วย
มากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
และลำดับสุดท้าย คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และจากการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนมีความสนใจกิจกรรมระดมสมอง มีโอกาสคิดอย่างอิสระ มีความสนุกเพลิดเพลินใน
การร่วมทำกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างมีความสุข    
 เตือนใจ คดดี (2555: 143) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วต มิลล์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมี
จุดประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น 
สจ๊วต มิลล์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีศึกษาอยู่ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
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เรียนรู้เรื่องการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น 
สจ๊วต มิลล์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ททท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 ชาญชัย หมันประสงค์ (2557: 216) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 จำนวน 53 คน ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาร
สิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 พรรณิการ์ สมัคร (2557: 73 - 81) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
สังกัดสถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน
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อย่างมีวิจารณญาณด้วยการอ่านแบบ SQ3R 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ 

SQ3R วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 หลังการ
จัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2) ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2558: 769) ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาใน
พระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 38 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิค  KWLH – Plus 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)ผลการวิจัยพบว่า 
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ททท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWLH – Plus หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความคิดเห็นต่อการจัด การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH – Plus 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยจากต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
Erwin (1993: abstract, อ้างถึงใน พรรณิการ์ สมัคร , 2557 : 50) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ความก้าวหน้าในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินเหตุผลระหว่างผู้อ่านท่ีขาดทักษะการ
อ่านในระดับวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จำนวน 49 คน ท่ีได้รับการสอนทักษะการ
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อ่านอย่างมีวิจารณญาณ จากนั้นทำการวัดผลโดยการใช้เครื่องมือวัดความเข้าใจในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและประเมินด้านเหตุผลในการปฏิบัติก่อนและหลังการสอน  ผลการวิจัยพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านความเข้าใจในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน 

Dambrosio (1998: abstract, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์, 2547 : 83) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีถูกละเลยของนักเรียนวิทยาลัยชุมชน  : 
กรณีศึกษาแคลิฟลอเนียร์ (California) วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาขอบข่ายและความสามารถ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของวิทยาลัยชุมชนในเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนแคลิฟลอเนียร์โดย
ตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรการอ่านของบัณฑิตท่ีจบจากวิทยาลัยชุมชน ผลการวิจัยพบว่าวิชาการอ่าน
โดยท่ัวไปมีการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพจากวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย  (CCC) หลักสูตรวิชาการ
อ่านของวิทยาลัยชุมชนแคลิฟลอเนียร์ (CCC) ยังไม่อยู่ในระดับท่ีสามารถพัฒนาการอ่าน ยังขาดคุ
รภาพในการฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลักสูตรโดยท่ัวไปด้านการอ่านกว้างขวางมาก  ขาด
เอกภาพและถูกละเลย 

Dalton (2009: abstract, อ้างถึงใน พรรณิการ์ สมัคร, 2557 : 51) ได้ทำการวิจัยเรื่องการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินวิธีสอน เป้าหมายของการศึกษานี้มีเพื่อประเมินวิธีการสอน
ในด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  โดยให้ผู้วิจัยเป็นผู้ระบุประสิทธิภาพในการพัฒนาดังกล่าว 
ผู้เข้าร่วมการศึกษานี้คือ นักเรียนท่ีสมัครเรียนในหลักสูตรการส่ือสารของสถาบันปิโตรเลียมในอาบูนา
บี สหรัฐอาหรับ   อิมิเรตส์ ซึ่งการอ่านถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ และการพัฒนาทักษะในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงจำเป็นต่อความสำเร็จ การศึกษานี้ใช้กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มศึกษาโดยมีประวัติทางวิชาการเหมือนกัน และทำการทดสอบการอ่านในแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยัง
ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นนำผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ 
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าช้ันเรียนท่ีได้เรียนรู้วิธีการอ่านมีผลงานในระดับสูงขึ้น 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได้ว่า การสอน
อ่านอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละงานวิจัยจะนิยมนำเทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น KWLH-Plus SQ3R การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีลำดับ
ขั้นตอนในการอ่านชัดเจน ทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ดังนั้นหาก
ต้องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้แก่นักเรียน ครูผู้สอนควรหาวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุ้นความสนใจ และสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนได้
เป็นอย่างดี 
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การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ความหมายของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรูท่ีเป็นระบบ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด             

ความเข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีไดอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความ เข้าใจแนวคิดอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนไดเป็นอย่างดี อีกท้ังเป็นการ
สอนอ่านท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ดังนี้ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545: 287-291, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม  2556: 47) ได้ให้
ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่าเป็นการอ่านคร่าวๆเพื่อให้ได้คำตอบดังท่ีต้ังไว้ ลักษณะ
การสอนจะเน้นให้ผู้เรียนไดศึกษาด้วยตนเอง แต่ความชำนาญจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และความรูเดิม
ของผูเรียน ดังนั้นผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความรูเดิมของผู้เรียนหรือจะต้องมีการปูพื้นฐานเดิมให้กับ
ผู้เรียนก่อนท่ีจะถึงบทเรียน และ ผู้สอนจะต้องคำนึงด้วยว่า การอ่านเป็นการอ่านเพื่อเนื้อหาสาระ มิใช่
สนใจท่ีตัวภาษา   

รัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547: 30, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม 2556: 48)  ไดใหความหมาย
ของวิธีสอนแบบ SQ4R โดยสรุปไดวา วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนประเภท การสอน
อ่านเพื่อการส่ือสาร ถึงการสอนจะเน้น ทักษะการอ่าน  แต่ผู้สอนจะต้องสอนแบบการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

สุวิทย์ มูลคำ (2547, อ้างถึงใน ชลธิดา หงษ์เหม 2560: 38) ได้กล่าวถึงความหมายของวิธี
สอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่าเป็นวิธีการอ่านท่ีดำเนินการตามข้ันตอน 6 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก ขั้นสำรวจ 
เป็นขั้นแรกท่ีครูให้ผู้เรียนสำรวจ ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง และหัวข้อย่อยอย่างคร่าวๆ ข้ันต้ังคำถาม เป็นขั้นท่ี
ผู้เรียนต้ังคำถามก่อนการอ่าน ทำให้การอ่านมีจุดมุ่งหมาย ขั้นอ่าน  ผู้เรียนจะอ่านบทอ่านอย่าง
ละเอียดต้ังแต่ต้นจนจบ หลังจากนั้นบันทึกข้อความ ใจความหลักและข้อความท่ีสำคัญ แล้วนำมา
เขียนสรุปใจความสำคัญ และนำความรู้ท่ีได้มาเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีมีอยู่    

สรุปไดวา วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านอย่างมีลำดับขั้นตอน เป็นวิธีการสอนอ่าน
อย่างคร่าวๆโดยใช้คำถามเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายการอ่าน ลักษณะการสอน จะเป็นลักษณะการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  เพราะในขั้นของการอ่านแบบ SQ4R จะประกอบไป ด้วยการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน เป็นการอ่านเพื่อเนื้อหาสาระมิใช่สนใจท่ีตัวภาษาผู้สอนจึงจะต้องตระหนักถึง
ความรูเดิมของผู้เรียนด้วย 

 
 



 74 
 

ขั้นตอนของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีพัฒนามาจากวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตาม

แนวคิดของ Francis P. Robinson  โดยได้เสนอยุทธวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไว ซึ่งสามารถช่วย
ให้นักเรียนเลือกส่ิงท่ีเขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องท่ีอ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็วและ
จดจำได้ดีและทบทวนเรื่องราวที่อ่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การสำรวจ (Survey) เป็นการอ่านอย่างรวดเร็ว สำรวจความคิดท่ัว ๆ ไป  
ขั้นตอนท่ี 2 การถาม (Question-Q) ให้ต้ังคำถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น    
ขั้นตอนท่ี 3 การอ่าน (Read-R)  เป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย อ่านเพื่อท่ีจะหาคำตอบ

ตามท่ีได้ต้ังไว โดยมุ่งหารายละเอียดให้เกิดความกระจ่างชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 4 การจำ (Recite-R) ให้ย่อเรื่องราวท่ีสำคัญโดยใช้คำพูดของตัวเองซึ่งจะทำให้

เข้าใจส่ิงท่ีอ่านดีข้ึน 
ขั้นตอนท่ี 5 การทบทวน (Review-R) การพยายามทบทวนเรื่องท่ีอ่าน เพื่อรวบรวมความคิด   

 
ต่อมาในปี ค.ศ.1984 Walter  Pauk ได้เสนอวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยได้แนวคิดจาก

วิธีการอ่าน ของโรบินสัน (Robinson) โดยการเพิ่มขั้นตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได้อ่าน
บทอ่านและเปล่ียนจากขั้นตอนการทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนให้นักเรียนได้วิเคราะห์บทอ่าน 
(Reflect) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดท่ีอ่านได้เร็วขึ้น สามารถ จับใจความสำคัญ
ของเรื่องได้ดี บอกรายละเอียดและจดจำเรื่องและสามารถทบทวนเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      

สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 289-290,อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม 2556 : 48)  
ได้เสนอวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ว่ามีข้ันตอนการสอนอ่าน 6 ขั้นตอน ดังนี้    

ขั้นตอนท่ี 1 การอ่านอย่างคร่าวๆ ๆ (Survey-S)  คือ การกวาดสายตาไปตามหัวข้อในบท
อ่านเพื่อหาจุดสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน ถ้าหากว่าบทอ่านนั้นมีบทสรุป ก็อ่านบทสรุปด้วย การอ่านใน
ขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รู้ใจความสำคัญของเรื่อง 
หรือแนวคิดหลักของเรื่องและจะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ ของเรื่องได้  

ขั้นตอนท่ี 2 การตอบคำถาม (Question-Q) การต้ังคำถามนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความอยากรู้
อยากเห็น ดังนั้น จึงช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น คำถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้
เดิมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน คำถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว และท่ีสำคัญก็คือคำถามจะต้อง
สัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่าน ในขณะเดียวกันก็ควรจะต้องถามตัวเองดูว่า ใจความสำคัญท่ีผู้เขียนกำลังพูดถึง
นั้นคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ  สำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับอะไรหรือใครบ้าง ตอนไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไรก็ตามก็ควรพยายามต้ังคำถามให้ได้ เพราะจะช่วยให้การอ่านขั้นต่อไปมีจุดมุ่งหมาย และ
สามารถจับประเด็นได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด  
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ขั้นตอนท่ี 3 การอ่านเพื่อหาคำตอบ (Read-R) คือ การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ้ำ
อีกอย่างละเอียด และในขณะเดียวกันก็ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามท่ีต้ังไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพื่อ
จับใจความและจับประเด็นสำคัญโดยแท้จริง ขณะท่ีกำลังอ่านอยู่ถ้านึกถึงคำถามได้อีกก็อาจใช้วิธีจด
บันทึกไว้ในท่ีว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้คำตอบท่ีต้องการ  

ขั้นตอนท่ี 4 การจดบันทึก (Record-R) ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทีได้อ่านจากขั้นตอน
ท่ี 3 โดยมุ่งเน้นจดบันทึกในส่วนท่ีสำคัญและส่ิงท่ีจำเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตาม
ความเข้าในของผู้เรียน  

ขั้นตอนท่ี 5 การทบทวน (Recite-R)  ให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความสำคัญโดยพยายามใช้ภาษา
ของตนเอง  ถ้ายังไม่แน่ใจบทใดใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ำใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ (Reflect) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านท่ีผู้เรียนได้อ่านแล้ว
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีผู้เรียนมีความคิดเห็น สอดคลองหรือมีความเห็นไม่สอดคลอง บางครั้ง
อาจขยายความส่ิงท่ีไม่ได้อ่านโดยการเช่ือมโยง ความคิดจากบทอ่านกับความรูเดิมโดยใช้ภาษาท่ี
ถูกต้อง   
 สนญา พลีดี (2548: 10-11) ได้เสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R              
ว่า ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ขั้นสร้างหรือเสนอส่ิงเร้าเพื่อให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียน
บทเรียนใหม่ 
 2 ขั้นสอน นักเรียนศึกษาใบความรู้ ใบงาน และเอกสารประกอบการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการ
สอนด้วยวิธี SQ4R 
  1. Survey (S) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนอ่านเนื้อหาในใบความรู้ใบงาน  หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ เพื่อหาใจความสำคัญของเรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 1-5 นาที หลังจากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกัน จับใจความสำคัญของเรื่องแล้วให้นักเรียนเขียนลงในแบบบันทึกกิจกรรม SQ4R 
  2. Question (Q) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนอ่านเนื้อหาในใบความรู้ ใบงาน  หรือ
เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยคำถามจะได้มาจากใจความสำคัญท่ีเขียนไว้และครูจะเป็นผู้แนะนำใน
กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาในการต้ังคำถาม ครูทำการสุ่มเลือกนักเรียนแล้วถามเกี่ยวกับคำถามท่ีนักเรียน
ต้ังไว้ จากนั้นให้นักเรียน  คนอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วเขียนคำถามลงในแบบบันทึก
กิจกรรม SQ4R 
  3. Read (R) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนอ่านข้อความในใบความรู้ ใบงานหรือเอกสาร
ประกอบ การเรียนรู้นั้นซ้ำอย่างละเอียด เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามท่ีต้ังไว้หรือหาลำดับขั้นตอน
วิธีการนำไปปฏิบัติทดลอง โดยครูและนักเรียนจะอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำตอบ หรือลำดับข้ันตอน
ในการทดลองหลังจากท่ีนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว 
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  4. Record (R) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนทำการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการ
อ่านขั้นตอนท่ี 3 โดยเป็นการเขียนคำตอบเพื่อตอบคำถามท่ีต้ังไว้ในขั้นตอนท่ี 2 และมุ่งเน้นการจด
บันทึกในส่วนท่ีสำคัญและส่ิงท่ีจำเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุม หรือย่อตามความเข้าใจของนักเรียน
เอง หรือเป็นการจดบันทึกผลการทดลองตามใบงาน 
  5. Recite (R) หมายถึงขั้นท่ีนักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อ
สรุปใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านใบความรู้ ใบงาน หรือเอกสารประกอบการทดลอง หรือเป็น
การสรุปผลการทดลองจากการปฏิบัติการทดลองตามใบงาน 
  6. Reflect (R) หมายถึง ขั้นท่ีนักเรียนร่วมกันสรุปเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
ของตนเองจากการอ่าน 
 จากการศึกษาแนวคิดและการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาการ
เรียนการสอน 

2. ขั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 1) ขั้นสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหาอย่างคร่าวๆ 2) ขั้นต้ังคำถาม 
(Question - Q) ต้ังคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน 3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) ค้นหาคำตอบของ
คำถามท่ีต้ังไว้ 4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอ่านตามความเข้าใจของตนเอง 5) 
สรุปใจความสำคัญ (Recite - R) 6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า 
(Reflect - R) 

3. ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนและ
ครูผู้สอนสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
 

ประโยชน์ของการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
 วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีเป็นไปตามลำดับขั้น ซึ่งมีประโยชน์มากมาย
ดังนี้ 

จิตรา ชัยอมฤต (2539: 25) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่า วิธีสอน
แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีช่วยพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผน  
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 สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2545: 290) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนเรียนรู้โดย
ใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R ทำให้ ผู้ เรียนมี
ประสิทธิภาพในการอ่านท่ีดีกว่าการอ่านโดยไม่ต้ังคำถามไว้ล่วงหน้า จะทำให้การอ่านไม่มีจุดหมายท่ี
แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน อ่านแล้วจะจับจุดสำคัญหรืออ่านไปแล้วใช้จุดมุ่งหมายเหมือนกับ
การเหวี่ยงแห ไม่รู้ว่าจับอะไรได้อะไรหรือไม่ แต่ถ้ามีการใช้คำถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจาก
คำถามและพยายามหาคำตอบเมื่อผู้สอนถาม ดังนั้น การใช้คำถาม จึงเป็นแนวทางท่ีจะทำให้ผู้เรียน
อ่านอยู่ในขอบเขตท่ีต้ังไว้  
 สุนทร อุตมหาราช (2547: 48) กล่าวว่า วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นกระบวนการอ่านท่ีมี
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ีอ่านได้ดี ตลอดจนการต้ังคำถามจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เพราะการต้ังคำถามเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน อ่านเนื้อหาท่ีอยู่ในขอบเขต ทำให้
การอ่านมีจุดมุ่งหมาย และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
 พรนิภา บรรจงมณี (2548: 14) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของวิธีสอนแบบ SQ4R 
ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของบทอ่าน รวมทั้งยังได้ฝึกทักษะการคิด
ท่ีซับซ้อนในระดับสูง ผู้เรียนจำเป็นต้องพินิตพิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้แต่ง 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ขั้นตอน การสอนมีระบบท่ีชัดเจน เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยฝึกทักษะการคิด เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้
ผู้เรียนรู้จัก วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็น  และท่ีสำคัญวิธีนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของการอ่าน อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เข้าใจเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R จาก
นักวิชาการหลายท่าน สังเคราะห์เพื่อนำมาใช้เป็นขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
 

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
Walter Pauk 

(1984) 
สุคนธ์ สินธพานนท์ 
และคณะ (2545) 

สนญา พลีดี 
(2548) 

ขั้นตอนท่ีใช้ 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที ่1 การสำรวจ  
(Survey) อ่ าน อ ย่ า ง
รวดเร็ว 
ขั้นที ่2 การถาม  
(Question) ต้ังคำถาม
จากเรื่อง 
ขั้ น ท่ี  3 ก า ร อ่ า น 
(Read) 
อ่ า น อ ย่ า ง มี
จุดมุ่งหมาย 
ขั้นที ่4 การบันทึก 
(Record) 
ขั้ น ท่ี  5 ก า ร จ ำ 
(Recite)  
ย่อเรื่องราวสำคัญ 
ขั้น ท่ี 6 วิเคราะห์บท
อ่าน 
(Reflect) 

ขั้นท่ี 1 การอ่านอย่าง
คร่าวๆ (Survey)  
ขั้ น ท่ี  2 ก า ร ต อ บ
คำถาม  
(Question)  
ขั้น ท่ี 3 การอ่านเพื่ อ
หาคำตอบ (Read) 
ขั้นที ่4 การจดบันทึก 
(Record) 
ขั้นที ่5 การทบทวน 
(Recite)  
ขั้ น ท่ี  6 วิ เค ร า ะ ห์  
วิจารณ์  ประเมิน ค่า 
(Reflect) 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
2. ขั้นสอน 
 - Survey ก า ร อ่ า น
เพื่อหาใจความสำคัญ 
1-5 นาที 
- Question การตั้ง 
คำถาม 
- Read อ่ า น อ ย่ า ง
ละเอียด 
- Record ต อ บ
คำถามท่ีต้ังไว้ในขั้นท่ี 
2 
- Recite สรุปใจความ
สำคัญ 
- Reflect ส รุ ป เพื่ อ
ตรวจสอบความรู้ 

1. ขั้ น กิ จกรรมนำเข้ า สู่
บทเรียน  
2. ขั้นกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้  
  - ขั้ น สำรวจ (Survey - 
S) การอ่ าน เนื้ อหาอย่าง
คร่าวๆ  
  - ขั้ น ต้ั ง ค ำ ถ า ม 
(Question - Q) ต้ังคำถาม
จากเรื่องท่ีอ่าน  
  - ขั้นอ่านอย่างละเอียด 
(Read - R) ค้นหาคำตอบ
ของคำถามท่ีต้ังไว้  
  - ขั้นจดบันทึก (Record 
- R) บันทึกข้อมูลท่ีได้จาก
การอ่านตามความเข้าใจ
ของตนเอง  
  - ขั้นสรุปใจความสำคัญ 
(Recite - R)  
  - ท บ ท วน  วิ เค ร าะ ห์  
วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
และประเมินค่า (Reflect - 
R) 
3. ขั้นกิจกรรมรวบยอด  
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
รัตนภัณฑ เลิศคําฟู (2547: 79-82) ไดศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่านจับ

ใจความสำคัญสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านแม่กะ และ 2) เพื่อ
ศึกษาผลการศึกษาการใชแผนการจัดการเรียนรู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านแมกะ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอ่านจับใจความ
สำคัญท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่าน จับใจความสำคัญ  แบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่า
ร้อยละและคะแนนนักเรียนรายคนเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 60 % ผลการวิจัยพบว่า 1) ไดแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 10 คน แผนละ 
2 ช่ัวโมง สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนไดดีขึ้น และ  2) ผลการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรูการอ่านจับใจความสำคัญ หลังเรียน นักเรียนร้อยละ 75.00 ผ่านเกณฑ์ 60% 
และมีคะแนนเฉล่ีย กลุ่มร้อยละ 62.08 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนในระดับดีมาก  นอกจากนี้
นักเรียนส่วนใหญ่แสดง  ความพึงพอใจและต้องการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R อีก   

กานต์ธิดา แก้วกาม (2556: 83 - 89) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนปกติ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบ SQ4R ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนถาวรนุกูล 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน โดยม. 1/5 
เป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R และม.1/6 เป็นกลุ่มควบคุมเรียนด้วยการสอนแบบ
ปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยวิธีสอน
แบบ SQ4R แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยวิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t-test independent) การทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระ (t-test dependent) การวิ เคราะห์ เนื้อหา (content analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอน
แบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมขลา ลือโสภา (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาแผนการจัด การเรียนรู้การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีสอนแบบ  SQ4R แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาไทยด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1 E2 ดัชนีประมวลผล และสถิติตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย
แบบ t-test dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับ
ใจความด้วยวิธีการสอนแบบ  SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับ
ใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน  จับใจความ
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ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับพอใจมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 
 นงนุช ปัญญาศรี (2557: 85) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเช่ือมั่นตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติตามเกณฑ์ 70/70 2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเช่ือมั่นใน
ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีได้รับการจัดกิจกรรมแบบSQ4R แบบ 4MAT และแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารคมพิทยาคม ตำบลตลาด อำเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคามท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 145 คน จากห้องเรียน 
3 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มแล้วทำการสุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 2 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 
ห้อง ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบSQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่              
แผนการจัดการเรียนรู้SQ4R แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัด
ความเช่ือมั่นในตนเอง สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว  ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมแบบ SQ4R     แบบ 4MAT และแบบปกติ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  78.60/74.92 80.16/75.92 และ  74.96/72.96 ตามลำดับ   ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์  70/70 ท่ี
กำหนดไว้ นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT และแบบ SQ4R มีความสามารถการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมแบบ 4MAT และแบบ SQ4R มีความสามารถด้านการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนไม่แตกต่างกันและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 3 วิธี
หลังเรียนไม่แตกต่างกัน 

สุมาลี คำภาบุตร (2557: 111) ศึกษาผลของการสอนอ่านแบบ SQ4R เสริมด้วยเทคนิคการ
ใช้คำถาม 5W1H ต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปี ท่ี 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและ   การคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทย ท่ีได้รับการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้าน
หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน  44 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H แบบทดสอบ
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ความสามารถในการอ่านจับใจความ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เสริมด้วย
เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนเท่ากับ 
14.80 คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านแบบ SQ4R เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H มีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน เท่ากับ 13.23 คิดเป็นร้อยละ 44.09 และหลังเรียน
เท่ากับ 23.80 คิดเป็นร้อยละ 79.32 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

พิบูลย์ ตัญญบุตร (2559: 312) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ีมาจาก  คำขวัญสุพรรณบุรีท่ีว่า “เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นช่ือ เล่ืองลือพระเครื่อง  รุ่งเรือง
เกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทับกระดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 
เรื่องการอ่านจับใจความ ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่าน จับใจความ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกันและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัด การเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมพึงพอใจมากท่ีสุด 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยจากต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
Wander & Cooper (1996, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม , 2556: 60) ศึกษาผลการใช้

กลวิธีการเรียนโดยใช้ SQ4R สำหรับการอ่านตำราเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้เปรียบเทียบนักเรียน
ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ3R และกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี SQ4R ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มท่ีเรียนโดยกลวิธี SQ3R และ SQ4R ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันคือ 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธี SQ4R มีคะแนนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธี SQ3R แต่ท้ังสองวิธีมีความ
เหมาะสมกับการสอนอ่าน 

Ghaith, Shaaban (2000, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม, 2556: 61) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคท่ีส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านกับผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงท่ีเป็น
ชาวอาหรับท้ังหมด 45 คน ผู้เรียนได้รับเทคนิคการสอนความเข้าใจในการอ่านท้ังหมด 3 วิธี คือ 
SQ4R และ DRTA และ PreP ผลการวิจัยพบว่า เทคนิค SQ4R เป็นเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 

Kritina Hedberg (2005, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม, 2556: 61) ได้ศึกษาความสามารถ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R กับผู้เรียนช้ันประถม 3 คน ผลการวิจัย
พบว่าผู้เรียนท้ัง 3 คน  มีความสามารถในการอ่านท่ีสูงขึ้น มีการใช้ทักษะและกระบวนการคิดในการ
อ่าน โดยการต้ังคำถาม ผู้เรียนสามารถจำรายละเอียดและบทเรียนได้มากขึ้นหลังจากท่ีได้รับการสอน
โดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นระยะเวลา  6 สัปดาห์ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
สามารถสรุปได้ว่า วิธีการอ่านแบบ SQ4R มีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านได้ไม่ว่าจะ
เป็นการอ่านจับใจความ หรือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นวิธีสอนท่ีมีขั้นตอนและเป็นระบบ
ชัดเจน นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิด เกิดการ
ต้ังคำถาม รู้จักหาคำตอบ สามารถประเมินค่าจากสารท่ีได้รับได้ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นหรือผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และนักเรียนยังมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับดี ดังนั้นวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สามารถนำใช้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้เป็นอย่างดี 
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สื่อออนไลน ์

ความหมายของสื่อออนไลน ์
 ปัจจุบันส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนผู้เรียนมากขึ้น  เพราะเป็นส่ิงท่ี
รวดเร็วทันสมัยและเข้าถึงง่าย โดยมีผู้ให้ความหมายของส่ือออนไลน์ไว้ดังนี้ 
 กมล เครื่องนันตา (2552: 2) กล่าวว่า ส่ือออนไลน์หมายถึง ตัวกลางหรือพาหนะท่ีจะนำ
ข่าวสารไปยังผู้ รับสารโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 สภาการหนังสือพิมพ์ (2553, อ้างถึงใน นพพร สุนะ 2556: 17) ได้ให้ความหมายของส่ือ
ออนไลน์ไว้ว่า ส่ือออนไลน์เป็นส่ือดิจิทัลท่ีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้ส่ือสารกัน
ระหว่างกันในเครือข่ายสังคม ผ่านทางเว็บไซต์  และโปรแกรมประยุกต์บนส่ือใดๆท่ีเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ท้ังท่ีเป็นผู้ส่งสารมี ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง ใน
รูปของข้อมูล ภาพ และเสียง   
 นพพร สุนะ (2556: 11) กล่าวว่า ส่ือออนไลน์หมายถึง ช่องทางการส่ือสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆพร้อมท้ังใช้เป็น
ช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารท่ีต้องการผ่าน 
 รธาราธิป ยอดวงศ์ (2560: 8) กล่าวว่า ส่ือออนไลน์หมายถึง ข้อมูลต่างๆท่ีอยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าไปอ่าน
หรือดูข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวได้ 
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่ือออนไลน์หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีใช้ส่ือสารระหว่างกัน
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นช่องทางท่ีใช้อ่านหรือเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในรูปของตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
 

