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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ  2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ไดห้้องเรียนที่มี
คะแนนไม่แตกต่างกันจ านวน 2 ห้องเรียน จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายด้วยการจบัฉลาก เพื่อเลือก 1 
ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  3) ความสามารถในการอ่าน
จับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ :  การอ่านจับใจความ; วิธีการสอนแบบ SQ4R;  วิธกีารสอนแบบปกต ิ
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Abstract 

This research is intended to (1) To compare reading comprehension ability of 8th 
Grade students by using SQ4R Method and Normal Teaching Method. (2) To compare 
reading comprehension ability of 8th Grade students before and after using SQ4R Method.  
(3) To compare reading comprehension ability of 8th Grade students before and after using 
Normal Teaching Method.  Sample group is 8th Grade students of Debsirin klongsibsam 
Pathumthani School studying in the second semester of academic year 2018, Which was 
obtained by applying the final results of the 1st semester analysis with ANOVA statistics. 
Classes with no difference in scores of 2 classrooms. Then perform simple random by 
drawing lots to choose 1 classroom as an experimental group and 1 classroom as a control 
group. 

The research found that (1) Ability to read comprehension of 8th Grade students by 
using SQ4R Method higher than Normal Teaching Method with statistical significance at the 
level of .05. (2) Ability to read comprehension of 8th Grade students by using SQ4R Method 
after studying higher than before with statistical significance at the level of .05. (3) Ability to 
read comprehension of 8th Grade students by using Normal Teaching Method after 
studying higher than before with statistical significance at the level of .05. 

 
Keywords:  reading comprehension; SQ4R Method; Normal Teaching Method 
 
บทน า 

การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต เปน็หัวใจของการศึกษา
ทุกระดับและเปน็เครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆ  การอ่านที่ดีมปีระสิทธิภาพจะต้องอ่านแล้วจบั
ใจความได้ สรปุสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546, หน้า188) เพราะการอ่าน                  
จับใจความเปน็ทักษะพืน้ฐานของการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจสารได้อย่างตรงประเด็น 
รวดเร็ว และชัดเจน ไมท่ าให้เข้าใจสารไปในทางผิดเพี้ยน ดังนัน้การอ่านจับใจความจึงเปน็ทักษะส าคัญที่
จ าเป็นในการอ่านและควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดบัแรก แต่จากประสบการณส์อนของผู้วิจัยกลับพบว่า 
นักเรียนในปัจจบุันนี้ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการอ่านจับใจความอยู่มาก เมื่อต้องอ่านสารใด ๆ ไม่ว่าจะเปน็
หนังสือเรียนหรือข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ นักเรียนจะไม่สามารถจบัใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่านได้ดีเท่าที่ควร เมื่อ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ นักเรียนมักจะคัดลอกข้อมูลจากสื่อเหล่านั้นโดยไม่มีการสรุปข้อมูลดว้ยภาษาของ
ตนเอง และไม่มีการอ่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ทั้งนี้อาจมสีาเหตุมาจากนักเรียนไม่ได้
รับการฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความที่ดีพอ หรืออาจมีสาเหตุจากครูผู้สอนใช้วิธสีอนและรปูแบบการสอน
ที่ยังไม่เหมาะสม หรืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวชี้วัดรายวิชา และวัยของ
นักเรียน  จึงส่งผลให้ความสามารถทางด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียนไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการสอนที่จะช่วยแก้ปญัหาการอ่านจับใจความของ
นักเรียนให้นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความที่ดีขึ้น  เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะดงักล่าวไปใชไ้ด้จริง 
และสามารถอ่านจบัใจความสารต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านจับใจความพบวา่ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธสีอนที่
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น่าสนใจวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนรูจ้ักข้ันตอนการอ่านที่มปีระสิทธภิาพทั้ง 6 ข้ันตอน ผู้เรียนจะสามารถเลือกสิ่ง
ที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านไดอ้ย่างรวดเร็ว จดจ าไดด้ี และทบทวนเร่ืองราว
ที่อ่านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (สุคนธ์  สนิธพานนท์ และคณะ, 2554, หน้า 224)  จึงท าให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความของผู้เรียนได้จริง ดังที่ 
บ าเพ็ญ  มาตราช ( 2554 ,หน้า 74 ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวา่ นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การอ่านจับใจความเร่ืองที่การสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจงึสนใจที่จะเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธกีาร
สอนแบบปกติ กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศริินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เพื่อศึกษาว่า
การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R จะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนไดจ้ริงหรือไม่  
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนแบบ SQ4R 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการสอนแบบปกต ิ
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวธิี 
การสอนแบบ SQ4R สูงกวา่วิธกีารสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวธิี 
การสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวธิี 
การสอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 

ปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิน้ 154 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนผลสอบปลายภาค
เรียนที่ 1 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ได้ห้องเรียนที่มีคะแนนไม่แตกต่างกันจ านวน 2 ห้องเรียน จากนัน้
ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่ม
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ควบคุม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2/3 จ านวน 30 คน เปน็กลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2/4 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก ่
1.1) วิธีการสอนแบบ SQ4R  
1.2) วิธีการสอนแบบปกต ิ

2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการอ่านจบัใจความและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนแบบ SQ4R ที่มปีระสิทธิภาพ 

3.  เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และวิชาอ่ืน ๆ ในการพฒันาวิธีการ
สอนแบบ SQ4R ได้อยา่งเหมาะสมกับจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 
1.1 ความหมายของการอ่านจับใจความ   

 แววมยุรา  เหมือนนิล ( 2541, หน้า 12 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไว้วา่ คือการอ่าน 
ที่มุ่งค้นหาสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มวา่คืออะไร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนที่เปน็ใจความส าคัญ 
2. ส่วนที่ขยายใจความส าคัญหรือส่วนประกอบ เพื่อให้เร่ืองชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ( 2533, หน้า 101 ) ได้ให้ความหมาย
ของการอ่านจับใจความไว้ว่า คอืการที่ผู้อ่านต้องการจะได้สาระ ความรู้จากเนื้อหาที่เขียนไว้รวมทั้งข้อคิด 
ทัศนคติของผู้เขียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ( 2546, หน้า 188 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความไวว้่า การอา่น
จับใจความ คือการอ่านที่มุง่ค้นหาสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความส าคัญ และสว่น
ขยายใจความส าคัญของเร่ือง 
 จากการศึกษาสรุปได้วา่ การอ่านจับใจความส าคัญ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระส าคัญและส่วน
ขยายใจความส าคัญของเร่ือง รวมไปถึงข้อคิดและทัศนคติของผู้เขียน โดยมีแนวทางในการอ่าน 2 วิธี คือ 
การอ่านเพื่อจับใจความส่วนรวมเพื่อท าความเข้าใจความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ โดยรวมของเร่ือง  
และการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญเพื่อสรุปใจความส าคัญของเร่ือง 

1.2 หลักการอ่านจับใจความ   
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2546, หน้า 189 ) ได้กล่าวถึงหลักการอ่านจับใจความไว้ ดงันี้ 
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1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน เพราะจะเป็นแนวทางให้ก าหนดการอ่านได้อยา่ง
เหมาะสม และจบัใจความหรือหาค าตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ส ารวจส่วนประกอบของหนังสือคร่าว ๆ จะท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านได้
กว้างขวางและรวดเร็ว 

3. ท าความเข้าใจลักษณะของหนังสือว่าเปน็ประเภทใด ช่วยให้มีแนวทางจับใจความ
ส าคัญไดง้่าย 

4. ใช้ความสามารถด้านภาษาในการแปลความหมายของค า ประโยค และข้อความตา่ง ๆ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

5. ใช้ประสบการณ์หรือภูมิหลังเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านมาประกอบ 
คณาจารย์ภาควชิาภาษาไทย (2543, หน้า 66-67 ) ได้กล่าวถึงหลักการอ่านจับใจความไว้วา่ การ

