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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีจุดประสงค์  (1) เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วิชำภำษำไทย
ของนักเรียน ชั นประถมศึกษำปทีี่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวิธีกำรสอนแบบปกติ   
(2) เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำปีที่ 5 
ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรูด้้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R  (3)  เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับ
ใจควำม วิชำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน
แบบปกติ  โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง คอื นักเรียน ชั นประถมศึกษำปีที ่5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย ทีก่้ำลังศึกษำ
ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งได้มำโดยกำรน้ำคะแนนผลสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 มำวเิครำะห์ด้วย
สถิติ ANOVA ได้ห้องเรียนที่มี คะแนนไม่แตกต่ำงกันจ้ำนวน 2 ห้องเรียน จำกนั นทำ้กำรสุ่มอยำ่งง่ำยด้วยกำร
จับฉลำก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5  ที่
จัดกำรเรยีนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R สูงกว่ำวิธีกำรสอนแบบปกติ อยำ่งมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ .05    
2) ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน
แบบ SQ4R มีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวำ่ค่ำเฉลี่ยคะแนนกอ่นเรียน  อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ .05 
3.) ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน
แบบปกติ มีคำ่เฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่ำงมีนยัส้ำคัญทำง   สถิติที่ .05 
 

ค้ำส้ำคัญ: ได้แก่ (1) กำรอ่ำนจบัใจควำมสำ้คัญ (2)วิธีกำรสอนแบบ SQ4R  (3)วิธีกำรสอนแบบปกต ิ
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Abstract 

 This research aims (1) to compare reading comprehension abilities. Thai language 
courses of students Grade 5 that provides learning by using the SQ4R teaching method 
with normal teaching methods (2) to compare reading comprehension abilities Thai 
language courses of students Grade 5 before and after learning through SQ4R (3) to 
compare reading comprehension abilities Thai language courses of students Grade 5, 
before and after learning with normal teaching methods With a sample group of students 
in grade 5, Rittiya Wannalai School Who are studying in the second semester of the 
academic year 2018, which is obtained by applying the final results of the 1st semester 
analysis with ANOVA statistics. The score is not different in the number of 2 classrooms. 
Then, simple random sampling is done by drawing to select 1 classroom as an 
experimental group and 1 classroom as a control group. 
 The results of the study showed that 1) reading ability comprehensively of the 
grade 5 students who learned by using the SQ4R teaching method higher than the 
conventional teaching methods. With statistical significance at .05  2) Reading ability, 
comprehension of grade 5 students who learned by using the SQ4R teaching method, with 
the mean score of post-test scores higher than the average score before studying With 
statistical significance at .05  3.) Reading comprehension ability of grade 5 students who 
learn by using traditional teaching methods. The average score of the post-test is higher 
than the average score before studying. With statistical significance at .05 

Keywords: (1) reading comprehension, important (2) SQ4R methods (3) Normal teaching 
methods 
 

