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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค sq3r ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
2)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค sq3r ของนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ  านวน 1 ห้อง 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคsq3r 

ผลการวจิยัพบวา่   
1) นกัเรียนมีความสามารถอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค sq3r โดยคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.45   

2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค sq3r สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
เทคนิคsq3r ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, s.d. 
= 0.20)  
ค าส าคญั: การพฒันาชุดกิจกรรม, การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ, เทคนิคsq3r 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this experimental study were to 1) to develop the third-grade primary 
school students’ using activity package english reading comprehension activity package using 
sq3r reading technique, 2) to examine the students’ achievement of learning and english reading 
comprehension, and 3) to examine the students’ satisfaction toward english reading 
comprehension activity package using sq3r reading technique. the researcher collected data from 
the sample of the third-grade primary school students with one classroom consisting of  
22 students in the second semester of the academic year 2017 at anuban tessaban omnoi 2 school 
by using purposive sampling. the instrument of this study consists of 1) english reading 
comprehension activity package using sq3r reading technique, 2) testing form for measuring the 
achievement of english reading comprehension, and 3) questionnaire of students’ satisfaction 
toward the use of english reading comprehension activity package using sq3r reading technique. 

the results of this study showed that: 
1)  21 of 22 students or 95.45 % of students had english-reading ability above 80% with  

the use of english reading comprehension activity package using sq3r reading technique 
2)  students’ achievement of learning english reading  comprehension  activity package 

using sq3r reading technique in post-testing was higher than pre-testing at the level of statistical 
significance .05 

3)  the third-grade primary school students’ satisfaction toward english reading 
comprehension activity package using sq3r reading technique was overall at the highest level  
( X = 4.65, s.d. = 0.20). 
keywords:  activity package development, english reading comprehension, and sq3r reading 
technique. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญของปัญหาการวจัิย 

แนวทางในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  
ในมาตรา 42 ถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผูเ้รียนให้เรียนรู้ด้วย 
สมอง ดว้ยกาย และดว้ยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผา่นกระบวนการคิดดว้ยตนเองมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน เน้นการปฏิบติัจริง สามารถท างานเป็นทีมได ้(สมศกัด์ิ, 2543) พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 
มาตรา 22 ก าหนดไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ก าหนดหลกัการ ขอ้ 3 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ “ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดย ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 น้ีเองท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึน และ
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัก็เป็นประเด็นส าคญัประเด็นหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (วภิาภรณ์, 2543) 

ในประเทศไทยไดก้ าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้ง
เรียน โดยถูกบรรจุอยู่ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงไดรั้บการ
จดัล าดบัความส าคญัในกลุ่มท่ี 2 การท่ีนกัเรียนจะเรียนภาษาองักฤษไดดี้นั้น ตอ้งอาศยัการฝึกฝน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน จากทกัษะท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทกัษะดา้น
การอ่าน ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ การรับรู้
ข่าวสารและการเรียนรู้ในทุกกลุ่มวิชา การมีทกัษะดา้นการอ่านท่ีดีจะช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียน
วิชาต่างๆไดดี้ ดงันั้นการพฒันาทกัษะการอ่านให้กบันกัเรียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของ (ส าลี รักสุทธี, น.12) ท่ีกล่าววา่ การอ่านจะช่วยให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนไดดี้ข้ึน และยงั
ส่งผลต่อการฟัง การพูด การเขียน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาความรู้ ความคิด การแกปั้ญหา การพฒันา
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บุคลิกภาพและการปรับตวัในสังคมได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของโจน เอ็ม ฮาเวลล ์
(Harwell, p.193) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทางด้านวิชาการท่ีส าคญัท่ีสุดและยงัเป็น
พื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ในทกัษะอ่ืนๆ ถา้บุคคลไม่สามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โอกาสท่ี
จะเกิดความส าเร็จและสนองความตอ้งการในชีวิตย่อมจะน้อยลง ทกัษะการอ่านจึงเป็นหน่ึงในส่ี
ทกัษะทางภาษาท่ีผูเ้รียนทัว่ไปรวมไปถึงเด็กพิเศษควรไดรั้บการฝึกฝน 

จากความเช่ือการเรียนรู้โดยมีโครงสร้างถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ลกัษณะของชุดกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพบค าตอบดว้ยตนเอง 
ซ่ึงน าหลักการท่ีว่า  เม่ือมนุษย์ท าส่ิงใดแล้วจะต้องการความส าเร็จและต้องการทราบผลทนัที  
ชุดกิจกรรมจะจดัเน้ือหาให้เป็นระบบซ่ึงก็เขา้หลักการของพุทธิพิสัย (Cognitive) ท่ีว่าการจดั
บทเรียนโดยมีโครงสร้าง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในเร่ืองอย่างต่อเน่ือง
ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ชุดกิจกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซ่ึงคลา้ย
หลกัการของ Ausubel ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนและลงทา้ยดว้ยการ
ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) นอกจากนั้นกิจกรรมของการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery) มุ่งเน้น
กิจกรรมในเร่ือง ศูนยก์ารเรียนซ่ึงเป็นการวางแผนของแต่ละบุคคล ซ่ึงศูนย์การเรียนนั้นก็มีชุด
กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดักิจกรรมศูนย ์

ชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงผูส้อนสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางในการสอน 
เพราะเป็นจดัประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชส่ื้อหลายอยา่งประกอบกนั ครูผูส้อนควรมีการจดั
กระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา ชุดกิจกรรมจึงมี
ส่วนช่วยในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งการฝึกทกัษะทางภาษา และฝึกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ การสร้าง
แรงจูงใจและกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน ชุดกิจกรรมนบัเป็นส่ือกิจกรรมการเรียนจดัท าข้ึนเพื่อ
สนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นส่ือนวตักรรมท่ีควร
น ามาเป็นส่ือการเรียนการสอน เพราะในชุดกิจกรรมฝึกมีส่วนประกอบท่ีหลากหลาย พฒันา
ความสามารถการใชภ้าษา มีล าดบัขั้นตอน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ, 2544) 

ชุดกิจกรรมจะน ามาใชไ้ดป้ระสบความส าเร็จ จ าเป็นจะตอ้งใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ส าหรับ
การอ่าน คือ เทคนิคการอ่าน แบบ SQ3R  ซ่ึง ฟรานซีส พี โรบินสัน (Robinson, 1961) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการอ่าน มหาวิทยาลยัโอไฮโอ ไดเ้สนอยุทธวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไวว้า่ สามารถช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดจ าไดดี้และทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการอ่านอยู ่5 ขั้นตอน คือ การอ่านอยา่งคร่าว ๆ โดย ส ารวจหาใจความ
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ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน (Survey = S) แลว้ตั้งค  าถามโดยเปล่ียนจากใจความส าคญัของเร่ืองให้เป็น
ค าถาม (Question = Q) จากนั้นให้นกัเรียนไดอ่้านเพื่อหาค าตอบ (Read= R1) และนกัเรียนเล่าเร่ือง
จากค าตอบโดยใชภ้าษาของตนเอง (Recite = R2) ขั้นสุดทา้ยนกัเรียนทบทวนขอ้คิดหรือขอ้ประเด็น
ส าคญั ๆ (Review = R3)  และ เอมอร  เนียมนอ้ย  (2551)  ไดเ้สนอวิธีการสอนอ่าน  ตามหลกัการ
ของ ฟรานซิส พี โรบินสัน วา่เป็นวิธีการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ผูอ่้านสามารถจบัใจความไดดี้ และ
ยงัช่วยให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองจากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็ว และ
จดจ าเร่ือง ตลอดจนสามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จดัเป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา สังกดัเทศบาลนครออ้มน้อย องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดด้ าเนินการตามนโยบายตามแผนการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน พฒันาเด็กเยาวชนไทยใน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกา้วเขา้สู่สังคมของ
ประชาคมอาเซียน ท าใหส้ถานศึกษาตอ้งพยายามปรับระบบการจดัการเรียนการสอนให้สอดรับกบั
สภาพสังคมในรูปแบบประชาคมอาเซียน เป็นเหตุใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาพุทธศกัราช 
๒๕๕๙ ได้จดัรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ภาษาต่างประเทศ บูรณาการในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในทุกรายวชิา  เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในการเป็นส่วนหน่ึงของพลโลก และ
มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ ท่ีสามารถใชชี้วติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขตามอตัภาพ 

ในฐานะเป็นผู ้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ โดย
เล็งเห็นความส าคญัของเทคนิค SQ3Rซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และทกัษะต่างๆ
จากการการอ่าน เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจ เพื่อการพฒันาตนเอง และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตาม
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัแห่งชาติต่อไป  

 
1.2  วตัถุประสงค์  

1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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1.3  สมมติฐานการวจัิย 
1.  นกัเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  
3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย

ใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัมาก 
 

1.4   ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 2 หอ้ง 44 คน   

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 
2 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 ห้อง 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) 

2.  ตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 
1)  ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3R   
2) ตวัแปรตาม คือ (1)  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

(2)  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   
โดยใชเ้ทคนิคSQ3R  

          (3)  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
3.  ขอบข่ายเน้ือหา 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ 5 หน่วยการเรียนรู้  
15 ชัว่โมง การเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 

1. All year round   จ านวน 3 ชัว่โมง 
2. Family and friends    จ านวน 3 ชัว่โมง 
3. Around town   จ านวน 3 ชัว่โมง 
4. Yummy food   จ านวน 3 ชัว่โมง 
5. Play time    จ านวน 3 ชัว่โมง 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ไดพ้ฒันาการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3Rน าไปสู่การ

พฒันาความสามารถการอ่านในขั้นสูงต่อไปได ้
2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนการอ่านภาษาองักฤษ น าไปปรับใชก้บัการสอนได ้
 

1.6  ระยะเวลาในการทดลอง 
ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 

1.7  นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  หมายถึง ชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สร้างข้ึนทั้งหมด 5 ชุด
กิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกและแบบทดสอบ  

เทคนิค SQ3R หมายถึง วิธีการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  S ย่อมาจาก 
“Survey” Q ยอ่มาจาก “Question” R ยอ่มาจาก “Read” R ยอ่มาจาก “Recite” R ยอ่มาจาก“Review” 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 Survey (ส ารวจ) ดูเป็นการอ่านแบบผา่นไปคร่าวๆก่อนเพื่อส ารวจหาจุดส าคญั
ของเร่ือง การอ่านในขั้นน้ีไม่ควรใช้เวลานานเกินไป การอ่านคร่าวๆน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านเรียบเรียง
แนวคิดต่างๆได ้  

ขั้นท่ี 2  Question (ตั้งค  าถาม) ถามค าถามซ่ึงสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัใจความ
ส าคญัๆ ในเร่ืองท่ีอ่านวา่ ใคร อะไรท าไม เม่ือไหร่ อยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัอะไร การตั้งค  าถามโดยการ
เปล่ียนหัวขอ้ให้เป็นค าถาม การตั้งค  าถามน้ีจะท าให้ผูอ่้านมีความอยากรู้อยากเห็น ดงันั้น จึงเพิ่ม
ความเขา้ใจในการอ่านมาก 

ขั้นท่ี  3 Read (อ่าน) คือ อ่านในขั้นน้ีหมายถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจและจบัประเด็น
ส าคญัๆ อ่านเพื่อหาค าตอบนัน่คืออ่านตั้งแต่ตน้จบจบหวัขอ้แรก การอ่านในขั้นตอนน้ีเป็นการอ่าน
อยา่งกระตือรือร้นเพื่อท่ีจะหาค าตอบใหไ้ดใ้นขั้นตอนท่ีสอง 

ขั้นท่ี 4 Recite (ท่อง) คือ ท่อง เม่ืออ่านแต่ละบทควรอยู่ท่องประเด็นส าคัญๆ 
เพื่อใหจ้  าได ้

ขั้นท่ี 5 Review (ทบทวน) คือ ทบทวนหวัขอ้หรือประเด็นต่างๆท่ีไดจ้ดบนัทึกไวห้ลกั
จากท่ีไดท้บทวนเร่ืองท่ีอ่านโดยใชส้ านวนของตนเองพร้อมบอกรายละเอียดของเร่ือง การท าเช่นน้ี
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จะท าให้ผูอ่้านระลึกถึงเร่ืองท่ีอ่าน ถ้าระลึกขอ้มูลไม่ได้ ให้ยอ้นกลบัไปอ่านจากส่ิงท่ีผูอ่้านไดจ้ด
บนัทึกไว ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ชุด จ านวน 
25 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ด้วยชุด
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R วดัไดด้ว้ยแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3/1 จ านวน 22 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 

 
 



 
 

 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้
เทคนิค SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มน้อย 2 ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2.2 ชุดกิจกรรม 
2.3 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
2.4 เทคนิคการสอนแบบ SQ3R 
2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.6 ความพึงพอใจ 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 หลกัสูตรแกนกลางข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

2.1.1  จุดมุ่งหมาย 
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2)  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การ
ใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  

3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4)  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวิตและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5)  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
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2.1.2  วตัถุประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี

ความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  
เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2)  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ 

3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4)  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5)  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     
 2.1.3  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 

2.1.4  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 

ดงัน้ี 
1)  ความสามารถในการส่ือสาร  
2)  ความสามารถในการคิด  
3)  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
4)  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  
5)  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
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2.1.5   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ดงัน้ี 
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2)  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3)   มีวนิยั 
 4)  ใฝ่เรียนรู้ 
 5)  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6)  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7)  รักความเป็นไทย 
 8)  มีจิตสาธารณะ 

2.1.6   มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุ

ปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  

1)  ภาษาไทย 
2)  คณิตศาสตร์ 
3)  วทิยาศาสตร์  
4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6)  ศิลปะ 
7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8)  ภาษาต่างประเทศ 

2.1.7   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้น

เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1)  กิจกรรมแนะแนว  
2)  กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญ

ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร และ 2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
ระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัระดับการศึกษาเป็น 3 

ระดบั ดงัน้ี 
1)  ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)  
2)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  
3)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6)  

2.1.8   การจดัเวลาเรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่า

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดต้าม
ความพร้อมและจุดเนน้ โดยสามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเ้รียน 
ดงัน้ี   

1)  ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละ ไม่เกิน 5 ชัว่โมง  

2)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาค
เรียนมีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

3)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค 
มีเวลาเรียน วนัละไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
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2.1.9  โครงสร้างเวลาเรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
ระดบัมธัยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 
3นก. 

120 
3 นก. 

120 
3 นก. 

240 
6 นก. 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 
3นก. 

120 
3 นก. 

120 
3 นก. 

240 
6 นก. 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 
3นก. 

120 
3นก. 

120 
3นก. 

240 
6 นก. 

สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 
120 
3นก. 

120 
3นก. 

120 
3นก. 

240 
6 นก. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 
2นก. 

80 
2นก. 

80 
2นก. 

120 
3นก. 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 
2นก. 

80 
2นก. 

80 
2นก. 

120 
3 นก. 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 
2นก. 

80 
2นก. 

80 
2นก. 

120 
3 นก. 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 
3นก. 

120 
3นก. 

120 
3นก. 

240 
6 นก. 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 800 800 800 800 800 800 
840 
21
นก. 

840 
21 
นก. 

840 
21 
นก. 

1,560 
39 นก. 

รายวชิา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติม
ตามความพร้อมและ

จุดเนน้ 

ปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง ปีละไม่เกิน 240 ชัว่โมง 
ไม่นอ้ยกวา่ 1,560

ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,000 ชัว่โมง/ปี ไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง/ปี 
รวม 3  ปี 
ไม่นอ้ยกวา่ 
3,600 ชัว่โมง 
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2.2  การเรียนการสอนภาษาองักฤษ ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในสังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งใน

ชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารการศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกั
ถึงความหลากหลาย ทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือ
กบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความ
แตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้ 
รวมทั้งเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกวา้งข้ึน  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซ่ึงก าหนดให้เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจดัท า
รายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราว
และวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทย
ไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัน้ี (หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551) 

1)  ภาษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็น ในเร่ืองต่างๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

2)  ภาษาและวฒันธรรม  การใช้ภาษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
ความสัมพนัธ์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั
ภาษาและวฒันธรรมไทยและน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทศัน์ของตน 
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4)  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก  

 
2.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑    เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดง

ความคิดเห็น อยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน  ต  ๑.๒  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารแสดง

ความรู้สึก และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน  ต  ๑.๓   น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ือง

ต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน  ต  ๒.๑    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

และน าไปใช ้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน  ต  ๒.๒   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา กบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑    ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนและเป็นพื้นฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
สาระท่ี ๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต  ๔.๑   ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน 

และสังคม 
มาตรฐาน  ต  ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการ

ประกอบอาชีพ  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็น น ามาศึกษาวิเคราะห์ในการพฒันารูปแบบการสอนให้
สอดคลอ้ง และจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีไดร้ะบุไว ้
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2.4  ค าอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ 
ศึกษาวเิคราะห์ภาษาท่ีใชเ้ก่ียวกบัค าสั่ง  ค  าขอร้อง  กลุ่มค า  ประโยค  บทพูดเขา้จงัหวะ  

บทสนทนา  นิทาน  ค าศพัท ์ ส านวน  ประโยคท่ีใชใ้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ส่ิงต่างๆใกลต้วั
บุคคล  สัตว์  ส่ิงของ  มารยาททางสังคม  วฒันธรรมของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษา  
วฒันธรรมและการใชภ้าษาในการรวบรวมค าศพัท์  โดยการฝึกการอ่านออกเสียง  สามารถระบุ  
เลือกภาพ  สัญลกัษณ์  ตอบค าถามจากการฟัง พูดโตต้อบ  บอกความตอ้งการ  แสดงความรู้สึก  พูด
ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  พร้อมท าท่าทางประกอบ  การจดัหมวดหมู่ค  าในประเภทของ
บุคคล  สัตว ์ ส่ิงของ  และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนและแสดงออกอยา่งดีในทางภาษา เพื่อให้
เกิดทศันคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของการน าภาษาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ปฏิบติัตามค าสั่ง และค าขอร้อง
ท่ีฟัง หรืออ่าน 

ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน  
-  ค  าสั่ง เช่น Give me a/an.../Draw and color the picture./ Put 
a/an…in/on/under  a/an…/ Don’t eat in class.  etc. 
-  ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ 
Don’t make a loud noise, please./  Please don’t make a loud 
noise./ Can you help me, please?  etc. 

๒.  อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่าน
กลุ่มค า ประโยค และบทพดูเขา้
จงัหวะ (chant)ง่ายๆ ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน 

ค า กลุ่มค า ประโยคเด่ียว และบทพดูเขา้จงัหวะ และการสะกด
ค าการใชพ้จนานุกรมหลกัการอ่านออกเสียง เช่น 
  - การออกเสียงพยญัชนะตน้ค าและพยญัชนะทา้ยค า  

 -  การออกเสียงเนน้หนกั-เบา ในค าและกลุ่มค า 
-   การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ต ่า ในประโยค 

๓.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์
ตรงตามความหมายของกลุ่มค า
และประโยคท่ีฟัง  

กลุ่มค า ประโยคเด่ียว สัญลกัษณ์  และความหมายเก่ียวกบั
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั อาหาร 
เคร่ืองด่ืม และนนัทนาการ เป็นวงค าศพัทส์ะสมประมาณ 
๓๕๐-๔๕๐ ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 
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ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔.  ตอบค าถามจากการฟังหรือ
อ่านประโยค  บทสนทนา หรือ
นิทานง่ายๆ  

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ  
ประโยคค าถามและค าตอบ  
- Yes/No Question  เช่น   
   Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./   
                                      No…isn’t/aren’t/can’t.  Etc.   
- Wh – Question  เช่น   
   What is this/that/it?    This/that/It is a/an… 
   How many…?            There is/are… 
   Where is/are…?           It is ………. in/on/under…     
                                        They are ………. etc.                              

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ 
ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลตาม
แบบท่ีฟัง 
 

บทสนทนาท่ีใชใ้นการทกัทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ และประโยค/ขอ้ความท่ีใชแ้นะน าตนเอง เช่น  Hi 
/Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am 
sorry. / How are you? I’m fine. Thank you. And you? / Nice 
to see you. / Nice to see you too. / Goodbye./Bye./ See you 
soon/ later. / Thanks. / Thank you. / Thank you very much. / 
You’re welcome. etc.   

๒.  ใชค้  าสั่งและค าขอร้องง่ายๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 

ค าสั่งและค าขอร้องท่ีใชใ้นห้องเรียน 

๓.  บอกความตอ้งการง่ายๆ ของ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง  

ค าศพัท ์ส านวน และประโยคท่ีใชบ้อกความตอ้งการ เช่น 
Please,…/ May I go out?/ May I come in?   etc.  
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สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ือง

ต่างๆ โดยการพดูและการเขียน 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ
เร่ืองใกลต้วั 

ค าและประโยคท่ีใชใ้นการพูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง บุคคล
ใกลต้วั และเร่ืองใกลต้วั เช่น  บอกช่ือ  อาย ุรูปร่าง  ส่วนสูง  
เรียกส่ิงต่างๆ จ านวน ๑-๕๐  สี  ขนาด  สถานท่ีอยูข่องส่ิงของ  

สาระท่ี ๒  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต  ๒.๑   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ  
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  พดูและท าท่าประกอบ ตามมารยาท
สังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา    

มารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เช่น  
การขอบคุณ  ขอโทษ การใชสี้หนา้ท่าทางประกอบ 
การพดูขณะแนะน าตนเอง  การสัมผสัมือ การโบก
มือการแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔.  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ 
เก่ียวกบัตนเอง และเพื่อนตามแบบ
ท่ีฟัง 

 

ค าศพัท ์ ส านวน และประโยคท่ีใชข้อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง และเพื่อน เช่น  
What’s your name?            My name is… 
How are you?                     I am fine. 
What time is it?                  It is one o’clock. 
What is this?                      It is a/an… 
How many…are there?     There is a/an…/There are… 
Who is…?                          He/She is… etc. 

๕.  ความรู้สึกของตนเองเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ ใกลต้วั หรือกิจกรรม
ต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง 

ค าและประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึก เช่น ดีใจ เสียใจ ชอบไม่
ชอบ  เช่น  Yeah!/ Great!/ Cool!/ I’m  happy./ I like cats./ I 
don’t like snakes. etc. 
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สาระท่ี ๒   ภาษาและวฒันธรรม  
มาตรฐาน ต ๒.๒   เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า 
กลุ่มค าและประโยคง่ายๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

ความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
   

สาระท่ี ๓  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน และเป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  บอกค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

สาระท่ี ๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน 

การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน 

   
 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  บอกช่ือและค าศพัทง่์ายๆ เก่ียวกบั
เทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และชีวติความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา     

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทศกาล/วนัส าคญั/งานฉลอง และ
ชีวติความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษา เช่น วนั
คริสตม์าส  วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  เคร่ืองแต่ง
กาย  อาหาร  เคร่ืองด่ืม   

๓.  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีเหมาะกบัวยั   

กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง  
วนัคริสตม์าส วนัข้ึนปีใหม่ วนัวาเลนไทน์  
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สาระท่ี ๔  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  

การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งใกลต้วั 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการรวบรวมค าศพัทท่ี์
เก่ียวขอ้งใกลต้วั จากส่ือต่างๆ   

 
2.2  ชุดกจิกรรม 

2.2.1   ความหมายของชุดกิจกรรม (Instructional package) นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  า
จ  ากดัความเก่ียวกบัชุดการสอนไวด้งัน้ี  

วรกิต วดัเขา้หลาม (2540) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม เป็นชุดส่ือประสม ซ่ึงผลิต
ข้ึนมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง โดยมีความสัมพนัธ์และสอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชา ประสบการณ์ท่ีสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุญชม ศรีสะอาด (2541) ไดใ้ห้ความหมายชุดกิจกรรมไวว้่า หมายถึง ส่ือการเรียน 
หลายอยา่งประกอบกนัจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด (Package) เรียกวา่ส่ือประสม (Multi media) เพื่อมุ่ง
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมไวว้า่ หมายถึง กิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บการออกแบบและจดัอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย เน้ือหาและวสัดุ
อุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวได้รับการรวบรวมไวเ้ป็นระเบียบในกล่องเพื่อเตรียมไวใ้ห้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาจากประสบการณ์ทั้งหมด  

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่าเป็นส่ือประสม ซ่ึงครู
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีแนวทางท่ีวา่จดัเป็นส่ือประสม เพราะเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีตอ้งใช้
ส่ือหลายอยา่ง ระบบการผลิตท่ีน าส่ือการเรียนหลายๆอยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนั
และกนั เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ส่ือประสม  

ชยัยงค ์พรหมวงษ์ (2545) ไดก้ล่าววา่ ชุดการสอน เป็นส่ือผสมท่ีไดจ้ากระบบ การผลิต 
และการน าส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับหน่วยหัวเร่ือง และวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิด การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

ธญัสินี ฐานา (2546) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม วา่ ชุดการเรียนการสอน ท่ีใช้
เป็นส่ือการสอนท่ีมีการนานวตักรรมและกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มาบูรณา
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การ โดยครูเป็นผูส้ร้างข้ึนมาลกัษณะเป็นชุด ในแต่ละชุดประกอบดว้ยส่ืออุปกรณ์กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย และแบบฝึกทกัษะท่ีน าหลกัการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ ทั้งน้ีเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิด การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553) ไดใ้ห้ความหมายชุดการเรียนการสอนวา่เป็นนวตักรรมท่ี
ครูใชป้ระกอบการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใชส่ื้อต่างๆในชุดการเรียนการ
สอนท่ีผูส้อนสร้างข้ึน ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าแนะนาให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจน จนกระทัง่
นกัเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาชุดการเรียนการสอนดว้ย
ตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน า ซ่ึงในชุดการเรียนการสอนนั้นประกอบไปดว้ย 
ส่ือ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ปัจจุบนัไดมี้ผูพ้ฒันาชุดการสอนท่ีมี
กิจกรรมเนน้การฝึกทกัษะการคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิดซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวติ  

ฮุสตนัช์และคณะ(1972) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมเป็นชุดของประสบการณ์ ท่ี
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนเพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายชุดกิจกรรมอาจเป็นรูปแบบ
ต่างๆกนั  

กู๊ด (1973) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมการสอนทุกอยา่งท่ี จดั
ไวเ้ฉพาะมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ มีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไวช้ดัเจน ชุดกิจกรรมท่ีครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะเท่านั้น  

จากความหมายของชุดกิจกรรมดงักล่าว จึงพอสรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบ 
ของการส่ือสารระหว่างครูกบันกัเรียน ในลกัษณะของชุดวสัดุ ชุดอุปกรณ์ อาจจะประกอบไปดว้ย
ภาพยนตร์ สไลด ์เทปบนัทึกเสียง หรือส่ืออ่ืน ๆ บางคร้ังอาจจะประกอบดว้ยเอกสารเพียงอยา่งเดียว 
เป็นการจดัระบบส่ือในรูปของส่ือประสมให้สอดคล้องกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค์ เพื่อให้
ผูเ้รียน มีโอกาสเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความสนใจของตนเองให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 

2.2.2  หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ไดก้ล่าววา่ ชุดการเรียน (Learning package) ชุดการสอน 

(Instruction package) มีแนวคิดพื้นฐานท่ีนามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม เกิดจากหลกัการและ
ทฤษฎีซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 5 หลกัการ ไดแ้ก่ 

แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้นาหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
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เป็นส าคญั ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้าน คือ ความสามารถ สติปัญญา ความตอ้งการ 
ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นตน้ ในการจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลน้ี วธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจดัการเรียนรายบุคคล หรือการสอนตามเอกตัภาพ 
การศึกษาโดยเสรี การศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงลว้นเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอิสระในการเรียนตาม
สติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

แนวคิดท่ี 2 ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงการสอนจากเดิมท่ีเคยยึด “ครู” เป็นแหล่ง
ความรู้ มาเป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนดว้ยการใชแ้หล่งความรู้จากส่ือการสอนแบบต่าง ๆ ซ่ึง
ไดจ้ดัให้ตรงเน้ือหา และประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนดว้ยวิธีน้ี ครูจะถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงหน่ึงในสามของเน้ือหาทั้งหมด ส่วนอีกสองส่วนผูเ้รียนจะศึกษาดว้ยตนเองจากส่ิง
ท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้นรูปของชุดการกิจกรรม 

แนวคิดท่ี 3 การใชโ้สตทศันูปกรณ์ในรูปของการจดัระบบการใชส่ื้อการสอนหลายอยา่ง
มาช่วยในการสอนให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับนักเรียน แทนการให้ครูเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนตลอดเวลา แนวทางใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้
เป็นชุดกิจกรรม เพื่อเปล่ียนจากการใชส่ื้อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผูเ้รียน  

แนวคิดท่ี 4 ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียน
กบัสภาพแวดลอ้ม เดิมท่ีนกัเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครูเท่านั้น แทบจะไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อเพื่อน ๆ และต่อครู นกัเรียนจึงขาดทกัษะการแสดงออก และการทางานเป็นกลุ่ม จึงไดมี้
การน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ประกอบ
กิจกรรมดว้ยกนั ซ่ึงนามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

แนวคิดท่ี 5 การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดจิตวิทยาการเรียนมาใช้ โดยจดั
สภาพการณ์ ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดท้  าในส่ิงต่อไปน้ี 

1)  ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 
2)  ไดท้ราบวา่ การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานของตนถูกหรือผิดอยา่งไร 
3)  ไดรั้บการเสริมแรงท่ีท าให้นกัเรียนภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือคิดถูก อนัจะท าให้นกัเรียน

ไดก้ระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีกในอนาคต 
4)  ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของตนเองจากแนวคิด

เก่ียวกบัการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โดยครูผูส้อน
เป็นผูช้ี้แนะ สร้างแรงจูงใจ และใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมากท่ีสุด 
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2.2.3  หลกัทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นชุดกิจกรรม 
2.2.3.1  การน าหลักการกลุ่ม Cognitive มาใช้ในชุดกิจกรรมจากความเช่ือการจดั

บทเรียน โดยมีโครงสร้างถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน เขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
ลกัษณะของชุดกิจกรรม ก็เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพบค าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงนาหลกัการท่ีว่าเม่ือ
มนุษยท์  าส่ิงใดแลว้จะตอ้งการความส าเร็จและตอ้งการทราบผลทนัที ชุดกิจกรรมจะจดัเน้ือหาให้
เป็นระบบซ่ึงก็เขา้หลกัการของพุทธิพิสัย (Cognitive) ท่ีวา่การจดับทเรียนโดยมีโครงสร้าง เพื่อช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ชุด
กิจกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซ่ึงคลา้ยหลกัการของ Ausubel ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนและลงทา้ยดว้ยการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) นอกจากนั้น
กิจกรรมของการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery) มุ่งเนน้กิจกรรมในเร่ือง ศูนยก์ารเรียนซ่ึงเป็นการ
วางแผนของแต่ละบุคคล ซ่ึงศูนยก์ารเรียนนั้นก็มีชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดักิจกรรม
ศูนย ์

