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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั งนีมีวัตถุประสงค์ เพื อ ) พั ฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจ
ภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ) ศึกษาผลสัมฤทธิ
การอ่านเพื อความเข้ าใจภาษาไทย ) ศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนต่อการอ่านเพื อความ
เข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
บ้ านกระสัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทีกําลังศึกษาอยู่ในภาคที ปี การศึกษา
จํานวน
คน เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จั ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาไทย 2) แบบทดสอบวั ด
ความสามารถทางการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการอ่าน
เพือความเข้ าใจภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม สถิติทใช้
ี ในการวิจัยได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean)
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Paired t-test
ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิค
การตังคําถามสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ได้ คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . 2)
ผลสัมฤทธิทางการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ .05 ) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตัง
ഥ =2.64, S.D. = 0.48)
คําถาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
คําสําคัญ: การอ่านเพือความเข้ าใจ, เทคนิคการตังคําถาม, ชันประถมศึกษาปี ที
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ภาษานับว่าเป็ นสิงสําคัญและจําเป็ นอย่างยิงต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เพราะภาษา
เป็ นเครืองมือในการติดต่อสือสารระหว่างมนุษย์ ถ้ าขาดสือสําคัญนีแล้ วมนุ ษย์ไม่สามารถรวมกัน
เป็ นสังคมได้ ภาษาไทยของเรานันนับว่ามีความสําคัญทีสุดสําหรับคนไทยทุกคน เพราะนอกจากจะ
เป็ นเครืองมือในการติดต่อสือสารแล้ ว ภาษายังเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เป็ นภาษาประจําชาติ และ
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลําค่าทีบรรพบุรุษได้ สร้ างไว้ เป็ นเครืองแสดงว่า ภาษาไทยเป็ นเครือง
แสดงถึ งเอกลกัษ ณ์ ป ระจํา ชาติ เ ป็ นสมบั ติ ทางวั ฒ นธรรมทีก่ อ ให้ เ กิด ความเป็ นเอกภาพ และ
เสริมสร้ างบุคลิกภาพให้ มีความเป็ นไทย เป็ นเครืองมือในการติดต่อสือสารระหว่างกันและกันสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติทาํ ให้ เกิดความสะดวกและการสือสารทีมีความเข้ าใจตรงกัน อีกทัง
ภาษาไทยยังเป็ นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ เพราะการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็ นทักษะความเข้ าใจในด้ านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ ภาษาเป็ นสือ
ของความคิด ความเข้ าใจ และแสวงหาความรู้ เพือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้ างสรรค์ ให้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงทางสังคมตลอดจนนําไปใช้ พัฒนาอาชีพให้ มีความมันคง
การเรี ยนรู้ ภาษาไทยย่ อมเกียวพั น กับความคิ ดของมนุ ษย์ เพราะภาษาเป็ นสือของ
ความคิด การเรี ยนรู้ ภาษาไทยจึ งต้ องส่ งเสริ มให้ ผ้ ู เรี ยนได้ สร้ า งสรรค์ คิดวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คิด
ตัดสินใจแก้ ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใช้ ภาษาอย่างมีเหตุผลใช้ ในทาง
สร้ างสรรค์และใช้ ภาษาอย่างสละสลวย ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจําเป็ นต้ องสร้ างการเรียนรู้
เพือให้ เกิดทักษะในด้ านต่างๆ (วิจารณ์ พานิช,
) ได้ แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ านสารสนเทศ สือและเทคโนโลยี ทักษะสาระวิชาหลัก (การอ่าน การ
เขียน การคิด และทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที ) โดยทักษะข้ างต้ นจําเป็ นต้ องมีระบบการ
สนับสนุนการศึกษาทีจําเป็ น ได้ แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลักสูตรและวิธีการสอน
การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากขึน
ภาษาไทยมี ความสําคั ญเป็ นอย่ า งมากดั งทีกล่ าวมาแล้ ว พระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่ งชาติ พุ ทธศั กราช
และทีแก้ ไขเพิ มเติ ม (ฉบั บที ) จึ งได้ มีการกําหนดแนวทางจั ด
การศึกษาไว้ ในมาตรา และมาตรา โดยให้ สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาทีเน้ นความสําคัญ
ในด้ านความรู้ และทักษะการใช้ ภาษาไทยทีถูกต้ อง ฝึ กทักษะ และจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์เอาความรู้มาใช้ ป้องกันและแก้ ปัญหา และจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ให้ เด็กทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนือง
ด้ วยเหตุนี ทําให้ กระทรวงศึกษาธิการ (
) ได้ มีการกําหนดให้ วิชาภาษาไทยเป็ นกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้หนึง ทีมีเนือหาสาระทังหมด สาระ และกําหนดให้ ทักษะการอ่านเป็ นเนื อหาสาระที
มาตรฐานที ท . คื อ ให้ นั ก เรี ย นใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด ไปใช้ ใ นการ