บทน า 
 กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยมีควำมส้ำคัญมำกในด้ำนกำรเรียน ทั งนี กำรเรียนยังมุ่งเนน้ทักษะ
ทำงดำ้นภำษำ กำรฟงั กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ซึ่งทักษะเหล่ำนี จะเป็นพื นฐำนในกำรเรียนวิชำภำษำไทย
ในระดับทีสู่งขึ น กำรปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่ำงๆจึงขึ นอยูก่ับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีควำม
น่ำสนใจ มีควำมหลำกหลำย ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำกที่สุด กำรจัดกำรเรียนรู้ผูส้อนควรให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้มำกที่สุด ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทยที่ผ่ำนมำนั นยังไมป่ระสบผลส้ำเร็จ
เท่ำที่ควร เนื่องจำกมีปัญหำมำกในกำรเรียนที่ส่งผลทำงกำรเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ไมน่่ำพอใจนัก
โดยเฉพำะเก่ียวกับวิธีกำรสอนทีค่รูมุ่งเน้นแบบท่องจ้ำมำกเกินไปโดยไม่ค้ำนงึถึงบรรยำกำศในชั นเรียน ท้ำให้
ผู้เรียนรู้สึกว่ำ วิชำภำษำไทยเปน็วิชำที่ไมน่่ำเรียนอีกทั งครูยังใชว้ิธีกำรสอนแบบบรรยำยอยู่มำก ขำดเทคนิค
กำรเรียนรู้ท้ำให้ผู้เรียนขำดควำมสนใจและมองไม่เห็นควำมสำ้คัญของภำษำไทยและเหตุนี จึงเป็นที่มำของผล
กำรเรียนตกต่้ำ หำกสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนที่ดี สนุกสนำนและนำ่สนใจ จะทำ้ให้ผู้เรียนเกิดควำมรัก 
ควำมสนใจและจะส่งผลต่อกำรเรียนท้ำให้ผลกำรเรียนสูงขึ น พรทิพย์ ชำตะรัตน์ (2545, หน้ำ59) ได้กล่ำวถึง
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ควำมส้ำคัญของกำรอ่ำนสรุปไดว้่ำ “กำรอ่ำนเปน็เครื่องมืออย่ำงหนึ่งของกำรแสวงหำควำมรู้” ดังนั นผู้มี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคือสำมำรถอ่ำนได้มำก อ่ำนได้เร็ว ย่อมมีโอกำสในชีวติหลำยๆดำ้นมำกว่ำ จะเห็นได้
ว่ำทักษะดำ้นกำรอ่ำนนั นเปน็ทกัษะที่มีควำมสำ้คัญมำก นอกจำกกำรอ่ำนแล้ว ทักษะด้ำนกำรเขียน กำรฟัง 
กำรดูและกำรพูด ก็จะต้องดไีปด้วยพร้อมๆกัน ในกำรเรียนชั นประถมศึกษำ กำรอ่ำนถือว่ำเปน็พื นฐำนในกำร
เรียนรู้วิชำกำรต่ำงๆ หำกไม่เห็นควำมส้ำคัญของกำรอ่ำน เม่ือสังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปจะทำ้ให้เกิด
ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร เพรำะฉะนั น จะต้องให้ควำมสำ้คัญกับกำรอ่ำนอย่ำงยิง่ กำรอ่ำนจะช่วยให้คุณภำพ
ชีวิตด ี
 ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 2551 ได้จัดให้วิชำภำษำไทยเป็นวิชำ
พื นฐำน โดยกำ้หนดสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยไว้ 5 สำระด้วยกนั คือ สำระที่ 1 กำรอ่ำน สำระที่ 2 กำรเขียน 
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
กระทรวงศึกษำธิกำร.(2551, หน้ำ 10) จึงถือได้วำ่วิชำภำษำไทยเป็นวิชำที่มีควำมส้ำคัญและควรพัฒนำผล
กำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
 ปัจจุบนัเป็นยุคที่มีควำมเจริญทำงด้ำนต่ำงๆมำก ทำ้ให้สังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง แตส่ิ่งหนึ่งทีย่ังคง
ส้ำคัญอยู่คือกำรศึกษำ กำรใช้ทกัษะต่ำงๆ กำรพูด กำรเขียน กำรอ่ำน ซึ่งจะเห็นได้วำ่ กำรอ่ำนในปัจจุบนันั น
จะพบปัญหำมำก เชน่ นักเรียนอ่ำนไม่คล่อง อ่ำนจับใจควำมสำ้คัญ หรือประเด็นส้ำคัญๆไมไ่ด้ จึงท้ำให้เกิด
ปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้อื่นได้เช่นกัน ดงันั นควรให้ควำมส้ำคัญกับกำรอ่ำนอย่ำงยิง่ จำกควำมสำ้คัญของ
