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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์(1)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบSQ4Rกับการสอนแบบปกติ (2)เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบSQ4R (3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี1ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการน าคะแนนปลายภาค
เรียนท่ี1 ปีการศึกษา2561จ านวน 7 ห้องมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ซึ่งคะแนนไม่แตกต่างกัน 3 ห้องแล้ว
ท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับสลากเลือกกลุ่มทดลองได้ม.1/5 กลุ่มควบคุมได้ม.1/6 เครื่องมือท่ีใช้ คือแผนการ
จัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ผลการวิจัยพบว่า(1)ความสามารถใน
การอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนรูด้้วยวิธีการสอนแบบSQ4Rสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05(2)ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบSQ4R
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(3)ความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ : (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ (2) วิธีการสอนแบบ SQ4R (3) การสอนแบบปกติ 
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Abstract 
The objective of the study was to (1 )  to compare reading comprehension ability of 

Mattayomsuksa 1 students during learning with the SQ4R teaching method with the normal 
teaching (2) to compare reading comprehension ability Of Mattayomsuksa 1 students before 
and after learning with the SQ4R teaching method (3 )  to compare reading comprehension 
ability Of Mattayomsuksa 1 students before and after learning with normal teaching  

The sample population consisted of Mattayomsuksa 1  students enrolled in the 
second semester of the academic year 2018 at Nawaminthrachinuthit Suankularb Wittayalai 
Samutprakarn School, which is derived from the results of the first semester, basic Thai 
language courses Of Mattayomsuksa 1 students in 7 classrooms to analyze statistical values 
ANOVA and choose 3 classrooms that are not different much. Then, Using simple random 
sampling is performed to select the experimental group and control group. The experimental 
group consisted of Mattayomsuksa 1 / 5  students and the control group consisted of 
Mattayomsuksa  1/6  students. The instruments of study were (1) Lesson Plans using the 
SQ4R teaching method and normal teaching method. (2) And a test to measure reading 
ability. Finding is as follow: (1) The ability to read comprehension of Mattayomsuksa 1 
students during learning with the SQ4R teaching method is higher than normal teaching with 
statistical significance at the level of .05 (2) The ability to read comprehension of 
Mattayomsuksa 1 students learning by using the SQ4R teaching method after the study was 
significantly higher than before learning at the level of .05 (3 ) The ability to read 
comprehension of Mattayomsuksa 1 students learning with normal teaching after the study 
was significantly higher than before learning with statistical significance at .05 level 
 

Key words : (1) ability to read comprehension (2) SQ4R teaching methods (3) normal teaching 
  

บทน า 
การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเช่ือ ทัศนคติ ประสบการณ์ 

ผ่านตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ท่ีผู้ส่งสารหรือผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ การอ่านจึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการ
เสาะแสวงหาความรู้ สืบค้นหาข้อมูล ข่าวสาร การอ่านจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความส าเร็จในการ
ด ารงชีพ และการประกอบอาชีพต่างๆ เพราะผู้อ่านสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปพัฒนาตน พัฒนา
งานของตนให้เจริญก้าวหน้าได้ตามล าดับและตามศักยภาพของตน และการอ่านช่วยหล่อหลอมท้ังคนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีมีศักยภาพได้ ผลจากกการอ่านสามารถเปลี่ยนท้ังความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ 
พฤติกรรม เพราะคนท่ีอ่านมากจะมีความรู้มาก ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Laurie Rozkis (ฝ่ายวิชาการ 
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บิศคิต 2550 : 144) ท่ีระบุว่าผู้เช่ียญชาญหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารมักได้มาจาก
การอ่าน 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 

จากการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปรากฏว่ามีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถบอกวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีอ่านได้ 
ไม่เข้าใจเน้ือเรื่องและตอบค าถามไม่ตรงประเด็น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้ วนเป็นปัญหาในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
ดังน้ัน การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีครูควร
คิดค้นและหาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอน
ท่ีมีการล าดับข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) Survey (S) การ
อ่านแบบคร่าวๆเพื่อส ารวจ 2) Question (Q) การต้ังค าถามเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีอ่าน 3) Read (R) การอ่าน
อย่างละเอียดเพื่อหาค าตอบ 4) Record (R) การทบทวนเพื่อเขียนสิ่งท่ีจะอ่าน 5) Recite (R) การเขียนสรุป
ใจความส าคัญด้วยภาษาตนเอง 6) Reflect (R) เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็น 
โดยการเช่ือมโยงความคิดจากเรื่องท่ีอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ท้ังน้ีกานต์ธิดา แก้วกาม 
(2556) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อยกระดับ
ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพข้ึนไป  

