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บทคดัย่อ 

งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจ
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ) ศึกษาผลสมัฤทธิ
การอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียน
บ้านกระสงั อาํเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทกีาํลังศึกษาอยู่ในภาคท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  
คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการอ่าน
เพือความเข้าใจภาษาไทย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม สถิติทใีช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Paired t-test 

ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิค
การตังคาํถามสาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ได้คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ์
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  2) 
ผลสัมฤทธิทางการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ .05 ) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตงั
คาํถาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =2.64, S.D. = 0.48) 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 ภาษานับว่าเป็นสิงสาํคัญและจาํเป็นอย่างยิงต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์ เพราะภาษา

เป็นเครืองมือในการติดต่อสอืสารระหว่างมนุษย์ ถ้าขาดสอืสาํคัญนีแล้วมนุษย์ไม่สามารถรวมกัน
เป็นสงัคมได้ ภาษาไทยของเรานันนับว่ามีความสาํคัญทสีดุสาํหรับคนไทยทุกคน เพราะนอกจากจะ
เป็นเครืองมือในการติดต่อสอืสารแล้ว ภาษายังเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นภาษาประจาํชาติ และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลาํค่าทบีรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นเครืองแสดงว่า ภาษาไทยเป็นเครือง
แสดงถึงเอกลกัษณ์ประจําชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมทีก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีความเป็นไทย เป็นเครืองมือในการติดต่อสอืสารระหว่างกนัและกนัสร้าง
ความสมัพันธร์ะหว่างคนในชาติทาํให้เกดิความสะดวกและการสอืสารทมีีความเข้าใจตรงกนั อกีทงั
ภาษาไทยยังเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ เพราะการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นทกัษะความเข้าใจในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ภาษาเป็นสอื
ของความคิด ความเข้าใจ และแสวงหาความรู้ เพือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสงัคมตลอดจนนาํไปใช้พัฒนาอาชีพให้มีความมันคง 

การเรียนรู้ภาษาไทยย่อมเกียวพันกับความคิดของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นสือของ
ความคิดการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ คิดวิพากษ์ วิจารณ์ คิด
ตัดสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใช้ภาษาอย่างมีเหตุผลใช้ในทาง
สร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวย ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาํเป็นต้องสร้างการเรียนรู้
เพือให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, ) ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สอืและเทคโนโลยี ทกัษะสาระวิชาหลัก (การอ่าน การ
เขียน การคิด และทกัษะการดาํรงชีวิตในศตวรรษท ี ) โดยทกัษะข้างต้นจาํเป็นต้องมีระบบการ
สนับสนุนการศึกษาทจีาํเป็น ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลักสตูรและวิธีการสอน 
การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากขึน 

 ภาษาไทยมีความสาํคัญเป็นอย่างมากดังทีกล่าวมาแล้ว พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) จึงได้มีการกาํหนดแนวทางจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา  และมาตรา  โดยให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาทเีน้นความสาํคัญ
ในด้านความรู้ และทกัษะการใช้ภาษาไทยทถูีกต้อง ฝึกทกัษะ และจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์เอาความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ให้เดก็ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือง 
ด้วยเหตุนี ทาํให้กระทรวงศึกษาธกิาร ( ) ได้มีการกาํหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึง ทีมีเนือหาสาระทังหมด  สาระ และกาํหนดให้ทักษะการอ่านเป็นเนือหาสาระที  
มาตรฐานที ท .  คือให้นักเรียนใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการ



ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดาํเนินชีวิต ดังนันการอ่านจึงเป็นสิงทีสาํคัญสาํหรับ
การเรียนภาษาไทยทนัีกเรียนทุกคนจะต้องมีทกัษะการอ่านทีดี เพือใช้ในการเรียนวิชาอืนๆ และ
การประกอบอาชีพ เพราะในปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารการอ่านถือเป็นเรืองสาํคัญและ
จําเป็นสาํหรับมนุษย์มาก เนืองจากการอ่านเป็นพืนฐานทีจะทาํให้ก้าวทันโลกได้ทันเหตุการณ์ 
นอกจากนีการอ่านยังช่วยส่งเสริม ความรู้ความคิดให้เพิมพูนยิงขนึอกีด้วย 