กำรอ่ำน ผู้เรียนจะต้องตระหนักถึงควำมส้ำคัญและประโยชน์ในกำรศึกษำหำควำมรู้ และเนน้ทีท่ักษะต่ำงๆ 
โดยเฉพำะ ทักษะกำรอ่ำน ซึง่ในปัจจบุันพบปัญหำกำรสอนในระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 5 หลำยประกำร ทั ง
กำรอ่ำนหนังสือไม่ออก อ่ำนหนงัสือไม่คล่อง และกำรอ่ำนประเภทจับใจควำมสำ้คัญจำกเรื่องที่อ่ำน ดังนี  
นักเรียนขำดทักษะดำ้นกำรอ่ำนจับใจควำม  อ่ำนหนังสือแล้วจบัใจควำมไมไ่ด้ ไม่รู้วำ่เร่ืองนี กลำ่วถึงอะไร  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหำของกำรเรียนเรื่องกำรจับใจควำม ซึ่งกำรจับใจควำมนั น ผู้วจิัยไดน้้ำวธิีกำร
สอนแบบSQ4R มำใช้ในกำรสอนจับใจควำมส้ำคัญ ซึง่เป็นวิธีกำรสอนที่ดี และสำมำรถนำ้มำพฒันำนักเรียน
ได้ จึงได้จัดทำ้วิจัยเล่มนี มำเพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำนจบัใจควำม ผูว้ิจัยจึงจะน้ำวิธีกำรสอนดังกลำ่วมำทดลองใช้
กับนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที ่5 เพื่อเป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสทิธิภำพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี
ที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวิธีกำรสอนแบบปกต ิ
 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี
ที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R 
 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี
ที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศกึษำปีที่ 5  ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน
แบบ SQ4R สูงกว่ำวธิีกำรสอนแบบปกติ  อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ .05 
2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศกึษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวธิีกำรสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน  อย่ำงมีนยัส้ำคัญทำงสถติิที่ .05 
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3. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที ่.05 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี คือ นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย สำ้นกังำนเขตสำยไหม จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จ้ำนวน 18 ห้อง จ้ำนวนทั งสิ น 
728 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลยั ส้ำนักงำนเขตสำยไหม จังหวดักรุงเทพมหำนคร จ้ำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่ง
ได้มำโดยกำรนำ้คะแนนสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 มำวิเครำะห์ด้วยสถิติ ANOVA และเลือกมำจำ้นวน 2
ห้องเรียนที่มีผลคะแนนไม่แตกตำ่งกัน จำกนั นใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling ) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม และจับฉลำกเลือกห้องเรียนจ้ำนวน 2 ห้องเรียน โดยนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 
5/11 จ้ำนวน 40 คนเลือกเป็นกลุ่มทดลอง โดยสอนด้วยวิธี SQ4R และนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5/12 
จ้ำนวน 40 คน เลือกเป็นกลุ่มควบคุม สอนแบบปกต ิ
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่กำรจัดกำรเรียนรู้จ้ำแนกเป็น 
      1.1 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R  
      1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกต ิ
 2.  ตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื อหำที่น้ำมำสร้ำงเคร่ืองมือ ก้ำหนดขึ นตำมตัวชี วดัสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ในหน่วยกำร