2.2.3.2  การน าแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรม (Behaviorism) มาใชใ้นชุดกิจกรรมชุด
กิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Behaviorism นั้น การสร้างชุดกิจกรรมไดน้ าหลกัการเสริมแรง
ของ Skinner มาใช ้นอกจากนั้นชุดกิจกรรมยงัสามารถแกปั้ญหาของการจดัการศึกษา ซ่ึง Skinner 
ไดเ้สนอไว ้3 ขอ้ ดงัน้ี 

2.2.3.3  การน าแนวความคิดของกลุ่มมนุษยนิ์ยม (Humanism) มาใชใ้นการเรียน 
1)  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
2)  สร้างบรรยากาศท่ีมีลกัษณะอบอุ่นให้เป็นการยอมรับ และพยายามอยา่ง ดีท่ีสุดท่ีจะ

ส่ือความรู้สึกของครูท่ีเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนได ้
3)  ครูพยายามท าตวัเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูค้อยใหก้ าลงัใจ ตลอดจนเป็นผูค้อย

ช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้
4)  ครูแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจกบัสถานการณ์ได ้แต่มิใช่แสดงอารมณ์กบัตวั

เด็ก 
5)  ครูจะตอ้งรับรู้หรือมีความรู้สึกกบัตนเองในดา้นบวกก่อน เพราะคนท่ีจะเห็นวา่คน

อ่ืนเป็นผูมี้ความสามารถนั้น จะตอ้งมองเห็นวา่ตนเองเป็นเช่นนั้นเสียก่อน 
6)  พยายามท าอย่างดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยให้เด็กพฒันาความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเองใน

ทางบวกและครูควรหัดเป็นผูไ้วต่อความรู้สึกของเด็ก เช่น พยายามมองทุกส่ิงทุกอย่างให้เห็นดงัท่ี
เด็กเห็น สะทอ้นให้เด็กเห็นวา่คร้ังท่ีครูเป็นเด็กก็เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกนั เช่น ความรู้สึก
กลวั ความรู้สึกอาย ฯลฯ 



22 

7)  ถา้เป็นไปไดจ้ดัเวลาให้เด็กไดมี้โอกาสท าความเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่าย
หน่ึงนัน่เอง 

8)  ฝึกใหเ้ด็กท าความกระจ่างเก่ียวกบัค่านิยมของตนเอง โดยวธีิการต่อไปน้ี 
(1)  กระตุน้ใหเ้ด็กใหค้่ากบัส่ิงท่ีเลือกให ้
(2)  ช่วยใหส้ามารถหาตวัเลือกอ่ืนแทนได ้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเลือก 
(3)  ช่วยใหเ้ด็กใชน้ ้าหนกักบัตวัเลือกนั้น ๆ ได ้
(4)  กระตุน้ใหเ้ลือกอยา่งอิสระ 
(5)  กระตุน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกหรือท าตามส่ิงท่ีตนเลือก 
(6)  ช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีตนเองเลือกนั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

9)  ในการจดัการเรียนการสอนให้ค านึงถึงจิตพิสัย (Affective domain) ควบคู่กบัพุทธิ
พิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของกลุ่มมนุษยนิยม 

2.2.4  ประเภทของชุดกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์หรือการเรียนนั้น โรงเรียนมกัจะ

จดัเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2545) 
2.2.4.1  กิจกรรมในหลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนลกัษณะท่ีมี

ส่วนสัมพนัธ์กับบทเรียนตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจใน
บทเรียน เกิดกระบวนการในทางความคิด มีทศันคติและค่านิยมในทางท่ีดี เป็นต้น โดยทัว่ไป
กิจกรรมในหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนมกัมีการวางแผนไวล่้วงหน้า โดยผูส้อนอาจให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมดว้ยก็ได ้จากนั้นจะน ากิจกรรมท่ีวางแผนมาปฏิบติัในห้องเรียน มีล าดบัขั้นตอนเร่ิมจากขั้น
นากิจกรรม ขั้นปฏิบติักิจกรรมและขั้นสรุปกิจกรรม กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้มี
อยู่หลายรูปแบบ เช่น เพลง เกม บทบาทสมมุติ เล่านิทานประกอบเร่ืองการบรรยาย การสาธิต 
โครงงาน การเขา้กลุ่ม โตว้าที ดีดีโอ การวเิคราะห์จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง 

2.2.4.2  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในชั้นให้ดียิ่งข้ึน เพื่อช่วยพฒันาความสามารถ ตลอดจนความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนนั้น มีอยูห่ลายชนิด เช่น กิจกรรมเสริมลกัสูตรเชิงวชิาการ ไดแ้ก่ ชมรม
ต่าง ๆ 

ชุดกิจกรรมสามารถจ าแนกตามลกัษณะของการใชง้าน ซ่ึงนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภท
ของชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2545) 

1)  ชุดกิจกรรมสาหรับประกอบค าบรรยายหรือชุดกิจกรรมสาหรับครู เป็นชุดกิจกรรม
ท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียน ใหค้รูใชป้ระกอบค าบรรยายเพื่อเปล่ียนบทบาทครูให้พูดนอ้ยลง 
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และเปิดโอกาสให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ีจะมีเน้ือหาเพียงหน่วย
เดียว 

2)  ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม ชุดกิจกรรมการแบบน้ีมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนให้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกนัและอาจจดัการเรียนรู้ในรูปของศูนยก์ารเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มจะ
ประกอบไปดว้ยชุดยอ่ยท่ีมีจ านวนเท่ากบัจ านวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนยจ์ะมีส่ือ
การเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนนกัเรียน ในศูนยกิ์จกรรมนั้นหรือส่ือการเรียนอาจจดัให้
ผูเ้รียนทั้งศูนยใ์ชร่้วมกนัได ้ท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือ
จากครูเพียงเล็กน้อย ในระยะเร่ิมตน้เท่านั้น หลงัจากคุน้เคยต่อวิธีการใช้แล้ว ผูเ้รียนจะสามารถ
ช่วยเหลือกันและกันได้เองระหว่างประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผูเ้รียนจะสามารถ
ซกัถามครูไดเ้สมอ 

3)  ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมทางไกล เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบข้ึน
เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเอง ตามล าดบัขั้นตามความสามารถของแต่ละบุคคลเม่ือศึกษาจบแลว้ 
จะท าการทดสอบประเมินผลความกา้วหนา้และศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดบั เม่ือมีปัญหาผูเ้รียนจะ
ปรึกษากนัเองได ้ผูส้อนพร้อมให้ความช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูแ้นะน าหรือผูป้ระสานงานทางการ
เรียน 

ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน จ าแนกโดยยึดผูส้อนและผูเ้รียนเป็นหลกัแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1)  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง กิจกรรมประเภทน้ีผูส้อนจะ
เป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรม โดยเร่ิมจากการเป็นผูว้างแผนการเรียนการสอน และเป็นผูน้ า
ในการปฏิบติักิจกรรม ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมภายใตก้ารน าของผูส้อน 

2)  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กิจกรรมประเภทน้ีผูเ้รียนเป็น
แกนกลางในการประกอบกิจกรรม ส่วนผูส้อนจะท าหน้าท่ีประสานงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วม
กิจกรรม แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติักิจกรรม ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนให้
ด าเนินไปดว้ยดี 

สรุปวา่ชุดกิจกรรมท่ีจะท าให้การสอนไดผ้ลนั้น ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายในการจดัท า ซ่ึง
เราจะตอ้งพิจารณาวา่ชุดกิจกรรมท่ีเราท านั้นประเภทใดท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

2.2.5  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมสามารถน ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน 

ชุดกิจกรรมท่ีดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัออกไปถา้ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง
อาจมีผลต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่ือ
ประสมในรูปแบบของวสัดุ อุปกรณ์และวธีิการตั้งแต่สองวธีิข้ึนไปบูรณาการโดยใชว้ิธีการจดัระบบ 
เพื่อใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง ซ่ึงจ าแนก
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมได ้4 ส่วน คือ 1) คู่มือส าหรับครู หรือผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนจากชุด
กิจกรรม 2) ค าสั่งหรือการมอบหมายงานเพื่อก าหนดแนวทางให้ผูเ้รียน 3) เน้ือหาสาระและส่ือ โดย
จดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบของส่ือการสอนประสมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและแบบบุคคลตาม
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  4) การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ 
แบบฝึกหดั รายงานการคน้ควา้และผลของการเรียนรู้ในรูปแบบการทดสอบต่างๆ 

ชม ภูมิภาค (2524) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม มีดงัน้ี 
1)  หวัเร่ือง คือ การแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยออกเป็นส่วนยอ่ยให้ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้ลึกซ้ึง เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอด 
2)  คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็นส่ิงจาเป็นสาหรับผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมจะตอ้งศึกษาก่อน ท่ีจะ

ใช้ชุดกิจกรรม จะท าให้การใช้ชุดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย 

2.1)  ค  าช้ีแจงเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรม ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมก่อนการใชชุ้ดกิจกรรม 
บทบาทของนกัเรียนเสนอวา่นกัเรียนจะร่วมด าเนินกิจกรรมอยา่งไร 

2.2)  ส่ิงท่ีครูจะตอ้งเตรียมก่อนสอน ส่วนมากจะบอกถึงส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่า
ท่ีบรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมได ้หรือส่ิงท่ีมีการเน่าเป่ือย ส่ิงท่ีแตกหกัง่าย หรือส่ิงท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบัคน
อ่ืน ซ่ึงเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงท่ีโรงเรียนจดัเก็บไวท่ี้ศูนยว์สัดุอุปกรณ์ของโรงเรียน เป็นตน้ 

2.3)  บทบาทของนกัเรียนจะเสนอแนะวา่นกัเรียนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมในชุดกิจกรรมนั้น ๆ 

2.4)  การจดัชั้นเรียนควรจดัลกัษณะใด เพื่อความเหมาะสมของการเรียนรู้และการ
ร่วมกิจกรรมในชุดกิจกรรมนั้น ๆ 

2.5)  แผนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.5.1)  หวัเร่ือง ก าหนดการเรียน จ านวนผูเ้รียน 
2.5.2)  เน้ือหาสาระควรจะเขียนสั้นๆ กวา้งๆถา้ตอ้งการรายละเอียดควรน าไป

รวมไวใ้นเอกสารประกอบการเรียน 
2.5.3)  ความคิดรวบยอดหรือหลกัการเรียนรู้เพื่อมุ่งเนน้จากเน้ือหาสาระ 
2.5.4)  จุดประสงค์การเรียน หมายถึงจุดประสงค์ทัว่ไป และจุดประสงค์

พฤติกรรม 
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2.5.5)  ส่ือการเรียน กิจกรรมการเรียน การประเมินผล 
3)  วสัดุประกอบการเรียน ไดแ้ก่ พวกส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะท าให้นกัเรียนศึกษา

คน้ควา้ เช่น เอกสาร ต ารา บทคดัยอ่ รูปภาพ วสัดุ เป็นตน้ 
4)  บตัรงานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม บตัรงานน้ีอาจจะเป็นกระดาษ

แขง็หรืออ่อนตามขนาดท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน 
4.1)  ช่ือบตัร กลุ่ม หวัเร่ือง 
4.2)  ค  าสั่ง วา่จะใหผู้เ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง 
4.3)  กิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติั 

5)  กิจกรรมส ารองจ าเป็นสาหรับชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรมส ารองน้ีจะตอ้ง
เตรียมไวส้ าหรับนกัเรียนบางคนท่ีท ากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน 

6)  ขนาดรูปแบบของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีดีไม่ควรใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเพื่อ
ความสะดวกในการใชง้านและความสวยงามในการเก็บรักษา 

ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าววา่ องคป์ระกอบในการสร้างชุดกิจกรรมนั้น มีความส าคญั
ต่อการสร้างชุดกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมนั้นเป็นไป
อยา่งมีระบบและสมบูรณ์ในตวัเอง ซ่ึงชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1)  ช่ือกิจกรรมประกอบดว้ยหมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรมและเน้ือหาของกิจกรรม
นั้นๆ 

2)  ค  าช้ีแจง เป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรมและลกัษณะของการจดั
กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

3)  จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนระบุจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของกิจกรรม 
4)  ความคิดรวบยอด เป็นส่วนท่ีสาระเน้ือหา หรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้นควรเน้น

เป็นพิเศษ 
5)  ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้ครู

ทราบวา่ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
6)  เวลาท่ีใชเ้ป็นส่วนท่ีระบุถึงเวลาโดยปริมาณ กิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเพียงใด 
7)  ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุในการจดักิจกรรมเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้วิธีการจดักิจกรรมน้ีไดจ้ดัไวเ้ป็นขั้นตอน ซ่ึงนอกจากจะสอดคลอ้งกบั หลกั
วชิาแลว้ยงัเป็นการอ านวยความสะดวกในการดาเนินการ ซ่ึงมีข้ึนตอนดงัน้ี 

7.1  ขั้นน าเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
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7.2  ขั้นกิจกรรมเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท า
ใหเ้กิดประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 

7.3  ขั้นอภิปราย เป็นส่วนท่ีผู ้เรียนมีโอกาสน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากขั้น
กิจกรรมวเิคราะห์เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางไปอีก 

7.4  ขั้นสรุป เป็นส่วนท่ีครูและผูเ้รียนประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นกิจกรรม และขั้น
อภิปรายน ามาสรุปหาสาระส าคญัท่ีจะสามารถนาไปใชไ้ดต่้อไป 

7.5  ขั้นการฝึกปฏิบติั ช่วยให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในกิจกรรมไป
ฝึกปฏิบติั 

7.6  ขั้นประเมิน เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจากการฝึกปฏิบติั
กิจกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว โดยให้ท าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนชุดกิจกรรม ดังนั้ น
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมจะประกอบไปดว้ย ช่ือกิจกรรม ค าช้ีแจง จุดมุ่งหมายเวลาท่ีใชล้  าดบั
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 

2.2.6  คุณค่าของชุดกิจกรรม 
วรกิต วดัเขา้หลาม (2540) กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมไวด้งัต่อไปน้ี 
2.2.6.1  มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการใช้ชุด

กิจกรรมจะท าให้ลกัษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึด
ครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ มาสู่การใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนั โดยมีเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีผูเ้รียน
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผูป้ระสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น สภาพของห้องเรียนจะเป็นไปอยา่งมีชีวิตชีวาท่ีผูเ้รียนมีความเคล่ือนไหว สนใจในการเรียน
และท ากิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี 

2.2.6.2  มีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนชุดกิจกรรมเป็นระบบ
การนาส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายเน้ือหาวชิาและประสบการณ์ของหน่วยใด
หน่วยหน่ึงโดยเฉพาะ มีส่ือการสอนท่ีอยู่ในรูปวสัดุ อุปกรณ์หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุน
และส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงทาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึน หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จากชุดกิจกรรมแลว้ 

2.2.6.3  มีบทบาทส าคญัต่อการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของปริมาณประชากรท่ีต้องการศึกษาเพิ่มข้ึน และวิทยาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยชุด
กิจกรรมสามารถจดัให้เกิดการเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ๆ ได ้ชุดการเรียนรายบุคคลทั้ง
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ระบบทางไกลและใกล ้เป็นตน้ และนอกจากน้ี ชุดกิจกรรมยงัสามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขให้เกิด
การเรียนรู้และวทิยาการท่ีใหม่ๆ ได ้  

2.2.6.4  มีบทบาทส าคญัท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในแนวพิพฒั
นาการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.2.7  ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
การสร้างชุดกิจกรรมแผนจุฬาฯ มีขั้ นตอนการสร้าง ท่ีส าคัญ 10 ขั้ นตอน คือ  

(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2545) 
2.2.7.1  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ

บูรณาการเป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
2.2.7.2  ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดย การ

ประมาณเน้ือหาวิชาท่ีจะให้ครูสอน ซ่ึงอาจจะก าหนดให้ไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือสอนไดห้น่วยละ
คร้ัง คร้ังละประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง 

2.2.7.3  ก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะตอ้งถามตวัเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย ควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผูเ้รียนบา้ง แลว้ก าหนดหวัขอ้เร่ืองออกมาเป็น 4-6 หวัเร่ือง 

2.2.7.4  ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ มโนทศัน์และหลกัการท่ีก าหนดข้ึน จะต้อง
สอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ือง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัไว ้เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้ง 

2.2.7.5  ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง เป็นวตัถุประสงคท์ัว่ไปก่อนแลว้
เปล่ียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑ์การเปล่ียนพฤติกรรมไว้ทุกคร้ัง
     2.2.7.6  ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงเป็น
แนวทางการเลือกและผลิตส่ือการสอน 

2.2.7.7  ก าหนดแบบประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาแล้ว 
นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

2.2.7.8  เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์หรือวิธีการท่ีครูใช้ ถือว่าเป็นส่ือการ
สอน ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหวัเร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่
ในกล่องท่ีเตรียมไว ้ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 

2.2.7.9  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเป็นการประกนัวา่ ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหน้า โดยค านึงถึงหลกัการท่ีวา่ การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 
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2.2.7.10  การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้สามารถน าไปใชส้อนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษาโดย
ก าหนดขั้นตอนการใชด้งัน้ี 

1)  ทดสอบก่อนเรียน เป็นการวดัผลเพื่อประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้อนัเป็นพื้นฐาน การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

2)  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียน กระตือรือร้น มีความตอ้งการท่ี
จะเรียน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเทคนิคของผูส้อนดว้ย ในการน าเขา้สู่บทเรียน 

3)  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ครูตอ้งอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจในการท า กิจกรรม
ก่อนลงมือท ากิจกรรม 

4)  ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านกัเรียนไดเ้รียนรู้ ความคิดรวบยอดหรือหลกัการ
ส าคญั 

5)  ทดสอบหลงัเรียน เป็นการวดัผลการเรียนโดยท าขอ้สอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อประเมิน ดู
ว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องของ
นกัเรียน 

2.2.8  ลกัษณะของชุดกิจกรรมท่ีดี 
ชุดกิจกรรมท่ีดี ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี คือ (วรกิต วดัเขา้หลาม, 2540) 
2.2.8.1   เป็นชุดส่ือประสมท่ีผลิตไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาบทเรียน 
2.2.8.2  เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
2.2.8.3  ประกอบไปดว้ยส่ือหลากหลายเร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ 
2.2.8.4  มีค  าช้ีแจงและบอกวธีิการใชอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ง่ายต่อการน าไปใช ้
2.2.8.5  มีวสัดุอุปกรณ์ ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นในบทเรียน 
2.2.8.6  ไดด้ าเนินการผลิตอยา่งเป็นระบบ ปรับปรุงและทดสอบให้มีประสิทธิภาพและ

ทนัสมยัมีความคงทนถาวรต่อการใชแ้ละสะดวกในการเก็บรักษา 
จากหลกัการ ทฤษฎี คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมาตั้งแต่ขา้งตน้ 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของการสอน เพราะชุดกิจกรรมได้ถูกสร้างข้ึนอย่างมีระบบ และมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน 
เหมาะท่ีจะเป็นส่ือเพื่อช่วยให้ครูได้ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกับ
เน้ือหาวชิาต่าง ๆ ต่อไป 
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2.2.9  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
เม่ือท าการผลิตชุดกิจกรรมข้ึนมาแล้ว ผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งท าการประเมินผลส่ือการ

สอนท่ีผลิตข้ึนมาน้ีเสียก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นสภาพจริงต่อไป การประเมินผลชุดกิจกรรมก็คือ การหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนัน่เอง (Developmental testing) ซ่ึงก็คือ การน าชุดกิจกรรมนั้นๆไป
ทดลองใช ้(Tryout) โดยการน าไปใชต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไวเ้พื่อนาขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึง
น าไปสอนจริง (Trial run) ต่อไป ผูผ้ลิตชุดกิจกรรมจ าเป็นตอ้งทดสอบหาประสิทธิภาพเพราะ
สาเหตุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมามีคุณภาพ 
2)  เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ชุดกิจกรรมสามารถทาให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้

อยา่งแทจ้ริง 
3)  เพื่อเป็นหลกัประกนัไดว้า่ เม่ือผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ แลว้ สามารถใชไ้ดเ้ป็น

อยา่งดี คุม้ค่ากบัการลงทุน 
ชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนและผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพ จะตอ้งให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไวจึ้งจะถือได้ว่าชุดกิจกรรมนั้นมีคุณภาพ ซ่ึงเราสามารถก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมไดเ้อง 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน 
เกิดการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดกิจกรรมพึงพอใจ หากชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพถึงระดบั
แลว้ชุดกิจกรรมนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปเสนอผูเ้รียนได ้และให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนในการผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดส่ือประสมท่ีสร้างข้ึนมาใน ชุด
กิจกรรมนั้น เอ้ืออ านวยเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนนั้นเป็นอย่างดี
นัน่เอง 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ์) เราจะ
ก าหนดใหค้่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น E1 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เป็น E2 

การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional behavior) คือการประเมินผลต่อเน่ือง ซ่ึง
ประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ยๆ หลายๆ อยา่งเรียกวา่กระบวนการ (Process) ของผูเ้รียนซ่ึงเราสามารถ
สังเกตไดจ้ากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) การปฏิบติังานรายบุคคล อนัไดแ้ก่งาน
ท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้ 
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การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (Terminal behavior) คือ การประเมินผลผลลพัธ์ เป็น
การประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผูเ้รียนในเน้ือหาแต่ละหน่วย โดยพิจารณา ผลการสอบ
หลงัเรียน ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตชุดกิจกรรม จะไดก้ าหนดข้ึน
วา่ ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดบัใด จึงจะเป็นท่ียอมรับไดว้า่อยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ 
โดยจะก าหนดไว ้ 2 ส่วน คือ ในส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพ ของผลลพัธ์ โดยก าหนด
เป็นเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหดั หรือกิจกรรมอ่ืนใด ท่ีก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรม
ของผูเ้รียนทุกคน ( E1) และเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียของผลการสอบ หลงัเรียนของผูเ้รียน  (E2) นัน่
คือ E1/E2 จะเท่ากบัประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

ความหมายในการตั้งเกณฑ์นั้น ถา้หากเราตั้งเกณฑ์ค่า E1/E2 = 90 / 90 นัน่ หมายความ
ว่า เม่ือผูเ้รียนเรียนจากชุดกิจกรรมแล้ว ค านวณผลเฉล่ียของคะแนนท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถท า
แบบฝึกหดัหรืองานไดผ้ลเฉล่ีย 90 % และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ีย 90 % นัน่เอง  

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ์ E 1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ ความจ า มกัจะตั้งไว ้ 80/80, 85/85 หรือ 
90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะอาจตั้งไวต้  ่ากว่าน้ี เช่น 75/75 เป็นตน้ เม่ือก าหนดเกณฑ์แลว้น าไป
ทดลองจริง อาจไดผ้ลไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ไม่ควรต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้กินร้อยละ 5เช่น ถ้า
ก าหนดไวเ้กินร้อยละ 90/90 ก็ควรไดไ้ม่ต ่ากวา่ 85.5/85.5  

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545) ไดเ้สนอขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
ไดด้งัน้ี  

1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1 (แบบเด่ียว)  
เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนคร้ังละ 1 คน โดยทดลอง 3 คร้ังกบัเด็กอ่อน ปานกลาง และ

เด็กเก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลอง
แบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานมาก  

2.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 (แบบกลุ่ม)  
เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน (คละผูเ้รียนท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน) ค านวณหา

ประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงในคราวน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึน  
3.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 (ภาคสนาม)  
เป็นการทดลองกับผูเ้รียนทั้ งชั้น 30-40 คน ค านวณหาค่าประสิทธิภาพแล้วท าการ

ปรับปรุงผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวห้ลงัการทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแล้ว
ปรับปรุงแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรจะใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ต ่ากวา่เกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5% 
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บุญชม ศรีสะอาด (2541) จ าแนกวธีิการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็น 3 วธีิ คือ 
1.  การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือครู โดยจะใชแ้บบประเมินผลให้ผูเ้ช่ียวชาญ

หรือครูพิจารณาทั้งดา้นคุณภาพ เน้ือหาสาระ และเทคนิคการจดัท า ส่ือนั้น ๆ แบบประเมินอาจเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย สรุปผลเป็นความถ่ี
แลว้อาจทดสอบความแตกต่างระหวา่งความถ่ีดว้ยค่า ไค-สแควร์ 

2.  การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้รียน มีลกัษณะเช่นประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีมี
ความเท่ียงตรงท่ีจะพิสูจน์คุณภาพ และคุณค่าของส่ือการสอน นั้น ๆ โดยจะวดัวา่ ผูเ้รียนท่ีเกิดการ
เรียนรู้อะไรได้บ้าง เป็นการวดัเฉพาะผลท่ีจุดประสงค์ของการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมนั้นอาจ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 วธีิคือ 

2.1  ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่า ไว ้เช่น เกณฑ ์80/80 หรือ 90/90 
2.2  ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ไวล่้วงหน้า แต่จะพิจารณาการเปรียบเทียบผลการสอบ

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่หรือเปรียบเทียบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
ชุดกิจกรรมนั้นสูงกวา่หรือเท่ากบัส่ือ หรือเทคนิคการสอนอยา่งอ่ืนหรือไม่ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที 
(t-test) 

การค านวณหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม การค านวณโดยการใชสู้ตร กระท า ไดโ้ดยการ
ใชสู้ตรต่อไปน้ี 

 
เม่ือ    E1        = คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
        X  = คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน  
          A      = คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั  
         N    = คือ จ านวนผูเ้รียน 

 
เม่ือ    E1        = คือ ประสิทธิภาพผลลพัธ์ 
        F  = คือ คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียน  
          A      = คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ  
         N    = คือ จ านวนผูเ้รียน 
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2.2.10  การหาดชันีประสิทธิผล 
ดชันีประสิทธิผล หมายถึง ตวัเลขท่ีแสดงถึงความกา้วหน้าในการเรียนของผูเ้รียนโดย

เปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน
และคะแนนเตม็หรือคะแนนสูงสุดกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน เม่ือมีการประเมิน ส่ือ
การสอนท่ีผลิตข้ึนจะดูจากประสิทธิผลทางการสอนและประเมินผลส่ือการสอนนั้นตามปกติการ
ประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลกัษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และคะแนนการสอบหลงัเรียน หรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่ม ทดลอง
กบักลุ่มควบคุม ดงัท่ี (รัตนะ บวัสนธ์, 2554) ไดก้ าหนดสูตรในการหาดชันีประสิทธิผลไว ้ดงัน้ี 

 
ดชันีประสิทธิผลสามารถน ามาประยุกตใ์ช้เพื่อประเมินผลส่ือนวตักรรมการสอน โดย

เร่ิมจากการทางดา้นความเช่ือเจตคติ และความตั้งใจของผูเ้รียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมา
แปลงเป็นร้อยละหาค่าคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได ้จากนั้นนานกัเรียนเขา้รับการทดลองเสร็จแลว้น า
แบบทดสอบชุดเดิมหรือแบบทดสอบคู่ขนานกลบัไปทดสอบใหม่อีกคร้ัง น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่า
ดชันีประสิทธิผล โดยน าคะแนนก่อนเรียนไปลบคะแนนหลงัเรียนไดเ้ท่าไร น าไปหารดว้ยค่าท่ีได้
จากการทดสอบก่อนเรียนสูงสุดท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดม้าลบดว้ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยท า
ใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 
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2.3  การอ่านภาษาองักฤษ 
การอ่านภาษาองักฤษเป็นพฤติกรรมส าคญัอย่างหน่ึงของการด าเนินชีวิตในยุคสังคม

ขอ้มูลข่าวสารหรือยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบนัท่ีขอ้มูลต่าง ๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างกวา้งขวาง
ดว้ยพลงัความสามารถของเทคโนโลยทีางการส่ือสารท่ีทนัสมยั จนท า ใหส้ังคมโลกทุกวนัน้ีมีขนาด
แคบและเล็กลง การติดตามการเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่าง
รวดเร็วน้ี วธีิหน่ึงก็คือ การอ่าน 

2.3.1  ความหมายของการอ่าน 
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวด้งัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) ไดอ้ธิบายความหมายของการ

อ่านว่า “อ่าน” หมายถึง “ว่าตามตวัหนงัสือ ออกเสียงดว้ย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถา้ไม่ออกเสียง
เรียกวา่อ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เขา้ใจ เช่น อ่านสีหนา้ อ่านริมฝีปาก อ่านใจ, ตีความ
เช่น อ่านรหสั อ่านลายแทง, คิด, นบั. (ไทยเดิม) ” 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้า่ 
การอ่าน คือ การรับรู้ความหมายจากขอ้ความหรือถอ้ยค า ท่ีตีพิมพอ์ยูใ่นส่ิงท่ีพิมพห์รือจารึกไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อกัษรให้ปรากฏ หรือปรากฏในรูปสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีสามารถแปลความหมายหรือ
ตีความได ้

จนัทราวดี กองเงิน (2547) ไดอ้ธิบายว่า การอ่าน คือ ความเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ี
อ่านโดยผา่นกระบวนการทางความคิดของสมอง สามารถแปลความ ตีความ ขยายความโดยท่ีผูอ้่าน
จะตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียน ตลอดจนรู้ถึงวิธีการเขียนและความคิดของความคิดและ
เขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

ชวาล แพรัตกุล (อา้งถึงในฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน, 2547, หนา้ 4) กล่าววา่ การอ่านนั้น
อ่านเพื่อพฤติกรรม 3 ประการ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของปัญหาประกอบดว้ย 

1.  การแปลความ (Translation) คือ การแปลเร่ืองราวเดิมให้ออกมาเป็นค า ใหม่ ๆ ภาษา
ใหม่หรือแบบใหม่ 

2.  การตีความ (Interpretation) คือการเก็บความเดิมมาบนัทึกใหม่ เรียบเรียงใหม่หรือ
ร้อยกรองใหม่ เป็นการมองเร่ืองราวเดิมในแง่ใหม่ ค้นหาแล้วเปรียบเทียบทั้งความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ย ๆ ภายในเร่ืองราวนั้น ๆ ยน่ยอ่เร่ืองต่าง ๆ จนเป็นขอ้สรุปได ้

3.  การขยายความ (Extrapolation) คือการอนุมานหรือขยายความคิดให้กวา้งลึกหรือ
ไกลกวา่ขอ้เท็จจริงท่ีประจกัษอ์ยูใ่นเร่ืองนั้น ๆการแปลความเป็นพื้นฐานให้คนเกิดความเขา้ใจ เม่ือ



34 

แปลความแลว้จึงสามารถตีความไดก้ารตีความตอ้งการสมรรถภาพท่ีสูงกวา่การแปลความ และการ
ขยายความตอ้งการสมรรถภาพท่ีสูงกวา่การตีความ 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2549) กล่าววา่การอ่านหมายถึง กระบวนการท่ีผูอ่้านรับรู้ข่าวสาร
ซ่ึงเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การท่ีผูอ่้านจะเข้าใจสารมากน้อยเพียงไรข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้
ความคิด 