ประเภทของสื่อออนไลน ์
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประเภทของส่ือออนไลน์ไว้ดังนี้ 

มานะ ตรีรรยาภิวัฒน์ (2553, อ้างถึงใน นพพร สุนะ  2556: 18-19) ได้แบ่งประเภทส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นกลุ่มหลักดังนี้ 

1. Weblogs หรือเรียกส้ันๆว่า Blogs คือ ส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆ โดยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่านหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 
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2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ี
ใช้สำหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อ
ร่วมแลกเปล่ียน และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลท่ัวไป สำหรับ
ผู้ใช้บริการเขียนข้อความส้ันๆประมาณ 140 ตัวอักษร เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ 
หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ ในรูปข้อความส้ันๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย ท่ี
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดิโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะไม่มีโฆษณาค่ัน รวมทั้งผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยังสามารถเช่ือมโยง
ไปยังเว็บวิดีโออื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องได้จำนวนมากอีกด้วย เช่น Youtube 

5. Photo Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลด               
และดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำมาใช้ในงานได้ ท่ีสำคัญยังสามารถใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ี
ตนเองนำเข้าไปฝากได้อีกด้วยเช่น Flickr, Photo bucket และ Photo Express 

6. Wikis เป็นเว็บไซต์ท่ีมีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็น
นักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระเช่น  Wikipedia, Google Earth และ diggzy 
Favorites Online 

7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็นส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อส่ือสารระหว่างกันบนอินเตอร์เน็ตในลักษณะโลก
เสมือนจริง (virtual reality) ปัจจุบันเว็บไซต์ท่ีใช้หลัก Virtual Worlds ท่ีประสบผลสำเร็จ และมี
ช่ือเสียงคือ Second life 

8. Crowd Sourcing เป็นหลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆท้ังทางธุรกิจ การศึกษา  รวมท้ังการ
ส่ือสาร ข้อดีของการใช้หลัก Crowd souring คือ ทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนำไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาสาธารณะ
ร่วมกันได้ เช่น Ideal storm และ Mystarbucks Idea 

9. Podcasting หรือ Podcast คือการบันทึกภาพ  และเสียงแล้วนำมาไว้ในเว็บเพจเพื่อ
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งาน  เช่น Dual Geek Podcast และ 
Wiggly Podcast 
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10. Discuss/ Review/Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น
โดยอาจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions, 
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip และ Yelp 

Liana (2012, อ้างถึงใน ฐิติภา สัมพันธ์พร, 2556: 17-18) ได้อธิบาย และแบ่งประเภทส่ือ
สังคมออนไลน์ว่า มีส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายท่ีเปิดให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาขึ้นมาได้เอง  ซึ่งเรียก
โดยรวมเรียกว่า เนื้อหาท่ีผู้ใช้สร้างเอง (User Generated Content : UGC) นอกจากนี้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ยังเปิดให้สมาชิกในชุมชนได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนด้วยวิธีการต่างๆด้วยกล่าวโดยสรุป
รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์มีดังนี้ 

1. เว็บไซต์สำหรับแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร หมายถึง เว็บไซต์ท่ีเปิดให้สมาชิกส่งข่า 

ประจำวัน บทความ ข้อเขียนในบล็อก วิดีโอ และรูปถ่ายเข้าไปในชุมชน จากนั้นชุมชนก็สามารถ

ลงคะแนนบวกหรือลบให้กับส่ิงเหล่านั้น และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นต่อท้ายได้ด้วย 

2. เว็บไซต์แบบเครือข่ายสังคม มายสเปซ คือ ผู้จุดชนวนความนิยมของเครือข่ายสังคมแต่  

เฟซบุ๊กได้รับความนิยมมากกว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเปิดให้สมาชิกในชุมชนสามารถอัพโหลด

รูปภาพและวีดิโอ สร้างกลุ่ม เชิญเพื่อนไปร่วมกิจกรรม ติดประกาศ เป็นต้น 

3. เว็บไซต์สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังโลกจริงและโลกเสมือน  

สมาชิกของชุมชนท่ีเป็นผู้จัดกิจกรรมมีทางเลือกหลากหลายในการโฆษณาและติดต่อกับสมาชิกท่ี

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขึ้นในชุมชน 

4. บล็อก (Blog) เป็นส่ือท่ีเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองและมีความ 

เก่าแก่ท่ีสุดช่วยให้ ผู้เขียนได้เปิดเผยตัวตนสู่อินเตอร์เน็ต เป็นการนำเสนอความคิด ความสนใจ 

ความเห็น การสร้างสรรค์ รูปภาพ วิดีทัศน์ และส่ิงอื่น ๆ ท่ีอยากนำเสนอ 

5. ไมโครบล็อก คือบล็อกขนาดย่อมๆท่ีประกอบด้วยข้อความส้ันๆ ข้อความดังกล่าวอาจ 

เป็นไปได้ท้ังความเห็นหรือบอกเล่าส่ิงท่ีทำอยู่ และท่ีใช้กันแพร่หลายและได้รับความนิยมสูงสุด คือ 

ทวิตเตอร์ 

6. วิกิ (Wiki) เหมาะสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  

7. เว็บบอร์ด (Webboard) มีมาต้ังแต่ยุคเริ่มต้นของอินเทอรืเน็ต เป็นพื้นท่ีท่ีรวมกลุ่มคนท่ี 

มีความคิดคล้ายๆกัน มาพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลประสบการณ์ในเรื่องท่ีสนใจ 

 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ส่ือออนไลน์มีหลากหลายประเภท และจากการศึกษานั้น ส่ือ
ประเภท ท่ีสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในการทำวิจัย



 87 
 

ครั้งนี้ได้นั่นคือ Weblogs Wikis และ. Discuss/ Review/Opinion ซึ่งส่ือออนไลน์ประเภทนี้จะมี
เนื้อหาสาระมากมายท่ีสามารถนำมาให้ผู้เรียนอ่านเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั่นคือ 
นิทาน ข่าว บทความและร้อยกรอง ทำให้นักเรียนได้นำข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

ประโยชน์ของสื่อออนไลน ์
ส่ือออนไลน์ในขณะนี้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีกำลังมีบทบาทและอิทธิพลสูงต่อสังคมในปัจจุบัน  ซึ่งส่ือ

ออนไลน์มีประโยชน์หลายประการ สำหรับประโยชน์ในด้านการจัดการการเรียนการสอนท่ีต้องพัฒนา
ด้านทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น ส่ือออนไลน์มีประโยชน์ดังนี้ 

กลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ง Victoria University ประเทศออสเตรเลีย 
กล่าวถึงประโยชน์ไว้ดังนี้ (สุรศักด์ิ ปาเฮ , 2556: 8-9) ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ ส่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในการพัฒนาการใช้ส่ือได้อย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ Poore (2012: 6-9, อ้างถึงใน สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556: 9-11) ท่ีกล่าวว่า 
ประโยชน์ของส่ือคือเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์ 
และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (analysis, interpretation, synthesis, critique) ผู้ เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงท่ีเกิดจากกิจกรรมของการใช้ส่ือดังกล่าว และยังสอดคล้องกับทาง
โครงการแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล (ม.ป.ป: 120) ท่ีกล่าวว่า ประโยชน์ของส่ือออนไลน์คือช่วยสร้างข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในด้านต่างๆได้มากขึ้น เพราะการส่ือสารออนไลน์เราสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่า
จะเป็นข่าวสาร การวิเคราะห์ ความน่าเช่ือถือ ข้อเท็จจริงและส่ิงอื่นๆอีกด้วย 

กรกฎ จำเนียร และเมธาวี จำเนียร (2561: 119) ได้กล่าวว่า หากใช้ส่ือออนไลน์อย่าง
เหมาะสม จะเป็นการส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาให้แก่ผู้เรียน การฝึกทักษะการส่ือสาร เป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจ ปรับสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเปิด สนับสนุนและรองรับการส่ือสาร 2 ทาง 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าส่ือออนไลน์มีประโยชน์เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถนำมาใช้เป็นส่วน
หนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากส่ือออนไลน์มีข้อมูลหลากหลายเพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด
และตัดสินใจ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ี ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 
ตีความ สังเคราะห์ และช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อออนไลน ์

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องส่ือออนไลน์มีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
นพพร สุนะ (2556: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันส่ือในการใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา 
ผลจากการใช้ และการติดส่ือออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือในการใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 120 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์  สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประกอบความเรียง ผลการวิจัยปรากฏว่า การรู้เท่าทันส่ือในการใช้
ส่ือออนไลน์ด้านการรู้เท่าทันผู้ส่งสารพบว่า นักศึกษาไม่ทราบว่า  ส่ือออนไลน์ท่ีส่งมาเป็นของใครหรือ
หน่วยงานใด เพราะถูกส่งต่อ ๆ กันมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมาแน่ชัด แต่เช่ือว่ามีความหมายโดยนัย จาก
การนำเสนอ เพราะมีการเผยแพร่การเลียนแบบของดารา นำมาสร้างกระแสผ่าน ส่ือออนไลน์ ทำให้
กระจายได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาเช่ือว่ามีประเด็นอื่นแอบแฝงหรือมีวาระซ่อนเร้นอยู่ใน การนำเสนอ
นั้น อาจมีการปกปิดความจริง แต่มีสัญญาท่ีเข้าใจความหมายตรงกัน นอกจากนี้ยังรู้ สึกเฉยๆ และ
ไม่ได้ทำอะไรกับส่ือท่ีได้รับ เพราะได้พบเห็นส่ือแบบนี้บ่อยครั้งในโลกออนไลน์ และเช่ือว่าเพื่อนของตน
รู้สึกเฉยๆจะไม่ทำเพราะมีความคิดใกล้เคียงกัน การรู้เท่าทันเนื้อหาของส่ือ พบว่า นักศึกษาทราบว่า
เนื้อหาของส่ือมุ่งเน้นไปถึง กลุ่มผู้ใช้ส่ือออนไลน์กลุ่มใด ส่ือผลิตขึ้นเพื่อต่อต้านส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยใช้ส่ือ
ออนไลน์สร้างกระแสและรวมกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจ ในเรื่องเดียวกัน และเช่ือในเนื้อหาของส่ือท่ีส่งมา
ว่ามีการแทรกแซงด้านการรู้เท่าทันการใช้ส่ือ พบว่านักศึกษารู้สึกสงสัย ไม่เช่ือถือส่ือท่ีได้รับ เพราะไม่
มีท่ีมาแน่นอน เป็นการหลอกลวงของคนท่ีต้องการเงิน อาชญากรออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเขียน
ข้อความโน้มน้าวใจให้เกิดความสงสารในส่ิงท่ีเป็นประเด็นของสังคมและมีปัญหา เช่น มีการนำผู้ป่วย
มาแอบอ้าง พร้อมท้ังขอเงินบริจาคจำนวนมากและรู้สึกเฉยๆกับข้อมูลนี้เพราะเป็นเรื่องท่ีสามารถทำ
กันได้ ด้านการรู้เท่าทันผลการใช้ส่ือพบว่า นักศึกษาทราบว่าส่ือใช้เทคนิคการตัดต่อหรือตกแต่งภาพ 
และนำมาเผยแพร่ ซึ่งส่ือท่ีนำเสนออาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสามารถสร้างความ
เสียหายแก่บุคคล และครอบครัวให้ได้รับผลกระทบจากส่ือท่ีนำเสนอนี้ หากมีการส่งต่อๆกัน นักศึกษา
จะไม่สนับสนุนส่ือท่ีสร้างความเสียหายและไม่แชร์ต่อ ทำให้คนในภาพเส่ือเสีย นอกจากนี้อาจจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ผู้ส่งเอง สำหรับปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้เกิด  การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ นักศึกษาคิดว่า การ
ต้ังสติ ยับย้ังช่ังใจด้วยตนเองเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ได้ดีท่ีสุด 
 ขนิษฐา ทวีศรี (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน
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เรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิคร่วมมือกันเรียนรู้
แบบบูรณาการอ่านและเขียนเรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบูรณาการ
การอ่านการเขียนเรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการ การอ่านการเขียน
เรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 
โรงเรียนอนุบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 27 
คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เว็บไซต์บทเรียนเรื่องการเขียงเรียงความ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความโดยใช้เกณฑ์การประเมินรูบริค 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ 
t-test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้
แบบบูรณการการอ่านการเขียนเรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคการ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับดี และ
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบูรณการการอ่านและเขียน
เรียงความผ่านส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก 

งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยจากต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีหลายงานวิจัย ดังนี้ 
Liu, Y. (2010, อ้างถึงใน ขนิษฐา ทวีศรี, 2557: 90) ได้ศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ท่ีจะนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮูสตัน  พบว่า
เครื่องมือส่ือสังคมได้กลายเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย   และสามารถเห็นนักเรียนใช้เครื่องมือส่ือสังคมได้
ตลอดเวลา  ในบรรดาท่ีนิยมมากทีสุดคือ  Facebook , Wikipedia , YouTube , Bulletin  Board , 
LinkedIn , Blog  และ Twitter  ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสำหรับการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  เครื่องมือส่ือสังคมท่ีถูกนำมาใช้สูงสุดสามลำดับ  
ได้แก่   Facebook Wikipedia  และ  YouTube   เหตุผล 4 ประการในการใช้เครื่องมือส่ือสังคมคือ  
เพื่อการมีส่วนร่วมทางสังคม  ทิศทางการส่ือสาร  ความรวดเร็วของการตอบสนอง  และ การสร้าง
ความสัมพันธ์ 
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Safran, C. (2010, อ้างถึงใน ขนิษฐา ทวีศรี, 2557: 90) ได้ศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ใน
การเรียนรู้  พบว่า   ส่ือสังคม ออนไลน์เป็นเครื่องมือท่ีนักเรียนทุกคนรู้จัก เข้าใจ และเคยใช้บริการใด
บริการหนึ่งของส่ือสังคม ออนไลน์ โดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด  ช่วยให้ครูสามารถส่ือสารกับผู้เรียนได้ง่าย  ลดปัญหานักเรียนไม่กล้า
ถามครูในช้ันเรียนได้ เป็นอย่างดี  อีกท้ังส่ือสังคมออนไลน์ยังเป็นส่ือท่ีสะท้อนความรู้หรือผลการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้ง่าย นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงในเครื่องมือเหล่านั้น เกิดการ
ส่ือสาร แสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำโดยมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับเครือข่ายได้ และทำให้เกิด 
การเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา    

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือออนไลน์สรุปได้ ว่า การใช้ ส่ือออนไลน์ เป็น
ส่วนประกอบในการจัดการเรียนรู้สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น  นักเรียนรู้เท่าทันส่ือ 
และทำให้ครูส่ือสารกับนักเรียนได้ง่ายขึ้น อีกท้ังนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระดับมาก ดังนั้นการนำเนื้อหาจากส่ือออนไลน์มาใช้เป็นบทอ่านอาจทำให้ผู้เรียนสนใจ และอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณได้มากขึ้น 

สรุป 
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจาก
ส่ือออนไลน์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และ หลักสูตรภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เพื่อนำ
ตัวชี้วัดมาสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ความหมายและ
ความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประโยชน์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ศึกษา 
Lesson Study เพื่อนำมาใช้เป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินวิจัย ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งพบว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนช่วยให้ครูปฏิบัติการสอนได้ดี 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น จึงนำแนวคิดและงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ประกอบในการดำเนินงาน
วิจัยให้ถูกต้องตามหลักของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ศึกษาแนวคิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ท้ังในเรื่องของความหมายและความสำคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลักการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
การวัดและการประเมินผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยนำแนวคิดและวิธีการสอนมาจัดการ
เรียนรู้และเลือกเนื้อหาท่ีจะสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เกิดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
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วิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง
พบว่าในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นควรมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเป็นขั้นตอนเพื่อให้นักเรียน
อ่านได้อย่างเป็นระบบ ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึ่งศึกษาความหมาย  
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R เพื่อให้เข้าใจ
ขั้นตอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R พบว่าเป็นวิธีท่ีมีลำดับขั้นตอน และมีขั้นท่ีสามารถฝึกให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการอ่านได้ 
จนทำให้ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนสูงขึ้นหรือผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยผู้วิจัยนำแนวคิด
และงานวิจัยเหล่านั้นมาประกอบการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวิธี
สอน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษาเกี่ยวกับส่ือออนไลน์ท้ังในเรื่อง  ความหมายของส่ือออนไลน์ 
ประเภทของส่ือออนไลน์ ประโยชน์ของส่ือออนไลน์ ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งพบว่าส่ือออนไลน์
สามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้  โดยเลือกเนื้อหาท้ังนิทาน ข่าว 
บทความและร้อยกรองจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจมาใช้เป็นบทอ่านในงานวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 



 
 

 

 

 

บทที่ 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์  โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้ครูผู้สอน
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้  2) เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการ
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 3) เพื่อศึกษาความสามารถด้าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 การวางแผน (Plan) เป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R  เป็นการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนก่อนเริ่มการทดลอง และเป็นการวางแผน
เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการจัดการเรียนรู้ ในระยะเวลารวมทั้งส้ิน 3 ช่ัวโมง  

ระยะท่ี 2 การทดลองและการอภิปรายผล (Do, See)  เป็นการดำเนินการทดลอง
และนิเทศติดตาม โดยทดลองกับนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้ระยะเวลา
ท้ังส้ิน 10 คาบ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนจำนวน 9 คาบและทดสอบหลังเรียนจำนวน 1 
คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งระหว่างการจัด การเรียนรู้จะมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างครู
ในแต่ละคาบตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 วางแผน (Plan) 

 ระยะท่ี 1 การวางแผน มีวิธีดำเนินการวิจัยจำนวน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นดำเนินการวิจัย 



  
 

93 

  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน  
  วิธีดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 52 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน 3 คน รวมท้ัง

ผู้วิจัย ประกอบด้วย 
   1) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียง

วิทยา และโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนละ 1 คน 
  2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียง

วิทยา จำนวน 1 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นครูผู้สอนท่ี
สนใจหัวข้อการวิจัย และเป็นครูผู้สอนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 
 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R    
 
 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 

ระยะท่ี 1 การวางแผน (Plan) ระยะนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนการ 
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนก่อนเริ่มการทดลอง  และเป็นการวางแผนเพื่อทราบ
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แนวทางปฏิบัติเดียวกันในการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ระยะเวลารวมท้ัง
ส้ิน 3 ช่ัวโมง  
  

4. แบบแผนการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 
ดังนี้ 
1. พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ใช้แบบ
แผนการวิจัย One Group Pretest Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
 

T1 X T2 

  
  T1 คือ การทดสอบก่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
  X คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
  T2 คือ  การทดสอบหลังการสร้ างชุมชนการเรียน รู้ทางวิชาชี พ  และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์  โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ระยะท่ี 1  การวางแผน (Plan) มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนท่ีเข้าเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
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แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบดังนี ้
  1. ศึกษาเนื้ อหาความรู้ เกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดความรู้ด้วยข้อสอบอัตนัย  
วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์  

3. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) 
ตารางท่ี 10 จำนวนข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ชื่อเร่ือง 
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1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 1 - - - - - 1 
2. วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 1 - - - - - 1 

รวม 2 - - - - - 2 
  
สร้างแบบทดสอบวัดพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ  ข้อละ 5 
คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน โดยเป็นเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน 1 ข้อ และ
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R จำนวน 1 ข้อ กำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 5 คะแนน 
 5 คะแนน หมายถึง อธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 
 4 คะแนน หมายถึง อธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพได้ แต่ขาด 1 ประเด็น 
 3 คะแนน หมายถึง อธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพได้ แต่ขาด 2 ประเด็น 

2 คะแนน หมายถึง อธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพได้ แต่ขาด 3 ประเด็น 
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 1 คะแนน หมายถึง อธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพได้ แต่ขาด 4 ประเด็น 
 0 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถอธิบายความหมาย หลักการและแนวทางการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพได้  

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R  5 คะแนน 
5 คะแนน หมายถึง อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้ครบทุกขั้นตอน 

 4 คะแนน หมายถึง อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 1 ขั้นตอน
 3 คะแนน หมายถึง อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 2 ขั้นตอน 

2 คะแนน หมายถึง อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 3 ขั้นตอน 
 1 คะแนน หมายถึง อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ  SQ4R ได้แต่ขาด 4-5 
ขั้นตอน 0 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถอธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้ 
  เสนอแบบทดสอบวัดความรู้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาและเนื้อหา 

4. นำแบบทดสอบปรับปรุงแก้ไขในส่วนของข้อคำถาม และการประเมินผลให้ 
คะแนนของแบบทดสอบแล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญ  3 ท่านท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหา 2 ท่าน 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content 
Validity) ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  

คะแนน   +1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน     0  สำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน   - 1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

*หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นสามารถนำ 
ใช้ได้และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหา ซึ่งแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
  5. นำแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R จำนวน 2 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงข้อคำถามข้อท่ี 1 เกี่ยวกับการสร้างชุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เมื่อนำมาปรับปรุงแล้วจึงนำแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน
ภาษาไทยโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 คน และครูผู้สอน
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ภาษาไทยโรงเรียนสระยายโสมวิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 คน โดยใช้เป็นท้ังข้อสอบ
ก่อนและหลังการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดำเนินการวิจัย 
 ขั้นดำเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 การวางแผน (Plan) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ครูผู้สอนท้ัง 3 คนร่วมกันเลือกเนื้อหาและบทอ่านเพื่อใช้ในการออกแบบ 

แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบ เพื่อให้ได้เนื้อหาเหมาะสมตามระดับช้ันของผู้เรียน หลังจาก
นั้นผู้วิจัยดำเนินการสร้าง  และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจนแล้วเสร็จและเริ่มกำหนดระยะเวลาการ
ทดลอง 
  2. ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยก่อนเข้ารับการอบรม ครูผู้สอน 2 คนไม่รวมผู้วิจัย ทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R โดยเป็นข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 
  3. ครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ โดยการอบรมเป็นการให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความหมาย หลักการและ
แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  4. เมื่อครูผู้สอนได้รับความรู้เรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจบแล้ว 
ครูผู้สอนท้ัง 3 คนได้ประชุมแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน และผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายขั้นตอนของวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันจน
สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
  5. ผู้วิจัยช้ีแจงขั้นตอนการทดลองของการวิจัยครั้งนี้ให้กับครูผู้สอน ดังนี้ 
   5.1 ครูผู้สอนสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   5.2 ครูผู้สอน และผู้วิจัยรับการนิเทศคนละ 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการนิเทศกันเอง                
มีการประเมินความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบ SQ4R โดยใช้แบบสังเกต 
   5.3 เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนแลกเปล่ียนการเรียนรู้หลังการสอน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการประเมินผลการสอนในแต่ละครั้ง 

6. ครูผู้สอนทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ครูผู้สอน เป็นแบบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ หลังจากนั้นตรวจให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน รวมเป็น 
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10 คะแนน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยคำถามท่ีเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านดังกล่าวเป็นผู้ตรวจ ส่วนคำถามท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 

สถิติท่ีผู้วิจัยนำมาใช้ในการวิจัยระยะท่ี 1 การวางแผน (Plan) มีดังนี้ 
 
1. การศึกษาพัฒนาความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ สูตรท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ มีดังนี้ 

1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index item objective congruence : IOC)                  

1.2 การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X̅) 
1.3 การวิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
1.4 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556 

: 277-279) 
สูตรดังนี้ 

  DS (%) = 
(Y-X)

(F-X)
×100 

 DS (%) = คะแนนร้อยละของพฒันาการผู้เรียน 
 X = คะแนนวัดครั้งก่อน 
 Y = คะแนนวัดครั้งหลัง 
 F = คะแนนเต็ม 
ระดับคะแนนพัฒนาการ 
76  – 100 = พัฒนาการระดับสูงมาก 
51  –  75 = พัฒนาการระดับสูง 
26  –  50 = พัฒนาการระดับกลาง 
  1  –  25 = พัฒนาการระดับต้น 
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ระยะที่ 2 การทดลองและอภิปรายผล (Do, See)   

 ระยะท่ี 2 การทดลองและการอภิปรายผล (Do, See) มีวิธีดำเนินการวิจัยจำนวน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นดำเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน  
  วิธีดำเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  

1.1.1 ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นครูผู้สอน 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จำนวน 52 คน  

1.1.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตทวารวดีจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 4,683 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน 3 คน รวมทั้งผู้วิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน 
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
จำนวน 1 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นครูผู้สอนท่ี
สนใจหัวข้อการวิจัย และเป็นครูผู้สอนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 

1.2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมาจากช้ันเรียนของ 
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ครูผู้สอน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน  24 
คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวน 29 คน และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน  25 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
2.2.1. ความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
2.2.2 ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.2.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ชุนทางวิชาชีพ  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
   

 3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
ระยะท่ี 2 การทดลองและการอภิปรายผล (Do, See) เป็นการดำเนินการทดลอง  

นิเทศติดตามและอภิปรายผล  โดยทดลองกับนักเรียนในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2562 ใช้
ระยะเวลาท้ังส้ิน 10 คาบ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 9 คาบและทดสอบหลังเรียนจำนวน 
1 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งระหว่าง การจัดการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างครูในแต่ละ
คาบตามกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 4. แบบแผนการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  ใช้แบบแผนการวิจัย  One Shot 
Case Study (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) 
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X T2 

 
X คือ การเรียนรู้โดยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
T2 คือ ทดสอบหลังเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์  โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ระยะท่ี 2  การทดลองและอภิปรายผล 
(Do, See) มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. แบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R   

2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
4. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R  
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ผู้สอน ท่ีมี ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีข้ันสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
แบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสังเกต 

2. กำหนดขอบเขต และโครงสร้างของเนื้อหาพฤติกรรมท่ีต้องการศึกษาเพื่อให้ 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 3. ดำเนินการสร้างแบบสังเกต  เพื่อสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R ซึ่งแบบสังเกตใน
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งานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสังเกตมีโครงสร้างแบบตรวจสอบรายการ โดยเป็นการตรวจสอบ 2 ประเภทคือ
มีการปฏิบัติ และไม่มีการปฏิบัติ ข้อคำถามท่ีใช้ในแบบสังเกตมีท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและการ
ประเมินผล 

 เมื่อสร้างแบบสังเกตแล้ว กำหนดการคิดค่าคะแนน โดยหากพบว่าครูผู้สอนมีการ
ปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และหากครูผู้สอนไม่ปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน จากนั้น
คิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ และกำหนดเกณฑ์คุณภาพท่ีใช้ในการอภิปรายผล ดังนี้ 