เรียนรู้กำรอ่ำนจับใจควำม ซึง่หลักเกณฑ์กำรเลือกเนื อหำผู้วิจัยได้พิจำรณำเนื อหำจำกหนังสือ เอกสำร และ
สื่อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยและส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกนอกบทเรียนที่สอดคล้องกับสภำพควำมเปน็จริงใน
ปัจจุบนัที่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรมำกมำย อันเหมำะสมกับศักยภำพและระดบัควำมสำมำรถในระดับชั น
ของผู้เรียน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ท้ำให้ทรำบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 หลังจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R  ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรจดักำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำม 
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 2. เป็นแนวทำงแก่ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยในระดบัอ่ืนๆ สำมำรถน้ำวิธีกำรสอนไปประยุกต์ใช้หรือ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น 
 3. นักเรียนได้ท้ำกิจกรรมที่มีควำมน่ำสนใจ ควำมสนุกสนำน เรียนอย่ำงมีควำมสุข 
 4. ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทยของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนแบบ SQ4R ที่มปีระสิทธิภำพ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวจิัยที่เก่ียวข้องกับกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับ
ใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ ๕ ระหว่ำงกำรเรียนดว้ยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวธิีกำรสอน
แบบปกต ิ
 ความหมายของการอ่านจับใจความ แววมยุรำ เหมือนนิล (2541,หน้ำ12) กำรอ่ำนจับใจควำมคือ 
กำรอ่ำนที่มุ่งหำสำระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มว่ำคืออะไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
    1.1 ส่วนที่เป็นใจควำมส้ำคัญ 
    1.2 ส่วนที่ขยำยใจควำมส้ำคญัหรือส่วนประกอบ เพื่อให้เร่ืองชัดเจนยิ่งขึ น ในกรณีที่เร่ืองที่อ่ำนมี
หน้ำเดียว ในย่อหน้ำนั นจะมีใจควำมส้ำคัญอยำ่งหนึ่ง หรือส่วนประกอบ ซึ่งอำจมีได้หลำยประเด็น 
 หลักการอ่านจับใจความ คณำจำรย์ภำควิชำภำษำไทย (2543,หน้ำ 66-67 ) ได้กล่ำวถึงหลักกำร
อ่ำนจับใจควำมไว้วำ่ กำรจับใจควำมส้ำคัญ ไม่ว่ำจะเปน็เร่ืองที่มีย่อหน้ำเดียวหรือหลำยย่อหน้ำ มีแนวทำง
กำรจับใจควำมสำ้คัญทีป่ฏิบัติอย่ำงงำ่ยๆ ดังนี  
 1. อ่ำนเร่ืองที่ต้องกำรจับใจควำมส้ำคัญโดยเร่ิมตั งแตช่ื่อเร่ือง ให้อ่ำนตั งแต่ต้นจนจบให้เห็นเนื อหำ
ส่วนรวม แล้วตอบคำ้ถำมให้ได้วำ่ เร่ืองที่อ่ำนเป็นเร่ืองอะไร ใครท้ำอะไร ที่ใด เมื่อไร อย่ำงไร ทำ้ไมจึงท้ำและ
ได้ผลอยำ่งไร 
 2. พิจำรณำหำใจควำมสำ้คัญจำกแต่ละย่อหน้ำ โดยใช้ควำมรู้พื นฐำนเร่ืองกำรเขียนย่อหน้ำประกำร
หนึ่งคือ ย่อหน้ำที่ดีต้องมีเอกภำพ แต่ละย่อหน้ำจงึต้องมีใจควำมส้ำคัญเพียงใจควำมเดียว 
 3. น้ำใจควำมสำ้คัญของเร่ืองที่จับมำได้ทั งหมดมำเรียบเรียง ดงันี  
      3.1 น้ำใจควำมส้ำคัญของยอ่หน้ำเท่ำนั นมำเรียบเรียง 
      3.2 หำกใจควำมส้ำคัญที่จบัมำมีส่วนซ ้ำซ้อนกัน ให้ตัดส่วนที่ซ ้ำซ้อนกันออก 
      3.3 เรียบเรียงให้สอดคล้อง เหมำะสมกับประเดน็ของเร่ือง และใช้ค้ำสันธำนเชื่อมประโยคให้
สัมพันธ์กัน 
      3.4 ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย สือ่ควำมหมำยชัดเจน 
 4. เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วควรทบทวน 

