
การเปรียบเทียบความสามารถ 

ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่าง 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกต ิ

A Comparison of Reading Comprehension Ability For Prathom Suksa 

Two at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School 

between learning the group SQ4R Method and Traditional Method 

ฐานมาศ มงคล1* และ นพคุณ คุณาชีวะ2 

1สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

* ผู้รับผิดชอบบทความ 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธี 

การสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอน

แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวนสองห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 จำนวน 30 คน

เลือกเป็นกลุ่มทดลอง โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 จำนวน 

30 คน เลือกเป็นกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R จำนวน 6 แผน 6 

ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 6 แผน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนี

ความสอดคล้อง IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน 

จับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ชุดละจำนวน 30 ข้อ มีค่า

ดัชนีความสอดคล้อง 1.00 มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 

0.20 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.47 เป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

สถิติ คือ t-test Independent/dependent ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ 
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ระหว่างวิธีการสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ และการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังเรียนซ่ึงผ่าน 

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) 

ค ่ า เบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน  (SD)  และการทดสอบค ่ า  t-test แบบ  Dependent Sample และแบบ 

Independent Sample 

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ

การสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ความสามารถ

ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถในการอ่านจับใจความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความ ; การสอนแบบ SQ4R ; การสอนแบบปกติ 

 

บทนำ 

การอ่านจับใจความสำคัญถือเป็นการอ่านท่ีต่อเน่ือง กล่าวคือ จับใจความส่วนรวมน้ันอาจถือว่าเป็น

การอ่านหนังสือตลอดท้ังเล่ม เพ่ือมาถึงข้ันท่ีจะอ่านจับใจความสำคัญ ผู้อ่านจะต้องอ่านค่อนข้างละเอียดแทบ

ทุกตัวอักษรแล้วสรุปใจความสำคัญซึ่งทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความชอบที่จะทำอย่างไรก็ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หน้า 3-5) ได้

ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่า การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็น

ส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเร่ือง จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมสำราญ (2547, 

หน้า 45-46) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความสำคัญคือ การอ่านเพ่ือจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลัก

ของข้อความหรือเร่ืองท่ีอ่านเป็นข้อความท่ีคลุมข้อความอ่ืนๆในย่อหน้าหน่ึงๆไว้ท้ังหมด   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 มุ่งเน้นในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญตามนโยบายของทางโรงเรียน มุ่งให้นักเรียนอ่านออก 

เขียนได้ สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม จับใจความ แสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่อ่านได้อย่างเข้าใจและ

ถูกต้อง จากการสอนรายวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนอ่านเน้ือเรื่องแล้วระบุไม่ได้

ว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไร ตอบคำถามสั้นๆไม่ได้ใจความ เขียนไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผล

ต่อการเรียนรู้ในระดับช้ันท่ีสูง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีช่วยในการพัฒนา 

การอ่านจับใจความของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึก

การอ่านให้สามารถจับใจความประเด็นสำคัญได้ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความให้ดียิ่งขึ้น โดย

การอ่านที่เน้นให้อ่านอย่างคร่าวๆ เพื่อหาประเด็นคำถามที่ต้องการคำตอบ หากพบประเด็นคำตอบสามารถ

จดบันทึก เขียนลงในบทความเพื่อเน้นความสำคัญของเรื ่อง ทบทวนเนื้อเรื ่องและหากไม่เข้าใจผู้เรียน

สามารถย้อนกลับไปอ่านเร่ืองจนกว่าจะเข้าใจในประเด็นคำถาม สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดง 
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ความคิดเห็น โดยมีข้ันตอนดังน้ี Survey – S คือ การสำรวจเพ่ือให้เห็นภาพกว้างๆ Question – Q คือ  

การต้ังคำถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน Read (R) คือ การอ่านเพ่ือหาคำตอบให้แก่คำถามท่ีต้ังไว้ Record (R) คือ 

