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การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับ 

วิธีการสอนแบบปกติ 
Comparison The Ability of Thai Reading Comprehension of students Mathayomsuksa2 

Thamakawittayakom School By SQ4R Teaching Method And Normal Teaching 
 

นายกันต์กวี  ครุรัตนศิริพิมุก1 และรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ2 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

2รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ือง

การอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  
ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R กบัวิธีการสอนแบบปกติ  2)เปรียบเทียบความสามารถทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย  การอ่านจบัใจความภาษาไทย ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม 
จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R  3)เปรียบเทียบ
ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอ่านจบัใจความภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธี การสอน
แบบปกติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จงัหวดั
กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาจากการดูคะแนนสอบกลางภาค
รายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่ 2 ทุกห้องน าผลที่ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 ห้องเรียนที่มี
คะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัสลาก (Simple Random Sampling) ไดน้กัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R และ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ที่สอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 

 
ค าส าคัญ  การอ่านจบัใจความ; วิธีการสอนแบบ SQ4R; วิธีการสอนแบบปกติ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจและความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคม
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ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพฒันา
อาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอนัเป็นมรดกล ้าค่าของ
บรรพบุรุษทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสาน
ให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้  าหนดให้ภาษาไทยเป็นทกัษะที่ตอ้ง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ 
ในชีวิตจริง ดงัน้ี 

1. การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านร้อยแกว้ และร้อยกรองชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงที่อ่าน เพ่ือน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

2. การเขียนสะกดค าตามอกัขรวิธี  เขียนส่ือสาร  โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่าง  ๆของการเขียน  รวมไป
ถึงเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานต่าง ๆ  การเขียนเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ 

3. การฟัง การดู และการพูด  ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก พูดล าดบั
เหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูด
เพื่อโนม้นา้วใจผูฟั้ง 

4. หลกัการใช้ภาษาไทยธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบั
โอกาสและบุคคล การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

5. วรรณคดีและวรรณกรรมวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลง
พ้ืนบา้นที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ้่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้
ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาการ (2560:4) การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ประกอบดว้ยการเขียน การ
อ่าน การพูด การฟัง ถา้แบ่งเป็นคู่ซ่ึงประกอดด้วย การส่งสารและการรับสารก็จะไดส้องคู่ คือ การเขียนเป็น
การส่งสารที่คู่กบัการอ่านซ่ึงเป็นการรับสาร การพูดเป็นการส่งสารคู่กบัการฟังซ่ึงเป็นการรับสาร การส่งและ
การรับน้ีอาจเป็นไปทางเดียวกนัหรือสองทางก็ได ้ในกรณีที่ผูเ้ขียนเขียนและผูอ้่านอ่านอย่างเดียวก็เป็นการ
ส่ือสารทางเดียว ในกรณีที่ผูเ้ขียนกบัผูอ้่านต่างเขียนและอ่านโตต้อบกนัก็เป็นการส่ือสารสองทาง 