 หลักการอ่านจับใจความ ธนู ทดแทนคุณ และกำนต์รวี แพทยพ์ิทักษ์ ( 2552, หน้ำ 55 ) กล่ำวถึง
หลักกำรอ่ำนจับใจควำมไว้ ดังนี  

1. จับใจควำมจำกชื่อเรื่อง เพรำะชือ่เร่ืองมักจะสัมพันธ์กับเนื อเร่ือง 
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2. หำใจควำมส้ำคัญแตล่ะย่อหน้ำ  
3. น้ำใจควำมส้ำคัญของเร่ืองมำเรียบเรียง เพื่อให้ได้เนื อควำมที่สั น ครบถ้วน และเนื อหำสมบูรณ์ 

 สรุปได้วำ่ หลักกำรอ่ำนจบัใจควำมจะต้องอ่ำนเนื อหำตั งแต่ต้นจนจบเร่ืองให้มองเห็นภำพรวม และ
พิจำรณำใจควำมส้ำคัญของแต่ละย่อหน้ำ แล้วน้ำใจควำมส้ำคัญของเร่ืองมำเรียบเรียงเพื่อให้ได้เนื อควำมที่
สั นและครบถ้วน 
 ความสามารถในการอ่านจับใจความ แววมยุรำ  เหมือนนิล (2541, หน้ำ 17-18) ได้กล่ำวถึง
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมว่ำ พฤติกรรมกำรอ่ำนที่แสดงให้เห็นว่ำ นักเรียนอ่ำนจบัใจควำมได้
หรือไม่ อำจพิจำรณำจำกทักษะต่อไปนี  
 1. กำรล้ำดับเหตุกำรณ์ในเร่ืองที่อ่ำน และสำมำรถเล่ำเร่ืองโดยใช้ค้ำพูดของตนเอง 
 2. กำรบอกเล่ำควำมทรงจ้ำจำกกำรอ่ำนในสิ่งที่เฉพำะเจำะจงได ้เช่น ข้อเท็จจริง รำยละเอียด ชือ่
สถำนที่ เหตุกำรณ์ วันที่  
 3. กำรปฏิบัติตำมค้ำสั่งหรือข้อเสนอแนะหลังกำรอ่ำนได้ 
 4. กำรรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น หรือจินตนำกำรได้ 
 5. กำรรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
 6. กำรเลือกควำมหมำยที่ถูกต้องและนำ้ไปใช้ 
 7. กำรให้ตัวอย่ำงประกอบได้ 
 8. กำรจ้ำแนกใจควำมส้ำคัญและส่วนขยำยใจควำมส้ำคัญได้ 
 9. กำรกล่ำวสรุปได ้
 ความสามารถในการอ่านจับใจความ  กำญจนำ นำคสกุล , ชลธิชำ สัตยำวัฒนำ , ชลดำ เรืองรักษ์
ลิลิต , ตรศีิลป์ บุญขจร , พรทิพย์ ภัทรนำวิก , ศักดิ์ศรี แย้มนัดดำ , สุวรรณำ เกรียงไกรเพ็ชร์ และอิงอร สุ
พันธุ์วณิช (2524,หน้ำ 156) ได้กล่ำวถึง ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมไว้ว่ำ กำรเก็บใจควำมส้ำคัญมไิด้
จ้ำกดัเพียงเนื อเร่ืองเท่ำนั นแต่ควรเก็บหลำยอย่ำง เช่น เก็บควำมรู้และข้อมูลที่น่ำสนใจ เก็บแนวคิดหรือ
ทัศนคติของผู้เรียน และเก็บจุดมุ่งหมำยส้ำคัญของเร่ือง กำรเก็บใจควำมสำ้คัญในแง่ตำ่งๆนี  จะเป็นพื นฐำน
ส้ำคัญที่จะท้ำให้แสดงควำมคิดเชิงวิจำรณ์หรือวิพำกษ์ต่อไป 
 สรุปได้วำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรลำ้ดบัเหตุกำรณ์จำก
เร่ืองที่อ่ำน บอกรำยละเอียดใจควำมส้ำคัญ ขยำยใจควำมส้ำคญัได้  สำมำรถบอกวัตถุประสงคข์องเร่ืองที่
อ่ำนได้ถูกต้อง  และสำมำรถล้ำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง บอกคติข้อคิด ตอบค้ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน และบอก
ประโยชน์ของเร่ืองที่อ่ำนได้ 

วิธีการสอนแบบ SQ4R  สุคนธ ์ สินธพำนนท์ และคณะ (2554, หน้ำ 225 - 226) ได้บอกขั นตอน
กำรสอนแบบ SQ4R ไวด้ังนี วธิกีำรสอนแบบ SQ4R มีขั นตอนกำรจัดกิจกรรม 6 ขั น ดังนี  

1) Survey – S คือ กำรส้ำรวจเพื่อให้เห็นภำพกว้ำง ๆ เก่ียวกับเร่ืองนั น ๆ เพื่อดูขอบเขตของ
เนื อหำของข้อเขียนนั นอย่ำงครำ่ว ๆ  

2) Question – Q คือ กำรตั งคำ้ถำมเก่ียวกับเนื อเรื่องที่อ่ำน กำรตั งค้ำถำมในขณะที่อ่ำนจะช่วยให้
เรำตั งใจ และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่ำน 



7 

3) Read (R) คือ กำรอ่ำนเพื่อหำค้ำตอบให้แก่ค้ำถำมที่ตั งไว้ ค้ำที่พิมพ์ด้วยลักษณะที่แตกต่ำงจำก
ปกติ และภำพประกอบตำ่ง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้ำใจเนื อเร่ือง เมื่อพบค้ำตอบที่ต้องกำร ควรท้ำเครื่องหมำยไว้เพื่อ
มองเห็นได้ง่ำย แล้วเขียนคำ้สำ้คัญไว้ในที่วำ่งดำ้นข้ำงหรือขอบของหนังสือ แต่ยังไม่ต้องบันทึกข้อควำมที่ได้
จำกกำรอ่ำน เพรำะอำจต้องอ่ำนข้อเขียนนั นซ ้ำอีกถ้ำยังมปีัญหำยังไม่เข้ำใจดีพอ 

4) Record (R) คือ กำรทบทวนอ่ำนซ ้ำอย่ำงรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลที่ได้อ่ำนจำกขั นตอนที่
3 บันทึกเฉพำะส่วนทีส่้ำคัญและจ้ำเปน็ เป็นกำรบันทึกย่อ ๆ ตำมควำมเข้ำใจของผู้เรียน 