ตัดสินใจแก้ ปัญหาและสร้ างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต ดังนันการอ่านจึงเป็ นสิงทีสําคัญสําหรับ
การเรียนภาษาไทยทีนักเรี ยนทุกคนจะต้ องมีทกั ษะการอ่านทีดี เพือใช้ ในการเรี ยนวิชาอืนๆ และ
การประกอบอาชีพ เพราะในปั จจุ บันเป็ นโลกยุคข้ อมูลข่าวสารการอ่านถือเป็ นเรื องสําคัญ และ
จําเป็ นสําหรั บมนุ ษย์มาก เนื องจากการอ่านเป็ นพื นฐานทีจะทําให้ ก้าวทันโลกได้ ทันเหตุก ารณ์
นอกจากนีการอ่านยังช่วยส่งเสริม ความรู้ความคิดให้ เพิมพูนยิงขึนอีกด้ วย
ทักษะการอ่านเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิงในการเรียนรู้ เพราะการเรียนวิชาต่างๆ
ต้ องอาศัยความสามารถในการอ่าน เพือให้ เข้ าใจเนือหา เมืออ่านแล้ วต้ องจับใจความสํา คัญของ
เรื องทีอ่านได้ คิดวิ เคราะห์ เป็ น ดังนันแล้ วการอ่านเป็ นทัก ษะทางภาษาทีจําเป็ นต้ องฝึ กฝนอยู่
เสมอ และไม่มีวันสินสุดสามารถฝึ กได้ เรือยๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่าน
นันจะเกียวข้ องกับชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ เป็ นเครื องมือสําคัญทีจะช่วยให้ มนุ ษย์ได้ รับความรู้
ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้ สดใสสมบูรณ์ จิราภรณ์ บุญณรงค์ (2554 น.
21) สรุปความสําคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้ซึงเป็ นหัวใจสําคัญ
ในการเรี ยนการสอนทําให้ เพิ มพู นความรู้ ความคิดทีกว้ างขวางและมีการพั ฒนาชี วิตทีดี และมี
ประโยชน์ ดังนัน การอ่านจึงเป็ นสิงจําเป็ นทีจะต้ องฝึ กให้ เกิดความชํานาญ การอ่านประเภทหนึงที
นักเรียนควรจะได้ รับการฝึ กปฏิบัติอย่างสมําเสมอเพราะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการแสวงหา
ความรู้ คือ การอ่านเพื อความเข้ าใจ ซึงถือเป็ นทักษะพื นฐานในการอ่าน เด็กจะสามารถเข้ าใจ
เรื องราวทีอ่านได้ ต้ องมีความรู้พืนฐานเกียวกับการอ่าน ตอบคําถาม หรื อเข้ าใจเรื องทีอ่าน และ
สรุปความสําคัญของเรื องทีอ่านได้ ว่ าในเรื องทีอ่านนันมีเหตุการณ์สาํ คัญอย่างไร สามารถลําดับ
เหตุการณ์ของเรืองได้ ซึงเป็ นทักษะทีควรปลูกฝัง หรือพัฒนาในตัวเด็กคือ การอ่านโดยให้ เข้ าใจ
ภาพรวม ประกอบกับแก่นเรืองสําคัญทีเรืองนันต้ องการจะสือถึงดังที ละออ คันธวงศ์ (2551) ได้
ให้ ความหมายของการอ่านเพือความเข้ าใจไว้ ว่า หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจความทีอ่าน
ได้ ตรงตามทีผู้เขียนต้ องการ และสามารถสรุปความ จับใจความของเรืองทีอ่านได้ ด้ วยการแปล
ความ ตีความ และสรุปแนวคิด ผู้อ่านจะต้ องมีความเข้ าใจในคําศัพท์ สามารถเรียงลําดับได้ จับ
ใจความสําคัญได้ ซึงผู้อ่านแต่ละคนย่อมมีระดับความเข้ าใจแตกต่างกันออกไป
จากการจั ด การเรี ยนการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ของโรงเรี ยนบ้ า น
กระสัง ปั จจุ บันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร ซึงพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยน กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนอยู่ในระดับ
พอใช้ ซึงปัญหาทีผู้สอนพบมากทีสุดในการเรียนวิชาภาษาไทยคือ ปัญหาด้ านการอ่านของนักเรียน
คือนักเรียนอ่านหนังสือได้ เป็ นคําๆ แต่ไม่สามารถอ่านหรือทําความเข้ าใจโดยภาพรวมได้ เมืออ่าน
จบแล้ วนักเรียนไม่สามารถตีความหรือสรุปความจากเรืองทีอ่านได้ ว่าเรืองทีอ่านต้ องการสือถึงสิง



