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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 
(2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน          
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน    
40 คน เปน็กลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R (2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยวิธีการสอนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
การทดสอบค่า t-test แบบ Independent Samples และ แบบ Dependent Samples  
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด     
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด     
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
  3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด     
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ :  ได้แก่ (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ (2) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 
SQ4R (3) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 
 

Abstract 

 The purpose of this research is (1) to compare the reading ability, comprehension of 
the importance of mathayom suksa 3 students during learning management by using the 
SQ4 R teaching method and Traditional teaching methods. (2 ) compare Reading ability 
comprehend the importance of Mathayom Suksa 3  students by using SQ4 R teaching 
methods before and after learning. (3) to compare the ability of Reading comprehension of 
the importance of mathayom suksa 3 students by the Traditional teaching methods Between 
before and after learning. The sample group used in this research was the 3rd year students 
of Rittiya Wannalai II School, 2nd semester, academic year 2018, number 2 in the classroom, 
which were 40 students in the 3rd / 2nd year of study. And 40 students in Mathayom 3/3, 
who are the control group The tools used to collect data are (1) Plan to learn about reading 
comprehension, importance. Grade 3 by SQ4R teaching method (2) Plan to learn about 
reading comprehension. Grade 3 by Traditional teaching methods (3) Test of reading ability, 
comprehension, importance Of Mathayom Suksa 3 students. Statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation. And testing the t-test values for Independent Samples and 
Dependent Samples. The results of research. 
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  1 .  compare the reading ability, comprehension of the importance of mathayom 
suksa 3 students have been learning by teaching method SQ4R an average score higher than 
the traditional methods of teaching. A statistically significant at the .05 level.  
  2 .  compare Reading ability to comprehend the importance of mathayom suksa 3 
students have been learning by teaching method SQ4R an average rating after learning higher 
than before. study Statistically significant at the .05 level.  
  3 .  compare Reading ability to comprehend the importance of mathayom suksa 3 
students have been learning how traditional instruction. The average score was higher than 
the previous classes. A statistically significant at the .05 level.  
 
Key words: (1) the ability of reading comprehension (2) learning by teaching method SQ4R 
(3) learning by teaching method. Normal 
 
บทน า 

การอ่านเป็นทักษะจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และการพัฒนาชีวิต กล่าวคือ การอ่าน
นอกจากจะท าให้เกิดความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว การอ่านยังส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อีกด้วยการอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ การอ่านถือเป็นทักษะในการรับสารท่ีส าคัญ
ยิ่งท่ีผู้เรียนจะต้องใช้อยู่เสมอและจะต้องพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

การอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะการอ่านข้ันสูงท่ีต้องใช้ปัญญาและเหตุผลในการอ่าน เพื่อท า
ความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านอย่างถูกต้อง การอ่านจับใจความจึงเป็นกระบวนการอ่านท่ีสัมพันธ์กับความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องการพิจารณาเหตุและผล เป็นข้อมูลเบื้องต้น และมีการใช้เหตุผลท่ีดี      
การพิจารณาประเด็นหรือค าอธิบายจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถให้การสนับสนุนและโต้แย้ง เพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจว่า อะไรควรเชื่อหรือไม่เชื่อ อะไรควรท าหรือไม่ควรท า การอ่านจับใจความส าคัญจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตตของชาติ การเรียนของนักเรียนจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ระบุว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์    
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้
หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ดังนั้น ผู้เรียนจึงสมควรฝึกฝนให้เกิดทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 จึงได้จัดการเรียนการสอนตอบสนองตามหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความอยู่ในเกณฑ์ผ่านข้ันต่ า  
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ซึ่งสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีได้จากการสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1    
ปีการศึกษา 2560 ตามสาระที่ 1 การอ่านมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งชี้วัดคุณภาพ
ทางการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากปัจจัย   
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญจึงเป็นปัญหาท่ีครูผู้ สอนควรต้อง
แก้ไข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษากลวิธีในการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญได้อย่าง
เข้าใจและถูกต้อง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความส าคัญและการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ภาษาไทยพบว่า งานวิจัยการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญด้วยวิธีการ SQ4R ส่วน
ใหญ่ใช้การจัดการเรียนรู้ในลักษณะท่ีเป็นการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ซึ่งผลของการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การสอนโดยวิธีแบบ SQ4R นี้สามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญสูงข้ึน ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยในเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญประสบความส าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึนได้ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงสนใจท่ีจะใช้        
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ
ส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน อันจะ
ก่อให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยวิธีการสอนแบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
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  1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้    
โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 
  2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้   
โดยวิธีการสแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้   
โดยวิธีการสแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 367 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยน าคะแนนท่ีได้จากการวัดผลการสอบปลายภาค 