การทบทวนอ่านซ้ำอย่างรอบคอบ Recite (R) คือ การเขียนสรุปใจความสำคัญ Reflect (R) คือ แสดง 

ความคิดเห็น 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ท่ี

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติ แตกต่างกัน 

2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 

ขอบเขตการวิจัย 

                   ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 8 ห้อง รวมทั้งสิ้น 

240 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวนสองห้อง 

ซึ่งได้มาโดยการนำคะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA และเลือกมาจำนวนสอง

ห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
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ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวนสองห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 จำนวน 30 คนเลือกเป็น

กลุ่มทดลอง โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 จำนวน 30 คน 

เลือกเป็นกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

        ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R และ การจัดการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

        2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังจาก 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการสอนแบบ SQ4R อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ สามารถนำวิธีการสอนไปประยุกต์ ปรับปรุง 

แก้ไขให้ดีข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการอ่านจับใจความ 

  การอ่านจับใจความเป็นทักษะเบ้ืองต้นท่ีผู้อ่านจะต้องฝึกฝนตนเองเพ่ือให้สามารถ 

จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ มีนักการศึกษาหลายคนให้ความหมายของการอ่านจับใจความ กล่าวไว้

ดังน้ี 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551, หน้า 111) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่าน 

จับใจความว่า เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านควรเริ่มต้นค้นหาข้อคิดสำคัญที่ปรากฏในเรื่องให้ได้ก่อน แล้วนำ

ข้อคิดท่ีได้เหล่าน้ันมาประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ใจความสำคัญของเร่ืองน้ันๆ 

คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (2556, หน้า 136) ได้กล่าวถึงความหมาย 

ของการอ่านจับใจความว่า หมายถึง การที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องและบอกได้ว่าส่วนใดเป็นข้อความท่ี

สำคัญท่ีสุด หรือเป็นสาระหลักท่ีครอบคลุมเน้ือหาในย่อหน้าน้ันหรือเร่ืองน้ันท้ังหมด 
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สายใจ ทองเนียม (2555, หน้า 49)  ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่าน 

จับใจความว่า หมายถึง การอ่านในใจที่มุ่งค้นหาสาระสำคัญของเรื่องคือ ใจความหนัก เพื่อให้ทราบว่าเป็น

เรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม และใจความรองหรือใจความขยาย ซึ่งเป็นรายละเอียด

เพ่ือสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551,หน้า 3 -5) ได้กล่าวถึงความหมายของ 

การอ่านจับใจความว่า หมายถึง การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน

ใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเร่ือง 

  จากความหมายของการอ่านจับใจความกล่าวสรุปได้ว่าการอ่านจับใจความหมายถึง  

การอ่านเอาสาระของเรื่อง เพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง จุดมุ่งหมายของเรื่อง สามารถจับประเด็นสำคัญของ

เรื่องได้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม และสามารถลำดับเหตุการณ์ของเรื่องและสรุปใจความ

สำคัญของเร่ืองได้ 

 

ความสำคัญของการอ่านจับใจความ 

ความสำคัญของการอ่านจับใจความมีนักการศึกษาหลายคนได้อธิบายเก่ียวกับความสำคัญ 

ของการอ่านจับใจความ กล่าวไว้ดังน้ี 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 3 -5) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ 

การอ่านจับใจความ โดยกำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านความเข้าใจในการอ่านเมื่อจบแต่ละระดับชั้นว่า เม่ือ

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กำหนดให้อ่านแล้วต้องเข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน สรุปความรู้

ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ เมื่อจบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แล้วสามารถอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องท่ี

อ่านแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้และนำความรู้ความคิดจากเร่ืองไปตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนิน

ชีวิตเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอ่านจับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน วิเคราะห์

วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดจากสิ่งท่ีอ่านได้และเม่ือจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 เมื ่ออ่านแล้วจะต้องเข้าใจ ตีความ แปลความ และขยายความจากเรื ่องที ่อ่านได้วิเคราะห์ วิจารณ์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่า จากเร่ืองท่ีอ่าน 

