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 การวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 6  ระหวา่งการสอนดว้ยวิธี  SQ4R  กบั  การสอนแบบปกติ  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (experimental  research)  
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบการทดลองจริง  (Randomized  Control  - Group  Pertest  Posttest  
Design)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ    ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบั  การสอนแบบปกติ  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและหลงัการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  และ  
3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ก่อนและ
หลงัการสอนแบบปกติ   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ปีท่ี 6  โรงเรียนเสนา “เสนา
ประสิทธ์ิ”  ปีการศึกษา  2562  จ  านวน  9  หอ้ง  360  คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562  จ  านวน  2  หอ้ง  89  คน ไดจ้ากการ
ทดสอบประชากรทั้งหมด  คือ  หอ้ง  6/1 - 6/9  เพื่อหาห้องท่ีมีฐานความรู้ใกลเ้คียงกนั  ด่วยสถิติ  Anova  แลว้จบั
สลาก  เลือกมา 2 หอ้ง  คือ  6/2  และ  6/3  มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  แลว้จบัสลากอีกคร้ัง  เพื่อก าหนดให ้    
1  หอ้ง  เป็นกลุ่มทดลอง  และอีก  1  หอ้ง  เป็นกลุ่มควบคุม  ไดแ้ก่  1)  กลุ่มทดลอง  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  6/2  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  จ  านวน  46  คน  และ  2)  กลุ่มควบคุม  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6/3  โรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธ์ิ”  จ  านวน  43  คน  โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ  SQ4R  จ  านวน  6  แผน  
6 ชัว่โมง  แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  จ  านวน  6  แผน  6  ชัว่โมง  ท่ีผา่นการตรวจค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
IOC  ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนและหลงัเรียนวรรณคดี
เร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ  านวน  30  ขอ้  มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั  1.00  มีค่าความยากง่าย  (P)  ระหวา่ง  0.20  ถึง  0.80  มีค่าอ านวจจ าแนก  (r)  ระหวา่ง  0.20  ถึง  
1.00  และมีค่าความเช่ือมัน่  0.67  เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  การวจิยัคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  คือ  t-test 
Independent  ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  



SQ4R  กบั  การสอนแบบปกติ  ผลปรากฏวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิ  SQ4R     
สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และใช ้ t-test Dependent  ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลงัเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  โดยการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  โดยการสอนแบบปกติ  
ผลปรากฏวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งท่ีสอน
ดว้ยวธีิ  SQ4R  และท่ีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  แสดงให้
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  การการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่
เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดดี้กวา่การสอนแบบปกติ 
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  Comparison of learning achievement of Thai Traditional Literature ‘Royal Barge Songs’ between 
SQ4R method and traditional method among Matthayom 6 was an experimental research. This research applied 
Randomized  Control  - Group  Pertest  Posttest  Design. The objectives of this research were: 1) to compare 
learning achievement of Thai Traditional Literature ‘Royal Barge Songs’ between SQ4R method and traditional 
method among Matthayom 6; 2) to compare learning achievement of Thai Traditional Literature ‘Royal Barge 
Songs’ among Matthayom 6 before and after teaching SQ4R; and 3) to compare learning achievement of Thai 
Traditional Literature ‘Royal Barge Songs’ among Matthayom 6 before and after teaching traditional method. 
The populations were 360 Matthayom 6 students (nine classes) who were studying at Sena “Senaprasit” School, 
academic year 2562. The samples were 6/2 and 6/3 students using Anova. To assign the control group and 
sample group, random method was conducted. The sample group was 46 Matthayom 6/2 students and the 
control group was 43 Matthayom 6/3 students. Research instruments applied in this research were: 1) Six lesson 
plans of SQ4R totaling 6 hours, and six lesson plans of traditional method totaling 6 hours, 2) pre-test and post-
test which consisting 30 multiple choices. The statistics conducted in this research was t-test Independent. The 
result showed that learning achievement of using SQ4R was higher than traditional method with significant 



level of 0.05. According to the comparison of pre-test and post-test by SQ4R and by traditional method, the 
result showed that pre-test was high than post-test in both methods with significant level of 0.05. This clearly 
showed that SQ4R significantly improved learning achievement of Thai Traditional Literature ‘Royal Barge 
Songs’ better than the traditional method.  
 
