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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้วธีิสอนแบบ SQ4R กบัวธีิสอนแบบปกติ 

The Comparison of Reading Comprehension Ability for 6th Grade students                               
by using SQ4R Method and Normal Teaching Method 

 
จินตหรา  นวลนอก1  และจุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ2 

1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2รองศาสตราจารย ์ประจ าภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ                 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R กบัวธีิสอน                    
แบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R  (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ                   
ในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้               
วิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน                
วดัธญัญะผล และโรงเรียนวดัสุวรรณ ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ไดม้าโดย                
น าคะแนนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย จ านวน  5 หอ้งเรียน มาวิเคราะห์
ดว้ยสถิติ ANOVA และเลือกหอ้งเรียนท่ีมีผลการวิเคราะห์คะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นท าการสุ่ม
อยา่งง่ายโดยการจบัสลากเพื่อเลือก 2 หอ้งเรียน  ไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน                     
วดัธญัญะผล จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R และนกัเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัสุวรรณ จ านวน 32 คนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอน
แบบปกติ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R  
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ  และแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่าน                   
จบัใจความ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการทดสอบ                 
ค่าที t test  แบบกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample) และค่าทีแบบกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Sample)  
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ผลการวจิัยพบว่า 
1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้               

วิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวา่วธีิสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้             

วิธีสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้                    

วิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั : ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ; วิธีสอนแบบ SQ4R ; วิธีสอนแบบปกติ 
 