การอ่านส าหรับการเรียนรู้ถือว่าเป็นกระบวนขั้นพ้ืนฐานที่มีความส าคญั  โดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารที่
ไดรั้บโดยทางตรงน าขา้สู่กระบวนการประเมินผลทางความคิด  สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์  เพื่อให้ไดม้า
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ซ่ึงขอ้เท็จจริง  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีสติ  ทั้งน้ีการอ่านยงัช่วยสร้างความเพลิดเพลิน คลายเครียด  ผ่อนคลาย
อีกทั้งยงัสร้างจินตนาการให้กบัผูอ้่านอยา่งสวยสวยงาม 
 ปัญหาของการอ่านจบัใจความส่วนมากที่พบในตวัของผูเ้รียนนั้นมีอยูห่ลายระดบัชั้น  เช่น  อ่านแลว้
หาใจความส าคญัของเร่ืองไม่ได ้ ไม่มีสมาธิในการอ่าน  หรือขาดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัวยั
ของผู้เรียน  ขาดส่ิงเร้าหรือแรงจูงใจในการอ่าน  ปัญหาเหล่าน้ีจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้อ่าน  
นอกจากน้ีแลว้หากมองลึกไปถึงการจดัระบบการศึกษาของไทยที่ยงัมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนท่องจ า  จึงท าให้ผูเ้รียน
ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการอ่านที่ดี  ดงัที่  ดนยา วงธนะชัย  (2542, หน้า 12-13) ไดก้ล่าวถึง ปัญหา
ของการอ่านของคนไทย คือไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ได้รับการปลูกฝัง หนังสือบางประเภทถูกห้ามอ่าน 
ระบบการศึกษาที่มุ่งเนน้การท่องจ า 
 ปัญหาของการอ่านจบัใจความที่ผูวิ้จยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ท าให้เกิดความกงัวลว่าเยาวชนรุ่นหลงัๆน้ี  
ถา้ยงัขาดการให้ค าแนะน าหรือการฝึกฝนในดา้นทักษะการอ่านอยา่งไม่เพียงพอ  จะท าให้การอ่านเร่ืองเร่ือง
ที่น่าเบื่อหน่าย  ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการพฒันากระบวนการฝึกความคิด   
 จากปัญหาที่ผูวิ้จยัไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว่้าการอ่านจับใจความเป็นเร่ืองยงัเป็นอีกเร่ืองที่ครูต้องให้
ความส าคญัอย่างมาก  นักเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกปั้ญหาอย่างเร่งด่วน  หากไม่รับไดก้ารแกไ้ขสุดทา้ย
จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดบัชาติ  เพราะเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่ส าคญัในการพฒันาประเทศ 
 ดงันั้นผูวิ้จยัไดศึ้กษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  พบว่า  มีผูท้  าวิจยัโดยใช้วิธีการสอนแบบ  SQ4R  มาช่วย
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  การอ่านจบัใจความ  เน่ืองจากวิธีการสอนแบบ SQ4R  มีขั้นล าดบัตอนที่
ชัดเจน  สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนไดดี้ขึ้น  ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยใชวิ้ธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกบัวิธีการสอนแบบปกติ  เพื่อน าไปพฒันา
ความสามารถดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่าน  อีกทั้งยงัเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนที่จะพฒันา
ทกัษะดา้นการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนต่อไป 
สมมติฐาน 

1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  

จงัหวดักาญจนบุรี ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่า วิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญั

ที่ระดบั .05 

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   

จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลงัเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั

ที่ระดบั .05 

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   
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จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติหลงัเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัที่

ระดบั .05 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

จงัหวดักาญจนบุรี ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียนรวมทั้งหมด 120 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงไดม้าจากการดูคะแนนสอบกลาง

ภาครายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่ 2 ทุกห้องน าผลที่ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 ห้องเรียนที่มีคะแนน

ไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก (Simple Random Sampling) ได้นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R และ นกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ที่สอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 

 2.ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) วิธีการสอน ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบ SQ4R และวิธีการสอน

แบบปกติ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จงัหวดักาญจนบุรี 

3. เนื้อหา 

 เน้ือหาที่น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และได้
ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนเมื่อจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 คือสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อย
กรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั  จบัใจความส าคญัและ
รายละเอียดของส่ิงที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  
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 ผงัความคิด   ยอ่ความ   เขียนรายงานจาก  ส่ิงที่อ่านได ้ วิเคราะห์  วิจารณ์  อยา่งมีเหตุผล  ล าดบัความอยา่งมี
ขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองที่อ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ใช้สนบัสนุนจากเร่ือง
ที่อ่านเหตุผลที่เลือกเพราะเน้ือหาของการอ่านจับใจความ ไม่สามารถเรียนได้ในระยะเวลาอันส้ัน จึง
จ าเป็นตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนให้เกิดทกัษะความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง  (2 สัปดาห์) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองการอ่านจบัใจความ  และสามารถ 
น าไปบูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ 

2. นกัเรียนเกิดการพฒันาดา้นทกัษะการอ่านจบัใจความ 
3. น าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพฒันาความสามารถในการ 

อ่านจบัใจความให้มีประสิทธิภาพและสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรีได ้
ทบทวนวรรณกรรม 

 การอ่านจับใจความ 
 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  (2547:42)  ได้อธิบายการอ่านจับใจความไว้ว่า  การอ่านจับใจความมี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสังคม  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคขอ้มูลข่าวสาร  เพราะ
การอ่านและการฟังจะท าให้ผูค้นไดรั้บข่าวสารขอ้มูล  ความรู้  และไดค้วามเคลื่อนไหวตลอดจนขอ้คิดเห็น
ต่างๆ  ของผูค้นในสังคม  นอกจากน้ีการอ่านยงัสามารถพฒันามนุษยใ์ห้ดีขึ้นไดอ้ีกดว้ย 
ความหมายของการอ่านจับใจความ 
             จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  (2547:42)  ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว่้า  การอ่าน 
จบัใจความ หมายถึง   การจบัประเด็นหลกัหรือสาระส าคญัของเร่ืองที่ผูอ้่านว่าผูเ้ขียนตอ้งการส่งสารหรือให้
ขอ้คิดเห็นอะไรเป็นส าคญั 

การอ่านจับใจความมีความส าคัญย่ิง  ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเบื้องต้น  ได้แก่  การอ่านแบบคร่าวๆ  
เพื่อให้ไดข้อ้มูลหรือขอ้คิดเห็นโดยรวมของเร่ืองที่อ่าน  การอ่านเพื่อหาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ  และการอ่าน
ขั้นสูงไดแ้ก่  การอ่านเพ่ือการตีความและการอ่านเพ่ือวิพากษวิ์จารณ์  การอ่านทั้งสองระดบัน้ี  เบื้องตน้ผูอ้่าน
ตอ้งอ่านจบัใจความของเร่ืองให้ไดก้่อนว่าเร่ืองนั้นๆผูเ้ขียนประสงคจ์ะเสนอสารหรือความคิดเห็นประการใด
ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเขา้ใจก่อน  โดนเฉพาะอย่างย่ิงการอ่านเพ่ือตีความและการอ่านเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์นั้น  
ผูอ้่านตอ้งจบัใจความส าคญัของเร่ืองทุกย่อหน้าและท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองทั้งหมดให้ได้เสียก่อนจึงสาร
มารถวิเคราะห์  ตีความ  และวิพากษวิ์จารณ์เร่ืองให้ละเอียดลึกซ้ึงต่อไปได ้
 ศิริพร  ลิมตระการ  (2531:25)  อธิบายความหมายของการจบัใจความโดยสรุปไวว่้า  การอ่านจับ
ใจความเป็นการจบัประเด็นให้ไดว่้า ผูเ้ขียนตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็นอะไร  การหาประเด็นส าคญัขึ้นอยูก่บั
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ลกัษณะและความยาวของย่อหน้าและเร่ืองด้วย ตามปกติย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคญัที่สุดอยู่
หน่ึงใจความ  บางคร้ังใจความส าคญัจะอยู่ในประโยคใดประโยคหน่ึงหรือบางย่อหน้าเป็นพรรณนาโวหาร  
ผูอ้่านจะตอ้งสรุปใจความส าคญัดว้ยตนเอง 
 สายสุนี  สกุลแกว้  (2534:24)  ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว่้า  เป็นความสามารถ
ของผูอ้่านที่จบัใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่านไดถู้กตอ้ง  ตลอดจนวินิจฉัยคุณค่าส่ิงที่อ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 ผกาศรี  เยน็บุตร  (2526:137)  ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านจบัใจความ  ซ่ึงสรุปไดว่้าเป็นการ
อ่านเพ่ือเก็บสาระส าคญัของเร่ืองที่อ่าน  เช่น  เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ือง  เก็บแนวคิดหรือ
ทศันคติของผูเ้ขียน  เก็บขอ้เท็จจริง  หรือความรู้สึก  อารมณ์ของผูเ้ขียน 
วิธีการด าเนินงานวิจัย              