จากความสำคัญของการอ่านท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการอ่านจับใจความเป็นทักษะ 

การอ่านที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะเป็นทักษะที่ผู้เรียนต้องให้ความสำคัญเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

และต้องทำความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องอีกด้วย 
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ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R 

ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R เป็นวิธีสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดการคิด 

วิเคราะห์และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ซ่ึงจะทําให้ประสิทธิภาพในการอ่านสูงข้ึน  

มีนักการศึกษาหลายคนได้อธิบายเก่ียวกับข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R กล่าวไว้ดังน้ี 

สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ (2554, หน้า 225-226) ได้บอกข้ันตอน 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R มีข้ันการสอนแบบกิจกรรม 6 ข้ัน ดังน้ี 

1.  Survey – S คือการสำรวจเพ่ือให้เห็นภาพกว้างๆ เก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ เพ่ือดู 

ขอบเขตของเน้ือหาของข้อเขียนน้ันอย่างคร่าวๆ 

2.  Question - Q คือการต้ังคำถามเก่ียวกับเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน การต้ังคำถามใน 

ขณะท่ีอ่านจะช่วยให้เราต้ังใจ และจดจ่อกับส่ิงท่ีอ่าน  

   3.  Read – R คือการอ่านเพื่อค้นหาคำตอบให้แก่คำถามที่ตั้งไว้ เมื่อพบคำตอบ

ท่ีต้องการ ควรทำเครื่องหมายไว้เพ่ือให้มองเห็นได้ง่าย แล้วเขียนคำสำคัญไว้ในท่ีว่างด้านข้างหรือของหนังสือ 

แต่ยังไม่ต้องบันทึกข้อความท่ีได้จากการอ่าน เพราะอาจต้องอ่านข้อเขียนน้ันซ้ำอีกถ้ายังมีปัญหายังไม่เข้าใจดี

พอ 

   4.  Record – R คือการทบทวนอ่านซ้ำอย่างรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลท่ี

ได้อ่านจากข้ันตอนท่ี 3 บันทึกเฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจำเป็น เป็นการบันทึกย่อๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน 

   5.  Recite – R คือการเขียนสรุปใจความสำคัญ ด้วยภาษาของตนเอง ถ้ามีข้อ

สงสัยไม่แน่ใจในตอนใดตอนหน่ึงให้กลับไปอ่านซ้ำใหม่ 

   6.  Reflect – R คือการวิเคราะห์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือ

โต้แย้งในประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนับสนุน อาจจะทำได้โดยการเชื่อมโยงความคิด

จากเร่ืองท่ีอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

  สรุปได้ว่าข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R ท้ัง 6 ข้ันตอนเป็นการสอนอ่านอย่าง

คร่าวๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสําคัญของเร่ือง และสํารวจใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่าน แล้วต้ังคําถาม โดย 

การเปล่ียนใจความสําคัญในเน้ือเร่ืองให้เป็นคําถาม จากน้ันอ่านเน้ือเร่ืองโดยละเอียด และจดบันทึกข้อมูล

ต่างๆ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทอ่านท่ีได้บันทึกไว้ 

 

 ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ 

ความหมายของวิธีสอนแบบปกติมีนักการศึกษาหลายคนได้อธิบายเก่ียวกับความหมาย 

ของวิธีสอนแบบปกติ กล่าวไว้ดังน้ี 
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  กานต์ธิดา แก้วกาม (2556, หน้า 53) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีท้ังการบรรยาย อภิปรายซักถาม และการใช้ส่ือประกอบการสอน 

   ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ (2556, หน้า 107) ได้กล่าวว่า ข้ันตอนการสอนเป็นกิจกรรม 

ตามขั้นตอนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงลำดับของการสอน ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนำ 

ขั ้นสอน และขั ้นสรุป ในแต่ละขั ้นตอนครูสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการดำเนินการในแต่ละข้ัน   

ทิศนา แขมมณี ( 2560, หน้า 327) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนแบบปกติ เป็นกระบวนการ 