จากเหตุผลข้างต้นน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ เพื่อน า
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพ ท่ีสูงข้ึน 
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรแกนกลางก าหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง

การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ 
    2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
    3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
        1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
        2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยการสอน 
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน

กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้อง รวมท้ังหมด 254 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน

กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 80 

คน ซึ่งได้มาจากการน าผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 1 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 7 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยค่าทางสถิติ ANOVA พบว่า  ผลการเรียนไม่แตกต่าง

กัน จ านวน 3 ห้องเรียน จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพื่อ

เลือกกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง  โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 40 คน เป็น

กลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 จ านวน 40 คน เป็น

กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น (Indipendent variables)ได้แก่  วิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม (dipendent variables) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
    เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลองครั้ง น้ี คือ เน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน            
เร่ือง การอ่านจับใจความ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนการสอน 16  ช่ัวโมง คาบเรียนละ 50 นาที 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงข้ึน 
 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
และปรับปรุงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ 

3. ครูท่ีสนใจได้แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 

 การทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ 

ความหมายของการอ่าน  
การอ่าน หมายถึง ว่าตามตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน (2546,หน้า 1364) การอ่าน หมายถึง       

การแปลความหมายของตัวอักษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรง
กับเร่ืองราวท่ีผู้เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถน าความรู้ ความคิด หรือสาระเร่ืองราวท่ีอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546,หน้า 7) ซึ่งมีความหมายในลักษณะเป็นการรับแล้วถ่ายทอดโดยใช้ตัวอักษร 
สัญลักษณ์เป็นสื่อความคิด เจตนา หรือการท าความเข้าใจกับผู้ถ่ายทอดต้องการสื่อความหมายน้ัน  

ประเทิน มหาขันธ์ (2530,หน้า13) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการในการแปลอักษร 
หรือสัญลักษณ์ท่ีมีการจดบันทึกไว้ เมื่อผู้อ่านเปล่งเสียงตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นค าพูดถ้าไม่เข้าใจ
ค าพูดน้ันจัดว่าไม่ใช่การอ่านท่ีสมบูรณ์ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการอ่านเท่าน้ัน ลักษณะของการอ่านท่ีแท้จริง 
ได้แก่ การท าความเข้าใจ ความหมายของเรื่องท่ีอ่าน ความหมายดังกล่าวมิใช่เกิดจากตัวอักษรท่ีอ่านเท่าน้ัน 
หากข้ึนอยู่กับการกระตุ้นให้เกิดความคิดรวบยอด หรือจินตนาการของผู้อ่านเป็นส าคัญ โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน 

สรุปได้ว่า การอ่าน คือ การทักษะการสื่อสารท่ีเกิดจากกระบวนการแปลความหมายของตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิดและค าพูด ก่อให้เกิดความเข้าใจ รู้ความหมายของเรื่องท่ีอ่าน โดยมี
ลักษณะเป็นการรับแล้วถ่ายทอดโดยใช้ตัวอักษร โดยผู้เขียนท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร ผู้อ่านเป็นผู้รับสารท่ี
จะต้องเข้าใจความหมายของค า อันเป็นหัวใจของการอ่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าความคิดใหม่ท่ีได้รับการผสมผสานเข้ากับความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ความหมายของการอ่านจับใจความ  

ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ ( 2558,หน้า 23) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า 

เป็นการอ่านเพื่อค้นหาสาระส าคัญของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อ โดยในย่อหน้าหน่ึงๆ   จะมีใจความส าคัญ

เพียงใจความเดียว นอกจากน้ันเป็นพลความหรือส่วนประกอบ   การอ่านจับใจความเป็นทักษะการอ่าน     