ใดมีประโยชน์หรื อให้ ข้อคิดอะไรบ้ าง ทังนีเป็ นเพราะนักเรี ยนยังไม่ เข้ าใจในเรื องทีอ่านมากพอ
อาจจะเป็ นเพราะนักเรียนสนใจแค่อ่านเรืองนันๆ เพือให้ จบเรืองไป ไม่ได้ คิดตามหรือทําความ
เข้ าใจตามไปด้ วยพร้ อมกับการอ่าน และตอบคําถามจากเรืองทีอ่านได้ จึงเป็ นปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย และวิชาอืนๆ
ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพือการพัฒนาความสามารถการ
อ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม มาใช้ ประกอบในการเรียนการสอน เพือกระตุ้น
ให้ นักเรียนเกิดทักษะในด้ านการคิด สามารถอ่านเรืองแล้ วนํามาวิเคราะห์ แยกแยะข้ อเท็จจริงจาก
เรื องทีอ่านได้ เมือนักเรี ยนอ่านเพือความเข้ าใจได้ แล้ ว สามารถตอบคําถามจากเรืองได้ ส่งผลดี
ให้ กับการเรียนวิชาอืนๆ ด้ วย เพราะสามารถนําความรู้จากการอ่านเพือความเข้ าใจไปประยุกต์ใช้
ได้ การสอนอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม จะช่วยให้ นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดได้ ดังทีนภเนตร ธรรมบวร (
น. - อ้ างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2557 น. ) ได้ สรุปเทคนิคการใช้ ตังคําถามเป็ นการส่งเสริมกระบวการคิด คือ )ในการถามคําถามเด็ก
ผู้สอนควรให้ เวลาแก่เด็กและแสดงออก โดยไม่เร่งเด็กให้ ตอบคําถามมากเกินไป หรือกลายเป็ น
ผู้ตอบคําถามเอง ถ้ าผู้สอนให้ เวลาแก่เด็ก ในการคิดหาคําตอบโดยใช้ เวลาในการรอคําตอบ )
คําถามทีผู้สอนใช้ ควรเป็ นคําถามปลายเปิ ด ซึงคําถามปลายเปิ ดจะช่ วยส่งเสริ มการคิดแก้ ปัญหา
การเปรียบเทียบและทางเลือก คําถามทีส่งเสริมให้ เด็กคิดแก้ ปัญหานันจะต้ องมีคาํ ตอบทีถูกอย่าง
หลากหลาย ไม่ใช่เพียงคําตอบเดียว ทั งนีเพื อให้ เด็กมีความคิดทีเปิ ดกว้ าง สามารถคิดได้ หลาย
ทาง ) คําถามทีผู้สอนถามควรเป็ นคําถามทีช่วยให้ เด็กเชือมโยงประสบการณ์เดิมของตนกับการ
เรียนรู้ในปั จจุ บันได้ )ผู้สอนควรกระตุ้นและส่งเสริมให้ เด็กเป็ นผู้ตังคําถามด้ วยตนเองซึงผู้สอน
อาจกระตุ้นเด็กให้ ถามคําถามโดยวิธีการต่างๆ ) ผู้สอนควรใช้ คาํ ถามเพือกระตุ้นให้ เด็กเรี ยนรู้
และค้ นหาคําตอบด้ วยตนเอง ซึงการส่งเสริ มให้ เด็กตอบคําถามด้ วยตนเอง จะนําไปสู่การถาม
คําถามต่อไปนี เนืองจากทุกครังทีเด็กหาคําตอบได้ ด้วยตนเอง เด็กจะมีความเชือมันในตนเองมาก
ขึน เขาจะมีเจตคติในทางบวกต่อตนเอง ซึงจะช่วยให้ เด็กเรียนรู้ทจะถามคํ
ี
าถามต่างๆ ด้ วยตนเอง
ต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษา การพัฒนาความสามารถการอ่าน
เพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
ซึงผู้วิจัยเล็งเห็นความสํา คัญของการอ่านเพือความเข้ าใจว่า เป็ นหัวใจสําคัญ ในการเรี ยนรู้ เป็ น
ทักษะทีสําคัญสําหรั บนักเรียนและเป็ นการเพิ มพูนศักยภาพด้ านการอ่าน และพั ฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนให้ สงู ขึนด้ วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที



. เพือศึกษาผลสัมฤทธิการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการอ่านเพือความ
เข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนมีความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม มี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
2. การอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 หลังการใช้ เทคนิค
การตังคําถาม มีผลสัมฤทธิหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้การอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิค
การตังคําถาม อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนบ้ านกระสัง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ทีกําลังศึกษาอยู่ในภาคที ปี การศึกษา
จํานวน ห้ องเรียน มีนักเรียน
จํานวน คน
ตัวแปรทีศึกษา ตัวแปรต้ น คือ การใช้ เทคนิคการตังคําถาม
ตัวแปรตาม คือ
1) ความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย
2) ผลสัมฤทธิการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทยโดยใช้ เทคนิค
การตังคําถาม
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยทีใช้ สอนในชัน
ประถมศึกษาปี ที โรงเรียนบ้ านกระสัง หน่วยการเรียนรู้ที เรืองการอ่าน มี ประเภท ดังนี
. นิทาน . เรืองเล่า . จดหมาย . ข่าว . โฆษณา
ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจัยครังนีดําเนินการในภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน 15 ชัวโมง
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชันประถมศึกษาปี ที
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย



4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดาํ เนินการวิจัยการพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการ
ตังคําถาม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที มีวิธดี าํ เนินการวิจัยดังนี
. ขันเตรียม
ได้ ชีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาภาษาไทยซึงเป็ นการเรียนรู้การอ่านเพือความ
เข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม และขันตอนการดําเนินการการเรียนรู้แก่นักเรียน
. ขันดําเนินการ
. ให้ นักเรียนกลุ่มเป้ าหมายทําแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (pretest) การ
อ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เป็ นปรนัยแบบ ตัวเลือกจํานวน ข้ อ คะแนน
. จั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ ก ารอ่ า นเพื อความเข้ า ใจ โดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม จํานวน แผนๆละ ชัวโมง ทังหมด ชัวโมง ซึงประกอบด้ วย
แผนการเรียนรู้ที 1 นิทาน
จํานวน ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที 2 เรืองเล่า
จํานวน ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที 3 จดหมาย
จํานวน ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที ข่าว
จํานวน ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที โฆษณา
จํานวน ชัวโมง
การจัดการเรียนรู้ทงั แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ ให้ นักเรียนทําแบบฝึ กและแบบทดสอบในแต่
ละแผนจนครบ
. หลังจากนันให้ ทาํ แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนกับนั ก เรี ยนกลุ่ ม
เป้ าหมายอีกครังหลังการจัดการเรียนรู้ (posttest) การอ่านเพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตัง
คําถาม ซึงเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้การอ่านเพือความเข้ าใจ
โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม จํานวน ข้ อ คะแนน
. ให้ นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
. ขันสรุป
นําข้ อมูลทีรวบรวมได้ ทงหมดมาวิ
ั
เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ เพือตรวจสอบ
สมมติฐาน



การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นํา ผลการทดสอบมาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยการหาค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired-Sample t-test
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
ตอนที ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิค
การตังคําถามของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที พบว่า นักเรียนทีมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ
ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ นักเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .

ภาพที แสดงความสามารถการอ่านเพื อความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิคการตังคําถามของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน
ตอนที ผลสัมฤทธิการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที พบว่ า นั กเรี ยนมีความสามารถการอ่านเพื อความเข้ าใจหลั งเรี ยนสูงกว่ า ก่อนเรี ยนอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . 5 ( t = 21.012, sig = . ) ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้
ผลสัมฤทธิ จํ านวน คะแนน
ทางการเรียน นักเรียน
เต็ม
ก่อนเรียน
18
20
หลังเรียน
*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับเท่ากับ .

ഥ


S.D.

t

Sig.

10.33
15.27

1.74
2.19

21.012*

.000



ตอนที ผลระดับความพึ งพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการอ่าน
ഥ =2.64, S.D. =
เพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
ഥ =2.69 S.D. = 0.47)
0.48) เมือเรี ยงลํา ดับ ค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้ อ ย คือด้ านครู ผ้ ู สอน (
ഥ =2.63, S.D. = 0.49) และด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (
ഥ =2.61,
รองลงมาด้ านสือการเรียนรู้ (
S.D. = 0.49)
อภิปรายผล
ตอนที ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย โดยใช้ เทคนิค
การตังคําถามของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที พบว่า นักเรียนทีมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ
ของคะแนน ผ่านเกณฑ์จาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากการพิ จ ารณาคะแนนนั กเรี ยนทีผ่ า นเกณฑ์เ กิน ครึ งหนึ งของ
จํา นวนนั ก เรี ยนทังหมด และทีคะแนนไม่ ผ่า นเกณฑ์ คน แต่ นั ก เรี ยนมี คะแนนเกิน ครึ งของ
คะแนนเต็ม ซึงมีคะแนนใกล้ เคียงเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ตามปกติการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ น
แบบเก่า สอนโดยครูเป็ นผู้ป้อนข้ อมูลให้ นักเรียนแต่เพียงผู้เดียว และบางครังครูกค็ ิดให้ เด็กด้ วย
จึ งทําให้ นั กเรี ยนไม่ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การอ่ า นเพื อความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิ ค การตัง
คําถาม เป็ นการเรี ยนรู้ทีกระตุ้นความสนใจของเด็กนั กเรี ยนในชั นนี เพราะเป็ นเรื องใหม่ เรื อง
ตื นเต้ น ซึ งไม่ เ คยมี ม าก่ อ นจากแบบฝึ ก ครั ง ในแต่ ล ะประเภทจะเห็น ได้ ว่า เด็ก นั กเรี ยนมี
พัฒนาการดีขึน จากครังที มาครังที เช่น การอ่านนิทานครังที มีค่าเฉลีย = 6.44 ครังที
มีค่าเฉลีย = 7.89, การอ่านเรืองเล่าครังที มีค่าเฉลีย = 5.33 ครังที มีค่าเฉลีย = 6.72, การ
อ่ า นข่ า วครั งที มี ค่า เฉลี ย = . ครั งที มี ค่า เฉลี ย = 7.28, การอ่ า นโฆษณาครั งที มี
ค่าเฉลีย = 6.61 ครั งที มีค่าเฉลีย = . และการอ่านจดหมายครั งที มีค่าเฉลีย = .
ครั งที มีค่าเฉลีย = 8.44 คําถามส่วนใหญ่ ทีใช้ ตังเป็ นคําถาม เช่ น ใคร ทําอะไร ทีไหน เมือไร
อย่างไร เป็ นต้ น การทีคะแนนเฉลียของการเรืองเล่ ามีน้อยเพราะ เรื องเล่ าเป็ นเรื องราวทีเกิดขึน
หรือเป็ นประสบการณ์ เนือเรืองมีลักษณะเหมือนจริง ตัวละครมีความเป็ นมนุษย์จึงทําให้ การอ่าน
ค่อยข้ างยากต่างจากนิทาน ซึงเป็ นเรื องเพื อสร้ างความสนุ กสนาน เนือหาไม่ซับซ้ อน เป็ นเรื อง
แปลกประหลาด ผิดปกติจากธรรมดา ตัวละครในเรืองมีลักษณะพิเศษทีเหนือความจริง เช่น เป็ น
เจ้ าหญิง เจ้ าชาย แม่มด นางฟ้ า สัตว์ทมีี ความรู้สกึ นึกคิดเหมือนมนุษย์จึงทําให้ เรืองทีอ่านเข้ าใจได้
ง่าย ดังที สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 น. 74) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การใช้ คาํ ถาม เป็ นกระบวนการเรียนรู้ทมุี ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอน
จะป้ อนคําถามในลั กษณะต่า งๆ ทีเป็ นคําถามทีดี สามารถพั ฒนาความคิ ดผู้ เรี ยน ถามเพี อให้
ผู้เรียนใช้ ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือการประเมินค่าเพือจะตอบคําถาม
เหล่ านัน และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) สรุปได้ ว่า คําถามนันมีความสําคัญมากในการพัฒนา