 ร้อยละ 90  – 100 ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
 ร้อยละ 80  –   89 ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
 ร้อยละ 70  –   79 ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน

กลาง 
 ร้อยละ 60  –   69 ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
 ต่ำกว่าร้อยละ   60 ครู ผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบั ติอยู่ ใน ระ ดับ

ปรับปรุง 
 4. เสนอแบบสังเกตให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของ 

ภาษาและเนื้อหา 
 5. นำแบบสังเกตแก้ไขปรับปรุงในส่วนของการจัดเรียงข้อคำถามให้เหมาะสมตาม

ด้าน และต้ังคำถามให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะประเมิน จากนั้นนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 
2 ท่านและด้านการวัดและประเมินผลจำนวน 1 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  

คะแนน  +1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน        0  สำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน   - 1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นสามารถนำใช้ได้และ
มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหา ซึ่งแบบสังเกตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 

 6. นำแบบสังเกตมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญในส่วนของภาษาท่ี
ใช้ในการต้ังคำถาม โดยเปล่ียนให้เป็นภาษาท่ีกระชับเข้าใจง่ายและครอบคลุมส่ิงท่ีต้องการจะสังเกต 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอนท้ังหมด 3 คน 

 



  
 

103 

แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ 
 2. กำหนดขอบเขต และโครงสร้างของเนื้อหาพฤติกรรมท่ีต้องการศึกษาเพื่อให้

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. ดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างซึ่ง
กำหนดคำถามไว้ล่วงหน้าและถามตามประเด็นท่ีกำหนด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ4R 
  4. เสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา และเนื้อหา 

5. นำแบบสัมภาษณ์แก้ไขปรับปรุงในส่วนของข้อคำถาม โดยมีการเพิ่มข้อคำถาม 
เพื่อให้ครอบคลุมกับส่ิงท่ีประเมิน และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ  SQ4R จากนั้นนำเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 2 ท่านและด้านการวัดและประเมินผลจำนวน 1 ท่านเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

คะแนน   +1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน     0  สำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน   - 1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นสามารถนำ 
ใช้ได้และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหา ซึ่งแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

       6. นำแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของภาษาท่ีใช้ในแต่ละข้อคำถาม โดย 
ปรับภาษาให้ถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจในขณะท่ีสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ  เมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอนท้ังหมด 3 คน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
 2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

เรียน โดยจำแนกตามประเภทบทอ่าน 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก  ท่ีแต่ละข้อมีคำตอบท่ีถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมท้ังหมด 2 ฉบับ คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   สร้าง
แบบทดสอบฉบับละ 65 ข้อ ซึ่งจำนวนข้อคำถามตามระดับพฤติกรรมมีจำนวนเท่ากัน แต่บทอ่านใน
แบบทดสอบม ีความยากง่ายแยกตามระดับช้ัน  

4. นำแบบทดสอบเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา และเสนอผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 
2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจำนวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 คะแนน   +1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน     0  สำหรับข้อคำถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 คะแนน   - 1  สำหรับข้อคำถามท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
 จากนั้นนำความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน มาคำนวณค่า IOC หากค่า IOC มีค่า
มากกว่า .50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นสามารถนำไปใช้ได้ และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล และจากการคำนวณหาค่า IOC พบข้อสอบท่ีมี
ค่ามากกว่า .50 ดังนี้ 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีข้อสอบท่ีค่า IOC มากกว่า .50 ขึ้นไปจำนวน 57  
ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 – 1.00 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีข้อสอบท่ีค่า IOC มากกว่า .50 ขึ้นไปจำนวน 58  
ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 – 1.00 

5. นำแบบทดสอบมาปรับปรุงในส่วนของข้อคำถาม ซึ่งต้องต้ังคำถามให้ถูกต้อง 
เหมาะสมตามระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ปรับปรุงบทอ่านท่ีมีเนื้อหาขนาดยาวให้ส้ันและกระชับข้ึน 
จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 1. ข้อสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
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 2. ข้อสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

6. ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้คะแนน 
ข้อท่ีถูก ข้อละ 1 คะแนน ข้อท่ีผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน นำมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง .20 - .80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง .20 – 1.00 ซึ่งจากการคำนวณหาค่าความยาก
ง่าย พบว่ามีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกดังนี้ 

1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและอำนาจ 
จำแนกจำนวน 46 ข้อ 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและอำนาจ 
จำแนกจำนวน 50 ข้อ 

 จากนั้นผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ จำนวน 2 ฉบับคือ แบบทดสอบของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยเลือกแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพและ
ครบตามระดับพฤติกรรมท่ีกำหนดจำนวน 40 ข้อ โดยจำนวนข้อคำถามตามระดับพฤติกรรมมีจำนวน
เท่ากันท้ัง 2 ระดับช้ัน แต่บทอ่านมีความยากง่ายต่างกัน ดังตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11จำนวนข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 40 ข้อ 

ชื่อเร่ือง 
 คว

าม
จำ

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

นำ
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห์ 

สัง
เค

รา
ะห

์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

รว
ม 

1. การอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ - 1 2 2 2 3 10 
2. การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ - 1 2 2 2 3 10 
3. การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ - 1 2 2 2 3 10 
4. การอ่านร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณ - 1 2 2 2 3 10 

รวม - 4 8 8 8 12 40 
 
แบบทดสอบจำนวน 40 ข้อท่ีผู้วิจัยเลือกตามเกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นมีค่าความยากง่าย

และอำนาจจำแนกดังนี้ 
  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน  เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .33 - .76 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 
.20 - .62 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าความยากง่ายระหว่าง .28 - .78 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .23 
- .68 

7. นำแบบทดสอบไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์         
และริชาร์ดสัน ซึ่งแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเช่ือมั่นดังนี้ 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .92 

8. นำแบบทดสอบท่ีได้ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 2/1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

 
แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสาระแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2. ศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
  3. ศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ และคัดเลือกส่ือสำหรับนำมาเป็นบทอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ นิทาน ข่าว บทความ 
และร้อยกรอง 
  4. กำหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการทดลอง เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 และ 3 จำนวนระดับช้ันละ 9 แผน ดังรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ตามตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา 
1 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเบ้ืองต้น 

2-3 การอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
4-5 การอ่านข่าวจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
6-7 การอ่านบทความจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
8-9 การอ่านร้อยกรองจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
- ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 

   
5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

จุดประสงค์ สาระสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ โดยกำหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ดังนี้ 

  1. ขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อ
เช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน 

  2. ขั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้   

1) ขั้นสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหาอย่างคร่าวๆ โดย 
นักเรียนอ่านบทอ่านแต่ละประเภทในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูมีระยะเวลากำหนดให้ตามความ
ยาวของเรื่องท่ีอ่าน 

2) ขั้นตั้งคำถาม (Question - Q) ต้ังคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  
นักเรียนต้ังคำถามให้ถูกต้องและอยู่ในขอบเขตของเนื้อเรื่องท่ีอ่าน โดยครุกำหนดให้นักเรียนต้ังคำถาม
ประมาณ 5 – 10 ข้อ 

3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) นักเรียนอ่านเนื้อหาอย่าง 
ละเอียดอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียด โดยมีระยะเวลาในการอ่านท่ีเพิ่มขึ้นจากขั้นสำรวจ 

4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอ่านตาม 
ความเข้าใจของตนเอง โดยครูให้นักเรียนตอบคำถามจากส่ิงท่ีนักเรียนต้ังไว้  และนักเรียนสามารถ
เปล่ียนคำถามใหม่ได้อีกครั้ง  

5) สรุปใจความสำคัญ (Recite - R) นักเรียนสรุปใจความสำคัญ 
ด้วยภาษาของตนเอง โดยสรุปให้มีขนาดส้ันกระชับและได้ใจความมากท่ีสุด 

6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า  
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(Reflect - R) นักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน หรือประเมินค่าเรื่องท่ีอ่าน 
  3. ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้

นักเรียนและครูผู้สอนสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับความยากง่ายของเนื้อหาท่ีใช้ใน
การจัดทำแผนการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับระดับช้ัน โดยเนื้อหาท่ีใช้เป็นบทอ่านในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะแตกต่างกัน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีคอยแนะนำ
เนื้อหาให้เหมาะสมต่อระดับช้ัน 

 6. เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องทางด้านเนื้อหา การใช้ถ้อยคำภาษา และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
  7. นำแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยปรับปรุงในส่วนของขั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งปรับปรุงโดยการเขียนขั้นตอน 
SQ4R อย่างละเอียดจากนั้นนำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอนภาษาไทยจำนวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา 1 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการพิจารณาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index Objective Congruence) ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและ
การประเมินผล โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องระหว่าง 
จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
 - 1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์  
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 

หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้และมีความ 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหา 
 จากนั้นนำความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน มาคำนวณค่า IOC หากค่า IOC มีค่า
มากกว่า .50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้ และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล โดยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  8. นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากผู้เช่ียวมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเครื่องมือวัด
และประเมินผล ตารางรูบริค เมื่อแก้ไขแล้วจึงนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วางโครงสร้างคำถามหรือแนวการถาม และสร้างคำถาม โดยแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคอร์ท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 
2543: 107 - 108) ดังนี้ 

  คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็นท้ังหมด 2 ด้าน ได้แก่ด้าน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
4. นำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ 

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
  5. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขในส่วยของการเพิ่มข้อคำถาม และจัดข้อคำถาม
ให้เหมาะสมแต่ละด้าน เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทยจำนวน  3 คน คือ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจำนวน 1 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   0    หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 - 1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
หากค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นสามารถนำไปใช้ได้ 

และมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหา โดยแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ โดยแก้ไขข้อคำถามให้
เหมาะสม ถูกต้อง ง่ายต่อการเข้าใจและนำแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ 
ครูผู้สอนรวมทั้งส้ิน 3 คน 
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ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการวิจัย 
  1. ขั้นทดลอง (Do) 
  ขั้นทดลองในการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 
  1. ครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยจำนวน 3 คน เป็นผู้สอนโดยแบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2 จำนวน 2 คนและระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 1 คน ทดลองสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนท้ังส้ิน 9 คาบคาบละ 50 นาที โดยจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยง 
เข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน 

ขั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้   

1) ขั้นสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหาอย่างคร่าวๆ โดยนักเรียนอ่าน 
บทอ่านแต่ละประเภทในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูมีระยะเวลากำหนดให้ตามความยาวของเรื่องท่ี
อ่าน 

2) ขั้นตั้งคำถาม (Question - Q) ต้ังคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน  นักเรียนต้ัง 
คำถามให้ถูกต้องและอยู่ในขอบเขตของเนื้อเรื่องท่ีอ่าน โดยครูกำหนดให้นักเรียนต้ังคำถามประมาณ 5 
– 10 ข้อ 

3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) นักเรียนอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดอีก 
ครั้งเพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียด โดยมีระยะเวลาในการอ่านท่ีเพิ่มขึ้นจากขั้นสำรวจ 

4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการอ่านตามความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยครูให้นักเรียนตอบคำถามจากส่ิงท่ีนักเรียนต้ังไว้ และนักเรียนสามารถเปล่ียนคำถาม
ใหม่ได้อีกครั้ง  

5) สรุปใจความสำคัญ (Recite - R) นักเรียนสรุปใจความสำคัญด้วยภาษา 
ของตนเอง โดยสรุปให้มีขนาดส้ันกระชับและได้ใจความมากท่ีสุด 

6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า        
(Reflect – R) นักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน หรือประเมินค่าเรื่องท่ีอ่าน 

ขั้นกิจกรรมรวบยอด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน 
และครูผู้สอนสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. ระหว่างการดำเนินทดลองการสอน ครูผู้สอนแต่ละคนจะได้รับการนิเทศและแลกเปล่ียน 
การเรียนรู้คนละ 3 ครั้ง โดยผู้นิเทศคือครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัย ซึ่งเป็นการนิเทศกันเองภายในกลุ่ม โดย
ใช้แบบสังเกตเป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนระหว่างการสอนภายในช้ันเรียน  
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 3. เมื่อจบกระบวนการจัดเรียนรู้ ครูผู้สอนท้ังหมดร่วมกันประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ครูผู้สอนท่ีได้รับการนิเทศในครั้งนั้นเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค รวมถึง
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในแต่ละครั้ง 
หากพบปัญหา และอุปสรรคครูผู้สอนปรึกษาร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปปรับปรุงในการ
สอนครั้งต่อไป 

2. การอภิปรายผล (See) 
 ขั้นตอนการอภิปรายผลเกิดขึ้นหลังการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจคะแนนการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนจากแบบสังเกต โดยคิดคะแนนเป็น

ค่าร้อยละและเทียบกับเกณฑ์คุณภาพท่ีกำหนด 
 2. วัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ข้อสอบแยกตามระดับช้ันคือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 โดยแบบทดสอบ
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบคือ 1 คาบเรียน เวลา 50 
นาที หลังจากนั้นตรวจให้คะแนนเพื่อนำค่าเฉล่ียท่ีได้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามท่ีงานวิจัยกำหนด 

 3. ครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยทำแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 
สถิติท่ีผู้วิจัยนำมาใช้ในการวิจัย ระยะท่ี 2 การทดลองและการอภิปรายผลมีดังนี้ 
1. การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R   
  1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index item objective congruence : IOC) 
  1.2 ค่าร้อยละ 

2. การศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 สูตรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มี
ดังนี้ 

2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index item objective congruence : IOC)  
2.2 ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ  
2.3 ค่าความยากง่ายของข้อสอบ  
2.4 ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบปรนัยโดยใช้สูตร KR-20 
2.5 การทดสอบค่า t – test one sample 

2.6 ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สูตรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index item objective congruence : IOC)  

3.2 ค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้
ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้  ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้  2) เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R  3) เพื่อศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ผู้วิจัยได้
ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ 

ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 

ตอนท่ี 4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 



  
 

114 

โดยนำผลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ครูผู้สอนมาคำนวณเป็นคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ คำนวณ
คะแนนก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ปรากฏผลในตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการ
เรียนรู ้

คนที่ 

คะแนน 
ก่อนการสร้างชุมชน 

การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

(10 คะแนน) 

คะแนน 
หลังการสร้างชุมชน 

การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

(10 คะแนน) 

คะแนน 
พัฒนาการ
สัมพัทธ์ 

ระดับของ
พัฒนาการ 

1 6 9 75 สูง 
2 8 10 100 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่าครูผู้สอนท้ัง 2 คน มีคะแนนร้อยละพัฒนาการสัมพัทธ์เท่ากับ 75 และ 

100 อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏบิัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ในการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R นั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีการสังเกตและการสัมภาษณ์รวมทั้งส้ิน 3 ครั้ง โดยครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน
กันเองภายในกลุ่ม ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

แบบสังเกตในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเกตแบบตรวจสอบรายการ  ใช้การตรวจสอบ 2 
ประเภทคือมีการปฏิบัติและไม่มีการปฏิบัติ โดยหากพบว่าครูผู้สอนมีการปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 1 
คะแนน และหากครูผู้สอนไม่ปฏิบัติให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน การสังเกตในครั้งนี้เป็นการสังเกต
ครูผู้สอน 3 คน คนละ 3 ครั้ง ซึ่งครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินกันเองภายในกลุ่ม จากนั้นนำ
คะแนนท่ีได้จากการสังเกตมาหาค่าร้อยละ เพื่อเทียบระดับคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด เมื่อสังเกต
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ครูผู้สอนท้ังหมด 3 คน คนละ 3 ครั้ง ผลของการหาค่าร้อยละเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินท่ี
กำหนดปรากฏผลในตาราง 14 
 

ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. ด้านการเตรียมการสอน    
1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. ครูผู้สอนนำเสนอเนื้อหาได้
ครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอย่างท่ัวถึง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนท้ัง
กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมรวบ
ยอด 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการเตรียมการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของทั้งหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
1. ครูผู้สอนมีการนำเข้าสู่บทเรียน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามข้ันตอน
ของวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
ดังนี ้
   2.1 ขั้นสำรวจ (Survey - S)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.2 ขั้นตั้งคำถาม  
    (Question - Q)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.3 ขั้นอ่านอย่างละเอียด  
   (Read - R)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.4 ขั้นจดบันทึก (Record - R)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   2.5 ขั้นสรุปใจความสำคัญ      
   (Recite - R)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2.6 ขั้นทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์
แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า 
(Reflect - R) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการเตรียมการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของทั้งหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้    
1. ครูผู้สอนเตรียมส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2. ครูผู้สอนใช้ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการเตรียมการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของทั้งหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ด้านการวัดและการประเมินผล    
1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผล
ถูกต้องตามเครื่องมือและเกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ค่าเฉลี่ยด้านการเตรียมการสอน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค่าร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ค่าร้อยละของทั้งหมด 100 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่าครูผู้สอนมีการปฏิบัติครบตามข้ันตอนท้ัง 3 ครั้ง โดยคิดค่าร้อยละของ

ท้ัง 4 ด้านคือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
และด้านการวัดและ การประเมินผล มีค่าร้อยละเท่ากับ 100 เมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดผล
ปรากฏว่า ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนอยู่ในระดับดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนท้ัง 
3 คน    คนละ 3 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้ 

1. ด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1.1 ประเด็นท่ี 1 ประโยชน์ของการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ 

จากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางมีประโยชน์ เพราะครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้วิธีการจัดการช้ันเรียนใหม่ๆเพิ่มข้ึน ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

มีประโยชน์ เพราะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ บอกเล่าปัญหา และหาแนว
ทางแก้ไข 

(ครูคนท่ี 1) 
 

มีประโยชน์ เพราะครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ 
(ครูคนท่ี 2) 

 
มีประโยชน์ เพราะทำให้ครูผู้สอนท้ัง 3 คน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเห็น

ปัญหาของนักเรียนแต่ละโรงเรียน พร้อมท้ังยังได้วธิีการจัดการช้ันเรียนใหม่ๆ และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ด้วย 

(ครูคนท่ี 3) 
 

  1.2 ประเด็นท่ี 2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า มีอุปสรรคในการ 
จัดสรรเวลาในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เนื่องจากบริบทโรงเรียนต่างกัน การจัดสรร
เวลาหรือภาระงานต่างกัน ทำให้เอื้อต่อการดำเนินงานค่อนข้างยาก ดังข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

ในต่างโรงเรียน มีอุปสรรคช่ัวโมงสอนไม่ตรงกัน 
(ครูคนท่ี 1) 
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ในด้านกระบวนการไม่มีปัญหาและอุปสรรค แต่ในด้านเวลา เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้การดำเนินการร่วมกับครูต่างโรงเรียน การจัดสรรเวลาว่าง
ให้เอื้อต่อการดำเนินงานค่อนข้างยาก 

(ครูคนท่ี 2) 
 

มีอุปสรรคในการประชุมวางแผนค่อนข้างไม่ตรงกัน เนื่องจากอยู่คนละ
โรงเรียน  ทำให้บางครั้งต้องบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ผ่านตัวช่วยอื่นๆ อาทิ 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

(ครูคนท่ี 3) 
 

2. ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
2.1 ประเด็นท่ี 1 การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนของครูผู้สอน 
จากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ครูมี 

การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน มีการสอบถามนักเรียนถึงปัญหา
อุปสรรคของการเรียนในแต่ละครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงในแผนการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

เตรียมความพร้อมตามจุดประสงค์ ทำความเข้าใจเนื้อหา 
(ครูคนท่ี 1) 

 
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนดำเนินกิจกรรม 

(ครูคนท่ี 2) 
 

พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับนักเรียนเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 

(ครูคนท่ี 3) 
 

  2.2 ประเด็นท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ครูผู้สอน 

จัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ อาจมีปรับเปล่ียนเวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม 
แต่ยังเป็นไปตามข้ันตอนท่ีได้วางไว้ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
(ครูคนท่ี 1) 

 
จัดการเรียนรู้ได้ครบและเป็นไปตามแผน 

(ครูคนท่ี 2) 
 

มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมในบางขั้นเพียงเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมของ
เวลา แต่ยังเป็นไปตามลำดับข้ันท่ีเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้” 

(ครูคนท่ี 3) 
 

  2.3 ประเด็นท่ี 3 ความเข้าใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
จากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าครูผู้สอน 

เข้าใจวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นอย่างดี ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

เข้าใจการจัดการอ่านแบบ SQ4R ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดของ
เรื่องท่ีอ่าน 

(ครูคนท่ี 1) 
 

เข้าใจวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นอย่างดี 
(ครูคนท่ี 2) 

 
เข้าใจวิธีสอน และเข้าใจผู้เรียน จึงปรับเปล่ียนกิจกรรมในบางขั้น 

(ครูคนท่ี 3) 
 
  2.4 ประเด็นท่ี 4 ผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน 

จากการเก็บข้อมูลครูผู้สอนท่ีจำนวน 3 คน สามารถแยกตามข้ันตอนได้ดังนี้ 
  ขั้นที ่1 ขั้นสำรวจ (Survey - S) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า หากเนื้อหาของส่ือท่ี
นำมาใช้มีขนาดส้ัน นักเรียนจะสามารถอ่านได้ทันตามเวลาท่ีกำหนดมากกว่าเนื้อหาท่ีมีขนาดยาว มี
นักเรียนบางส่วนท่ีอ่านไม่ทันเนื่องจากอ่านไม่คล่อง ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 
นักเรียนอ่านได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด 
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(ครูคนท่ี 1) 
นักเรียนส่วนใหญ่อ่านทันตามเวลาท่ีกำหนด มีบางคนอ่านไม่ทัน เพราะมี

ความยากลำบากในการอ่านคือ อ่านไม่คล่อง ครูให้เวลาเพิ่ม” 
(ครูคนท่ี 2) 

 
มีนักเรียนบางส่วนท่ีอ่านทันภายใน 2 นาที แต่มีนักเรียนบางส่วนท่ียังอ่าน

ไม่จบ 
(ครูคนท่ี 3) 

 
ขั้นที ่2 ขั้นตั้งคำถาม (Question - Q) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียน 

บางส่วนยังคงต้ังคำถามง่ายๆ ไม่ค่อยมีการคิดวิเคราะห์หรือคำถามแบบวิจารณญาณ ครูจึงคอย
แนะนำการตั้งคำถามก่อน แต่หลังจากนั้น นักเรียนสามารถต้ังคำถามได้ดีขึ้น ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 
ครูคอยแนะนำการตั้งคำถาม 

(ครูคนท่ี 1) 
 

นักเรียนดำเนินการตั้งคำถามได้เรียบร้อยเนื่องจากครูผู้สอนคอยแนะนำการ
ต้ังคำถาม 

(ครูคนท่ี 2) 
 

ครูผู้สอนคอยแนะลักษณะการตั้งคำถาม และเดินดูผู้เรียนขณะทำกิจกรรม 
(ครูคนท่ี 3) 

 
ขั้นที ่3 ขั้นอ่านอย่างละเอียด (Read - R) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียน 

อ่านเรื่องได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

นักเรียนอ่านเรื่องได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด 
(ครูคนท่ี 1) 

 
นักเรียนอ่านอย่างละเอียดได้ตามกำหนดเวลาท่ีครูผู้สอนกำหนด 

(ครูคนท่ี 2) 
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นักเรียนอ่านทันตามเวลาท่ีกำหนด 

(ครูคนท่ี 3) 
 

ขั้นที ่4 ขั้นจดบันทึก (Record - R) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนตอบ 
คำถามได้ถูกต้องตามท่ีนักเรียนได้ต้ังคำถามนั้นเอง ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

นักเรียนตอบคำถามได้ครบ 
(ครูคนท่ี 1) 

 
นักเรียนโดยส่วนใหญ่ดำเนินการเรียบร้อย มีบางส่วนท่ีมีความยากลำบาก 

ในการเขียน คือเขียนไม่คล่อง ครูคอยแนะนำช่วยเหลือ 
(ครูคนท่ี 2) 

 
ครูเดินสังเกตผู้เรียน พบว่านักเรียนต้ังคำถามได้ดีและตอบคำถามได้ชัดเจน 

(ครูคนท่ี 3) 
 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปใจความสำคัญ (Recite - R) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า บางครั้ง 
ครูและนักเรียนจะสรุปใจความสำคัญร่วมกันก่อน หลังจากนั้นนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญด้วย
ตนเองได้ 
 

นักเรียนสรุปใจความสำคัญได้ 
(ครูคนท่ี 1) 

 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปใจความสำคัญ 

(ครูคนท่ี 2) 
 
 

 
ก่อนทำขั้นตอนนี้ ครูร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนก่อน 

(ครูคนท่ี 3) 
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ขั้นที ่6 ขั้นทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า         
(Reflect – R) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ครูยังคอยแนะนำการวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นและประเมินค่าในบางครั้งหากเรื่องนั้นมีเนื้อหาท่ียาก เช่นร้อยกรองท่ีต้องตีความ ส่วนเนื้อหา
อื่น ๆ  นักเรียนสามารถทำตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นและบอกประโยชน์รวมถึงข้อคิดได้ 
(ครูคนท่ี 1) 

 
นักเรียนส่วนใหญ่สรุปข้อคิดจากบทร้อยกรองได้ มบีางส่วนท่ีครูผู้สอนต้อง

ให้คำแนะนำ 
(ครูคนท่ี 2) 

 
นักเรียนคอยสอบถามเกี่ยวกับการประเมินค่าว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก

เป็นบทร้อยกรองการประเมินค่าอาจมีมากกว่างานเขียนอื่นๆ ครูจึงคอยแนะนำ
นักเรียนอยู่ตลอด 

(ครูคนท่ี 3) 
 

  2.5 ประเด็นท่ี 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า อาจปรับเปล่ียนเวลาหากเนื้อหาของส่ือออนไลน์ท่ีนักเรียน
อ่านมีขนาดยาว ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

อาจเลือกเนื้อหาข่าวให้มีขนาดส้ันลง 
(ครูคนท่ี 1) 

 
การอ่านแบบ SQ4R ท่ีมีเนื้อหายาวต้องใช้เวลา อาจจะต้องลดกิจกรรมอื่นๆ
ลง 

(ครูคนท่ี 3) 
 

2.6 ประเด็นท่ี 6 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์พบว่า ในส่วนของร้อยกรอง นักเรียนบางส่วนถอดความไม่ได้ และบางคนยังประเมินค่า
บทร้อยกรองไม่เป็น ดังข้อมูลต่อไปนี ้
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ผู้เรียนบางคนมีปัญหาด้านการถอดความจากร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว 
ครูผู้สอนจึงต้องช่วยเหลือสนับสนุน 

(ครูคนท่ี 2) 
 

การประเมินค่าบทร้อยกรองมีวิธีท่ีค้อนข้างยาก นักเรียนบางส่วนประเมิน
ค่าไม่ถูกต้อง 

(ครูคนท่ี 3) 
2.7 ประเด็นท่ี 7 แนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลจากการ 