มนตรี นิวตันุวงศ์ (2549) กล่าวว่าการอ่าน หมายถึง การส่ือสารอย่างหน่ึงโดยใช้
ตวัอกัษรเป็นส่ือกลางระหวา่งผูเ้ขียน (Writer) และผูอ่้าน (Reader) โดยผูส่้งสาร จะใชต้วัอกัษรเป็น
รหสัความคิดส่งไปใหผู้อ่้านนั้นถอดรหสัความคิดของผูเ้ขียน ดงันั้นผูรั้บสารจึงตอ้งอาศยัทกัษะและ
กลวิธีต่าง ๆ ในการอ่านเพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ 
การท่ีผูอ่้านสามารถส่ือความหมายของตวัอกัษรไดต้รงกบัจุดประสงคข์องผูเ้ขียนท่ีส่งผา่นตวัอกัษร 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2549) กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการแปลความหมาย
สัญลกัษณ์ทางภาษา โดยผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน
และตีความเพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน ตามความตอ้งการของผูเ้ขียนท่ีตั้ง
วตัถุประสงคไ์ว ้

สรุปไดว้า่การอ่าน หมายถึง การรับรู้ความหมายจากขอ้ความ ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ผา่นกระบวนการคิดวเิคราะห์ แปลความ ตีความ ขยายความ และจบัใจความส าคญั โดยอาศยั
ทกัษะความรู้ดา้นภาษาและประสบการณ์ท า ใหส่ื้อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  ความส าคญัของการอ่าน 

ชีวิตยุคปัจจุบนัมีความจ าเป็นท่ีต้องอาศยัศิลปะการอ่านเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
เรียนรู้วชิาต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ เป็นกุญแจดอกส าคญั
ท่ีสามารถไขไปสู่ความรอบรู้และสร้างความงอกงามทางสติปัญญา อนัจะส่งผลให้เกิดการสะสม
องค์ความรู้ วิทยาการและความคิดในเชิงพฒันา ซ่ึงมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความส าคญัของการอ่านไว ้ดงัน้ี 

บนัลือ พฤกษะวนั (2534) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการอ่าน ไดด้งัน้ี 
1)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ หากอ่านไม่ได ้การเรียนการสอนยอ่มเกิด

อุปสรรคใหญ่หลวง พฤติกรรมการเรียนของเด็กก็จะเปล่ียนไป ดังนั้ นครูจ าเป็นต้องเอาใจใส่
ช่วยเหลือ แกไ้ขซ่อมเสริม ตั้งแต่เร่ิมอ่านบทเรียนแรกทนัที 

2)  เด็กท่ีอ่านได้ย่อมได้รับการยอมรับ สามารถร่วมเรียน ร่วมเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ดี
ตรงกนัขา้มการท่ีเด็กมีอุปสรรคในการอ่าน ยอ่มขาดความอบอุ่น ขาดความมัน่ใจในตนเอง 
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3)  การอ่านได ้อ่านเป็น อ่านส่ิงท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
เพราะไม่ว่าโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาใดในโลกก็ไม่อาจจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุด 

4)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบธุรกิจ การปรับปรุงอาชีพ และเม่ือพน้วยั
ประถมศึกษาอาจเรียนรู้จากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอี้กทางหน่ึง 

5)  การอ่านมีความจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองดีท่ีจะรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ของบา้นเมือง
การปกครองท่ีพลเมืองดีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่ทางราชการไดดี้ 

6)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพินิจ เลือกตดัสินใจท่ีจะเลือกตวัแทนในการเมือง
การปกครองอนัเป็นรากฐานส าคญัของระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

7)  การอ่านย่อมเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้เด็กประถมศึกษา หรือวยัอ่ืน ๆ 
สามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์โดยการอ่าน 

8)  การอ่านจะทวีความส าคญัมากข้ึนโดยล าดบั ท่ีช่วยให้รอบรู้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม การส่ือสาร การพยากรณ์อากาศ เพื่อการปรับปรุงตน ปรับปรุงอาชีพ ยิ่งสังคมเจริญมากข้ึน
เพียงใด การอ่านก็จะทวคีวามส าคญัมากข้ึนเพียงนั้น 

ฉวีวรรณ คูหาภินนัท ์(2542) ไดก้ล่าววา่ การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิด
จนโตและจนกระทัง่ถึงวยัชรา การอ่านท า ใหรู้้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นโลกของ
ขอ้มูลข่าวสารท าใหผู้อ่้านมีความสุข มีความหวงั และมีความอยากรู้อยากเห็นอนัเป็นความตอ้งการ
ของมนุษยทุ์กคน การอ่านมีประโยชน์ในการพฒันาตนเอง คือ พฒันาการศึกษาพฒันาอาชีพ พฒันา
คุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ และสนองความอยากรู้อยากเห็น นอกจากนั้น
การพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ตอ้งอาศยัประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึง
ความรู้ต่าง ๆ ก็ไดม้าจากการอ่านนัน่เอง 

สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2545) ไดก้ล่าววา่ การอ่านเป็นวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงท่ีมนุษย์
ใชใ้นการศึกษาหาความรู้ใหต้นเองตลอดมา การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเสาะแสวงหาความรู้ 
การรู้และใชว้ธีิการอ่านท่ีถูกตอ้งจึงจ าเป็นส าหรับผูอ่้านทุกคน การรู้จกัฝึกฝนอ่านอยา่งสม ่าเสมอ จะ
ช่วยใหเ้กิดความช านาญและมีความรู้กวา้งขวางข้ึนอีกดว้ย 

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2548) สรุปวา่การอ่านมีความส าคญั ดงัน้ี 
1)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน

จ าเป็นตอ้งอ่านหนงัสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ 
2)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะ

สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปพฒันาคนและพฒันางาน 
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3)  การอ่านเป็นเคร่ืองมือสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นต่อไป 
4)  การอ่านเป็นการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ท่ีได้

จากการอ่าน เม่ือเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวนัเขา้ ก็จะท าให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาด
รอบรู้ได ้

5)  การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เป็นวิธีหน่ึงในการ
แสวงหาความสุข ใหแ้ก่ตนเองท่ีง่ายท่ีสุดและไดป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด 

6)  การอ่านเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต ท า ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ เพราะเม่ืออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนา ความรู้ไปใช้ในการดา รงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

7) การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง ศาสนา 
ประวติัศาสตร์และสังคม 

8)  การอ่านเป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาระบบการส่ือสาร และการใช้เคร่ืองมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2549) กล่าวว่าการอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของ
ผูอ่้าน การอ่านมากท าให้ผูน้ั้นมีความรอบรู้ ท่ีส าคญัท า ให้มีความคิดกวา้งไกลและมีวิสัยทศัน์ 
เน่ืองจากการอ่านเป็นการจุดประกายความคิดของผูอ่้าน ท าให้เกิดการพฒันาการทางสติปัญญา ดว้ย
การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปบูรณาการกบัความคิดของตนเอง เกิดเป็นความคิดใหม่ในการ
พฒันาให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนไปอีกสรุปได้ว่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหา
ความรู้ ช่วยเพิ่มพนูและพฒันาสติปัญญา ท าให้คนมีความฉลาดรอบรู้ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทนัโลก
ทนัเหตุการณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เป็นคนมีคุณธรรม และมีคุณภาพ
ของประเทศชาติ 

2.3.3  กระบวนการอ่าน 
การอ่านเป็นกระบวนการใชค้วามคิด พิจารณา ตีความ แปลความ เพื่อให้ผูอ้่านเกิดความ

เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน เกิดเป็นความรู้จากความเขา้ใจ แลว้น าไปใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ ดงัท่ีนกัการ
ศึกษาไดก้ล่าวถึงกระบวนการอ่านไว ้ดงัน้ี 

สุชาติ พงษพ์านิช (2542) กล่าวถึงกระบวนการของการอ่าน คือ การท่ีผูอ่้านถูกกระตุน้
ดว้ยถอ้ยค า ของผูเ้ขียน แลว้แปรเปล่ียนถอ้ยค าเหล่านั้นเป็นความหมาย ซ่ึงผูอ่้านจ าเป็นตอ้งเลือก
ความหมายท่ีเด่นชดัเพียงความหมายเดียวให้เขา้กบัเน้ือความในตอนนั้น ๆเพราะฉะนั้นการอ่านจึง
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการอ่าน 2 อยา่งคือ กระบวนการน าส่ิงเร้าเขา้สู่สมองและกระบวนการรับรู้ซ่ึง
เก่ียวโยงกบัการตีความส่ิงเร้าหลงัจากท่ีส่ิงเร้าเขา้สู่สมองแลว้ กล่าว 
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โดยสรุปคือ การอ่านเป็นกระบวนการซ่ึงใหค้วามส าคญัต่อสัญลกัษณ์ โดยการเช่ือมโยง
สัญลกัษณ์เหล่านั้นใหเ้ขา้กบัประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 

นลินี บ าเรอราช (2545) กล่าวว่ากระบวนการอ่านมีพฤติกรรมทางการคิดเป็นไป
ตามล าดบัต่อเน่ืองกนัอยา่งรวดเร็วในช่วงเศษเส้ียวของวินาที หากพิจารณารายละเอียดของขั้นตอน
ต่าง ๆ จะพบวา่ กระบวนการอ่านมีกิจกรรมการใชส้ายตาและการคิด ดงัต่อไปน้ี 

1)  การดูตวัหนงัสือ ผูอ่้านไดเ้ห็นตวัหนงัสือเป็นตวัอกัษรต่าง ๆ เช่นพยญัชนะ สระและ
เคร่ืองหมายต่าง ๆ 

2)  การรับรู้ภาษาหนงัสือ ผูอ่้านรับรู้วา่อกัษรต่าง ๆ เป็น ค าประโยค ขอ้ความ 
3)  การคิดตั้งขอ้สังเกต ผูอ่้านคิดตั้งขอ้สังเกต โดยมีการคิดเปรียบเทียบหรือเช่ือมโยง

การรับรู้ตวัหนงัสือท่ีเห็นใหม่กบัการรับรู้เดิมท่ีเคยมีมาก่อน โดยระลึกทวนแลว้เปรียบเทียบ 
4)  การคิดให้ความหมาย ถ้าผูอ่้านจ าได ้ก็จะเกิดการรับรู้ความหมาย หรือการคิดให้

ความหมาย ท าให้ตวัหนงัสือท่ีเห็นนั้น มีความหมายข้ึน แลว้จ าลกัษณะรูปค ากบัความหมายประจ า
รูปค า นั้นไดน้ัน่คือเกิดการจ า และรู้ความหมายของตวัหนงัสือ 

5)  การเขา้ใจมีการเรียนรู้ส่ิงท่ีอ่าน ผูอ่้านรู้ความหมายของส่ิงท่ีอ่าน ท าให้ไดรั้บความรู้
ในส่ิงท่ีอ่าน โดยมีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการความจ า ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เกิดเป็นความรู้ เกิดความ
เขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ 

6)  การเกิดปัญญา ผูอ่้านคิดน า ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก็บไวน้ั้นออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมท า
ใหเ้กิดปัญญา  

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2548) สรุปวา่ กระบวนการอ่าน ประกอบดว้ย  
1)  การรู้จกัค า หมายถึง การตระหนกัหรือการระลึกรู้ประสบการณ์จากการถูกกระตุน้

ดว้ยสัญลกัษณ์ 
2)  เขา้ใจความหมายของค า วลีและประโยค คือ เม่ือเห็นค า ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบเป็น

ขอ้ความแลว้เขา้ใจความหมายไปตามล าดบั 
3)  ขั้นปฏิกิริยา คืออ่านไปคิดไปวา่ผูเ้ขียนหมายถึงอะไรแน่ ตอ้งอ่านโดยทั้งท่ีมีสติและ

ปัญญา และความรู้สึก ประเมินไดว้า่ขอ้ความนั้นจะยอมรับหรือปฏิเสธดว้ยเหตุผลใดขั้นตอนน้ีตอ้ง
อาศยัการดึงประสบการณ์เดิมมาช่วยประกอบการพิจารณา ดงันั้นนกัอ่านท่ีรอบรู้จะเขา้ใจไดลึ้กซ้ึง
กว่า อาจจะล าดบัเร่ืองราวใหม่ให้ตวัเองเขา้ใจดียิ่งข้ึนไดอ้าจจะเปรียบเทียบความคิด หรือเร่ืองราว
ต่าง ๆ แยกแยะไดว้่าเร่ืองน้ีส าคญักวา่เร่ืองนั้น เร่ืองใดเป็นความจริงหรือเป็นความคิดเห็นไปจนถึง
หาขอ้สรุปเป็นแนวคิดกวา้ง ๆ ได ้และสรุปเน้ือหาทั้งหมด 
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4)  บูรณาการ การนา ความหมายจากขอ้ความท่ีอ่านไปสร้างความคิดให้ได ้อย่างท่ี
เรียกวา่เกิด“ประจกัษ”์ ข้ึน อาจจะท าให้ผูอ่้านเปล่ียนความคิดจากเร่ือง ๆ หน่ึงไปเลย หรือเกิดความ
สนใจใหม่ ๆ ข้ึนมา แลว้ศึกษาโดยละเอียดต่อไป 

สรุปไดว้่ากระบวนการอ่าน คือ วิธีการแปลความหมายหรือตีความจากขอ้ความ หรือ
สัญลกัษณ์ โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการรับรู้ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ การแปลความหมาย ตีความ ส่ิงท่ี
พบเห็น การรับรู้ความหมาย และเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีพบเห็นตามล าดบั 

2.3.4  เทคนิคการอ่าน 
การอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ มีวิธีการอ่านหลายวิธี ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค ์ลกัษณะ

การอ่านหรือวิธีอ่านท่ีเหมาะสมของผูอ่้าน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านนั้น ๆ ดงัท่ีนักการ
ศึกษาไดจ้  าแนกวธีิการอ่าน ดงัน้ี 

แมน้มาส ชวลิต (2544) ไดก้ล่าวถึงการจ าแนกวธีิการอ่าน ดงัน้ี 
1.  อ่านคร่าว ๆ เพื่อส ารวจเบ้ืองตน้วา่หนงัสือนั้น ๆ มีเร่ืองท่ีตอ้งการหรือไม่ อ่านเฉพาะ

ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง คุณวฒิุของผูแ้ต่ง สารบญั ค าน า ดรรชนีทา้ยเล่มและอ่านบางตอน 
2.  อ่านเก็บแนวคิด เม่ือตอ้งการใช้แนวคิดส าคญั ซ่ึงตอ้งการใช้ขณะนั้นหรือภายหลงั

อ่านสรุปขอ้ความท่ีตอ้งการแลว้บนัทึกไว ้คดัลอกขอ้ความท่ีตอ้งการ จดแหล่งท่ีมาคือบรรณานุกรม
ของหนงัสือเล่มนั้น ๆ บอกเลขหน้าของขอ้ความท่ีจดไว ้รวมทั้งช่ือห้องสมุดท่ีมีหนงัสือเล่มนั้น ๆ
เพื่อกลบัไปอ่านอีกภายหลงัเม่ือจ าเป็น 

3.  อ่านโดยพิเคราะห์ อ่านส่วนส าคัญท่ีต้องการโดยถ่ีถ้วนและไตร่ตรอง เก็บ
รายละเอียดอยา่งพินิจพิเคราะห์ หาค าตอบโดยใชค้  าถาม ใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร ท าไม เม่ือไร หา
ความท่ีแฝงอยูใ่นถอ้ยค า และขอ้ความ ถา้ไม่มีค  าตอบในเร่ืองท่ีอ่านก็ไปหาค าตอบเพิ่มเติมจากท่ีอ่ืน 

4.  อ่านเชิงวิจารณ์ ใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในเร่ืองนั้น ๆ นา มาตรวจสอบความผิดถูก
ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้งในหลกัการ ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย ความถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรมและ
วฒันธรรม ความสอดคล้องกบัความตอ้งการในการใช้เน้ือหาในเร่ืองนั้น ๆ ความสอดคล้องกบั
ความสนใจ ความเหมาะสมกบัวยั ความสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ และศกัยภาพในการอ่าน ความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช ้

5.  อ่านเพื่อสังเคราะห์เก็บขอ้มูล ขอ้คิดเห็น ทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค ์เร่ืองราว วิธีการ
ฯลฯ เพื่อน าไปใชใ้นการเรียน การปฏิบติังาน การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การสร้างสรรค์งานใหม่ 
ฯลฯ 
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Anderson, Poole and Durston (1969) ไดก้ล่าวถึงวิธีการอ่านท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางการอ่าน
เรียกวา่ “ทกัษะการคน้หา” (Search Skill) ไดแ้ก่ การอ่านแบบสกิมม่ิง (Skimming) และสแกนน่ิง 
(Scanning) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  การอ่านแบบสกิมม่ิง (Skimming) หรือการอ่านแบบขา้มค า เป็นวิธีการอ่านขอ้ความ
อย่างเร็ว ๆ และขา้มเป็นตอน ๆ อาจจะขา้มเป็นประโยคหรือบรรทดั ๆ ไปไม่ติดต่อกนั กล่าวคือ
อาจจะอ่านตอนน้ีก่อนแลว้ขา้มไปประมาณ 4 หรือ 5 ประโยคจึงจะอ่านขอ้ความตอนใหม่ต่อไปถา้
เห็นวา่ส าคญั ๆ มีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

1.1  อ่านสองหรือสามค า รกและสองหรือสามค า สุดทา้ยในแต่ละประโยค วิธีน้ีจะ
อ่านข้ามหรือมองผ่านส่วนท่ีคิดว่าไม่ส าคญัในประโยคนั้นไปเลย การอ่านแบบน้ีอาจจะเข้าใจ
หรือไม่เขา้ใจเน้ือหาในประโยคท่ีอ่านนั้นก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสลบัซบัซ้อนและโครงสร้างของ
ประโยคเป็นส่วนใหญ่ 

1.2  การพรีวิว (Preview) คือความสามารถท่ีจะคิดและคาดการณ์เห็นแนวความคิด
บางอยา่งไดล่้วงหนา้ก่อนการอ่านจริง การพรีวิวน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยให้จบัประเด็นส าคญัไดเ้ร็วข้ึน
เท่านั้น แต่ยงัจะช่วยให้สามารถเลือกอ่านหรือขา้มขอ้ความบางตอนไปไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียความดว้ย
วิธีอ่านแบบน้ีโดยปกติแล้วเราจะอ่านเพียงประโยคแรก และประโยคสุดท้ายของย่อหน้า 
(Paragraphs) อยา่งเร็ว ๆ ก่อน แลว้จึงจะไปสกิมม่ิงเพื่อเก็บใจความส าคญั ๆ ต่อไป และในการอ่าน 
ขั้นน้ีจะอ่านแต่เฉพาะค าหรือวลีท่ีส าคญัๆ (Key Words or Phrases) ในแต่ละยอ่หนา้นั้น ๆ เท่านั้น 

1.3  อ่านส่วนแรกของประโยคอยา่งเร็ว ๆ วิธีน้ีเราจะไม่อ่านจนจบประโยคเพียงแต่
กวาดสายตามองผ่าน ๆไป แล้วจึงเร่ิมอ่านประโยคใหม่ ปฏิบติัแบบน้ีเร่ือยไปจนจบข้อความท่ี
จะตอ้งอ่าน ขณะท่ีอ่านสายตาจะจบัอยู่ทางดา้นซ้ายมือของแต่ละประโยคตลอดเวลา คืออ่านเพียง 
1/3 ของทุก ๆ ประโยคเท่านั้น 

1.4  อ่านแต่เฉพาะส่วนกลางของหน้าหนังสือ การอ่านแบบน้ี สายตาจะจบัอยู่ท่ี
ตอนกลางหนา้หนงัสือเท่านั้น และอ่านเกือบจะทุก ๆ ประโยคดว้ย 

1.5  อ่านแต่เฉพาะค า หรือวลีท่ีส าคญั ๆ ค า หรือวลีดงักล่าวอาจจะมีตวัเลขกา กบัอยู่
หรือเขียนเป็นตวัเอนอยูใ่นเคร่ืองหมายค า พูด บางทีอาจจะเขียนดว้ยตวัอกัษรใหญ่ หรืออาจจะขีด
เส้นใตไ้วอ้ย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ แต่การอ่านโดยวิธีน้ี จุดมุ่งหมายส าคญัคือเพื่อเก็บรายละเอียด
มากกว่าท่ีจะจบัใจความการอ่านแบบสกิมม่ิงช่วยประหยดัเวลาการอ่านลงไปไดม้าก ช่วยในการ
อ่านส่ิงพิมพ ์บางประเภท เช่น วารสาร หรือหนงัสือพิมพไ์ดเ้ร็วข้ึนและเขา้ใจประเด็น หรือเน้ือหาท่ี
ส าคญั ๆท่ีอ่านดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยให้สามารถตดัสินใจเลือกหนงัสือ บทความ หรือขอ้ความต่าง 
ๆ วา่จะอ่านต่อไปหรือไม่ไดเ้ร็วข้ึนอีก 
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2.  การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning) หรือการอ่านแบบกวาดสายตาเป็นวิธีหรือเทคนิค
การอ่านขอ้ความอยา่งเร็ว ๆ และคร่าว ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายแต่เพียงเพื่อท่ีจะคน้หาขอ้มูลหรือค าตอบ
เฉพาะส าหรับค าถามบางขอ้ท่ีตอ้งการเท่านั้น ความจริงเราอาจจะใชเ้ทคนิคแบบน้ีอยูแ่ลว้ อยา่งเช่น 
การคน้หารายช่ือในสมุดโทรศพัท ์เป็นตน้ ดงันั้นเวลาสแกนนิงจึงมุ่งแต่เพียงหารายช่ือ วนั เดือน ปี
ตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการบางอยา่ง เพื่อเอามาใชอ้า้งอิงหรือสนบัสนุนทฤษฎีหรือแนวความคิดท่ี
ตอ้งการบางอยา่งใหก้ระจ่างชดัยิง่ข้ึน 

การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning) หรือการอ่านแบบกวาดสายตาเป็นการอ่านท่ีตอ้งใช้
ความเร็วสูงมาก จะตอ้งจบัประเด็นท่ีต้องการให้ได ้ดงันั้นขณะท่ีกา ลงัสแกนนิงอยูจึ่งตอ้งค านึงอยู่
ตลอดเวลาว่าก าลงัคน้หาค าตอบหรือขอ้มูลอะไร ถา้หากเขา้ใจหรือมองเห็นส่ิงท่ีกา ลงัคน้หาอยู่
ตั้งแต่เร่ิมแรกก็อาจจะหาขอ้มูลหรือค า ตอบนั้น ๆ ไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ขอ้ความขณะท่ีกา 
ลังสแกนนิงอยู่นั้นได้คุ ้นเคยมาบ้างและไม่ยากจนเกินไป ก็สามารถหาค าตอบหรือข้อความท่ี
ตอ้งการนั้น ๆ ไดท้นัที แต่ถา้เป็นขอ้ความท่ียาว ๆ ก็ควรจะอ่านเร็ว ๆ เสียคร้ังหน่ึงก่อนเพื่อจะได้
ทราบว่า ตอนใดบ้างท่ีส าคญัแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านตอนนั้น ๆ อย่างคร่าว ๆ เพื่อจบัประเด็นท่ี
ตอ้งการอีกทีหน่ึงในการอ่านแบบสแกนนิงส่ิงหน่ึงท่ีควรจะระลึกไวคื้อ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเขา้ใจหรือ
รู้ค าศพัทใ์นขอ้ความนั้น ๆ หมดทุกค า ทั้งน้ีเพราะว่าจุดมุ่งหมายเพียงตอ้งการหาค า บางค า ตวัเลข
บางตวัหรือความคิดบางอย่างเท่านั้น ถ้าได้ส่ิงเหล่าน้ีแล้ว ก็ถือว่าได้ใช้เทคนิคอนัน้ีได้ผลส าเร็จ
ตามท่ีไดมุ้่งหวงัไว ้

บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ (2549) กล่าววา่วิธีการอ่านโดยชนิดของเร่ืองและขอ้ความท่ีอ่าน มี
อยู ่6 ประเภท คือ 

1.  การอ่านแบบคร่าว ๆ (Skimming) คือการอ่านแบบเปิดผา่นไปเร็ว ๆ โดยปกติการ
อ่านแบบน้ี ผูอ่้านจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายหรือค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเฉพาะเจาะจงส าหรับเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงในใจแล้ว การอ่านในลกัษณะน้ีผูอ่้านตอ้งรู้จกัใช้ช่ือเร่ือง หัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ย่อยให้เป็น
ประโยชน์ การอ่านแบบน้ีจะช่วยให้รู้จกัการคาดคะเน (Prediction) การเลือกจบัใจความ และท าให้
สามารถอ่านไดร้วดเร็วข้ึน 

2.  การอ่านแบบรวดเร็ว เพื่อเก็บความคิดท่ีส าคญั (Scanning) คือการอ่านท่ีจะจบั
ใจความให้ไดร้วดเร็ว เม่ือกวาดสายตาผา่นขอ้ความแต่ละคร้ัง การอ่านแบบน้ีต่างจากการอ่านแบบ 
Skimming ตรงท่ีวา่จุดประสงคข์องการอ่านตอ้งการขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงกวา่แบบแรก เช่น ตวัเลข
หรือสถานท่ี เป็นตน้ การอ่านแบบน้ีจะใชต้วัเลข ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัใหญ่ (Capitalized Word) หรือ
วลีสั้น ๆ ท่ีมีส าคญัอยูด่ว้ยใหเ้ป็นประโยชน์ 
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3.  การอ่านเพื่อคน้ควา้หารายละเอียด (Reading for Detail) คือการอ่านเพื่อคน้หา
ความคิดท่ีส าคญั ๆ ของเร่ืองนั้นโดยตลอดและเพื่อศึกษารายละเอียดรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ซ่ึงตอ้ง
อ่านแบบระมดัระวงัหนงัสือหรือบทความท่ีจะตอ้งอ่านแบบน้ีมกัจะไม่ค่อยมีหัวขอ้หรือหวัเร่ืองท่ี
จะแนะใหผู้อ่้านทราบแนวทางของหนงัสือ 

4.  การอ่านแบบศึกษา (Study Reading) คือการอ่านท่ีจะตอ้งเขา้ใจความคิดท่ีส าคญั ๆ
และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเหล่านั้นเป็นอยา่งดีดว้ย เม่ืออ่านเขา้ใจในปัจจุบนัแลว้ตอ้ง
สามารถจดจ า ไปใช้ในเวลาต่อไปอีกด้วย วิธีอ่านแบบน้ีตอ้งอ่านอย่างคร่าว ๆ เสียก่อน แล้วใช้
ความคิดพร้อมตั้งค  าถามไว ้หลงัจากนั้นจึงอ่านอยา่งตั้งใจ อาจจดโนต้ลงบา้งและทบทวนความคิดท่ี
ส าคญั ๆ อีกคร้ังหน่ึง 

5.  การอ่านแบบวิเคราะห์ (Analytical Reading) คือ การอ่านเร่ืองราวเก่ียวกบักฎทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ บทความส าคญั ๆ และปัญหาต่าง ๆ จึงตอ้งอ่านด้วยความ
ระมดัระวงัทุก ๆ ค า ท่ีผา่น ผูอ่้านจะตั้งปัญหาไวใ้นใจขณะท่ีอ่าน และหาทางแกปั้ญหาเหล่านั้นให้
แจ่มแจง้ 

6.  การอ่านแบบวิจารณ์ (Critical Reading) การอ่านแบบน้ีถือวา่เป็นการอ่านท่ีตอ้งใช้
ทกัษะการอ่านระดบัสูงสุด คือผูอ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีตนอ่านไปแลว้ได ้สามารถ
ใชเ้หตุผลต่อรองกบัส่ิงท่ีปรากฏในขอ้เขียนนั้นวา่ ผูอ่้านเห็นดว้ยหรือไม่ หรือจากประสบการณ์ท่ีมี
มานั้นสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ของผูเ้ขียนงานช้ินนั้น ๆ หรือไม่ เป็นตน้ การอ่านแบบน้ีผูอ่้านตอ้งเฉลียว
ฉลาดมีความระมดัระวงัในการอ่านท่ีส าคญัจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองความไม่สมเหตุสมผล หรือ
ขอ้ความท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ควรพิจารณาภูมิหลงัของผูเ้ขียน และพยายามจบัจุดส าคญัท่ี
ผูเ้ขียนตอ้งการพดู หรือตอ้งการใหผู้อ่้านเช่ือ 

สรุปไดว้า่วธีิการอ่านจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี อ่านแบบคร่าว ๆ อ่านแบบ
รวดเร็ว เพื่อเก็บความคิดท่ีส าคญัอ่านเพื่อคน้ควา้หารายละเอียด อ่านแบบศึกษา อ่านแบบวิเคราะห์ 
อ่านแบบวจิารณ์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการอ่านนั้น ๆ 

2.3.5  การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Reading Comprehension) 
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการอ่านทุกประเภท เพราะ

จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงคือผูอ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน แต่จะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัเชาวปั์ญญามาช่วย
ในการท าความเขา้ใจของผูอ่้านวา่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เดิมมากนอ้ยเพียงใดดงัท่ี
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความของความเขา้ใจในการอ่านไวห้ลาย ๆลกัษณะ ดงัน้ี 

Carr (1978) กล่าวว่าความเขา้ใจในการอ่าน คือ การตีความหมายจากเร่ืองท่ีอ่านและ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเร่ืองท่ีอ่านกบัความรู้เดิมของผูอ่้าน ซ่ึงผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมนั้นในการตีความและ
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ตดัสินความนั้นอย่างมีเหตุผล และผูอ่้านใช้ความรู้เดิมนั้นในการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีผูอ่้านคิดว่า
จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจและเลือกความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมซ่ึงกนัและกนั 

Gunning (1992, p.188.) กล่าววา่ ความเขา้ใจในการอ่าน คือความสามารถในการท า
ความเขา้ใจความหมายของค าและภาษาท่ีเขียน ซ่ึงถือว่าเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการอ่าน ถา้ไม่
เกิดความเขา้ใจนั้นหมายความวา่ไม่เกิดการอ่าน 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) กล่าวว่าความเข้าใจการอ่านว่า เป็น
ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความจากส่ือความหมายต่างๆท่ีไดพ้บเห็นแบ่ง
ส่วนยอ่ยออกเป็น 3 อยา่ง คือ 

1.  การแปลความ (Comprehension) เป็นความสามารถในการถ่ายเทความหมายจาก
ภาษาระดบัหน่ึงมาเป็นอีกระดบัหน่ึงใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

2.  การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการสรุป การแปลความ มองภาพ
ส่วนรวมมาเป็นใจความสั้น ๆ อยา่งไดค้วาม 

3.  การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการท านายหรือคาดคะเน
ขอ้เทจ็จริงล่วงหนา้โดยอาศยัแนวโนม้ท่ีเรียนมา 