ผู้เรียนโดยคําถามจะช่วยให้ ครูได้ สาํ รวจความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจผู้เรียนทําให้ ผ้ ูเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดแง่มุมการคิดมากขึนและ เมือมีการอภิปรายจะนําไป สู่
ความเข้ าใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้ รวมทังคําถามจะช่วยในการประเมินผลการ
เรี ยนของผู้เรี ยนและการสอนของครูอีกด้ วย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิ มพร ไตรยานุ ภาพ
(
น. - ) ได้ วิจัยเรือง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ เทคนิ คคําถามเพือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้ านทักษะ
การคิดวิเคราะห์หลังการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
โดยค่าคะแนนจากการทดสอบหลังการเรียนรู้ (ค่าเฉลีย = 24.3 / . ) สูงขึนคิดเป็ นร้ อยละ
. และสิตรา ศรีเหรา (2560) ได้ ศึกษาพัฒนาการการอ่านเพือความเข้ าใจของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยใช้ กจิ กรรมการอ่านแบบกว้ างขวาง โรงเรียนบ้ านหลังเขา อําเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่านักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพือความเข้ าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
ตอนที ผลสัมฤทธิการอ่านเพือความเข้ าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที การอ่ า นเพื อความเข้ า ใจภาษาไทยของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที พบว่ า นั กเรี ยนมี
ความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 ( t = 21.012, sig = . ) ซึงสอดคล้ องกับสมมติฐานทีตังไว้ จะเห็นได้ ว่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีคะแนนตังแต่ ถึง แสดงว่านักเรียนมีการอ่านเพือความเข้ าใจดี
ขึน ดังที ปราณี กองจินดา (2549 ) กล่าว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสําเร็จทีได้ รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ และนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) กล่าวว่า การวัดผลเป็ นส่วนสําคัญของการจัดการ
เรี ยนการสอน ทีมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนได้ พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดผลต้ องปรั บเปลียนไปให้ มี
ลั ก ษณะเป็ นการประเมิ น ผลทีเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นสํา คั ญ และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ด้ ว ย ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของปวรา วงศ์ปัญญา (
:บทคัดย่อ) ได้ ทาํ วิจัยการพัฒนาการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม
กับการจัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิคแผนผังความคิด ผลการวิจัย หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิคการตังคําถาม มีค่าเท่ากับ . นักเรียนกลุ่มทีมีการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
ใช้ เทคนิคการตังคําถาม มีผลสัมฤทธิการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนกลุ่มทีเรียนด้ วยเทคนิค
แผนผังความคิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และวันเพ็ญ วัฒฐานะ (
) ได้ ศึกษาการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื อพั ฒนาความเข้ าใจในการอ่าน และศึกษา
พฤติ ก รรมการอ่ านภาษาอังกฤษของนั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนวั ดตะปอนน้ อย
จั งหวั ดจั น ทบุ รี ผลการวิ จั ยปรากฏว่ า 1. ความเข้ า ใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้ อย จังหวัดจั นทบุรี ด้ วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01