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research )  โดยมีวตัถุประสงค ์3 คือ 
1. เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอ่านจบัใจความ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R กบัวิธีการสอนแบบปกติ 

2. เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  ที่
ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R 

3. เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เร่ืองการอ่านจบัใจความ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิยาคม จงัหวดักาญจนบุรี ก่อนเรียน  และหลงัเรียน  ที่ไดรั้บ
การสอนดว้ยวิธี การสอนแบบปกติ 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนให้นกัเรียนเขา้ใจตรงกนั แนะน าวิธีการเรียนแบบ SQ4R และ 

ช้ีให้เห็นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน พร้อมทั้งเสนอเป้าหมายของการเรียนและการวดัประเมินผล 
2. ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ย 

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ชุดเดียวกนัที่ผูวิ้จยัสร้างขึ้นและตรวจสอบหาคุณภาพ
แลว้ 

3. ผูวิ้จยัด าเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
สร้างขึ้นทั้ง 3 แผนละ 2 ชัว่โมง โดยใชเ้วลาในการสอน 6 ชัว่โมง เมื่อด าเนินการครบแลว้มีการทดสอบหลงั
เรียนทั้ง 2  กลุ่ม เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนการอ่านจบัใจความ  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R  กบักลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ  

ปรากฏผลดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑝 

วิธีสอนแบบ  SQ4R   40 12.30 1.344 2.730 0.009 

วิธีสอนแบบปกติ   40 13.28 1.710 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน
ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R (�̅�=12.30, S.D.=1.344)  และของนกัเรียนที่ไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ  (�̅� =13.28, S.D.=1.710)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคุมมีความสามารถทางการอา่นจบัใจความ 
ไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่2  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบหลังเรียนการอ่านจับใจความ  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R  กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ  

ปรากฏผลดังนี้ 

กลุ่มตวัอยา่ง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑡 𝑝 𝑝 

วิธีสอนแบบ  SQ4R   40 21.12 2.524 11.622 0.00 

วิธีสอนแบบปกติ   40 15.82 1.357 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 2  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน
ที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธี  SQ4R  (�̅�=21.12, S.D.=2.524)  มีความสามารถทางการอ่านจบัใจความสูง
กว่านกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  
(�̅�=15.82, S.D.=1.357)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ (ก่อนเรียนและหลังเรียน) 
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R  ปรากฏผลดังนี้ 
กลุ่มทดลอง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑡 𝑝 𝑝 

ก่อนเรียน   40 12.30 1.344 23.095 0.00 

หลงัเรียน   40 21.12 2.524 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบการอ่านจบัใจความ

ของกลุ่มทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R หลงัเรียน (�̅�=21.12, S.D.=2.524)  สูง

กว่าก่อนเรียน (�̅�=12.30, S.D.=1.344)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 

ตารางที่4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ (ก่อนเรียนและหลังเรียน) 
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ  ปรากฏผลดังนี้ 
กลุ่มทดลอง 𝑁 �̅� S.D. 𝑡 𝑡 𝑝 𝑝 

ก่อนเรียน   40 13.28 1.357 13.236 0.00 

หลงัเรียน   40 15.82 1.710 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 4.4  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบการอ่านจบัใจความ

ของกลุ่มทดลองที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียน (�̅�=15.82, S.D.= 1.710)  สูงกว่า