อารีย์ วชิรวาราการ (2542) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน เป็นการแสดงออกถึง
ความสามารถในการส่ือสารขอ้ความต่าง ๆ ท่ีมีอยู่โดยใช้ถอ้ยค าภาษาอย่างใหม่และไดใ้จความท่ี
ถูกตอ้ง จ าแนกการแสดงออกถึงความเขา้ใจได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

1.  การแปลความ เป็นความสามารถในการแปลความหมายของเร่ืองราวหรือส่ิงต่าง ๆท่ี
ปรากฏโดยใชถ้อ้ยค าภาษาของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การแปลความแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1.1  แปลความหมายจากระดับหน่ึงไปสู่อีกระดับหน่ึง เช่น แปลค าศัพท์ แปล
ขอ้ความยาว ๆ ใหก้ลายเป็นค าหรือขอ้ความสั้น ๆ หรือแปลศพัทเ์ทคนิคใหเ้ป็นค าสามญั 

1.2  การแปลสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ การแปลความหมายจากรูปภาพ ตาราง เคร่ืองหมาย
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 

1.3  การถอดความ เป็นการถามให้แปลความหมายของคติพจน์ ค  าคม บทกวี ค  า
พงัเพย สุภาษิตใหเ้ป็นภาษาสามญั หรือแปลภาษาสามญัใหเ้ป็นสุภาษิต 

2.  การตีความ เป็นความสามารถท่ีจะค้นหา เปรียบเทียบทั้ งความส าคัญและ
ความสัมพนัธ์ของส่วนย่อย ๆ ภายในเป็นเร่ืองหรือเป็นความสามารถในการจบัความหมายส าคญั
ของเร่ืองนั้นไดห้รือไม่ เช่น 

 2.1  ใหค้น้หาความมุ่งหมายหรือคตินิยมของผูแ้ต่ง 
 2.2  ใหค้น้หาขอ้ความนั้นพาดพิงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
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 2.3  ใหตี้ความจากกราฟ สถิติ 
 2.4  ใหค้น้หาความหมายท่ีซ่อนอยู ่

3.  การขยายความ เป็นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศยัขอ้เท็จจริงท่ี
ปรากฏอยู ่เป็นความคิดดา้นจินตนาการอย่างมีเหตุผล ขอ้สอบท่ีสร้างจะถามถึงการคาดคะเนหรือ
พยากรณ์เหตุการณ์ต่อไปไดห้รือไม่ การสร้างค าถามอาจท า ได ้3 ลกัษณะ คือ 

 3.1  ใหข้อ้มูลเป็นระยะเวลา แลว้ใหอ้นุมานเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ 
 3.2  ใหข้อ้มูลเป็นเหตุการณ์ เร่ืองราว และขยายความไปสู่เร่ืองอ่ืน ๆ 
 3.3  ใหข้อ้มูลเป็นกลุ่มหรือขนาดแลว้ขยายไปสู่ขนาดอ่ืน 

จนัทราวดี กองเงิน (2547) กล่าววา่ความเขา้ใจในการอ่าน คือความสามารถในการจบั
ใจความส าคญั การแปลความ ตีความ ขยายความ และการสรุปความโดยอาศยัประสบการณ์เดิมของ
ผูอ่้านเป็นพื้นฐานใหเ้กิดเป็นความเขา้ใจข้ึน 

มนตรี นิวฒันุวงค์ (2549) กล่าวว่าความเขา้ใจในการอ่าน คือ ความสามารถของผูอ่้าน
ในการตีความ ขยายความ ล าดบัเร่ืองราว สรุปความตลอดจนสามารถประเมินความคิดท่ีไดจ้ากเน้ือ
เร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัโครงสร้างทางภาษา ลกัษณะของภาษา จุดมุ่งหมายและ
ประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 

จากค ากล่าวของนกัการศึกษาหลายท่านท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ความเขา้ใจในการอ่าน 
หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ใจความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค
โดยผูอ่้านจะตอ้งใช้ทกัษะการคิด และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ เพื่อแปลความ ตีความ ขยายความ
และสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ตดัสินความหมายของการอ่านอยา่งมีเหตุมีผลดว้ยความเขา้ใจ แลว้
สามารถน า ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
วดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษระดบัความเขา้ใจในการอ่านในการอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้น 
ผูอ่้านแต่ละคนจะมีระดบัความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัสติปัญญา ความรู้ดา้น
ภาษา และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน ซ่ึงท า ให้ทราบวา่ผูอ่้านมีพฒันาการอ่านอยูใ่นระดบัใด ตอ้ง
แกไ้ขปรับปรุง พฒันาและส่งเสริมอยา่งไร นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการ
อ่านไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 

Dallmann and Deboer (1978, p.166) จ าแนกระดบัความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น  
3 ระดบั ดงัน้ี 

1.  ความเขา้ใจระดบัขอ้เท็จจริง (Factual Level) หมายถึง ความเขา้ใจขอ้มูลท่ีกล่าวไว้
โดยตรง ไดแ้ก่ความเขา้ใจความหมายของค าความเขา้ใจใจความส าคญั ความเขา้ใจในรายละเอียด
และสามารถท าตามค า แนะน า ได ้
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2.  ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretative Level) หมายถึง ความเขา้ใจในส่ิงท่ีไม่ได้
กล่าวไวโ้ดยตรง แต่จะตอ้งใชค้วามสามารถในการสรุปอา้งอิง ลงความเห็น สามารถยอ่ความสรุป
ความ และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดตามมาได ้

3.  ความเขา้ใจระดบัประเมินค่า (Evaluative Level) หมายถึง การประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน
โดยพิจารณาขอ้มูลหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ของ
ตนในการตดัสินใจ 

Harris and Sipay (1990, p.583-586) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านเป็น 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัตรงตามตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านอยา่ง
ตรงไปตรงมา โดยไม่มีความหมายอ่ืนใดแฝงอยู ่

2.  ระดบัตีความ (Inferential Comprehension) คือความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านโดยผา่นการ
พิจารณาตดัสินความหมายท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเร่ือง 

3.  ระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Reading) คือความเขา้ใจท่ีผา่นกระบวนการคิดและ
การน าประสบการณ์เดิมมาใชเ้พื่อประเมินและวนิิจฉยัเร่ืองท่ีอ่าน 

4.  ระดบัสร้างสรรค ์(Creative Reading) คือความสามารถคิดกวา้งไกล คิดหลายแง่มุมมี
จินตนาการ สามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ 

นลินี บ าเรอราช (2545) กล่าวว่า แนวคิดเร่ืองระดบัความเข้าใจในการอ่านมาจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)ของ Bloom (1956) อา้งถึงใน
นลินี บ าเรอราช, 2545) ท่ีมีการล าดบัขั้นตอนของการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดบั คือ การรู้จกัจ า ขอ้มูล
เน้ือหา การเขา้ใจ การน า ไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ต่อมา 

Sanders (1966 cited in Burmeister, 1978) ไดน้ าแนวคิดของ Bloom มาขยายเป็นการวดั
ระดบัความเขา้ใจในการอ่านโดยขยายเป็น 7 ระดบั เรียงจากง่ายไปสู่ยากได ้ดงัน้ี 

1.  ระดบัความจ า (Memory) เป็นการจ าตามถอ้ยค า ท่ีระบุอยู่ในบทอ่าน หรือตามท่ี
ผูเ้ขียน เขียนไวเ้ป็นความเขา้ใจในระดบัตน้ เป็นระดบัท่ีไม่ตอ้งใชค้วามคิดมากนกั ผูอ่้านแสดงความ
เขา้ใจดว้ยการบอกส่ิงต่อไปน้ี 

1.1  ขอ้ความจริง วนั เดือน ปี การนิยามศพัทห์รือขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดในเร่ืองท่ีอ่าน 
1.2  ความคิดส าคญัท่ีผูเ้ขียนระบุไว ้
1.3  ล าดบัขั้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
1.4  ค  าแนะน า ท่ีระบุในขอ้เขียน 
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2.  ระดบัแปลความ (Translation) เป็นความสามารถของผูอ่้านท่ีแปลความหมายของ
ขอ้ความท่ีอ่านออกมาไดถู้กตอ้งดว้ยภาษาของตนเองในลกัษณะต่อไปน้ี 

2.1  สามารถอธิบายเน้ือเร่ืองหรือแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านดว้ยภาษาท่ีง่ายข้ึนหรือดว้ย
ภาษาของตนเองโดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดเดิม 

2.2  สามารถน า เน้ือความจากส่ิงท่ีอ่านมาแสดงเป็นกราฟ แผนผงั แผนภูมิหรือท า
ในทางกลบักนัคือ น าเน้ือหาจากกราฟ แผนผงั แผนภูมิ มาอธิบายเป็นประโยคเป็นยอ่หนา้ 

2.3  สามารถน าเร่ืองท่ีอ่านมาเขียนเป็นงานเขียนในลกัษณะรูปแบบอ่ืนได ้
2.4  สามารถท า ตามค า แนะน า ท่ีให้ไวอ้ยา่งถูกตอ้งไดค้วามเขา้ใจระดบัแปลความ 

เป็นความสามารถในเชิงท่ีผูอ่้านจบัใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านได ้แลว้แสดงให้ผูอ่ื้นรับรู้ไดด้ว้ย
วธีิการแสดงออกแบบต่าง ๆ 

3.  ระดบัตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในเชิงเห็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัของส่ิงท่ี
มิไดร้ะบุไว ้เป็นความเขา้ใจระหวา่งบรรทดัของขอ้ความ ความเขา้ใจระดบัน้ีผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิด
มากข้ึนโดยมีความสามารถในส่ิงต่อไปน้ี 
 3.1  เม่ือทราบสาเหตุ สามารถระบุผลท่ีจะเกิดตามมาได ้หรือเม่ือทราบผลท่ีเกิดข้ึน
สามารถระบุสาเหตุได ้
 3.2  คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป หรือคาดคะเนเร่ืองได ้
 3.3  สามารถสรุปความคิดส าคญัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ถา้บทอ่านนั้นมิไดร้ะบุไว ้
 3.4  สามารถประมวลความจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับจากบทอ่าน สามารถลง
ความเห็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้
 3.5  สามารถขยายความเพิ่มเติมจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 3.6  สามารถบอกความสัมพนัธ์กนัของตวัละครต่าง ๆ 
 3.7  สามารถจินตนาการตามส่ิงท่ีระบุไวไ้ด ้เช่น เกิดภาพพจน์ เกิดมีความรู้สึกคลอ้ย
ตามเหมือนไดย้นิเสียง ไดก้ล่ิน ไดร้สชาติจากการจินตนาการ 

4.  ระดบัน าไปใช ้(Application) เป็นความสามารถระดบัสูงข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการน า
ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือสภาพปัญหาใหม่ท่ีไม่เคยเห็น หรือ
รู้จกัมาก่อน กิจกรรมการสอนอ่านในขั้นน้ีครูควรให้มีการอภิปรายในส่ิงท่ีรับรู้จากการอ่าน แลว้ตั้ง
ค  าถามเพื่อถามในเชิงประยกุต ์ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แลว้ถามวา่ท าไมจึงคิด
เช่นน้ี นอกจากนั้นอาจถามเพื่อใหส้รุปหลกัการ แลว้ถามวา่มีเหตุผลใดท่ีท าใหมี้การสรุปเช่นนั้น 

5.  ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกส่วน
ต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีเป็นความรู้หรือแนวคิดท่ีไดจ้ากการอ่านนั้น และสามารถช้ีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ส่วนยอ่ยหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ นั้น เช่น เม่ืออ่านขอ้ความท่ีเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ สามารถตอบ
ค าถามเหล่าน้ีได ้เช่น ใครเป็นคนเขียน กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขียนคือใคร ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคอ์ะไร
ในการเขียนคร้ังน้ี ผูเ้ขียนใชเ้ทคนิคอะไร 

6.  ระดบัสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการคิดรวมส่วน
ต่าง ๆ ท่ีแยกกระจายอยูใ่หเ้ป็นแนวคิดเดียว และเป็นแนวใหม่ เป็นความคิดในเชิงท า ให้ เกิดความรู้
ใหม่หรือแนวคิดใหม่ มีผลของการคิดเป็นหลกัการหรือกฎเกณฑใ์หม่ ๆ หรือมีผลงานใหม่ มีวิธีการ
ใหม่ ต่างจากความคิดขั้นตีความ 

7.  ระดบัการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถทางความคิดระดบัสูงสุดมีการ
ตดัสินดว้ยเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน การคิดเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีใชใ้นการตดัสินมกัเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นเหตุเป็นผล การเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นไดโ้ดยอาศยัทกัษะการสังเกตและ
การคิดอยา่งหลกัแหลม การประเมินผลเป็นการตดัสินอยา่งมีวจิารณญาณโดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐาน
อยูใ่นใจ 

ชวาล แพรัตกุล (2552) ไดจ้ดัระดบัความเขา้ใจในการอ่านไว ้3 ระดบั ดงัน้ี 
1.  การแปลความ (Translation) คือความสามารถในการแปลความหมายจากระดบัหน่ึง

ไปสู่อีกระดบัหน่ึง แปลสัญลกัษณ์จากเคร่ืองหมายย่อไปสู่อีกแบบหน่ึง และแปลถอดความจาก
ภาษาหน่ึง ไปสู่อีกภาษาหน่ึง 

2.  การตีความ (Interpretation) คือความสามารถในการแปลและย่นยอ่เร่ืองราวต่าง ๆ
ตามท่ีปรากฏใหย้ติุลงเป็นขอ้สรุปได ้

3.  การขยายความ (Extrapolation) คือความสามารถในการอนุมาน หรือขยายความคิด
ใหก้วา้ง ลึก หรือไกลไปจากขอ้เทจ็จริงท่ีประจกัษอ์ยูข่ณะน้ีได ้ 

จากแนวคิดในเร่ืองระดบัความเขา้ใจในการอ่านสามารถสรุปไดว้่าความเขา้ใจในการ
อ่านแบ่งออกเป็นหลายระดบัไดแ้ก่ ระดบัความจ า ระดบัแปลความ ระดบัตีความ ระดบัขยายความ
ระดบัการน าไปใช ้ระดบัการวเิคราะห์ ระดบัการสังเคราะห์ และระดบัการประเมินผล ซ่ึงครูตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนวา่จะให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจใน
ระดบัใดจึงจะเหมาะสม  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ดงันั้นระดบัความเขา้ใจในการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาความเขา้ใจใน
การอ่าน 3 ระดบั คือระดบัท่ี 1 ระดบัแปลความ เป็นความสามารถให้ความหมายของบทอ่านโดยใช้
ถ้อยค าภาษาของตนได้อย่างถูกต้อง ระดับท่ี 2 ระดับตีความ เป็นความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายของขอ้ความท่ีอ่านโดยตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจความหมายแฝงของค า หรือขอ้ความ
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ท่ีไม่ไดบ้อกความหมายตรง ๆ และระดบัท่ี 3 ระดบัขยายความ เป็นความสามารถในการให้แนวคิด
เพิ่มเติมและกวา้งขวางออกไปจากขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งมีเหตุผล 

2.3.6  การสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดสา หรับผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษท่ีจะตอ้งน า 

ไปใชใ้นการศึกษาหาความรู้ ดงันั้นในการสอนอ่าน ครูควรมีการวางแผนเตรียมการสอนตามลา ดบั
ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากยิง่ข้ึน
นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดในการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ี 

ประนอม สุรัสวดี (2539) กล่าววา่ ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension) เป็น
การอ่านเพื่อใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน ครูจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดโ้ดยการสอน ดงัน้ี 

1.  รู้วธีิหาใจความส าคญัของเร่ือง (Main idea) 
2.  เขียนยอ่เน้ือหาส าคญัของเร่ือง 
3.  เรียงล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองได ้
4.  สรุปใจความส าคญัของเร่ืองได ้
5.  ประเมินผลเร่ืองท่ีอ่านได ้
6.  เพิ่มพนูค าศพัทซ่ึ์งจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดดี้ข้ึน 
7.  พฒันาอตัราความเร็วของการอ่านให้เหมาะสม 
8.  พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง เพื่อใหผู้อ่ื้นไดฟั้งและเขา้ใจ 
การจดักิจกรรมดา้นการอ่าน ครูควรจดัเป็น 3 ระยะ คือ 
1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจให้แก่

นกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ปูพื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองและค าศพัท ์
2.  กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While-reading Activities) เป็นกิจกรรมท่ีครูน ามาใชฝึ้ก

ทกัษะในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ืองช่วยฝึกทกัษะการอ่านเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจดียิง่ข้ึน 
3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นกิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนไดแ้สดง

ความคิดเห็น หรือแสดงความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดอ่้าน ประเมินผลความเขา้ใจเร่ืองจากการ
อ่านของนกัเรียน 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2540) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในการสอนอ่าน สามารถจดักิจกรรมได้
ดงัน้ี 

1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจ หรือปูพื้น
ฐานความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน ไดแ้ก่ การคาดคะเนในเร่ืองท่ีจะอ่าน เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนคิดถึง
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ความรู้เดิม แล้วน ามาสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีจะอ่าน การคาดคะเนอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การเดา
ความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท โดยการดูจากประโยคขา้งเคียงหรือรูปภาพและการแสดงท่าทาง 

2.  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็นการท าความเขา้ใจ
โครงสร้างและเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน กิจกรรมท่ีควรจะจดั ไดแ้ก่ การล าดบัเร่ืองโดยการตดัเร่ือง
ออกเป็นส่วน ๆ (Strip Story) อาจเป็นย่อหน้าหรือเป็นประโยคก็ได ้แลว้ให้นกัเรียนเรียงล าดบั
ขอ้ความกนัเองดว้ยการเขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง (Semantic Mapping) แลว้เติม
ขอ้ความลงในแผนผงัของเน้ือเร่ือง (Graphic Organizer) หลงัจากนั้นก็เล่าเร่ืองโดยสรุป 

3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของ
นกัเรียน กิจกรรมท่ีน ามาจดัอาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทกัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการพูดและการเขียน
ก็ไดโ้ดยใหแ้สดงบทบาทสมมติ ใหเ้ขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา
เขียนแบบฟอร์ม วาดรูป เป็นตน้ หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนพดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

กรมวิชาการ (2542) ได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการอ่าน
ภาษาองักฤษวา่ควรค านึงถึงขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) ครูอาจจดักิจกรรมก่อนการอ่าน เพื่อ
เป็นการเตรียมตวัผูอ่้าน โดยตั้งค  าถามจากหัวเร่ือง ช่ือเร่ือง รูปภาพประกอบเร่ือง หรือประโยคท่ี
หน่ึงและสองของบทอ่าน แลว้ใหน้กัเรียนคาดเดา (Predict) เหตุการณ์ ตวัละคร ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในบท
อ่าน ครูอาจสอนค าศพัทซ่ึ์งครูคิดวา่ยากส าหรับนกัเรียน และนกัเรียนไม่สามารถเดาความหมายได้
จากเน้ือความขา้งเคียง หรือถามค าเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะ
อ่านหรือให้นกัเรียนลองตั้งค  าถาม โดยพิจารณาจากรูป หวัเร่ือง และประโยคแรกของบทอ่าน เป็น
ตน้ นอกจากน้ีก่อนอ่านบทอ่าน ครูควรก าหนดวตัถุประสงคใ์หน้กัเรียนทราบโดยชดัเจนวา่ อ่านบท
อ่านน้ีท าไม และอ่านแลว้ท ากิจกรรมอะไร 

2.  กิจกรรมขณะอ่าน (During–reading Activities) ขณะท่ีนกัเรียนก าลงัอ่านบทอ่านนั้น
ครูควรค านึงเสมอว่า นักเรียนจะผ่านกระบวนการอ่านท่ีหลากหลาย กล่าวคือนักเรียนอ่านแล้ว
จะตอ้งค านึงถึงจุดประสงคใ์นการอ่านอยูเ่สมอ เพื่ออ่านอยา่งมีจุดหมาย ขณะอ่านนกัเรียนจะตอ้งคิด
ตามเน้ือหา และตีความหมายของค าและเน้ือความท่ีอ่าน และประเมินเน้ือหาท่ีอ่านกบัส่ิงท่ีไดเ้ดา
หรือคาดหมายไว ้ซ่ึงอาจจะตรงกนัหรือต่างกนัก็ได ้นกัเรียนอาจจะอ่านแลว้อ่านอีก เพื่อท า ความ
เขา้ใจให้ถูกตอ้งและอ่านดว้ยความเร็วหลากหลาย บางตอนอาจจะอ่านเร็ว บางตอนอาจจะอ่านช้า
จับใจความส าคัญและประมวลความหมายหรือสรุปจากส่ิงท่ีอ่าน เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนเป็น
กระบวนการอ่านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอ่านทั้งส้ิน ดงันั้นครูจึงควรกระตุน้ และแนะน านกัเรียน



49 

ให้ค  านึงถึงขั้นตอนเหล่าน้ีในการอ่าน หรือจดัให้เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของการอ่าน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของลกัษณะของบทอ่านแต่ละบท 

3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) ครูควรแจง้ให้นกัเรียนทราบชดัเจน
ถึงกิจกรรมของบทอ่านท่ีมอบหมายให้ทา ว่า นกัเรียนตอ้งท า อะไรหลงัอ่าน ทั้งน้ีอาจก าหนดให้
หลากหลายได ้เช่น อ่านคร้ังหน่ึงแลว้ตอบค าถามเก่ียวกบัใคร ท า อะไร ท่ีไหนและอ่านคร้ังท่ีสอง 
เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ กิจกรรมหลงัการอ่านนั้นจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น อ่านแลว้เลือก
ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้ความในบทอ่าน อ่านแลว้วาดรูป วาดแผนท่ี หรือกรอกขอ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีอ่าน หรือขีดเส้นใตค้  า ท่ีสัมพนัธ์กนั เขียนค าขอ้ความประโยค เขียนบทสรุป ตั้งช่ือเร่ือง ตอบ
ค าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง แต่งเร่ืองย่อวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน ตวัละครหรือวิธีการเขียนว่าชอบหรือไม่
เพราะอะไร หรือสรุปเร่ืองนั้น ๆ เป็นตน้ และไม่วา่กิจกรรมหลงัอ่านจะเป็นอยา่งไร ครูควรช้ีแจงให้
กระจ่างก่อนใหน้กัเรียนอ่านและท า กิจกรรมนั้น ๆการสอนอ่านในระดบัประถมศึกษา ควรค านึงถึง
หลกัดงัต่อไปน้ี เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  การเรียนรู้การอ่านและการเขียนนั้นเป็นทกัษะต่อจากกระบวนการเรียนรู้ ในการพูด 
ดงันั้น ถา้นกัเรียนสามารถพูดออกเสียงถูกตอ้ง จะมีพื้นฐานท่ีดีในการอ่านและการเขียน ครูจึงควร
เนน้การฟังและการพดูออกเสียงใหถู้กตอ้ง ก่อนการสอนอ่านและเขียน 

2.  ถา้นกัเรียนในระดบัประถมศึกษา ไดรั้บแรงจูงใจในการอ่านและเขียน จะสามารถ
รับรู้ขอ้มูลท่ีมีความหมายและท่ีพวกเขาสนใจ ก่อนท่ีครูจะจดักิจกรรมการอ่านหรือเขียน จึงควร
สร้างสถานการณ์ใหเ้ช่ือมโยง เพื่อจูงใจในการท ากิจกรรมการอ่านหรือการเขียนนั้น ๆ 

3.  การอ่านเร่ืองหรือเล่าเร่ืองต่าง ๆ ให้นกัเรียนฟัง จะช่วยท า ให้นกัเรียนเป็นผูอ่้านท่ีดี
ข้ึนฉะนั้นนอกจากการให้นกัเรียนอ่านบทอ่านต่าง ๆ ครูควรจดักิจกรรมหลากหลาย เช่นอ่านนิทาน
ให้ฟัง หรือเล่านิทานให้ฟังบา้ง จะท า ให้นกัเรียนไดย้ินไดฟั้งเร่ืองราว ไดฟั้งการออกเสียง ขยายวง
ค าศพัทข์องตน และยงัมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอีกดว้ย 

4.  บทอ่านท่ีน ามาให้นกัเรียนอ่าน หรือเล่าให้นกัเรียนให้ฟังนั้น ควรเขียนดว้ยภาษาท่ี
ง่ายชดัเจน และนักเรียนคุน้เคย หากมีค าศพัท์ท่ียาก ซ่ึงจะเป็นปัญหาในการอ่าน และนกัเรียนไม่
สามารถเดาไดจ้ากขอ้ความขา้งเคียง ครูอาจจะสอนค าศพัทย์ากนั้น ก่อนท่ีจะใหอ่้านบทอ่านก็ได ้

5.  ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน เป็นทกัษะท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งยิง่ นกัเรียนท่ี
มีทกัษะการอ่านดี มกัจะมีทกัษะการเขียนดีด้วย ฉะนั้นการสอนการอ่านและการเขียนควรจัด
กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
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6.  การพฒันาภาษาพูดของนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กนักบัความสามารถในการอ่าน
เช่นเดียวกนั ครูจึงควรเนน้สอนให้นกัเรียนพูดออกเสียงไดถู้กตอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานของการอ่านได้
อยา่งถูกตอ้ง 

7.  นกัเรียนจะเรียนรู้ในการอ่านได้เร็วข้ึนและง่ายข้ึน ถา้นักเรียนทราบเหตุผลหรือ
วตัถุประสงค์ในการอ่านบทอ่านนั้น ๆ ฉะนั้น ก่อนให้นักเรียนท ากิจกรรมการอ่านใด ๆ ครูควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านอย่างชัดเจน นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีน่าสนใจหรือท้าทาย
ความสามารถในการอ่านบทอ่านนั้น ๆ จะท า ให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการอ่านยิ่งข้ึน และจะอ่าน
บทอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 

8.  การสอนอ่านควรเน้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ อ่านเพื่อความหมาย ไม่ใช่อ่านออก
เสียงได้ถูกตอ้ง แต่ไม่เขา้ใจความหมาย ครูอาจใช้เวลาบางส่วนในการให้นกัเรียนอ่านออกเสียง
เพื่อใหมี้กิจกรรมหลากหลาย และเพื่อตรวจสอบจงัหวะและความถูกตอ้งในการออกเสียง ซ่ึงควรให้
ไดอ่้านเงียบ ๆ ในใจ เพื่อจะไดมี้สมาธิในการอ่าน และมุ่งประเด็นไปท่ีความหมายในบทอ่าน ครู
ควรกระตุน้และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้เวลาอ่านบทอ่านในใจเป็นระยะ ๆ ใหเ้คยชินเป็นนิสั 

กุศยา แสงเดช (2545) ไดใ้ห้แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษวา่ควรค านึงถึงขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
         1.1  Personalization เป็นการสร้างความคุน้เคยให้กบันกัเรียนโดยถาม-ตอบ

สนทนาเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน เป็นการเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน 
   1.2  Prediction เป็นการเดาเร่ืองราวท่ีจะอ่านจาก Picture Diagrams หรือโดยให้

นกัเรียนทายหรือเดาเร่ืองราวท่ีจะอ่านวา่เป็นอยา่งไร และควรอธิบายค าศพัทใ์หม่ให้กบันกัเรียนโดย
ใชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.2.1  Vocabulary Predicting 
1.2.2  Vocabulary Matching   
1.2.3  Vocabulary Dictionary Working 

2. ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) ในระหว่างการอ่าน ครูสามารถดา เนินกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี เพื่อส่งเสริมและตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน เช่น 

2.1  Matching เป็นกิจกรรมการจบัคู่ 
2.2  Ordering เป็นกิจกรรมการเรียงเหตุการณ์ใหส้มบูรณ์ ถูกตอ้ง 
2.3  Completing เป็นกิจกรรมการเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
2.4  Correction เป็นกิจกรรมการแกไ้ขค าขอ้ความรูปภาพใหถู้กตอ้ง  
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2.5  Deciding เป็นการเลือกวา่อยา่งไหนดี 
2.6  Supplying/ identifying เป็นการหาความคิดรวบยอด 

การสอนในขั้นระหวา่งอ่าน (While-reading) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเสนอเร่ืองท่ีอ่านเป็น
คร้ังแรก ในขั้นน้ีควรตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนโดยการตั้งค  าถามและควรท า
กิจกรรมต่อเน่ืองกบัขั้น (Pre-reading) 

3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการสอนอ่านคือ มี
จุดประสงคท่ี์จะย  ้าความเขา้ใจของเร่ืองราวท่ีอ่านไดม้ากข้ึน และสร้างเจตคติท่ีดีให้กบันกัเรียนโดย
ด าเนินกิจกรรมใหส้นุกสนานและสามารถแสดงออกเก่ียวกบัความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน 

ขอ้ควรปฏิบติั 
1.  การอ่านควรเนน้ความเขา้ใจ 
2.  ใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมายและความเขา้ใจ ไม่มุ่งเนน้ทดสอบค าศพัท ์
3.  ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งควรเก่ียวเฉพาะเร่ืองท่ีอ่าน 
4.  ไม่ควรใชเ้วลามากเกินไป ควรใหเ้วลาในการคิดและเรียบเรียงค าตอบ 
5.  ค าถามท่ีใชค้วรแตกต่างจากบทเรียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
6.  ใชค้  าถามท่ีหลากหลาย เช่น Free Response, True-false 
วิสิฏฐา แรงเขตรการ (2551) ไดก้ล่าวถึงการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจวา่ การท่ีผูอ่้านจะ

มีความเขา้ใจในการอ่านได้ดี จะตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะการอ่านอยู่เสมอ และการฝึกฝนนั้นควร
ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอน ซ่ึงแนวทางในการสอนใหน้กัเรียนอ่านไดอ้ยา่งเขา้ใจเน้ือหาท่ี
อ่านนั้นมีแนวทาง ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ฝึกการเก็บสาระส าคญัของเร่ือง 
ขั้นตอนท่ี 2 ฝึกการพิจารณารายละเอียด ซ่ึงจะแยกออกไดเ้ป็นใจความส าคญัและส่วนขยาย 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกใหจ้ดัโครงเร่ืองท่ีอ่าน โดยการจดัล าดบัใจความตามขอบเขตท่ีอยูใ่นเร่ือง 
ขั้นตอนท่ี 4 ฝึกใหย้อ่หรือสรุปใจความส าคญั เม่ืออ่านเขา้ใจเร่ือง และจบัใจความส าคญั

ไดจ้ากโครงเร่ืองท่ีอ่านได ้นกัเรียนสามารถยอ่หรือสรุปสาระส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ ได ้
Williams (1994) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนของการสอนอ่านไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) โดยมีจุดประสงคข์องขั้นตอนน้ี คือ 

1.1  เพื่อแนะน า กระตุน้ความสนใจในเร่ือง 
1.2  เพื่อชกัจูงใหน้กัเรียนสนใจเรียนดว้ยการใหเ้หตุผล สาหรับการอ่าน 
1.3  เพื่อเตรียมตวัในดา้นภาษาใหแ้ก่นกัเรียนก่อนท่ีจะอ่านเน้ือเร่ือง 
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2.  ขั้นการอ่าน (While-reading) ขั้นตอนน้ีเนน้เน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
2.1  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียน 
2.2  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจโครงสร้างของงานเขียนหรือเน้ือหาท่ีอ่าน 
2.3  เพื่อช่วยขยายเน้ือความของเร่ืองใหช้ดัเจน 