5) Recite (R) คือ กำรเขียนสรุปใจควำมสำ้คัญ ด้วยภำษำตนเอง ถ้ำมีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอนใด
ตอนหนึ่งให้กลับไปอ่ำนซ ำ้ใหม่ 

6) Reflect (R) คือ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์เรื่องที่อ่ำนแล้วแสดงควำมคิดเห็นหรือได้แย้งในประเด็นที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนบัสนุน อำจจะทำ้ไดโ้ดยกำรเชื่อมโยงควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนกับ
ควำมรู้เดิมโดยใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง 
 วิธีสอนแบบปกติ ชำญชัย อินทรประวัติ (2534, หน้ำ 23) กล่ำวว่ำ กำรสอนในสถำบันตำ่งๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรศึกษำในระดับใดๆผูส้อนมักมีล้ำดบัขั นตอนกำรดำ้เนินกำรดังนี  
 1. กำรวำงแผนสอน ซึ่งเป็นกำรตั งจุดมุ่งหมำย พิจำรณำเลือกกิจกรรมที่จะสอน เทคนิคกำรสอน 
กำรเตรียมสื่อกำรสอน 
 2. กำรปฏิบัติกำรสอนในห้องเรียน เม่ือรู้จุดมุ่งหมำยและรู้ว่ำต้องใช้เทคนิควิธีใดแล้ว ต่อไปก็คือกำร
ปฏิบัติกำรสอนตำมเทคนิควิธนีั นๆเพื่อให้บรรลุผลตำมจุดมุง่หมำยที่ตั งไว ้
 3. กำรประเมินผล คือกำรที่ครูรวบรวมข้อมูลต่ำงๆเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำวำ่กำรเรียนกำรสอนทีไ่ด้
ด้ำเนินกำรไปแลว้นั นประสบผลส้ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั งไว้หรือไม่ เพียงใดกำรด้ำเนินกำรทั ง3ขั นตอนนี มี
ควำมเก่ียวพันกันอย่ำงแนบแนน่ จะขำดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเสียไม่ได ้
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมขลำ ลือโสภำ (2555, หน้ำ 118 ) ได้ศึกษำกำรพัฒนำกำรอ่ำนจบัใจควำม
ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั นมธัยมศึกษำปีที่1 ผลกำรวิจัยพบวำ่ 1)แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรอ่ำนจับใจควำม ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั นม.1ที่มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) ค่ำดัชนปีระสทิธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมด้วยวิธี
สอนแบบ SQ4R มีค่ำเทำ่กับ 0.75 แสดงว่ำนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจับใจควำม 
ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R มีควำมรู้เพิ่มขึ น 0.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 3) นักเรียนชั น ม.1 ที่เรียนด้วย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจับใจควำม ดว้ยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง
กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 0.01 4) ควำมพงึพอใจของนักเรียนชั น ม.1 ที่มีต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจบัใจควำม ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R อยู่ในระดับพอใจมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.62 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรด้ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำครั งนี  ผู้วิจัยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม 
ของนักเรียนชั นประถมศึกษำปทีี่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี  
 1. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ
ปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวิธีกำรสอนแบบปกต ิ
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 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ
ปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R  
 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ
ปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติ 
 ผู้วิจัยได้ดำ้เนนิกำรทดลองตำมล้ำดับขั นตอน ดังนี  
 1. ผู้วิจัยด้ำเนินกำรทดลอง โดยก้ำหนดให้กลุ่มทดลองทั ง 2 กลุม่ ท้ำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนจับใจควำมก่อนเรียนด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ซึ่งเปน็แบบทดสอบปรนยั เลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก จ้ำนวน 30 ข้อ ก้ำหนดเวลำในกำรทดสอบ 50 นำท ี
 2. ผู้วิจัยด้ำเนินกำรสอนกำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญนักเรียนกลุ่มทดลองทั ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื อหำ
เดียวกันและใช้เวลำในกำรสอนเท่ำกัน คือ กลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2คำบ คำบละ 60 นำที แตท่ั งสองกลุ่มใช้
วิธีกำรสอนที่แตกต่ำงกัน  
 3. กลุ่มทดลองทั ง2กลุ่ม ท้ำแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมหลงัเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำมหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนยั เลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก จ้ำนวน 30 ข้อ ก้ำหนดเวลำในกำรทดสอบ 50 นำท ี
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วิชำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ     
ปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวิธีกำรสอนแบบปกติ โดยใช้   t  test Independent 
 2. เปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วิชำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ     
ปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R โดยใช้   t  test dependent 
 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำนจับใจควำม วชิำภำษำไทยของนักเรียน ชั นประถมศึกษำ
ปีที่ 5 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติ  โดยใช้  t   test dependent 
 