วิชาภาษาไทย 31 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท้ังหมด 9 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANNOVA 

แล้วคัดเลือกห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นน ามาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับสลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งเมื่อ        

จับสลากแล้วได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการ

สอนแบบ SQ4R และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดย

วิธีการสอนแบบปกติ  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน ประกอบด้วย 
  1.1 การสอนแบบ SQ4R 
  1.2 การสอนแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
 

 ขอบเขตของเน้ือหา 

 เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งก าหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ    
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การเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน การอ่านจับใจความส าคัญจากข่าว การอ่าน

จับใจความส าคัญจากบทความ และการอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 

 

 ระยะเวลาในการทดลอง  

 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้การทดลอง 8 ชั่วโมง คือ  

กลุ่มทดลองใช้เวลา 8 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุมใช้เวลา 8 ชั่วโมง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญดีข้ึน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี การสอน

แบบ SQ4R 

 2. ได้แนวทางในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปประยุกต์ใช้ใน           

การจัดการเรียนการสอนกับเรื่องอื่นต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกตินี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

  ความสามารถในการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส าราญ 

(2547, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญไว้ว่า การจับใจความส าคัญ หมายถึง      

การจับประเด็นหลักหรือสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่าน ว่าผู้เขียนต้องการส่งสารหรือให้ข้อคิดเห็นอะไรเป็น

ส าคัญ การอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นการอ่านเบื้องต้น ได้แก่ การอ่านแบบคร่าว ๆ

เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นโดยรวมของเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และการอ่าน

ข้ันสูง ได้แก่ การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ การอ่านท้ัง 2 ระดับนี้ เบื้องต้น

ผู้อ่านต้องอ่านจับใจความของเรื่องให้ได้ก่อน ว่าเรื่องนั้นนั้นผู้เขียนประสงค์จะเสนอสารหรือความคิดเห็น

ประการใด ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านเพื่อ      

การวิพากษ์วิจารณ์นั้น ผู้อ่านต้องจับใจความส าคัญของเรื่องทุกย่อหน้าและท าความเข้าใจเนื้อหาท้ังหมดให้

ได้ก่อน จึงจะสามารถวิเคราะห์ ตีความ และวิพากษ์วิจารณ์รายละเอียดต่อไปได้ 

 หลักและวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ สิริวรรณ นันทจันทูล และธันวพร เสรีชัยกุล (2554 , หน้า 

136 - 138) กล่าวว่าถึง หลักการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ ดังนี้  
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  1. เริ่มต้นด้วยการอ่านเรื่องท่ีจะช่วยสื่อให้เห็นจุดส าคัญของเรื่อง อ่านย่อหน้าแรก ซึ่งเป็นส่วนน า

เร่ืองท่ีจะสื่อให้เห็นว่า เรื่องท่ีอ่านนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร จากนั้นอ่านย่อหน้าสุดท้ายของเรื่อง เพื่อให้ทราบ

ว่า บทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไร จะท าให้เข้าใจว่าเรื่องท่ีอ่านนั้นผู้เขียนมุ่งแสดงแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับอะไร 

  2. อ่านเรื่องท้ังหมดต้ังแต่ต้นจนจบ เพื่อท าความเข้าใจกับเนื้อหาของเรื่องท้ังหมด ว่าเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับอะไร หรือใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม โดยให้สังเกตล าดับความสัมพันธ์ของ

เนื้อหาท่ีท าให้เรื่องด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายส าคัญของเรื่องร่วมไปด้วย 

  3. พิจารณาเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า เพื่อหาใจความส าคัญหรือใจความหลัก และหาใจความรอง    

