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บทคัดยอ          

 การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนประถมศึกษาปที่  

5  ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA  กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  มีวัตถุประสงคเพื่อ      

1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนชุมชน

มาบอํามฤต ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบ  PANORAMA  กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ                  

2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ  กอนเรียนและหลังเรียน   ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  ที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานจับใจความ  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน

ชุมชนมาบอํามฤต ที่ไดรับการสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชน

มาบอํามฤต ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หอง  รวมทั้งหมด 69  คน ภาคเรียนที่  1                     

ปการศึกษา 2562  ไดจากการทดสอบประชากรทั้งหมด  คือ หอง ป.5/1 – ป.5/5  เพื่อหาหองที่มีพื้น

ฐานความรูใกลเคียงกัน ดวยสถิติ  Anova  แลวจับสลากเลือกมา 2 หอง คือ ป.5/3 และ ป.5/4  มาเปนกลุม

ตัวอยางในการวิจัย   แลวจับสลากอีกคร้ัง  เพื่อกําหนดให  1 หอง เปนกลุมทดลอง  และอีก 1 หอง เปนกลุม

ควบคุม ไดแก 1)  กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/3  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤตจํานวน               

34 คน และ 2) กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5/4  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต   จํานวน              

35 คน  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ  PANORAMA  จํานวน  6 แผน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู

แบบปกติ จํานวน 6 แผน 6 ชั่วโมง ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง  IOC ไดคาดัชนีความสอดคลอง  

1.00  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ   กอนและหลังเรียน  ซึ่งเปนขอสอบแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง   เทากับ 1.00  มีคาความยากงาย  

(P)  ระหวาง 0.20  ถึง 0.80  มีคาอํานาจจําแนก  (r) ระหวาง 0.20  ถึง 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น   0.47  

เปนเคร่ืองมือในการวิจัย  การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติ  คือ t-test Independent ในการ



เปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ระหวางการสอนแบบ   PANORAMA  กับการสอนแบบ

ปกติ  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับ

การสอนแบบ PANORAMA สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมี  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่ไดรับการสอนแบบ 

PANORAMA  สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบ   PANORAMA  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                 

และความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  หลังจากที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติ สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ  :  ความสามารถในการอานจับใจความ  ; การสอนแบบ PANORAMA  ; การสอนแบบปกต ิ

 

บทนํา 

 การอานจับใจความเปนการอานที่สําคัญสําหรับผูที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยู   เพราะการอานจับ
ใจความนั้น ผูอานตองสามารถเขาใจ  และจดจําเนื้อความ  ความรู  ตลอดจนความคิดของผูเขียนไดบันทึกไว  
ซึ่งถือวาการอานจับใจความก็คือ  การอานเอาเร่ืองนั่นเอง  การอานจับใจความเปนการอานที่ละเอียดมาก  
เพื่อคนหาความคิดสําคัญที่ผูเขียนนําเสนอไวในงานเขียน การอานจับใจความสําคัญมีสวนชวยใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาของงานเขียนไดอยางถูกตองและเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหผูอานสามารถวิเคราะห  ตีความ  หรือ
วิพากษวิจารณงานเขียนตาง ๆ ได 
 อยางไรก็ตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถม  
ศึกษาปที่  5  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 1 
จังหวัดชุมพร  ก็ยังประสบปญหาในเร่ืองของการอานจับใจความเปนอยางมาก  เนื่องจากนักเรียนอานเร่ือง
แลวไมสามารถสรุปใจความได  ไมสามารถบอกขอคิด  ไมสามารถแยกขอคิดเห็นและขอเท็จจริงได  สงผลให
คะแนนการสอบการอาน  การเขียน  (การอานเอาเร่ือง) ในแตละคร้ังไดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  ยังสงผล
กระทบในรายวิชาภาษาไทยอีกดวย  เนื่องจากนักเรียนทําคะแนนมาตรฐาน ท 1.1  การอาน  ไดไมเปนที่
พอใจ ผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
 จากปญหาการอานจับใจความที่กลาวมานั้น อาจจะเปนผลมาจากพฤติกรรมและวิธีการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอน  ครูอาจจะไมเขาใจวิธีการสอนอยางแทจริง สวนมากจะกําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียน
อานเร่ืองโดยไมมีวัตถุประสงคอ่ืน  ซึ่งถาครูใหนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของการอานในลักษณะตาง ๆ 
ตามความสามารถ  นักเรียนก็จะนําวิธีการอานไปใชประโยชนในการเรียน  อีกทั้งครูภาษาไทยมีความรูใน
เร่ืองที่เก่ียวกับการสอนอานไมเพียงพอ เชน  จิตวิทยาการอาน  การวิเคราะหระดับความสามารถในการอาน  
วิธีสอนอานตามจุดมุงหมายเฉพาะ  เปนตน 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาคนควาการสอนอานจับใจความสําคัญแบบ  PANORAMA  เปนการสอนอาน
โดยเฉพาะ  การสอนแบบพาโนรามา เปนกิจกรรมการสอนอานที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  มีโอกาสไดฝกฝนกอนที่นักเรียนจะอานดวยตนเองตามลําพัง โดยผูสอนเปนเพียงผูจัดกิจกรรมการอาน
ละใหคําแนะนํารายละเอียดทุกข้ันตอนตลอดคาบเรียน  หลังจากนั้นนักเรียนจะฝกตนเอง   ดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะใชวิธีสอนแบบ  PANORAMA เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอานจับใจความกับวิธีสอนแบบปกติ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ภาคเรียน  ที่  1  ปการศึกษา  2562  



เนื่องจากทางโรงเรียนและผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญดานการอานจับใจความ  ซึ่งเปนทักษะที่มีความจําเปน
อยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนา  และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ใหสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย         
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA  กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียน  ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต ที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต ที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 พนมวัลย  แดงบุสดี  ( 2556 , หนา  1) ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู  การอานจับใจความสําคัญ  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดวยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ผลการวิจัยพบวา  หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   เร่ืองการอานจับใจความ
สําคัญ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดวยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปที่  5   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนแบบ 
PANORAMA สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่ไดรับ              
การสอนแบบ PANORAMA สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบ   PANORAMA  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่         
ระดับ .05 
   3. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2562 ทั้งหมด 5  
หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  167  คน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย       
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  ไดแก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนชุมชนมาบ
อํามฤต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2562 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย               
ปการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2  จํานวน  5  หองเรียน  วิเคราะหหาคา  ANOVA  จากนั้นนําหองที่มีที่มี
ผลคะแนนไมแตกตางกัน  มาสุมอยางงาย ( Simple random  sampling)   โดยการจับสลากเพื่อเลือก                 
2  หองเรียน หองหนึ่งเปนกลุมทดลองที่สอนโดยใชวิธีการสอนแบบ  PANORAMA และอีกหองหนึ่งเปนกลุม
ควบคุม  ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบปกติ   