สัมภาษณ์พบว่า อาจมีการสอนแยกเนื้อหาของการถอดความและประเมินค่าบทร้อยกรองแยก 1 แผน 
และครูควรคอยสังเกตผู้เรียนและคอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอด ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 

ครูผู้สอนต้องสังเกตผู้เรียน หากพบต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
(ครูคนท่ี 2) 

 
ครูควรสอนการประเมินค่าร้อยกรองก่อนใช้จัดการเรียนรู้แผนนี้ 

(ครูคนท่ี 3) 
 

จากการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R พบว่า ครูผู้สอนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนเป็นอย่างดี การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนช่วยให้ครูผู้สอนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน  มีการวางแผนก่อนจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง เข้าใจวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นของ  SQ4R ได้อย่างครบถ้วน อาจมีการ
ปรับเปล่ียนบางกิจกรรมตามแต่ละขั้นตอนเพื่อความเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะครูมีการให้คำแนะนำ
ปรึกษาการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นและนำปัญหาในแต่ละครั้งมาแก้ไข ซึ่งครูผู้สอนท้ัง 3 คนได้มีการ 

สนทนาเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
และเมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่านอย่ างมี
วิจารณญาณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในงานวิจัย 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 

ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยนำคะแนนหลังเรียนท่ี
ได้มาเทียบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ปรากฏผลดังตารางท่ี 15 

 
ตารางท่ี 15 ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  

 

*นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
จากตารางท่ี 15 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เมื่อคิดค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละนั้นพบว่า
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้ โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ
ออนไลน์หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในลำดับท่ี 1 คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 32.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ี ต้ังไว้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ลำดับท่ี 2 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสม

วิทยาวิทยา มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 32.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.05 คิดเป็นร้อยละ 
81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และลำดับท่ี 3 คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 31.63 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.30 คิดเป็นร้อยละ 79.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โรงเรียน ระดับชั้น N 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เกณฑ์ X̅ S.D ร้อยละ T 

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
ม. 2/1 24 40 30 31.63 2.30 79.06 3.46* 
ม. 3/1 25 40 30 32.88 2.11 82.20 6.83* 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ม. 2/1 29 40 30 32.76 2.05 81.90 7.26* 
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R นำคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึงความคิดเห็นในระดับปานกลาง ระดับ 
2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย และระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยท่ี สุด  มา
คำนวณหาค่าเฉล่ียและนำค่าเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ปรากฏผลในตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R  
 

รายการ X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลำดับ 

1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมากขึ้น 

4.00 0 มาก 6 

1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน 

5.00 0 มากท่ีสุด 1 

1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 4 

1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.00 0 มากท่ีสุด 1 

1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทำให้ผลการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

5.00 0 มากท่ีสุด 1 

1.6 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อ
นักเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 4 

เฉลี่ยด้านการสร้างชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 4.72 0.19 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนอ่านแบบ SQ4R (ต่อ) 
 

รายการ X̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ลำดับ 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R 

4.00 0 มาก 7 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 2 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นขั้นตอนการสอนท่ีมีระบบชัดเจน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 2 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R สามารถทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 2 

2.5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

4.00 0 มาก 7 

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 2 

2.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 

5.00 0 มากท่ีสุด 1 

2.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้สอน
กับการอ่านประเภทอื่นได้ 

4.33 0.58 มาก 6 

เฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R 

4.50 0.36 มากท่ีสุด 2 

ภาพรวม 4.61 0.28 มากท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 16 พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (X̅) 
เท่ากับ 4.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ี

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นลำดับท่ี 1 คือด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 
4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.19 และลำดับท่ี 2 ได้แก่ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.36 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับดังต่อไปนี้ 
 ลำดับท่ี 1 จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.72 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด สามารถเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ลำดับท่ี 1)  ข้อท่ี 2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ข้อท่ี 4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และข้อท่ี 5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น มี

ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00  ลำดับท่ี 2) ข้อท่ี 3 การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ และข้อท่ี 6 การ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์ต่อนักเรียน มี ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และข้อท่ีครูผู้สอนมีความคิดให้ในระดับมากคือข้อท่ี 1 ครูผู้สอนเข้าใจ

กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมากขึ้น  มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 

ลำดับท่ี 2 จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

สอนอ่านแบบ SQ4R พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.50 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้  1) ข้อท่ี 7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีน่าสนใจมีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 5.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00  2) ข้อท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นขั้นตอนการสอนท่ีมีระบบชัดเจน ข้อท่ี 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R สามารถทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และข้อท่ี 6 กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ มี
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ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 ส่วนข้อท่ีครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากสามารถเรียงตามลำดับได้ดังนี้ 1) ข้อท่ี 8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้สอนกับการอ่านประเภท

อื่นได้ มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 2) ข้อท่ี 1 ครูผู้สอน
เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R และข้อท่ี 5 นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R มีค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 
4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 
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บทที่ 5 
 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้
ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ4R ก่อนและหลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้  2) เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R  3) เพื่อศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ตามเกณฑ์ร้อยละ 75  4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีท่ี
มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน 3 คน โดยรวมท้ังผู้วิจัย 
ได้แก่  1) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และโรงเรียน
สระยายโสมวิทยา โรงเรียนละ 1 คน 2) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนอง
วัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 1 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็น
ครูผู้สอนท่ีสนใจหัวข้อการวิจัยครั้งนี้ และ  เป็นครูผู้สอนท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนอง
วัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 24 คนและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
จำนวน 29 คน 2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา จำนวน 25 
คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนท่ีเกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  2) แบบสังเกต
ความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R  3) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 4) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เรื่องการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 5) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน ท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 
2. ครูผู้สอนมีความสามารถการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

สอนอ่านแบบ SQ4R ในระดับดีมาก 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ

ออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 75 โดยในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 79.06 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.90 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านท่ีครูผู้สอนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุดคือด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) และลำดับรองลงมาคือด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ครูผู้สอนมีพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หลังการสร้างชุมชนการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 
เนื่องจากก่อนดำเนินการวิจัย ครูผู้สอนและผู้วิจัยเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจากวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและครูผู้สอน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนอ่านแบบ SQ4R ได้อธิบายขั้นตอนการสอน
เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน ทำให้ครูผู้สอนได้รับความรู้และเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า
การท่ีครูผู้สอนเข้ารับการอบรมและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ก่อนเริ่มวิจัยถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ท่ีมี
อยู่เดิม และทำให้ครูผู้สอนเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ  S.M. 
Hord. (1997) ท่ีกล่าวว่า ประโยชน์ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ต่อครูผู้สอนนั้นคือ ทำให้เกิดพลัง
แห่งการเรียนรู้ ครูผู้สอนเข้าใจเนื้อหาสาระท่ีสอนมากขึ้น  รับทราบข้อมูลสารสนเทศท่ีจำเป็นต่อ
วิชาชีพได้กว้างขวางรวดเร็วมากขึ้นและพัฒนาวิธีการสอนได้มากกว่าเดิม  อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ศิ
ริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา  ทองนพคุณ, (2555: 8) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
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เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะ  ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครู เพื่อเป็นตัวแบบแห่งการเรียนรู้ของช้ัน
เรียนท่ีจะนำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ   
 2. ครูผู้สอนมีความสามารถการปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนอ่านแบบ SQ4R ในระดับดีมาก เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนได้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โดยระหว่างการสอนครูผู้สอนแต่ละคนจะได้รับการสังเกตกันเองภายในกลุ่ม  และมีการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้หลังจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งร่วมกันโดยใช้การสัมภาษณ์ หาก
พบปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการสอน ครูผู้สอนแต่ละคนต่างเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา  แม้ว่า
ครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เหมือนกันแต่บริบท และความสามารถของนักเรียนย่อม
ต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำวิธีการสอนของแต่ละคนมาปรับใช้ในช้ันเรียนของตนได้ และทำให้
ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มากยิ่งขึ้น จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การท่ีครูผู้สอน
แลกเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน ทำให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบั ติตาม
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ดังตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับประโยชน์ของ                  
การสร้างชุมชนทางวิชาชีพดังนี้ 
 

มีประโยชน์ เพราะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ บอกเล่าปัญหา และหา
แนวทางแก้ไข 

(ครูคนท่ี 1) 
 

มีประโยชน์ เพราะทำให้ครูผู้สอนท้ัง 3 คนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เห็นปัญหาของนักเรียน แต่ละโรงเรียน พร้อมท้ังยงัได้วิธีการจัดการช้ัน
เรียนใหม่ๆ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ด้วย 

(ครูคนท่ี 3) 
  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนช่วยให้ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้ดียิ่งขึ้น  ดังท่ีวรลักษณ์ ชูกำเนิด (2557: 93-102) ท่ีได้ให้
ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพถือเป็นกลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการเรียนท่ีรู้ท่ีสำคัญ  มี
หลายพื้นท่ีได้นำแนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และโรงเรียน 
โดยเฉพาะช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งส่งผลให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็น
เครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มครู สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556: 136) 

ท่ีได้ให้ความเห็นว่า ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ มีความจำเป็นอย่างมากต่อ การพัฒนาศิษย์ 
การเปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจาก “การเรียนรู้ของครู” เป็นตัวตั้ง ครูควรเรียนรู้ 
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ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ และครูควรมอง 
“ศิษย์ของเรา” มากกว่า “ศิษย์ของฉัน” ซึ่งการรวมตัวเพื่อการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ 
อาจเป็นเรื่องยากท่ีจะทำเพียงลำพังแล้วหวังผลให้เกิดการขับเคล่ือนท้ังระบบโรงเรียน จึงจำเป็นต้อง
สร้างความเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์ 
อินทนาม (2553: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาการพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้หลักเทียบสำหรับการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ัวไปจำนวน 2,096 คนจาก 185 โรงเรียน ผลการวิจัยปรากฏว่าการทดลองสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนตามแนวทางท่ีพัฒนาขึ้นในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกรณีศึกษาเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติท่ี
มีคุณภาพอยู่ในระดับเท่ากับมาตรฐานท่ัวไป 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ
ออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 75 โดยในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 79.06 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.90 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากบทอ่านท่ีใช้ ในการจัดการเรียนรู้นำมาจากส่ือออนไลน์ โดย
แบ่งบทอ่านเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นิทาน ข่าว บทความ และ ร้อยกรอง เพราะในปัจจุบันส่ือ
ออนไลน์มีบทบาทและมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม นักเรียนจึงเข้าถึงและรับสาร ได้ง่าย การรับสารใน
แต่ละครั้งนักเรียนจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับสารว่าน่าเช่ือถือเพียงใด  การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นทักษะท่ีจำเป็นต่อการรับข้อมูลท่ีถูกต้องของนักเรียน ครูผู้สอนท้ังหมดจึงร่วมกัน
เลือกบทอ่าน ท่ีทันต่อเหตุการณ์ ทำให้นักเรียนสนใจการอ่านมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว สามารถ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ง่าย ได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ส่งผลทำให้นักเรียนมี
ความสามารถในด้านดังกล่าว และ ทำแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังนั้นการใช้ส่ือออนไลน์
เป็นบทอ่านในแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  ดังท่ีกลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ง 
Victoria University ประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึงประโยชน์ของ  ส่ือออนไลน์ว่า เป็นส่ือท่ีช่วย
เสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณ ส่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ สร้างทักษะองค์ความรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์  และทักษะในการ
พัฒนาการใช้ส่ือได้อย่างมีประสิทธิผล (สุรศักด์ิ ปาเฮ , 2556: 8-9) และยังสอดคล้องกับ Poore 
(2012:  6-9, อ้างถึงใน สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556: 9-11) ท่ีกล่าวว่า ประโยชน์ของส่ือคือเป็นส่ิงท่ีช่วย
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ส่งเสริมสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์ และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
(analysis, interpretation, synthesis, critique) ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงท่ีเกิด
จากกิจกรรมของการใช้ส่ือดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้เนื้อหาท่ีมาจากส่ือออนไลน์จะทำให้นักเรียน
อ่านหนังสือได้เพิ่มมากขึ้นและมีวิจารณญาณในการรับส่ือ มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้ น ผู้วิ จัยเลือกนำวิธีการสอนอ่านแบบ  SQ4R มาใช้เป็นวิธี ในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เพราะวิธีการอ่านแบบ SQ4R นั้นเป็น
วิธีการอ่านท่ีมีระบบขั้นตอนแน่นอน นักเรียนจะเป็นผู้ฝึกฝนขั้นตอนเหล่านั้นด้วยตนเอง ดังท่ีสุคนธ์ 
สินธพานนท์ (2545: 287-291, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม 2556 : 47) ได้ให้ความหมายของวิธี
สอนแบบ SQ4R สรุปได้ว่าเป็นการอ่านคร่าวๆเพื่อให้ได้คำตอบดังท่ีต้ังไว้ ลักษณะการสอนจะเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แต่ความชำนาญจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และความรูเดิมของผู้เรียน ดังนั้น
ผู้สอนจะต้องตระหนักถึงถึงความรูเดิมของผู้เรียน หรือจะต้องมีการปูพื้นฐานเดิมให้กับผู้เรียนก่อนท่ี
จะถึงบทเรียน และผู้สอนจะต้องคำนึงด้วยว่า การอ่านเป็นการอ่านเพื่อเนื้อหาสาระมิใช่สนใจท่ีตัว
ภาษา  และสอดคล้องกับรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟู (2547: 30, อ้างถึงใน กานต์ธิดา แก้วกาม 2556: 48)  
ได้ให้ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R โดยสรุปไดวา วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอน
ประเภทการสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร ถึงการสอนจะเน้นทักษะการอ่าน แต่ผู้สอนจะต้องสอนแบบการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ประกอบด้วย การฟังการพูดการอ่านและการเขียน  

จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆไม่
ว่าจะเป็นสุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ  (2546: 290) และสนธยาพลีดี (2548: 10-11) ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยในขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ผู้วิจัยจะหาเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ มากระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน และหากนักเรียนเคย
ได้รับการจัดการเรียนรู้ไปแล้วเมื่อเริ่มครั้งใหม่ ครูผู้สอนจะทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในแต่ละครั้งด้วย หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมตามขั้นของ SQ4R โดยในขั้นแรกเป็น
ขั้น Survey การอ่านอย่างคร่าวๆ ซึ่งนักเรียนจะใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีในการอ่านเนื้อหาท่ีมีความส้ัน
ยาวต่างกันไป และหากเนื้อหามีขนาดส้ันผู้เรียนก็จะอ่านจบทันเวลา แต่หากมีเนื้อหาขนาดยาว
นักเรียนบางส่วนอ่านไม่ครบทุกเนื้อหาแต่ยังได้ใจความของเนื้อหามาส่วนหนึ่ง ขั้นที่ 2 Question การ
ต้ังคำถาม ในการเรียนแต่ละครั้งครูจะคอยแนะแนวการต้ังคำถามให้นักเรียน  หลังจากนั้นนักเรียน
สามารถต้ังคำถามได้ด้วยตนเอง และบางคำถามของผู้เรียนยังเป็นคำถามท่ีสามารถวัดความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ หลังจากนั้นขั้นตอนท่ี 3 Read อ่านอย่างละเอียด ในขั้นนี้จะเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีอ่านจบแล้วได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาอีกครั้ง ส่วนนักเรียนท่ีอ่านไม่จบใน
ขั้นตอนท่ี 1 สามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการทราบรายละเอียดของเรื่องมากขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนท่ี 4 
Record นักเรียนสามารถตอบคำถามท่ีตนเองต้ังได้ บางส่วนมีโอกาสในการต้ังคำถามและตอบคำถาม
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ใหม่ให้ดีกว่าเดิม จากนั้นในขั้นท่ี 5 Recite การจับใจความสำคัญ ในระยะแรกครูยังคอยช่วยแนะนำ
ด้วยการสรุปเนื้อหาร่วมกันกับนักเรียน จากนั้นนักเรียนจึงบันทึกลงใบงาน แต่เมื่อนักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนบ่อยครั้งจึงทำให้ในระยะหลังนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาเป็นภาษาตนเองได้ใช้เวลาไม่มาก และ
ใจความสำคัญยังครบถ้วนอีกด้วย เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ Reflect การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
และประเมินค่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ดี มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อีกท้ัง
ยังประเมินค่าของเรื่องราวที่ตนเองได้รับมาอย่างเหมาะสมอีกด้วย ในบางช่ัวโมงผู้วิจัยจะนำข้อคำถาม
ท่ีต้ังได้ดีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในช้ันเรียน หรืออ่านการแสดงความคิดเห็นท่ีน่าสนใจให้นักเรียน
ได้รับฟัง ทำให้นักเรียนได้มีตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งต่อไป 

วิธีการอ่านแบบ SQ4R นั้นเป็นวิธีท่ีมีระบบขั้นตอนชัดเจน หากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการ
อ่านด้วยวิธีนี้บ่อยครั้ง จะทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบมากขึ้น และต้ังใจอ่านเนื้อหาท่ีมีขนาดยาว
ได้ง่ายกว่าเดิม จนทำให้ทักษะการอ่านของนักเรียนพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธ
พานนท์และคณะ (2545: 290) สุนทร อุตมหาราช (2547: 48) และพรนิภา บรรจงมณี (2548: 14) 
ท่ีกล่าวว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขั้นตอนการสอนมีระบบท่ี
ชัดเจน เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยฝึกทักษะการคิด เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และท่ีสำคัญวิธีนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการอ่าน 
อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เข้าใจเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
มากขึ้น 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
วิจารณญาณของนักเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดท่ีปรากฏในแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และเมื่อทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากส่ือ
ออนไลน์ คะแนนจากแบบทดสอบของนักเรียนเมื่อนำมาคิดเป็นร้อยละพบว่าผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
โดยในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 79.06 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.90 และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 82.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นได้ว่าวิธีการอ่านแบบ SQ4R มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนงนุช 
ปัญญาศรี (2556: 85) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์และความเช่ือมั่นตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ 
SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมแบบ SQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีได้รับการจัดกิจกรรมแบบSQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสารคมพิทยาคม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 145 คน จากห้องเรียน 3 ห้อง ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่มแล้วทำการสุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง 2 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง ท่ีเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมแบบSQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมแบบSQ4R แบบ 4MAT และแบบปกติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.60/74.92 80.16/75.92 และ 74.96/72.96 ตามลำดับซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์  70/70 ท่ีกำหนดไว้  
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT และแบบ SQ4R มีความสามารถการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมแบบ  4MAT และแบบ SQ4R มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและความเช่ือมั่นในตนเองหลังเรียนไม่แตกต่างกันและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท้ัง  3 วิธีหลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน  อีกท้ังยังสอดคล้องกับกานต์ธิดา แก้วกาม (2556: 83 - 89) ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R กับวิธีสอนปกติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนถาวรนุกูล 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 40 คน โดยม. 1/5 เป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R และม.1/6 เป็น
กลุ่มควบคุมเรียนด้วยการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ด้านท่ีครูผู้สอนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือด้านชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ เนื่องจากในส่วนของขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนท้ังหมดได้เข้ารับการ
อบรมเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท้ังนี้ครูผู้สอนมีความรู้เดิมอยู่แล้ว การอบรมจึงเป็น
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แลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญคอยให้คำแนะนำ ทำให้ครูผู้สอนเข้าใจเรื่องการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมากขึ้น และระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนแต่ละ
คนได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอนครูในบางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้มีการเข้าสังเกต
และได้รับการสังเกตคน 3 ครั้ง หลังจากการสังเกตภายในห้องเรียนแล้วได้มีการสัมภาษณ์เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ สอบถามปัญหา อุปสรรค ส่ิงท่ีต้องการแก้ไข ช่วยกันแก้ปัญหานักเรียนหรือ
ภายในช้ันเรียนท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน และเมื่อครูผู้สอนได้ข้อแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนจึงสามารถ
นำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กลับไปพัฒนาวิธีการสอนของตนเองได้ และส่งผลดีไปยังนักเรียนด้วย  ดังนั้น
การท่ีครูผู้สอนมีความคิดเห็นในด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็น
อันดับหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นว่าการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้มีส่วนช่วยพัฒนาครู และพัฒนานักเรียน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับบุตรี ถิ่นกาญจน์ (2552: 43) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553: 8) วิจารณ์ 
พานิช (2555: 139) และวรลักษณ์ ชูกำเนิด (2557: 93-102) ท่ีกล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้ครูไม่
โดดเด่ียวและมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.2 ด้านท่ีครูผู้สอนมีความคิดเห็นในลำดับท่ี 2 คือด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึ่งวิธีการอ่านนี้เป็นวิธีการอ่านท่ีมีลำดับข้ันตอนท่ีชัดเจน ในแต่ละขั้น
มีระยะเวลาท่ีกำหนดอย่างเหมาะสม อีกท้ังเป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะเนื่องจาก
นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติเอง ครูผู้สอนมีหน้าท่ีเพียงคอยแนะนำให้แก่นักเรียนเท่านั้น เมื่อนักเรียนได้
ฝึกขั้นตอนการอ่านแบบ SQ4R บ่อยครั้งจะทำให้นักเรียนมีความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถอ่านเนื้อเรื่อง
ได้ยาวขึ้นและมีสมาธิมากขึ้น ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ดี และ นักเรียนสามารถต้ังคำถามได้
เองและเป็นคำถามท่ีพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เช่น เมื่อนักเรียนอ่านบทความล้มท้ังยืนจบ
นักเรียนสามารถต้ังคำถามได้ว่า “หากนักเรียนท่ีมีเพื่อนกำลังท้อใจ นักเรียนควรให้กำลังใจเพื่อน
อย่างไร” (นักเรียนเลขท่ี 18) “จากบทความข้างต้น ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดชีวิต ทุกอย่างมันก็รอ
เวลาจากไปท้ังนั้น” มีความคิดเห็นอย่างไร (นักเรียนเลขท่ี 11) เป็นต้น และนักเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์และรู้จักประเมินค่าและเริ่มอ่านสารหรือรับสารได้อย่างมีวิจารณญาณ
มากขึ้น เช่นเมื่อนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวเรื่อง การเส่ียงภัยออนไลน์ของเด็กวัยรุ่น 
โดยนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า “จากข่าวแสดงให้เห็นถึงเด็กไทยมีการติดส่ือออนไลน์ในทางท่ีผิด
และไม่มีประโยชน์ เราควรช่วยให้เด็ก ๆ มีการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีถูกต้องและอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครอง” เป็นต้น และนอกจากนั้นวิธีการอ่านแบบ SQ4R ท้ังยังเป็นวิธีสอนท่ีแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและการอ่านมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
1. ผลการศึกษาสะท้อนว่า ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในขั้น

ต้ังคำถาม (Question) ครูยังคอยแนะแนวทางการต้ังคำถามอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนเกิดการตั้งคำถาม
ท่ีหลากหลายและสามารถนำไปสู่การคิดในขั้นวิจารณญาณได้  ดังนั้น ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ครูผู้สอนควรสอนวิธีการต้ังคำถามเพื่อพัฒนาด้านการอ่านต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น วิธีการตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ การตั้งคำถามเชิงวิจารณญาณ เป็นต้น 

2. ผลการศึกษาสะท้อนว่า มีนักเรียนบางส่วนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้  ทำให้
อ่านหนังสือได้ช้า บางกิจกรรมจึงไม่สามารถทำตามนักเรียนคนอื่นได้ทัน  และต้ังคำถามได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร ดังนั้น การเลือกเรื่องท่ีอ่านควรคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนภายในช้ันเรียนกรณีท่ีใน
ช้ันเรียนมีนักเรียนท่ีเป็นเด็กเรียนรวม หรืออาจใช้เนื้อหาเดียวกันแต่เปล่ียนวิธีการวัดผลท่ีต่างกันเพื่อ
การสอนจะได้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวผู้เรียนมากท่ีสุด 
 3. ผลการศึกษาสะท้อนว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างโรงเรียน ทำให้เกิด
อุปสรรคในด้านของเวลา เนื่องจากครูผู้สอนมีเวลาไม่ตรงกัน บริบทกิจกรรมแต่ละโรงเรียนต่างกัน ทำ
ให้จัดสรรเวลาในการไปสังเกตแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความล่าช้า ดังนั้น  หากมีความต้องการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างโรงเรียน ควรศึกษาบริบทและโครงสร้างของแต่ละโรงเรียน เพื่อ
ความสะดวกในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. เนื่องจากผลการศึกษายืนยันว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ 

SQ4R โดยใช้ส่ือออนไลน์ ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดได้ ดังนั้นควรใช้ส่ือออนไลน์เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะนักเรียนในด้านอื่นๆ 
หรือใช้ข้อความจากส่ือออนไลน์ประเภทอื่นท่ีนอกเหนือจาก นิทาน ข่าว บทความ และร้อยกรอง มา
ใช้เป็นบทอ่านสำหรับพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านในด้านอื่นๆ 

2. เนื่องจากผลการศึกษายืนยันว่า การสร้างชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพครั้งนี้ทำให้ครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนด้วยวิธีสอนท่ีหลากหลาย
มากขึ้น และร่วมมือกันแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ ดังนั้นอาจมีการเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างให้เป็นครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R หรือใช้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในเรื่องอื่น หรือระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป  
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วุฒิการศึกษา :    ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สถานท่ีทำงาน : โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สหวิทยาเขตทวารวดี  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
2. นางสาวรุจา  ศุภมานพ 
 ตำแหน่ง  : ครู 

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย คณะ   

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานท่ีทำงาน : โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สหวิทยาเขตทวารวดี  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
3. นางนงนุช สวัสดิผล  
 ตำแหน่ง  : ครูชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงคุรุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 สถานท่ีทำงาน : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สหวิทยาเขตทวารวดี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 หมายเหตุ : ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อการสร้างชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
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ภาคผนวก ข  

 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ของครูผู้สอน 

 
คำช้ีแจง ให้ครูผู้สอนตอบคำถามตามที่โจทย์กำหนด 
 
1. ให้อธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและองค์ประกอบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้            
(5 คะแนน)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ให้อธิบายข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R  (5 คะแนน) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ของครูผู้สอน 

 
จุดประสงค์ 

1. ครูผู้สอนสามารถอธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและองค์ประกอบการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ได้ 

ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 
2. ครูผู้สอนสามารถอธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้ครบทุกขั้นตอน 

 
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 
. 1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 5 คะแนน 
 5 คะแนน : อธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและองค์ประกอบการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ได้ครบ ถูกต้อง และครอบคลุมทุกเนื้อหา  
 4 คะแนน : อธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและองค์ประกอบการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ได้ครบ ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหา 
 3 คะแนน : อธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและองค์ประกอบการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ได้ครบ แต่อธิบายเพียงเล็กน้อย ไม่สมบูรณ์ 
 2 คะแนน : ขาดการอธิบายไป 1 ประเด็น โดยขาดประเด็นความหมาย หรือ
แนวทางการปฏิบัติ หรือองค์ประกอบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ และอธิบายไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน : ขาดการอธิบายไป 2 ประเด็น โดยขาดประเด็นความหมาย หรือ 
แนวทางการปฏิบัติ หรือองค์ประกอบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ และอธิบายไม่ครอบคลุม 

0 คะแนน : ไม่สามารถอธิบายความหมาย แนวทางการปฏิบัติและ 
องค์ประกอบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ได้  

2 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R  5 คะแนน 
5 คะแนน : อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้ครบทุกขั้นตอน 

 4 คะแนน : อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 1 ขั้นตอน
 3 คะแนน : อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 2 ขั้นตอน 

2 คะแนน : อธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 3 ขั้นตอน 
 1 คะแนน : อธิบายขั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้แต่ขาด 4-5 
ขั้นตอน 
 0 คะแนน : ไม่สามารถอธิบายข้ันตอนของวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R ได้ 
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แนวคำตอบแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ของครูผู้สอน 

1. จงอธิบายอธบิายความหมาย แนวทางการปฏบิัตแิละองค์ประกอบ  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (5 
คะแนน) 
 - ความหมาย 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ วิธีการในการพัฒนาครูโดยจัดบรรยากาศให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ครูไม่โดดเด่ียวและมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
/ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันของครู 
 - แนวทางการปฏิบัติ 

แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำองค์การ ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน 
 - องค์ประกอบ 

1. วิสัยทัศน์ร่วม คือการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้พร้อมกัน  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ทีมร่วมแรงร่วมใจ คือการรวมมือกันของทุกคน มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายเดียวกัน 

3. ภาวะผู้นำร่วม คือภาวะผู้นำในฐานะผู้สร้างให้เกิดการนำร่วมและภาวะผู้นำร่วมกันหรือ 
การนำร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

4. การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนและการเรียนรู้ 
เพื่อจิตวิญญาณความเป็นครู 

5. ชุมชลกัลยาณมิตร คือการคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. โครงสร้างสนับสนุนของชุมชน คือมีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อชุมชนให้สามารถ   

ดำเนินการได้อย่างสะดวกบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. จงอธิบายการจัดการเรียนรูด้ว้ยวธิีสอนอ่านแบบ SQ4R  (5 คะแนน) 

1) ข้ันสำรวจ (Survey - S) การอ่านเนื้อหาอย่างคร่าวๆ  
2) ข้ันต้ังคำถาม (Question - Q) ต้ังคำถามจากเรื่องที่อ่าน  
3) อ่านอย่างละเอียด (Read - R) ค้นหาคำตอบของคำถามที่ต้ังไว้  
4) จดบันทึก (Record - R) บันทึกข้อมูลที่ได้จากการอ่านตามความเข้าใจของตนเอง  
5) สรุปใจความสำคัญ (Recite - R)  
6) ทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า (Reflect - R) 
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แบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอน 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

 
ชื่อผู้รับการสังเกต.......................................................................ตำแหน่ง............................................ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................สอนระดับชั้น.................................... 