จับใจความส าคัญ ไม่วา่จะเป็นเรื่องที่มีย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้า มีแนวทางการจับใจความส าคัญที่
ปฏิบัติอย่างง่ายๆ ดังนี ้

1. อ่านเร่ืองที่ต้องการจับใจความส าคัญโดยเร่ิมตั้งแตช่ื่อเร่ือง ให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบให้
เห็นเนื้อหาส่วนรวม แล้วตอบค าถามให้ได้ว่า เร่ืองที่อ่านเป็นเร่ืองอะไร ใครท าอะไรที่ใด เมื่อไร อย่างไร ท าไม
จึงท าและไดผ้ลอย่างไร 

2. พิจารณาหาใจความส าคัญจากแต่ละย่อหน้า โดยใช้ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการเขียนย่อ
หน้าประการหนึง่คือ ย่อหน้าที่ดตี้องมีเอกภาพ แต่ละย่อหน้าจึงต้องมีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว 

3. น าใจความส าคัญของเร่ืองที่จับมาได้ทั้งหมดมาเรียบเรียง ดงันี้ 
3.1 น าใจความส าคัญของย่อหนา้เท่านัน้มาเรียบเรียง 
3.2 หากใจความส าคัญที่จับมามีส่วนซ้ าซ้อนกัน ให้ตัดส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน 
3.3 เรียบเรียงให้สอดคล้อง เหมาะสมกับประเด็นของเร่ือง และใช้ค าสันธาน

เชื่อมประโยคให้สัมพันธ์กัน 
3.4 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจน 

4. เมื่อเรียบเรียงเสร็จแล้วควรทบทวน 
 ธนู ทดแทนคุณ และกานต์รวี แพทย์พิทักษ์ ( 2552, หน้า 55 ) กล่าวถึงหลักการอ่านจบัใจความไว้ว่า 

1. จับใจความจากชื่อเรื่อง เพราะชื่อเร่ืองมักจะสัมพันธ์กับเนื้อเร่ือง 
2. หาใจความส าคัญแต่ละย่อหน้า  
3. น าใจความส าคัญของเร่ืองมาเรียบเรียง เพื่อให้ได้เนื้อความทีส่ั้น ครบถ้วน และเนื้อหา

สมบูรณ ์
จากการศึกษาสรุปได้วา่ หลักการอ่านจับใจความส าคัญ ควรเริ่มจากการตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน

ให้ชัดเจน แล้วส ารวจส่วนประกอบของหนังสือเพื่อท าความเข้าใจลักษณะและประเภทของหนังสือ แล้วจึง
ส ารวจเนื้อเรื่องอย่างละเอียด แล้วตอบค าถามให้ได้วา่ เร่ืองที่อ่านเปน็เร่ืองอะไร ใครท าอะไรทีใ่ด เมื่อไร 
อย่างไร ท าไมจึงท าและไดผ้ลอย่างไรหรือพิจารณาหาใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า หลังจากนั้นให้น า
ใจความส าคัญของเร่ืองที่จับมาได้ทั้งหมดมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้เนื้อความที่กระชบัและครบถ้วนสมบูรณ์  
แล้วจึงตรวจสอบทบทวนการเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่ง 
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1.3 ความสามารถในการอ่านจบัใจความ   
แววมยุรา  เหมือนนิล ( 2541, หน้า 17-18 ) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านจับใจความไว้ว่า 

พฤติกรรมการอ่านที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนอ่านจบัใจความไดห้รือไม่ อาจพิจารณาจากทักษะต่อไปนี้  
1.  ทักษะการล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่าน และสามารถเล่าไดโ้ดยใช้ค าพูดของตนเอง  
2. การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได ้เช่น ข้อเท็จจริง 