บทน า 
 วรรณคดี  เป็นมรดกทางวฒันธรรมดา้นการใชภ้าษาท่ีนอกจากจะเป็นส่ิงแสดงภูมิปัญญาในการใชภ้าษา
ของคนไทยไดอ้ยา่งประณีตงดงามแลว้  ยงัเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวถีิชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ  และภูมิ
ปัญญาในดา้นอ่ืน ๆ ของบรรพบุรุษของคนไทย  จากอดีตสู่อนุชนรุ่นหลงั  อนุชนรุ่นหลงัจึงควรตระหนกัและ
เห็นคุณค่าของการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดี  เพื่อเรียนรู้และส่งต่อวฒันธรรมดงักล่าว อนัเป็นรากเหงา้ของคนไทย
ไม่ใหสู้ญหายไป  และรู้จกัน าเอาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ร่วมสมยั  
เพื่อท่ีจะเผยแพร่วฒันธรรมไทยสู่สังคมโลก 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ใหค้วามส าคญั
และตระหนกัถึงคุณค่าในการศึกษาวรรณคดี  จึงไดก้ าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษาวรรณคดีในทุกระดบัชั้น  ตามท่ี
กล่าวไวใ้น  สาระท่ี 5  มาตรฐาน  ท 5.1  “เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์  วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง”  ซ่ึงในแต่ละระดบัชั้นเรียนก็จะมีขอบเขตของการศึกษาและ
ระดบัความยากง่ายในการคิดวเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงระบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน
รายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551   
 จากการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยพื้นฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  ปรากฏวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีค่อนขา้งนอ้ย  จะเห็นได้
จากการท าแบบทดสอบไดค้ะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ซ่ึงอาจเกิดจากนกัเรียนขาดทกัาะในการอ่านวรรณคดี  
ไม่จดจ าค าศพัท  มีทศันคติในทางลบท่ีจะอ่านวรรณคดีเน่ืองจากมีความยาวและใชภ้าษาค่อนขา้งยาก  การสอน
แบบเดิมท่ีครูมีหนา้ท่ีสอนโดยการบรรยายหรืออธิบายไม่อาจกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
อ่านวรรณคดี  เราะนกัเรียนจะรอคอยค าบอกจากครูเท่านน้  หรือบางคนขาดสมาธิในช่วงเวล่ีครูสอนก็จะพลาด
โอกาสในกาสท าความเขา้ใจในยทเรียนตอนนั้น ๆ ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงศึกษาหาขอ้มูลจากงายวจิยัต่ง ๆ เพื่อหาวธีิการ
แกปั้ญหาดงักล่าว  พบวา่  การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  เป็นวธีิการสอนอ่านท่ีมีความน่าสนใจท่ีจะช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาการอ่านวรรณคดีไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
 



 
 
การสอนดว้ยวธีิ  Q4R  เป็นวิธีการสอนอ่านอยา่งมีกระบวนการ  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการอ่าน

โดยเร่ิมจากการอ่านส ารวจเน้ือความโดยรวมคร่าว ๆ ก่อน  เม่ือส ารวจแลว้เกิขอ้สงสัยก็ใหต้ั้งค  าถามหรือก าหนด
ประเด็นสงสัยก่อนท่ีจะอ่านซ ้ าอีกคร้ังอยา่งละเอียดเพื่อหาค าตอบหรือคล่ีคลายประเด็นท่ีตั้งขอ้สงสัยไว ้ จากนั้น
จดบนัทึกค าตอบและความรู้ท่ีเกิดจากการอ่าน  สรุปใจความส าคญั  และวเิคราะห์วิจารณ์ส่ิงท่ีอ่านนั้น  ตามล าดบั  
ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะช่วยจดัระบบความคิดและก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านให้แก่นกัเรียน  นกัเรียนจะ
ฝึกอ่านอยา่งเป็นขั้นตอน  และสามารถน ากระบวนการอ่านดงักล่าวกลบัไปฝึกอ่านทบทวน  หรืออ่านเน้ือหา   
อ่ืน ๆ ท่ีสนใจนอกเหนือจากบทเรียนได ้
  จากเหตุผลและขอ้ดีของการสอนว้ยวธีิ  SQ4R  ขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกน ามาทดลองใชใ้นการสอนเพื่อ
วรรณคดี  เร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ซ่ึงเป็นวรรณคดีมรดกท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เรียนในหลกัสูตร  และ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  โดยด านินกรจดัท าวจิยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  
กบั  การสอนแบบปกติ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบั  การสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6  ก่อนและหลงัการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R   