หรือเนื้อหาส่วนท่ีเป็นรายละเอียดสนับสนุนใจความส าคัญให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ใจความส าคัญส่วนมากจะมี

ลักษณะเป็นประโยค ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ ส่วนใหญ่ประโยคใจความส าคัญ

มักจะอยู่ตอนต้นย่อหน้ามากท่ีสุด เพราะผู้เขียนมักบอกประเด็นส าคัญไว้ก่อน แล้วจึงขยายรายละเอียดให้

ชัดเจน รองลงมาคือประโยคใจความส าคัญที่อยู่ตอนท้ายย่อหน้า โดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็น

ย่อยก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยคท่ีเป็นประเด็นไว้ภายหลัง นอกจากนี้ประโยคใจความส าคัญอาจอยู่

ตอนกลางย่อหน้า หรืออาจเป็นย่อหน้าท่ีไม่มีประโยคใจความส าคัญปรากฏชัดเจน ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุป

ออกมาเองเมื่อได้ใจความส าคัญแล้ว 

  4. น าใจความส าคัญของเร่ืองท่ีรวบรวมได้ มาเรียบเรียงใหม่ให้เนื้อหามีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 

โดยเลือกใช้ค าสันธานเชื่อมให้เหมาะสมกับเนื้อหา จนได้ใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านอย่างครบถ้วน 

  5. อ่านทบทวนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงข้ึนใหม่นั้น ว่ามีใจความส าคัญครบถ้วนหรือไม่ จากนั้นพิจารณา

เนื้อหาโดยรวมท้ังหมด รวมท้ังภาษาท่ีใช้ให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

  ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R สมัย ลาสุวรรณ (2559, หน้า 17) กล่าวว่า วิธีสอนแบบ 

SQ4R เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้ันตอนกระบวนการท่ีชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน

เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ สามารถค้นหาความรู้ เก็บใจความส าคัญ เชื่อมโยงสิ่งท่ีส าคัญ น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบ SQ4R สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554 , หน้า 225 – 226) 

กล่าวว่าวิธีสอนแบบ SQ4R มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 6 ข้ันดังนี้ 

  1. Survey – S คือ การส ารวจ เพื่อให้เห็นภาพกล้องกว้าง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ เพื่อดูขอบเขตของ

เนื้อหาของข้อเขียนนั้นอย่างเข้าคร่าว ๆ 

  2. Question – Q คือ การต้ังค าถาม เกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน การต้ังค าถามในขณะท่ีอ่านจะช่วยให้

เราต้ังใจและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่าน 

  3. Read – R คือ การอ่านเพื่อค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามท่ีต้ังไว้ ค าท่ีพิมพ์ด้วยลักษณะท่ีต่างไป   

จากปกติ และภาพประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องเมื่อพบค าตอบท่ีต้องการควรท าเครื่องหมายไว้
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เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย ๆ แล้วเขียนค าส าคัญไว้ในท่ีว่างด้านข้าง หรือขอบของหนังสือ แต่ยังไม่ต้องบันทึก

ข้อความที่ได้จากการอ่าน เพราะต้องอ่านข้อเขียนนั้นซ้ าอีก ถ้ายังมีปัญหายังไม่เข้าใจดีพอ 

  4. Record – R คือ การทบทวน อ่านซ้ าอย่างรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลท่ีได้อ่านจากข้ันตอน

ท่ี 3 บันทึกเฉพาะส่วนท่ีส าคัญ และจ าเป็นเป็น การบันทึกย่อ ย่อตามความเข้าใจของผู้อ่าน 

  5. Recite – R คือ การเขียนสรุปใจความส าคัญ ด้วยภาษาของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอน

ใดตอนหนึ่งให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 

  6. Reflect – R คือ การวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน แล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นท่ี

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนับสนุน อาจจะท าได้โดยการเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องท่ีอ่านกับ

ความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

   ความหมายของวิธีการสอนแบบปกติ สง่า วงค์ไชย (2555, หน้า 54) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ 

หมายถึง การสอนโดยใช้กิจกรรมแบบปกติ เป็นวิธีสอนท่ีประกอบด้วย การบรรยายประกอบเอกสารท่ีครู