3. ขั้นหลงัการอ่าน (Post-reading) มีจุดมุ่งหมายใหน้กัเรียนมีความสามารถ ดงัน้ี 
3.1  สามารถถ่ายโอนความรู้ ความคิดในเร่ืองท่ีอ่านได ้
3.2  สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านเขา้กบัความรู้ ความสนใจหรือความคิดเห็นของ

นกัเรียนได ้
ในการพฒันาทกัษะการอ่านท่ีจะช่วยให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาใน

ระดบัสูงนั้น ครูจะตอ้งฝึกให้นักเรียนท าความเขา้ใจและสังเคราะห์ขอ้มูล โดยโยงความคิดรวบ
ยอดจากประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จากวชิาท่ีเรียนในภาษาไทยไปยงัเร่ืองท่ีก าลงัอ่านเพื่อท่ีจะสามารถ
อภิปรายหรือเขียนขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ครูควรฝึกให้นกัเรียนไดอ่้านบทความท่ีลากหลาย
และฝึกกลวธีิในการอ่าน (Reading Strategy) ไปพร้อมกนัดว้ย (ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ,2549) 

สรุปไดว้า่ การสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจมีขั้นตอนท่ีส าคญั คือ ขั้นก่อน การ
อ่าน (Pre-reading) ขั้นการอ่าน (While-reading) และขั้นหลงัการอ่าน (Post-reading) เนน้การฝึก  
ใหน้กัเรียนมีพฒันาการอ่าน สามารถอ่านออก อ่านได ้อ่านเป็นและเขา้ใจความหมาย จากส่ิงท่ีอ่าน 
สามารถจบัใจความส าคญัและบอกรายละเอียดจากการอ่านได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการฝึกฝนอย่างเป็น 
ระบบเป็นขั้นตอน เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและพฒันาการอ่านไดด้ว้ยตนเอง 
 
2.4 เทคนิคการสอนแบบ SQ3R 

SQ3R เร่ิมข้ึนคร้ังแรกในช่วงตน้ของปี 1940-1949 โดย ฟรานซิส โรบินสัน (Francis 
Robinson) ครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีให้นกัเรียนได ้ “ส ารวจ ตั้งค  าถาม อ่าน เล่าและ
ทบทวน” บทเรียนต่าง ๆ ในหนงัสือเรียน และต่อมาโรบินสันจึงไดรั้บสมญานามวา่ “คุณปู่ แห่งกล
ยุทธ์ทางการศึกษา (The Grandfather of Study Strategies)” (Lipson and Wixson, 2003) กลยุทธ์น้ี
ออกแบบข้ึนมาเพื่อใชก้บังานเขียนในเชิงอธิบาย (Huber, 2004) นอกจากน้ี Ronald C. Feldtand 
Robert Hensley (2009) ไดก้ล่าววา่ โรบินสัน ไดพ้ฒันากลยุทธ์การศึกษา SQ3R เพื่อปรับปรุงการ
เรียนโดยการรวมทกัษะการเรียนระดบัท่ีสูงข้ึนเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่นเดียวกนักบั Victoria Pope Hubbell 
(1985) ท่ีไดก้ล่าววา่ไวว้า่ SQ3R ถูกพฒันาข้ึนมาในปี 1946 เพื่อน ามาพฒันาในดา้นการอ่านของ
นกัเรียนในระดบัมธัยม 
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ดีส และดีส (Deese and Deese, 1979, อา้งถึงใน ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์, 2542) กล่าววา่ 
วิธีอ่านแบบ SQ3R น้ี เร่ิมโดย ฟรานซิส พี โรบินสัน (Francis P. Robinson) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การอ่านท่ีมหาวทิยาลยัโอไฮโอ (Ohio State University) ไดศึ้กษาเทคนิคการอ่านและแนะน าวิธีการ
อ่านใหก้บันกัศึกษาจนประสบผลส าเร็จเป็นเวลานาน 

2.4.1  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการอ่านแบบ SQ3R 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการอ่านแบบ SQ3R 

ดงัน้ี 
วิคตอเรีย โพพ ฮบัเบิล (Victoria Pope Hubbell, p.108-112) กล่าววา่ SQ3R ข้ึนอยูก่บั

ทฤษฎีกระบวนการการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้น้ีข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ มี 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมตน้จากการอ่านแบบผา่นตา 
2.  ผูเ้รียนตอ้งประมวลความรู้ เพื่อเขา้สู่กระบวนการจ า 
3.  ผูเ้รียนตอ้งสร้างโครงสร้างและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 
4.  ขอ้มูลจะถูกเก็บไวเ้พื่อเรียกใชใ้นอนาคต 
เน่ืองจากผูเ้รียนนั้นมีการรับขอ้มูลท่ีมากเกินกว่าจะน าเขา้สู่กระบวนการได ้อตัราการ

น าเขา้ความรู้ใหม่จากส่ิงแวดลอ้มสู่ระบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นมีอยู่อยา่งจ ากดั โรบินสันจึงได้
ออกแบบแต่ละส่วนของกระบวนการ SQ3R เพื่อท าใหส้ะดวกกบักระบวนการน าเขา้ขอ้มูล และเขา
ไดใ้ชเ้ทคนิคเบ้ืองตน้ในการเพิ่มความเขา้ใจและเก็บรักษาความรู้ 

ขั้นตอนแรก คือ การส ารวจ (Survey) ซ่ึงเช่ือวา่เป็นการเตรียมกระบวนการเพื่อสร้าง
ขอ้มูลการส ารวจน้ีพฒันามาจากการสาธิตการวิจยัของการอ่านแบบ Skimming และการสรุปหวัขอ้
ในการอ่านการส ารวจน้ีเป็นการตั้งเป้ าหมายส าหรับทั้งหมด ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการก าหนดการ
อ่านของผูอ่้าน 

ขั้นตอนท่ีสอง กระบวนการ SQ3R ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีความเช่ือท่ีเสริมสร้างให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการตั้งค  าถาม (Question) ซ่ึงตอ้งการให้ผูอ่้านตั้งค  าถามวา่มีส่ิงใดท่ีเรายงัไม่ทราบจาก
ขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป ขั้นตอนน้ียงัเป็นขั้นตอนท่ี ริเร่ิมให้ผูอ่้านส่ือสารกบัผูเ้ขียนอยา่งรวดเร็วและ
ขั้นตอนท่ีส าคญันอกเหนือจากน้ีคือ การมีความเขา้ใจท่ีเพียงพอต่อส่ิงท่ีอ่าน โรบินสันใช้ค  าถาม
เน่ืองจากเขารู้สึกวา่ค าสั่งหรือค าถามนั้น อาจเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับผูอ่้าน การตั้งค  าถามน้ี
จดัเป็นขั้นสูงของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงนั้นท าให้เกิดความรวดเร็วและ
สามารถก าหนดทิศทางของการอ่านได้ ผลของการรู้ค าถามก่อนอ่านนั้นจะท าให้ผูอ่้านก าหนด
เป้าหมายไดว้่าจะอ่านอะไร ยิ่งไปกว่านั้นค าถามยงัต่อเน่ืองกบัตรรกะซ่ึงท าให้ส่ิงท่ีอ่านจดจ าง่าย
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เพราะค าถามท าให้ผูอ่้านได้ขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึง โรบินสันเช่ือว่าจะสามารถเป็นตวัช่วยให้
นกัเรียนจดจ าขอ้มูลได ้

ขั้นตอนท่ีสาม เป็นขั้นตอนของการอ่าน (Read) ผูอ่้านตอ้งจดัการและเลือกขอ้มูลท่ี
ตอ้งการเติมลงไปในช่องวา่งของโครงสร้าง เม่ือน าขั้นตอน 3 ขั้น คือ Survey, Question และ Read
มาประยุกตใ์นการอ่านท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้พบวา่ผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน แต่อยา่งไรก็
ตามผลการศึกษาน้ียงัไม่เป็นท่ีพอใจทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ของส่ิงท่ีอ่านนั้นจะลืมภายในสอง
สัปดาห์ โรบินสันจึงเกิดแนวคิดเก่ียวกับการจดจ านั้นสามารถพฒันาได้ด้วยการทบทวน และ
ทดสอบหลงัจากการมอบหมายการอ่าน เม่ือส่วนของ Test-type Review ไดใ้ชห้ลงัจากการอ่านแลว้
อตัราการลืมนั้นลดลงจาก 80 เปอร์เซ็นต ์เหลือเพียง 20 เปอร์เซ็นต ์เม่ือผา่นไปสองสัปดาห์ โรบิน
สันจึงไดเ้พิ่ม สองขั้นตอนสุดทา้ยข้ึน คือ Recite  และ Review 

ขั้นตอนท่ีส่ี การท่องจ า (Recitation) ใช้เพื่อเช็คความเขา้ใจของแนวคิดท่ีแน่นอนใน
ส่วนของความจ า ซ่ึงในทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ การท่องจ านั้นมีเหตุผลส าคญั 2 ประการ คือ
ประการแรก เม่ือผูอ่้านท่องจ าภายหลงัจากการอ่านแลว้จะสามารถอ่านไดอ้ยา่งกระตือรือร้นมากข้ึน
และมีการประเมิน และการเลือกเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะท าซ ้ า และประการท่ีสอง ทฤษฎีกระบวนการ
สร้างขอ้มูลของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนไดร้วดเร็ว มีทั้งความจ าระยะสั้น ๆ และความจ าระยะยาว การวิจยั
เร่ืองทบทวนความจ าของโรบินสันนั้นเสนอวา่ การท่องจ า เป็นการน าเขา้ขอ้มูลอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงมีการ
ใชเ้วลาส าหรับกระบวนการท่ีผูอ่้านท่ีจะเปล่ียนระยะความจ าสั้นๆ เป็นความจ าระยะยาว 

ขั้นตอนสุดทา้ย คือ การทบทวน (Review) โรบินสันเช่ือวา่ สามารถลดอาการลืมไดก้าร
ทบทวนคร้ังแรกควรเร่ิมทนัทีหลงัจากการอ่านหน่ึงคร้ัง การทบทวนอ่ืน ๆ ควรจะเกิดข้ึนหลงัจาก
การทดสอบ ซ่ึงการอ่าน 5 ขั้นตอนของกระบวนการ SQ3R น้ี เป็นทฤษฎีท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ราบร่ืน และมีประโยชน์ท าให้อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถพฒันาระดบั
ทกัษะการอ่านให้สูงข้ึนในการอ่านต าราเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัSQ3R จึงเป็นท่ียอมรับอย่าง
แพร่หลาย เพราะกลยทุธ์น้ีไดอ้อกแบบมาเพื่อตอบรับการจดัการในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อท่ีจะก าหนดเป้ 
าหมายในการอ่านโดยเฉพาะ เพื่อใชว้ดัความเขา้ใจและก าหนดความจ าของตนเอง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
เป็นปัจจยัท่ีมีความจ าเป็นต่อการอ่านในระดบัสูงของผูใ้หญ่  

อรรถวฒิุ ตรากิจธรกุล (2542) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค SQ3R ไวด้งัน้ีในปี 1961 โรบินสัน ได้
เสนอเทคนิคในการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผูอ่้านสามารถจบัใจความส าคญัไดดี้ และ
ยงัช่วยให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองจากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็ว และ
จดจ าเร่ืองตลอดจนสามารถทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เทคนิคดงักล่าวคือ SQ3R ซ่ึง
มีขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 Survey (S) คือการกวาดสายตาไปตามหวัขอ้ในบทอ่านเพื่อหาจุดส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นการอ่านอยา่งคร่าว ๆ ถา้หากวา่บทอ่านนั้นมีบทสรุปก็อ่านบทสรุปดว้ย การอ่าน
ในขั้น ตอนน้ีไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขั้นตอนน้ีจะท าให้ผูอ่้านไดรู้้ใจความส าคญั
ของเร่ือง หรือแนวคิดหลกัของเร่ือง การอ่านในขั้นตอนน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆ 
ของเร่ืองได ้

ขั้นตอนท่ี 2 Question (Q) การตั้ง ค  าถามในขั้น ตอนน้ี จะท าให้ผูอ่้านอยากรู้อยากเห็น
มากข้ึน ดงันั้นค าถามจึงเป็นส่ิงท่ีจะเพิ่มความเขา้ใจมากข้ึน ค าถามจะช่วยให้ผูอ่้านระลึกถึงความรู้
เดิมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ค าถามจะท าให้ส่วนส าคญัของเร่ืองเด่นชัดข้ึนในขณะท่ีผูอ่้านได้อ่าน
รายละเอียดท่ีอธิบายหวัขอ้นั้น ๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 Read (R) เป็นการอ่านเร่ืองเพื่อหาค าตอบ นัน่ คืออ่านตั้ง แต่ตน้จนจบตอน
ของหวัขอ้แรก การอ่านในขั้น ตอนน้ี เป็นการอ่านอยา่งกระตือรือร้นลน้เพื่อท่ีจะหาค าตอบ 

ขั้นตอนท่ี 4 Recite (R) เม่ืออ่านจบตอนหน่ึง ๆ แลว้พยายามตอบค าถามอยา่ง ๆยอ่โดย
ใช้ส านวนภาษาของตนเอง พร้อมกับบอกช่ือตวัอย่างในเร่ือง ซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านรู้ว่าเร่ืองท่ีอ่าน
เก่ียวกบัอะไร ถา้ตอบค าถามไม่ไดใ้หย้อ้นกลบัไปอ่านเร่ืองใหม่อยา่งคร่าว ๆ 

ขั้นตอนท่ี 5 Review (R) เป็นการทบทวนในขั้น ตอนน้ี เป็นการทบทวนหวัขอ้หรือ
ประเด็นส าคญั ๆ ก็ได้เพื่อเป็นการระลึกถึงความจ าของบทอ่าน แต่ถ้าหากยงัไม่แน่ใจในบทอ่าน
ตอนใดก็ตาม ก็ใหก้ลบัไปอ่านซ ้ าใหม่อีก เพื่อจะไดจ้  าไดดี้ข้ึน  

พจนารถ ศรัทธา (2544) อา้งถึง กรรณิกา อุ่นแจน 2528; อา้งอิง Robinson.1968 ไดว้า่โร
บินสันไดคิ้ดระบบท่ีจะช่วยในการสอนอ่านท่ีเรียกวา่ SQ3R ข้ึนไดแ้ก่ 

1)  Survey การส ารวจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งรวดเร็ว 
2)  Question ตั้ง ค  าถามเร่ืองท่ีอ่าน 
3)  Read อ่านเพื่อคน้หาค าตอบ 
4)  Recite จดจ าค าตอบหรือเร่ืองราวท่ีพบโดยการท่องหรือเขียน 
5)  Review ทบทวนในเวลาวา่ง 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค "ดู ถาม อ่าน ท่อง ทวน"(SQ3R) ดงัน้ีใน

การอ่านต ารา เทคนิคท่ีมกัจะใช้กนัมากและค่อนขา้งจะเป็นท่ีรู้จกักนัดี คือเทคนิค ดูถาม อ่าน ท่อง 
ทวน หรือ SQ3R เทคนิคน้ีประกอบข้ึนดว้ย 5 ขั้น ตอน 

1.  S = Survey (ดู) เป็นการอ่านดูแบบผา่นไปอยา่งคร่าว ๆ ก่อน เพื่อเช็คดูวา่เน้ือหา ใน
บทนั้น ๆ มีความยาวมากนอ้ยขนาดไหน และในเวลาเดียวกนัก็เพื่อตอ้งการจะจบัใจความโดยทัว่ ๆ
ไปให้ได้เสียชั้นหน่ึงก่อน โดยใช้วิธีการอ่านแบบสกิมม่ิงในบางหน้าหรือบางตอน หรือหลาย ๆ 
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หนา้ หลาย ๆ ตอนก็ได ้ดูหวัขอ้เร่ืองในแต่ละบทวา่มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับทก่อน ๆ หรือเปล่า 
พิจารณารูปภาพถ้ามี ดูตารางกร๊าฟแผนภูมิหรือแผนผงั ต่อจากนั้นจึงไปดูว่ามีค าถามหรือสรุป
ใจความไวท้า้ยบทหรือทา้ยตอนหรือเปล่า ในขั้น น้ีจะไม่ใชเ้วลามากนกั 

2.  Q = Question (ถาม) หลงัจากอ่านดูอยา่งคร่าว ๆ แลว้ ก็อาจจะพอเขา้ใจเน้ือหาโดย ๆ 
ทัว่ไปได้บ้างแล้ว คราวน้ีพยายามตั้ง ค  าถามถามตวัเองดู ค  าถามท่ีว่าน้ีควรจะต้องเก่ียวข้องกับ
ใจความส าคญั ๆ ในบทนั้น ๆ โดยตรง ซ่ึงอาจจะไดม้าจากหวัขอ้ยอ่ยๆหรือจากสกิมม่ิงโดยตรงก็ได ้
เช่นสมมติวา่ ก าลงัอ่านดูบทท่ีวา่ดว้ย electricity อยู ่และหวัขอ้เร่ืองในบทน้ีคือ Direct Current ก็อาจ
ตั้ง ค  าถามข้ึนคลา้ย ๆ อยา่งน้ีวา่ What is direct current? หรือถา้อยากจะให้ลึกซ้ึงมากข้ึนไปอีก ก็
อาจจะถามวา่ How is direct current used in the process? ก็ได ้แต่ท่ีส าคญัก็คือ ค าถามจะตอ้ง
สัมพนัธ์กนักบัส่ิงท่ีก าลงัอ่านอยู ่อยา่งไรก็ตามควรจะตอ้งถามตวัเองอยูต่ลอดเวลาวา่ ใจความส าคญั
ทีผูเ้ขียนก าลงัพดูถึงอยูน่ั้น คือ อะไร ท าไมจึงส าคญั ส าคญัอยา่งไร และไปเก่ียวขอ้งกบัใครบา้งและ
เม่ือไร หรือตอนไหน พยายามตั้ง ค  าถามใหไ้ด ้เพราะจะช่วยท าให้การอ่านในขั้น ตอนต่อไปเป็นไป
อยา่งมีจุดหมายและจบัประเด็นท่ีส าคญั ๆ ไดถู้กตอ้งไม่ผดิพลาด 

3.  R1 = Read (อ่าน) ในขั้น น้ีจะตอ้งกลบัมาอ่านขอ้ความในบทหรือในขั้น ตอนนั้น ๆ 
ซ ้ าอีกอย่างค่อนขา้งละเอียด การอ่านอย่างแทจ้ริงจะเกิดข้ึนในขั้น น้ี ควรพยายามอ่านให้เร็วข้ึน
กวา่เดิม เพราะเขา้ใจและทราบดีอยูแ่ลว้วา่ อ่านเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีไดต้ั้ง ข้ึนไวแ้ลว้ 
และขณะท่ีก าลงัอ่านอยู ่ถา้เกิดนึกค าถามอะไรข้ึนมาไดอี้กก็ให้จดลงบนัทึกไวก่้อน แลว้อ่านต่อไป
จนกวา่จะไดค้  าตอบจนเป็นท่ีน่าพอใจ 

4.  R2 = ท่อง (Recite) เม่ืออ่านจบแต่ละตอนหรือแต่ละบทแลว้ ควรจะท าสรุปใจความ
ส าคญั ๆ ไวพ้ยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้อาจจะเร่ิมด้วยการอ่านทวน
ค าถามซ ้ าอีกเพื่อจะไดส้รุปค าตอบไดง่้ายเขา้ การสรุปค าตอบนั้นอาจจะท าในรูปของสังเขปความ 
(outline) ก็ไดห้รืออาจจะใชว้ธีิตอบค าถามแบบปากเปล่าระหวา่งเพื่อนสองต่อสอง ซ่ึงจะเท่ากบัเป็น
การเช็ดดูวา่ตวัเองเขา้ใจประเด็นส าคญั ๆ ไดถู้กตอ้งหรือไม่ พยายามเช่ือมโยงใจความท่ีส าคญั ๆ ใน
บท หรือในตอนก่อน ๆ ให้สัมพันธ์กัน ซ่ึงจะช่วยท าให้การอ่านในบทต่อ ๆ ไปได้ใจความ
ต่อเน่ืองกนัดว้ย 

5.  R3 = Review (ทวน) ในขั้น น้ีเป็นการทบทวนส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ดบนัทึกยอ่ไวห้ลงัจาก
ท่ีไดอ่้านจบแลว้ อาจจะเป็นการอ่านทวนค าถาม-ค าตอบ ในหวัขอ้เร่ืองใหญ่ ๆและท่ีส าคญัก็ได ้เพื่อ
เป็นการฟ้ืนความจ า ถา้หากยงัไม่แน่ใจหรือมัน่ ใจในตอนไหนหรือบทใด ก็ให้กลบัไปอ่านซ ้ าใหม่
อีกเพื่อใหจ้  าไดดี้ข้ึน 



57 

จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ สรุปไดว้า่การอ่านโดยใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบ SQ3R คือวีธีการสอนซ่ึงโรบินสันเป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนเพื่อช่วยในการอ่านจบัใจความให้อ่าน
ได้รวดเร็ว และจดจ าเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทกัษะการอ่านในระดบัสูงท่ีตอ้งใช้
ความรู้ ความเขา้ใจในการพิจารณาตดัสินส่ิงท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล ซ่ึงผูอ่้านตอ้งจบัสาระส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่าน ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านอย่างไตร่ตรองถ่ีถ้วนว่ามีความ
น่าเช่ือถือเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
วา่การอ่านแบบ SQ3R สามารถพฒันาความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณให้สูงข้ึนได ้
หากนกัเรียนไดรั้บการฝึกอ่านโดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีมีประสิทธิภาพ ยอ่มท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวติ 

 
2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 

2.5.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2544, น.20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

(Learning Achievement in Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงัการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระท าได้โดยวดัไดจ้ากการสอบ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542, น.4)ไดร้ะบุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวใ้นหนงัสือประมวล
ศพัท์ทางการศึกษาว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือความสามารถในการ
กระท าใดๆ ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะหรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ 

พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545, น.58) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาการดีข้ึน อนัเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่างๆ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement)  หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็น
การตรวจสอบความสามารถหรือระดบัความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่
เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถแค่ไหน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวิชา
ท่ีสอน คือ 

1.  การวดัดา้นปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะ
ของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระท าจริงให้ออกเป็น
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ผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น ซ่ึงการวดัต้องใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบติั” 
(Performance Test) 

2.  การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาความรู้ (Content) 
อนัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดั
ไดโ้ดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ” (ไพศาล หวงัพานิช. 2523) 

จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู้ ทศันคติท่ีไดจ้ากการเรียน
การสอน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน ท าใหเ้กิดความส าเร็จหรือความสามารถในดา้นต่างๆ  
2.5.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอสรุปได้
ดงัน้ี 

ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไวว้า่ “เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัวา่นกัเรียนมีความรู้ หรือความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนการสอน
มากนอ้ยปานใด 

วรพจน์ นวลสกุล (2540) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบที่ใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในตวั
ผูเ้รียน หลงัจากท่ีผูเ้รียนศึกษาบทเรียนนั้นจบแลว้ แบบทดสอบท่ีใชว้ดัจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ของวชิาวทิยาศาสตร์ 

สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542) ได้ให้ความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่าเป็น
แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บประสบการณ์เฉพาะอยา่งไปแลว้ ซ่ึงจะ
เป็นการวดัความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวดัวา่นกัเรียนมีความรู้หรือมีทกัษะใน   วิชานั้น
มากนอ้ยเพียงใด 

ชาตรี  เกิดธรรม (2542) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่า 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ท่ีไดเ้รียนรู้
มาในอดีตวา่รับรู้ไวไ้ดม้ากน้อยเพียงไร โดยทัว่ไปแลว้มกัใชว้ดัหลงัจากท ากิจกรรมเรียบร้อยแลว้
เพื่อประเมินการเรียนการสอนวา่ไดผ้ลอยา่งไร 

จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจจากการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในเน้ือหาวชิานั้นๆ 
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2.5.3  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2532) ไดส้รุปลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
1.  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้เคร่ืองมือวดัผลนั้น  มี

คุณภาพ เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ เคร่ืองมือวดันั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือวดั
ไดต้รงและครบถว้นตามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั วดัไดต้รงตามจุดประสงค ์วดัไดต้รงตามสภาพความ
เป็นจริง และวดัแลว้สามารถน าผลการวดัไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได้ 

2.  มีความเช่ือมัน่สูง (Reliability) เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง ผลท่ี
ไดจ้ากการวดัจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนันอ้ยมาก 

3.  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีความชดัเจนใน
ตวัเอง เช่น ขอ้สอบท่ีมีความเป็นปรนยั จะมีความชดัเจนอยู ่ 3 ประการ คือ ค าถามชดัเจนอ่านแลว้
เข้าใจตรงกัน ค าตอบแน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปล
ความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบขอ้ใด
ท่ีมีคนตอบถูกมากแสดงวา่ง่าย ขอ้ท่ีมีคนตอบถูกนอ้ยแสดงวา่ยาก ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ (p) 
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่า p อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก 
ปานกลางและค่อนขา้งง่าย 

5.  มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบท่ีจ าแนกได ้หมายถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ขอ้สอบท่ีจ าแนก
กลบั คนเก่งจะตอบผดิแต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบท่ีจ าแนกไม่ได ้คนเก่งและคนอ่อนจะตอบ
ถูกและผดิพอ ๆ กนั ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั อ านาจจ าแนกของขอ้สอบมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 
-1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จ  าแนกไม่ได ้คนเก่งตอบถูกน้อยกวา่คน
อ่อน r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จ  าแนกได ้คนก่งตอบถูกมากกวา่คนอ่อน ขอ้สอบท่ีมีค่า
ใกลศู้นย ์(r = -0.19 ถึง +0.19) เป็นขอ้สอบท่ีจ าแนกไม่ได ้เพราะคนเก่งตอบถูก  พอ ๆ กบัคนอ่อน 
ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 1.00  

6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เคร่ืองมือท่ีสามารถท าให้ไดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุดเช่ือถือ
ไดม้ากโดยใชว้ธีิการท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั แต่เสียเวลานอ้ย ลงทุนนอ้ยและใชแ้รงงานนอ้ย 

7.  มีความยติุธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสให้มีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวา่งผูท่ี้ถูก
วดัดว้ยกนั  
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8.  ใชค้  าถามถามลึก (Searching) ขอ้สอบท่ีดีตอ้งการให้ผูต้อบใชค้วามสามารถในการ
คิดคน้ก่อนท่ีจะตอบ 

9.  ใชค้  าถามย ัว่ยุ (Exemplary) มีลกัษณะท่ีทา้ทายให้ผูส้อบอยากคิดอยากตอบและท า
ดว้ยความเตม็ใจ 

10.  ค  าถามจ าเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกวา้งเกินไป หรือถามคลุมเครือให้คิดได้
หลายแง่หลายมุม 

จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับลักษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี สรุปได้ว่า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมัน่สูง มีความเป็น
ปรนยั มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชค้  าถามถามลึก 
ใชค้  าถามย ัว่ย ุและค าถามจ าเพาะเจาะจง  

จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นผลการวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน คุณลกัษณะดา้นจิต
พิสัย ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง และลกัษณะบุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการ
เสริมแรงของครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระท าไดถู้กตอ้งหรือไม่ 

ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงในปัจจุบนั
ครูผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก หรือให้ค  าแนะน าปรึกษาจึงตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ 
 
2.6 ความพงึพอใจ 

2.6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Satisfaction ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดส้รุป

ความหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกมา

ทางพฤติกรรท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่ บุคคลมีความ
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อน และตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง
ต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548) กล่าววา่ ความพึงพอใจของบุคคลเป็นทศันคติความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นความรู้สึกช่ืนชอบของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการ
ไดรั้บการตอบสนองถึงผลท่ีจะไดรั้บกบัความรู้สึก 

วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม (2541) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความ
พอใจการท าใหพ้อใจ ความสาแก่ใจความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป การ
แกแ้คน้ส่ิงท่ีชดเชย 

2.6.2  ทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
นกัจิตวทิยาช่ือ อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham H.Maslow) ไดต้ั้งทฤษฏีเก่ียวกบั แรงจูงใจ

โดยมาสโลว ์ไดอ้ธิบายถึงความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง โดย
กล่าววา่ มนุษยจ์ะถูกกระตุน้จากความปรารถนาท่ีจะสนองต่อความตอ้งการมีอยู ่5 ระดบั คือ 

1)  ตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความอยู่
รอดของชีวติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการยกยอ่ง และความตอ้งการทางเพศ เป็น
ตน้ 

2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ
ตอ้งการ อยู่รอดซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความมัน่คงใน
การท างาน ความตอ้งการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

 3)  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ 
(Love and Belongingness Needs) ความตอ้งการทั้งในแง่ของการใหแ้ละการไดรั้บซ่ึงความรัก ความ
ตอ้งการ เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการใหไ้ดก้ารยอมรับ เป็นตน้  

4)  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
(Self-esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความ
พยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการให้ได้การเคารพนับถือ 
ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม  

5)  ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีได ้จะไดรั้บการยกยอ่ง 
ว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ นักร้อง
หรือ นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้  
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จากทฤษฏีดงักล่าวเม่ือน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลตออบแทนเป็นผลดา้น 
ความรู้สึกของนักเรียนท่ีเกิดข้ึน โดยผูส้อนจะต้องค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์ 
รวมทั้ง ส่ือ อุปกรณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจ ของนกัเรียนใหมี้แรงจูงใจในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

2.6.3  วธีิการสร้างความพึงพอใจในการเรียน  
ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การเรียนการ

สอน จะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงคือ ความพึงพอใจในการเรียน ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีครู ควรสร้างให้เกิดข้ึนในตวัของผูเ้รียนตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อบทเรียน
นั้น ๆ ได ้เป็นอยา่งดี ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดส้รุปถึงวธีิการสร้างความพึงพอใจในการเรียนไวด้งัน้ี 

อารีย์ พนัธ์มณี (2546, น.198) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้นั้นมีผลต่อ
พฤติกรรม การเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูควรเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้โดยการ
สร้างความพึงพอใจ ใหก้บัผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.  การชมเชยและการต าหนิ ทั้ง 2 ประการจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
2.  การทดสอบบ่อยคร้ัง เป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจการเรียนมากข้ึนเพราะอาจ

หมายถึง การเล่ือนชั้น การส าเร็จการศึกษา การทดสอบบ่อยคร้ังจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจต่อ
การเรียนอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนและเป็น
ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

3.  การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ครูควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ดว้ยการเสนอแนะหรือก าหนดหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ เพื่อใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