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6  ก่อนและหลงัการสอนแบบปกติ     

 
ขอบเขตการวจัิย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  ภาค
เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562  จ  านวน  9  หอ้ง  360  คน 
 
 



 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  ภาคเรียนท่ี 
1  ปีการศึกษา  2562  จ  านวน  2  หอ้ง  89  คน ไดจ้ากการทดสอบกลุ่มประชากรทั้งหมด  คือ  ห้อง  6/1 - 6/9  
เพื่อหาห้องท่ีมีฐานความรู้ใกลเ้คียงกนั  โดยใชส้ถถิติ  Anova  แลว้จบัสลาก  เลือกมา 2 หอ้ง  คือ  6/2  และ  6/3  
มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  แลว้จบัสลากอีกคร้ัง  เพื่อก าหนดให ้ 1  ห้อง  เป็นกลุ่มทดลอง  และอีก  1  หอ้ง  
เป็นกลุ่มควบคุม  ปรากฏผล  ดงัน้ี 

1) กลุ่มทดลอง  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6/2  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  จ  านวน  46  คน 
2) กลุ่มควบคุม  คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/3  โรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธ์ิ”  จ  านวน  43  คน 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2562  จ  านวน  12 คาบเรียน  คาบเรียน
ละ  55  นาที   
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ตวัแปรตน้  คือ  การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  และ  การสอนแบบปกติ        
ตวัแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ   
 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนดว้ยวธีิ  SQ4R    สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนดว้ยวธีิ  SQ4R  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. นกัเรียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือใหสู้งข้ึน 
2. ครูไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R 
3. ครูสามารถน าการสอนดว้ยวิธี  SQ4R เป็นแนวทางในการสอนหรือศึกษาวจิยัการสอนวรรณคดี

เร่ืองอ่ืน  ๆ ได ้
4. ครูสามารถน าการสอนดว้ยวิธี  SQ4R  เป็นแนวทางในการสอนหรือศึกษาวจิยั  การสอนหลกั   

ภาษาได ้
 



การทบทวนวรรณกรรม 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ก าหนดให้

นกัเรียนทุกระดบัชั้นจะตอ้งศึกษาวรรณคดี  ในสระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี  5.1  
เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ
จริง  และก าหนดตว้ช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จึงก าหนดให้นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ไดศึ้กษาวรรณคดี  
เร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ในรายวชิา  ท33101  ภาษาไทย 5  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  และปลูกฝังใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่าของวรรณคดีมรดก
เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ 

กาพยเ์ห่เรือ  เป็นวรรณคดีสมยัหรุงศรีอยธุยา เป็นบทพระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐสุริยวงค ์ 
หรือเจา้ฟ้ากุง้  เม่ือคร้ังตามเสด็จพระราชบิดา  คือ  พระเจา้อยูห่วับรมโกศ  ไปนมสัการพระพุทธบาทท่ีจงัหวดั
สระบุรี  เน่ืองในงานทอดกฐิน  ทรงนิพนธ์ข้ึนเพื่อร้องเล่นไปในเรือใหเ้หล่าฝีพายเกิดความสนุกสนาน  คลายจาก
ความเหน็ดเหน่ือย  ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์จึงน ามาบรรจุในท านองการเห่เรือหลวงเพื่อใชใ้นพระราชพิธี
เสด็จพยหุยาตราทางชลมารค  ซ่ึงในบทเรียนท่ีจะก าหนดเป็นเน้ือหาในการวจิยัน้ี  น ามาทั้งส้ิน 4 ตอน  ไดแ้ก่  
บทเห่ชมเรือกระบวน  บทเห่ชมปลา  บทเห่ชมไม ้ และบทเห่ชมนก   

การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  เป็นวธีิการสอนอ่านอยา่งมีกระบวนการ  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการอ่าน
โดยเร่ิมจากการอ่านส ารวจเน้ือความโดยรวมคร่าว ๆ ก่อน  เม่ือส ารวจแลว้เกิดขอ้สงสัยก็ใหต้ั้งค  าถามหรือ
ก าหนดประเด็นสงสยัก่อนท่ีจะอ่านซ ้ าอีกคร้ังอยา่งละเอียดเพื่อหาค าตอบหรือคล่ีคลายประเด็นท่ีตั้งขอ้สงสัยไว ้ 
จากนั้นจดบนัทึกค าตอบและความรู้ท่ีเกิดจากการอ่าน  สรุปใจความส าคญั  และวเิคราะห์วจิารณ์ส่ิงท่ีอ่านนั้น  
ตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1) Survey (S) ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส าคญัของเร่ือง  การอ่านในขั้นน้ีไม่ควร
ใชเ้วลานานเกินไป  การอ่านคร่าว ๆ น้ีจะช่วยใหผู้อ่้านเรียบเรียงแนวความคิดต่าง ๆ ได ้
   2)  Question (Q) การตั้งค  าถาม ขั้นตอนน้ีจะท าใหผู้อ่้านมีความอยากรู้อยากเห็น  ดงันั้นจึงเพิ่มความ
เขา้ใจในการอ่านมากยิง่ข้ึน ค าถามจะช่วยใหผู้อ่้านระลึกถึงความรู้เดิม ท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ค าถามจะช่วย
ใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดเ้ร็ว และท่ีส าคญัคือค าถามจะตอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีก าลงัอ่าน ในเวลาเดียวกนัก็ควรจะตอ้ง
ถามตวัเองวา่ใจความส าคญัท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงอยูน่ั้นคืออะไร ท าไมจึงส าคญั ส าคญัอยา่งไร และเก่ียวขอ้งกบั
อะไรหรือใครบา้ง เวลาใดและเม่ือใด  อยา่งไรก็ตามควรพยายามตั้งค  าถามใหไ้ด ้เพราะจะช่วยใหก้ารอ่านในขั้น
ต่อไปเป็นการอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย และสามารถจบัประเด็นส าคญัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิพลาด 
   



 
 3) Read (R) คือ การอ่านขอ้ความในบทเรียนหรือตอนนั้น ๆ ซ้าํอีกอยา่ง ละเอียด และในขณะเดียวกนัก็
คน้หาค าตอบส าหรับค าถามท่ีไดต้ั้งไว ้ ในขั้นน้ีจะเป็นการอ่านเพื่อ จบัใจความและจบัประเด็นส าคญั ๆ โดย
แทจ้ริง ขณะท่ีก าลงัอ่านอยูถ่า้นึกค าถามไดอี้กก็อาจใชว้ธีิ จดบนัทึกไวใ้นท่ีวา่งริมหนา้หนงัสือก่อนแลว้ตั้งใจอ่าน
ต่อไปจนกวา่จะไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 
   4) Record (R) ใหผู้เ้รียนจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดอ่้านจากขั้นตอนท่ี 2.3 โดยมุ่งเนน้จดบนัทึกในส่วน
ท่ีส าคญัและจ าเป็น โดยใชข้อ้ความรัดกุม หรือยอ่ ๆ ตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 
  5) Recite (R) ให้ผูเ้รียนสรุปใจความส าคญั โดยพยายามใชภ้าษาของตนเอง ถ้ายงัไม่แน่ใจในบทใดหรือ
ตอนใดใหก้ลบัไปอ่านซ้าํใหม่ 
  6) Reflect (R) ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์วจิารณ์บทอ่านท่ีผูเ้รียนไดอ่้านแลว้แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งหรือมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้ง บางคร้ังอาจขยายความส่ิงท่ีไดอ่้านโดยการ
เช่ือมโยงความคิดจากบทอ่านกบัความรู้เดิม โดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
 กระบวนการดงักล่าวจะช่วยจดัระบบความคิดและก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านให้แก่นกัเรียน  
นกัเรียนจะฝึกอ่านอยา่งเป็นขั้นตอน  และสามารถน ากระบวนการอ่านดงักล่าวกลบัไปฝึกอ่านทบทวน  หรืออ่าน
เน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจนอกเหนือจากบทเรียนได ้
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้
นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย 
ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
   ระดบัของการวดัและประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนตามทฤษฎีของบรูม  มี 6 ระดบั  
คือ  1) ความรู้ความจ า  2)  ความเขา้ใจ  3)  การน าไปใช ้ 4)  การวเิคราะห์  5)  การสังเคราะห์  และ 6)  การ
ประเมินค่า 