ท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ

แล้วบรรยายคือ พูด บอก เล่า อธิบาย เน้ือหาสาระ หรือ ส่ิงท่ีต้องการแก่ผู้เรียนและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง 

  สรุปได้ว่าความหมายของวิธีสอนแบบปกติคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีท้ังการบรรยาย 

อภิปรายซักถาม และการใช้ส่ือประกอบการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

 

 ข้ันตอนการสอนแบบปกติ 

ข้ันตอนการสอนแบบปกติมีนักการศึกษาหลายคนได้อธิบายเก่ียวกับข้ันตอนการสอนแบบ 

ปกติ กล่าวไว้ดังน้ี 

กานต์ธิดา แก้วกาม (2556, หน้า 53) ได้กล่าวว่า ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 

โดยวิธีสอนแบบปกติได้ ดังน้ี 

1. ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและความสนใจใน 
การเรียน ด้วยการสนทนา ซักถาม เกม รูปภาพ เพลง หรือนิทาน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ข้ันสอน ครูเสนอเน้ือหาให้นักเรียน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา  
ซักถาม โดยมีสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หนังสือแบบเรียน และนักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม 

3. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหา ด้วยการซักถาม หรือตรวจเฉลย 
แบบฝึกหัดร่วมกัน 

 ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ (2556, หน้า 107) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการสอนแบบปกติ ดังน้ี 

  1.  ขั้นนำ หรือขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของคาบเรียน กิจกรรม

ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ควรเป็นกิจกรรมสั้น ๆ ที่ใช้เวลาไม่นานนัก (5-10 นาที) เพื่อเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียน ก่อนการให้ความรู้แก่นักเรียน ครูควรเน้นจัดกิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียนได้ 

  2.  ขั้นสอน หรือขั้นดำเนินการสอน เป็นช่วงเวลาถัดจากขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

การจัดกิจกรรมในช่วงนี้ก็เพื่อตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เป็นสำคัญ ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมที่ทำให้

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา เกิดทักษะปฏิบัติหรือเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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  3.  ขั้นสรุป หรือขั้นสรุปบทเรียน เป็นช่วงท้ายคาบเรียนที่นักเรียนจะรวบรวมส่ิง

ที่ได้เรียนรู้ในคาบนั้น สรุปออกมาเป็นความคิดรวบยอดหรือสรุปออกมาเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน

ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีทักษะปฏิบัติในส่ิงท่ีได้ในส่ิงท่ีเรียนรู้ไป  

จากข้ันตอนวิธีสอนแบบปกติ มี 3 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันนำ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่ือการสอนในข้ันนำควรมีเน้ือหา 

เก่ียวโยงกันกับข้ันสอนกิจกรรมในข้ันนำจะไม่นานนัก มีการใช้ส่ือการสอนเช่น เพลง นิทาน รูปภาพ เพ่ือ

กระตุ้นความสนใจอยากเรียนของผู้เรียน 

ข้ันสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ในคาบ 

เรียนน้ัน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา ซักถามเม่ือบรรยายจบในเร่ืองท่ีสอนจะให้นักเรียนปฏิบัติงาน

หรือทำใบงานตามท่ีครูมอบหมาย 

ข้ันสรุป ครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปบทเรียนเน้ือหาท่ีได้เรียนมีการซักถาม 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ (2557) ได้ทำวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลการเรียน เร่ือง การอ่าน 

จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดส่ือประสมกับ

การสอนแบบ SQ4R” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนจากการสอนแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

พระมหาโชคชัย ถวิลถึง (2561)ได้ทำวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

จับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ4R และกลุ่มที่สอนแบบปกติ” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยวิธีแบบ SQ4R มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน

กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถใน 

การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มท่ี

สอนแบบ SQ4R มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มที่สอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิไลลักษณ์ ไชยอาจ (2560) ได้ทำวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความด้วย

วิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน

จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมาก  

อมรรัตน์ จิตตะกาล (2555) ได้ทำวิจัยเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้ภาษาไทยโดยใช้ว ิธ ีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้

เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เรียนโดยใช้วิธีสอน

แบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 

  

งานวิจัยต่างประเทศ 

Basar, M. & Gurbuz, M (2017, pp. 131-139) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการสอนแบบ  

SQ4R ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เกรด 4 สรุปได้ว่า (1) นักเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบ SQ4R มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ SQ4R มีความสำเร็จในการอ่านเพ่ือ 

ความเข้าใจ สรุปได้ว่า การสอนแบบ SQ4R พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ดี (3) การสอนแบบ 

SQ4R สามารถพัฒนาความคงทนในทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (4) ทักษะความเข้าใจพัฒนาอัตรา 

การอ่านเพ่ิมข้ึน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความ โดยใช้การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R 

จำนวน 6 แผน เวลา 6 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กับกลุ่มทดลองน้ีประกอบด้วย จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ สาระสำคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้  
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การประเมินผล มีลำดับข้ันในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1.Survey – S ข้ันสำรวจ 2.Question – Q ข้ันต้ังคำถาม 

3.Read (R) ข้ันอ่าน 4.Record (R) ข้ันจดบันทึก 5.Recite (R) ข้ันสรุปใจความสำคัญ 6.Reflect (R)  

ขั้นแสดงความคิดเห็น จากนั้นนำแผนไปตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกค่า IOC ตั้งแต่ระดับ 

0.50 ข้ึนไปถือว่าใช้ได้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านจับใจความ โดยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 6 แผน  

6 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กับกลุ่มควบคุมน้ี ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ สาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล มีลำดับข้ัน ดังน้ี 1.ข้ันนำ  

2.ขั้นสอน 3.ขั้นสรุป จากนั้นนำแผนไปตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกค่า IOC ตั้งแต่ระดับ 0.50 

ข้ึนไปถือว่าใช้ได้ 

 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ชุดละจำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ

ปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) นำแบบทดสอบ

ไปตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกค่า IOC ต้ังแต่ระดับ 0.50 ข้ึนไปถือว่าใช้ได้ (2) นำแบบทดสอบ

ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (3) นำ

คำตอบของนักเรียนทั้ง 30 คน มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) โดยเลือกข้อท่ี

มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00 ถือว่าใช้ได้ และ (4) 

ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อม่ัน

แบบทดสอบก่อนเรียน = 0.78 และค่าความเช่ือม่ันแบบทดสอบหลังเรียน = 0.65 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R 

กับวิธีการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธี 

การสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และทดสอบความแตกต่างทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t (t-test) 

แบบ Independent 

  2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R โดยทดสอบค่า t (t-test) แบบ 

dependent 

  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ โดยทดสอบค่า t (t-test) แบบ dependent 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

             ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

*p ≤ .05 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอน SQ4R มีคะแนน

เฉล่ียแตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ีย

ของวิธีการสอน SQ4R คือ 24.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.41 และคะแนนเฉลี่ยของวิธีสอนแบบปกติ 

คือ 19.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 1.56 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ  

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

              ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 

*p ≤ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอน SQ4R สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของวิธีการสอน 

SQ4R คือ 12.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.43 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีการสอน SQ4R คือ 

24.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.41หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน SQ4R หลังเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน  

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง n x S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง 30 24.47 1.41 
13.71 .000* 

กลุ่มควบคุม 30 19.20 1.56 

ช่วงเวลา n x S.D. t sig 

ก่อนเรียน 30 12.63 1.43 
29.27 .000* 

หลังเรียน 30 24.47 1.41 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

             ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 

*p ≤ .05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของวิธีสอนแบบปกติ 

คือ 9.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.97 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของวิธีสอนแบบปกติ คือ 19.20 ส่วน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.56 หมายความว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน 

ผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนด้วย 

วิธีการสอนแบบ SQ4R แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการสอนด้วย 

วิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธี 

สอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี 

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติพบว่ากลุ่มทดลองท่ีได้เรียนรู้ด้วยวิธี 

การสอนแบบ SQ4R พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบผล

การเรียนเรื่องการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดย

ใช้ชุดสื่อประสมกับการสอนแบบ SQ4R” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนจากการสอนแบบ SQ4R มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

 

 

ช่วงเวลา n x S.D. t sig 

ก่อนเรียน 30 9.23 0.97 
39.65 .000* 

หลังเรียน 30 19.20 1.56 
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 จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่า การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ4R น้ันส่งผลให้ความสามารถใน 

การอ่านจับใจความแตกต่างจากการสอนแบบปกติและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าวิธีการสอน 

SQ4R มีขั้นตอนการสำรวจเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆ การตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านเพื่อหาคำตอบ

ให้แก่คำถามท่ีต้ังไว้ การทบทวนอ่านซ้ำอย่างรอบคอบ การเขียนสรุปใจความสำคัญ และการแสดง 

ความคิดเห็น ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพในการอ่าน เพราะเป็นวิธีการอ่านท่ีมี

ข้ันตอนชัดเจน  

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้เรียนรู้ด้วยวิธี 

การสอนแบบ SQ4R พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานข้อ 2 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวิไลลักษณ์ ไชยอาจ (2560 : บทคัดย่อ) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 

ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยังสอดคล้องกับอมรรัตน์ จิตตะกาล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน

จับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ สามารถนำมาสอนนักเรียนในเรื่องการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่มี

ขั้นตอนชัดเจน แต่ละขั้นตอนสามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียนได้อย่างเข้าใจ คือ มีการกระตุ้นความสนใจ

ของผู้เรียน ให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถาม และค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง สามารถอ่านทบทวนและสรุป

สาระสำคัญ ใจความสำคัญ หรือแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้มี

ความสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีอ่าน 

3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้เรียนรู้ด้วย 

วิธีการสอนแบบปกติ พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พระมหาโชคชัย ถวิลถึง (2561 : บทคัดย่อ )ได้ทำวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 

จับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ4R และกลุ่มที่สอนแบบปกติ” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มที่สอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการสอนแบบปกตินั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย

มุ่งเน้นการสอนตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นนำ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน สื่อการสอนในขั้นนำควรมี

เนื้อหาเกี่ยวโยงกันกับขั้นสอนกิจกรรมในขั้นนำจะไม่นานนัก มีการใช้สื่อการสอนเช่น เพลง นิทาน รูปภาพ 

เพื ่อกระตุ ้นความสนใจอยากเรียนของผู ้เรียน ขั ้นสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนอง

จุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในคาบเรียนนั้น โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สนทนา ซักถามเมื่อบรรยายจบในเรื่องท่ี

สอนจะให้นักเรียนปฏิบัติงานหรือทำใบงานตามที่ครูมอบหมาย ขั้นสรุป ครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุป

บทเรียนเน้ือหาท่ีได้เรียนมีการซักถามเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีน้ีดำเนินไปตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้การอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ 

การสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 จากการวิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R มาใช้ในการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านจับใจความ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความในระดับ

ที่สูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมีการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของการเรียนรู้มีการย้อนกลับไปทบทวน

ในข้ันตอนต่างๆ จนทำให้เกิดทักษะกระบวนการอ่านจับใจความ ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

1. วิเคราะห์เน้ือหาท่ีนำมาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. ควรเสริมแรงแก่ผู้เรียนเม่ือมีการตอบถูกหรือทำได้ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจและ 

การกระตือรือร้นของผู้เรียน 

3. ควรเลือกส่ือท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

   ครูควรนำวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปใช้ในวิชาภาษาไทยในเรื่องของการเขียนสะกดคำ 

การอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นต้นและนำวิธีการสอนแบบ SQ4R ไปสอนในเรื ่องการอ่านจับใจความใน

ระดับช้ันอ่ืนต่อไป 
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