ข้ันพื้นฐานก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่การอ่านในระดับอื่นๆ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553,หน้า 57) ได้ให้
ความหมายของ การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านเพื่อค้นหาความคิดส าคัญหรือความคิดหลัก 
ของย่อหน้า เป็นความคิดส าคัญท่ีสุด เป็นความคิดท่ีย่อหน้าท้ังย่อหน้าอธิบายหรือสนับสนุน โดยผู้เ ขียน
พยายามใช้ถ้อยค าวลีและประโยคต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นความคิดส าคัญน้ี โดยท่ัวไปผู้เขียนจะ
แสดงประเด็นความคิดส าคัญของย่อหน้าไว้ในประโยค 1 ประโยค ซึ่งเรียกว่า ประโยคใจความส าคัญ   
(topic sentence) 

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ คือ การอ่านอย่างละเอียดเพื่อมุ่งค้นหาสาระส าคัญ ความคิดส าคัญ

ของเรื่องท่ีอ่าน เพื่อให้ทราบว่าข้อความใดคือใจความหลัก ข้อความใดคือใจความรองหรือเป็นส่วนขยาย

ใจความหลัก โดยใจความหลักจะมีลักษณะเป็นประโยคความเดียวหรือความซ้อน ท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม

ใจความทั้งหมดของเรื่อง โดยใจความส าคัญอาจจะอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของแต่ละย่อหน้า  

ความส าคัญของการอ่านจับใจความ  

กองเทพ  เคลือบพนิชกุล (2542,หน้า 87) ได้สรุปความส าคัญของการอ่านจับใจความไว้ว่า        

เป็นการอ่านท่ีมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมดคือ การอ่านให้ประโยชน์แก่ตนเองท้ังใน

ด้านความรู้การศึกษาค้นคว้าความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจเป็นการช่วยพัฒนาทางบุคลิกภาพ      

และหน้าท่ีการงาน และการอ่านให้ประโยชน์แก่สังคม ท้ังความเป็นอยู่ในสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง     

กับการสืบทอดวัฒนธรรม 

ฟองจันทร์   สุขยิ่งและคณะ ( 2558,หน้า 23) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจ ดังน้ี 
1. เป็นพื้นฐานของการอ่าน สามารถน าไปต่อยอดเป็นการวิเคราะห์และการประเมินค่าเรื่องท่ีอ่าน

ได้  รักการอ่านจับใจความท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไรหรือใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร 
อย่างไรและท าไม 

2. เป็นการรับทราบข้อมูลในระยะเวลาสั้น การอ่านจับใจความเป็นการอ่านคร่าวๆ   เพื่อค้นหา
ใจความส าคัญที่สุด ผู้อ่านจึงใช้เวลาในการอ่านสั้น และรับสารได้ตรงประเด็น 

3. เป็นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านจับใจความท าให้ทราบความคิดและความรู้     
ท่ีผู้เขียนถ่ายทอดเมื่อน าสารท่ีได้มาวิเคราะห์และประเมินค่า ก็สามารถเลือกสรรสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้                                                                                                                     

สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ เป็นทักษะท่ีส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นทักษะข้ันพื้นฐานของการอ่าน
ทุกๆ ประเภท ผู้อ่านต้องทราบถึงข้อมูล เจตนา แนวคิด หรือความต้องการของผู้เขียน ท่ีต้องการสื่อความ   
ให้ผู้อื่นเข้าใจ การอ่านจับใจความจึงเป็นการอ่านเพื่อท าความเข้าใจความคิดของผู้เขียน ท้ังน้ีการอ่าน      
จับใจความจึงเป็นพื้นฐานของการอ่านในระดับต่างๆ อันจะน าไปสู่การอ่านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนท าให้การอ่านประสบผลส าเร็จต่อไป 
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ความสามารถการอ่านจับใจความ  
   จิตต์นิภา  ศรีไสย์ (2557,หน้า 119) ความสามารถในการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่าน

ข้อความท่ีมีสาระครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าน้ัน หรือในเรื่องน้ันไว้ท้ังหมด ข้อความตอนหน่ึงหรือ    

เร่ืองหน่ึงจะมีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว แต่อาจจะมีใจความรองหลายๆใจความ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้ว

สามารถบอกใจความส าคัญของเรื่องได้ ระบุใจความรองและอธิบายเน้ือหาท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสารได้ 

    สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพื้นฐาน (2557,หน้า 105) อธิบายไว้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความเป็นทักษะท่ีสามารถ

พัฒนาได้เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว การประเมินทักษะความสามารถการอ่านเพื่อการรับสารน้ัน            

ต้องพิจารณาจากความเข้าใจของเร่ืองท่ีอ่านและพิจารณาวิธีการตอบค าถามต่อไปน้ี 1) การบอกใจความ

ของเรื่องท้ังหมดได้ 2) บอกโครงสร้างของเร่ือง สามารถบอกล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองได้ 3) บอกจุดส าคัญ

ของเรื่องได้ว่ามีจุดส าคัญอะไร 4) สามารถสรุปเรื่องท่ีอ่านได้ถูกต้อง 5) สามารถอ้างอิงความรู้จากเรื่อง    

ท่ีอ่านท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอ่านได้  6) สามารถประยุกต์สิ่งท่ีอ่านกับสิ่งอื่นๆ ได้ 

สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านสามารถระบุใจความหลัก    
และใจความรองหรือใจความสนับสนุน ซึ่งสิ่งน้ีจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งท่ีผู้เขียนต้องการสื่อสาร สามารถรับรู้
และเข้าใจตัวอักษรหรือข้อความ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ผู้อ่านสามารถบอกโครงสร้างของเรื่อง 
ล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง สามารถสรุปเน้ือเรื่องท่ี อ้างอิงความรู้ท่ีได้รับจากการอ่าน และสามารถประยุกต์ 
สิ่งท่ีอ่านกับสิ่งอื่นๆได้  

 

ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R   
สุคนธ์  สินธพานนท์ (2554,หน้า 224) ได้กล่าวถึงความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R ไว้ว่า 

“เป็นวิธีสอนซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเลือกสิ่งท่ีเขาคาดว่าจะรู้เรื่องท่ีอ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีอ่านได้

อย่างรวดเร็ว จดจ าได้ดีและทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงจากการสอนแบบ SQ3R 

ของฟรานซิส พี. โรบินสัน (Francis P. Robinson) ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่าน แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ     

โดยการสอนแบบ SQ4R เป็นการอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่อง โดยการตอบค าถามท่ีก าหนดไว้ 

ประกอบด้วย Survey (S) Question (Q) Read (R) Record (R) Recite (R) Reflect (R)”  

วอลเตอร์   พอลค์ (Walter Pauk. 274) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถสรุปได้ดังน้ี 

การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R มี 6 ข้ันตอน คือ  

      1. Survey (S) อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส าคัญของเรื่อง การอ่านคร่าวๆ จะช่วยให้ผู้อ่าน

เรียบเรียงแนวคิดต่างๆ ได้  

      2. Question (Q) การต้ังค าถาม ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องท่ีอ่าน แล้วระลึกถึง

ความรู้เดิมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองได้เร็วข้ึน  
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      3. Read (R) เป็นข้ันของการอ่านข้อความในบทหรือตอนน้ันๆ อย่างละเอียด ซึ่งในข้ันตอนน้ี

เป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรืออ่านเพื่อจับประเด็นส าคัญๆ ของเรื่อง 

      4. Record (R)  เป็นข้ันของการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการอ่านในข้ันตอนท่ี 3 โดยมุ่ง

จดบันทึกส่วนท่ีส าคัญและสิ่งท่ีจ าเป็น ซึ่งต้องใช้ข้อความอย่างรัดกุม 

      5. Recite (R)  ข้ันเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ภาษาของตนเอง หากยังไม่แน่ใจในบทใด

ตอนใดหรือเน้ือหาใดให้ย้อนกลับไปอ่านซ้ าใหม่ 

      6. Reflect (R)  ข้ันวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านท่ีได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น ในประเด็น  

อาจมีความคิดเห็นสอดคล้องหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้อง บางครั้งอาจขยายความสิ่ง ท่ีได้อ่าน              

โดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

สรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีปรับปรุงมาจากการสอนแบบ SQ3R          

ของฟรานซิส พี. โรบินสัน (Francis P. Robinson) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการอ่าน และวิธีการสอนแบบ 