แผนการเรียนรู้ที่...........หน่วยการเรียนรู้ที่..............เร่ือง..................................................................... 
สอนวันที่...............................................................................................................................................   

รายการประเมิน 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน    
2. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้    
3. ครูผู้สอนนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วน    
4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือ
ตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

   

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอย่างท่ัวถึง    
6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้    
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    
8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนท้ังกิจกรรมนำเข้า
สู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมรวบยอด 

   

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูผู้สอนมีการนำเข้าสู่บทเรียน    
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ดังนี้ 
   2.1 ข้ันสำรวจ (Survey - S)  

   

   2.2 ข้ันต้ังคำถาม (Question - Q)     
   2.3 ข้ันอ่านอย่างละเอียด (Read - R)     
   2.4 ข้ันจดบันทึก (Record - R)     
   2.5 ข้ันสรุปใจความสำคัญ (Recite - R)     
   2.6 ข้ันทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า  
        (Reflect - R) 
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ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้สังเกต 

                                                              (................................................) 

 

 
 

 

 
 
 

รายการประเมิน 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

3. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ครูผู้สอนเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ครบถ้วน    
2. ครูผู้สอนใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วน    
4. ด้านการวัดและการประเมินผล 
1. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้    
2. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลถูกต้องตามเครื่องมือและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 
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แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R คร้ังที่......... 

ชื่อ – สกลุ............................................................................................................................................. 
ระดับชั้นที่สอน .................................................................................................................................... 

 
ด้านที่ 1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1. การสร้างชุมชนทางวิชาชีพมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ครูผู้สอนมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R 
1. ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ครูผู้สอนจัดการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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3. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนเป็นอย่างไร 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสำรวจ (Survey -S)………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที่ 2 ขั้นต้ังคำถาม (Question - Q)................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านอยา่งละเอียด (Read - R)............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที่ 4 ขั้นจดบันทึก (Record - R)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปใจความสำคัญ (Recite - R)........................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและประเมินค่า (Reflect - R) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7. แนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชา ท 23101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
เร่ือง  การอ่านนิทานจากสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R (ชั่วโมงที่ 2) 
เวลา 50 นาที      ผู้สอน นางสาวจรุงจิต จำปานิล 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด  
ม. 3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

ม. 3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง ท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่าน

เข้าใจได้ดีขึ้น    

ม. 3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน        

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถต้ังคำถามเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากนิทานท่ีอ่านและ
สามารถตอบคำถามท่ีต้ังไว้ได้ 
 2. นักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญของนิทานท่ีอ่านได้ 
 3. นักเรียนสามารถระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านนิทานอย่างถูกต้อง 
 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 
 5. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและประเมินค่านิทานท่ีอ่านได้ 
  
3. สาระสำคัญ 

นิทานคือเรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมา มักแฝงคติธรรม และมุ่งให้ความสนุกเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน 
นักเรียนสามารถใช้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่ออ่านนิทานเรื่องต่างๆ เพราะจะทำให้ นักเรียน
สามารถรับข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา และประเมินคุณค่านิทานท่ีอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
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- การอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 
ทักษะ/กระบวนการ 

- อ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

- มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ใฝ่เรียนรู้ 
 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- ใบบันทึกการอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์เรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 
 

6. การประเมิน 

จุดประสงค์ วิธีวัดและประเมิน 
เคร่ืองมือวัด 
และประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนสามารถต้ังคำถามเพื่อ
พัฒนาการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากนิทานท่ีอ่านและ
สามารถตอบคำถามท่ีต้ังไว้ได้ 
2. นักเรียนสามารถสรุปใจความ
สำคัญของนิทานท่ีอ่านได้ 
3. นักเรียนสามารถระบุข้อคิดท่ี
ได้จากการอ่านนิทานอย่าง
ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 
5. นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและประเมินค่านิทานท่ี
อ่านได้ 

- ตรวจ ใบบันทึกการ
อ่านนิทานจากส่ือ
ออนไลน์เรื่อง “ตุ๊บ
โหม่งจอมนินทา” 

- แบบประเมินใบ
บันทึกการอ่านนิทาน
จากส่ือออนไลน์เรื่อง 
“ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 

- นักเรียนควรได้ต้ังแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

1. ม่งมั่นในการทำงาน 
2. ใฝ่เรียนรู้ 

- การสังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม 

- นักเรียนควรได้ต้ังแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
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แบบประเมินใบบันทึกการอ่านนิทานจากสื่อออนไลน์เร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา”  
คำช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาผู้เรียนแต่ละคนและเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนน 

เล
ขท

ี ่

 
พฤติกรรม 

 
 
 
  ชื่อ – นามสกุล 

การต้ัง
คำถาม 

ความ
ถูกต้องของ
การตอบ
คำถาม 

การสรุป
เนื้อหา 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การประเมิน

คุณค่าเร่ือง

ที่อ่าน 

รว
ม 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                   
                   
                   

 
เกณฑ์การประเมินใบงานการอ่านนิทานจากสื่อออนไลน์เร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพหรือเกณฑ์ให้คะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การต้ังคำถาม 
ต้ังคำถามได้ครบ 5 ข้อ 
และเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน 

ต้ังคำถามขาดไป 1 ข้อ แต่
ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน 

ขาดการตั้งคำถามต้ังแต่ 2 
ข้อข้ึนไป และมีบางข้อไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่าน 

ความถูกต้องของการ
ตอบคำถาม 

ตอบคำถามได้ถูกต้อง และ
ตรงตามเนื้อหา 

ตอบคำถามไม่ถูกต้องและ
ไม่ตรงตามเนื้อหาจำนวน 1 
ข้อ 

ตอบคำถามไม่ถูกต้องและ
ไม่ตรงตามเนื้อหาต้ังแต่ 2 
ข้อข้ึนไป 

การสรุปเนื้อหา 
สรุปเนื้อหาได้ครบทุก
ประเด็นและใช้ภาษาของ
ตนเอง 

สรุปเนื้อหาขาดไป 1 
ประเด็น และใช้ภาษาของ
ตนเอง 

สรุปเนื้อหาไม่ครบถ้วน
ต้ังแต่ 2 ประเด็นขึ้นไปและ
ไม่ได้ใช้ภาษาตัวเอง 

การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีเหตุผล 

แสดงความคิดเห็นได้
พอสมควรและมีเหตุผล 

แสดงความคิดเห็นได้เพียง
เล็กน้อยไม่มีเหตุผลมา
รองรับ 

การประเมินคุณค่าเร่ือง
ที่อ่าน 

ประเมินคุณค่าเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

ประเมินคุณค่าเรื่องท่ีอ่าน
ได้ค่อนข้างมีเหตุผล ขาด 1 
ประเด็น 

ประเมินคุณค่าเรื่องท่ีอ่าน
ได้เพียงเล็กน้อยและไม่มี
เหตุผลมารองรับ 
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กำหนดระดับคะแนนคุณภาพชิ้นงาน 

คะแนน 11 – 15  มีระดับคะแนนเป็น 3 หรือ ดี 

คะแนน   6 – 10  มีระดับคะแนนเป็น 2 หรือ พอใช้ 

คะแนน   5    มีระดับคะแนนเป็น 1 หรือ ปรับปรุง 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

คำช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาผู้เรียนโดยการเขียนคะแนนลงในช่องประเด็นการประเมินต่างๆ 

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล 

คุณลักษณะที่มุ่งวัด 

รวม 
ผลการ
ประเมิน 

ความต้ังใฝ่
เรียนรู้ 

ความ
ร่วมมือ 

ความมีวินัย
และมุ่งม่ัน

ในการ
ทำงาน 

ความ
รับผิดชอบ 
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เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
 

ประเด็นการประเมิน 3 2 1 

ความต้ังใจใฝ่เรียนรู้ 
สมาชิกทุกคนต้ังใจปฏิบัติงาน
กลุ่มและใฝ่เรียนรู้ 

สมาชิก 1 คนไม่ต้ังใจ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

สมาชิกมากกว่า 1 คนไม่ต้ังใจ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

ความร่วมมือ 
สมาชิกทุกคนร่วมมือกันคิด
คำตอบ 

สมาชิก 1 คนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคิดคำตอบ 

สมาชิกมากกว่า 1 คนไม่ให้
ความ 
ร่วม มือในการคิดคำตอบ 

ความมีวินัยและ
มุ่งม่ันในการทำงาน 

สมาชิกทุกคนร่วมกันทำงาน
อย่างมีระเบียบวินัยและ
มุ่งมั่นในการทำงาน 

มีสมาชิก 1 คนท่ีไม่มีระเบียบ
วินัยและไม่มุ่งมัน่ในการ
ทำงาน 

มีสมาชิกมากกว่า 1 คนท่ีไม่มี
ระเบียบวินัยและไม่มุ่งมัน่ใน
การทำงาน 

ความรับผิดชอบ 
สมาชิกทุกคนรับผิดชอบงาน
ของตนอย่างเต็มท่ี 

มีสมาชิก 1 คนท่ีรับผิดชอบ
งานของตนอย่างไม่เต็มท่ี 

มีสมาชิกมากกว่า 1 คน
รับผิดชอบงานของตนอย่างไม่
เต็มท่ี 

 

 

กำหนดระดับคะแนนคุณภาพ 

คะแนน 9 – 12  มีระดับคะแนนเป็น 3 หรือ ดี 

คะแนน 5 – 8  มีระดับคะแนนเป็น 2 หรือ พอใช้ 

คะแนน 4   มีระดับคะแนนเป็น 1 หรือ ปรับปรุง 

 
ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 

                                                        ................./................./ ................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน จากนั้นครูแจกใบบันทึกการอ่านมีวิจารณญาณ 
ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R จากนิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” (2 นาที) 

2. ครูช้ีแจงนักเรียนว่าในช่ัวโมงนี้จะเป็นการอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณเรื่องท่ี 2 และจะ
มีการ 

นำเสนอหน้าช้ันเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมส่งตัวแทนในการนำเสนอ และเตรียมความพร้อม
ของกลุ่มสำหรับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (3 นาที) 
 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  

3. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ใบงานแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในรายงาน โดยครู 
อธิบายเพิ่มเติมดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 Survey (อ่านอย่างคร่าวๆ)  
นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง“ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” โดยครูช้ีแจงว่าเป็นเพียงการ 

อ่านคร่าวๆเพื่อทราบว่านิทานเรื่องนี้มีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้น โดยครูกำหนดเวลาให้นักเรียนอ่านนิทาน
เรื่องนี้ 3 นาที เมื่อครบแล้วครูส่งสัญญาณให้นักเรียนทราบเพื่อทำกิจกรรมในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 Question (ต้ังคำถามภายในเรื่อง) 
นักเรียนต้ังคำถามจำนวน 5 ข้อจากนิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา”  โดยครูให ้

คำแนะนำว่าควรจะเป็นคำถามท่ีพัฒนาด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อาทิ ใจความสำคัญของเรื่อง 
จุดประสงค์ในการแต่ง แนวคิด หรือข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเรื่องมีอะไรบ้าง 
ซึ่งเวลาท่ีใช้ในการตั้งคำถามนั้น 5 นาที 

ขั้นตอนท่ี 3 Read (อ่านเรื่องโดยละเอียดเพื่อหาคำตอบของคำถาม) 
นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง“ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” โดยละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปตอบ 

คำถามใน 
ขั้นตอนท่ี 4 และสรุปใจความสำคัญในขั้นตอนท่ี 5 ได้ โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนว่าจะ
สามารถจำรายละเอียดของเนื้อเรื่องได้ด้วยวิธีใด โดยครูให้นักเรียนอ่านนิทานภายในเวลา 7 นาที 
หลังจากหมดเวลาแล้วให้ครูเก็บเนื้อหานิทานคืน 

ขั้นตอนท่ี 4 Record (การจดบันทึกหรือการตอบคำถามในขั้นตอนท่ี 2) 
นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามท่ีตนเองได้ต้ังไว้ให้ถูกต้อง นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกัน 

ตรวจทานคำตอบ โดยกำหนดเวลาในขั้นตอนนี้ 7 นาที 
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ขั้นตอนท่ี 5 Recite  (สรุปเนื้อหาด้วยภาษาของตนเอง) 
ครูร่วมซักถามนักเรียนว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาของ 

นิทานให้เป็นไปในทางเดียวกัน จากนั้นนักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันสรุปใจความสำคัญจากนิทานเรื่อง 
“ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” โดยสรุปด้วยความยาวไม่เกิน 5 บรรทัดลงบนใบงาน ครูคอยให้คำแนะนำตาม
กลุ่ม โดยใช้เวลาท้ังหมด 5 นาที 

ขั้นตอนท่ี 6 Reflect : (วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น หรือประเมินค่าเรื่องอ่าน) 
ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มและบันทึกลงบนใบงานดังนี้ดังนี้ (8 นาที) 

- นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา”  
- นิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

อย่างไร 
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ “คนท่ีชอบโกหก” และ “คนท่ีชอบนินทา    

 
 กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูให้นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ โดยตอบคำถามใน ขั้นตอนท่ี 6 R4 :  
Reflect จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย และเสนอแนะเพิ่มเติม (10 นาที) 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. นิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 
2. ใบบันทึกการอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์เรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 

 
9. กิจกรรมเสนอแนะ 

- 
 

10. รายละเอียดเนื้อหาสาระความรู้ 
 นิทานเป็นเรื่องเล่าท่ีมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่ังสอนอย่างสนุกและไม่ให้เด็กรู้สึก 

ว่าถูกสอน นิทานคืออะไร ทำไมเด็กจึงชอบนิทาน คุณเคยสังเกตไหมคะ เวลาท่ีบอกเด็กๆว่าจะเล่า
นิทานให้ฟัง เด็กจะดีใจมาก และรู้สึกตื่นเต้นไปกับเรื่องท่ีฟัง ท้ังหมดนี้เป็นเพราะนิทานคือเรื่องเล่าท่ีมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การส่ังสอนอย่างสนุกและไม่ให้เด็กรู้สึกว่าถูกสอน ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์
ของนิทานได้ดังนี้ 



 176 
  
  1.นิทานช่วยเสริมปัญญาเด็ก ในขณะท่ีพ่อแม่เล่านิทาน บรรยากาศขณะเล่านิทานท่ีเกิดขึ้น
เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของทุกคน เป็นบรรยากาศแห่งความรัก  ความอบอุ่น สร้างความผูกพัน
มั่นใจ เช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งจะเสริมปัญญาเด็กได้อย่างดี 
 2.นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต  นิทานช่วยให้เด็กเป็นเด็ก
กล้าถาม เด็กจะมีความมั่นใจ ฉลาด แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ เรียกว่ามีความฉลาดท้ังทางปัญญา( 
IQ)และฉลาดทางอารมณ์ ( EQ)ด้วย   
 3.นิทานทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็ว การเล่านิทานเปรียบเสมือนการสอนภาษาไปในตัว เด็ก
จะได้ยินได้ฟังรูปประโยค การใช้ภาษา ทำให้เด็กเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนนั้นๆ 
 4.นิทานทำให้เด็กจับประเด็นเก่ง วิเคราะห์เก่ง การเล่านิทานให้เด็กฟัง เล่าซ้ำๆเด็กจะจำได้
ท้ังเรื่อง เด็กจะมองภาพรวมของเรื่อง ทำให้เด็กรู้จักจับประเด็น ย่อความเป็น รู้จักมองสรรพส่ิงเป็น
ระบบ เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
 5.นิทานสร้างให้เด็กมีจินตนาการ ในขณะท่ีพ่อแม่เล่านิทานนั้น น้ำเสียงท่ีเล่าเรื่องนั้นจะ
กระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพ จินตนาการยิ่งใหญ่กว่าความรู้ จินตนาการสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ
ใหม่ๆเกิดข้ึนในโลกของเรานี้ การเล่านิทานบ่อยๆ มากๆเรื่องจึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับ
การรับรู้ถึงความใหม่ท่ีลูกยังไม่เคยรู้มาก่อน 
 6.นิทานช่วยสร้างคุณธรรมแก่เด็กได้ง่าย นิทานแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิต 
หรือข้อคิดต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักรับรู้ คุณธรรมท้ังหลายท่ีลูกได้ฟังต้ังแต่ปฐมวัยจะ
จำฝังแน่นอยู่ในตัวเด็กและนำไปใช้ในวัยรุ่น 
 7.นิทานช่วยสร้างสมาธิให้เด็ก ช่วงของการเล่านิทาน เด็กมักจะฟังนิทานอย่างใจจดใจจ่อ ยิ่ง
เล่านิทานท่ีเหมาะกับของเด็ก เด็กจะเข้าใจและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และนี่เป็นการสร้าง
สมาธิให้กับเด็กอีกวิธีหนึ่ง 
 8.นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อเด็กๆชอบฟังนิทาน ก็จะหาวิธี
ปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานบ่อยๆ โดยส่ิงเหล่านี้จะทำให้เด็กมีวิธีการ
พัฒนาปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 9.นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังบ่อยๆ จะ
เป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ของเด็กทุกมิติ เด็กจะเป็นคนรักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือได้
ไว มีสมาธิ 
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11. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

 
นิทานเร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 

 
ตุ๊บโหม่งเป็นช่ือพ่อค้าขายขนมทอดในตลาดของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ขนมทอดของตุ๊บโหม่ง

รสชาติดี เป็นท่ีนิยมชมชอบของชาวบ้านในละแวกนั้น แต่ตุ๊บโหม่งก็ยังไม่พอใจ เขาอยากขายขนมให้
ได้มากกว่านี้ และไม่ต้องการให้พ่อค้าคนอื่นมาขายขนมแข่งกับเขา แม้ว่าขนมนั้นจะเป็นคนละอย่าง
กับท่ีเขาขายอยู่ก็ตาม 
“จะเป็นอย่างไรนะ ถ้าชาวบ้านไม่อยากกินขนมของพ่อค้าแม่ค้าเจ้าอื่น...ใช่ล่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้น
ชาวบ้านก็จะไม่มีตัวเลือก และแห่มาซื้อขนมของเราเพียงเจ้าเดียว เราก็จะขายขนมหมดทุกวัน และได้
เงินเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียว” ตุ๊บโหม่งคิดร้ายอยู่ในใจ และลงมือปฏิบัติตามแผนการร้ายด้วยตนเอง
โดยใช้นิสัยช่ัวร้ายประจำตัวอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ การนินทาว่าร้ายผู้อื่น เมื่อมีลูกค้ามาซื้อขนมของเขา 
ตุ๊บโหม่งจะพยายามพูดจาให้ร้ายขนมของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นให้ลูกค้าฟังอยู่เสมอ 
“ฉันได้ข่าวว่า ป้าชอบซื้อมันทอดของพ่อค้าหลังตลาดไปกินบ่อยๆ หรือ” ตุ๊บโหม่งถามลูกค้ารายหนึ่งท่ี
แวะซื้อขนมของเขา 
“ใช่แล้ว มันทอดของพ่อค้าคนนั้นน่ะรสชาติดีเย่ียมท่ีสุด” ป้ากล่าวชมอย่างจริงใจ 
“นี่ๆ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะป้า ป้าไม่รู้หรือว่าเขาไม่เคยเปล่ียนน้ำมันทอดเลยนะ ฉันเคยแอบ
เห็นน้ำมันท่ีเขาใช้แล้วด้วย โอย ดำปิ๊ดปี๋ยังกับน้ำครำแหน่ะ แล้วป้ายังจะกินลงอีกหรือ” ตุ๊บโหม่งเล่า 
“จริงเรอะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ดีแล้ว ต่อไปนี้ฉันจะไม่ซื้อมันทอดของเขามากินอีก ต่อให้อร่อยอย่างไร
ก็เถอะ คนมักง่ายไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้ไม่น่ามาขายของกินเลย” 

ได้ฟังดังนั้น ตุ๊บโหม่งก็นึกกระหยิ่มยิ้มย่องในผลงานอันช่ัวร้ายของตนและรู้สึกสนุกกับการว่า
ร้ายพ่อค้าแม่ค้าขนมคนอื่นๆ ให้ลูกค้าฟังทุกวัน 
“นี่ๆ พี่รู้ไหม ร้านนั้นน่ะ ชอบเอาขนมเหลือเมื่อวานมาหลอกขายลูกค้าประจำเลยนะ ถ้ามีคนซื้อกิน
แล้วเกิดท้องเสียข้ึนมาจะทำอย่างไร แย่จริงๆ” 
“ขนมชั้นร้านป้าพุดขายแพ้งแพง แถมรสชาติก็งั้นๆ อย่าไปซื้อกินเลยดีกว่าน้อง” 
“เด๋ียวนี้ฝีมือทำขนมของยายทองตกลงไปแยะเลยรู้ไหม วันก่อนลูกค้าท่ีเคยซื้อขนมของแกไปกินยังมา
บ่นให้ฉันฟังเลยว่า ขนมของแกไม่อร่อยเหมือนก่อนอีกแล้ว” 

ยิ่งถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าขนมร้านใหม่นำขนมมาขายให้ตุ๊บโหม่งได้เห็นล่ะก็ ตุ๊บโหม่งจะพูดจาว่า
ร้ายไม่ให้ลืมตาอ้าปากได้เลยทีเดียว 
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“ดูขนมของร้านนั้นสิ มือสมัครเล่นแท้ๆ ยังริจะทำขนมอีก มีครั้งหนึ่งฉันเลยลองชิมดู เช่ือไหม แทบจะ
คายออกมาไม่ทัน รสชาติไม่ได้เรื่อง กล่ินก็เหม็นสาบมาก แถมมีแมลงวันตกลงไปตายอีก พูดถึงขนม
ร้านนั้นแล้วรู้สึกคล่ืนไส้อย่างไรไม่รู้สิ” 

ยิ่งนานวันเข้า ตุ๊บโหม่งก็รู้สึกว่าแผนการร้ายของตนให้ผลท่ีดีมากเลยทีเดียว เพราะชาวบ้าน
ไม่ซื้อขนมของพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นมากินอีกแล้ว แต่พากันมารุมซื้อขนมของตุ๊บโหม่งเพียงคนเดียว ตุ๊บ
โหม่งจึงขายขนมหมดและได้เงินมากมายทุกวัน พ่อค้าแม่ค้าขนมคนอื่นๆ ต่างเริ่มสังเกตเห็นความ
ผิดปกตินี้ จึงช่วยกันสืบหาความจริง ในไม่ช้าพวกเขาก็พบต้นตอของปัญหาท้ังหมด  
“เราจะทำอย่างไรต่อไปดี เจ้าตุ๊บโหม่งทำเอาขนมของเราขายไม่ออกเลย” แม่ค้าขนมตาลพูดอย่าง
หนักใจ 
“เราต้องทำให้ชาวบ้านเห็นว่าขนมของพวกเราไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้น แล้วเราก็ต้องหาทางดัดหลังเจ้าตุ๊บ
โหม่งให้รู้สำนึกด้วย” พ่อค้ามันทอดกล่าวอย่างมีอารมณ์ 
“อย่างนั้นเราต้องวางแผนให้รัดกุม หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง เมื่อเจ้าตุ๊บโหม่งใช้การนินทาว่าร้าย
ป้ายสีพวกเรา เราก็จะใช้นิสัยจอมนินทาของตุ๊บโหม่งส่ังสอนตัวเขาเอง” พ่อค้าลอดช่องน้ำกะทิเสนอ 

พ่อค้าแม่ค้าขนมต่างสนใจในแผนการนี้ พวกเขาคิดวิธีท่ีจะส่ังสอนตุ๊บโหม่งให้เข็ดหลาบจาก
ส่ิงท่ีได้ทำไว้กับคนอื่น เมื่อคิดแผนการได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็รีบดำเนินการตามแผนนั้นทันที 