4.  วิธีการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจ เพราะวิธีการท่ีแปลกใหม่ท่ี
ผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการมากก่อนจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวั และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มาก
ข้ึน 

5.  ตั้งรางวลัส าหรับงานท่ีมอบหมาย เพื่อย ัว่ยใุหผู้เ้รียนเกิดความพยายามให้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายประสบความส าเร็จดว้ยดี และเกิดความพึงพอใจกบัความส าเร็จนั้น ๆ 

6.  ตวัอยา่งจากส่ิงท่ีเด็กไม่เคยพบ หรือคาดไม่ถึง การยกตวัอยา่งประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควรเป็นตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนคุน้เคย เพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและเร็วข้ึน 

7.  เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้มาก่อน การเช่ือมโยงส่ิงใหม่ให้สัมพนัธ์กบัส่ิง
ท่ีเป็นประสบการณ์เดิม จะท าให้เขา้ใจง่ายและชดัเจนข้ึน และจะท าให้ผูเ้รียนสนใจบทเรียนยิ่งข้ึน
เพราะผูเ้รียนคาดหวงัไวว้า่จะน าส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์และเป็นพื้นฐานต่อไป 
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8.  เกมและละคร การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัจริง เช่น การเล่น
เกม การแสดงละครนั้นจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนและช่วยใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

9.  สถานการณ์ท่ีท าให้ผูเ้รียนไม่พึงปรารถนา เช่น สภาพความจ าเจในห้องเรียนหรือ
บรรยากาศในห้องเรียนท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้อาจจะเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้ผูเ้รียนเบ่ือ ไม่พอใจ
ขดัแยง้ ควรหาทางลดหรือขจดัใหห้มดไป เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก
การศึกษาถึงวธีิการสร้างความพึงพอใจในการเรียนจากนกัการศึกษา  

สรุปไดว้่าวิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียนนั้น ควรเร่ิมจากครูซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ในการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียน เพราะครูผูส้อนควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความ
ต่ืนเตน้ แปลกใหม่และพยายามจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไม่เคยพบเจอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความสนุกเพลิดเพลิน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนและน าไปสู่ความส าเร็จใน
การเรียนต่อไป  

2.6.4  การวดัความพึงพอใจ 
แนวทางในการวดัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อนวตักรรมหรือกิจกรรมการเรียน

การสอน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพของนกัเรียน ตลอดจนศกัยภาพของครูวา่มีความพร้อม
ท่ีจะใชว้ธีิการใดในการวดัความพึงพอใจ (คมกฤช เหล่ียมไธสง, 2546) ไดเ้สนอแนวทางไวด้งัน้ี 

1.  การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจรูปแบบหน่ึง โดยมุ่งสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลเป้าหมายทั้งหมด ไม่วา่จะแสดงออกดว้ยการพดู กิริยาท่าทาง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่ง
จริงจงัและการสังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

2.  การใช้แบบสอบถาม ผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็นซ่ึงสามารถท่ีจะท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าถามใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระก็ได ้

3.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยตรงวิธีการหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค
และวธีิการท่ีดีและเหมาะสม จึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้

สรุปไดว้า่ การวดัความพึงพอใจโดยทัว่ไปจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์ หรือใชแ้บบสอบถาม 
การเลือกท่ีจะใชว้ธีิการใดนั้นข้ึนอยูก่บักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวดั เช่น กลุ่มบุคคลท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจ
ส่ือทางภาษาได้ ก็จะใช้แบบสอบถาม เพราะนอกจากจะประหยดัเวลาแล้ว ผูต้อบยงัมีความเป็น
อิสระท่ีจะตอบ ส่วนในกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถอ่าน ส่ือสารทางภาษาได้ จ  าเป็นตอ้งใช้
วธีิการสัมภาษณ์ แต่ตอ้งแกปั้ญหาเร่ืองความเป็นอิสระของผูต้อบ ในส่วนขอ้ค าถามนั้น บุคคลจะถูก
ถามถึงระดบัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่ิงนั้น ๆ ในแง่มุมต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ี
ตอ้งการจะศึกษาจากรูปแบบการวดัความพึงพอใจดงักล่าว สรุปไดว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้นเป็น
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เร่ืองของจิตใจท่ีไม่คงท่ี และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยผูท่ี้ถูกวดันั้ นได้บอกกล่าว
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบ โดยอาจใชว้ิธีการ สังเกต แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวดัโดยใชแ้บบสอบถาม ถามความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัคือ มีความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจ
มาก พึงพอใจปานกลางพึงพอใจนอ้ย และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในต่างประเทศและในประเทศผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ดงัต่อไปน้ี 

ดุษฎี นาหาร (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจและความคงทนในการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้วิธีสอน
อ่านแบบ SQ3R โรงเรียนบา้นหันศิลางาม จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคือ 1) เพื่อ
พฒันากิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้
วธีิสอนอ่านแบบ SQ3R 2) เพื่อศึกษาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3) เพื่อ
ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการ
วจิยัไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2553 จ  านวน 35 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนอ่านแบบ SQ3R 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
สะทอ้นผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้3)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีการพฒันา
ปรับปรุงการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ อยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนและ
มีความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจเฉล่ียร้อยละ 76.20นกัเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยล่ะ 
85.71สูงกว่าเกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้คือร้อยละ 70 และมีความคงทนในการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน จากการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2 คร้ังคือหลงัเรียนทนัทีและหลงัจากเรียน 2 สัปดาห์เม่ือทดสอบค่า t-
test พบวา่ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ทั้ง 2 คร้ังไม่แตกต่างกนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
 



65 

จิตรา พิกุลทอง (2554) ไดท้  าการวจิยัเพื่อพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอน
แบบ SQ3R โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
คือ 1) เพื่อพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ3R โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/802) เพื่อหาดชันีประสิทธิผลของแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบSQ3R 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทกัษะของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 24) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยรูปแบบการ
อ่านวิธี SQ3R โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 45 คนซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือในการวจิยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยรูปแบบการ
อ่านวิธี SQ3R 2) แบบฝึกทกัษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 24) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2 ท่ีมีต่อการพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ย
รูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทกัษะ ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการ
พฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ3R โดยใช้แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.65/81.282) ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการอ่านแบบ SQ3R มีค่าเท่ากบั 0.5489 แสดงวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
2 มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 54.89 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการสอนแบบ SQ3Rโดยใช้
แบบฝึกทกัษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 4) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการพฒันาการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการ
อ่านแบบ SQ3R โดยใช ้แบบฝึกทกัษะ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

รัตนา วฒิุสาร (2556) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสาน มี
วตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ 1) เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทาน
พื้นบ้านอีสานท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนโดยใชว้ิธีสอน
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แบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียน โดยผา่นวิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสาน กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที อ าเภอห้วยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 30คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) หนังสือนิทานพื้นบ้านอีสาน  
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทาน
พื้นบา้นอีสาน ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการเรียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบ้านอีสานมีประสิทธิภาพ 
84.42/81.22 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75 นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบ
นิทานพื้นบา้นอีสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทาน
พื้นบา้นอีสานโดยรวมอยูใ่นระดบั 64 มากท่ีสุด  

วนัเพ็ญ วฒัฐานะ (2557) ได้ท าการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ
SQ3R เพื่อพฒันาความเขา้ใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบุรีมีวตัถุประสงค์การวิจยัคือ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3Rนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 62) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษระหวา่งเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3Rกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนวดัตะปอนน้อย จงัหวดัจนัทบุรีสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R2แบบสังเกต
พฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 3) แบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
ในการอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3Rผลการวิจยัพบวา่ 
 1) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ดว้ย
วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 2) พฤติกรรมการอ่านภาษาองักฤษระหว่างเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดย
ใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
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จกัรพงษ ์รักสีขาว (2557) ไดท้  าการวิจยั ศึกษาการใชชุ้ดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ๒๖.๐๐ และหลงัเรียนมี
คะแนนเฉล่ีย ๓๖.๑๐ คะแนน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    ของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ย t-test ผลปรากฏว่า ค่า t ค านวณได้เท่ากบั ๓.๕๘๖ มากกว่าค่า t ในตารางคือ 
๒.๘๙๖๕ ท่ีระดบั ๐.๐๑ df (n-1) เท่ากบั ๙ หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ นัน่คือ การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนด้วยชุดการสอน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ๒๖.๐๐ และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย ๓๖.๑๐ 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย t-test ผล
ปรากฏวา่ ค่า t ค านวณไดเ้ท่ากบั ๓.๕๘๖ มากกวา่ค่า t ในตารางคือ ๒.๘๙๖๕ ท่ีระดบั ๐.๐๑ df(n-1) 
เท่ากบั ๙ หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั ๐.๐๑ นัน่คือ การเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใชเ้ทคนิค 
SQ3R ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

Paporello (1991) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัผลของการใช้เทคนิค SQ3R ในการเรียน
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม
จ านวน 30 คน ไม่ไดท้  าการฝึกตามขั้นตอน SQ3R และกลุ่มทดลองจ านวน 19 คน ไดรั้บการฝึกโดย
ใช้เทคนิค SQ3R โดยใช้เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ ในหัวขอ้ “Gateways to Science” และใช้
แบบทดสอบ 3 บทเรียน ผลการวิจยัพบว่า การทดลองทั้ง 3 คร้ัง ของนักเรียนในกลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

Greenham, Lloyd G. (Lloyd George) (1981) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดการเรียนการสอน
ในหวัขอ้ Latitude และ Longitude หน่วยการเรียนรู้วิชาสังคมศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุด
กิจกรรม และเพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่นักเรียนท่ีเรียนช้าในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการศึกษาซ่ึงเนน้ความเป็นจริงเก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้
แตกต่างกนัของเด็กแต่ละคน ผลการวิจยัพบว่าการใช้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยหลงั
เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาสังคมศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียน  

 



68 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจยัภายในประเทศและ
งานวจิยัต่างประเทศ  ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ เทคนิคการสอน SQ3R มีขั้นการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นส ารวจ ขั้น
ตั้งค  าถาม ขั้นอ่าน ขั้นท่องจ าและขั้นทบทวนเป็นเทคนิคการสอนสามารถจดักิจกรรมการอ่านไดใ้น
ทุกระดบัชั้นสามารถน ามาจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษไดดี้และมี
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดอ่้านอย่างมีขั้นตอน เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านดว้ยตนเอง 
ช่วยใหผู้เ้รียนจบัใจความส าคญัไดร้วดเร็ว เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน จดจ าเร่ืองท่ีอ่านส่งผลให้นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการวิจยั
และอภิปรายผลต่อไป 



 

 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวจิยั เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค

SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั เป็นขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มน้อย 2  

ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 2 หอ้ง 44 คน   
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2  

ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 ห้อง 22 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
  

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

3.2.1  ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3.2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3R 
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3.3   การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.3.1   ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ 

  1.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ในรายวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
  2.  ศึกษาหลกัการวธีิการสอนโดยเทคนิค SQ3R จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.  สร้างชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เลือก
สาระการเรียนรู้ จ  านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 3 กิจกรรม ทั้งหมด 15 กิจกรรม ใชเ้วลา 15 
ชัว่โมง ดงัน้ี 

 

หน่วยการเรียนรู้ กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

All year round 3 3 

Family and friends 3 3 

Around town 3 3 

Yummy food 3 3 

Play time 3 3 
  

  4. น าชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3Rท่ีสร้างข้ึนให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  5. น าชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคSQ3Rเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมดา้น
ภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน 
การสอน การวดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และน าขอ้มูลท่ี
รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli&Hambleton, p.49-60) ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ดงัน้ี  
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  +1 หมายถึง   แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  -1 หมายถึง   แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ชุด กิจกรรมการอ่ านภาษาอังกฤษ เพื่ อความ เข้า ใจโดย เทคนิค  SQ3R มี ค่ า  IOC 
เท่ากบั .67 – 1.00 
  6. น าชุดกิจกรรมปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และน าแผนจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคSQ3Rไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ 
ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.  วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
เพื่อวิเคราะห์และวดัความสามารถดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความรู้ - ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการ
น าไปใช ้
  3.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 1 ชุด จ านวน 25 ขอ้ 
  4.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมท่ีต้องการวดั ความ
ชดัเจนของค าถาม และความถูกตอ้งดา้นภาษา และปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  5.  น าแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  
3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นภาษาและ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovinelli &Hambleton, p.49-60) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
0.5 ข้ึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี  
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  +1 หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
      วตัถุประสงค ์

 0 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
      วตัถุประสงค ์

 -1 หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีความสอดคลอ้งกบั
     วตัถุประสงค ์

 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน รู้การ อ่านภาษาอังกฤษ  มี ค่ า  IOC  

เท่ากบั .67 – 1.00 

6.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษท่ีแกไ้ขแลว้ไป 
Try out กบันกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ซ่ึงเป็นคนละกลุ่ม
กบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) โดย
ก าหนดเกณฑ์การผา่น ค่าความยากง่าย (p).20 -.80 และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) .20 ข้ึนไป(บุญชม ศรี
สะอาด, น.58-66) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ มีค่าความยาก (p) 
เท่ากบั 0.695 – 0.733 และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) เท่ากบั 0.2 ข้ึนไป  

7.  น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

3.3.3   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
โดยเทคนิค SQ3R 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค
SQ3R 

2.  ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
เทคนิคSQ3R และความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชเ้ทคนิคSQ3Rจากหนงัสือ เอกสาร 

3.  ศึกษาวิธีการสร้าง แบบสอบถามการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชเ้ทคนิคSQ3Rจากหนงัสือ เอกสารมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามหลกั
ของลิเคอร์ท (Likert) เพื่อให้ทราบแนวทางและหลกัการสร้างแบบสอบถามการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคSQ3Rจากหนังสือ เอกสารมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั แต่ละขอ้ค าถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, น.51)   
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5      หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 
3   หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
1  หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม มีความหมาย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
4.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจโดยเทคนิค SQ3R ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

5.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีท่ีมี ต่อชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยเทคนิค SQ3R มาวเิคราะห์หาความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละ
วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องขอ้ค าถามกับ
วตัถุประสงค ์โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

 ใหค้ะแนน  +1     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามความพึงพอใจตรงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน   0     ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามความพึงพอใจตรงตามวตัถุประสงค ์ 
 ใหค้ะแนน  -1     แน่ใจวา่ขอ้ค าถามความพึงพอใจไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้

เทคนิคSQ3R มีค่า IOC เท่ากบั .67 – 1.00 

 6.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่าภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3Rมาวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน มากกวา่
0.5 ข้ึนไป จึงสามารถน าขอ้ค าถามนั้นไปใชไ้ด ้
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 7.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่าภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3Rท่ีผา่นการปรับปรุงตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลอง
ใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4   การรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.4.1  ขั้นเตรียม   

ผูส้อนไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียน ใชชุ้ดกิจกรรม
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  

3.4.2  ขั้นด าเนินการ 
1.  ผูส้อนให้นักเรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre- test) โดยแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 25 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที โดย
ใหน้กัเรียนท าเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 

2.  ด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุดกิจกรรม ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง แต่ละชุด
กิจกรรม ผูส้อนให้นกัเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ ท าใบกิจกรรมและแบบทดสอบทา้ยบท เพื่อเก็บ
คะแนน  

3.  หลงัจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมแล้ว ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Post-test) ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 25 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที เพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 

3.4.3  ขั้นสรุป 
1.  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคSQ3R 
2.  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ   

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.5.1  ผูว้ิจยัไดน้ าผลแบบทดสอบทา้ยบท แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคSQ3R
ทั้งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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3.5.2  ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5.3  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนาาา 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
1.  ร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, น.101) 

      100
N

f
P  

   เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 
     f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
     N  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
    

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, น.101) 

     X   =  
N

X  

   เม่ือ  X    แทน   ค่าเฉล่ีย 
     X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 
 

3.  การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, น.103) 

     
)1N(N

X)(XN
       S.D.

22






   

   เม่ือ  ..DS  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน   คะแนนแต่ละตวั 
     N     แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
       แทน   ผลรวม 

3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.  การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

ใชสู้ตรดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC (สมนึก ภทัทิยธนี, น. 220) 

    
N

R
IOC


  

เม่ือ   IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
     R   แทน   ผลรวมระหวา่งคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด 
     N       แทน    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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2.  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร 
(บุญชม ศรีสะอาด, น.81) 

   
f

RR
r lu      

เม่ือ  r   แทน    ระดบัความยากง่าย 
    

uR   แทน   จ  านวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูกท่ีท าขอ้สอบถูก 
   

lR      แทน     จ  านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบถูกท่ีท าขอ้สอบถูก 
    f   แทน    จ  านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่าซ่ึงเท่ากนั 

3.  การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสู้ตร 
(บุญชม ศรีสะอาด, น.84) 

    
f

RR
P lu

2


                      

เม่ือ  P    แทน     ระดบัความยากง่าย 
  uR  แทน    จ  านวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูกท่ีท าขอ้สอบถูก 
  lR  แทน     จ  านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบถูกท่ีท าขอ้สอบถูก 
   f  แทน    จ  านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่าซ่ึงเท่ากนั 
4.  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้

สูตร K. R. 20 (บุญชม ศรีสะอาด, น.85)ดงัน้ี 

    













2

1
1 t

tt
s

pq

n

n
r  

เม่ือ   n  คือ จ านวนขอ้ 
  p  คือ สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้ 
  q   คือ สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละขอ้ = p1  
  

2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
5.  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, น.125–126) 

    






 





2

2

1
1

t

i

S

S

n

n
  

เม่ือ      แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
  n    แทน  จ านวนขอ้ 
                      

2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
                      

2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตรค านวณหาค่า t-test แบบ Dependent  
(บุญชม ศรีสะอาด, น.109) 
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)1(

)(

D
    

22






 


n

DDn
t  

เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตเพื่อทราบนยัส าคญั 
               D  แทน ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
              n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจ านวนคู่คะแนน 
               แทน ผลรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวจิยั เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค 

SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรม
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 ห้อง 22 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัทั้งหมด 3 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) ชุด
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม
การอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคSQ3R  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนและน าเสนอผลการวิจยั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 
ตอนท่ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ

โดยเทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการวจัิย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  
 

ตารางที่ 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ ของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียน จ านวน 22 คน 
 

ล าดบั 

แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด 
คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกณฑ์
ผ่าน 

ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ80 

คร้ังที ่1 
(10 คะแนน) 

คร้ังที่ 2 
(10คะแนน) 

คร้ังที่ 3 
(10คะแนน) 

คร้ังที่ 4 
(15คะแนน) 

คร้ังที่ 5 
(5 คะแนน) 

1 9 10 10 15 5 49 98 ผา่น 

2 9 4 7 15 5 40 80 ผา่น 

3 6 2 6 15 3 32 64 ไม่ผา่น 

4 9 10 8 14 5 46 92 ผา่น 

5 9 8 8 15 5 45 90 ผา่น 

6 10 10 10 15 5 50 100 ผา่น 

7 9 10 8 15 5 47 94 ผา่น 

8 9 10 10 15 5 49 98 ผา่น 

9 9 10 9 15 5 48 96 ผา่น 

10 10 10 7 15 5 47 94 ผา่น 

11 8 8 7 13 5 41 82 ผา่น 

12 10 10 9 15 5 49 98 ผา่น 

13 10 10 9 15 5 49 98 ผา่น 

14 9 10 8 15 5 47 94 ผา่น 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ล าดบั 

แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด 
คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกณฑ์
ผ่าน 

ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ80 

คร้ังที ่1 
(10 คะแนน) 

คร้ังที่ 2 
(10คะแนน) 

คร้ังที่ 3 
(10คะแนน) 

คร้ังที่ 4 
(15คะแนน) 

คร้ังที่ 5 
(5 คะแนน) 

15 10 8 6 15 5 44 88 ผา่น 

16 10 10 6 15 5 46 92 ผา่น 

17 10 8 10 15 5 48 96 ผา่น 

18 8 10 5 15 4 42 84 ผา่น 

19 9 10 7 15 5 46 92 ผา่น 

20 10 10 10 15 5 50 100 ผา่น 

21 10 10 7 14 5 46 92 ผา่น 

22 10 8 8 15 5 46 92 ผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละของแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R นกัเรียนจ านวน 22 คน พบว่า มีนกัเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.45 คน และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54  
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R  

 
ตารางที่ 4.2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียน
จ านวน 22 คน 
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig.(2tailed) 

ก่อนเรียน 22 25 12.54 2.10 
14.075 0.000* 

หลงัเรียน 22 25 20.77 2.36 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R พบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนใช้ชุดกิจกรรมเท่ากบั 12.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ระหวา่ง
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรม พบวา่ ค่าสถิติ t มีค่า 14.075 และ
ค่า Sig.(2tailed) มีค่า 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและนกัเรียนไดเ้รียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
3 แลว้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 ตอนท่ี3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยเทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
จากตารางที่ 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดจ้ากชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียนจ านวน 22 คน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D 
แปล

ความหมาย 

1.เนือ้หา 

1.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
เน้ือหาการเรียนรู้ 

4.91 
 

0.30 มากท่ีสุด 

1.2 ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R ให้เขา้ใจอย่าง
ชดัเจน 

4.55 
 

0.52 มากท่ีสุด 

1.3 เน้ือหามีความยากง่าย เหมาะสมกบันกัเรียน 4.36 0.67 มากท่ีสุด 

1.4 เน้ือหามีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
1.5 เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.55 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.54 มากทีสุ่ด 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R 

2.1 กิจกรรมการเรียนรู้เร้าสนใจและเพิ่มการเรียนรู้ 4.73 0.47 มากท่ีสุด 

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาการเรียนรู้ 4.27 0.65 มากท่ีสุด 

2.3 กิจกรรมท่ีไดท้  า เพิ่มความสนุกและความสุข 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.4 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอน 

การอ่านSQ3R 
4.73 0.47 มากท่ีสุด 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
รวม 4.67 0.42 มากท่ีสุด 
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จากตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D 
แปลความหมาย 

3. ชุดกจิกรรม 

3.1 ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบัเวลา 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

3.2 ใบความรู้มีเน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นสมบูรณ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 แบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

3.4 การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.73 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.50 มากท่ีสุด 
4. ครูผู้สอน 

4.1 ครูช้ีแจงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมและขั้นตอน
การปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจง่าย และชดัเจน 

4.64 
 

0.67 
 

มากท่ีสุด 

4.2 ครูใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าแก่นกัเรียน 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
4.3 ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นใน

แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.73 0.65 

 
มากท่ีสุด 

4.4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.55 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.59 มากท่ีสุด 
5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 

5.1 นักเรียนสามารถน าทกัษะการอ่านไปปรับใช้กับ
การเรียนในวชิาอ่ืนได ้

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

5.2 นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 4.64 0.67 มากท่ีสุด 
5.3 มีเร่ืองใหอ่้านท่ีเป็นประโยชน์หลากหลาย 4.64 0.67 มากท่ีสุด 
5.4 พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน 4.91 0.30 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.51 มากท่ีสุด 
โดยรวมเฉลี่ย 4.65 0.20 มากท่ีสุด 



84 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดจ้ากชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ความ
พึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณารายดา้นมีคะแนน
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นชุดกิจกรรม ( X = 4.71 S.D. = 0.50) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้ ( X =4.68 S.D. = 0.51) ดา้นการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R ( X = 4.67 S.D. = 0.42) ดา้นครูผูส้อน 
 ( X = 4.64 S.D. = 0.59)  และดา้นเน้ือหา ( X = 4.58 S.D. = 0.54) ซ่ึงในแต่ละดา้นมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ด้านเนื้อหา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นประเด็น
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการ
เรียนรู้( X =4.91 S.D. = 0.3) ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R ให้เขา้ใจอย่างชดัเจนและ
เน้ือหามีความชดัเจนเขา้ใจง่าย ( X = 4.55 S.D. = 0.52) เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้( X = 4.55 S.D. = 0.69) เน้ือหามีความยากง่าย เหมาะสมกบันกัเรียน ( X =4.36S.D. = 0.67) 

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
SQ3R มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนสูงท่ีสุด คือ 
กิจกรรมท่ีไดท้  า เพิ่มความสนุกและความสุข ( X = 5 S.D. = 0.00) กิจกรรมการเรียนรู้เร้าสนใจและ
เพิ่มการเรียนรู้และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน การอ่านSQ3R ( X =
4.73 S.D. = 0.47) กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาการเรียนรู้ ( X =4.64 S.D. = 0.50) และ
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ( X =427 S.D. = 0.65) 

ด้านชุดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด พบว่า ความพึงพอใจของ
นกัเรียนสูงท่ีสุด คือ ใบความรู้มีเน้ือหาครอบคลุม ครบถว้นสมบูรณ์ ( X = 5 S.D. = 0.00) การวดั
และประเมินผลมีความเหมาะสม ( X =4.73 S.D. = 0.47) ชุดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา  
และแบบทดสอบมีความเหมาะสม ( X =4.55 S.D. = 0.52) 

ด้านครูผู้สอน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน
สูงท่ีสุด คือ ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.73 
S.D. = 0.65) ครูช้ีแจงขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบติังานให้เขา้ใจอย่างชดัเจน  
( X =4.64 S.D. = 0.67) ครูให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าแก่นกัเรียน ( X =4.64 S.D. = 0.50)  
และครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X =4.55 S.D. = 0.52) 
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด พบว่า  
ความพึงพอใจของนกัเรียนสูงท่ีสุด คือ พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษให้ดีข้ึน( X =4.91 S.D. = 
0.30) นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึนและมีเร่ืองให้อ่านท่ีเป็นประโยชน์หลากหลาย ( X =4.64 S.D. 
= 0.67) และนักเรียนสามารถน าทกัษะการอ่านไปปรับใช้กบัการเรียนในวิชาอ่ืนได้ ( X =4.55  
S.D. = 0.69)  
 
 



 

 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีล าดับขั้นตอนการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R 
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  นกัเรียนมีความสามารถเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  

2.  นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจ ต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
เทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัมาก 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลออ้มนอ้ย 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ  านวน 1 หอ้ง 22 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นหอ้งท่ีผูว้จิยัเป็นครูท่ีปรึกษา 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
1. ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยเทคนิคSQ3R  
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาองักฤษโดยเทคนิคSQ3R  
 
ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียม   

 1.1  ผูส้อนไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนใชชุ้ด
กิจกรรมอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

2.  ขั้นด าเนินการ 
2.1  ผูส้อนให้นักเรียนทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) โดยแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 25 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที โดยให้นกัเรียน
ท าเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 

2.2  ด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุดกิจกรรม ใช้เวลา 15 ชัว่โมง  
แต่ละชุดกิจกรรม ผูส้อนให้นกัเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ ท าใบกิจกรรมและแบบทดสอบทา้ยบท 
เพื่อเก็บคะแนน  

2.3  หลงัจากเรียนครบทุกชุดกิจกรรมแลว้ ผูส้อนให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Post-test) ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 25 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที เพื่อเก็บเป็นขอ้มูล 

3.  ขั้นสรุป 
3.1  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูว้ิจยัให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R 
3.2  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1.  ผูว้ิจยัได้น าผลแบบทดสอบทา้ยบท แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษโดยเทคนิคSQ3R 
ทั้งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
5.1.1  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 

5.1.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนใชชุ้ดกิจกรรมเท่ากบั 12.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
SQ3R ระหวา่งก่อนใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรม พบวา่ ค่าสถิติ t มี
ค่า 14.075 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและนกัเรียน
ไดเ้รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 แลว้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

5.1.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อความเขา้ใจโดยเทคนิค SQ3R ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณารายดา้นมีคะแนนเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นชุดกิจกรรม ( X = 4.71 S.D. = 0.50) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้  
( X =4.68 S.D. = 0.51) ดา้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ( X = 4.67 S.D. = 0.42) ดา้นครูผูส้อน ( X = 4.64 S.D. = 0.59)  
และดา้นเน้ือหา ( X = 4.58 S.D. = 0.54)    
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5.2  อภิปรายผล 
ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี   

5.2.1  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค SQ3R พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 คน และนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.54  เน่ืองจากชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีระดบัความยากง่ายแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่มีนกัเรียน
ไดค้ะแนนนอ้ยในบางชุดกิจกรรม เช่น ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง Around the town มีนกัเรียนท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 7 คะแนน เพราะมีค าศพัทเ์ก่ียวกบัสถานท่ี ยานพาหนะ และการบอกต าแหน่ง ซ่ึง
เป็นเร่ืองยากส าหรับนกัเรียนบางคน ถึงแมว้า่จะใชเ้ทคนิค SQ3R นกัเรียนก็ยงัไม่สามารถอ่านเขา้ใจ
ได้ แต่ภาพโดยรวมนกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มี
คะแนนอยูใ่นระดบัสูงทุกกิจกรรม ซ่ึงวิคตอเรีย โพพ ฮบัเบิล (Victoria Pope Hubbell, 1985: 108-
112)  กล่าววา่ SQ3R ข้ึนอยูก่บัทฤษฎีกระบวนการการเรียนรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้น้ีข้ึนอยูก่บัการ
สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมตน้จากการอ่านแบบ
ผา่นตา 2) ผูเ้รียนตอ้งประมวลความรู้เพื่อเขา้สู่กระบวนการจ า 3) ผูเ้รียนตอ้งสร้างโครงสร้างและจดั
หมวดหมู่ของขอ้มูลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 4)ข้อมูลจะถูกเก็บไวเ้พื่อเรียกใช้ในอนาคตและ
เน่ืองจากผูเ้รียนนั้นมีการรับขอ้มูลท่ีมากเกินกวา่จะน าเขา้สู่กระบวนการได ้ อตัราการน าเขา้ความรู้
ใหม่จากส่ิงแวดลอ้มสู่ระบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โรบินสันจึงไดอ้อกแบบแต่ละ
ส่วนของกระบวนการ SQ3R เพื่อท าให้สะดวกกบักระบวนการน าเขา้ขอ้มูล และเขาไดใ้ชเ้ทคนิค
เบ้ืองตน้ในการเพิ่มความเขา้ใจและเก็บรักษาความรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดุษฎี นาหาร (2553) 
ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและความคงทนในการ
เรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชว้ิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โรงเรียนบา้นหนัศิลา
งาม จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีการ
พฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ อยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
สูงข้ึนและมีความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจเฉล่ียร้อยละ 76.20 นกัเรียนผ่านเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยล่ะ 85.71 สูงกวา่เกณฑ์ท่ี ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 และมีความคงทนในการเรียนรู้ดา้นการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน จากการทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2 คร้ังคือหลงัเรียนทนัทีและหลงัจากเรียน 2 สัปดาห์เม่ือทดสอบค่า t-
test พบวา่ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ทั้ง 2 คร้ังไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  Paporello (1991) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัผลของการใชเ้ทคนิค SQ3R ในการ
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เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุมจ านวน 30 คน ไม่ไดท้  าการฝึกตามขั้นตอน SQ3R และกลุ่มทดลองจ านวน 19 คน ไดรั้บ
การฝึกโดยใชเ้ทคนิค SQ3R โดยใชเ้น้ือหาทางวิทยาศาสตร์ ในหวัขอ้ “Gateways to Science” และ
ใช้แบบทดสอบ 3 บทเรียน ผลการวิจยัพบว่า การทดลองทั้ง 3 คร้ัง ของนกัเรียนในกลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และKrause (2001)ไดศึ้กษาผลของการใช้วิธีสอนท่ีอาศยัทฤษฎีการ
น าเสนอผลงานเพื่อความเขา้ใจ ผลปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการสอน SQ3R และทฤษฎีการ
น าเสนอผลงานจากการทดลองไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มทดลองของคะแนนการทดสอบ
หลังเรียน ค่าเฉล่ียของคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อยผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของข้อมูล
ช้ีให้เห็นวา่ทฤษฎีการน าเสนอผลงานจะมีประโยชน์ ถา้เพิ่มเวลาในการสอนให้มากข้ึน แต่ส าหรับ
การสอนแบบ SQ3R ไม่ตอ้งเพิ่มเวลา ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่การสอนแบบ SQ3R ช่วยให้นกัเรียนพฒันาการ
อ่านไดดี้ 