รายละเอียด ชื่อ สถานที่ เหตุการณ์ วันที่ ฯลฯ 
3.  การปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้  
4.  การรู้จักแยกข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือจินตนาการได้  
5.  การรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้  
6.  การเลือกความหมายที่ถูกต้องและน าไปใช้ได้  
7.  การให้ตัวอย่างประกอบได้  
8.  การจ าแนกใจความส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญได้  
9.  การกล่าวสรุปได ้

 กาญจนา นาคสกุล และคณะ ( 2524, หน้า 156 ) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ไว้ว่า การเก็บใจความส าคัญมไิดจ้ ากัดเพียงแค่เนื้อเร่ืองเท่านั้น แต่ควรเก็บได้หลายแง่ เชน่ เก็บความรู้หรือ
ข้อมูลที่น่าสนใจ เก็บแนวคิดหรือทัศนคติของผู้เขียน และเก็บจดุมุ่งหมายส าคัญของเร่ือง การเก็บใจความ
ส าคัญแง่ตา่ง ๆ นี้ จะเปน็พื้นฐานส าคัญที่จะท าให้แสดงความคดิเห็นเชิงวิจารณ์ หรือวิพากษ์ตอ่ไปได้ 
 กอบกาญจน์  วงศ์วสิิทธิ์ ( 2551, หน้า 111 ) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะค้นหาข้อคิดส าคัญและ
ท าความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่มผีลต่อความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคัญอยู่
หลายประการ เชน่ ประสบการณ์หรือภูมิหลังของผู้อ่าน หากผู้อ่านไม่เข้าใจศัพท์ อาจท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือไม่สามารถท าความเข้าใจกับเร่ืองทั้งหมดได้ 
 จากการศึกษาสรุปได้วา่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความ คอืความสามารถในการจ าดับ
เหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่านและบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่าน การแยกข้อเท็จจริงกับคิดเห็น และจ าแนก
ใจความส าคัญออกจากส่วนขยาย สามารถบอกแนวคิดหรือทัศนคติของผู้เขียน  และจุดมุง่หมายส าคัญของ
เร่ือง สามารถสรุปเร่ือง ยกตัวอย่างประกอบ  และปฏบิัติตามค าสั่งหรือข้อเสนอแนะหลังการอ่านได้ 

2. ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R   
สุคนธ์ สนิธพานนท์ และคณะ ( 2554, หน้า 225 ) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีสอนแบบ SQ4R มีขั้นตอนการ

จัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้ 
1. Survey – S คือ การส ารวจเพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ เพื่อดูขอบเขตของ

เนื้อหาของข้อเขียนนั้นอย่างครา่ว ๆ 
2. Question – Q คือ การตั้งค าถามเก่ียวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน การตั้งค าถามในขณะที่อ่านจะช่วยให้

เราตั้งใจ และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่าน 
3. Read – R คือ การอ่านเพื่อค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ตั้งไว้ ค าที่พิมพ์ด้วยลักษณะที่แตกตา่ง

ไปจากปกติ และภาพประกอบตา่ง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อเร่ือง เมื่อพบค าตอบที่ต้องการ ควรท าเครื่องหมาย
ไว้เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย แล้วเขียนค าส าคัญไว้ในที่วา่งด้านข้างหรือขอบของหนังสือ แต่ยังไม่ตอ้งบันทึก
ข้อความที่ได้จากการอ่าน เพราะอาจต้องอ่านข้อเขียนนัน้ซ้ าอีกถ้ายังมีปัญหายงัไม่เข้าใจดีพอ 

4. Record – R คือ การทบทวนอ่านซ้ าอย่างรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลที่ได้อ่านจากข้ันตอน
ที่ 3 บันทึกเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจ าเปน็ เปน็การบนัทึกย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน   
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5. Recite – R คือ การเขียนสรุปใจความส าคัญ ด้วยภาษาของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอน
ใดตอนหนึ่งให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 

6. Reflect – R คือ การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็น
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนบัสนุน อาจจะท าไดโ้ดยการเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่อ่านกับ
ความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