SQ4R เป็นวิธีสอนท่ีมีการล าดับข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

1) Survey (S) การอ่านแบบคร่าวๆเพื่อส ารวจ 2) Question (Q) การต้ังค าถามเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีอ่าน        

3) Read (R) การอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาค าตอบ 4) Record (R) การทบทวนเพื่อเขียนสิ่งท่ีจะอ่าน 5) 

Recite (R) การเขียนสรุปใจความส าคัญด้วยภาษาตนเอง 6) Reflect (R) เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ี

อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น โดยการเช่ือมโยงความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง        
 

ความหมายของการสอนแบบปกติ  

นภาพร   สมบูรณ์สุข (2548,หน้า 8)  ได้กล่าวถึงความหมายของวิธีการสอนแบบปกติไว้ว่า       

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะหรือแจ้งจุดประสงค์ตามหลักสูตรซึ่งมีการสอน 

3 ข้ันคือข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและข้ันสรุป ซึ่งในแต่ละข้ันตอนน้ัน 

ครูผู้สอนอาจจะด าเนินกิจกรรมต่างๆกันไปตามเน้ือหาหรือวิชาท่ีสอนและตามสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

แต่ก็น าไปสู่ผลของหลักสูตรและพัฒนาให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียนภายใต้ความมุ่งหมายเดียวกัน 

กรมวิชาการ (2546:หน้า2)  ได้กล่าวถึงข้ันตอนการสอนแบบปกติซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. ข้ันน า เ ข้าสู่บทเรียน เป็นข้ันเตรียมผู้ เ รี ยนให้พร้อมท่ีจะเรียน โดยครูกระ ตุ้น                   

ให้เกิดความสนใจด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การทายปัญหา ซักถาม ทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา ฯลฯ 
2. ข้ันสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการ

ต่างๆ เช่น ผู้เสนอบทเรียนใหม่ด้วยการสนทนาซักถาม แล้วให้นักเรียนศึกษาในบทเรียนหรือหนังสือ       
เสริมบทเรียน  กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ก าหนดในแผนการสอน 
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3. ข้ันสรุป เป็นการสรุปเน้ือหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรียน โดยครูเลือกใช้
กิจกรรมสรุปในลักษณะต่างๆ เช่น ให้นักเรียนรายงานผลการทดลองหน้าช้ันเรียน ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายผล การทดลองร่วมกัน การสังเกตและการตอบค าถาม การให้ นักเรียนท าแบบฝึกหัด                 
เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 

สรุปได้ว่า การสอนแบบปกติ คือ การสอนท่ีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันน า เป็นการน าเข้าสู่เน้ือหาในบทเรียน 
กิจกรรมท่ีใช้อาจเป็นการต้ังค าถาม ตอบค าถาม เล่นเกมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ข้ันท่ี 2 คือ ข้ันสอน
หรือข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหา สาระเป็นหลัก ข้ันท่ี 3 คือ ข้ันสรุป 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน  

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

กานต์ธิดา แก้วกาม (2557,หน้า 43) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับ วิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 

SQ4R สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ฐิติกมณฑ์ จันทโกศล และคณะ (2556,หน้า 180)  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน     

จับใจความ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ SQ4R กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนมัศน์ กลุ่มสาระ     

การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

1. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียน  
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 จากน้ันตรวจแบบทดสอบแล้วบันทึกผลคะแนน 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/5  และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 
จากน้ันผู้วิจัยเก็บข้อมูลการท ากิจกรรมการเรียนการสอน และบันทึกผล 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
จากน้ันตรวจแบบทดสอบแล้วบันทึกผลคะแนน 

4. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน   
ไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           1. ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี ก าหนดจุดประสงค์ และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบ SQ4R จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 

จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง จากน้ันน าไปเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา ซึ่งทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ จากน้ันสุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อน าไปใช้

กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

          2. ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎี ก าหนดจุดประสงค์ และสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน   

จับใจความจ านวน 60 ข้อ แบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก มีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว เป็นแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC)  