5.2.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนใชชุ้ดกิจกรรมเท่ากบั 12.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
SQ3R ระหวา่งก่อนใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรม พบวา่ ค่าสถิติ t มี
ค่า 14.075 และค่า Sig.(2tailed) มีค่า 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใชชุ้ดกิจกรรมและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและนกัเรียน
ไดเ้รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 แลว้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิตรา พิกุลทอง (2554 ) ไดท้  าการวิจยัเพื่อพฒันาการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจยัพบวา่ านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 54.89 3) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณดว้ยการสอนแบบ SQ3R โดยใช้แบบฝึกทกัษะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รัตนา วุฒิสาร (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสาน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช ้
วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบ้านอีสานโดยรวมอยู่ในระดับ 64 มากท่ีสุด  
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วนัเพ็ญ วฒัฐานะ (2557) ได้ท าการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบSQ3R  
เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัตะปอนนอ้ย จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และจักรพงษ์ รักสีขาว (2557) ได้ท าการวิจัย ศึกษาการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 

5.2.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.20) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตรา พิกุลทอง(2554) 
ไดท้  าการวิจยัเพื่อพฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ SQ3R โดยการใช้แบบฝึก
ทกัษะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการอ่านแบบ SQ3Rโดยใช ้ 
แบบฝึกทกัษะ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรัตนา วุฒิสาร (2556)ไดท้  าการ
วิจัยเร่ืองการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบ้านอีสาน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ3R ประกอบนิทานพื้นบา้นอีสานโดยรวมอยู่ในระดับ 64 
มากท่ีสุด 

 
 5.3  ข้อค้นพบจากการวจัิย 

5.3.1 การเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษดว้ยเทคนิค SQ3R เป็นเทคนิคการสอน ท่ีสามารถจดั
กิจกรรมการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษได้ดี เป็นวิธีสอนขั้นตอนการอ่าน ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาส่ิงท่ีอ่านไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึนเองนั้น มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ผูเ้รียนให้มีความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากข้ึน เพราะมีการน าเอาบทอ่านภาษาองักฤษหลายๆประเภท เช่น 
บทกลอน นิทาน เร่ืองสั้น รวมถึงความรู้ทัว่ไปภาษาองักฤษ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
การเรียนรู้และระดบัของผูเ้รียน  
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5.3.2 จากการท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกเร่ืองให้นกัเรียนอ่านในแต่ละกิจกรรมและแบบทดสอบ มีระดบั
ตั้งแต่เร่ืองท่ีง่ายไปจนถึงเร่ืองท่ียาก รวมถึงค าศพัทท่ี์น ามาใช ้และอีกประการหน่ึงแบบทดสอบมี
ลกัษณะง่ายและยากสลบักนัไป เพื่อให้นกัเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย วา่อ่านแต่เร่ืองยากหรืออ่าน
แต่เร่ืองง่ายๆ ดงันั้นคะแนนแบบทดสอบจึงไดค้ะแนนมากตามท่ีก าหนดไว ้ 

5.3.3 การท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเอาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค SQ3R มาใช้
ในชุดกิจกรรมนั้น ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถพฒันาการอ่านได้ดี และส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีความพึงพอใจท่ีสูงข้ึน 

  
5.4  ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. ในระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม ควรให้เวลากบัผูเ้รียนอย่างเหมาะสม ไม่เร่งรัด หรือ

คาดหวงักบัค าตอบของนกัเรียนในทนัที  
2. เน้ือเร่ืองท่ีน ามาใช้ ควรเลือกเน้ือเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัวยั มีสีสันและภาพการ์ตูน  

เพื่อดึงดูดความสนใจ ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 
3. ส่ือท่ีน ามาใช้ในการด าเนินชุดกิจกรรม เช่น รูปภาพ หรือบทอ่าน ควรเป็นเร่ืองท่ี

สร้างข้ึนเองหรือควรอา้งอิงท่ีมาของภาพควร เพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ผูส้อนควรฝึกฝนการตั้งค  าถามใหม่ๆใหก้บันกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย Wh-question เพื่อให้เกิดค าถามท่ีหลากหลาย และเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ความเคยชิน 

2. ในการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้เทคนิค
SQ3R นั้น ในขั้นทบทวน (Review) ผูส้อนควรให้นกัเรียนไดส้ร้างผงัความคิด (Mind Mapping) 
ของตนเอง เพื่อดูวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทอ่านมากนอ้ยเพียงใด 
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ชุดกจิกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้เทคนิค SQ3R  

ประกอบการเรียนวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
อ 13201 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
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1.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทั้งหมด 5 เร่ือง ประกอบดว้ย คู่มือการใช ้แผนการจดัการเรียนรู้ ใบ
ความรู้ ใบงานประกอบการท ากิจกรรม แบบทดสอบทา้ยบท และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิครูควร
ศึกษาเละท าความเขา้ใจแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรม และวิธีการใชชุ้ดกิจกรรมให้ละเอียด
ก่อนจดัการเรียนการสอน   

2.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
(อ13201)  

3.  จดัการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชชุ้ดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ตามแผนการจดัการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม 

4.  ช้ีแจงให้นกัเรียนอ่านค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรม และปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนการจดัการ
เรียนรู้  

5.  พิจารณาให้ค  าปรึกษา แนะน าตามความเหมาะสม ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีเน้ือหาความยากง่าย
แตกต่างกนั 

6.  ส่งเสริมใหน้กัเรียน ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด โดยมีครูคอยเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 

 

 

ค าชี้แจง 
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 1.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง All year round ประกอบดว้ย คู่มือการใช ้
แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานประกอบการท ากิจกรรม แบบทดสอบทา้ยบท และแบบวดั
ประเมินผล ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมนกัเรียนสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

2.  นกัเรียนอ่านค าช้ีแจง จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ค  าแนะน าใหช้ดัเจนและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

3.  ปฏิบติังานตามขั้นตอนในแผนการจดัการเรียนรู้  

4.  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจและซ่ือสัตยต่์อตนเอง  

5.  เม่ือเกิดขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อน และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือเรียน 
หอ้งสมุด หรือสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

คู่มือการใช้ส าหรับนักเรียน 
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การเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
 

 วธีิการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
อ่านทุกประเภท เพราะจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงคือผูอ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน ดงันั้นระดบัความเขา้ใจใน
การอ่านเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน ผูว้จิยัจึงมุ่งศึกษาความเขา้ใจในการอ่าน 3 ระดบั คือ 

 ระดับที่ 1 ระดับแปลความ เป็นความสามารถให้ความหมายของบทอ่านโดยใช้
ถอ้ยค าภาษาของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ระดับที่ 2 ระดับตีความ เป็นความสามารถในการเขา้ใจความหมายของขอ้ความท่ี
อ่านโดยตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจความหมายแฝงของค า หรือขอ้ความท่ีไม่ไดบ้อกความหมาย
ตรง ๆ 

 ระดับที่ 3 ระดับขยายความ เป็นความสามารถในการให้แนวคิดเพิ่มเติมและ
กวา้งขวางออกไปจากขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งมีเหตุผล 
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 การเรียนรู้แบบเทคนิค SQ3R 
  

 SQ3R เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือที่ได้รับการยอมรับอย่าง
แ พ ร่ ห ล า ย ใ น ว ง ก า ร ศึ ก ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ถู ก พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย
ศาสตราจารย์ Francis B.Robinson แห่ง Ohio State University 
เทคนิคการอ่าน SQ3R จะช่วยให้เราสามารถเลือกสิ่งท่ีเราคาดว่าเราต้องรู้
จากเร่ืองท่ีอ่าน วิธีการอ่านแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีอ่าน
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจดจ าเรื่องได้ดี สามารถทบทวนเรื่องท่ีอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

SQ3R ย่อมาจาก เทคนิค 5 ขั้นตอน อย่าง Survey (ส ารวจ) 
Question (ตั้งค าถาม) Read (การอ่าน) Recite (ท่อง) และ 
Review (ทบทวน) นั่นเอง มาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนมวีิธีการ
อย่างไรบ้าง?  
 

ขั้นตอนที่ 1 S - Survey ส ารวจทุกซอกทุกมมุก่อนอ่าน 
 คือการกวาดสายตาไปตามหัวข้อในบทอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน 

เป็นการอ่านอย่างคร่าว ๆ ถ้าหากว่าบทอ่านนั้นมีบทสรุปก็อ่านบทสรุปด้วย การอ่านใน
ขั้นตอนนี้ไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขั้นตอนนี้จะท าให้ผู้อ่านได้รู้ใจความ
ส าคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลักของเร่ือง การอ่านในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียง
แนวคิดต่าง ๆ ของเร่ืองได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 Q - Question หัดเป็นคนข้ีสงสัยบ้างก็ได้  

 การตั้งค าถามในขั้นตอนนี้จะท าให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ดังนั้น
ค าถามจึงเป็นสิ่งท่ีจะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมท่ี
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ค าถามจะท าให้ส่วนส าคัญของเรื่องเด่นชัดขึ้นในขณะท่ีผู้อ่านได้อ่าน
รายละเอียดที่อธิบายหัวข้อนั้น ๆ 
 
ขั้นตอนที่ 3 R - Read เร่ิมอ่าน!  

 เป็นการอ่านเร่ืองเพื่อหาค าตอบ นั่น คืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบตอนของหัวข้อ
แรก การอ่านในขั้น ตอนนี้เป็นการอ่านอย่างกระตือรือร้นล้นเพื่อท่ีจะหาค าตอบ 
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ขั้นตอนท่ี 4 R - Recite ท าให้สิ่งที่อ่านเป็นของตัวเอง  

 เมื่ออ่านจบตอนหนึ่ง ๆ แล้วพยายามตอบค าถามอย่าง ๆ ย่อโดยใช้ส านวน
ภาษาของตนเอง พร้อมกับบอกชื่อตัวอย่างในเรื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องท่ีอ่าน
เกี่ยวกับอะไร ถ้าตอบค าถามไม่ได้ ให้ย้อนกลับไปอ่านเร่ืองใหม่อย่างคร่าว ๆ 
 
ขั้นตอนท่ี 5 R – Reviewทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 เป็นการทบทวนในขั้นตอนนี้ เป็นการทบทวนหัวข้อหรือประเด็นส าคัญๆก็
ได้เพื่อเป็นการระลึกถึงความจ าของบทอ่าน แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจในบทอ่านตอนใดก็ตาม 
ก็ให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่อีกเพื่อจะได้จ าได้ดีขึ้น  
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ชุดกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง  All year round 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 

สาระท่ี 1   ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมเีหตุผล  
 ตวัช้ีวดั 2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพดูเขา้จงัหวะ (chant) ง่ายๆ  
   ถกูตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง 
มาตรฐาน ต 1.2 มทีักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
  ความคิดเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตวัช้ีวดั 1.  พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด     

 และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั 1. พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 

สาระที่ 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั 3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา

และวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั 1. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ 
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

สาระที ่4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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 นกัเรียนสามารถอา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัเดือนทัง้12เดือนได้ 

 นกัเรียนสามารถระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัเดือนทัง้12เดือนได้ 

 นกัเรียนสามารถอา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัฤดกูาลได้ 

 นกัเรียนสามารถระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัฤดกูาลได้ 

 นกัเรียนสามารถอา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัสภาพภมูิอากาศได้ 

 นกัเรียนสามารถระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัสภาพภมูิอากาศได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชา     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   รหัสวิชา       อ 13201       ระดับชัน้    ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง                   All  year  round                        จ านวน     3      ช่ัวโมง 

 
 สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกบัช่ือเดือน ฤดกูาล และสภาพอากาศ รวมถึงการใช้ประโยคในการถามและ
ตอบเก่ียวกบัสภาพอากาศ และการถามและตอบเก่ียวกบัเดือนในฤดกูาลตา่งๆ เป็นการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 1) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
สภาพอากาศ 
ช่ือเดือน ได้ 
- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัสภาพ
อากาศ ช่ือเดือน 
ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัฤดกูาลและซกัถาม
นกัเรียนชว่ยกนับอกถึงเดือน ทัง้ 12 เดือนเป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัรค า

เร่ืองเดือนทัง้ 12 เดือน ท่ีจดัท าขึน้มาตดิบนกระดาน 

 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองเดือนทัง้ 12 เดือนท่ี
บนกระดานและให้นกัเรียนอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง Months of the Year ให้

นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพื่อส ารวจบทอ่านและ
ค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอยา่ง
รวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง Month of the 
year 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

 
 
 
 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ืองMonth of the year อยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 

(คาบที่ 2) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
ฤดกูาลได้ 

- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัฤดกูาล  

1 
ชัว่โมง 

1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 
รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัฤดกูาลและซกัถาม
นกัเรียนชว่ยกนับอกถึงค าศพัท์เร่ือง ฤดกูาล เป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัรค า
เร่ืองฤดกูาล ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองฤดกูาลท่ีบนกระดาน

ให้นกัเรียนอา่นออกเสียงและบอกความหมายของ
ค าศพัท์นัน้ 

 - ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง The four 
seasons 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง The Four Season ให้นกัเรียน 

และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและค าถาม
จากบทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
ไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
 2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง The Four Season  อยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
 
 
 



111 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 3) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
สภาพภมูิอากาศ
ได้ 

- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัสภาพ
ภมูิอากาศได้ 

 

 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสภาพภมูิอากาศ
และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึงสภาพภมูิอากาศเป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัรค า
เร่ืองสภาพภมูิอากาศ ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองสภาพภมูิอากาศท่ี

บนกระดานและให้นกัเรียนอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง The Wonder Weather ให้

นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพื่อส ารวจบทอ่านและ
ค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอยา่ง
รวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง The Wonder Weather  อยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม       

 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง The Wonder 
Weather 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าตอบร่วมกนั แก้ไข
ปรับปรุงค าตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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ท่ีมา : http://www.jeccmarketplace.com/months-of-the-year-english/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้  
เร่ือง  Months of the Year 
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ท่ีมา http://www.varmaila.com/2016/12/the-12-months.html 

 
Directions: Read  the passage and answer. 

1 Question: How many months are there in this passage? 
Answer :  

2 Question: How many months have 30 days? 
Answer:  

3 Question: Which month has 28 days? 
Answer:  

4 Question: The month which has 29 days is called ………… 
Answer :  

5 Question : How many months have 31 days? 
Answer :  

 

ใบกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง All year round 
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ที่มา : https://www.mathworksheets4kids.com/calendar/days-months/seasons-chart-large.png 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้  

เร่ือง  The Four Seasons 
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Directions: Read the passage and answer the question. 
 
 
 
 
 

1. Put the events in order. Write 1, 2, 3, or 4 in the box. 

 

          

          

2. In spring, The flowers ……………………….  

3. In summer, the days are ……………………………. 

4. In fall, trees lose their …………… ……………………. 

5. In winter, ……………………. 

 

ใบกจิกรรมที่ 2  
เร่ือง  The Four Seasons 

There are four seasons. In spring, the flowers bloom.  

In summer, the days are hot and sunny.  

In fall, trees lose their leaves.  

In winter, snowflakes fall from the sky. 
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Rainy ฝนตก       Snowing หมิะตก 

      
Sunny แดดจ้า      Windy ลมแรง 

 
        Cloudy    เมฆเยอะ 
 
 
 

ใบความรู้  

เร่ือง  The Weather 
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ใบกจิกรรมที่ 3 
เร่ือง  Wonderful Weather 

Wonderful Weather 

I like to watch the way the wind can spin a weather vane. 

  
I like to wear my big blue boots to splash with in the rain.  

 
I like to ride my bright red sled on cold snowy days. 

 
I like to feel the sun's warm rays when I wade in the ocean waves. 

 
Wind, rain, snow, and sun.  

Every kind of weather is wonderful and fun! 
 

ท่ีมา : https://allaboutmanners.wordpress.com/tag/weather-song/ 
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Directions: Read the passage and matching the word what weather is described. 
 
………. 1.   It’s sunny a. I like to watch the way the wind can spin a weather vane.  
 
………. 2.   It’s rainy  b. I like to wear my big blue boots to splash with in the rain.  
 
………. 3.   It’s snowy c. I like to feel the sun's warm rays when I wade in the ocean waves. 
 
………. 4.   It’s windy d. Wonderful and fun. 
 
………. 5.  Weather  e. I like to ride my bright red sled on cold snowy days. 
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B. Read and answer the 

question. 

 

  

แบบทดสอบท้ายบท 
All year round 

A. Direction: Fill in the missing 

letters to get the month of the 

year. 

1.  J a n __ __ __ __         

2. F e b __ __ __ __ __   

3. M a r __ __   

4. A p r __ __   

5. M __ __  

6. J u __ __  

7. J __ __ __ 

8. A u g __ __ __  

9. S e pt __ __ __ __ __  

10. O c t __ __ __ __   

11. N o v __ __ __ __ __  

12. D e c e m __ __ __   

Seasons in Thailand 

 Thailand is a hot country. There 

are They are the hot season, the rainy 

season and the cold season. The hot 

season. The rainy season. The cool 

season. It is very hot and dry in the hot 

season. It is cloudy and wet in the rainy 

season. It is cool, dry and windy in the 

cold season. 

1. There are        season in 

Thailand. 

2. In the hot season. It’s sunny,  

  and____. 

3. In the rainy season. It’s rainy, 

cloudy and     .  

4. In the cold season. It’s  windy and 

  . 

C.Unscramble. 

1.   It’s raninig. _________  3.  It’s hto. __________ 

2.   It’s swniong. _________   4.  It’s cdoluy. _________
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ชุดกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง  Family and friends 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระที ่1   ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมีเหตุผล  
 ตวัช้ีวดั 2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพดูเขา้จงัหวะ (chant)  

ง่ายๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง 
  4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
  ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตวัช้ีวดั 4.  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ายๆ เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูด  

และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั 1. พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั 
สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั 3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ

วฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั 1. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ 
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัจ านวนนบั 30-100ได้ 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัจ านวนนบั 30-100 

 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าคณุศพัท์เก่ียวกบัลกัษณะภายนอกของบคุคล

ได้ 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าคณุศพัท์เก่ียวกบัลกัษณะภายนอกของ

บคุคลได้ 

 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวได้ 

 
 

 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชา     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       รหัสวิชา           อ 13201     ระดับชัน้  ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง                Family and friends                        จ านวน     3      ช่ัวโมง 

 
 สาระส าคัญ 
           การเรียนรู้ค าศพัท์สมาชิกของคนในครอบครัว ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะภายนอกของบคุคล การจ านวน
นบั 30-100 รวมถึงการใช้ในการถามและตอบเก่ียวกบัลกัษณะภายนอกของบคุคล การถามและตอบเก่ียวกบัอายุ
ของบคุคล เป็นการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 1) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั

การนบัล าดบั
ท่ี ได้ 

- ระบภุาพได้
ตรงตาม
ความหมายของ
ค าและประโยค
ค าศพัท์เก่ียวกบั

การนบัล าดบั
ท่ีได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการจ านวนนบั 30-
100 เป็นภาษาองักฤษ และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอก
ถึงอายขุองนกัเรียนแตล่ะคนเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ี
สนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัรค าเร่ืองการจ านวนนบั 
30-100 เป็นภาษาองักฤษ ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองการจ านวนนบั 30-

100 บนกระดานและให้นกัเรียนอา่นออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง  
ให้นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพ่ือส ารวจบทอา่น
และค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตา
อยา่งรวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง 100th day of 
school 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

 
 
 
 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง 100th day of school 
อยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีก
ครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 

(คาบที่ 2) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าคณุศพัท์
เก่ียวกบั

ลกัษณะ
ภายนอกของ
บคุคล ได้ 

- ระบภุาพได้

1 
ชัว่โมง 

1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 
รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัค าคณุศพัท์ท่ีบอก
ลกัษณะภายนอกของบคุคล และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนั
บอกถึงค าคณุศพัท์ท่ีบอกลกัษณะภายนอกของบคุคล
เป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน า
บตัรค าคณุศพัท์ท่ีบอกลกัษณะภายนอกของบคุคล ท่ี
จดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 

 - ใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง All about me 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ตรงตาม
ความหมายของ
ค าและประโยค
ค าคณุศพัท์
เก่ียวกบั

ลกัษณะ
ภายนอกของ
บคุคลได้ 

 4. ครูอา่นออกเสียงค าคณุศพัท์ท่ีบอกลกัษณะ
ภายนอกของบคุคล ท่ีบนกระดานให้นกัเรียนอา่นออก
เสียงและบอกความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง All about me ให้นกัเรียน และ

ให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอ่านและค าถามจาก
บทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอยา่งรวดเร็วไป
ตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
 2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง All about me อย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 3) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
สมาชิกใน
ครอบครัว 

- ระบภุาพได้
ตรงตาม
ความหมายของ
ค าและประโยค
ค าศพัท์เก่ียวกบั
สมาชิกใน
ครอบครัวได้ 

 

 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว
และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึงค าศพัท์สมาชิกใน
ครอบครัวเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียน
ครูจะน าบตัรค าเร่ืองสมาชิกในครอบครัวท่ีจดัท าขึน้มา
ตดิบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองสมาชิกในครอบครัว

ท่ีบนกระดานและให้นกัเรียนอา่นออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง Patty’s Family ให้นกัเรียน 

และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและค าถาม
จากบทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
ไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง Patty’s Family อย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

- ใบกิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง Patty’s 
Family  
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าตอบร่วมกนั แก้ไข
ปรับปรุงค าตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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Cardinal numbers tell ‘how many’ of something, they show 

quantity. We use cardinal numbers for counting. 

 

 
 

ท่ีมา :  https://lingdigi.com/2015/06/12/numbers/ 

 
 
 

ใบความรู้  
เร่ือง  The Cardinal Numbers 
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Direction: Read the short story. Answer the question. 
1. What day is Beth’s Celebrating? 

Answer :  
2. What did her teacher tell her to bring to class? 

Answer :  
3. What was the first thing Beth counted? 

Answer :  
4. What did Beth decide to bring to class? 

Answer:   
5. If you could bring 100 things to school, what would you bring? 

Answer :  
 
 

ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง 100th day of school 
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ที่มา : https://bestofmvm.wordpress.com/2016/05/31/english-vocabulary-describing-peoples-appearance-hair-eyes-age-body-structure-build-
complexion-height-and-other-features-picture-dictionary-for-all-levels/ 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  Adjectives 

ns 
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This is John.  He’s eight years old.  He’s tall and fat.  

He’s got blonde hair and big brown eyes. He can ride 

a bike and swim.  He can’t skip and he can’t dance. 

His favorite toy is a boat.  It’s red. He’s got three 

blue yoyos and a yellow yoyo too. 
  

1.  What’s his name?_____________________ 

2.  How old is he?  _____________________ 

3.  Has he got blue eyes?  _________________ 

4.  Is he fat?  ____________________ 

5.  Is he short?  _____________________ 

6.  Can he swim?  _____________________ 

7.  Has he got red hair?  __________________ 

8.  Is his boat blue?  _____________________ 

9.  Has he got three yoyos?  ________________ 

10. Can he ride a bike? ____________________ 

11.  Draw and color his toys 

 
 

 

ใบกจิกรรมที ่2  
เร่ือง  All about me 
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ท่ีมา : https://www.pinterest.co.uk/pin/533606255834037269/ 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  Family Members 

ns 
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Jimmy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer the question 

1. What is Jimmy’s favorite sport?   
Answer _______________ 

2. When does Jimmy play tennis? 
Answer  _______________ 

3. What did Patty cook with her mother?  
Answer  _______________ 

4. When did they cook it?  
Answer _______________ 

5. What activity does the father do at the weekend?  
Answer  _______________ 

ใบกจิกรรมที ่3  
เร่ือง  Patty’s Family 

Patty 

My name is Patty and this is my family.  I have a brother called Jimmy. 

 His favorite sport is tennis. Every day he plays tennis after school. 

 My favorite activity is cooking, I help my mother to cook at the weekend. 

 Last weekend we cooked spinach pasta together!  

My Mother goes swimming on Monday nights  

and my father plays football  

at the weekend. 
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ที่มา: https://clipartxtras.com/download/d39439b93ef23ef883c5f664b9a6f8b249e61bc9.html  

 
 
 
 
 
 

 Read the text and complete the table. 

No. names Ages family 

member 

appearance 

     

     

     

     

     

แบบทดสอบท้ายบท 
เร่ือง  Family and friends 

Mary 

John 

Joey 

Sue 
Sam 

This is my family. My father John is forty years old. He has 

bald hair. Mary is my mother, she is thirty five, and she has 

curly hair. Sam is my brother, he is ten years old, and he is 

tall and thin.  Joey is my younger brother, he is six years old 

and he is short and fat. I am Sue, I’m eight years old, and I 

have curly hair like my mother. I love my family. 
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ชุดกจิกรรมที่ 3 



137 

 
ชุดกจิกรรมที่ 3 

เร่ือง  Around Town 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



138 
 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระที ่1   ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมีเหตุผล  
 ตวัช้ีวดั 2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพดูเขา้จงัหวะ (chant)  
 ง่ายๆถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง 
  4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตวัช้ีวดั 1.  พดูโตต้อบดว้ยค าสั้นๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารตามแบบท่ีฟัง 
 
สาระที ่2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั 3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั 1. บอกความแตกต่างของเสียงตวัอกัษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ 
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั 1. ฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 



139 
 
 
 
 

 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัสถานท่ีได้ 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัการสถานท่ีได้ 

 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัยานพาหนะได้ 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัยานพาหนะได้ 

 อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัค าบพุบทบอกต าแหน่งได้ 

 ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัค าบพุบทบอกต าแหนง่ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    รหัสวิชา         อ 13201           ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง                   Around Town                       จ านวน     3      ช่ัวโมง 

 
 สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกบัสถานท่ี ยานพาหนะ และค าบพุบทบอกต าแหนง่ รวมถึงการใช้ประโยค ในการ
ถามและตอบเก่ียวกบัท่ีตัง้ของสถานท่ี การถามและตอบเก่ียวกบัวิธีการเดนิทางไปสถานท่ีตา่งๆ เป็นการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพ่ือน าไปใช้ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูในชีวิตประจ าวนั 
 

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 1) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
สถานท่ีได้ 
- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์

เก่ียวกบัการ
สถานท่ีได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสถานท่ีตา่งๆท่ี
นกัเรียนรู้จกั และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึงสถานท่ี
ตา่งๆท่ีนกัเรียนรู้จกัเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบั
นกัเรียน ครูจะน าบตัรค าเร่ืองสถานท่ีเป็นภาษาองักฤษ  
ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองสถานท่ี บนกระดาน

และให้นกัเรียนอา่นออกเสียงและบอกความหมายของ
ค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง The place where I live ให้นกัเรียน 
และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและค าถาม
จากบทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
ไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง The place 
where I live 
 - แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

 
 
 
 

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง The place where I live อยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และตอบ
ค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ีอา่น
ทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 

(คาบที่ 2) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
ยานพาหนะได้ 

- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าศพัท์
เก่ียวกบั

1 
ชัว่โมง 

1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 
รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัวิธีการเดินทางด้วย
ยานพาหนะ  และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึงค าศพัท์ท่ี
เก่ียวกบัยานพาหนะเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบั
นกัเรียนครูจะน าบตัรค าศพัท์ท่ีบอกเก่ียวกบัยานพาหนะ 
ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัยานพาหนะ ท่ี

 - ใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง Ben’s 
homework on 
transport 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ยานพาหนะได้ บนกระดาน ให้นกัเรียนอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง Ben’s homework on transport 

ให้นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพ่ือส ารวจบทอา่น
และค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตา
อยา่งรวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
 2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
1. นกัเรียนอา่นเร่ือง Ben’s homework on transport อยา่ง
ละเอียดรอบคอบเพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และตอบ
ค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ีอา่น
ทัง้หมด 
2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้ให้
นกัเรียนทราบ 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 3) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
ค าบพุบทบอก
ต าแหนง่ ได้ 

- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัค าบพุ
บทบอกต าแหนง่
ได้ 

 

 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัสถานท่ีตา่งๆรอบตวั
และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึงค าศพัท์เก่ียวกบัค าบพุ
บทท่ีใช้บอกต าแหนง่เป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบั
นกัเรียนครูจะน าบตัรค าเร่ืองสมาชิกในครอบครัวท่ีจดัท า
ขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองเก่ียวกบัค าบพุบทท่ีใช้

บอกต าแหนง่ท่ีบนกระดานและให้นกัเรียนอา่นออกเสียง
และบอกความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง Places in a town ให้นกัเรียน 

และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและค าถาม
จากบทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
ไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง Places in a town อยา่งละเอียด
รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และตอบ

- ใบกิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง Places in a 
town 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าตอบร่วมกนั แก้ไข
ปรับปรุงค าตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ีอา่น
ทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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ใบความรู้  
เร่ือง  Place around Town 

 
 

Zoo Hospital Supermarket Bank 

Police 

station 

Shop Post office Swimming pool 

Restaurant Play ground School Sport Center 

Theatre Market Library Museum 

Factory Church 
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ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง The Place where I live 

Hi Friends!  
 My name’s Sandra and I live in Hilltown. It is in the south of England. It isn’t a very big 

town. About 9,000 people live here. 

 There are about thirty shops in Hilltown and there are three supermarkets. You can buy 

everything in the town what you need.  
 There are two banks and a post office in Main Street. There is a police station and a library, 

too. 

 You can find a big market where you can buy fresh fruit, vegetables, meat and dairy 

products.  
I like going to the market with my mum. 

 There are three churches in the town centre and there is a park, too. In the park children can 

play because there is a playground. 