ทกัษะการอ่านเป็นองค์ประกอบสาํคัญอย่างยิงในการเรียนรู้ เพราะการเรียนวิชาต่างๆ 
ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน เพือให้เข้าใจเนือหา เมืออ่านแล้วต้องจับใจความสาํคัญของ
เรืองทีอ่านได้ คิดวิเคราะห์เป็น ดังนันแล้วการอ่านเป็นทกัษะทางภาษาทีจําเป็นต้องฝึกฝนอยู่
เสมอ และไม่มีวันสนิสุดสามารถฝึกได้เรือยๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่าน
นันจะเกียวข้องกับชีวิตประจาํวันของมนุษย์ เป็นเครืองมือสาํคัญทีจะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ 
ความคิด และความบันเทงิใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ จิราภรณ์ บุญณรงค์ (2554 น. 
21) สรุปความสาํคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ซึงเป็นหัวใจสาํคัญ
ในการเรียนการสอนทาํให้เพิมพูนความรู้ความคิดทีกว้างขวางและมีการพัฒนาชีวิตทีดี และมี
ประโยชน์ ดังนัน การอ่านจึงเป็นสิงจาํเป็นทจีะต้องฝึกให้เกิดความชาํนาญ การอ่านประเภทหนึงที
นักเรียนควรจะได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสมาํเสมอเพราะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแสวงหา
ความรู้ คือ การอ่านเพือความเข้าใจ ซึงถือเป็นทักษะพืนฐานในการอ่าน  เดก็จะสามารถเข้าใจ
เรืองราวทีอ่านได้ ต้องมีความรู้พืนฐานเกียวกับการอ่าน ตอบคาํถาม หรือเข้าใจเรืองทีอ่าน และ
สรุปความสาํคัญของเรืองทีอ่านได้ ว่าในเรืองทีอ่านนันมีเหตุการณ์สาํคัญอย่างไร สามารถลาํดับ
เหตุการณ์ของเรืองได้ ซึงเป็นทกัษะทคีวรปลูกฝัง หรือพัฒนาในตัวเดก็คือ การอ่านโดยให้เข้าใจ
ภาพรวม ประกอบกบัแก่นเรืองสาํคัญทเีรืองนันต้องการจะสอืถึงดังท ีละออ คันธวงศ์ (2551) ได้
ให้ความหมายของการอ่านเพือความเข้าใจไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความทีอ่าน
ได้ตรงตามทีผู้เขียนต้องการ และสามารถสรุปความ จับใจความของเรืองทีอ่านได้ ด้วยการแปล
ความ ตีความ และสรุปแนวคิด ผู้อ่านจะต้องมีความเข้าใจในคาํศัพท์ สามารถเรียงลาํดับได้ จับ
ใจความสาํคญัได้ ซึงผู้อ่านแต่ละคนย่อมมีระดับความเข้าใจแตกต่างกนัออกไป 

 จากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรี ยนบ้าน
กระสัง ปัจจุบันยังไม่ประสบความสาํเรจ็เท่าทีควร ซึงพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที  มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ ซึงปัญหาทผู้ีสอนพบมากทสีดุในการเรียนวิชาภาษาไทยคือ ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน 
คือนักเรียนอ่านหนังสอืได้เป็นคาํๆ แต่ไม่สามารถอ่านหรือทาํความเข้าใจโดยภาพรวมได้ เมอือ่าน
จบแล้วนักเรียนไม่สามารถตีความหรือสรุปความจากเรืองทอี่านได้ ว่าเรืองทอี่านต้องการสือถึงสงิ