จัดเตรียมข้ึน อาจจะน าสื่อท่ีเป็นรูปภาพ สิ่งพิมพ์ หรือวีดิทัศน์ ช่วยในการบรรยาย 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ  กานต์ธิดา แก้วกาม (2556, หน้า 53)     

กล่าวว่า วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีท้ังการบรรยาย อภิปรายซักถาม      

และการใช้สื่อประกอบการสอน ซึ่งสามารถสังเคราะห์ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติได้ ดังนี้ 

  1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและความสนใจในการเรียน ด้วยการ

สนทนา ซักถาม เกม รูปภาพ เพลง หรือนิทาน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2. ข้ันสอน ครูเสนอเนื้อหาให้นักเรียน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา ซักถาม โดยมีสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หนังสือแบบเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

  3. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา ด้วยการซักถาม หรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน  

   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เมขลา ลือโสภา และคณะ (2555, หน้า 107 – 108) ได้ศึกษาการพัฒนาการ

อ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1                

ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80 6.75/87.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 ท่ีต้ังไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอน     

แบบ SQ4R กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วย

การจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มข้ึน 0.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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.01 4) ความพึงพอใจขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความ

ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง วัดผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ( randomized control group pretest 

posttest design) มีวิธีการด าเนินการทดลอง ดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 367 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยน าคะแนนท่ีได้จากการวัดผลการสอบปลายภาค 

วิชาภาษาไทย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท้ังหมด 9 ห้องเรียน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANNOVA 

แล้วคัดเลือกห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นน ามาสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับสลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 1 ห้องเรียน เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งเมื่อ        

จับสลากแล้วได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการสอนโดยวิธี     

การสอนแบบ SQ4R และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอน

โดยวิธีการสอนแบบปกติ  

  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการ

สอนแบบ SQ4R จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง โดยศึกษาข้ันตอนการสอนแบบ SQ4R 

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) Survey – S คือ การส ารวจ 2) Question – Q คือ 

การต้ังค าถาม 3) Read – R คือ การอ่านเพื่อค้นหาค าตอบ 4) Record – R คือ การทบทวน 5) Recite – R 

คือ การเขียนสรุปใจความส าคัญ ด้วยภาษาของตนเอง 6) Reflect – R คือ การวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน  

 2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการ

สอนแบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง โดยศึกษาข้ันตอนการสอนแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันน า 2) ข้ันสอน 3) ข้ันสรุป  

 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน  
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  4. น าแผนการจัดการเรียนรู้และบบทดสอบ และตารางตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้องโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่า

ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมี

ค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.05 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

 4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถท่ีคัดเลือกแล้ว จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้ ( try out)           

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลอง 

 5. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่า

อ านาจจ าแนก (r) จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 

และค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป 

 วิธีการทดลอง 

 1. ทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับ           

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2. ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยตนเอง ใช้เนื้อหาเดียวกันและมี

ระยะเวลาเท่ากัน ดังนี้ 

  2.1 กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      

ปีท่ี 3/2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จ านวน 40 คน      

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 8 ชั่วโมง 

  2.2 กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        

ปีท่ี 3/3 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จ านวน 40 คน      

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน 8 ชั่วโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยทดสอบนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบ           

วัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน าผลการสอบ

มาบันทึกไว้เป็นคะแนนหลังเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิจัย 

 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 



11 
 

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ระหว่างการจัด  
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

กลุ่ม N �̅� S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง (SQ4R)  40 24.87 2.34 
8.90 *.000 

กลุ่มควบคุม (ปกติ) 40 20.56 3.47 

*p < .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4.1 ปรากฏว่ากลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

วิธีการสอนแบบ SQ4R มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.34 ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 18.97 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 3.47 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด    
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ โดยวิธีการสอน
แบบ SQ4R ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

กลุ่มทดลอง (SQ4R) N �̅� S.D. t sig 

ก่อนเรียน 40 16.42 3.73 
20.16 *.000 

หลังเรียน 40 24.87 2.34 

*p < .05 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4.2 ปรากฏว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบ SQ4R มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ท่ี 24.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.34 สูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 16.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 3.73 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด    

การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ท่ีได้รับการจัด     
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มควบคุม (ปกติ) N �̅� S.D. t sig 