พ่อค้าแม่ค้าท่ีรับหน้าท่ีสอดแนมแอบย่องไปสังเกตการณ์ท่ีบ้านตุ๊บโหม่ง รอจนเขาเริ่มต้ังเตา
ไฟ และนำขนมท้ังหมดลงทอดในกระทะใบใหญ่ จึงส่งสัญญาณบอกพวกท่ีเหลือให้ทราบ พ่อค้าแม่ค้า
อีกห้าคนเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้ว จึงเดินออกมาจากท่ีซ่อนแล้วไปเคาะประตูเรียกตุ๊บโหม่ง 
“อ้าวทุกคนมาได้อย่างไร ไม่อยู่บ้านเตรียมขนมขายหรือ” ตุ๊บโหม่งทักทายเพื่อนๆ ตามมารยาท แต่ใน
ใจนึกกระหยิ่มว่าขนมของคนเหล่านี้ ถึงทำไปก็ขายไม่ออกผิดกับขนมของตนเองอย่างลิบลับ 
“ช่วงนี้เราทำขนมขายไม่มาก เลยมีเวลาว่างเยอะหน่อย ก็เลยแวะมาพูดคุยกับนายนี่ล่ะ” พ่อค้าคน
หนึ่งตอบ 
“อย่างนั้นหรอกรึ แต่ฉันเพิ่มจำนวนทำขนมมากขึ้น และทอดท้ังหมดลงในกระทะใหญ่ต้ังสองใบแหน่ะ 
จะได้เสร็จเร็วๆ เพราะฉะนั้นฉันไม่ว่างคุยกับพวกนายหรอก” ตุ๊บโหม่งพยายามซ่อนรอยยิ้ม 
“อย่างนั้นก็น่าเสียดายแย่ พวกเราเห็นว่าเธอคือคนท่ีรู้อะไรในหมู่บ้านของเรามากมาย ก็เลยอยากมา
ถามเรื่องของใครต่อใครจากเธอหน่อยน่ะ” แม่ค้าอีกคนว่า 

การนินทาเป็นเหมือนอาหารอันโอชะของตุ๊บโหม่ง แม้จะไว้ตัวทำเป็นอิดออดในตอนแรก แต่
สุดท้ายเขาก็ร่วมวงคุยด้วยอย่างออกรสชาติ พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้แกล้งทำเป็นยกเรื่องของคนนั้นคนนี้มา
นินทากับตุ๊บโหม่งอยู่นานเป็นช่ัวโมง เมื่อฝ่ายสังเกตการณ์ส่งสัญญาณจากในท่ีลับว่าถึงแก่เวลาแล้ว 
พ่อค้าแม่ค้าท่ีคุยอยู่ก็ทำทีเป็นขอตัวลากลับ ท้ังๆ ท่ีตุ๊บโหม่งยังดูเหมือนจะมีเรื่องของใครๆ มานินทา
ให้พวกเขาฟังอีกมากมาย เมื่อทุกคนกลับไปแล้ว ตุ๊บโหม่งจึงเดินเข้าไปในครัว เขามัวเพลินอยู่กับการ
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นินทาชาวบ้านจนนึกว่าเวลาผ่านไปไม่นาน แต่แล้วตุ๊บโหม่งก็แทบเป็นลมด้วยความตกใจ เมื่อขนมของ
เขาไหม้หมดส้ินท้ังสองกระทะ ตุ๊บโหม่งไม่รู้จะทำอย่างไร เขาทรุดตัวลงกับพื้นและร้องไห้ เพราะไม่มี
ขนมจะขายในวันพรุ่งนี้ 

ในวันรุ่งขึ้น เมื่อตุ๊บโหม่งไม่ได้ไปขายขนม ขนมของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆ จึงขายดิบขายดีไป
ตามๆ กัน ชาวบ้านมีโอกาสได้เลือกซื้อขนมหลายชนิดขึ้น ทุกคนท่ีได้ล้ิมรสขนมของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งตน
ไม่ได้อุดหนุนเป็นเวลานานแล้ว ต่างก็พากันชมว่าขนมอร่อย คุณภาพใช้ได้ ชาวบ้านจึงพากันรู้ความ
จริงในท่ีสุดว่า ส่ิงท่ีตุ๊บโหม่งพูดท้ังหมดเป็นเรื่องโกหก ดังนั้นในวันต่อๆ มา ขนมของพ่อค้าแม่ค้าทุกคน
ในตลาดจึงขายดี ยกเว้นขนมของตุ๊บโหม่ง ท่ีไม่มีใครอยากซื้อกินอีกต่อไป ถึงแม้ว่าเขาจะทำขนมได้
อร่อยแค่ไหนก็ตาม 

ที่มาจาก Facebook : นิทานสอนใจ 
11 มีนาคม 2557 
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ใบงานบนัทึกการอ่านนิทานจากสื่อออนไลน ์
เร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” 

 
1. S : Survey  อ่านคร่าวๆ 3 นาที 
 
2. Q : Question    ต้ังคำถามจากนิทานเร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา”จำนวน 5 ข้อ  
  
1. คำถาม……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. คำถาม……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. คำถาม……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. คำถาม……………………………………………………………………………………………………………………… 
5. คำถาม……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. R1 : Read    อ่านนิทานเร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” อย่างละเอียด  
 
4. R2 : Record  ตอบคำถามที่ต้ังไว้  
 
ตอบคำถามข้อที่1……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบคำถามข้อที่ 2…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบคำถามข้อที่ 3…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอบคำถามข้อที่ 4…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอบคำถามข้อที่ 5……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. R3 : Recite  สรุปนิทานเร่ือง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา” ด้วยภาษาของตนเอง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

6. R4 : Reflect  วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าจากนิทานเร่ือง ตุ๊บโหม่งจอมนินทา 
 

นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่อง “ตุ๊บโหม่งจอมนินทา”  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 

 นิทานเรื่องตุ๊บโหม่งจอมนินทา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำไว้ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

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

นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ “คนท่ีชอบโกหก” และ “คนท่ีชอบนินทา” 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

ตอนที่ 1 การอ่านนิทานอย่างมีวิจารณญาณ 
 
อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2 
 
 สุนัขจ้ิงจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้ข้างทาง มันอยากจะกินไก่ฟ้า
เป็นยิ่งนักจึงคิดหาอุบายแล้วเอ่ยขึ้นว่า 

“ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็นสัตว์ท่ีงดงามนัก ปีกของท่านมีสีสัน สดใสหลายสี ปากก็งดงามไม่
เหมือนใคร อยากรู้จังว่าท่านหลับตาแล้วยังจะงามอยู่หรือไม่”  

ไก่ฟ้าได้ฟังคำยกยอก็หลงเคลิบเคล้ิมรีบหลับตาอวดทันที สุนัขจ้ิงจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้น
กระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้ เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่าแต่ยังมีสติจึงเอ่ยข้ึนว่า 

“จ้ิงจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่านอีกครั้งได้ไหม” สุนัขจ้ิงจอกได้ฟัง
คำป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าคำราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจากไปทันที 

ท่ีมา https://writer.dek-d.com/pl-mh/story/viewlongc.php?id=692487&chapter=8 
 
1. จากนิทานข้างต้นผู้แต่งต้องการส่ือถึงส่ิงใด (วิเคราะห์) 
 ก. อยา่มีนิสัยพูดปดเพราะสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือใคร 
 ข. อย่าไว้ใจใครมากเกินไปเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 
 ค. อย่ามีนิสัยเจ้าเล่ห์เพราะจะทำให้คนอื่นไม่เช่ือใจได้ 
 ง. อย่าขาดสติจงรู้จักพูดจาเอาตัวรอด     
2. เพราะเหตุใดในตอนแรกไก่ฟ้าจึงหลงเช่ือคำพูดของจ้ิงจอก (ความเข้าใจ) 
 ก. เพราะจ้ิงจอกพูดจาดีหว่านล้อมและไก่ฟ้าก็บ้ายอ 
 ข. เพราะไก่ฟ้าหลงตัวเองจ้ิงจอกพูดอะไรก็เช่ือ 
 ค. เพราะจ้ิงจอกพูดเรื่องจริงไก่ฟ้าจึงทำตาม 
 ง. เพราะไก่ฟ้าหูเบาและจ้ิงจอกก็ดูน่าไว้ใจ     
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อ่านนิทานนี้แล้วตอบคำถามข้อ 4-5 
 

นิทานสอนใจเรื่อง...ตะแกรงร่อนความคิด 
มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาหาอาจารย์ท่ีสอนตนเอง ด้วยอาการรีบร้อนกระวนกระวาย เพราะคิด

ว่าเรื่องท่ีตัวเองได้รู้มานั้นมีความสำคัญ จึงอยากให้อาจารย์รับรู้ด้วย สักครู่จึงแจ้งข่าวให้อาจารย์ทราบ
ว่า 

“ท่านอาจารย์ ผมมีเรื่องท่ีเป็นความลับจะแจ้งให้อาจารย์ทราบ” 
ฝ่ายอาจารย์เห็นลูกศิษย์วิ่งกระหืดกระหอบมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย จึงกล่าวเพื่อให้ลูกศิษย์

รู้สึกผ่อนคลายและให้เรียนรู้ท่ีจะมีสติก่อนท่ีจะรับฟังข้อมูลดังกล่าวนั้น 
“เด๋ียวก่อน ความลับท่ีจะบอกนั้น เธอได้ใช้ตะแกรง 3 อันมาร่อนหรือยัง ?” 
“ตะแกรง 3 อันท่ีอาจารย์กล่าวนั้นคืออะไรครับ ?” ลูกศิษย์ถามด้วยความสงสัยและใคร่

อยากรู้ 
ฝ่ายอาจารย์จึงให้ลูกศิษย์เข้ามานั่งใกล้ๆ แล้วชี้แจงวิธีการนำเรื่องตะแกรง 3 อันมาเป็นเกณฑ์

วินิจฉัยเรื่องท่ีรับทราบว่า 
“ตะแกรง 3 อันนั้นคือ ตะแกรงอันท่ีหนึ่งเรียกว่า “ความจริง” ความลับท่ีเธอจะบอกนั้นเป็น

ความจริงหรือยัง?” 
“ผมไม่รู้ แต่ได้ยินเขาพูดต่อๆ กันมา” ลูกศิษย์ตอบด้วยความไม่มั่นใจ 
“ตะแกรงอันท่ีสองเรียกว่า“เจตนาดี” หมายถึงความลับท่ีเธอจะบอกนั้นเต็มไปด้วยเจตนาท่ีดี

หรือไม่ ?” 
“เรื่องท่ีจะเล่านั้นก็มิได้มีเจตนาท่ีดีแต่อย่างใด” ลูกศิษย์ตอบ 
“ถ้าเป็นเช่นนั้น เพื่อความแน่ใจในการตัดสินใจ เราน่าจะใช้ตะแกรงอันท่ี 3 เข้ามาเป็นเกณฑ์

ตัดสินด้วยคือ  “เรื่องนั้นมีความสำคัญ” มากใช่ไหม ?” 
“ก็ไม่ได้มีความสำคัญแต่อย่างใดนักหรอกครับ” ลูกศิษย์ช้ีแจง 
เมื่อการถามไถ่เรื่องความลับท่ีลูกศิษย์นำมาบอกแก่อาจารย์ โดยมีเรื่องตะแกรง 3 อันเข้ามา

เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ลูกศิษย์จึงได้ตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวนั้น ฝ่ายอาจารย์จึงให้ข้อคิดแก่
ลูกศิษย์ในเรื่องการรับข่าวสารอันเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ชีวิตไว้ว่า 

“ไม่ว่าเราจะรับรู้เรื่องราวอะไรก็ตาม หากว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริง ไม่มีเจตนาอันเป็นไปเพื่อ
ความดีงาม และไม่มีความสำคัญ การรับรู้เรื่องนั้นก็ควรเป็นการรับทราบแต่เพียงอย่างเดียว และไม่
ควรท่ีจะถ่ายทอดสู่ผู้อื่น เพราะรังแต่จะเป็นเรื่องรบกวนจิตใจในการท่ีจะใช้สติปัญญาพัฒนาส่ิงท่ีดีกว่า 
และท่ีสำคัญเรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่มีคุณค่าพอ ท่ีจะถือเป็นสาระอันควรนำมาสู่ชีวิตจิตใจของตัวเราอีก
ต่างหาก”  

ท่ีมา www.facebook.com/นิทาน
สอนใจ 
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3. จากเรื่องตะแกรงร่อนความคิดสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร (นำไปใช้) 
    ก. บอกเรื่องสำคัญกับคนท่ีไว้ใจ  ข. จงเช่ือใจคนท่ีดูน่าเช่ือถือ 
   ค. ให้คิดก่อนท่ีจะตัดสินใจทำอะไร        ง. พูดจาให้รู้เรื่องเพราะคนอื่นจะได้ฟังรู้เรื่อง
  
4. พฤติกรรมของลูกศิษย์เปรียบเหมือนตัวละครเอกจากนิทานอีสปเรื่องใด (สังเคราะห์) 
 ก. กระต่ายต่ืนตูม ข. กระต่ายกับเต่า ค. ราชสีห์กับหนู     ง . ลูกหมู สาม ตัว
   
5. “ไม่ว่าเราจะรับรู้เรื่องราวอะไรก็ตาม หากว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริง ไม่มีเจตนาอันเป็นไปเพื่อความ
ดีงาม และไม่มีความสำคัญ การรับรู้เรื่องนั้นก็ควรเป็นการรับทราบแต่เพียงอย่างเดียว และไม่ควรท่ีจะ
ถ่ายทอดสู่ผู้อื่น”  

นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. เห็นด้วย เพราะอาจารย์น่าเช่ือถือ เมื่อพูดประโยคใดมาก็สามารถยอมรับได้คิดตามได้ 
 ข. เห็นด้วย เพราะถ้าเราถ่ายทอดเหตุการณ์ไม่จริงให้ผู้อื่นฟังย่อมไม่เกิดประโยชน์และอาจ
เสียหายได้  

ค. ไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อเรารับสารมาเราควรบอกผู้อื่นทันทีและให้ผู้อื่นตัดสินเรื่องราวนั้น
ด้วยตัวเอง  

ง. ไม่เห็นด้วย เพราะเรื่องท่ีถูกเล่ามาแล้วย่อมจริงส่วนหนึ่งและมีเจตนาให้ผู้อื่นรู้ ควรเล่าให้
ฟังทันที  

    
อ่านนิทานต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6-10 

นิทานเร่ือง...พี่นอ้งผู้มีอาชีพหาบน้ำ 
มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งอยู่ห่างไกลจากแห่งน้ำ และล้อมไปด้วยภูเขาหิน การลำเลียงน้ำจึงใช้วิธี

จ้างคนหาบ ในเขตชานเมือง มีคนสองคนเป็นพี่น้องกัน ฐานะยากจน ท้ังสองเป็นหนุ่มร่างกายแข็งแรง 
เมื่อถึงวัยอันสมควร ท้ังสองก็จะไปรับจ้างหาบน้ำไปส่งในเมือง ทำอยู่สักพักฐานะของท้ังสองก็ดีข้ึน 

อยู่มาวันหนึ่งน้องกล่าวกับพี่ว่า เราจะต้องมาหาบน้ำตลอดชีวิตหรือ วันไหนถ้าไม่หาบน้ำ เรา
ก็คงไม่มีเงิน ยิ่งร้ายกว่านั้น หากเริ่มหาบน้ำไม่ได้ เราก็คงจะแย่ พี่ก็กล่าวว่า “ทำไงได้ บ้านเรายากจน 
คนส่วนใหญ่ ท่ีมีฐานะอย่างเราเขาก็หาบน้ำกันหมด” น้องก็บอกกับพี่ว่า “เราน่าจะมีท่อน้ำ สร้างท่อ
น้ำให้น้ำไหลมาตามท่อ เราจะได้ไม่ต้องหาบน้ำ” พี่ได้ยินดังนั้น ก็คิดว่าผู้น้องไม่มีความคิด ไร้สาระ 
และคงไม่มีใครเค้าคิดจะทำกัน ท้ังสองเถียงกันสักพักน้องก็กล่าวว่า “ยังไงก็ช่างถ้าพี่ไม่ทำเราจะทำคน
เดียวก็ได้. 
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เมื่อเริ่มสร้างท่อ ชายผู้มีอาชีพหาบน้ำสองคน ยังคงทำงานตามปกติ แต่พอเลิกงานแทนท่ีน้อง
จะพักผ่อน กลับไปถือจอบเดินตรงไปบริเวณแหล่งน้ำ วันแรกของการทำงานเขาขุดได้ไม่ถึงเมตร 
ต่อมาเมื่อขุดบ่อยครั้งเขาเริ่มขุดได้หลายเมตรและเริ่มมองหาเครื่องมือท่ีขุดได้เร็วกว่านี้ 

ท้ังสองยังคงหาบน้ำตามปกติเงินท่ีได้จากกันหาบน้ำทำให้ฐานะการเงินของคนท้ังคู่ดีขึ้น พี่มี
เงินเก็บซื้อท่ีดิน พร้อมบ้านหลังใหญ่ ส่ิงอำนวยความสะดวกมากมาย หลังเลิกหาบน้ำเขาก็ไปเท่ียวมี
สาวๆรายล้อม มีเพื่อนฝูงมากมาย ผิดกับน้อง เงินท่ีได้จากการหาบนำไปซื้อเครื่องมือเพื่อขุด เขายังอยู่
บ้านเดิม สภาพโทรมๆ ใส่เส้ือผ้าเก่าๆ อาหารพอมีกิน ไม่มีเวลาจะเท่ียว เวลาส่วนใหญ่หลังหาบน้ำเขา
ไปขุดท่อน้ำ ด้วยประสบการณ์ท่ีมี เรียกได้ว่าไม่มีคนไหนในเมืองขุดเก่งเท่าเขาอีกแล้ว  

ท้ังสองยังคงหาบน้ำต่อไป ทุกคนในเมืองเห็นงานของผู้น้องเป็นเรื่อง ไร้สาระ มีอยู่วันหนึ่ง
ขณะท่ีท้ังสองเลิกงานจากการหาบน้ำ พี่กำลังจะไปกินเหล้า บังเอิญเห็นน้องแต่งตัวมอมแมมจะไปขุด
ท่อน้ำ จึงทักท้วงให้เลิกความต้ังใจแล้วหันกลับมาหาบน้ำเหมือนบรรพบุรุษท่ีผ่านมา แต่แทนท่ีน้องจะ
ท้อแท้ เขากลับมีมานะมากขึ้น ในใจคิดว่าต้องทำให้ได้ และอีกไม่นานก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว เขาลดเวลา
หาบน้ำลงและหันไปขุดท่อน้ำมากขึ้นและแล้วท่อน้ำท่ีเขาขุดก็ส่งมายังเมือง มันเป็นท่อน้ำขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับการหาบน้ำ เขายังทำอาชีพเดิมแต่เวลาส่วนใหญ่เขาไปขุดท่อน้ำให้ใหญ่ขึ้น เงินท่ีได้จาก
การขายน้ำจากท่อน้ำเขานำมันมาจ้างคนขุดขยายท่อ น้ำของเค้าเริ่มไหลมากขึ้นจนท่อน้ำท่ีไหล มีน้ำ
ไหลพอๆ กับการหาบน้ำท้ังวัน เขาจึงหยุดหาบน้ำ และเอาเวลามานั่งขายน้ำซึ่งเขาไม่เคยได้พักผ่อน
แบบนี้มาก่อน และสบายกว่าการหาบน้ำเป็นไหนๆแต่เมื่อเทียบกับพี่ชายแล้ว ยังคงต้องหาบน้ำต่อไป 
แม้ร่างกายจะเริ่มแก่ตัวลง จำนวนน้ำท่ีเคยหาบได้วันละร้อยหาบ ก็เหลือไม่ถึงครึ่ง เงินท่ีเคยได้เป็น
กอบเป็นกำ ก็มีเพียงพอแค่ใช้ชีวิต ไม่มีเวลาไปกินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเหมือนอย่างเคย เมื่อเขา
ป่วยก็ต้องนำเงินท่ีเก็บสะสมไว้มารักษาตัว เขาเริ่มมองเห็นชีวิตคนหาบน้ำในวันข้างหน้า 

แมท่้อน้ำจะสร้างเสร็จมีน้ำไหลเพียงพอท่ีไม่ต้องไปหาบน้ำอีกแล้ว แต่ผู้น้องกลับไม่ได้หยุดแต่
เพียงเท่านี้ไม่ เขาคิดจะทำท่อน้ำรุ่นซุปเปอร์ เงินท่ีได้จากท่อน้ำ ก็แบ่งครึ่งหนึ่งจ้างคน ขยายท่อให้ใหญ่
ขึ้นนั้นหมายถึงน้ำท่ีเพียงพอต่อคนท้ังเมือง เขาเริ่มเปล่ียนอาชีพคนท้ังเมืองจากคนหาบน้ำมาเป็นคน
ขุดขยายท่อน้ำแทน เขาเป็นหัวหน้าทีมด้วยประสบการณ์ขุดน้ำท่ีเก่งท่ีสุดของเมือง เขาไม่ต้องทำเอง
อีกแล้วเพราะมีผู้ช่วย 
แผนการขุดท่อน้ำของเค้าไม่ได้หยุดแต่เพียงในเมืองท่ีอาศัยอยู่เท่านั้น แต่มีแผนท่ีจะขุดท่อน้ำไปยัง
เมืองอื่น ๆ ด้วยเงินทุนจากการทำท่อน้ำ เขาเปล่ียนโลกท่ีเคยมีแต่คนหาบน้ำ ให้หันมาขุดน้ำเหมือน
เขาบ้าง 
และแน่นอน เค้ายังได้เป็นวิทยากร เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ สอนและให้คำปรึกษาเพื่อให้คนอื่นขุดท่อ
น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่ีมา www.facebook.con/นิทานสอนใจ 
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6. “ทำไงได้ บ้านเรายากจน คนส่วนใหญ่ท่ีมีฐานะอย่างเราเขาก็หาบน้ำกันหมด” พี่ชายมีน้ำเสียง
อย่างไรเมื่อพูดประโยคนี้ (วิเคราะห์) 
 ก. ตัดพ้อ   ข. น้อยใจ  ค. เศร้าใจ ง. สะเทือนใจ 
  
7. ลักษณะนิสัยของน้องชายตรงกับสำนวนใด (สังเคราะห์) 
 ก. เข็นครกขึ้นภูเขา   ค. ขี่ช้างจับต๊ักแตน 
 ค. ช้าเป็นการนานเป็นคุณ   ง. ความพยายามอยู่ ท่ีไหนความสำเร็จอยู่ท่ีนั่น
   
8. ใครไม่ได้นำข้อคิดท่ีได้จากนิทานเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (การนำไปใช้) 
 ก. ปูอยากมีเงินเยอะจึงขยันทำงานแล้วนำมาซื้อของท่ีตัวเองอย่างได้เท่านั้น 
 ข. ปอนด์มีฐานะไม่ดีแต่อยากเป็นแพทย์จึงต้ังใจเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย 
 ค. ปอยไม่ค่อยมีความรู้ด้านการค้าแต่หมั่นศึกษาตลอดเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอด 
 ง. ปลาสอบตกอยู่เสมอเพราะไม่เก่งแต่เธอจะต้ังใจเรียนต่อไปเพื่อสักวันหนึ่งผลดีจะเกิดกับตัว
   
9. จากนิทานเรื่อง พี่น้องผู้มีอาชีพหาบน้ำ พฤติกรรมใดของพี่ชายท่ีไม่เหมาะสมที่สุด (ประเมินค่า) 
 ก. การเป็นคนขยันจนมีเงินมากมาย  

ข. การเป็นคนเก็บหอมรอมริบจนสามารถซื้อบ้านได้ 
ค. การเป็นคนไม่คิดมากปล่อยทุกอย่างให้เป็นเรื่องของอนาคต 

 ง. การเป็นคนท่ีรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานของตนเองจนได้ดี     
10. การกระทำของน้องชายเหมาะสมหรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. เหมาะสม เพราะถ้าหากอยากได้ควรลงมือทำอย่าละความพยายามเพื่ออนาคตท่ีดี 
 ข. เหมาะสม เพราะถ้าอยากรวยกว่านี้มีเงินเยอะกว่านี้ก็ควรจะขยันทำงานให้มากๆ 
 ค. ไม่เหมาะสม เพราะกว่าจะสำเร็จใช้เวลานานต้องเสียท้ังเวลาและเงินทอง  
 ง. ไม่เหมาะสม เพราะเสียเวลา การหาบน้ำอย่างเดียวก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้  
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ตอนที่ 2 การอ่านข่าวอย่างมีวิจารณญาณ 
 
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 – 13 
 

รู้จักมุมมืดโลกอินเทอร์เน็ต ไขข้อข้องใจ 'Dark Web' คือ? 
 

ไขข้อข้องใจ Dark Web หรือ เว็บผิดกฎหมาย ต้องใช้ช่องทางพิเศษ เป็นการเข้าถึงแบบไม่
ระบุตัวตน และตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางได้ยาก 

จากกรณี ตำรวจเขาค้นบ้านพักของ ดีเจสาวรายหนึ่งท่ีตกเป็นผู้ต้องสงสัย ว่าจะข้องเกี่ยวกับ
การถ่ายคลิปฆ่าแมวเพื่อชำแหละเครื่องใน ก่อนส่งไปให้กับทาง Dark Web (ดาร์กเว็บ) เพื่อแลกกับ
สกุลเงินบิตคอย์น์ เป็นค่าตอบแทน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Dark Web คืออะไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร 
ดังนั้น ทางเดลินิวสืออนไลน์จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับมุมมืดของโลกออนไลน์ ท่ีช่ือว่า Dark Web โดย
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ 
ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้อธิบายโลกของเว็บไซต์ให้เข้าใจง่าย ๆไว้
ดังนี้ 

1) Surface Web คือ เว็บไซต์ท่ีเปิดให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ (รู้จักกันในช่ือ World Wide 
Web) สามารถค้นหาเว็บไซต์เหล่านี้ได้ผ่าน Search engine 

2) Deep Web คือ เว็บไซต์ ท่ีไม่ปรากฎในฐานข้อมูล  Search engine และไม่ เปิดให้
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ เช่น เว็บท่ีใช้งานเฉพาะเครือข่ายภายในองค์กร 

3) Dark Web เป็น เว็บไซต์ท่ีต้ังใจซ่อนอำพรางการเข้าถึง ปกปิดข้อมูลผู้อยู่เบ้ืองหลัง โดย
ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในเชิงผิดกฎหมาย 

ท้ังนี้จะเห็นว่า Dark Web นั้นอยู่ในส่วนท่ีลึกสุดกู่ของโลกอินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาใน Dark 
Web ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมายหรือเกี่ยวกับอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อขายยา
เสพติด ขายอาวุธ ค้ามนุษย์ ซื้อขายมัลแวร์ หรือซื้อขายข้อมูลท่ีถูกขโมยออกมา รวมถึงการค้าคลิป
วีดีโอต้องห้ามท่ีอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือความรุนแรง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Dark Web 
บางส่วนไม่ได้เป็นเนื้อหาผิดกฎหมาย (หรืออาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเฉพาะในบางประเทศ) เช่น การ
นำเสนอข่าวของผู้ส่ือข่าวที่ทำงานอยู่ในประเทศท่ีไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข่าวสารบางอย่าง การรณรงค์
ทางการเมือง การเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรมโดยผู้เปิดเผยต้องการปกปิดตัวตน บริการแลกเปล่ียน
สกุลเงินดิจิทัล หรือการพูดคุยสนทนาในหัวข้อท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น 
ดังนั้น การเข้าถึง Dark Web จะต้องใช้ช่องทางพิเศษ เช่น เข้าผ่านเครือข่าย Tor ย่อมาจาก "The 
Onion Router" (เครือข่ายนิรนาม) หรือ I2P หรือ (Invisible Internet Project: I2P) (โครงการ
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อินเทอร์เน็ตล่องหน) ซึ่งท้ัง 2 อย่าง คือบริการท่ีสร้างเพื่อให้ผู้คนสามารถท่องอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่
เปิดเผยตัวตน (Anonymous) และตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางได้ยาก อย่างไรก็ดี การเข้าถึงเว็บไซต์
ประเภทนี้อาจมีผลกระทบด้านกฎหมาย และมีความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยื่อจากมัลแวร์ ควรพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้....  