3. วิธีการสอนแบบปกติ   
ชาญชัย  อินทรประวัติ และ พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ ( 2534, หน้า 23) ได้กลา่วถึงรูปแบบการสอน

แบบปกติ วา่ โดยปกติในการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไมว่่าจะเปน็ในระดบัใด ๆ ผู้สอนมกัมีล าดับขั้น
การด าเนินการดงันี ้

1. การวางแผนการสอน ซึ่งเป็นการตั้งจุดมุ่งหมาย พิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะสอน เทคนิควิธีการ
สอน การเตรียมสื่อการสอน 

2. การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน เม่ือรู้จุดมุ่งหมายและรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีใดแล้ว ต่อไปก็คือ
การปฏิบัติการสอนตามเทคนิควิธีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตัง้ไว้ 

3. การประเมินผล คือการที่ครูรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาวา่การเรียนการสอนที่ได้
ด าเนินการไปแลว้นัน้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 
 ด าเนินการทัง้ 3 ขั้นตอนนี้มีความเก่ียวพันกันอย่างแนบแนน่ จะขาดส่วนหนึง่ส่วนใดไปเสียไมไ่ด้ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
เมขลา ลือโสภา ( 2555, หน้า 118 ) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านจบัใจความด้วยวธิีการสอนแบบ 

SQ4R กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ผลการวิจยัพบวา่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจบัใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2) ค่าดัชนี
ประสิทธผิลของการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการอ่านจับใจความดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเทา่กับ 0.75  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ ดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R อยู่ในระดับพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปน็การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized 
control group pretest - posttest design กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ SQ4R กลุ่ม
ควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง

สิบสาม ปทุมธานี ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 154 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์

คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 60 
คน  
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3. ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการน าคะแนนผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกห้องมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA เพือ่หาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกตา่งกัน พบว่า มี 2 คู ่ที่มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่าง
กัน ได้แก่ (1) กลุ่มที่ 1 – กลุ่มที ่5 และ (2) กลุ่มที่ 3 – กลุ่มที่ 4 ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
สลากเพื่อเลือกเป็นคู่เปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มที่ 3 กับ กลุ่มที่ 4 หลังจากนัน้ผู้วิจัยจงึสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการ
จับสลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบ SQ4R และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
แบบปกติ ดงันี้ (1) กลุ่มที่ 3 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/3 จ านวน 30 คน ได้รับการสอนแบบ SQ4R 
(2) กลุ่มที่ 4 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จ านวน 30 คน ได้รับการสอนแบบปกต ิ

3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความ โดยวิธีสอนแบบ SQ4R โดยศึกษา

ขั้นตอนการสอน จากหนังสือวิธสีอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน (2554) 
จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ร่ืองการอ่านจับใจความโดยวิธีสอนแบบ SQ4R ต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC ) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง = 1.00 ทุกประเด็น (2) เสนอแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความโดยวิธีสอนแบบ 
SQ4R ต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีค่าความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกแผน 

2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความ โดยวิธีสอนแบบปกติ โดยศึกษา
ขั้นตอนการสอน จากหนังสือการใช้ภาษาไทย 1 ของคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย (2543) จ านวน 4 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิน้ 8 ชั่วโมง วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน
จับใจความโดยวิธีสอนแบบปกต ิต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง = 1.00 ทุก
ประเด็น (2) เสนอแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความโดยวิธีสอนแบบปกต ิต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มคี่าความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกแผน  

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้ในการทดสอบกลุ่มตัวอยา่งก่อนและหลังเรียน วิธีการหาคุณภาพ คอื (1) เสนอ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจบัใจความจ านวน 60 ข้อ ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยน ามาหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) จากนั้นพิจารณาค่าดชันี
ความสอดคล้องจะต้องมีคา่อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จ านวน 55 ข้อ (2) น าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (3) น าค าตอบของนักเรียนทั้ง 30 คน มาวิเคราะห์หาค่าความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
โดยเลือกข้อที่มีค่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.30 - 0.76 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.25 - 0.82 
จ านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบฉบับจริง (4) ตรวจสอบคา่ความเชือ่มั่น (Reliability) ของข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 30 ข้อ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.89 