ใดมีประโยชน์หรือให้ข้อคิดอะไรบ้าง ทงันีเป็นเพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจในเรืองทีอ่านมากพอ 
อาจจะเป็นเพราะนักเรียนสนใจแค่อ่านเรืองนันๆ เพือให้จบเรืองไป ไม่ได้คิดตามหรือทาํความ
เข้าใจตามไปด้วยพร้อมกบัการอ่าน และตอบคาํถามจากเรืองทอี่านได้ จึงเป็นปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย และวิชาอนืๆ  

ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพือการพัฒนาความสามารถการ
อ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม มาใช้ประกอบในการเรียนการสอน เพือกระตุ้น
ให้นักเรียนเกดิทกัษะในด้านการคิด สามารถอ่านเรืองแล้วนาํมาวิเคราะห์ แยกแยะข้อเทจ็จริงจาก
เรืองทีอ่านได้ เมือนักเรียนอ่านเพือความเข้าใจได้แล้ว สามารถตอบคาํถามจากเรืองได้ ส่งผลดี
ให้กับการเรียนวิชาอนืๆ ด้วย เพราะสามารถนาํความรู้จากการอ่านเพือความเข้าใจไปประยุกต์ใช้
ได้ การสอนอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม จะช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดได้ ดังทนีภเนตร ธรรมบวร (  น. -  อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2557 น. -

) ได้สรุปเทคนิคการใช้ตังคาํถามเป็นการส่งเสริมกระบวการคิด คือ )ในการถามคาํถามเดก็ 
ผู้สอนควรให้เวลาแก่เดก็และแสดงออก โดยไม่เร่งเดก็ให้ตอบคาํถามมากเกินไป หรือกลายเป็น
ผู้ตอบคาํถามเอง ถ้าผู้สอนให้เวลาแก่เดก็ ในการคิดหาคาํตอบโดยใช้เวลาในการรอคาํตอบ ) 
คาํถามทผู้ีสอนใช้ ควรเป็นคาํถามปลายเปิด ซึงคาํถามปลายเปิดจะช่วยส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา 
การเปรียบเทยีบและทางเลือก คาํถามทส่ีงเสริมให้เดก็คิดแก้ปัญหานันจะต้องมีคาํตอบทถูีกอย่าง
หลากหลาย ไม่ใช่เพียงคาํตอบเดียว ทังนีเพือให้เดก็มีความคิดทีเปิดกว้าง สามารถคิดได้หลาย
ทาง ) คาํถามทผู้ีสอนถามควรเป็นคาํถามทีช่วยให้เดก็เชือมโยงประสบการณ์เดิมของตนกับการ
เรียนรู้ในปัจจุบันได้ )ผู้สอนควรกระตุ้นและส่งเสริมให้เดก็เป็นผู้ตังคาํถามด้วยตนเองซึงผู้สอน
อาจกระตุ้นเดก็ให้ถามคาํถามโดยวิธีการต่างๆ ) ผู้สอนควรใช้คาํถามเพือกระตุ้นให้เดก็เรียนรู้
และค้นหาคาํตอบด้วยตนเอง ซึงการส่งเสริมให้เดก็ตอบคาํถามด้วยตนเอง จะนําไปสู่การถาม
คาํถามต่อไปนี เนืองจากทุกครังทเีดก็หาคาํตอบได้ด้วยตนเอง เดก็จะมีความเชือมันในตนเองมาก
ขึน เขาจะมีเจตคติในทางบวกต่อตนเอง ซึงจะช่วยให้เดก็เรียนรู้ทจีะถามคาํถามต่างๆ ด้วยตนเอง
ต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษา การพัฒนาความสามารถการอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม วิชาภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี
ซึงผู้วิจัยเล็งเหน็ความสาํคัญของการอ่านเพือความเข้าใจว่า เป็นหัวใจสาํคัญในการเรียนรู้ เป็น
ทักษะทีสาํคัญสาํหรับนักเรียนและเป็นการเพิมพูนศักยภาพด้านการอ่าน และพัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนให้สงูขนึด้วย 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

. เพือพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   



. เพือศึกษาผลสัมฤทธกิารอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนมีความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม มี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 

2. การอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี1 หลังการใช้เทคนิค
การตังคาํถาม มีผลสมัฤทธหิลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการการเรียนรู้การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค
การตังคาํถาม อยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนบ้านกระสงั อาํเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทกีาํลังศึกษาอยู่ในภาคท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  ห้องเรียน มีนักเรียน
จาํนวน  คน 

 ตัวแปรทศึีกษา ตัวแปรต้น คือ การใช้เทคนิคการตังคาํถาม 
 ตัวแปรตาม คือ 
1) ความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย  
2) ผลสมัฤทธกิารอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย  
3) ความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้เทคนิค 

การตังคาํถาม 
ขอบเขตด้านเนือหา 
เนือหาทใีช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยทใีช้สอนในชัน

ประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนบ้านกระสงั หน่วยการเรียนรู้ท ี  เรืองการอ่าน มี  ประเภท ดังนี 
 . นิทาน . เรืองเล่า . จดหมาย . ข่าว . โฆษณา 

ระยะเวลาในการวิจัย 
การวิจัยครังนีดาํเนินการในภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน 15 ชัวโมง  

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชันประถมศึกษาปีท ี   
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย  
3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย  



4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ตงัคาํถาม 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  วิธีดาํเนินการวิจัยการพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการ
ตังคาํถาม ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  มีวิธดีาํเนินการวิจัยดังนี 

. ขนัเตรียม 
  ได้ชีแจงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาภาษาไทยซึงเป็นการเรียนรู้การอ่านเพือความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม และขันตอนการดาํเนินการการเรียนรู้แก่นักเรียน 

. ขนัดาํเนินการ  
.  ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (pretest) การ

อ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เป็นปรนัยแบบ  ตัวเลือกจาํนวน  ข้อ  คะแนน  

.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม จาํนวน  แผนๆละ  ชัวโมง ทงัหมด  ชัวโมง ซึงประกอบด้วย 

 แผนการเรียนรู้ท ี1 นิทาน  จาํนวน  ชัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ท ี2 เรืองเล่า จาํนวน  ชัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ท ี3 จดหมาย จาํนวน  ชัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ท ี  ข่าว    จาํนวน  ชัวโมง  
 แผนการเรียนรู้ท ี  โฆษณา  จาํนวน  ชัวโมง 

การจัดการเรียนรู้ทงั  แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาํแบบฝึกและแบบทดสอบในแต่
ละแผนจนครบ 

.  หลังจากนันให้ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายอีกครังหลังการจัดการเรียนรู้ (posttest) การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม ซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้การอ่านเพือความเข้าใจ 
โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม จาํนวน  ข้อ  คะแนน 

.  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม  

. ขนัสรุป  
   นาํข้อมูลทรีวบรวมได้ทงัหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธกีารทางสถิติ เพือตรวจสอบ
สมมติฐาน 



การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired-Sample t-test 

2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

  ตอนท ี  ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิค
การตังคาํถามของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  พบว่า นักเรียนทมีีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  
ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ์จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 
 
ภาพที  แสดงความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการตังคาํถามของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน 
  ตอนท ี  ผลสมัฤทธกิารอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี 
ที พบว่า นักเรียนมีความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ . 5 ( t = 21.012, sig = . ) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทกีาํหนดไว้ 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับเทา่กบั .  

ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน 

จํานวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 18 20 10.33 1.74 21.012* .000 
หลังเรียน 15.27 2.19 



  ตอนที  ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทีมีต่อการอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =2.64, S.D. = 
0.48) เมือเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือด้านครูผู้สอน (  =2.69 S.D. = 0.47) 
รองลงมาด้านสอืการเรียนรู้ (  =2.63, S.D. = 0.49) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (  =2.61, 
S.D. = 0.49) 
 
อภิปรายผล 

ตอนท ี  ผลการศึกษาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้เทคนิค
การตังคาํถามของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  พบว่า นักเรียนทมีีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  
ของคะแนน ผ่านเกณฑ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ .  จากการพิจารณาคะแนนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์เกินครึงหนึงของ