บทนํา 
 จากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนในรายวิชาภาษาไทย ระดบั             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ นกัเรียนไม่สามารถจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้คือ อ่านแลว้
ไม่เขา้ใจเน้ือเร่ือง ตอบค าถามและสรุปแนวคิดส าคญัของเร่ืองไม่ไดส้ภาพปัญหาดงักล่าวส่งผลให้
ความสามารถทางการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า
เพราะเม่ืออ่านจบัใจความส าคญัไม่ไดก้ไ็ม่สามารถพิจารณาแยกแยะส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี คิดประยกุต์
หรือจินตนาการ สร้างสรรคง์าน หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้จากสภาพปัญหาและการพฒันาทกัษะ                
ท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้ดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การอ่านของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีควรจะไดรั้บ               
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการอ่านจบัใจความ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่าน โดยการอ่านอยา่งละเอียดถ่ีถว้น ไตร่ตรองส่ิงท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
สามารถแยกแยะจากส่ิงท่ีอ่านตลอดจนความเขา้ใจในขอ้คิดและหลกัการน าไปใชไ้ด ้ดงัท่ี                  
สุปาณี พดัทอง (2546 : 65) กล่าววา่การอ่านจบัใจความ  คือ การอ่านเพือ่จบัสาระและความคิด
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อใหท้ราบความหมายท่ีแทจ้ริงน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และ
นอกจากนั้นแลว้ผูอ่้านจะตอ้งใชว้ิจารณญาณพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อวิเคราะห์หาขอ้เทจ็จริง                      
ความคิดเห็นเน้ือหาสาระ รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
ดงันั้นการอ่านจบัใจความจึงมีความจ าเป็นเพราะจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน              
ไดดี้ยิง่ข้ึน      
 ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์
โดยผา่นการอ่านจบัใจความจากเร่ืองราวต่างๆ สามารถท าไดห้ลายวิธีและการสอนอ่านโดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาโดยวอลเตอร์ (Walter Pauk,1984)               
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มีขั้นตอน โดยสรุปคือ การอ่านอยา่งคร่าวๆ เพื่อหาจุดส าคญัของเร่ือง จากนั้นตั้งค  าถามเก่ียวกบั             
เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไรบา้ง แลว้จึงอ่านเน้ือเร่ืองนั้นอยา่งละเอียดอีกที                    
เพื่อคน้หาค าตอบท่ีตั้งเอาไวแ้ละการจดบนัทึกขอ้ความของเร่ืองท่ีอ่าน โดยบนัทึกในส่วนท่ีส าคญั
อยา่งยอ่ ๆ ตามความเขา้ใจดว้ยภาษาของนกัเรียนเอง หากยงัมีขอ้สงสยัใหก้ลบัไปอ่านซ ้าในส่วนท่ี
ยงัสงสยัและสุดทา้ยจะตอ้ง วเิคราะห์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านแลว้แสดงความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้พร้อม
ทั้งใหเ้หตุผลประกอบ โดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ดงัท่ี สุคนธ์  สินธพานนท ์และคณะ (2554 : 226-227) 
ไดใ้หค้วามเห็นวา่ วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนอ่านท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ สามารถคาดเดา เขา้ใจแนวคิด จดจ าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเร่ิมจาก 1) Survey –S อ่านเร่ืองอยา่งคร่าว ๆ 2) Question – Q ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน                 
3) Read – R อ่านเพื่อคน้หาค าตอบและเขียนค าส าคญัไว ้แต่ยงัไม่ตอ้งบนัทึกขอ้ความ 4) Record – R 
ทบทวนอ่านซ ้าอยา่งรอบคอบแลว้บนัทึกเฉพาะส่วนท่ีส าคญัตามความเขา้ใจ 5) Recite – R                  
เขียนสรุปใจความส าคญัดว้ยภาษาของตนเอง 6) Reflect - R วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
หรือโตแ้ยง้  
 ซ่ึงกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เพราะสามารถ
พฒันาการไดท้ั้งทกัษะ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพดูไปพร้อม ๆ กนั มีค  าถามกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ ทา้ทายเพื่อคน้หาค าตอบแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองอยา่งมีเหตุผล                   
เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจและแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต ท าใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพ               
ในการอ่านจบัใจความ ดงังานวิจยัของ พิบูลย ์ ตญัญบุตร (2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้                    
แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนเร่ือง การพฒันาการอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูล ทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่าน            
จบัใจความดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรี                      
โดยภาพรวมพงึพอใจมากท่ีสุด  
 จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R                              
มีความสามารถในการอ่านจบัใจความสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R กบั              
วิธีสอนแบบปกติ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในกลุ่มพลงัครูพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
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สมมติฐานของการวจิัย 
 1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้             
วิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวา่วธีิสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้               
วิธีสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช ้              
วิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
  ประชากร 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในกลุ่มพลงัครูพฒันา อ าเภอล าลูกกา                         
จงัหวดัปทุมธานี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2                                      
ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 5 หอ้งเรียน รวมทั้งหมดจ านวน 164 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในกลุ่มพลงัครูพฒันา อ าเภอล าลูกกา                       
จงัหวดัปทุมธานี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2                            
ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด  64 คน ซ่ึงไดม้าจากการน าคะแนนสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย จ านวน  5 หอ้งเรียน มาวเิคราะห์ดว้ยสถิติ ANOVA 
และเลือกหอ้งเรียนท่ีมีผลการวิเคราะห์คะแนนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจากการวิเคราะห์คะแนนในคร้ังน้ี
ไดท้ั้งหมด 5 หอ้งเรียน จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัสลากเพื่อเลือก 2 หอ้งเรียน ซ่ึงเป็น
กลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียนและเป็นกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน ซ่ึงกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่  นกัเรียน                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัธญัญะผล จ านวน 32 คน  สอนโดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัสุวรรณ จ านวน 32 คน                        
สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใชร้ะยะเวลา                    
ในการด าเนินการทดลอง 12 ชัว่โมง  จ านวน 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
  ตัวแปรอสิระ คือ วิธีสอนแบบ SQ4R  และวิธีสอนแบบปกติ 
  ตัวแปรตาม  คือ ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
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 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตเน้ือหาของการอ่านจบัใจความของนกัเรียน                                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงัน้ี 1) เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน                  
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา                
ในการด าเนินชีวิต  และมีนิสยัรักการอ่าน 2) เน้ือหาท่ีไดจ้ากส่ือท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ ข่าว บทความและสารคดี 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ 
  2. เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนภาษาไทยในการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน               
แบบ SQ4R และวิธีสอนแบบปกติเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และบาหยนั  อ่ิมส าราญ (2547, หนา้ 42)  กล่าวถึง การอ่าน                        
จบัใจความ คือ การอ่านเพื่อจบัประเดน็หลกัหรือสาระส าคญัของเร่ืองในแต่ละยอ่หนา้ท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่งสาร  มายงัผูอ่้าน 
 แววมยรุา  เหมือนนิล (2538, หนา้ 9) กล่าวถึง การอ่านจบัใจความ คือ การอ่านเพื่อคน้หา
สาระส าคญัของเร่ือง โดยแต่ละยอ่หนา้จะมีส่วนท่ีเป็นใจความส าคญัและส่วนท่ีขยายใจความส าคญั 
ซ่ึงในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียว และเม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้
มาพิจารณารวมกนัแลว้จะมีแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีสุดเพียงอยา่งเดียว 
 แววมยรุา เหมือนนิล (2541, หนา้ 17-18) กล่าวถึง พฤติกรรมการอ่านท่ีแสดงความสามารถ
ของการอ่านจบัใจความ สามารถพิจารณาการจดัล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่านและสามารถเล่าได้
โดยใชค้  าพดูของตนเอง บอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงได ้เช่น ขอ้เทจ็จริง 
รายละเอียด ช่ือ สถานท่ี เหตุการณ์ วนัท่ี สามารถปฏิบติัตามค าสัง่หรือขอ้เสนอแนะน าการอ่านได ้
รู้จกัแยกขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นหรือจินตนาการได ้สามารถรวมขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้
เลือกความหมายท่ีถูกตอ้งและน าไปใชไ้ด ้ใหต้วัอยา่งประกอบได ้จ าแนกใจความส าคญั                
ส่วนขยายใจความส าคญัได ้และสามารถกล่าวสรุปได ้ 
  