3.3 วิธีการเก็บข้อมูล  
1. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนและแนะน าวิธีการเรียนการสอนแบบ SQ4R และวิธีการสอนแบบ

ปกติให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน ชี้ให้นักเรียนเห็นบทบาทความส าคญัและการมีส่วนร่วมของนักเรียน พร้อมทั้ง
เสนอเป้าหมายในการเรียนและการประเมินผล  
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2. ทดสอบนักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านจับใจความก่อนเรียน (Pre-test) แบบปรนยั 4 ตัวเลอืก จ านวน 30 ข้อ  

3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้เนื้อหาเดียวกันและใช้ระยะเวลาในการสอน
เท่ากัน แต่ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน 

4.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังเรียน (Post-test) แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test) แบบกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (t – test Independent)  

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent)  

3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent) 
 
ผลการวิจัย  

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบ SQ4R สูงกวา่วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกต ิ
การทดสอบ n ( ) (S.D.) t sig 
วิธีสอนแบบ SQ4R 30 19.30 3.54 

3.791 .000* 
วิธีสอนแบบปกต ิ 30 16.17 2.81 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางขา้งตน้ พบวา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีท่ าการสอนด้วยวิธี SQ4R สูงกวา่

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทีส่อนด้วยวิธีปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของการ
สอนด้วยวิธี SQ4R คือ 19.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.54 และคะแนนเฉลี่ยของการสอนด้วยวิธีปกติ 
คือ 16.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.81 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีเ่รียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1 ที่ตั้งไว ้

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบ SQ4R หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนดว้ยวธิีการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ n ( ) (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 30 12.83 4.18 

-22.25 .000* 
หลังเรียน 30 19.30 3.54 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางขา้งตน้ พบวา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีท่ าการสอนด้วยวิธี SQ4R สูงกวา่

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของการสอนด้วยวิธี 
SQ4R คือ 12.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 4.18 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของการสอนด้วยวิธี SQ4R 
คือ 19.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.54 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ทีเ่รียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงก่อนเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อ 2 ที่ตั้งไว ้

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนดว้ยวธิีการสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ n ( ) (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 30 12.77 3.12 

-10.50 .000* 
หลังเรียน 30 16.17 2.18 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางขา้งตน้ พบวา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีท่ าการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติสูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของการสอนด้วย
วิธีสอนแบบปกติ คือ 12.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.12 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของการสอนด้วย
วิธีสอนแบบปกติ คือ 16.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.18 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงก่อนเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 3 ที่ตั้งไว ้
 
อภิปรายผล  

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบ SQ4R สูงกวา่วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ SQ4R เป็นการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้ฝกึการอ่าน
อย่างมีเป้าหมาย คือการตั้งค าถามก่อนการอ่านเพื่อหาค าตอบของค าถามที่นักเรียนตั้งไว้  ดังนัน้นักเรียนจึง
อ่านอย่างมีจุดมุง่หมาย อยู่ในขอบเขต ไม่หลงทิศทาง และจบัประเด็นส าคัญได้ดีกว่าการไม่ตั้งเป้าหมายไว้
ล่วงหน้า สอดคล้องกับ สุคิด บญุเต็ม ( 2554, หน้า 23 ) ที่ได้กล่าวถึงการสอนแบบ SQ4R ไวว้า่ การจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R นี้ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการอ่านดกีว่าการอ่านโดยไมไ่ด้ตั้งค าถามเอาไว้ล่วงหน้า 
จะท าให้การอ่านไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนวา่ต้องการอะไรหลังการอ่าน ดังนัน้การใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่
จะท าให้ผู้เรียนอ่านจับใจความได้ดีกว่า สอดคล้องกับ รัตนภัณฑ์ เลิศค าฟู ( 2547, หน้า 55 ) ที่ศึกษาการใช้
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วิธีสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนบ้าน
แม่ก๊ะ จ.เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนได้ดขีึ้น และ บ าเพ็ญ  มาตราช ( 2554, หน้า 74 ) ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การอ่านจับใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่4 
โรงเรียนบ้านศรีวิชัย จงัหวัดสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการอ่านจบัใจความโดย
ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบ SQ4R หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ เมขลา ลอืโสภา ( 2555, หน้า118 ) ที่ท าการศึกษาการพัฒนาการอ่านจบัใจความด้วย
วิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์
วิทยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกับ วิไลลักษณ์  ไชยอาจ  
( 2560, หน้า 132 ) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบSQ4R ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดบัมาก 