ตัวแปรที่ศึกษา 
       ตัวแปรอิสระ  (independent  variables) ไดแก วิธีสอน  2  วิธี  คือ  วิธีการสอนแบบ  PANORAMA  
และวิธีการสอนแบบปกต ิ
       ตัวแปรตาม  (independent  variables) ไดแก   ความสามารถในการอานจับใจความ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีความสามารถในการอานจับใจความมากข้ึน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 
 3. ครูไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย การสอนแบบ  PANORAMA  ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยในเนื้อหาและระดับชั้นอ่ืน ๆ 
 4. ครูไดแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสนใจเรียนวิชาภาษาไทยมากข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของการอานจับใจความ 
 นฤภร  รุจิเรจ ( 2552, หนา  101)  ไดใหความหมายของการอานจับใจความวา  หมายถึง  การอาน
เพื่อจับใจความสําคัญของเร่ือง  หรือสิ่งที่เปนสาระสําคัญที่สุดของเร่ือง  ซึ่งเรียกไดหลายเร่ือง  เชน  ขอคิด
สําคัญของเร่ือง  แกนของเร่ือง  หรือความคิดหลักของเร่ือง ในยอหนาหนึ่งจะมีใจความสําคัญสุดเพียง              
หนึ่งเดียว  สวนมากจะมีลักษณะเปนประโยค  ซึ่งอาจปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่งของยอหนา  เชน  
ตอนตน  ตอนทายหรือตอนกลาง 
 ชนิตา  ฉัตรจรัสแสง  ( 2553, หนา  18)  ไดใหความหมายของการอานจับใจความไววา  หมายถึง  
การอานเพื่อเก็บสาระสําคัญหรือใจความของเร่ือง  ซึ่งจะตองแยกแยะใหไดวาขอความใด  ประโยคใดเปน
สวนสําคัญของเร่ืองและสวนปลีกยอย  โดยในแตละยอหนาจะมีประโยคใจความสําคัญและประโยคขยาย
ใจความสําคัญหลายประโยค   
 ดังนั้นสรุปไดวา  การอานจับใจความเปนการอานเพื่อจับใจความหรือขอคิด ความคิดสําคัญหลัก
ของขอความ หรือเร่ืองที่อาน เปนขอความที่คลุมขอความอ่ืน ๆ ในยอหนาหนึ่ง ๆ ไวทั้งหมด  เพื่อใหเขาใจ
ความหมายของสิ่งที่อานไดและเขาใจจุดมุงหมายสําคัญของเร่ืองนั้น ๆ  ไดเปนอยางดี 
 ความสําคัญของการอานจับใจความ 
 ศิวพร  โกศิยะกุล  ( 2546, หนา  13) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานจับใจความวาเปนการอาน
ที่จําเปนอยางยิ่งในการอานทั่ว ๆ ไป  การอานที่ถูกวิธีจะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและเด็ก
เขาใจเร่ืองที่อาน  ทําใหไดรับความคิดและความบันเทิง 
 จุไรรัตน   ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสําราญ (2547, หนา 42) กลาวถึงความสําคัญของการอาน  
จับใจความวา การอานจับใจมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยในสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน
ซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร  เพราะการอานและการฟงจะทําใหผูคนไดรับขาวสารขอมูลความรูและไดรับทราบ
ความเคลื่อนไหวตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆของผูคนในสังคม นอกจากนี้การอานยังสามารถพัฒนามนุษยใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอีกดวย ผูรับสารจะไดรับประโยชนจากการอานอยางเต็มที่  ถาผูรับสารสามารถรับสารที่ผู
สงสารสงใหอานอยางครบถวนและถูกตองกระบวนการสําคัญที่สุดที่จะทําใหผูรับสารสามารถรับสารจากเร่ือง
ที่อานไดก็คือการจับใจความ  ฉะนั้นการจับใจความจึงนับเปนหัวใจของการอาน 
  



 ดังนั้นการอานจับใจความมีความสําคัญมาก  เนื่องจากจะชวยใหผูอานเขาใจสาระแลว                
ยังทําใหไดรับความรู  ความบันเทิง  ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในเร่ืองการอานและการใช
ชีวิตประจําวัน  ที่สําคัญจะทําใหเราไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองมากยิ่งข้ึน  เพราะเราสามารถแยกแยะไดวา
ประเด็นไหนสําคัญและประเด็นไหนไมสําคัญ 

ขั้นตอนของการสอนอานแบบ  PANORAMA  มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดจุดหมาย  ( P - Purpose)  คือ  ครูและนักเรียนชวยกันกําหนดจุดมุงหมาย              
การอาน  โดยตอบคําถามที่วา  “ฉันกําลังอานเร่ืองนี้เพื่ออะไร” 
 2. การปรับความเร็วในการอาน ( A – Adaptation  Rate  to  Meterial)  คือ ครูแนะนําให
นักเรียนปรับความเร็วในการอานโดยดูจากจุดมุงหมายที่กําหนดไว     
 3. ความจําเปนในการตั้งคําถาม ( N – Need to Pose Question)  ครูและนักเรียนชวยกันตั้ง
คําถาม  และพยายามอานเพื่อหาคําตอบเหลานั้น      
 4. การสํารวจ ( O – Over view)  นักเรียนเร่ิมอาน  โดยสังเกตลักษณะขอความที่อาน ผูแตง                 
ปที่พิมพ  หัวขอแตละบท  บทสรุป เพื่อทราบแนวคิดของผูแตง      
 5. การคิดตาม (R – Read and  Relete)  นักเรียนอานละตอบคําถามที่ตั้งไว  จับความคิดหลัก
และเร่ืองราวตาง ๆ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของตน      
 6. การจดบันทึก  (A - Annotate)  นักเรียนบันทึกสิ่งที่นาสนใจในหนังสือหรือสมุดบันทึก  และขีด
เสนใตใจความสําคัญ  เพื่อเปนการชวยการจํา       
 7. ทบทวนการจําจากการบันทึก  (M - Memorize)  เปนการทบทวนความคิดสําคัญของเร่ือง  โดย
นักเรียนทบทวนความจําจากการบันทึก        
 8. การประเมินผล  ( A - Asses)  ครูละนักเรียนชวยกันประเมินเร่ืองราวที่อานวาอานไดตรง
จุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม  วิธีการประเมินอาจใชแบบฝกหัดหรือการตอบคําถาม  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ  PANORAMA 
 ชัชวาล  ลักษณะ.  ( 2559)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการอานจับใจความ วิชาภาษาไทย              
โดยการสอนแบบพาโนรามา  ( PANORAMA)  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  อําเภอนานอย  
จังหวัดนาน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความวิชาภาษาไทย โดยการสอนแบบพาโนรามา  
(PANORAMA)  ของนักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน เทากับ  86.91  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ที่คะแนน 80  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนการอานจับใจความวิชาภาษาไทย โดยการ
สอนแบบพาโนรามา  (PANORAMA)  อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 พนมวัลย  แดงบุสดี.  ( 2556)  ไดศึกษาวิจัย  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง การอาน                  
จับใจความสําคัญ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ดวยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองการอานจับใจความ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดวยเทคนิคการ
สอนแบบพาโนรามา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  . 01 
  