 
 



6 
 

 จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และบาหยนั  อ่ิมส าราญ (2547, หนา้ 43-47) กล่าวถึง                    
วิธีการอ่านจบัใจความ  มีดงัน้ี 
  1. อ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมดอยา่งคร่าว ๆ พิจารณาแต่ละยอ่หนา้ของเร่ืองเพือ่ใหเ้ห็น
เน้ือหาโดยรวมหรือแนวคิดส าคญัของเร่ือง ถา้มีช่ือเร่ืองจะท าใหผู้อ่้านทราบถึงแนวคิดส าคญั              
ของเร่ืองไดร้วดเร็ว 
  2. หาใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้จากเร่ืองท่ีอ่าน ในแต่ละยอ่หนา้จะมีใจความ
ส าคญัเพียงใจความส าคญัเดียว และใจความรองหรือพลความซ่ึงเป็นใจความท่ีสนบัสนุนใจความ
ส าคญั ซ่ึงผูเ้ขียนจะก าหนดใจความส าคญัท่ีเป็นประโยคใจความส าคญัไวท่ี้ตอนตน้ยอ่หนา้ 
ตอนกลางยอ่หนา้ ตอนทา้ยยอ่หนา้ หรือทั้งตอนตน้และตอนทา้ย ของยอ่หนา้ 
  3. ประมวลใจความในแต่ละยอ่หนา้โดยการน าเฉพาะส่วนท่ีเป็นใจความส าคญั
และส่วนใจความรองท่ีเป็นความคิดยอ่ยส่วนใจความรองท่ีเป็นรายละเอียดใหต้ดัออกเพราะเป็น                
ส่วนขยายความคิดยอ่ยอีกที จากนั้นน าใจความแต่ละส่วนมาเรียบเรียงสรุปเป็นหน่ึงขอ้ความ 
 แววมยรุา  เหมือนนิล (2538, หนา้ 23-30)  กล่าวถึงกลวิธีการอ่านจบัใจความ มีดงัน้ี 
  1. อ่านในแต่ละยอ่หนา้ของเร่ือง เพื่อใหไ้ดใ้จความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้จากนั้น
น าใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้มาพิจารณารวมกนัเพื่อใหท้ราบถึงแก่เร่ืองหรือแนวคิดส าคญั           
ของเร่ืองท่ีอ่าน 
  2. ใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้จะเป็นประโยคท่ีครอบคลุมขอ้ความอ่ืนๆ อยู ่               
ซ่ึงมกัจะอยูใ่นประโยคตอนตน้ยอ่หนา้ ประโยคตอนทา้ยยอ่หนา้ ประโยคตอนกลางยอ่หนา้หรือ     
ไม่ปรากฏในประโยคใดอยา่งชดัเจน ผูอ่้านตอ้งสรุปโดยการตั้งค  าถามวา่ในเร่ืองนั้นมีใครท าอะไร               
ท่ีไหน เม่ือไหร่ และอยา่งไร จะท าใหท้ราบวา่ส่วนไหนคือประเดน็ส าคญัส่วนไหนคือประเดน็เสริม
หรือขยายความของเร่ือง 
  3. การตดัประโยคหรือขอ้ความท่ีเป็นส่วนขยายท่ีไม่จ าเป็นออก เช่น ส่วนขยาย 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ตวัอยา่ง ค  าศพัท ์ส านวน ค าถาม สถิติ ตวัเลข เม่ือตดัออกไปแลว้กจ็ะ
เหลือเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของยอ่หนา้นั้น   
 สุปาณี  พดัทอง (2546, หนา้ 66-69)  กล่าวถึงแนวทางการอ่านจบัใจความ  มีดงัน้ี 
  1. เร่ิมอ่านตั้งแต่ช่ือเร่ือง จากนั้นอ่านตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง เพราะช่ือเร่ืองและ
เน้ือเร่ืองมีความสมัพนัธ์กนั จะท าใหท้ราบถึงเน้ือหาโดยรวมของเร่ืองไปสู่จุดมุ่งหมายของเร่ือง                
ท่ีอ่านเม่ืออ่านแลว้ตอบค าถามใหไ้ดว้า่ในเร่ืองมีใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ และอยา่งไร  
  2. พิจารณาหาใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้ เพราะแต่ละยอ่หนา้จะมีเพียง
ใจความส าคญัเดียวท่ีครอบคลุมเน้ือความไวท้ั้งหมด ส่วนใจความท่ีสนบัสนุนใจความส าคญั                  
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ใหช้ดัเจนข้ึน คือ ใจความรอง เช่น การอธิบาย การใหค้  าจ ากดัความ ยกตวัอยา่ง เปรียบเทียบ หรือ
แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคิด ส่วนท่ีไม่ใช่ใจความส าคญัและใจความรองคือ รายละเอียด 
บางคร้ังในแต่ละยอ่หนา้อาจจะไม่มีใจความส าคญัเสมอไป เพราะเป็นเพียงการยกตวัอยา่ง                 
แสดงรายละเอียดเพื่อน าไปสู่ใจความส าคญัในยอ่หนา้ต่อไป ซ่ึงถา้หากไม่สามารถจบัใจความส าคญั
ในแต่ละยอ่หนา้ได ้ใหใ้ชว้ธีิการตั้งค  าถามวา่ในเร่ืองท่ีอ่านนั้นมีใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ และ
อยา่งไร 
  3. น าใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้มารวมกนัโดยใชว้ิธีการเรียบเรียงโดยตดั
ส่วนท่ีซ ้ ากนัออก ใชค้  าสนัธานเช่ือมประโยคใหมี้ความสมัพนัธ์กนั โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
ประโยคสั้นไดใ้จความถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย 
  4. ทบทวนความครบถว้นของใจความส าคญัและความต่อเน่ืองของเน้ือความ              
หากส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายไปใหเ้ติมหรือส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีเกินมาใหต้ดัออก 
 สุคนธ์  สินธพานนท ์และคณะ (2554, หนา้ 224-225)  กล่าวถึง วิธีสอนแบบ SQ4R คือ              
วิธีสอนอ่านท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงท่ีเขาคาดวา่จะรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ี
อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดจ าไดดี้และทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขนัธ์ชยั อธิเกียรติ  (2556 ,หนา้107 - 113) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนท่ีเป็นกิจกรรม                   
โดยค านึงถึงล าดบัของการสอน มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นช่วงเวลาเร่ิมตน้ของ
คาบเรียน ควรเร่ิมตน้กิจกรรมสั้น ๆ ท่ีใชเ้วลาไม่นานนกั 2) ขั้นด าเนินการสอน เป็นช่วงเวลาถดัจาก
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการจดักิจกรรมเพือ่ตอบสนองจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไวเ้ป็นส าคญั ซ่ึงมี