ก่อนเรียน (�̅�=13.28, S.D.= 1.357)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
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โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากขอ้คน้พบของการวิจยัมีประเด็นส าคญัที่ไดน้ ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ผูวิ้จยัไดต้ั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R   
 ผูวิ้จยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กล่าวมาขา้งตน้  พบว่าความสามารถทางการอ่านจบั
ใจความของนักเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ  SQ4R  สูงกว่าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยวิธี
สอนแบบปกติ  และเมื่อน าผลจากการทดสอบก่อนเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความของกลุ่มทดลองทีไ่ดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ  SQ4R  และกลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติมา
เปรียบเทียบกัน  ผลปรากฏว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  2  กลุ่ม
แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าวิธีการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยวิธีสอนแบบ  SQ4R  สามารถ
พฒันาความสามารถทางการอ่านจบัใจความของผูเ้รียนไดดี้กว่าวิธีสอนแบบปกติ   อาจเน่ืองมาจากวิธีสอน
แบบ  SQ4R  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นระบบช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองที่อ่าน
ได้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจับใจความและเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายในแต่ละขั้นตอน  พฒันา
ทักษะการอ่านของผูอ้่านได้เป็นอย่างดี  การให้ผูเ้รียนฝึกการตั้งค าถามจะช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมายและเป็นแรงจูงใจในการอ่านเป็นจุดส าคญัที่ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบ  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  สุคนธ์  สินธพานนทแ์ละคณะ  (2545: 290)  ที่ไดอ้ธิบายไวว่้า  การตั้งค าถามเป็นแนวทางที่ท า
ให้ผูเ้รียนอ่านอยูใ่นขอบเขตที่ตั้งไว ้  และแนวคิดของ  Maw  &  Maw  1964,  อา้งถึงใน  สุรางค ์ โคว้ตระกูล  
(2541: 171)  ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า  ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าส ารวจและทดลอง
ความสามารถของตนเอง  โดยจดัประสบการณ์ที่ทา้ทายความอยากรู้อยากเห็นให้กบัผูเ้รียน  ย่ิงผูเ้รียนอยากรู้
มากเท่าใด  แรงจูงใจในการคน้หาค าตอบก็ย่ิงเพ่ิมขึ้น   
 นอกจากนั้นขั้นตอนของการวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน  เป็นขั้นที่ท าให้นักเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการ
คิดเพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยูก่บัความรู้ใหม่  ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้เดิม 
ท าความเขา้ใจบทอ่าน  โดยโครงสร้างของความรู้จะท าให้ผูอ้่านคน้หาและเลือกขอ้มูลที่ตอ้งการ  ท าความ
เขา้ใจและเรียบเรียงขอ้มูลที่ไดจ้ากการอ่านและที่ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์บทอ่านนั้น  
มีส่วนท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและคงทนของความรู้ที่ไดจ้ากการอ่านมากย่ิงขึ้น 
 ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ SQ4R  
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สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัที่ตั้งไว ้ แสดงว่า  การจดัการ

เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สามารถพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจับใจความของผูเ้รียนให้สูงขึ้น  

อาจเน่ืองมาจากเป็นการจดักิจกรรมการเรียนที่เป็นระบบ  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองที่อ่าน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจบัใจความส าคัญของเร่ืองและเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายในแต่ละ

ขั้นตอน  ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

ลือโสภา  (2555)  ที่ศึกษาพฒันาการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1  ผลการวิจยัพบว่าค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้  พฒันาการอ่าน

จบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1  มีค่าเท่ากบั  0.75  

แสดงว่าผูเ้รียนที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1   มีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  75  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่1  ที่เรียน

ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้พฒันาการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่1    มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่างก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  และ

สอดคล้องกับแนวคิดของจิตรา  ชัยอมฤต  (2539: 25)  ที่กล่าวว่า  วิธีสอนแบบ Sq4R เป็นวิธีสอนที่ช่วย

พฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความและเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้วางแผนการอ่าน  ซ่ึงเป็น

ตวักระตุน้ในการอ่านให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จงัหวดักาญจนบุรี  ที่ไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้โดย

ใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนแบบปกติไดผ่้านการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ

แลว้  และมีแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด  3  แผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงมากพอที่จะสามารถท าให้การอ่านจบั

ใจความวิชาภาษาไทยของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัที่ไดน้ าเสนอไปแลว้นั้น  ผูวิ้จยัมีแนวคิดที่เป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้