ท่ีมา https://www.dailynews.co.th/crime/672510 
 
11. ข่าวเกี่ยวกับ Dark Web มีประโยชน์หรือไม่อย่างไร (ประเมินค่า) 
 ก. มี เพราะทำให้เรารู้จักอีกด้านหนึ่งของเครือข่ายออนไลน์จะได้ระมัดระวังการใช้มากขึ้น 
 ข. มี เพราะเมื่อเราทราบว่า Dark Web คืออะไร เราสามารถนำข้อมูลสำคัญไปใส่ได้ 
 ค. ไม่มี เพราะ Dark Web เข้าถึงยากไม่มีใครเข้าใช้รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ 
 ง. ไม่มี เพราะ Dark Web เป็นเรื่องไกลตัวรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ 
     
12. ใครนำความรู้จากข่าวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (การนำไปใช้) 
 ก. แตนว่าเพื่อนท่ีเข้า Dark Web ว่าเป็นเป็นไม่ดีกำลังทำผิดกฎหมาย 
 ข. ต่อนำข้อมูลของตนไปใส่ใน Dark Web เพราะสามารถอำพรางตัวตนได้ 
 ค. ตาลศึกษา Dark Web ให้ถี่ถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเข้าถึงเว็บดังกล่าวและให้ความรู้
เพื่อน 
 ง. ต้อมไม่สนใจ Dark Web เพราะเป็นเรื่องไกลและไม่มีทางท่ีจะข้องเกี่ยวกับ Dark Web 
อยู่แล้ว 
 
13. นอกเหนือจากท่ีข่าวบอกว่า Dark Web คือมุมมืดโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว Dark Web สามารถเป็น
อะไรได้อีก (สังเคราะห์) 
 ก. เว็บไซต์อันน่ากลัว    ข. อาชญากรรมออนไลน์ 
 ค. ส่วนลึกของอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ควรเข้าถึง           ง. มิติสุดท้ายของอินเทอร์เน็ต 
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อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14 – 20 
 

โจ๋ไทย น่าห่วง เสพไอซ์พุ่ง!! เล่นเกมเกิน 2 ชม. ติดส่ือลามก 
น่าห่วง!! โจ๋ไทย เสพไอซ์ เพิ่มขึ้น แซงยาบ้า 

พบเฮโรอีน กลับมาแพร่ระบาดอีก ช้ีส่ือสร้างสรรค์
หน่วยงานต่างๆ ล้มเหลว ไม่โดนใจ หนำซ้ำเด็กๆ ยังติด
ส่ือลามก เล่นเกมนาน ชอบใช้คำพูดรุนแรง 

เมื่ อ วั น ท่ี  29 ก .ย . ด ร .น พ ดล  ก รรณิ ก า 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ได้ทำการสำรวจในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ หัวข้อเรื่อง ส่ือ
ร้ายกับยาบ้าในวัยโจ๋ โดยสุ่มตัวอย่างออกมาท้ังส้ิน 1,325 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 
ระบุ ส่ือสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ ยังไม่โดนใจเพียงพอ ในขณะท่ีร้อยละ 25.1 ระบุ
น่าสนใจเพียงพอแล้ว 

ท่ีน่าเป็นห่วงคือ ประสบการณ์เคยดูส่ือลามกในโลกโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.3 
เคยดู เคยใช้ เช่น ดาวน์โหลดคลิปลามกดัง ดาวน์โหลดภาพ เปิดดูเฉย ๆ เป็นต้น โดยวิธีการเข้าดู 
เข้าถึงส่ือลามกในโลกโซเชียลท่ีใช้บ่อยท่ีสุด ได้แก่ ร้อยละ 42.3 ระบุค้นหาด้วยตนเอง ร้อยละ 41.8 
รับรู้ผ่านการส่งต่อในโลกโซเชียล และร้อยละ 15.9 เพื่อนแนะนำ บอกต่อ ตามลำดับ 

ท้ังนี้จากผลประมาณการทางสถิติจำนวนเด็กและเยาวชน ติดเกม ติดส่ือลามก ติดความ
รุนแรง พบว่า มากท่ีสุดคือ ติดเกม เล่นเกมเกินกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวันมีอยู่ 3,141,512 คน ติดความ
รุนแรงคือ คำพูดรุนแรง และการกระทำทำทุกวันต่อสัปดาห์มีเฉียดล้านคนคือ 997,448 คน และติด
ส่ือลามก เปิดดูเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันต่อสัปดาห์ มีอยู่ 775,394 คน  

ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง พบว่าเด็กและเยาวชนใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่นับรวมเหล้าและ
บุหรี่ ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ยาไอซ์ขึ้นแซงยาบ้าและกัญชา มาเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 
845,732 คน  ใช้กัญชา จำนวน 839,116 คน ยาบ้า จำนวน 695,851 คน นอกจากนี้ยังพบว่า 
เฮโรอีน กลับมาแพร่ระบาดในเด็กและเยาวชน จำนวน 89,344 คน และอื่นๆ ได้แก่ โคเคน ยาเค ยาอี 
เป็นต้น จำนวน 42,197 คน 

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้อาจทำให้เห็นถึงความล้มเหลว
ของส่ือสร้างสรรค์พลังบวกยังเข้าไม่ถึง ยังไม่โดนใจเด็กและเยาวชนให้น่าสนใจติดตามและยังไม่
สามารถนำไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นได้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะจำนวนเด็กติดเกมท่ีสูงร่วม 3 
ล้านคนท่ัวประเทศและเฉียดล้านคนท่ีติดความรุนแรง และในประเด็นความรุนแรงนี้น่าจะมาจาก
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ผู้ใหญ่ในสังคมและครอบครัวท่ีไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี ใช้คำพูดรุนแรง อารมณ์รุนแรงออกส่ือ การเมืองท่ี
รุนแรง และพ่อแม่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวใช้ความรุนแรงใส่กัน 
“ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ การใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ียาไอซ์กลับเพิ่มสูงขึ้น เป็นอันดับ
แรก ยาบ้าตกลงไปอยู่ในอันดับสาม และเฮโรอีนกำลังกลับมา นี่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดท่ีต้องการการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ ท้ัง 4 ด้าน คือ การป้องกัน การปราบปราม การ
บำบัดรักษาและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์”. 

ท่ีมา https://www.thairath.co.th/content/1386486 
 
14. การลดปัญหาการติดยาเสพติด การเล่นเกม การเสพส่ือลามก ของเยาวชนสามารถทำได้อย่างไร 
(สังเคราะห์) 
 ก. งดเล่นโซเชียลทุกชนิดพ่อแม่เข้ามาดูแลเยาวชนอย่างเข้มงวดมากขึ้น 
 ข. พ่อแม่ต้องทำตนเสมือนเพื่อนคอยรับฟังลูกเข้าใจธรรมชาติและดูแลลูกอย่างใกล้ชิด 
 ค. พ่อแม่เข้มงวดกับลูกมากข้ึน ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกก่อนถึงวัยอันสมควรแล้วจึงค่อยให้ 
 ง. กล่าวถึงโทษของยาเสพติด การเล่มเกม หรืออันตรายจากการเสพส่ือลามกเพื่อให้เยาวชน
คิดเอง  
 
15. ใครนำประโยชน์ท่ีได้จากการอ่านข่าวนี้ไปใช้จนเกิดประสิทธิภาพ (การนำไปใช้) 
 ก. เมย์ทำบอร์ดให้ความรู้อันตรายของยาเสพติดและส่ืออนไลน์ทุกประเภท 
 ข. มุกเล่าข่าวนี้ให้เพื่อนฟังและคิดประเด็นแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเรื่อยๆ 
 ค. มายด์ปรับการเล่นโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 ง. เมฆทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องในข่าวอย่างละเอียดและนำความรู้มาถ่ายทอดคนอื่นต่อ 
   
16. ส่ิงท่ีจะทำให้วัยโจ๋ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากข่าวลดลง ควรเริ่มจากอะไรเป็นลำดับแรก (วิเคราะห์) 
 ก. ตัวเอง ต้องรู้จักยับยั้งช่ังใจและพร้อมจะทำอย่างอื่นท่ีมีประโยชน์ 
 ข. ครอบครัว ดูแลสอดส่องบุตรหลานของตนเองให้ดี 
 ค. สถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสมอ 
 ง. หน่วยงานสร้างส่ือ คัดส่ือท่ีมีคุณภาพสู่เยาวชน     
 
17. ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็น (วิเคราะห์) 
 ก. ประสบการณ์เคยดูส่ือลามกในโลกโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.3 เคยดู เคยใช้ 
 ข. ผลสำรวจเด็กติดเกม เล่นเกมเกินกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวันมีอยู่ 3,141,512 คน 
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 ค. ผลสำรวจครั้งนี้อาจทำให้เห็นถึงความล้มเหลวของส่ือสร้างสรรค์พลังบวก 
 ง. พบว่า เฮโรอีน กลับมาแพร่ระบาดในเด็กและเยาวชน จำนวน 89,344 คน  
   
18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (ความเข้าใจ) 
 ก. โจ๋ไทยเกิดความเส่ียงเพราะส่ือไม่สร้างสรรค์ 
 ข. ความรุนแรงของโจ๋ไทยส่วนหนึ่งมาจากการเล่นเกม 

ค. โจ๋ไทยเลือกส่ือท่ีมีความเส่ียงด้วยตัวเองมาเป็นอันดับ 1 
 ง. การท่ีโจ๋ไทยมีพฤติกรรมรุนแรงเกิดจากการเสพยาเพียงอย่างเดียว   
  
19. ข่าวนี้มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. น่าเช่ือถือ เพราะมีโพลระบุชัดเจนจากสถาบันที่ไว้ใจได้ 
 ข. น่าเช่ือถือ เพราะทุกวันนี้เด็กไทยเสพส่ืออันตรายจริงๆ 
 ค. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะเป็นความเห็นของคนกลุ่มเดียว 
 ง. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะตัวเลขดูมีค่ามาเกินความจริง     
20. ข่าวนี้มีคุณค่าต่อคนอ่านหรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. มี เพราะทำให้ทราบข้อมูลท่ีไม่สามารถสำรวจเองได้ 
 ข. มี เพราะทำให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องหันมาดูแลระมัดระวังแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ค. ไม่มี เพราะไม่มีวิธีการท่ีจะช่วยลดจำนวนคนท่ีติดยา เล่มเกม และเสพส่ือลามกได้ 
 ง. ไม่มี เพราะข้อมูลเป็นเพียงตัวเลขไม่ได้บอกสาเหตุเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงตามจุด
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ตอนที่ 3 การอ่านบทความอย่างมีวิจารณญาณ 
 
อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 21 – 25 
 

ผัดวันประกันพรุ่ง 
ลิงรักสนุก 

ในสมองมนุษย์เรามีส่วนท่ีตัดสินใจด้วยเหตุและผล ทำให้เรามองไปไกลมากกว่าส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในวันนี้ ทำให้เราสามารถวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต และทำให้เราสละเวลาและใช้
พลังงานทำส่ิงท่ีมันจำเป็น 

แต่มันจะมีลิงท่ีอยู่ในหัวเรา ลิงตัวท่ีคิดได้แต่ผลลัพธ์ในระยะส้ัน ไม่สนใจส่ิงท่ีผ่านมา ไม่สนใจ
ส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต ไม่สนใจเหตุและผล ลิงตัวนี้แหล่ะท่ีคอยล่อลวงให้เราสนใจต่อความพึงพอใจ
ระยะส้ันและความสนุกในขณะนั้น ทำให้เราเล่นโซเชียลแอพได้ท้ังวัน นั่งดูรูป ดูวิดีโอ อ่านข่าว ไม่ยอม
ทำงานให้เสร็จสักที 
ลิงต่ืนตระหนก 

และก็จะมีลิงอีกตัวท่ีต่ืนตระหนก เป็นตัวท่ีจะกระโดดเข้ามาช่วยเตือนเรา ทำให้เราต้อง
ทำงานให้เสร็จ ไม่สนว่าจะต้องอดหลับอดนอนกี่คืน ต้องให้ทันกำหนดส่ง ลิงตัวนี้แหล่ะท่ีจะไล่ลิงท่ี
ชอบแต่ความสนุกให้หนีไป ทำให้เรากลับมาคิดและใช้เหตุผลได้ตามปกติ 
สรุป 

การผัดวันประกันพรุ่งในระยะยาวเป็นสาเหตุของความผิดหวังในชีวิต เราต่างก็เคย
ผัดวันประกันพรุ่งกันท้ังนั้น ลองสังเกตตัวเอง ลองนึกถึงส่ิงท่ีเราต้ังใจไว้ว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักที 
แล้วไล่ลิงตัวที่เอาแต่มักง่ายและความสนุกไปไกลๆ 

เราต่างก็อยากมีสุขภาพท่ีดี อยากมีรูปร่างท่ีดี อยากมีหน้าท่ีการงานท่ีดี อยากเปล่ียนไลฟ์
สไตล์ แต่ส่ิงเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ได้กำหนดเส้นตายเอาไว้ 

ท่ีมา https://minimore.com/b/PE1Ra/17 
 
21. สำนวนใดเป็นผลมาจากการผัดวันประกันพรุ่ง (สังเคราะห์) 
 ก. ดินพอกหางหมู ข. ชักหน้าไม่ถึงหลัง ค. ไม้หลักปักเลน    ง. คว้าน้ำเหลว  
 
22. พฤติกรรมใดต่อไปนี้มีลักษณะเป็น “ลิงต่ืนตระหนก” แบบในบทความ (การนำไปใช้) 
 ก. บัวจะทำงานท่ีอาจารย์แต่ละคนส่ังทีเดียวเพราะจะได้ไม่งง 
 ข. บอสทำการบ้านท่ีครูส่ังทุกครั้งและส่งตรงเวลาเพราะไม่อยากติด ร 
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 ค. บอลทำงานใหญ่ให้เสร็จก่อนส่วนงานเล็กค่อยทำตอนโดนทวงงาน 
 ง. บอยรู้ขีดจำกัดในการทำงานของตนเอง ถ้างานไม่เสร็จบอยก็จะเลิกทำแม้ต้องส่ง 
  
23. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของบทความนี้ (ความเข้าใจ) 
   ก. ทุกคนต่างเคยผัดวันประกันพรุ่งในทุกเรื่อง 
   ข. มีลิงอยู่สองประเภทคือลิงรักสนุกและลิงต่ืนตระหนก 
   ค. อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะจะทำให้ผิดหวังในชีวิต 
    ง. หาคนเตือนเพื่อไม่ให้ตนเองผัดวันประกันพรุ่ง  
    
24. นักเรียนเห็นด้วยกับประโยค “การผัดวันประกันพรุ่งในระยะยาวเป็นสาเหตุของความผิดหวังใน
ชีวิต” หรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. เห็นด้วย เพราะถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆส่ิงท่ีต้ังใจจะทำอาจไม่ประสบผลสำเร็จ 
 ข. เห็นด้วย เพราะการผัดวันประกันพรุ่งทำให้คนมัวแต่เล่นไม่สนใจทำอย่างอื่น 
 ค. ไม่เห็นด้วย เพราะการผัดวันประกันพรุ่งไม่เกี่ยวกับการผิดหวังในชีวิต 
  ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการปัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ทำให้ชีวิตเลวร้าย   
  
25. บทความนี้ให้คุณค่าในด้านใดมากท่ีสุด (ประเมินค่า) 
 ก. ด้านภาษา เพราะใช้ภาษาเข้าใจง่ายเข้าใจได้ทันที 
 ข. ด้านจินตนาการ เพราะมีการนำการปัดวันประกันพรุ่งมาเปรียบกับลิง 
 ค. ด้านสภาพสังคม เพราะสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนย่อมเคยผัดวันประกันพรุ่ง 
 ง. ด้านเนื้อหา เพราะแฝงข้อคิดคติเตือนใจว่าไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งเพราะจะทำให้ผิดหวัง
ในชีวิต    
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อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 26 – 27 
 

Richard St. John นักวิเคราะห์และนักการตลาดท่ีประสบความสำเร็จ ใช้เวลา 7 ปี ในการ
สัมภาษณ์คนท่ีเข้าฟัง Ted Talks ท้ังหมด 500 คน สรุปเป็นข้อคิดท้ัง 8 ท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ 

ใจรัก  ทุ่มเท 
ประสิทธิภาพ โฟกัส 
ขับดัน  รับใช้ผู้อื่น 
ไอเดีย  ไม่ยอมแพ ้

คนท่ีประสบความสำเร็จคือคนท่ีทำในส่ิงท่ีตัวเองชอบและถนัด ไม่หยุดท่ีจะฝึกฝนตัวเอง หา
ไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่นท่ีจะรับใช้และสร้างคุณค่าเพื่อผู้อื่น ไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ขับดันตัวเองให้ผ่านพ้นจากความสงสัยและความอับอายเมื่อล้มเหลว และกลับมาพร้อมท่ีจะลุยได้ทุก
เมื่อ 

ท่ีมา https://minimore.com/b/PE1Ra/36  
 
26. ควรต้ังช่ือบทความนี้ว่าอย่างไรจึงจะสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหา (สังเคราะห์) 
 ก. Richard St. John   ข. 8 ข้อคิดสู่ความสำเร็จ 
 ค. ข้อคิดของคนอื่น   ง. ความสำเร็จ   
   
27. พฤติกรรมของใครสอดคล้องกับบทความข้างต้น (ประเมินค่า) 
 ก. เพชรกดดันตัวเองเวลาทำงานเพราะอย่างให้งานออกมาดี 
 ข. พลอยทำงานให้เจ้านายสุดความสามารถเพื่อไม่ให้น้อยหน้าคนอื่น 
 ค. พิมยังว่างงานเพราะต้ังปณิธานว่าจะไม่ทำงานอื่นนอกจากจะหางานตัวเองรักเจอ 
 ง. พลพยายามคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆเสมอเพื่อให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมากท่ีสุด 
    
อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 28 – 30 
 

กว่าจะเป็น “ลิควิด เปเปอร์” 
เบ็ตต์ แคลร์ แมคเมอร์เรย์ (Bette Claire MacMurray) เด็กสาวเจ้าอารมณ์และหัวท่ือ คงไม่

เคยคิดฝันว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตและร่ำรวยจากเรื่องเล็กน้อย ๆ ท่ีเป็นปัญหากวนใจในการ
ทำงาน 
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แมคเมอร์เรย์ต้องถูกอัปเปหิออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ ๑๗ ปี ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เธอได้งาน
เป็นเลขานุการในสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง จากนั้นก็แต่งงานกับสามีคนแรก ท้ังคู่มีลูกด้วยกัน ๑ 
คน แต่หลังจากสามีกลับจากไปรบในสงคราม เธอก็หย่าขาดจากเขาและรับภาระเล้ียงลูกเพียงลำพัง 

หน้าท่ีการงานของแมคเมอร์เรย์ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ดีด และปัญหาท่ีตามมาก็
คือเวลาพิมพ์คำผิด ก็ไม่สามารถลบตัวหมึกสีดำนั้นออกไปได้ ทำให้เอกสารดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในท่ีสุดเหมือนสวรรค์มาโปรด เมื่อไอบีเอ็ม (บริษัทคอมพิวเตอร์ช้ันนำในปัจจุบัน) เปิดตัวเครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้าท่ีมาพร้อมแถบลบคำผิด ทว่าไม่นานเธอก็พบว่่าแถบลบคำผิดของไอบีเอ็มจะท้ิงคราบ
เป็นปื้นสีดำ ซึ่งทำให้เอกสารดูสกปรกไปกันใหญ่ วันหนึ่งขณะท่ีแมคเมอร์เรย์กำลังหาลำไพ่พิเศษด้วย
การรับจ้างตกแต่งสถานท่ีต้อนรับวันคริสต์มาส เธอสังเกตเห็นช่างทาสีแก้ไขด้วยการใช้สีทาทับ เวลา
พวกเขาเขียนคำผิด 

หลังจากนั้นแมคเมอร์เรย์ก็พกขวดใส่สีขาว (ชนิดน้ำ) และพู่กันไปท่ีทำงาน และใช้อุปกรณื
เหล่านี้เมื่อพิมพ์คำผิด เธอทำเช่นนี้ตลอดระยะเวลา ๕ ปี จนเพื่อนร่วมงานขอให้แมคเมอร์เรย์ทำ
อุปกรณ์ลบคำผิดแบบนี้ให้บ้าง ในท่ีสุดเธอก็นึกขึ้นได้ว่าควรทำอะไรสักอย่างกับของดีท่ีมีอยู่ในมือ เธอ
ปรึกษากับครูวิชาเคมีของบุตรชาย และคนผลิตสีในท้องถิ่นที่รู้จักมักคุ้นก็สอนวิธีบดและผสมสีให้ แมค
เมอร์เรย์ใช้ห้องครัวเป็นห้องปฏิบัติการขนาดย่อม และใช้โรงรถเป็นโรงงานผลิต จากนั้นก็รวบรวมเงิน
จำนวน ๒๐๐ เหรียญ จ้างนักเคมีทำน้ำยาท่ีใช้ผสมกับสีเพื่อให้แห้งเร็วและไม่เหลือคราบท้ิงไว้ 

ท่ีมา https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_19379 
 

28. จากบทความข้างต้นข้อใดไม่ใชลั่กษณะของ เบ็ตต์ แคลร์ แมคเมอร์เรย์ (วิเคราะห์) 
 ก. ขยันหมั่นเพียร   ข. ทะเยอทะยาน 
 ค. ใฝ่เรียนรู้    ง. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค   
   
29. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นในบทความนี้ (วิเคราะห์) 
 ก. เบ็ตต์ แคลร์ แมคเมอร์เรย์ เด็กสาวเจ้าอารมณ์และหัวท่ือ คงไม่เคยคิดฝันว่าจะประสบ
ความสำเร็จ 
 ข. ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เธอได้ทำงานเป็นเลขนุการในสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง 
 ค. เบ็ตต์ แคลร์ แมคเมอร์เรย์ต้องถูกอัปเปหิจากโรงเรียนเมื่อมีอายุได้ 17 ปี 
 ง. ไอบีเอ็มเปิดตัวเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าท่ีมาพร้อมกับแถบลบคำผิด  
 
30. เบ็ตต์ แคลร์ แมคเมอร์เรย์ สามารถเป็นบุคคลตัวอย่างกับคนรุ่นหลังได้หรือไม่ (ประเมินค่า) 
 ก. ได้ เพราะแมคเมอร์เรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้อะไรก็ต้องได้ 

https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_19379
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 ข. ได้ เพราะแมคเมอร์เรย์มีความมานะไม่ย้อท้อท่ีจะสานฝันของตนให้เป็นจริง 

ค. ไม่ได้ เพราะแมคเมอร์เรย์ไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ซึ่งมันดีอยู่แล้วไม่ต้องหาเพิ่ม 
 ง. ไม่ได้ เพราะแมคเมอร์เรย์บริหารเวลาไม่เป็น เสียเวลาทำลิควิดหลายปีเกินไปควรเอาไปทำ
อย่างอื่น     

ตอนที่ 4 การอ่านบทร้อยกรองอย่างมีวิจารณญาณ 
 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 31 – 35 
 
  เป็นขุนพลคนกล้าบ้าอำนาจ เป็นอำมาตย์มาดหมายกิจทรัพย์สิน 

ไม่มีแล้วคุณธรรมค้ำแผ่นดิน  ทุกคนด้ินแดดับกลับเป็นมาร 
โอ้เวลาพาไปไม่กลัวลม   มีช่ือเสียงส่ังสมฟังห้าวหาญ 
แม้จะหมดส้ินหายไปตามกาล  ส้ินลมปราณหายไปในสายลม 
แม้ช่ือเสียงหาได้ในโลกนี้   แต่ความดีต้องคู่ไปให้เหมาะสม 
ช่ือเสียงหายมีความดีให้ช่ืนชม  ต้องนิยมทำความดีคู่กันไป 

ธีรวัฒน์ เวชกามา 
 
31. บทร้อยกรองนี้มีใจความสำคัญเดียวกับบทร้อยกรองใด (สังเคราะห์) 
    ก. พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลง 

โททนต์เสน่งคง     สำคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย     มลายส้ินท้ังอินทรี 
สถิตท่ัวแต่ช่ัวด ี    ประดับไว้ในโลกา 

     ข. เกินกล้ำวางอำนาจ จะพิฆาตอำนาจหาย 
ชอบธรรมถูกทำลาย    ถูกท้ายทายความศรัทธา 
ยิ่งเชิดตนเลิศล้ำ        ยิ่งกระทำยิ่งช่ัวช้า 
ยิ่งทะนงหลงอัตตา      ยิ่งเส่ือมค่าสามานย์ตน 

ค. อำนาจคมบาดใจ ใจวูบไหวในบาดคม 
พิษแผ่แต่สาสม   เสพติดพิษเสียติดพัน 
เสพติดคิดสืบต่อ        เคยเหี่ยวห่อก็หฤหรรษ์ 
เคยยอมหลังค้อมยัน    หน้าเชิดขานรับการค้อม 

      ง. รู้ผิดชอบช่ัวดี  อัญมณีธรรมีสิน 
ชำระล้างราคิน   ขัดเกลาใจใสสวยจำ 
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อารมณ์รมย์ฤดี   ใจเปรมปรีด์ิสติล้ำ 
ชุ่มช่ืนระรื่นฉ่ำ   เอิบอิ่มเอมเขษมไอ     

 
 
32. เป็นขุนพลคนกล้าบ้าอำนาจ  เป็นอำมาตย์มาดหมายกิจทรัพย์สิน 
ไม่มีแล้วคุณธรรมค้ำแผ่นดิน  ทุกคนด้ินแดดับกลับเป็นมาร 
  ข้อใดเป็นน้ำเสียงในบทร้อยกรองข้างต้นนี้ (วิเคราะห์) 
 ก. เศร้าโศก  ข. สลดหดหู ่           ค. เสียดสี ง. เยาะเย้ย 
   
33. ร้อยกรองบทนี้ไม่สะท้อนคุณค่าในด้านใด (ประเมินค่า) 
 ก. ข้อคิดในการดำเนินชีวิต  ข. การใช้คำวรรณศิลป ์
 ค. สะท้อนสังคม    ง. ให้คติธรรม     
34. หากนักเรียนปฏิบัติตารมจุดมุ่งหมายของบทร้อยกรองนี้ได้ จะเกิดผลดีกับนักเรียนหรือไม่ 
 ก. เกิดผลดี เพราะ ถ้าเราเป็นคนดีเด๋ียวชื่อเสียงและอำนาจก็จะเข้ามาเอง 
 ข. เกิดผลดี เพราะ ถ้าเราทำดีตลอดคนก็จะสามารถจดจำเราได้แม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วก็ตาม 
 ค. ไม่เกิดผลใดๆ เพราะ ทำดีทำยากไม่ค่อยมีคนจดจำ การมีช่ือเสียงและอำนาจเท่านั้นดีท่ีสุด 
 ง. ไม่เกิดผลใดๆ เพราะ ในสังคมปัจจุบันการมีช่ือเสียงและอำนาจจะทำให้อยู่ในสังคมนี้ได้
มากกว่า   
 