ทั้งกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา เกิดทกัษะปฏิบติั หรือคุณลกัษณะ                 
อนัพึงประสงค ์3) ขั้นสรุปบทเรียน เป็นช่วงทา้ยคาบเรียนท่ีนกัเรียนจะรวบรวมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้                
ในคาบนั้น สรุปออกมาเป็นความคิดรวบยอดหรือสรุปออกมาเป็นผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียน
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีทกัษะปฏิบติัในส่ิงท่ีไดใ้นส่ิงท่ีเรียนรู้ไป  
 พิบูลย ์ ตญัญบุตร (2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ิน
จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีเรียนเร่ืองการพฒันาการอ่าน 
จบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบั
ขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05             
2) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยภาพรวมพึงพอใจมากท่ีสุด  
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วธีิดําเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Randomized control 
group Pretest Posttest design มีรายละเอียดการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  
 1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R ผูว้ิจยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการอ่านจบัใจความเพื่อจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ SQ4R 
เร่ือง การอ่านจบัใจความ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 6 ชัว่โมง แลว้น าเสนอ
แผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข หลงัจาก
นั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการแกไ้ขใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบดูความเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผนโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑก์ารประเมิน เหมาะสมมากทุกประเดน็ แลว้น า
แผนมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเรียบร้อยน าแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปใชส้อนกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัธญัญะผล  
 2. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการอ่านจบัใจความเพื่อจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบปกติ               
เร่ือง การอ่านจบัใจความ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง  รวมทั้งส้ิน 6 ชัว่โมง แลว้น าเสนอ
แผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข หลงัจาก
นั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการแกไ้ขใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบดูความเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผนโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑก์ารประเมิน เหมาะสมมากทุกประเดน็ แลว้น า
แผนมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเรียบร้อยน าแผนการจดัการ
เรียนรู้ไปใชส้อนกลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัสุวรรณ 
 3. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการอ่านจบัใจความ แลว้ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสร้างตาราง
วิเคราะห์เน้ือหาของแบบทดสอบโดยจ าแนกตามประเภทของบทอ่าน จากนั้นสร้างแบบทดสอบ            
วดัความสามารถการอ่านจบัใจความ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงมีจ านวน 60 ขอ้                  
แลว้น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา                     
แลว้น ามาหาค่าดชันีสอดคลอ้ง (IOC)  พบวา่แบบทดสอบท่ีผา่นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ             
ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดมี้ทั้งหมด 60 ขอ้ ปรังปรุงแบบทดสอบตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ                         
แลว้น าไปทดลองใช ้ (Try out)   กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกคื็อ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ านวน 32 คน จากนั้นน าผลการท าแบบทดสอบการวดัความสามารถ
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การอ่านจบัใจความมาวิเคราะห์เป็นรายขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.28 - 0.78 และ       
ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหวา่ง ต ่ากวา่ 0.20 – 1.00  ซ่ึงมีทั้งขอ้สอบท่ีสามารถใชไ้ดแ้ละควร                 
ตดัออก และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 เท่ากบั  0.96 แลว้
คดัเลือกแบบทดสอบท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 30 ขอ้ โดยจดัท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ                  
หลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเดียวกนัแต่สลบัขอ้ไปใช ้ในการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    
       ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวา่วิธีสอนแบบปกติ ปรากฏผลดงัน้ี 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ค่าเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวา่