ผลการวิจัย 
 1. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วย
วิธีกำรสอนแบบ SQ4R สูงกว่ำวธิีกำรสอนแบบปกติ อย่ำงมนีัยสำ้คัญทำงสถิติที่ .05 ดังตำรำงตอ่ไปนี  

*มีนัยสำ้คัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 จำกตำรำงขำ้งตน้ พบวำ่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่จดักำรเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R  
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธสีอนแบบปกติ อย่ำงมนีัยสำ้คัญทำงสถติิที่ระดับ .05  
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของวิธีกำรสอนแบบ SQ4R คือ 24.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 1.64  และคะแนนเฉลี่ย

การทดสอบ N  (x)  (S.D.) t sig 
วิธีการสอนแบบSQ4R 40 24.63 1.64 

-11.26 .000* 
วิธีการสอบแบบปกต ิ 40 20.05 1.97 



9 

ของกำรสอนด้วยวิธีปกติ คือ 20.05 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 1.97  หมำยควำมว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนจับใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R หลังเรียนมีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนข้อ 1 ที่ตั งไว้  
 2. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วย
วิธีกำรสอนแบบ SQ4R มีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวำ่ค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่ำงมีนยัส้ำคัญทำง
สถิติที่ .05 

*มีนัยสำ้คัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 จำกตำรำงขำ้งตน้ พบวำ่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่จดักำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ 
SQ4R สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำ้คัญทำงสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ
วิธีกำรสอนแบบ SQ4R คือ 13.65 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ 1.81 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีกำร
สอนแบบ SQ4R คือ 24.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ 1.64 หมำยควำมว่ำ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับ
ใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R หลังเรียนมีค่ำเฉลี่ย
สูงกว่ำก่อนเรียน ซึ่งเปน็ไปตำมสมมุติฐำนข้อ 2 ที่ตั งไว ้
 3. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วย
วิธีกำรสอนแบบปกติ มีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่ำงมนีัยสำ้คัญทำง   
สถิติที่ .05 

* มีนัยสำ้คัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 จำกตำรำงขำ้งตน้ พบวำ่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่จดักำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ 
ปกติสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่ำงมนีัยสำ้คัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ
วิธีกำรสอนแบบปกติ คือ 13.73 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ 1.60 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีกำร
สอนแบบปกติ คือ 20.05 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ 1.97 หมำยควำมวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับ
ใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติหลังเรียนมคี่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนข้อ 3 ที่ตั งไว ้
 
 
 

กลุ่มทดลอง N  (x)  (S.D.) t sig 

ก่อนเรียน 40 13.65 1.81 
-28.400 .000* 

หลังเรียน 40 24.63 1.64 

กลุ่มควบคุม N  (x)  (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 40 13.73 1.60 