ตอนที ผลระดับความพึ งพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการอ่าน
เพือความเข้ าใจ โดยใช้ เทคนิคการตังคําถาม พบว่า โดยภาพรวมความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก
ഥ=2,69
(=2.64, S.D. = 0.48) เมือเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือด้ านครูผ้ ูสอน (
ഥ=2.63, S.D. = 0.49) และด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
S.D. = 0.47) รองลงมาด้ านสือการเรียนรู้ (
ഥ=2.61, S.D. = 0.49) ความพึงพอใจทัง ด้ าน มีค่าเฉลียใกล้ เคียงกัน จะเห็นได้ ว่า ด้ านที
(
นักเรียนพึงพอใจมากทีสุดคือ เรืองครูเพิมเติมความรู้เกียวกับเรืองทีอ่าน เอาใจใส่ดูแลทุกๆ ครัง
ทีมีกิจกรรม และกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการคิด ลําดับต่อมาด้ านสือการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็ นสิงใหม่สาํ หรับ นักเรียน ซึงปกติเรียนในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว จึงทําให้ เด็ก ๆ
เกิดความตืนเต้ น สนุกสนาน กับการเรียนรู้โดยเฉพาะมีการตังคําถามให้ ตอบ ถ้ าตอบไม่ถูกครูยัง
ช่วยแนะนําในการคิดหาคําตอบ ทําให้ ตอบคําถามได้ และเป็ นความภาคภูมิใจของนักเรี ยน ดังที
สรชัย พิศาลบุตร (2549 ) กล่าวว่า ความรู้สึกถูกใจในสิงทีได้ รับประสบการณ์ทเหมาะสม
ี
ทําให้
เกิดพฤติกรรมทีเปลียนไปจากเดิม ประโยชนทีได้ รับคือ ) ทําให้ ทราบถึงความรู้ความเข้ าใจของผู้
ทีถูกวัดความพึ งพอใจ 2)ทําให้ ทราบถึงความต้ องการเพิ มจากสือทีได้ รับอยู่ 3) ทําให้ ทราบถึง
คุณสมบัติ และลักษณะของสือทีนํามาใช้ ตามความต้ องการของผู้ทถูี กวัด
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
การใช้ เ ทคนิ ค การตั งคํา ถาม เพื อพั ฒ นาความสามารถการอ่ า นเพื อความเข้ า ใจของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที นัน ผู้สอนจะเริ มให้ นักเรี ยนอ่านเรื องจากเรื องทีง่ายไปหาเรื องที
ยาก และตังคําถามสันๆ เพือสร้ างความเข้ าใจ และให้ นักเรียนได้ คิดหาคําตอบ ซึงเป็ นคําตอบ
สันๆ ตัวอย่างคําถามเช่น ใคร ทําอะไร ทีไหน เมือไร และอย่างไร ผู้สอนจะเลือกบทอ่านทีมีเนือหา
ทีใกล้ ตัวเรืองทีอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น ข่าว โฆษณา และจดหมาย เป็ นเรืองจินตนาการคือ นิทาน
เพือกระตุ้นความสนใจ และให้ ความสนุ ก อย่างเช่น เรืองเล่า เป็ นเรืองทีมีตัวละครไม่มากเพื อให้
นักเรียนจําชือตัวละครได้ และจําเนือเรืองได้ ในการอ่านเนือเรืองผู้สอนเป็ นผู้อ่านเรืองให้ นักเรียน
ฟัง และผู้สอนเป็ นผู้ตังคําถามกระตุ้นให้ นักเรียนคิดตาม และตอบคําถามได้ และการตังคําถามจะ
ช่วยให้ ผ้ ูสอนได้ สาํ รวจความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจนักเรียน ซึงทําให้ นักเรียนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู้ และเกิด การคิดได้ ด้วยตนเอง วิ ธีนี จะช่ วยให้ นั ก เรี ยนกล้ า ทีจะตอบคําถามมากขึน
นําไปสู่การพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจได้ ดีขนึ
การใช้ เทคนิ คการตังคําถาม ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีมุ่ ง
พั ฒ นากระบวนการทางความคิดของนั กเรี ยน โดยผู้ สอนจะป้ อนคํา ถามในลั ก ษณะต่ า งๆ ให้
นักเรี ยนได้ คิดหาคําตอบจากเรื องทีอ่าน เช่ น จากเรื องทีอ่านมีตัวละครอะไรบ้ าง, เหตุการณ์ใน
เรื องเป็ นอย่างไร และมีวิธีการใด เรื องทีเด็กนักเรี ยนชอบ นิทาน โฆษณา และจดหมาย สําหรั บ
เรืองเล่า และข่าว นักเรียนยังอ่านแล้ วไม่เข้ าใจ ผู้สอนอาจต้ องบอกใบ้ คาํ ตอบ หรือแนะคําตอบให้