ก่อนเรียน 40 14.00 3.11 
18.01 *.000 

หลังเรียน 40 18.97 3.47 

*p < .05 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3 ปรากฏว่า กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ท่ี 18.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 3.47สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 3.47 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด    

การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R        
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความท่ีมีข้ันตอน ซึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละข้ัน โดยเริ่มจาก 
1) Survey (S) ให้นักเรียนอ่านบทอ่านแบบส ารวจ เพื่อหาจุดส าคัญของเรื่อง ใช้เวลาสั้นๆ ในการอ่าน เช่น 
ส ารวจชื่อเรื่อง หัวข้อส าคัญ ลักษณะตัวอักษรท่ีแตกต่างกัน 2) Question (Q) การต้ังค าถาม เพื่อให้นักเรียน
เกิดความอยากรู้ อยากเห็น ในเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน ค าถามจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีอ่าน ค าถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่านและครอบคลุมใจความส าคัญของเรื่องนั้น เช่น ค าถามว่า ใคร 
อะไร ท าไม อย่างไร สิ่งใด ตอนไหน เมื่อไร ฯลฯ 3) Read (R) การอ่านอย่างละเอียด ทุกย่อหน้าต้ังแต่ต้นจน
จบบทอ่าน และเป็นการค้นหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีต้ังไว้ เป็นการอ่านเพื่อจับใจความและจับประเด็น
ส าคัญ ในขณะท่ีก าลังอ่านอยู่แล้วเกิดค าถามข้ึนอีก ให้นักเรียนสามารถเขียนค าถามเพิ่มไว้ แล้วต้ังใจอ่าน
ต่อไป จนกว่าจะได้รับค าตอบท่ีต้องการ 4) Record (R) ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูล ต่าง ๆ ท่ีได้อ่าน โดยมุ่ง
จดบันทึกในส่วนท่ีส าคัญ และสิ่งท่ีจ าเป็นเขียนอย่างย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน 5) Recite (R) นักเรียน
เขียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ความเข้าใจของตนเองและใช้ภาษาของตนเองในสรุปใจความส าคัญ         
จากบทอ่าน ถ้ายังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือไม่ ให้นักเรียนสามารถกลับไปอ่านบทอ่าซ้ าอีกครั้ง 6. Reflect (R) 
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน ซึ่งนักเรียนอาจมีความคิดเห็นโต้แย้ง 
หรือเห็นด้วยกับบทอ่านก็ได้ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ  

  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนดังกล่าว พบว่าความสามารถในการอ่าน       
จับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R      
สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส า คัญได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบปกติ                
เนื่องการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R มีข้ันตอนการต้ังค าถาม (Question - Q) เพื่อให้นักเรียน
ต้องการอายากค้นหาค าตอบท่ีเป็นใจความส าคัญของสิ่งท่ีอ่าน และข้ันตอนการ (Reflect - R) ให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นของตนเอง วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน ซึ่งนักเรียนอาจมีความคิดเห็นโต้แย้ง หรือเห็น
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ด้วยกับบทอ่านก็ได้ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ มีส่วนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจ าใจความส าคัญ
ของสิ่งท่ีอ่านได้คงทนมากข้ึน  

  วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพในการอ่าน เพราะเป็นวิธีการอ่านท่ีมีข้ันตอนชัดเจน โดยเริ่มจากส ารวจบทอ่านอย่างคร่าว ๆ 
เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อย่อย ๆ จากนั้นต้ังค าถามกับสิ่งท่ีอ่านเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน แล้วอ่านอย่าง
ละเอียดต้ังแต่ต้นจนจบ เพื่อท าความเข้าใจกับเร่ืองท่ีอ่าน และท าการจดบันทึกสาระส าคัญท่ีได้จากการอ่าน 
จนไปถึงการสรุปสิ่งท่ีได้จากการอ่านด้วยภาษาของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของของ ธิดา บู่สามสาย 
(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ิน
จังหวัดกาญจนบุรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านจับใจความด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5    
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพิบูลย์ ตัญญบุตร (2557) ได้ศึกษา    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนเร่ืองการพัฒนาการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  