-16.58 .000* 
หลังเรียน 40 20.05 1.97 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรำยผลจำกกำรค้นพบในกำรวิจัยในครั งนี  ดังต่อไปนี  
 1. กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมของนกัเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5       
ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กับวิธีกำรสอนแบบปกติ  จำกกำรทดลองปรำกฏว่ำมีผลกำร
เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมสูงกว่ำอยำ่งมนีัยส้ำคัญทำงสถิติ เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ SQ4R เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม  นักเรียนได้เรียนรูก้ำรอ่ำนจับ
ใจควำมและใช้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถปฏบิัติตำมขั นตอนของกำรอ่ำน
จับใจควำมได้ดี และมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน มีควำมรอบคอบ มีควำมละเอียดในกำรอ่ำนจับใจควำม 
จำกกำรเรียนดังกล่ำว จึงส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมสูงขึ นหลงัจำกจัดกำรเรียนรู้ซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เมขลำ ลือโสภำ และคณะ (2555, หน้ำ 118) ศึกษำเร่ืองกำรพัฒนำกำรอ่ำนจับ
ใจควำมด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4Rผลกำรวิจัยพบวำ่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจบัใจควำมด้วย
วิธีกำรสอนแบบ SQ4R กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีประสิทธิภำพเทำ่กับ 
86.75/87.10 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์80/80 ที่ตั งไว้ค่ำดชันปีระสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจับ
ใจควำมด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 มีค่ำเท่ำกับ 0.75 
แสดงว่ำนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจบัใจควำมด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั นมัธยมศึกษำปีที่1 มีควำมรู้เพิ่มขึ น 0.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 75 นักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำกำรอ่ำนจับใจควำมด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั นมัธยมศึกษำปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส้ำคัญทำงสถิติที่ระดบั .01 
 2. ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วย
วิธีกำรสอนแบบ SQ4R มีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวำ่ค่ำเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน  อย่ำงมีนยัส้ำคัญทำง
สถิติที่ .05 จำกผลกำรวิจัยพบวำ่ กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R มีควำมเหมำะสมส้ำหรับกำร
น้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเร่ือง กำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญ เพรำะจำกกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญที่สูงขึ น แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ วธิีกำรสอนแบบ SQ4R สำมำรถพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนจบัใจควำมได้ ซึ่งในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบ SQ4R จะมีขั นตอนในกำร
อ่ำนที่ชัดเจน แต่ละขึ นตอนจะเรียงจำกง่ำยไปยำก ท้ำให้กำรเรียนเร่ือง อ่ำนจับใจควำมส้ำคัญ ผ่ำนไปได้
ด้วยดี และผำ่นกำรคิดอย่ำงเปน็ระบบ และสำมำรถตอบค้ำถำมได้ถูกต้อง น้ำมำซึ่งผลคะแนนของ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมส้ำคัญหลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
อมรรัตน์ จิตตะกำล (2556) กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับกำรใช้ผังกรำฟิกส้ำหรับนักเรียนชั นประถมศึกษำปี ที่2 ผลกำรวิจัยพบวำ่ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี ที่2 ที่ไดเ้รียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับกำร
ใช้ผังกรำฟิก หลังเรียนสงูกว่ำกอ่นเรียน ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี 
ที่ 2ที่ได้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับกำรใช้ผังกรำฟิก หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำ้คัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 
 3. ควำมสำมรถด้ำนกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียนชั นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่จัดกำรเรียนรู้ด้วย
วิธีกำรสอนแบบปกติ มีค่ำเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำคำ่เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่ำงมนีัยสำ้คัญทำงสถิติที่ 
.05 จำกผลกำรวิจัยพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญของนักเรียนชั นประถมศกึษำปีที่ 5 ที่
จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรสอนแบบปกตสิูงขึ น เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติจะต้องอำศัยกำรฝึกฝน
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อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ดีทีสุ่ด ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน หรือกำรวิเครำะห์ 
เป็นต้น จงึจะสง่ผลให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเรื่องกำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญ 
 ดังนั นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนจะต้องค้ำนงึถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกบั
นักเรียนโดยเน้นทักษะที่หลำกหลำย และเน้นควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้อ่ำน
และคิดวิเครำะห์ด้วยตนเอง จำกกำรอ่ำนเร่ืองส้ำหรับกำรอ่ำนจบัใจควำมสำ้คัญ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนจะต้องศึกษำวิธีกำรสอนแบบ SQ4R ให้เข้ำใจและสำมำรถน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เร่ืองกำรอ่ำนจับใจควำมไปปรบัใช้กับระดับชั นทีส่อนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูจะต้องสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนที่ดี มีควำมเปน็กันเอง มีกำร
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้ำแสดงออก กล้ำแสดงควำมคิดเห็น ครูเสริมแรงทำงบวก ทั งนี นักเรียนต้องอยู่ในกำร
ดูแลและให้ค้ำแนะน้ำของครู  
 3. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครูผู้สอนสำมำรถใช้วิธีกำรสอนไดอ้ย่ำงหลำกหลำย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้บบSQ4R ไปปรับใช้กบัวิธีกำรสอนรูปแบบอื่นๆตำมควำม
เหมำะสม 
 2. ควรน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้บบSQ4R ไปใช้กับกำรเรียนกำรสอนในระดับชั นทีสู่งขึ นเพื่อ
พัฒนำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนจับใจควำม 
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