ทั้งนี้อาจเปน็เพราะวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีจดักิจกรรมที่เป็นล าดับขัน้ตอน ซึ่งแตล่ะขั้นตอน
มีส่วนสง่เสริมให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ ที่ช่วยพฒันาการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่วา่
จะเป็นทักษะการส ารวจ การตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบ การจดบันทึกข้อมูลจากการอ่าน การสรุปเร่ืองที่
อ่าน รวมถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าการอ่าน
น่าสนใจมากยิ่งขึน้ นักเรียนจะมจีุดมุ่งหมายในการอ่าน ได้อ่านเร่ืองราวซ้ า ๆ จนเข้าใจและสามารถจดจ า
เร่ืองราวได้  มีความกล้าคิด กลา้ท า กลา้แสดงออก และเมื่อฝึกบ่อย ๆ จะท าให้นักเรียนอ่านจบัใจความได้
เร็วขึ้น สอดคล้องกับ สุภาณี โสโท ( 2554, หน้า 34 ) ที่ได้กล่าวว่า การอ่านแบบ SQ4R ท าให้เรียนรู้ที่จะจับ
ใจความส าคัญได้เร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้งา่ยขึ้น ผู้เรียนจดจ าเร่ืองที่อ่านไดน้าน ช่วยให้รู้จักการคาด
เดาค าถามที่จะพบในแบบทดสอบ และไม่จ าเป็นต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง เพราะสรปุใจความส าคัญทุก
อย่างไว้แล้วจากการจดบันทึก นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้อ่านได้เร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลานาน เมื่อมีการ
ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ  

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
สอนแบบปกติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้นมีล าดับขัน้ตอนคือ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้น
สรุป ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับ สุพิน  
บุญชูวงศ์ (2536, หน้า 13-14) ที่กล่าววา่ ครูผู้สอนจะต้องก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนไดบ้รรลุถึง
ความมุ่งหมายที่ก าหนดไวไ้ด้โดยสะดวก รวมทั้งน าเอาหลักการสอนต่าง ๆ มาใช้ เชน่การจูงใจ การฝึกหัด 
นักเรียนจึงไดฝ้ึกการอ่านอยู่ตลอดจนเกิดการพัฒนา ประกอบกับการให้ค าแนะน าของครูผู้สอนในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ และการที่นักเรยีนได้มโีอกาสจับคู่กบัเพื่อนนักเรียนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SQ4R ครูผู้สอนมหีน้าที่คอยดูแลและคอยให้

ค าแนะน าในการท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการอ่านแบบ SQ4R เสียก่อน จนนักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยกับวิธีการอ่าน แล้วจึงค่อยลดบทบาทหน้าที่ของครูให้น้อยลง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของ
ตนเองอย่างเต็มที ่

2.  ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความ
เขินอาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น และระดมสมองกับเพื่อน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และแสดงความสามารถของตนเองได้อยา่งเต็มศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรน าวิธีการสอนอ่านจับใจความแบบ SQ4R ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในระดับชั้น

อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้มีคุณภาพมากข้ึน 
2.  ควรน าวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านประเภทอื่น ๆ เช่น การอ่านอยา่งมี

วิจารณญาณ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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