นักเรียนช่วยกันตอบคําถาม และเขียนคําตอบ จากการจัดกิจกรรมนักเรียนเห็นด้ วยกับบทบาท
ผู้สอนทีใช้ เทคนิคการตังคําถาม
การใช้ เทคนิคการตังคําถามเพื อการอ่านเพือความเข้ าใจ ทําให้ นักเรียนจดจําเรืองราวที
อ่าน และมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึน ซึงเป็ นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย Meaningful
Verbal Learning) ของออซูเบล(David p. Ausubel, 1963)
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1.การจัดเตรียมบทอ่านนํามาใช้ สอนควรมีรูปภาพประกอบทีสอดคล้ องกับเนือหาใน
เรือง เพือเป็ นการเร้ าความสนใจของนักเรียน ซึงจะช่วยให้ นักเรียนเข้ าใจเนือหาได้ ดีขึน หรืออาจ
เป็ นเรืองซึงท้ าทายให้ นักเรียนกล้ าทีจะอ่านเรืองทียากขึนตามลําดับต่อไป
2. การจั ดกิจกรรมการอ่านให้ น่าสนใจ ผู้ สอนสามารถเลื อกบทอ่านทีมีการกําหนด
เกณฑ์การเลือกเรื อง เช่น จากเรืองง่ายไปหายาก ใกล้ ตัวไปไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม
เป็ นต้ น
3. ควรจัดให้ มีการเรียนรู้นอกห้ องเรียน เช่น การเรียนในห้ องสมุด หรื อตามสถานที
ต่างๆภายในโรงเรี ยนเพื อเป็ นการสร้ า งบรรยากาศ ทําให้ นักเรี ยนรู้สึกผ่อนคลาย สามารถคิด
เชือมโยงและฝึ กคิดในเรืองได้ ดขี นึ
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป
1. ควรใช้ เทคนิคการตังคําถามเพือพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้ าใจในชัน
ประถมศึกษาปี ที เป็ นความต่อเนืองในการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิมความยากของบทอ่าน
. ควรใช้ เทคนิคการตังคําถามในรายวิชาอืนๆ ทีเป็ นวิชาทีต้ องท่องจําให้ นักเรียนได้
ฝึ กคิด เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม และประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น
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