35. ใครสามารถนำบทร้อยกรองนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (การนำไปใช้) 
 ก. นักการเมือง           ข. นักเรียน           ค. ประชาชนท่ัวไป   ง. มนุษย์ทุกคน
   
   
อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 36 – 40 

เลาะเลาะลัดริมทางคลำข้างหน้า    ไร้ดวงตาแฝงนิยามความมุ่งมั่น 
           ผจญทุกข์ขมข่ืนของคืนวัน                              เขาบากบั่นไม่ยอมแพ้แม้สุดทาง 

เมื่อสวรรค์พอใจให้ท่ีเกิด                   จึงกำเนิดรอยกรรมท่ีเคยสร้าง 
          กรรมกงเกวียนเวียนย้อนแต่ก่อนปาง               ประทับกลางหน้าท่ีของชีวิต 

ไม่เคยเห็นไม้ดอกท่ีออกสี                  ไหนก้อนเมฆแผ่คล่ีคลุมฟ้าปิด 
          ไหนลำแดดแผดจ้าแสงอาทิตย์                         ไหนล่ะสิทธิ์เป็นอย่างไรใครบอกที 

ไหนว่าเท่าเทียมกันทุกช้ันชีพ            แต่ละช้ันตันตีบล้วนกดข่ี 
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          ลืมส่ังสมลืมเดินตามความพอดี                        ชอบเศรษฐีจนยาจกรกแผ่นดิน 

โลกของข้ามืดมิดสนิทนัก                 ไม่รู้จักเหล่ียมร้ายใดท้ังส้ิน 
          ไม่เคยพบแสงสีท้ังชีวิน                                    เคยแต่กินน้ำออกใต้ศอกใคร 

เมืองสังคมมืดดำใครกำหนด             ข้าล้ิมรสทุกข์ระกำยังจำได้ 
          แม้สายตามืดบอดตลอดไป                               แต่หัวใจสว่างกว่ากลางวัน 

ธนบินทร์ ใจอัตร ท่ีมา https:/ /tanabad.blogspot.com/2012/01/ 
 

36. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับร้อยกรองนี้ (ความเข้าใจ) 
 ก. ชายตาบอดไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค 
 ข. ชายตาบอดเช่ือว่าส่วนหนึ่งท่ีทำให้ตาบอดเป็นเพราะเวรกรรม 
 ค. ชายตาบอดไม่อยากเห็นส่ิงเลวร้ายบนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้ว 
 ง. แม้ว่าดวงตาจะมืดบอดแต่จิตใจยังใสสะอาด   
   
37. วรรคใดท่ีแสดงให้เห็นว่าชายตาบอดรู้สึก “ขุ่นเคืองคับข้องใจ” (วิเคราะห์) 
 ก. เมื่อสวรรค์พอใจให้ท่ีเกิด                  จึงกำเนิดรอยกรรมท่ีเคยสร้าง 
 ข. ไม่เคยเห็นไม้ดอกท่ีออกสี                 ไหนก้อนเมฆแผ่คล่ีคลุมฟ้าปิด 
 ค. ไหนว่าเท่าเทียมกันทุกช้ันชีพ           แต่ละช้ันตันตีบล้วนกดข่ี 
 ง. โลกของข้ามืดมิดสนิทนัก                ไม่รู้จักเหล่ียมร้ายใดท้ังส้ิน   
  
38. คนท่ีกำลังท้อแท้ในชีวิตสามารถนำบทร้อยกรองนี้ในวรรคใดไปปรับใช้ได้ (การนำไปใช้) 
 ก. เลาะเลาะลัดริมทางคลำข้างหน้า   ไร้ดวงตาแฝงนิยามความมุ่งมั่น 
ผจญทุกข์ขมข่ืนของคืนวัน                              เขาบากบั่นไม่ยอมแพ้แม้สุดทาง 
 ข. เมื่อสวรรค์พอใจให้ท่ีเกิด                  จึงกำเนิดรอยกรรมท่ีเคยสร้าง 
กรรมกงเกวียนเวียนย้อนแต่ก่อนปาง               ประทับกลางหน้าท่ีของชีวิต 
          ค. โลกของข้ามืดมิดสนิทนัก                ไม่รู้จักเหล่ียมร้ายใดท้ังส้ิน 
ไม่เคยพบแสงสีท้ังชีวิน                                    เคยแต่กินน้ำออกใต้ศอกใคร 
          ง. เมืองสังคมมืดดำใครกำหนด            ข้าล้ิมรสทุกข์ระกำยังจำได้ 
แม้สายตามืดบอดตลอดไป                               แต่หัวใจสว่างกว่ากลางวัน   
  
39. บทร้อยกรองข้างต้นนี้ควรต้ังช่ือว่าอย่างไรจึงจะสามารถบอกแนวคิดของเรื่องนี้ได้ (สังเคราะห์) 
 ก. ชีวิตต้องสู้              ข. เหตุเพราะกรรม 
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 ค. ตาบอดขอความยุติธรรม           ง. ในดวงตามืดบอดฉันเห็น  
   
40. ใครแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมและดีท่ีสุดหลังจากอ่านบทร้อยกรองข้างต้นจบ (ประเมินค่า) 

ก. เวฟทดลองหลับตาแล้วลองทำส่ิงต่างๆจะได้เข้าใจคนตาบอดมากขึ้นและจะได้ฝึกความ
อดทนมากขึ้น 

ข. วุ้นยึดคนตาบอดเป็นแบบอย่างเพราะแม้ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์แต่เขาไม่เคยยอมแพ้ และ
อดทนต่อสู้กับทุกๆอย่าง 

ค. หวานคิดว่าถ้าตัวเองเจอคนตาบอดจะช่วยเหลือเขาทุกๆอย่างเพราะหวานสงสารเขา
เหล่านั้นมากและต้องช่วยเหลือ 

ง. แหวนพยายามเรียกสิทธิเพื่อคนตาบอด โดยให้เขาเท่าเทียมคนอื่น และปลุกระดมให้คนใน
ครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน     
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

คำช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยเขียนเครื่องหมาย √ 

ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของตนเองเพียงช่องเดียว 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมากขึ้น 

     

1.2 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์
ต่อครูผู้สอน 

     

1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

     

1.4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทำให้ผลการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

     

1.6 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประโยชน์
ต่อนักเรียน 

     

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

     

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นขั้นตอนการสอนท่ีมีระบบชัดเจน 

     

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R สามารถทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

     

2.5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

     

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณได้ 

     

2.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 

     

2.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีมีประโยชน์ สามารถ
นำไปใช้สอนกับการอ่านประเภทอื่นได้ 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

 
 

ตารางท่ี 17 ผลการพิจารณาความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารสอนอ่านแบบ SQ4R ของครูผู้สอน 

ข้อที่ 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินคุณภาพของแบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติการสอน 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  

ตารางท่ี 18 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสังเกตความสามารถของครูผู้สอนท่ีในการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้านการเตรียมการสอน      
1. ครูผู้สอนมีความพร้อมในการสอน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. ครูผู้สอนนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ครูผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้หรือตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

5. ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนอย่างท่ัวถึง 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
6. ครูผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

8. ครูผู้สอนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุก
ขั้นตอนท้ังกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมรวบยอด 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
1. ครูผู้สอนมีการนำเข้าสู่บทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R ดังนี้ 
   2.1 ข้ันสำรวจ (Survey - S)  

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

   2.2 ข้ันต้ังคำถาม (Question - Q)  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
   2.3 ข้ันอ่านอย่างละเอียด (Read - R)  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
   2.4 ข้ันจดบันทึก (Record - R)  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
   2.5 ข้ันสรุปใจความสำคัญ (Recite - R)  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
   2.6 ข้ันทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นและประเมินค่า (Reflect - R) 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

ตารางท่ี 19 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนด้านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านที่ 1 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1. การสร้างชุมชนทางวิชาชีพมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R 
1. ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนอย่างไร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ครูผู้สอนจัดการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R หรือไม่ อย่างไร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร 
ขั้นที่ 1 ข้ันสำรวจ (Survey – S) 
ขั้นที่ 2 ข้ันต้ังคำถาม (Question – Q) 
ขั้นที่ 3 ข้ันอ่านอย่างละเอียด (Read - R) 
ขั้นที่ 4 ข้ันจดบันทึก (Record – R) 
ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปใจความสำคัญ (Recite - R) 
ขั้นท่ี 6 ขั้นทบทวน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินค่า (Reflect - R) 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. แนวทาง/วิธีแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์ 

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ตารางท่ี 20 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 



 209 
  

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากสื่อออนไลน์  

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ตารางท่ี 21 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากส่ือออนไลน์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
1. สาระสำคัญ 
   1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

   1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. เนื้อหา 
    3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    3.4 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
    4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. การวัดและการประเมินผล ผลการเรียนรู้ 
    6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

    6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน  
เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
ตารางท่ี 22 ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 

เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 -1 +1 +1 1 0.33 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 -1 +1 +1 1 0.33 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 0 +1 +1 2 0.67 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
 13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 0 +1 +1 1 0.67 
16 0 +1 +1 1 0.67 
17 -1 +1 +1 1 0.33 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
23 +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

24 +1 +1 +1 3 1.00 
25 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 +1 +1 3 1.00 
27 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 +1 +1 3 1.00 
29 +1 +1 +1 3 1.00 
30 0 +1 +1 2 0.67 
31 -1 +1 +1 1 0.33 
32 -1 +1 +1 1 0.33 
33 +1 +1 +1 3 1.00 
34 +1 +1 +1 3 1.00 
35 0 +1 +1 1 0.67 
36 +1 +1 +1 3 1.00 
37 +1 +1 +1 3 1.00 
38 +1 +1 +1 3 1.00 
39 +1 +1 +1 3 1.00 
40 0 +1 +1 2 0.67 
41 -1 +1 +1 1 0.33 
42 +1 +1 +1 3 1.00 
43 +1 +1 +1 3 1.00 
44 +1 +1 +1 3 1.00 
45 0 +1 +1 2 0.67 
46 0 +1 +1 1 0.67 
47 -1 +1 +1 1 0.33 
48 +1 +1 +1 3 1.00 
49 +1 +1 +1 3 1.00 
50 +1 +1 +1 3 1.00 
51 +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

52 +1 +1 +1 3 1.00 
53 +1 +1 +1 3 1.00 
54 +1 +1 +1 3 1.00 
55 -1 +1 +1 1 0.33 
56 +1 +1 +1 3 1.00 
57 +1 +1 +1 3 1.00 
58 0 +1 +1 2 0.67 
59 0 +1 +1 2 0.67 
60 +1 +1 +1 3 1.00 
61 +1 +1 +1 3 1.00 
62 +1 +1 +1 3 1.00 
63 +1 +1 +1 3 1.00 
64 0 +1 +1 2 0.67 
65 +1 +1 +1 3 1.00 
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การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน  
เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ตารางท่ี 23 ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 -1 +1 +1 1 0.33 
2 0 +1 +1 2 0.67 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 -1 +1 +1 1 0.33 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 0 +1 +1 1 0.67 
12 0 +1 +1 1 0.67 
 13 0 +1 +1 2 0.67 
14 0 +1 +1 1 0.67 
15 0 +1 +1 1 0.67 
16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 0 +1 +1 1 0.67 
22 -1 +1 +1 1 0.33 
23 0 +1 +1 1 0.67 



 226 
  

ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

24 0 +1 +1 1 0.67 
25 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 +1 +1 3 1.00 
27 0 +1 +1 1 0.67 
28 +1 +1 +1 3 1.00 
29 0 +1 +1 1 0.67 
30 +1 +1 +1 3 1.00 
31 +1 +1 +1 3 1.00 
32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 +1 1 1.00 
34 +1 +1 +1 3 1.00 
35 -1 +1 +1 1 0.33 
36 +1 +1 +1 3 1.00 
37 +1 +1 +1 3 1.00 
38 +1 +1 +1 3 1.00 
39 +1 +1 +1 3 1.00 
40 +1 +1 +1 3 1.00 
41 +1 +1 +1 3 1.00 
42 -1 +1 +1 1 0.33 
43 +1 +1 +1 3 1.00 
44 -1 +1 +1 1 0.33 
45 +1 +1 +1 3 1.00 
46 +1 +1 +1 3 1.00 
47 +1 +1 +1 1 1.00 
48 +1 +1 +1 3 1.00 
49 +1 +1 +1 3 1.00 
50 0 +1 +1 1 0.67 
51 +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

52 +1 +1 +1 3 1.00 
53 0 +1 +1 1 0.67 
54 0 +1 +1 1 0.67 
55 +1 +1 +1 3 1.00 
56 +1 +1 +1 3 1.00 
57 +1 +1 +1 3 1.00 
58 -1 +1 +1 1 0.33 
59 +1 +1 +1 3 1.00 
60 +1 +1 +1 3 1.00 
61 +1 +1 +1 3 1.00 
62 +1 +1 +1 3 1.00 
63 +1 +1 +1 3 1.00 
64 +1 +1 +1 3 1.00 
65 +1 +1 +1 3 1.00 
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การประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

 

ตารางที่ 24 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

1.2 การสร้ าง ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพมี
ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

1.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

1.4 การสร้ าง ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพมี
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

1.5 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทำให้ผลการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

1.6 การสร้ าง ชุมชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพมี
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 
2.1 ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R เป็นขั้นตอนการสอนท่ีมีระบบชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R สามารถทำให้นักเรียนอ่านอย่างเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2.5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณได้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีมีประโยชน์ สามารถ
นำไปใช้สอนกับการอ่านประเภทอื่นได้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 230 
  

การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 

หมายเหตุ 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
IOC 

1 0.81 0.2403 1.00 * ตัดท้ิง 
2 0.71 0.2636 1.00 ใช้ได้ 
3 0.95 0.2096 1.00 * ตัดท้ิง 
4 0.76 0.5667 1.00 ใช้ได้ 
5 0.52 0.4251 0.33 * ตัดท้ิง 
6 0.76 0.3879 1.00 ใช้ได้ 
7 0.29 -0.1238 0.33 * ตัดท้ิง 
8 0.57 0.2325 1.00 ใช้ได้ 
9 0.52 0.3300 1.00 ใช้ได้ 
10 0.33 0.4022 1.00 ใช้ได้ 
11 0.76 0.2774 0.67 ใช้ได้ 
12 0.71 0.3573 1.00 ใช้ได้ 
 13 0.86 0.3899 1.00 * ตัดท้ิง 
14 0.67 0.3854 1.00 ใช้ได้ 
15 0.62 0.2035 0.67 ใช้ได้ 
16 0.43 0.4621 0.67 ใช้ได้ 
17 0.67 0.0878 0.33 * ตัดท้ิง 
18 0.71 0.3887 1.00 ใช้ได้ 
19 0.67 0.5885 1.00 ใช้ได้ 
20 0.52 0.4346 1.00 ใช้ได้ 
21 0.76 0.5105 1.00 ใช้ได้ 
22 0.24 -0.3720 1.00 * ตัดท้ิง 
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ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 

หมายเหตุ 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
IOC 

23 0.33 0.2621 1.00 ใช้ได้ 
24 0.52 0.3111 1.00 ใช้ได้ 
25 0.76 0.3215 1.00 ใช้ได้ 
26 0.52 0.4538 1.00 ใช้ได้ 
27 0.62 0.3292 1.00 ใช้ได้ 
28 0.38 0.4991 1.00 ใช้ได้ 
29 0.76 0.3436 1.00 ใช้ได้ 
30 0.43 -0.0659 0.67 * ตัดท้ิง 
31 0.29 0.3468 0.33 * ตัดท้ิง 
32 0.57 0.0916 0.33 * ตัดท้ิง 
33 0.43 0.3946 1.00 ใช้ได้ 
34 0.48 0.3553 1.00 ใช้ได้ 
35 0.52 0.4538 0.67 ใช้ได้ 
36 0.38 0.2356 1.00 ใช้ได้ 
37 0.52 0.2734 1.00 ใช้ได้ 
38 0.67 0.4156 1.00 ใช้ได้ 
39 0.81 0.3955 1.00 * ตัดท้ิง 
40 0.76 0.5218 0.67 ใช้ได้ 
41 0.76 0.3657 0.33 * ตัดท้ิง 
42 0.76 0.2226 1.00 ใช้ได้ 
43 0.62 0.0983 1.00 * ตัดท้ิง 
44 0.52 0.4729 1.00 ใช้ได้ 
45 0.57 0.3946 0.67 ใช้ได้ 
46 0.71 0.4517 0.67 ใช้ได้ 
47 0.57 -0.1392 0.33 * ตัดท้ิง 
48 0.48 0.5468 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 
หมายเหตุ 

 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

49 0.62 0.3584 1.00 ใช้ได้ 
50 0.19 0.1771 1.00 * ตัดท้ิง 
51 0.57 0.4042 1.00 ใช้ได้ 
52 0.29 -0.0029 1.00 * ตัดท้ิง 
53 0.48 0.2327 1.00 ใช้ได้ 
54 0.43 0.3276 1.00 ใช้ได้ 
55 0.52 0.1146 .33 * ตัดท้ิง 
56 0.43 0.2515 1.00 ใช้ได้ 
57 0.43 0.1103 1.00 * ตัดท้ิง 
58 0.67 0.6090 0.67 ใช้ได้ 
59 0.57 0.4911 0.67 ใช้ได้ 
60 0.71 0.2843 1.00 ใช้ได้ 
61 0.67 0.0292 1.00 * ตัดท้ิง 
62 0.57 0.2799 1.00 ใช้ได้ 
63 0.67 0.4156 1.00 ใช้ได้ 
64 0.71 0.4940 0.67 ใช้ได้ 
65 0.52 0.2828 1.00 ใช้ได้ 
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การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ตารางท่ี 26 ผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 

หมายเหตุ 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
IOC 

1 0.39 -0.0453 0.33 * ตัดท้ิง 
2 0.78 0.1574 0.67 * ตัดท้ิง 
3 0.50 0.0224 1.00 * ตัดท้ิง 
4 0.56 0.4202 1.00 ใช้ได้ 
5 0.39 0.3541 1.00 ใช้ได้ 
6 0.22 -0.1368 1.00 * ตัดท้ิง 
7 0.17 0.3456 1.00 * ตัดท้ิง 
8 0.56 0.3366 1.00 ใช้ได้ 
9 0.56 0.0531 0.33 * ตัดท้ิง 
10 0.78 0.4096 1.00 ใช้ได้ 
11 0.67 0.3754 0.67 ใช้ได้ 
12 0.33 0.3852 0.67 ใช้ได้ 
 13 0.67 0.5030 0.67 ใช้ได้ 
14 0.61 0.3102 0.67 ใช้ได้ 
15 0.56 0.3923 0.67 ใช้ได้ 
16 0.56 0.3182 1.00 ใช้ได้ 
17 0.22 -0.2537 1.00 * ตัดท้ิง 
18 0.50 -0.4179 1.00 * ตัดท้ิง 
19 0.78 0.2447 1.00 ใช้ได้ 
20 0.61 0.2258 1.00 ใช้ได้ 
21 0.44 0.3768 0.67 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 

หมายเหตุ 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
IOC 

22 0.56 0.0712 0.33 * ตัดท้ิง 
23 0.33 0.4931 0.67 ใช้ได้ 
24 0.44 0.3675 0.67 ใช้ได้ 
25 0.44 0.5921 1.00 ใช้ได้ 
26 0.33 0.2105 1.00 ใช้ได้ 
27 0.39 0.5347 0.67 ใช้ได้ 
28 0.33 0.6617 1.00 ใช้ได้ 
29 0.50 0.6192 0.67 ใช้ได้ 
30 0.61 -0.0422 1.00 * ตัดท้ิง 
31 0.39 0.3825 1.00 ใช้ได้ 
32 0.28 0.6341 1.00 ใช้ได้ 
33 0.67 0.4833 1.00 ใช้ได้ 
34 0.39 0.4774 1.00 ใช้ได้ 
35 0.56 0.1257 0.33 * ตัดท้ิง 
36 0.28 0.3341 1.00 ใช้ได้ 
37 0.44 0.4326 1.00 ใช้ได้ 
38 0.56 0.5984 1.00 ใช้ได้ 
39 0.56 0.3552 1.00 ใช้ได้ 
40 0.50 0.4789 1.00 ใช้ได้ 
41 0.44 0.5356 1.00 ใช้ได้ 
42 0.50 0.6381 0.33 * ตัดท้ิง 
43 0.50 0.4140 1.00 ใช้ได้ 
44 0.61 0.5667 0.33 * ตัดท้ิง 
45 0.39 0.5635 1.00 ใช้ได้ 
46 0.44 0.4980 1.00 ใช้ได้ 
47 0.28 0.6236 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

คุณภาพข้อสอบ 
หมายเหตุ 

 
ค่าความยาก

ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

48 0.56 0.5701 1.00 ใช้ได้ 
49 0.72 0.5057 1.00 ใช้ได้ 
50 0.39 0.4109 0.67 ใช้ได้ 
51 0.28 0.7075 1.00 ใช้ได้ 
52 0.39 0.4869 1.00 ใช้ได้ 
53 0.56 0.4481 0.67 ใช้ได้ 
54 0.39 0.3353 0.67 ใช้ได้ 
55 0.39 0.4298 1.00 ใช้ได้ 
56 0.39 0.0465 1.00 * ตัดท้ิง 
57 0.44 0.3028 1.00 ใช้ได้ 
58 0.50 0.0583 0.33 * ตัดท้ิง 
59 0.44 0.6015 1.00 ใช้ได้ 
60 0.39 0.4965 1.00 ใช้ได้ 
61 0.50 0.2577 1.00 ใช้ได้ 
62 0.56 0.4762 1.00 ใช้ได้ 
63 0.39 0.4584 1.00 ใช้ได้ 
64 0.28 0.5611 1.00 ใช้ได้ 
65 0.56 0.6173 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบ 
SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

 
ตารางท่ี 27 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

คนที่ 
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 

(40 คะแนน) 
ร้อยละ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75) 
1 33 82.5 
2 31 77.5 
3 31 77.5 
4 30 75 
5 30 75 
6 30 75 
7 31 77.5 
8 34 85 
9 30 75 
10 30 75 
11 30 75 
12 33 82.5 
13 30 75 
14 31 77.5 
15 32 80 
16 33 82.5 
17 37 92.5 
18 30 75 
19 30 75 
20 30 75 
21 36 90 
22 30 75 
23 30 75 



 238 
  

24 37 92.5 
ค่าเฉล่ีย 31.63 

S.D. 2.30 
ร้อยละ 

(เกณฑ์ 75) 
79.07 
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ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบ 
SQ4R  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

 
ตารางท่ี 28 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

คนที่ 
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 

(40 คะแนน) 
ร้อยละ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75) 
1 32 80 
2 34 85 
3 33 82.5 
4 33 82.5 
5 31 77.5 
6 31 77.5 
7 30 75 
8 35 87.5 
9 30 75 
10 37 92.5 
11 32 80 
12 35 87.5 
13 30 75 
14 34 85 
15 32 80 
16 37 92.5 
17 31 77.5 
18 33 82.5 
19 33 82.5 
20 33 82.5 
21 34 85 
22 37 92.5 
23 32 80 
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24 31 77.5 
25 32 80 
26 32 80 
27 32 80 
28 34 85 
29 30 75 

ค่าเฉล่ีย 32.76 
S.D. 2.05 

ร้อยละ 
(เกณฑ์ 75) 

81.90 
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ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบ 
SQ4R  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

 
ตารางท่ี 29 ผลความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 

คนที่ 
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 

(40 คะแนน) 
ร้อยละ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75) 
1 31 77.5 
2 32 80 
3 30 75 
4 31 77.5 
5 31 77.5 
6 30 75 
7 31 77.5 
8 30 75 
9 32 80 
10 32 80 
11 38 95 
12 34 85 
13 32 80 
14 37 92.5 
15 34 85 
16 35 87.5 
17 34 85 
18 34 85 
19 34 85 
20 33 82.5 
21 36 90 
22 31 77.5 
23 31 77.5 
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24 34 85 
25 31 77.5 

ค่าเฉล่ีย 32.88 
S.D. 2.11 

ร้อยละ (เกณฑ์ 75) 82.20 
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ภาคผนวก จ 

- ตารางการอบรม 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
- ภาพกิจกรรมระยะที่ 1  

การสร้างเครือข่ายการและเปลี่ยนการเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R 

- ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
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ตารางการอบรม 
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 1 
การสร้างเครือข่ายการและเปลี่ยนการเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

สอนอ่านแบบ SQ4R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 คณะครูลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม 

 
ภาพท่ี 5 คณะครูเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2 

การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 1  
ครูผู้สอนคนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3    เรื่อง การอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 2) 
สอนวันท่ี 26  สิงหาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2 
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 2  
ครูผู้สอนคนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5    เรื่อง การอ่านข่าวจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 2) 
สอนวันท่ี 2  กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 

 
ภาพท่ี 9 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 



 249 
  

ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 3 
ครูผู้สอนคนท่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8 เรื่อง การอ่านร้อยกรองจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 1) 
สอนวันท่ี 11  กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 

 
ภาพท่ี 11 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 1 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 1  
ครูผู้สอนคนท่ี 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 เรื่อง การอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 1) 
สอนวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 

 
ภาพท่ี 12 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 

 
ภาพท่ี 13 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 2  
ครูผู้สอนคนท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5  เรื่อง การอ่านข่าวจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 2) 
สอนวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 

 
ภาพท่ี 15 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 3  
ครูผู้สอนคนท่ี 2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  9 เรื่อง การอ่านร้อยกรองจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 2) 
สอนวันท่ี 3  กันยายน  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 

 
ภาพท่ี 17 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 2 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 1  
ครูผู้สอนคนท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2  เรื่อง การอ่านนิทานจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 1) 
สอนวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 

 
ภาพท่ี 19 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 1 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่  2  
ครูผู้สอนคนท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6 เรื่อง การอ่านบทความจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 1) 
สอนวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 

 
ภาพท่ี 21 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 2 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 
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ภาพกิจกรรมระยะที่ 2  
การดำเนินการทดลองและนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  

 
การนิเทศและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 3  
ครูผู้สอนคนท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8 เรื่อง การอ่านร้อยกรองจากส่ือออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (ช่ัวโมงท่ี 1) 
สอนวันท่ี 3 กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 การจัดการเรียนการสอนในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 

 
ภาพท่ี 23 การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการนิเทศครั้งท่ี 3 ของครูผู้สอนคนท่ี 3 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจรุงจิต จำปานิล 
วัน เดือน ปี เกิด 8 สิงหาคม 2533 
สถานที่เกิด ประจวบคีรีขันธ์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2559 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 37/3 หมู ่4 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140   
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