  
 



 วิจัยที่เกี่ยวกับการอานจับใจความ  
 โชติกา  เปรมสิงหชัย.  ( 2557)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
การอานจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนโดยใชแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดานการอานจับใจความ  โดยใชแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบปกติ              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลองไมแตกตางกัน  แตหลังการทดลองนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนที่ความคิด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม 
          นงเยาว  ทองกําเนิด. ( 2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานจับใจความภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  อําเภอชะเมา จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
อําเภอชะเมา  จังหวัดระยองมีระดับคะแนนสูงกวากอนการไดรับการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   
ระดับ .05 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 1. แผนการจัดการจัดการเรียนรูการสอนแบบ PANORAMA  เร่ืองการอานจับใจความ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  6  แผน  6  ชั่วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรูการสอนแบบปกติเร่ืองการอานจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  จํานวน  6  แผน  6  ชั่วโมง  
 3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การอานจับใจความ  ของนักเรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  
 
วิธีดําเนินการทดลอง  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังนี้  
 1. ขั้นกอนการทดลอง  เปนข้ันที่ผูวิจัยเตรียมพรอมในดานตาง ๆ ตอไปนี้  
  1.1  กําหนดตัวอยางจํานวน 2 หองเรียนโดยจับสลากไดหอง ป. 5/3เปนกลุมทดลอง โดย
ใชการสอนแบบ  PANORAMA  และหอง ป.5/4 เปนกลุมควบคุมสอนโดยการสอนแบบปกติ 
  1.2  ปฐมนิเทศเก่ียวกับการสอนแบบ PANORAM  โดยผูวิจัยอธิบายหลักการ วิธีการ 
บทบาทและหนาที่พรอมทั้งวัตถุประสงค 

2. ขั้นทดลอง  
  2.1  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน
จับใจความ  จํานวน  30  ขอ  ซึ่งเปนการทดสอบกอนเรียน (Pretest)  
  2.2  ดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยกลุมทดลองใชวิธี
สอนแบบ  PANORAMA  และกลุมควบคุมสอนดวยวิธีการสอนแบบปกต ิ     
  2.3  หลังทดลองผูศึกษาดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
การอานจับใจความ  จํานวน 30  ขอ ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับกอนเรียนแลวตรวจใหคะแนน 

3. ขั้นหลังการทดลอง 
  นําผลจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนการทดลอง มาวิเคราะหโดยกระบวนการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 



สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความสามารถการอานจับใจความ  ระหวางการสอนแบบ 
PANORAMA กับ การสอนแบบปกต ิ คือ  t-test Independent  
 2. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความสามารถการอานจับใจความ   โดยการสอนแบบ PANORAMA 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน คือ  t-test Dependent  
 3. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความสามารถการอานจับใจความ  โดยการสอนแบบปกติ  ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน คือ  t-test Dependent  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย  เร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบ  PANORAMA กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  
สรุปผลไดดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนแบบ 
PANORAMA สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่ไดรับการ
สอนแบบ PANORAMA สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจากที่ไดรับการ
สอนแบบปกติ สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียน                         
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนแบบ  PANORAMA  กับกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ  
สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี ้
 1. ผลจากการวิจัยพบวา  ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
ที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  เนื่องจากการสอนแบบ  PANORAMA  สามารถพัฒนาการอานจับใจความไดเปนอยางดี  เปนกิจกรรม
การสอนอานที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  มีโอกาสไดฝกฝนกอนที่นักเรียนจะอานดวย
ตนเองตามลําพัง  โดยผูสอนเปนเพียงผูจัดกิจกรรมการอานละใหคําแนะนํารายละเอียดทุกข้ันตอนตลอดคาบ
เรียน  หลังจากนั้นนักเรียนจะฝกตนเอง ซึ่งมีข้ันตอนการอาน  ไดแก 1) การกําหนดจุดหมาย (P - Purpose)  
คือ  ครูและนักเรียนชวยกันกําหนดจุดมุงหมายการอาน โดยตอบคําถามที่วา  “ฉันกําลังอานเร่ืองนี้เพื่อ
อะไร”  2)  การปรับความเร็วในการอาน ( A – Adaptation  Rate  to  Meterial)  คือ ครูแนะนําให
นักเรียนปรับความเร็วในการอานโดยดูจากจุดมุงหมายที่กําหนดไว  3) ความจําเปนในการตั้งคําถาม                
(N – Need to Pose Question) ครูและนักเรียนชวยกันตั้งคําถาม  และพยายามอานเพื่อหาคําตอบ
เหลานั้น 4)  การสํารวจ (O – Over view)  นักเรียนเร่ิมอาน  โดยสังเกตลักษณะขอความที่อาน  ผูแตง              
ปที่พิมพ  หัวขอแตละบท  บทสรุป เพื่อทราบแนวคิดของผูแตง  5)  การคิดตาม (R – Read and  Relete)  
นักเรียนอานละตอบคําถามที่ตั้งไวจับความคิดหลักและเร่ืองราวตาง ๆ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม               
ของตน  6)  การจดบันทึก  (A - Annotate)  นักเรียนบันทึกสิ่งที่นาสนใจในหนังสือหรือสมุดบันทึก  และขีด
เสนใตใจความสําคัญ  เพื่อเปนการชวยการจํา 7) ทบทวนการจําจากการบันทึก  (M - Memorize)  เปนการ
ทบทวนความคิดสําคัญของเร่ือง  โดยนักเรียนทบทวนความจําจากการบันทึก   และ 8) การประเมินผล               