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นวธีิการวดัประเมินผลการเรียนรู้  ซ่ึงมีการสร้าง
แบบทดสอบหลากหลาย ไดแ้ก่  ขอ้สอบอตันยัหรือความเรียงขอ้สอบแบบกาถูกกาผดิ ขอ้สอบแบบเติมค า 
ขอ้สอบแบบตอบสั้นๆ ขอ้สอบแบบจบัคู่ และขอ้สอบแบบเลือกตอบ ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบเน่ืองจากเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการวิเคราะห์ ดา้นการสังเคราะห์และดา้นการประเมินค่า 

 
 



 
 
ในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  ซ่ึงใหค้  านิยามศพัทเ์ฉพาะไวว้า่  

หมายถึง    ความสามารถของนกัเรียนในการแสดงพฤติกรรมดา้นความรู้ในระดบัขั้น  ความจ า  ความเขา้ใจ  การ
น าไปใช ้ และการวเิคราะห์วรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ และการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ  ซ่ึงวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้ 

การด าเนินการในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นการเรียนการสอนวรรณคดี  เช่น   
พิมณิชชา  พรหมมานต  (2553)  ไดท้  าการวจิยั  เร่ือง  กาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง  ไตรภูมิพระร่วง  ตอน  มนุสสภูมิ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศกษาปีท่ี 6  ปรากฏ
วา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  ไตรภูมิพระร่วง  ตอน  มนุสสภูมิ  มีประสิทธิภาพ  80.33/83.87  และ
เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงัเรียน  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
ของนกัเรียน  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  รวมทั้งผลการส ารวจความพึง
พอใจของนกัเรียนอยูท่ี่ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.22 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสอนดว้ยวธีิ SQ4R เช่น 
กานตธิ์ดา  แกว้กาม  ( 2556 )  ไดศึ้กษาวจิยั  เร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ  SQ4R  กบัวธีิสอนแบบปกติ  ผลปรากฏวา่  
ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ  SQ4R  สูง
กวา่  วธีิสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ  SQ4R  หลงัเรียน  สูงกวา่  ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบ  SQ4R  อยใ่นระดบัมาก 

จากแนวคิดดงักล่าวท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาทบทวน  ท าใหเ้กิดการด าเนินการจดัท าวิจยั  เร่ือง  การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี   เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบั  การสอนปกติ   

 
 
 
 
 



 
 
การเกบ็ข้อมูลและการใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. หากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีฐานความรู้เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั  โดยการทดสอบกลุ่มประชากรทั้งหมด  แลว้
น าผลคะแนนมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS    (Anova)  เลือกห้องท่ีมีผลคะแนนไม่
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05  มาจบัฉลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระหวา่งก่อนและหลงัการสอน
ดว้ยวธีิ  SQ4R  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS    (t-test Dependent)  โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  หลงัเรียนจะตอ้งสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระหวา่งก่อนและหลงัจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS    (t-test Dependent)  โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  หลงัเรียนจะตอ้งสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  
กบั  การสอนแบบปกติ  ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS    (t-test Independent)  โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  กลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิ  SQ4R    จะตอ้งสูงกวา่การจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนดว้ยวธีิ  SQ4R  สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนดว้ยวธีิ  SQ4R  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการ
สอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05 