จํานวนนักเรียนทังหมด และทีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์  คน แต่นักเรียนมีคะแนนเกินครึงของ
คะแนนเตม็ ซึงมีคะแนนใกล้เคียงเกณฑ์ทีกาํหนดไว้ ตามปกติการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็น
แบบเก่า สอนโดยครูเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้นักเรียนแต่เพียงผู้เดียว และบางครังครูกค็ิดให้เดก็ด้วย 
จึงทาํให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การอ่านเพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตัง
คาํถาม เป็นการเรียนรู้ทีกระตุ้นความสนใจของเดก็นักเรียนในชันนี เพราะเป็นเรืองใหม่ เรือง
ตืนเต้น ซึงไม่เคยมีมาก่อนจากแบบฝึก  ครัง ในแต่ละประเภทจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนมี
พัฒนาการดีขึน จากครังท ี  มาครังท ี  เช่น การอ่านนิทานครังท ี  มีค่าเฉลีย = 6.44 ครังท ี  
มีค่าเฉลีย = 7.89, การอ่านเรืองเล่าครังท ี  มีค่าเฉลีย = 5.33 ครังท ี  มีค่าเฉลีย = 6.72, การ
อ่านข่าวครังที  มีค่าเฉลีย = .  ครังที  มีค่าเฉลีย = 7.28, การอ่านโฆษณาครังที  มี
ค่าเฉลีย = 6.61 ครังที  มีค่าเฉลีย = .  และการอ่านจดหมายครังที  มีค่าเฉลีย = .  
ครังที  มีค่าเฉลีย = 8.44 คาํถามส่วนใหญ่ทีใช้ตังเป็นคาํถาม เช่น ใคร ทาํอะไร ทไีหน เมือไร 
อย่างไร เป็นต้น การทีคะแนนเฉลียของการเรืองเล่ามีน้อยเพราะ เรืองเล่าเป็นเรืองราวทีเกิดขึน 
หรือเป็นประสบการณ์ เนือเรืองมีลักษณะเหมือนจริง ตัวละครมีความเป็นมนุษย์จึงทาํให้การอ่าน
ค่อยข้างยากต่างจากนิทาน ซึงเป็นเรืองเพือสร้างความสนุกสนาน เนือหาไม่ซับซ้อน เ ป็นเรือง
แปลกประหลาด ผิดปกติจากธรรมดา ตัวละครในเรืองมีลักษณะพิเศษทเีหนือความจริง เช่น เป็น
เจ้าหญิง เจ้าชาย แม่มด นางฟ้า สตัว์ทมีีความรู้สกึนึกคิดเหมือนมนุษย์จึงทาํให้เรืองทอี่านเข้าใจได้
ง่าย ดังท ีสวิุทย์ มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545 น. 74) กล่าวว่า การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ
การใช้คาํถาม เป็นกระบวนการเรียนรู้ทมุ่ีงพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอน
จะป้อนคาํถามในลักษณะต่างๆ ทีเป็นคาํถามทีดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพีอให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ หรือการประเมินค่าเพือจะตอบคาํถาม
เหล่านัน และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) สรุปได้ว่า คาํถามนันมีความสาํคัญมากในการพัฒนา



ผู้เรียนโดยคาํถามจะช่วยให้ครูได้สาํรวจความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจผู้เรียนทาํให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแง่มุมการคิดมากขึนและ เมือมีการอภิปรายจะนาํไป สู่
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทวีางไว้รวมทงัคาํถามจะช่วยในการประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียนและการสอนของครูอีกด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพร ไตรยานุภาพ 
(  น. - ) ได้วิจัยเรือง การจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคาํถามเพือพัฒนาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านทกัษะ
การคิดวิเคราะห์หลังการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
โดยค่าคะแนนจากการทดสอบหลังการเรียนรู้ (ค่าเฉลีย = 24.3 / . ) สูงขึนคิดเป็นร้อยละ 