          3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดลอง ใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
          4.  ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยก าหนดคะแนนค าตอบท่ีถูกต้อง
เป็น 1 คะแนน ส่วนค าตอบท่ีไม่ถูกต้องเป็น 0  
          5.  น าคะแนนท่ีได้จากการทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยทดสอบโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach  ซึ่งค านวณด้วยโปรแกรม SPSS กัลยา (2561,หน้า 42) เท่ากับ 
.89 และสรุปผลแบบทดสอบใช้ได้จ านวน 46 ข้อ จาก 60 ข้อ 

6.  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ มาคัดเลือกจาก 46 ข้อ ให้เหลือ 
30 ข้อ และจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ชุด และน าแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนรู้       

ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
        2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยการสอน
แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง N     n �̅�  (S.D.) df t Sig. 
การสอนแบบ 
SQ4R 

40 30 27.42 2.60 78  
8.49** 
 
 

 
.00** 

การสอนแบบ
ปกติ 

40 30 22.32 2.77 77.62  

 *p < .05 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        

ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R  

วิธีการสอน
แบบ SQ4R 

N        n  �̅�  (S.D.) df t Sig. 

ก่อนเรียน 40 30 12.68 3.20       
39 

    
25.66 

             
.00** 

หลังเรียน 40 30 27.43 2.59 

*p < .05 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนด 

ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ 

การสอน 
แบบปกติ 

N n �̅�  (S.D.) df t Sig. 

ก่อนเรียน 40 30 11.72 4.40  
39 

 

  
 13.85 

 
 
หลังเรียน 

 
40 

 
30 

 
22.32 

 
2.78 

.00** 

*p < .05 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนด 
 

อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบจาการวิจัยครั้งน้ี ดังต่อไปน้ี 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการเรียนรู้      

ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นวิธีท่ีมีข้ันตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน มีการล าดับข้ันในการเรียนรู้ ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ   

การอ่าน ท้ังยังรู้ข้ันตอนท่ีจะท าให้การอ่านประสบผลส าเร็จ โดยเรียนรู้ว่าข้ันตอนเริ่มต้นเร่ิมจากการส ารวจ

ค าเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย การอ่านเน้ือเรื่องอย่างๆคร่าวๆ จนอ่านอย่าง รอบคอบเพื่อค้นหาใจความส าคัญ

ของเรื่องท่ีอ่าน และสามารถต้ังค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน การต้ังค าถามและค้นหาค าตอบท่ีตนเองต้ังไว้น้ัน   

เป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนจดจ าค าตอบน้ันได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีการทบทวนเน้ือหา การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เน้ือเรื่องเพื่อเรียบเรียงส านวนภาษาท่ีเป็นของตนเองแล้วบันทึกลงในเอกสารข้ันตอนตามท่ีได้

จัดเตรียมไว้ กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นวิธีการท่ีสามารถยกระดับความสามารถในการอ่านจับใจความ

ได้เป็นอย่างดี ดังท่ี นพดล จันทร์เพ็ญ (2539,หน้า 87) ได้กล่าวไว้ว่าหลักของการอ่านจับใจความจะต้อง  

อ่านผ่านๆ เพื่อให้รู้เห็นว่าเป็นจุดส าคัญของเรื่อง แล้วค่อยอ่านโดยละเอียด เพื่อท าความเข้าใจให้ชัดเจน       

และอ่านซ้ าเฉพาะตอนท่ีไม่เข้าใจเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบางแห่งให้แน่นอน มีการทดสอบตอบค าถาม

สั้นๆ  และเรียบเรียงใจความส าคัญด้วยภาษาของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการเรียนรู้ ข้ันตอนการเรียนรู้   

ท่ีชัดเจนย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนข้ันสูงสุด การน าวิธีการสอนแบบ SQ4R มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กานต์ธิดา แก้วกาม (2556,หน้า 43)  พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี .05              

และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05   

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีข้ันตอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้สืบค้น
วิธีการต่างๆด้วยตนเอง ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน การเรียนรู้ท่ียังไม่ได้ศึกษา ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  
จึงเป็นเรื่องใหม่ท่ีต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจค่อนข้างนาน ท้ังยังไม่รู้ ข้ันตอนการท าความเข้าใจ         
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ให้เกิดความกระจ่างแจ้ง และยังเป็นเน้ือหาใหม่ท่ียังไม่ได้ศึกษาหรือมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อย ย่อมส่งผลให้
กระบวนการคิด กระบวนการอ่านยังไม่เป็นระบบ คะแนนการทดสอบก่อนเรียนจึงมีค่าคะแนนน้อยกว่า    
หลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีข้ันตอน
ในการจัดการเรียนรู้ 6 ข้ันตอน ดังท่ีวอลเตอร์   พอลค์ (Walter Pauk,หน้า 274) ได้กล่าวถึงวิธีการสอน
แบบ SQ4R สามารถสรุปได้ดังน้ี “การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R มี 6 ข้ันตอน คือ       
1. Survey (S) อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาจุดส าคัญของเรื่อง การอ่านคร่าวๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียง
แนวคิดต่างๆ ได้  2. Question (Q) การต้ังค าถาม จะท าให้ผู้อ่านมีความสนใจ แล้วระลึกถึงความรู้เดิมท่ีมี
อยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้เร็ว 3. Read (R) การอ่านข้อความในบทหรือตอนน้ันๆ 
อย่างละเอียด ในข้ันน้ีจะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็นส าคัญๆ 4. Record (R) จดบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีได้อ่านจากข้ันตอนท่ี 3 โดยมุ่งจดบันทึก ในส่วนท่ีส าคัญและสิ่งท่ีจ าเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุม 
5. Recite (R)  เขียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ภาษาของตนเอง หากยังไม่แน่ ใจในบทใดหรือตอนใด         
ให้กลับไปอ่านซ้ า ใหม่  6. Reflect (R)  วิเคราะห์  วิจารณ์  บทอ่านท่ีได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น             
โดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ด้วยข้ันตอนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
มีการทบทวน ท าซ้ าจนเกิดความเข้าใจจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเรียน           
ซึ่งสอดคล้องกับฐิติกมณฑ์ จันทโกศล และคณะ (2556,หน้า 180)  พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถ  
ในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดับ .01    

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ด้วยการสอน  

แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การอ่านจับใจความเป็นการอ่าน

ข้ันพื้นฐานของการอ่านอย่างอื่น หากสามารถอ่านจับใจความสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ การอ่านประเภท

อื่นๆย่อมกระท าได้เป็นอย่างดี การสอนแบบปกติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีนักเรียนคุ้นชิน   

กับการสอนน้ี จึงท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเสมอเสมอปลาย คะแนนการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน    

จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3  

ท่ีได้ก าหนดไว้ ดังท่ี กรมวิชาการ (2546,หน้า 2)  ได้กล่าวถึงข้ันตอนการสอนแบบปกติซึ่งมีข้ันตอน คือ     

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน เป็นข้ันเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนโดยครูกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วยกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การทายปัญหา ซักถาม จากน้ันคือข้ันสอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้ันต่างๆในการสอนแบบปกติสามารถใช้ในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้ได้ทุกเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ ไม่เฉพาะเจาะจงใช้กับการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึง      

การสอนอ่านจับใจความจึงสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ในระดับหน่ึง ซึ่งการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรม    

การเรียนการสอนแบบปกติย่อมมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียน 
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 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า การน าวิธีการสอนแบบ SQ4R มาใช้ในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ สามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรื่อง

การอ่านจับใจความในระดับท่ีสูงข้ึน มีความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน มีการฝึกฝน การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน

ของการเรียนรู้มีการย้อนกลับไปทบทวนในข้ันตอนต่างๆ จนท าให้เกิดทักษะกระบวนการอ่านจับใจความ    

ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพราะการอ่านจับใจความเป็นพื้นฐานของการอ่านประเภทอื่นๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ ผลท่ีได้สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน 
จับใจความของนักเรียนได้จริง  ดังน้ัน  ในระดับช้ันเรียนอื่นๆสามารถน ารูปแบบของการจัดการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน หรือสามารถสร้างงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอ่านในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านต่อไป 
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R       
กับการสอนแบบอ่ืนๆ ได้แก่ วิธีสอนแบบผังมโนทัศน์ วิธีสอนแบบอุปนัย 
 3. ควรน าผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่าน
ประเภทอื่นๆ ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเอาเร่ือง 
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