 
 
 
 
 



อภิปรายผล 
1. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05  อาจ
เน่ืองมาจาก  การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบั  กระบวนการสอนแบบปกติ  มีความแตกต่างกนั  โดยท่ีการสอนดว้ย
วธีิ  SQ4R  นั้น  จะเนน้วธีิการสอนอ่านอยา่งมีกระบวนการ  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการอ่านดยเร่ิมจากการ
อ่านส ารวจเน้ือความโดยรวมคร่าว ๆ ก่อน  เม่ือส ารวจแลว้เกิขอ้สงสัยก็ใหต้ั้งค  าถามหรือก าหนดประเด็น
สงสัก่อนท่ีจะอ่านซ ้ าอีกคร้ังอยา่งละเอียดเพื่อหาค าตอบหรือคล่ีคลายประเด็นท่ีตั้งขอ้สงสัยไว ้ จากนั้นจดบนัทึก
ค าตอบและความรู้ท่ีเกิดจากการอ่าน  สรุปใจความส าคญั  และวเิคราะห์วจิารณ์ส่ิงท่ีอ่านนั้น  ตามล าดบั  ซ่ึง
กระบวนการดงักล่าวจะช่วยจดัระบบความคิดและก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านให้แก่นกัเรียน  นกัเรียนจะฝึก
อ่านอยา่งเป็นขั้นตอน  และสามารถน ากระบวนการอ่านดงักล่าวกลบัไปฝึกอ่านทบทวน  หรืออ่านเน้ือหาอ่ืน ๆ 
ท่ีสนใจนอกเหนือจากบทเรียนได ้ นอกจากน้ีในระหวา่งการสอนโดยใชก้ระบวนการ  SQ4R  นั้นมีการจดักลุ่ม
ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัติกรรมร่วมกนั  ท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนท่ีดีมากกวา่การสอนแบบปกติท่ีเนน้
เพียงการบรรยายจากครูเท่านั้นท่ีผนกัเรียนมีบทบาทเพียงเป็นผูฟั้ง  ไม่มีโอกาสฝึกคิดดว้ยตวัเองหรือจดัระบบ
ความคิดอยา่งมีล าดบัขั้นตอนเหมือนอยา่งวธีิสอนแบบ  SQ4R  ซ่ึงหากนกัเรียนตอ้งศึกษาวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
ครูไม่ไดส้อนก็จะไม่สามารถท าไดด้ว้ยตวัเองโดยไมมีครูช้ีแนะ  จึงกล่าวไดว้า่  การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ไดดี้กวา่การสอนแบบปกติ 

2.  ผลการวจิยัท่ีพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05  เป็นผลมา
จากกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน  กล่าวคือ  ผูใ้ดก็ตามเม่ือไดรั้บการแนะน า  สั่งสอน  ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
ไม่วา่จะดว้ยกระบวนการหรือวธีิการใด  ยอ่มมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ สูงข้ึนกวา่ก่อนท่ีจะไดรั้บการแนะน าสั่ง
สอน  การสอนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก็เช่นกนั  เม่ือสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  
ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้และพฒันาการในการเรียนรู้วรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือหลงัเรียน  สูงข้ึน  กวา่ก่อนเรียน  วดั
ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่
ก่อนเรียนถึง 15.28 คะแนน  ซ่ึงมีพฒันาการมากกวา่การสอนสอนแบบปกติ 