. และสิตรา ศรีเหรา (2560) ได้ศึกษาพัฒนาการการอ่านเพือความเข้าใจของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี4 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โรงเรียนบ้านหลังเขา อาํเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่านักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิทรีะดับ .05 

ตอนท ี  ผลสมัฤทธกิารอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที  การอ่านเพือความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 ( t = 21.012, sig = . ) ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานทตีังไว้ จะเหน็ได้ว่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีคะแนนตังแต่  ถึง  แสดงว่านักเรียนมีการอ่านเพือความเข้าใจดี
ขึน ดังท ีปราณี กองจินดา (2549 ) กล่าว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสาํเรจ็ทไีด้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ และนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535) กล่าวว่า การวัดผลเป็นส่วนสาํคัญของการจัดการ
เรียนการสอน ทีมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเตม็ศักยภาพ การวัดผลต้องปรับเปลียนไปให้มี
ลักษณะเป็นการประเมินผลทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปวรา วงศ์ปัญญา (  :บทคัดย่อ) ได้ทาํวิจัยการพัฒนาการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม
กับการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด ผลการวิจัย หน่วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิคการตังคาํถาม มีค่าเทา่กบั .  นักเรียนกลุ่มทมีีการจัดกจิกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
ใช้เทคนิคการตังคาํถาม มีผลสัมฤทธกิารอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนกลุ่มทเีรียนด้วยเทคนิค
แผนผังความคิดอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ . และวันเพญ็ วัฒฐานะ ( ) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพือพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษา
พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน 
ประถมศึกษาปีท ี6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .01  



ตอนท ี  ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ทมีีต่อการอ่าน
เพือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการตังคาํถาม พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(=2.64, S.D. = 0.48) เมือเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือด้านครูผู้สอน ( =2,69 
S.D. = 0.47) รองลงมาด้านสอืการเรียนรู้ ( =2.63, S.D. = 0.49) และด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
( =2.61, S.D. = 0.49) ความพึงพอใจทงั  ด้าน มีค่าเฉลียใกล้เคียงกัน จะเหน็ได้ว่า ด้านที
นักเรียนพึงพอใจมากทสีุดคือ เรืองครูเพิมเติมความรู้เกยีวกับเรืองทอี่าน เอาใจใส่ดูแลทุกๆ ครัง
ทีมีกิจกรรม และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด ลาํดับต่อมาด้านสือการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นสิงใหม่สาํหรับนักเรียน ซึงปกติเรียนในหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว จึงทาํให้เดก็ๆ 
เกิดความตืนเต้น สนุกสนาน กับการเรียนรู้โดยเฉพาะมีการตังคาํถามให้ตอบ ถ้าตอบไม่ถูกครูยัง
ช่วยแนะนาํในการคิดหาคาํตอบ ทาํให้ตอบคาํถามได้ และเป็นความภาคภมิูใจของนักเรียน ดังที
สรชัย พิศาลบุตร (2549 ) กล่าวว่า ความรู้สึกถูกใจในสิงทไีด้รับประสบการณ์ทเีหมาะสม ทาํให้
เกดิพฤติกรรมทเีปลียนไปจากเดิม ประโยชนทไีด้รับคือ ) ทาํให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผู้
ทีถูกวัดความพึงพอใจ 2)ทาํให้ทราบถึงความต้องการเพิมจากสือทีได้รับอยู่ 3) ทาํให้ทราบถึง
คุณสมบัติ และลักษณะของสอืทนีาํมาใช้ตามความต้องการของผู้ทถูีกวัด 