 In our town you can find some restaurants and there are five cafés. My favourite café is 

Icescape. It’s in Park Street and the ice cream is fantastic here! 

 There are three elementary and two high schools in Hilltown. My school is in Mill Street.  
We have got a very nice building. Next to our school there is a sports centre. Every Wednesday 

afternoon we play badminton. 

 If you want to see a film you can go to the cinema in our town, but unfortunately there aren’t 

any theatres here. I like living in Hilltown because it is a calm, neat place and people are friendly. 
 
 

Are the statements true (), false () or not given (∅)? 

1. Hilltown is a big place.  
2. There are three supermarkets in the town.  

3. There is a factory in Hilltown.   
4. There isn’t a post office.   
5. People have to go to another town if they want to 

do shopping.  

6. Children can play outside.  

7. There is a football pitch in the town.  

8. Sandra likes Icescape café.  

9. You can see plays and pantomimes in Hilltown.  

10. Sandra likes her town a lot.  
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ใบความรู้  
เร่ือง  Transportation 

ns 

Transportation is a general word for all the 

methods people use to move themselves and their 

goods from one place to another. 

Plane 

 

Van 

 

Bus 

 Taxi 
 

Horse 

 

Motorcycle 

 

Bike 

 

Boat 

 

Helicopter 

 

Train 

 

Car 

Tram 

 

Ship 

 



148 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. ____bus 

2. ____car 

3. ____bike 

4. ____van 

5. ____train 

6. ____plane 

7. ____helicopter 

8. ____ship 

9. ____motorcycle 

10. ____tram 

ใบกจิกรรมที ่2  
เร่ือง Ben’s homework on transport 

This is what I wrote 

for my homework on 

transport. 

Read Ben’s homework on transport. Write the number 

from the text next to the correct picture. 

 When you want to go somewhere in a city you usually go by car there. 

Many times you cannot find a free parking space, so it is better to go by bus 

or tram. If you are in a hurry then call a taxi. When you don’t feel like 

walking, then you can take a bike. 

 To go to a village, you can always take a bus or van, where you have to 

pay for the ticket. When you get there, you can always ride a horse or a 

bike, because not many people have a car there. If you travel further, you 

can travel by train or even a plane. Some people also fly in a helicopter to 

get somewhere. If you want to go to an island, you can use a boat or a ship.  

But, wherever you go it is most important that you get there safely. 

 

 
3 2 1

. 

6 5 4 

8 7 

9 10 
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A preposition of place is a preposition which is used to refer to 

a place where something or someone is located. 

 
https://en.islcollective.com/preview/201502/f/prepositions-of-place-classroom-posters_76918_1.jpg 

 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  Preposition of Place 
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Directions: Look at the picture and put the preposition of place into the 

blank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The bus station is _______ the police station and the cinema.  

2. The school is _______ the museum.  

3. The theatre is _______the supermarket and the stadium.  

4. The hospital is _______the museum.  

5. The supermarket is _______the theatre.  

6. The church is _______the school.  

7. The post office is _______the bank.  

8. The school is _______the church.  

9. The post office is _______the park.  

10. The museum is _______the hospital. 

ใบกจิกรรมที ่3 
เร่ือง  Places in a town 

in front 

of 

behind next to between 
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แบบทดสอบท้ายบท 
เร่ือง  Around town 

LIBRARY     SCHOOL 

HOSPITAL     BANK 

RESTAURANT 

1. Write the names under the correct picture. 

1.     2.  

______________________   -

__________________________ 

3.    4.  

______________________  

 ______________________ 

5.  

______________________ 

 

 

Between 

 Next 

to 

Under  

In  

On   
 

 

Directions: Write the preposition of place 

according to the picture. 

1. The clock is                           the wall. 

2. The ball is                   the table. 

3. The cat is       the armchair. 

4. The table is            the chair and the 

armchair. 

5. The flowers are                   the vase. 
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ชุดกจิกรรมที ่4 
เร่ือง  Yummy food 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระที่ 1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคดิเห็น 
  อย่างมีเหตุผล  
 ตัวชี้วัด 2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) 

ง่ายๆ  
   ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
  3. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟัง 
  4. ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

และ 
  ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 3. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง 
  4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบท่ีฟัง  

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตัวชี้วัด 1. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของ 
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวชี้วัด 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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- อ่านเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัอาหารได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัการอาหารได้ 
- อ่านเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัการนบัล าดบัท่ี ได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัการนบัล าดบัท่ีได้ 
- อ่านเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของประโยคถามและตอบเก่ียวกบัอาหารท่ี
ต้องการได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของประโยคถามและตอบเก่ียวกบัอาหารท่ีต้องการได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชา     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       รหัสวิชา           อ 13201             ระดับชัน้   
ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง                   Yummy Food                       จ านวน     3      ช่ัวโมง 

 สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกบัอาหาร เลขล าดบัท่ี การใช้ประโยคเพ่ือบอกความต้องการของตนเอง    การ
ถามและตอบเก่ียวกบัอาหารท่ีต้องการ รวมถึงการถามและตอบเก่ียวกบัวนัเกิด เป็นการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือ
น าไปใช้ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูเก่ียวกบัตนเองและผู้ อ่ืนในชีวิตประจ าวนั   

จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 1) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
อาหารได้ 
- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัการ
อาหารได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชัว่โมง ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาหารชนิดตา่งๆ
ท่ีนกัเรียนรู้จกั และซกัถามนกัเรียน ชว่ยกนับอกถึงช่ือ
อาหารตา่งๆท่ีนกัเรียนรู้จกัเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ี
สนทนากบันกัเรียน ครูจะน าบตัรค าเร่ืองอาหารเป็น
ภาษาองักฤษ ท่ีจดัท าขึน้มาตดิบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองอาหาร บน

กระดานและให้นกัเรียนอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง  My favorite food ให้นกัเรียน 
และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและ
ค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตา
อยา่งรวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของ
เร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง My favorite 
food 
 - แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 



157 
จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

  
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหา
ค าตอบจากเนือ้เร่ืองท่ีอา่น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
1. นกัเรียนอา่นเร่ือง My favorite food อยา่งละเอียด
รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการ
เรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 

(คาบที่ 2) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ค าศพัท์เก่ียวกบั
การนบัล าดบัท่ี 
ได้ 
- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของค าและ
ประโยคค าศพัท์

1 ชัว่โมง ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการนบัวนัท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ หรือการนบัล าดบัท่ี และซกัถามนกัเรียน
ชว่ยกนับอกถึงวนัเกิดของนกัเรียนแตล่ะคนเป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัร
ค าเร่ืองการนบัวนัท่ีเป็นภาษาองักฤษ หรือการนบั
ล าดบัท่ี ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 

- ใบกิจกรรมท่ี 3
เร่ือง My 
classmates’ 
birthdays 
 - แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

เก่ียวกบัการนบั
ล าดบัท่ีได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองการนบัล าดบัท่ีบน
กระดานและให้นกัเรียนอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง My classmates’ birthdayให้
นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพื่อส ารวจบทอ่าน
และค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาด
สายตาอย่างรวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหา
จดุส าคญัของเร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหา
ค าตอบจากเนือ้เร่ืองท่ีอา่น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง My classmates’ birthday 
อยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีก
ครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการ
เรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 

 (คาบที่ 3) 
- อา่นเพื่อความ
เข้าใจ และบอก
ความหมายของ
ประโยคถามและ
ตอบเก่ียวกบั
อาหารท่ีต้องการ
ได้ 

- ระบภุาพได้ตรง
ตามความหมาย
ของประโยคถาม
และตอบเก่ียวกบั
อาหารท่ีต้องการ
ได้ 

 

1 ชัว่โมง 1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 
รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาหารท่ีนกัเรียน
ต้องการ และซกัถามนกัเรียนให้ชว่ยกนับอกถึง
ประโยคถามและตอบเก่ียวกบัอาหารท่ีต้องการเป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัร
ค าท่ีเป็นประโยคถามและตอบเก่ียวกบัอาหารท่ี
ต้องการ ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงประโยคถามและตอบเก่ียวกบั

อาหารท่ีต้องการ ท่ีบนกระดาน ให้นกัเรียนอา่นออก
เสียงและบอกความหมายของประโยคนัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง What do you want for your 

birthday party? ให้นกัเรียน และให้นกัเรียนอา่นในใจ
เพ่ือส ารวจบทอา่นและค าถามจากบทอา่นอยา่งคร่าว 
ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอา่น
เพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
 2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหา
ค าตอบจากเนือ้เร่ืองท่ีอา่น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง Ben’s homework on 
transport อยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจ

 - ใบกิจกรรมท่ี 3 

What do you want 
for your birthday 
party? 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

เนือ้เร่ืองอีกครัง้ 
 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการ
เรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 
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Foods 

 
Pizza 

 

 

 

 

hamburgers 
 

Salad 
 

Fried Chicken 

 

 
Sausage 

 

 
Spaghetti 

 

 
Bread 

 

 
Sandwich 

Sweets 

 
Candies 

 
Doughnuts 

 
Cake 

 
Chocolate 

 
Ice cream 

 
Jelly 

 
Cookies 

 

 
Pie 

Drinks 

 
Milk 

 
Juice 

 
Water 

 
Cola  

 
Coffee 

 
Tea 

 
Wine 

 
Hot 

chocolate 

ใบความรู้  
เร่ือง  Yummy Food 
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My favorite food is pizza. I can make pizza. My mum says 

my pizzas are very good. I like cheese so much.  

So there´s cheese on my pizzas. When we go to 

a restaurant I always order chicken with chips, 

hamburgers, sausages, and spaghetti. My 

favorite sweets are doughnuts and an ice cream. 

My favorite flavor is strawberry. My favorite drinks are 

juice and water. My sister drinks a lot of milk and my dad like drinking 

coke. When we have a party we have lots of coke. 

 
Directions: Write the words “food” “drink.”, and “sweet” that are 

mentioned in  the passage. 

 

Food Drink Sweets 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง My favorite food 
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We use the ordinal numbers to tell the positions of 

peoples or things that are in order. 

 
ท่ีมา : http://weclipart.com/gimg/970C365C6B6EA70C/ORDINAL+NUMBERS+%281%29.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  Ordinal Numbers 

ns 
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Direction: Read the conversation above and answer the questions. 

 

ใบกจิกรรมที ่2  
เร่ือง My classmates’ birthdays 

Teacher:  Let’s make a list of everybody’s  

  birthdays.  

  Jake, when’s your birthday?  

Jake:  September 10th. 

Teacher:  And Kate, When’s your birthday? 

Kate:  It’s on May 2nd. 

Teacher:  And you Erica?  

Erica:  July 1st. 

Kate:  Excuse me, Teacher. What’s the 

  date?  

Teacher: Oh! It’s September 10th. 

Erica:  Today is Jake’s birthday. 

Teacher:  That’s right.  Erica. Happy Birthday,   Jake.   

Jake:  Thank you. 

1. What is the text about? 

Answer:    

 

2.   When is Jake’s birthday? 

Answer:    

 

3. When is Kate’s birthday?  

Answer:   

 

4. When is Erica’s birthday? 

Answer:  

 

5. When is your birthday? 

Answer:  
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Rice 

 
Noodle 

 

 
Eggs 

 

 
Hotdog 

 

 
Hamburge

r 

 
Soup 

 
Juice 

 

 
Salad 

 

 
Sandwich 

 

 
Cupcake 

 
Fish 

 
Pizza 

 
Spaghetti 

 
Banana 

 
Donut 

Yes, Please No, Thank you 

ใบความรู้  
เร่ือง  Do you want some food? 

Do you want a …. ? 

 
Do you want some…. ? 
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Directions: Read and write.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
1. Tim’s yummy food: ___________________________________________ 

2. Mary’s yummy food: __________________________________________ 

3. Matt’s yummy food: ____________________________________________ 

 

ใบกจิกรรมที ่3 
เร่ือง  What do you want for your birthday party? 
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1.  Fill in the blank with the correct sight word. 
 

Fish Egg Cake Milk fruits 

Chicken Rice Vegetable Juice Hamburger 

 

2. Count the number of foods and fill the in the blank with the 

correct sight word. 
 

 

 

 

 

 

Example ; I like rice. 

1. I like _____________ 

2. I ________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

Example ; I don’t like vegetable. 

1. I don’t like _________ 

2. I _________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

pizza french-fries noodle cake orange juice 

Items of food Name of food Numbers words 

Example:  Sushi 8 eight 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

I don’t like… I like… 

แบบทดสอบท้ายบท 
เร่ือง Yummy Food 
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ชุดกจิกรรมที ่5 
เร่ือง  Play time 
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สาระที ่1   ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟั่งและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมีเหตุผล  
 ตัวช้ีวดั 2. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ 
  ถูกต้องตามหลกัการอ่าน 
  3. เลอืก/ระบุภาพ หรือสัญลกัษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยคทีฟั่ง 
  4. ตอบค าถามจากการฟัง หรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ 
  ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั 1. พูดโต้ตอบด้วยค าส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบทีฟั่ง  
  4. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกีย่วกบัตนเอง และเพือ่นตามแบบทีฟั่ง 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 ตัวช้ีวดั 1. พูดให้ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง และเร่ืองใกล้ตัว 

สาระที ่2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ตัวช้ีวดั 1. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
  3. เข้าร่วมกจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรมทีเ่หมาะสมกับวยั 

สาระที ่3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพืน้ฐานในการ
พฒันา   แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 ตัวช้ีวดั 1. บอกค าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ 

 

สาระที ่4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตัวช้ีวดั 1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ทีเ่กดิขึน้ในห้องเรียน 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กบัสังคมโลก 
 ตัวช้ีวดั 1. ใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่รวบรวมค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องใกล้ตัว 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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- อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าในชีวิตประจ าวนั ได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าในชีวิตประจ าวนั ได้ 
- อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของประโยคในการถามและตอบเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผู้ อ่ืนก าลงัท าได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของประโยคในการถามและตอบเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผู้ อ่ืนก าลงัท าได้ 

- อา่นเพ่ือความเข้าใจ และบอกความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบัเวลาได้ 
- ระบภุาพได้ตรงตามความหมายของค าและประโยคค าศพัท์เก่ียวกบัเวลาได้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชา     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       รหัสวิชา           อ 13201        ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 
3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง         Play Time                                                จ านวน     3      ช่ัวโมง 

 สาระส าคัญ 
 เรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกับกิจกรรมท่ีท าในชีวิตประจ าวัน ค าบอกเวลา รวมถึงการใช้ประโยคบอกเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีก าลงัท าในช่วงเวลาตา่งๆ ประโยคท่ีใช้ในการถามและตอบเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผู้ อ่ืนก าลงัท า และการถาม
และตอบเก่ียวกบัเวลา เป็นการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถประยกุต์ใช้กบัวิชา
คณิตศาสตร์ได้ 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 1) 
- อา่นเพื่อความเข้าใจ 
และบอกความหมาย
ของค าศพัท์เก่ียวกบั
กิจกรรมที่ท าใน
ชีวิตประจ าวนั ได้ 

- ระบภุาพได้ตรงตาม
ความหมายของค า
และประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบักิจกรรม 
ที่ท าในชีวิตประจ าวนั 
ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวนัและซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกถึง
กิจกรรมท่ีท าของแตล่ะคนเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ี
สนทนากบันกัเรียนครูจะน าบตัรค าเร่ืองกิจกรรมท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวนัเป็น ท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองกิจกรรมท่ีท าใน

ชีวิตประจ าวนั บนกระดานและให้นกัเรียนอา่นออกเสียง
และบอกความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง My free timeให้นกัเรียน และให้
นกัเรียนอา่นในใจเพ่ือส ารวจบทอา่นและค าถามจากบท
อา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปตาม
เร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง  
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง My free time 
 - แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

 
 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง My free time 
อยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีก
ครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 

(คาบที่ 2) 
- อา่นเพื่อความเข้าใจ 
และบอกความหมาย
ของประโยคในการ
ถามและตอบเก่ียวกบั
กิจกรรมที่ผู้อื่นก าลงั
ท าได้ 

- ระบภุาพได้ตรงตาม
ความหมายของ
ประโยคในการถาม

1 
ชัว่โมง 

1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 
รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆท่ี
นกัเรียนท าในชีวิตประจ าวนั และซกัถามนกัเรียนชว่ยกนั

บอกถึงประโยคถาม-ตอบกิจกรรมท่ีผู้อื่นก าลงัท าเป็น
ภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบันกัเรียน ครูจะน าบตัร
ประโยคในการถามและตอบเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผู้ อ่ืน
ก าลงัท าท่ีจดัท าขึน้มาติดบนกระดาน 

 - ใบกิจกรรมท่ี 2 
เร่ือง What are 
they doing? 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

และตอบเก่ียวกบั
กิจกรรมที่ผู้อื่นก าลงั
ท าได้ 

 

 4. ครูอา่นออกเสียงค าคณุศพัท์ท่ีบอกลกัษณะ
ภายนอกของบคุคล ท่ีบนกระดานให้นกัเรียนอา่นออก
เสียงและบอกความหมายของค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง What are they doing? ให้

นกัเรียน และให้นกัเรียนอ่านในใจเพื่อส ารวจบทอ่านและ
ค าถามจากบทอา่นอย่างคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอยา่ง
รวดเร็วไปตามเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
 2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง All about me อย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าร่วมกนัแก้ไข
ปรับปรุงค า ตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

(คาบที่ 3) 
- อา่นเพื่อความเข้าใจ 
และบอกความหมาย
ของค าศพัท์เก่ียวกบั
เวลาได้ 

- ระบภุาพได้ตรงตาม
ความหมายของค า
และประโยคค าศพัท์
เก่ียวกบัเวลาได้ 

 

 

1 
ชัว่โมง 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
1. ครูทกัทายและซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไปกบันกัเรียน 

รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
เร่ืองท่ีอา่น 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการท ากิจกรรมใน
ชว่งเวลาตา่งๆและซกัถามนกัเรียนชว่ยกนับอกค าศพัท์
เก่ียวกบัเวลาเป็นภาษาองักฤษ ขณะท่ีสนทนากบั
นกัเรียนครูจะน าบตัรค าเร่ืองเวลาท่ีจดัท าขึน้มาตดิบน
กระดาน 
 4. ครูอา่นออกเสียงค าศพัท์เร่ืองเวลาท่ีบนกระดาน

และให้นกัเรียนอา่นออกเสียงและบอกความหมายของ
ค าศพัท์นัน้ 
ขัน้สอน 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ส ารวจ (Survey) 
1. ครูแจกบทอา่น เร่ือง Around the clock ให้นกัเรียน 

และให้นกัเรียนอา่นในใจเพื่อส ารวจบทอา่นและค าถาม
จากบทอา่นอยา่งคร่าว ๆ แบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว
ไปตามเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือหาจดุส าคญัของเร่ือง 
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาค าส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นแล้ว

ชว่ยกนับอกความหมายของค าศพัท์ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ตัง้ค าถาม (Question) 
1. ครูตัง้ค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นและให้นกัเรียนหาค าตอบ
จากเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อ่านอย่างรอบคอบ (Read) 
      1. นกัเรียนอา่นเร่ือง Around the clock อยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้เร่ืองอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การจดจ า (Recite) 
   1. ให้นกัเรียนค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีตัง้ไว้และ
ตอบค าถาม        

- ใบกิจกรรมท่ี 3 
เร่ือง Around the 
clock 
- แบบประเมิน
พฤตกิรรมการ
เรียนรู้รายบคุคล 
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จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทบทวน (Review) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาค าตอบร่วมกนั แก้ไข
ปรับปรุงค าตอบให้ถกูต้อง 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
      1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรมจากเร่ืองท่ี
อา่นทัง้หมด 
      2. ประเมินผลนกัเรียนและแจ้งคะแนนผลการเรียนรู้
ให้นกัเรียนทราบ 
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Free time/leisure time is the time when you are not working,  

when you can choose what you do. 

General Free Time Activities 

 
ที่มา : http://www.vocabulary.cl/Lists/Free_Time_Activities.html 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  Free time 
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ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง My free time 

Hi, I’m Kate, I’m from Canada. 
It’s snowy here. I like skiing, it’s 
fun! I can ski very fast. 

Hello! I’m Amy, I’m from 
Spain. I like swimming at 
the water park with my 
friend. I like going down 
the slides. It’s great! 

Hello everybody!  
 I’m Jeremy. I’m from 
Alaska. Here there’s a lot 
of icy, so I like skating on 
ice.  
 I am skating for one 
hour  every day after my 
lessons at school. 
 On Sunday morning  I was 
skating with my best friend 
Jasmine. 

Reading  and Choose True 
( T ) or False ( F ) 
 

1. Kate can’t ski fast……… 

2. Acton and Adam like 
playing football……… 

3. Jo likes riding a horse…… 
4. Amy likes swimming at the 

water park………. 
5. Jo is from France………… 
6. Kate is from 

Russia………… 
7. Jeremy likes 

skateboarding....... 
8. Jeremy from Alaska…… 

9. Acton and Adam are 
from South Africa……….. 

Hi! I’m Jo, I’m from 
France. I like riding 
my bike with my mum 
and dad. It’s a good 
exercise. I like riding 
my bike on sunny 
days. My brother likes 
riding, too! 

Hi! We are Acton and Adam. We are 
from South Africa. We like playing 
soccer at school with our friends. We 
can see the city soccer stadium from 
our classroom. It’s very big. Our 
favorite team is Arsenal. 

http://www.ชื่อเด็ก.com/n/Acton
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A: What are they doing? 

B: They are running, riding bicycle, painting, fishing, and 

taking photos. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ใบความรู้  
เร่ือง  What can you see? 

ns 

What can you see? 
 

Swamps 
 

Tree house Girls Boys 

What are they doing? 

A: Is she dancing? 

B: Yes she is. 

A: Are they jumping rope? 

B: No they aren’t. 

A: Is she reading? 

B: Yes she is. 

A: Is she cooking? 

B: No, she is not. 

https://dict.longdo.com/search/Swamps
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 Mrs. Reed is sitting on a 

bench. She is wearing a white 

dress with red flowers on it. 

Her little boy is sitting beside 

her. She is taking him to the 

dentist, but they are early for 

the appointment. They are 

watching some boys. The boys 

are playing basketball. Next 

to them, a man and a woman 

are sitting on a bench. Behind 

them, a boy is riding his bike. 

In front of them, a taxi 

driver is driving his taxi. 

 

 

 

 

Read the passage and answer the questions. 
1) Where is Mrs. Reed sitting?  

2) Is she wearing a white dress with red flowers?  

3) Is she sitting with a little girl?  

4) Is she taking him to the school?  

5) Are they late?  

6) Are they watching a taxi driver?  

7) What is the boy behind them doing?   

8) Is the taxi driver is driving his taxi?  
 

ใบกจิกรรมที ่2  
เร่ือง  What are they doing? 



 

 

 
ท่ีมา
https://saruntam.files.wordpress.com/2014/10/big_islcollective_worksheets_beginner_prea1_elementary_a1_kindergarte
n_elementary_school_reading_speaking_ti_the_time__poste_191984ead18fb8dd5f4_13372754.png 

 
 

 

 

 

 

ใบความรู้  

เร่ือง  Times 

ns 
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Directions: Read the sentences and Draw the clock hands. 

 
 
 
It’s twelve o’clock. 
She is having lunch. 

 

 
 

It’s a quarter to six. 
They are watching TV. 

 
  

 
 
It’s a quarter to seven. 
He is doing his homework. 

 

 

 
 

It’s a quarter past eight.  
They are going to school. 

 

 

 
. 

It’s half past nine. 
He is playing saxophone. 
 

 

 
 
It’s half past seven. 
They are having breakfast. 
 
 
 

 

ใบกจิกรรมที่ 3  
เร่ือง   Around the clock 
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Play football 
Ride my bike Swim 

Play tennis Read a book Jump rope 
 

1. Write the sentences above according to the activity. 

 
 
 

1.                2.                             3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.              5.   6. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

   

   

แบบทดสอบท้ายบท 
เร่ือง Play Time 

What are they doing?  
 

http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoTFA3z5Pt0oAAa6jzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13rsln4rh/EXP=1329549248/**http:/www.clipartheaven.com/show/clipart/kids_stuff/images_(a_-_f)/children_with_picture_book-gif.html
http://images.search.yahoo.com/r/_ylt=A0PDoYA83z5PTFoAlHijzbkF;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=123941b9s/EXP=1329549244/**http:/www.cksinfo.com/sports/soccer/page2.html
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



187 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ 
หลงัการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 

ค าช้ีแจง : 1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบเติมค า มีขอ้ค าถามทั้งหมด 25 ขอ้ ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่าน
และเติมค าตอบใหถู้กตอ้ง 

 2. นกัเรียนมีเวลาท า 50 นาที  

 

All year round 
 

Directions: Read the passage and matching the word what 

weather is described.  

 

Wonderful Weather 

 

I like to watch the way the wind can spin a weather vane. 

  
I like to ride my wood sled on cold snowy days. 

 
I like to feel the sun's warm rays when I wade in the ocean 

waves. 

 
I like to wear my big yellow boots to Splash with in the rain.  

  
Wind, rain, snow, and sun.  

Every kind of weather is wonderful and fun!  
 

 

 



188 

Directions: Choose the letter of the correct answer and write 

the letter of your answer on the line before the number. 

 

A.   I like to watch the way the wind can spin a weather vane.   

B.   I like to wear my big yellow boots to Splash with in the 

rain. 

C.   It’s wonderful and fun  

D.   I like to feel the sun's warm rays when I wade in the ocean    

waves. 

E.   I like to ride my wood sled on cold snowy days.  

 

………. 1. It’s sunny 

………. 2. It’s rainy  

………. 3. It’s snowy 

……… 4. It’s windy 

………. 5. Weather 
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Family and Friends 
 
  

 

 This is Bill. He’s ten years old.  He’s 

short and thin.  He’s got yellow hair and big 

blue eyes. He can skip a rope and dance.  He 

can’t ride a bike and he can’t swim. His 

favorite toy is a robot. It’s blue and white. He’s got three blue 

yoyos and a green yoyo too. 
 

 

 

Read the passage and answer. 
 

1.  What’s his name?  

2.  How old is he?   

3.  Has he got blue eyes?  

4.  Is he fat?   

5.  Is he short?   

6.  Can he dance?   

7.  Has he got red hair?  

8.  Is his Robot blue?  

9.  Has he got four yoyos?  

10. Can he skip a rope?  
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Around Town 
 

Hi Friends! My name’s Alex and I live in 

The Town Center of Jackson Hole.  

It is in the North of America. It isn’t a 

very big town. About 9,600 people live 

here. 

         There are about thirty shops in 

Jackson Hole and there are three 

supermarkets. You can buy everything in the town what you 

need. There are hospital and a post office in Main Street. 

There is a police station and a library, too. You can find a big 

market where you can buy fresh fruit, meat, vegetables, and 

dairy products. I like going to the market with my mum.  

There is a park, too. In the park children can play because 

there is a playground. In our town you can find some 

restaurants and there are five Cowboy bar. My favorite bar is 

Million Dollar. It’s in Cache Street and the grill is fantastic 

here! 

          I like living in Jackson Hole because it is a calm, neat 

place and people are friendly. 

 

Are the statements true (), false (×)? 

1. Jackson Hole is a big place.  

2. There are three supermarkets in the town.  

3. There isn’t a post office.  

4. Children can play outside.  

5. Alex likes Million Dollar Cowboy bar.  
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Yummy Food 

 
Directions: Read the conversation above and answer 

the questions. 

Teacher: Let’s make a list of everybody’s   

  Birthdays. Jack, when’s your birthday?  

Jack: September 15th. 

Teacher: And Kat, When’s your birthday? 

Kat: It’s on March 2nd. 

Teacher: And you Eric?  

Eric: July 1st. 

Kat: Excuse me, Teacher. What’s the date?  

Teacher:  Oh! It’s September 15th. 

Eric: is Jack’s   birthday. 

Teacher: That’s right. Eric. Happy Birthday, Jack.   

Jack: Thank you. 
 

1. What is the text about? 

Answer:   

2. When is Jack’s birthday?  

Answer:    

3. When is Kat’s birthday?  

Answer:   

4. When is Eric’s birthday? 

Answer:  

5. When is your birthday? 

Answer:  
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Play Time 
 

 

 

         Mrs. Smith is sitting on a bench. She is wearing a white 

dress. There is a little boy is sitting beside her. She is taking 

him to the school, but they are late. They are watching some 

boys. The boys are playing chess. Next to them, a man and a 

woman are sitting on a bench. Behind them, a boy is riding his 

bike. In front of them, a taxi driver is driving his taxi. 
 

Directions: Read the passage and answer the questions. 
 

1) Where is Mrs. Smith sitting?  

2) Is she wearing a white dress?  

3) Is she sitting with a little boy?  

4) Is she taking him to the dentist?  

5) Is the boys are playing chess?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ค ำชีแ้จง  
1. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
2. ใหน้กัเรียนประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
โดยใชเ้ทคนิค SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
    1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดับความพงึพอใจ 

ที่ รายละเอยีดการประเมิน ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. เนือ้หา 
1.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาการเรียนรู้ 
     

1.2 ครูช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R ให้
เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

     

1.3 เน้ือหามีความยากง่าย เหมาะสมกบันกัเรียน      
1.4 เน้ือหามีความชดัเจนเขา้ใจง่าย      
1.5 เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้      

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
SQ3R 
2.1  กิจกรรมการเรียนรู้เร้าสนใจและเพิ่มการเรียนรู้      
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาการเรียนรู้      
2.3 กิจกรรมท่ีไดท้  า เพิ่มความสนุกและความสุข      
2.4 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ

การสอน การอ่านSQ3R 
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ที่ รายละเอยีดการประเมิน ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 
     

3. ชุดกจิกรรม 
3.1 ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบัเวลา      
3.2 ใบความ รู้ มี เ น้ื อหาครอบคลุม  ครบถ้วน

สมบูรณ์ 
     

3.3 แบบทดสอบมีความเหมาะสม      
3.4 การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม      

4. ครูผู้สอน 
4.1 ครูช้ีแจงขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมและ

ขั้นตอนการปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจง่าย และชดัเจน 
     

4.2 ครูใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าแก่นกัเรียน      
4.3 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น

ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
     

4.4 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดและเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

     

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้ 
5.1 นกัเรียนสามารถน าทกัษะการอ่านไปปรับใช้

กบัการเรียนในวชิาอ่ืนได ้
     

5.2 นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน      
5.3 มีเร่ืองใหอ่้านท่ีเป็นประโยชน์หลากหลาย      
5.4 พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน      

 เฉลีย่      
 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงการหาค่า IOC ของเคร่ืองมือ 
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การหาค่า IOC ชุดกจิกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้เทคนิค SQ3R 
 

ชุดที ่ ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 
 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

22 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ชุดที ่ ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

2 
 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

22 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ชุดที ่ ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

3 
 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ชุดที ่ ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

4 
 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ชุดที ่ ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

5 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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การหาค่า IOC ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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การหาค่า IOC ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิค SQ3R 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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