3.  จากผลการวจิยัท่ีพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยการสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  0.05  เป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน  กล่าวคือ  ผูใ้ดก็ตามเม่ือไดรั้บการแนะน า  สั่งสอน  ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ไม่วา่
จะดว้ยกระบวนการหรือวธีิการใด  ยอ่มมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ สูงข้ึนกวา่ก่อนท่ีจะไดรั้บการแนะน าสั่งสอน  
การสอนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก็เช่นกนั  เม่ือสอนโดยการสอนปกติ  ท า



ใหน้กัเรียนมีความรู้และพฒันาการในการเรียนรู้วรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือหลงัเรียน  สูงข้ึน  กวา่ก่อนเรียน       
วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  สูงข้ึน  
กวา่ก่อนเรียน  9.67  คะแนน  แต่ก็ยงัมีพฒันาการนอ้ยกวา่การสอนดว้ยวธีิ  SQ4R 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจัิยไปใช้  
1.  ครูตอ้งท าความเขา้ใจและอธิบายและกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเขา้ใจ  

และทบทวนกระบวนการดงักล่าวก่อนการสอนทุกคร้ัง  เพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2.  การจดัการเรียนรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งท าในหอ้งเรียนเสมอไป  การจดักิจกรรมการเรียนรู้บางเร่ืองอาจจดั

นอกสถานท่ีเพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไม่ให้จ  าเจจนเกิดความเบ่ือหน่าย  เช่น  อาจจะใชห้อ้งสมุด  สนาม  
หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ในการจดักิจกรรม  เพราะในชีวิตจริงนกัเรียนามารถอ่านหนงัสือไดทุ้กท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านแต่
ในหอ้งเรียนเท่านั้น  แต่ครูจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมและสะดวกต่อการจดักิจกรรม  และควบคุมปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไม่ใหต่้างกนัระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีเร่ืองกาพยเ์ห่เรือ  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ระหวา่งการ

สอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบัรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ   
2.  ควรน าการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  มาใชใ้นการพฒันาการอ่านประเภทอ่ืน ๆ เช่น  วรรณกรรมปัจจุบนั  

กวนิีพนธ์  เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวจิยั  เร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  เร่ือง  กาพยเ์ห่เรือ  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ระหวา่งการสอนดว้ยวธีิ  SQ4R  กบั  การสอนแบบปกติ     ส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี  ดว้ยความ
อนุเคราะห์จากผูท้รงคุณวุฒิและบุคลากรหลายท่าน  ท่ีใหค้  าแนะน า  ช่วยเหลือ  ตลอดจนใหค้ าปรึกษาในดา้น
ต่าง ๆ ท าใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคทุ์กประการ  ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  
ดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณ  ดร. เด่นดาว  ชลวทิย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  ท่ีช่วยใหค้  าปรึกษาใน
เร่ืองของกระบวนการในการด าเนินการจดัท าวจิยั  ตลอดการด าเนินการวจิยั  จนบรรลุเป้าหมาย  และเป็นไปตาม
วตัถุท่ีตั้งไวทุ้กประการ 



ขอขอบพระคุณ  คุณครูปรีชา  วงษพ์จนี  ขา้ราชการครูบ านาญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียน
เสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  คุณครูส าราญ  ชะบา  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเสนา 
“เสนาประสิทธ์ิ”  และ  คุณครูอารี  การสมธร  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียน
อยธุยาวทิยาลยั  ท่ีสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ท าใหก้ารต าเนินการวจิยั
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

นอกจากน้ี  ผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณผูมี้อุปการะคุณอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถกล่าวรายนามไดท้ั้งหมด  ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งท าใหก้ารด าเนินการจดัท าวจิยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงค ์ และประสบความส าเร็จดว้ยดี 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คุณความดี  และประโยชน์อนัจะเกิดจากการด าเนินการจดัท าวิจยัในคร้ังน้ี    
จะบงัเกิดมีแก่บุพการี  และผูใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการด าเนินการจดัท าวิจยัในคร้ังน้ีทุกท่าน  ตลอดจนเป็น
วทิยาทานแก่ผูส้นใจ  ท่ีจะน าสาระความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นเกิดประโยชน์สืบต่อไป 
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