 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด   
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน ามาสอนนักเรียนในเรื่องการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิธี        
การสอนท่ีมีข้ันตอนชัดเจน แต่ละข้ันตอนสมารถน าไปใช้ในการสอนนักเรียนได้อย่างเข้าใจ คือ มีการกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกต้ังค าถาม และค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง สามารถอ่านทบทวน
และสรุปสาระส าคัญ ใจความส าคัญ หรือแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง และยังช่วยให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความคิดเดิมของตนเองให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าประโยชน์ท่ีได้จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 นอกจากนี้ วิธีการสอนแบบ SQ4R ยังเป็นวิธีการสอนท่ีช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ซึ่งท าให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน วิชาภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2551) และยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างถูกต้อง 
ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านสารต่าง ๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการสังเกตองค์ประกอบในสิ่งท่ีอ่าน ล าดับ
เหตุการณ์หรือเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง จึงท าให้สามารถจับใจความส าคัญจากสิ่งท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ SQ4R ว่า เป็นการอ่าน
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อย่างคร่าว ๆ ให้ได้ค าตอบดังท่ีต้ังไว้ ลักษณะการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง และความช านาญ
จะข้ึนอยู่กับการฝึกฝนและความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความรู้เดิมของผู้เรียน     
หรือจะต้องมีการปูพื้นฐานเดิมให้กับผู้ เรียนก่อนท่ีจะถึงบทเรียนและผู้สอนจะต้องค านึงด้วยว่าการอ่านเป็น
การอ่านเพื่อเนื้อหาสาระ มิใช่สนใจท่ีตัวภาษา และ พิบูลย์ ตัญญบุตร (2557) กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ 
SQ4R   ว่า วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านอย่างมีข้ันตอน เป็นวิธีการสอนอ่านอย่างคร่าว ๆ โดยใช้
ค าถามเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายการอ่าน ลักษณะการสอนจะเป็นลักษณะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
เพราะในข้ันของการอ่านแบบ SQ4R จะประกอบไปด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน            
เป็นการอ่านเพื่อเนื้อหาสาระ มิใช่สนใจท่ีตัวภาษา ผู้สอนจึงต้องตระหนักถึงความรู้เดิมของผู้เรียนด้วย  

 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัด    
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไว้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การตอบค าถาม ใช้หนังสือเรียนประกอบ    
การเรียนการสอน และผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการวิจัยนี้ ซึ่ งมีข้ันตอนในการสอน ดังนี้ 1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน   
ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยการต้ังค าถาม สนทนา เกม รูปภาพ และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้    
2) ข้ันสอน ครูบรรยายเนื้อหาให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ตอบค าถาม โดยมีสื่อการสอน เช่น ใบความรู้      
ใบงาน หนังสือแบบเรียน รูปภาพ และนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหา ความรู้ท่ีได้จากการเรียนการสอน 4) ข้ันวัดและประเมินผล ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล      
การจัดการเรียนรู้ โดยการตรวจแบบฝึกหัด ตรวจแบบทดสอบ สรุปความรู้ที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กานต์ธิดา แก้วกาม (2556) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติประกอบด้วย ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมความสนใจในเนื้อหา ข้ันสอนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การสาธิต การทดลอง เป็นต้น และข้ันสรุปเป็นข้ันท่ีผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันสรุป
เนื้อหา และอนุชา แข่งขัน (2558) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบปกติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน เน้นการถ่ายทอดความรู้แบบบรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ศึกษาค้นคว้า และการแสดงตามบทบาท  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ครูผู้สอนควรน าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท้ังนี้เพราะการจัด      
การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญให้สูงข้ึนได้ 

 1.2 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ท้ังการใช้
ความคิด แสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นการอ่านและการเรียนรู้ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 

 1.3 เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในบางกรณีครูผู้สอนควร
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของระดับความสามารถของนักเรียน แต่ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะท าให้
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นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ควรเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด      
ความเข้าใจของตนเองอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดเป็นทักษะและความสามารถของนักเรียนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R .ในการสอนอ่าน            

จับใจความส าคัญกับตัวแปรอื่น เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน        
จับใจความส าคัญโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นต้น 

  2.2 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการอ่านอื่น ๆ เช่น      
การอ่านตีความและประเมินค่า การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น เป็นต้น เนื่องจากเป็น    
การอ่านท่ีอาจจะสามารถใช้ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านดังกล่าวได้ 
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