 
ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

การใช้เทคนิคการตังคําถาม เพือพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที นัน ผู้สอนจะเริมให้นักเรียนอ่านเรืองจากเรืองทีง่ายไปหาเรืองที
ยาก และตังคาํถามสันๆ เพือสร้างความเข้าใจ และให้นักเรียนได้คิดหาคาํตอบ ซึงเป็นคาํตอบ
สนัๆ ตัวอย่างคาํถามเช่น ใคร ทาํอะไร ทไีหน เมือไร และอย่างไร ผู้สอนจะเลือกบทอ่านทมีีเนือหา
ทใีกล้ตัวเรืองทอียู่ในชีวิตประจาํวัน เช่น ข่าว โฆษณา และจดหมาย เป็นเรืองจินตนาการคือ นิทาน 
เพือกระตุ้นความสนใจ และให้ความสนุก อย่างเช่น เรืองเล่า เป็นเรืองทมีีตัวละครไม่มากเพือให้
นักเรียนจาํชือตัวละครได้ และจาํเนือเรืองได้ ในการอ่านเนือเรืองผู้สอนเป็นผู้อ่านเรืองให้นักเรียน
ฟัง และผู้สอนเป็นผู้ตังคาํถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดตาม และตอบคาํถามได้ และการตังคาํถามจะ
ช่วยให้ผู้สอนได้สาํรวจความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจนักเรียน ซึงทาํให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเกิดการคิดได้ด้วยตนเอง วิธีนีจะช่วยให้นักเรียนกล้าทีจะตอบคําถามมากขึน 
นาํไปสู่การพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจได้ดีขนึ 

การใช้เทคนิคการตังคําถาม ในการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่ง
พัฒนากระบวนการทางความคิดของนักเรียน โดยผู้สอนจะป้อนคําถามใน ลักษณะต่างๆ ให้
นักเรียนได้คิดหาคาํตอบจากเรืองทีอ่าน เช่น จากเรืองทีอ่านมีตัวละครอะไรบ้าง, เหตุการณ์ใน
เรืองเป็นอย่างไร และมีวิธีการใด เรืองทีเดก็นักเรียนชอบ นิทาน โฆษณา และจดหมาย สาํหรับ
เรืองเล่า และข่าว นักเรียนยังอ่านแล้วไม่เข้าใจ ผู้สอนอาจต้องบอกใบ้คาํตอบ หรือแนะคาํตอบให้



นักเรียนช่วยกันตอบคาํถาม และเขียนคาํตอบ จากการจัดกิจกรรมนักเรียนเหน็ด้วยกับบทบาท
ผู้สอนทใีช้เทคนิคการตังคาํถาม 

 การใช้เทคนิคการตังคาํถามเพือการอ่านเพือความเข้าใจ ทาํให้นักเรียนจดจาํเรืองราวที
อ่าน และมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึน ซึงเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย Meaningful 
Verbal Learning) ของออซูเบล(David p. Ausubel, 1963)  

 
ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 
1.การจัดเตรียมบทอ่านนาํมาใช้สอนควรมีรูปภาพประกอบทีสอดคล้องกับเนือหาใน

เรือง เพือเป็นการเร้าความสนใจของนักเรียน ซึงจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนือหาได้ดีขึน หรืออาจ
เป็นเรืองซึงท้าทายให้นักเรียนกล้าทจีะอ่านเรืองทยีากขึนตามลาํดับต่อไป 

2. การจัดกิจกรรมการอ่านให้น่าสนใจ ผู้สอนสามารถเลือกบทอ่านทีมีการกาํหนด
เกณฑ์การเลือกเรือง เช่น จากเรืองง่ายไปหายาก ใกล้ตัวไปไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
เป็นต้น 

3. ควรจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนในห้องสมุด หรือตามสถานที
ต่างๆภายในโรงเรียนเพือเป็นการสร้างบรรยากาศ ทาํให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย สามารถคิด
เชือมโยงและฝึกคิดในเรืองได้ดขีนึ 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยต่อไป 
1. ควรใช้เทคนิคการตังคาํถามเพือพัฒนาความสามารถการอ่านเพือความเข้าใจในชัน

ประถมศึกษาปีท ี  เป็นความต่อเนืองในการเรียนรู้ของนักเรียน และเพิมความยากของบทอ่าน  

. ควรใช้เทคนิคการตังคาํถามในรายวิชาอืนๆ ทีเป็นวิชาทีต้องท่องจาํให้นักเรียนได้
ฝึกคิด เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสงัคม และประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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