(A - Asses)  ครูละนักเรียนชวยกันประเมินเร่ืองราวที่อานวาอานไดตรงจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม  วิธีการ
ประเมินอาจใชแบบฝกหัดหรือการตอบคําถาม   สอดคลองกับงานวิจัยของ รติพงษ  รักษาพันธุ ( 2555) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะห  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โดยการจัด
กิจกรรมแบบพาโนรามา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทย  โดยการจัดกิจกรรมแบบพา
โนรามา  มีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   
 2. ผลการวิจัยที่พบวา   ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปที่ 5 หลังจากที่ไดรับการสอนแบบ PANORAMA  สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบ  PANORAMA  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนผลมาจากที่นักเรียนไดฝกการเรียนรูแบบ PANORAMA ซ้ํา ๆ หลายคร้ัง  
จนเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการเรียนรู  สงผลใหนําไปประยุกตใชในการอานจับใจความไดเปนอยาง
ดี  และการเรียนรูแบบ  PANORAMA  เปนวิธีที่งาย  มีความเปนระบบ  เหมาะสําหรับการพัฒนาการอาน
จับใจความ  เนื่องจากเปนเทคนิคที่พัฒนาดานการอานโดยเฉพาะ  ทําใหเมื่อนักเรียนไดรับเรียนรูแบบ  
PANORAMA  แลวมีความเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งข้ึน  สงผลใหมีคะแนนความสามารถในการอานจับใจ
ความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนถึง 8.18  คะแนน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นงนภัส  ภักดี ( 2554)               
ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพา
โนรามาชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 มีจุดประสงคในการวิจัย  คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   3 ที่เรียนโดยการจัดกรรมการเรียนแบบพาโนรามากอนเรียน
และหลังเรียน ผลปรากฏวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพาโนรามา                               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 3. ผลการวิจัยที่พบวา   ความสามารถในการอานจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปที่ 5  หลังจากที่ไดรับการสอนแบบปกติ  สูงกวากอนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เปนผลมาจากการที่นักเรียนไดเรียนรูการจัดการเรียนการสอนแบบปกติตามข้ันตอน  ไมใชอาน
เนื้อหาแลวตอบคําถามจากเร่ืองทันทีทันใด  ซึ่งกระบวนการจัดการสอนแบบปกติ ครูจัดเตรียมเนื้อหาจาก
แหลงการเรียนรูตาง ๆ เนนการถายทอดความรูแบบบรรยายและใชสื่อประกอบการสอนเปนสวนใหญ  ซึ่งมี
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคลายกับวิธีการสอนตามคูมือ ซึ่งมีข้ันตอนไดแก   1)  ข้ันนําเขาสู
บทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิมแจงจุดประสงคการเรียนรูและดึงผูเรียนสูเนื้อหาใหม โดยใชวิธีการที่
หลากหลาย เชน เกม บทบาทสมมุติ นิทาน เพลง เปนตน   2) ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย
การเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับผูเรียน  โดยใหนักเรียนใชวิธีการตาง ๆ  เชน การอธิบาย การสนทนาซักถาม  
ตอบปากเปลา อภิปราย การทําแบบฝกหัดการจัดกิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุมประกอบกับการใชสื่อ
การสอนของจริง  รูปภาพ ใบงาน หรือสัญลักษณประกอบการเรียนการสอน   3) ข้ันสรุปบทเรียน  ครูและ
นักเรียนรวมสรุปหลักการและสาระรวมกันและ  4) ข้ันวัดและประเมินผล  เปนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวา
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว หรือไม นักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค ก็จะไดรับการ
สอนซอมเสริมกอนเรียนเนื้อหาตอไป โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม 
การทําแบบฝกหัด และการตรวจสอบแบบทดสอบ   ดังนั้นเมื่อนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาการอานจับใจความ  
โดยวิธีการสอนแบบปกติ  คะแนนความสามารถหลังเรียนจึงสูงกวากอนเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ                            
ศิริวรรณ  มงคลคูณ  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติตอการ
เรียน  เร่ืองการอานจับใจความ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ใชวิธี
สอนแบบ  SQ3R  กับวิธีสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองการอาน                  



จับใจความ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1 ที่ใชวิธีสอนแบบปกติ  หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป  ดังนี้ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  การจัดการเรียนการสอนแบบ  PANORAMA  มีหลายข้ันตอนดวยกัน  ดังนั้นกอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ครูผูสอนตองชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียนและอธิบายข้ันตอนการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนทราบกอน  เพื่อที่จะใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตองตามลําดับข้ันตอน 
 2. การจัดการเรียนการสอนแบบ   PANORAMA  เนนใหผูเรียนตอบคําถามจากเร่ือง  เพราะฉะนั้น
ครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกในการคิด  อยาปดก้ันการตอบคําถามของนักเรียน 
 3.  การอานจับใจความจากงานเขียนประเภทตาง ๆ ตองใชระยะเวลาในการอานและวิเคราะห
เนื้อหา  ดังนั้นควรจะเพิ่มชั่วโมงสอนในแตละเร่ืองใหมากกวา  1  ชั่วโมง  เพราะจะทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน   
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป  
 1.  ควรนํารูปแบบการสอนแบบ  PANORAMA ไปใชศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความพึงพอใจใน
การที่ไดเรียนแบบ  PANORAMA  เจตคติในการเรียนภาษาไทย  เปนตน    
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนแบบ  PANORAMA ในระดับชั้นที่สูงข้ึนไป  หรือระดับชั้นอ่ืน ๆ 
เพื่อจะไดรูวาการสอนแบบ  PANORAMA  เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้นใดมากที่สุด
 3.  ควรนําวิธีการสอนแบบ  PANORAMA  ไปเปรียบกับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการ
สอนแบบปกติ  เพื่อจะไดเปรียบเทียบไดวาวิธีไหนดีที่สุด  เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยตอไป 
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