1. การน าการจดัการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีสอน SQ4R ไปใชค้รูผูส้อนควรศึกษาและ 
ท าความเขา้ใจขั้นตอนในการจดักิจกรรมให้ชัดเจน  เตรียมส่ือให้พร้อมส าหรับการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง  
และควรบนัทึกขอ้มูลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ทราบขอ้บกพร่องจะไดน้ ากลบัมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีสอน SQ4R ในขั้นตอนของการแสดงความคิดเห็น 
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และวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านจะไม่ค่อยแสดงออกในตนเอง  ส่วนมากผูเ้รียนที่น าเสนอ 
ความคิดเห็นจะเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิม  ดงันั้นครูผูส้อนควรส่งเสริมและเอาใจใส่ให้นกัเรียนไดผ้ลดัเปลี่ยนกนั
เพื่อแสดงความคิดเห็นกนัทุกคน  เพื่อช่วยให้ครูผูส้อนไดต้รวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  ตลอดจนทราบ
ปัญหาและขอ้บกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีสอน SQ4R ครูผูส้อนควรจดัเตรียมเน้ือหาให้มีความ 
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  ที่ส าคญัครูผูส้อนจะตอ้งค าถึงความสามารถและความรู้เดิมของผูเ้รียนดว้ย 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใชวิ้ธีสอน SQ4R จะไม่มีขั้นตอนส าหรับโครงสร้างทางภาษา 
และศพัทใ์หม่ๆ  ดงันั้นครูผูส้อนควรแทรกขั้นน้ีในจงัหวะที่เหมาะสม 

5. ครูผูส้อนควรให้ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของวิธีการสอนแบบ SQ4R ให้ผูเ้รียน 
เกิดความเขา้ใจเป็นพ้ืนฐานก่อน   
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชวิ้ธีสอน 
แบบ SQ4R กบัวิธีสอนแบบ 4 MAT หรือ MIA เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใชวิ้ธีสอน 
แบบ SQ4R กบัตวัแปรอื่นๆ  เช่น  พฒันาผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 

3. การพฒันานวตักรรมหรือชุดแบบฝึกอื่นๆ  ที่น ามาใชป้ระกอบวิธีการจดัการเรียนรู้ 
เร่ืองการอ่านจบัใจความควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ. (2542). การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ   
              เด็กไทยด้านทักษะการเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา 
กานธิดา  แกม้กาม. (2556). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนกัเรียนช้ัน 
              มัธยมศึกษาปีที่1 ที่จัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R กับ การสอนแบบ  
              ปกติ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิต 
จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  และ  บาหยนั  อิ่มส าราญ. (2547). การใช้ภาษาไทย. นครปฐม :  
              โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปกร 
ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท.์ (2549).  การอ่านและส่งเสริมการอ่าน.  กรุงเทพฯ :  ศิลปาบรรณาคาร 
ทรง  จิตปราสาท. (2526). วิธีสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. ฉะเชิงเทรา : ภาคหลกัสูตร 
             และการสอน วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา 
ประดินนัท ์ อุปรนยั. (2533). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
ผกาศรี  เยน็บุตร. (2526).  ทักษะความรู้ทางภาษา.  กรุงเทพฯ :  ภาควิชาภาษาไทยและภาษา   
             ตะวนัออกคณะมนุษยศ์าสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิบูลย ์ ตญัญบุตร. (2557). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน 
             ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น 
             จังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาหลกัสูตร    
             และการสอน สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
พชัรินทร์  แจ่มจ ารูญ. (2546). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียน  
            ชั้นมธัยมศึกษาปีที่2  โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา  อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  ที่       
           ไดรั้บการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวิธี KWL-PLUS กบัวิธีสอนอ่านแบบปกติ.       
            วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑตัวิทยาลยั    
            มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สายชล  โชติธนากิจ. (2561). “การพัฒนาชุดกิจกรรมการ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธกีาร   
             สอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1”.    
             วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิต 
             วิทยาลยัมหาวิทยาลยับูรพา 
สุชาดา  วยัวุฒิ. (2529). คู่มือและหลักสูตรก่อนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 (แรกเกิด-3ปี).  
              กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ุรุสภาลาดพร้าว 
ROYEC.ADAMS.(1974).READING SKILLS:A Guide for Better .Printed in the United 
              States of America. 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