ค่าเฉล่ียของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงค่าเฉล่ีย
ของวิธีสอนแบบ SQ4R คือ 21.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 3.62 และค่าเฉล่ียของวิธีสอน               
แบบปกติ คือ 18.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ  3.15 หมายความวา่ ความสามารถในการอ่าน                           
จบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวา่ค่าเฉล่ียของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ 1 ท่ีตั้งไว ้

 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา          
       ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ปรากฏผลดงัน้ี 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การทดสอบ n  (x)  (S.D.) t sig 
วิธีการสอนแบบ SQ4R 32 21.31 3.62 

3.902 .000* 
วิธีการสอบแบบปกติ 32 18.00 3.15 

กลุ่มทดลอง n  (x)  (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 32 15.25 2.80 

17.156 .000* 
หลงัเรียน 32 21.31 3.62 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอน                       
แบบ SQ4R สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียนของวิธีสอนแบบ SQ4R คือ 15.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 2.80 และคะแนนเฉล่ีย 
หลงัเรียนของวิธีสอนแบบ SQ4R คือ 21.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 3.62 หมายความวา่ 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอน              
แบบ SQ4R หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                       
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีตั้งไว ้

 
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา      
       ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ปรากฏผลดงัน้ี 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ 
สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของ
วิธีสอนแบบปกติ คือ 14.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 2.81 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของ                        
วิธีสอนแบบปกติ คือ 18.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 3.15 หมายความวา่ ความสามารถในการ
อ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียน                      
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 3 
ท่ีตั้งไว ้
 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                  
ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ                             
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กลุ่มควบคุม n  (x)  (S.D.) t sig 
ก่อนเรียน 32 14.50 2.81 

12.482 .000* 
หลงัเรียน 32 18.00 3.15 
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 2. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                
ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                           
ท่ีระดบั .05 

 3. ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                     
ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                                
ท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจยัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   
ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ                               
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก                 
วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนอ่านเพื่อหาจุดส าคญัของเร่ืองโดยการตอบค าถามตามท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัท่ี  สุคนธ์ สินธพานนทแ์ละคณะ (2554, หนา้ 224) ไดน้ าเสนอวิธีสอน
แบบ SQ4Rไวว้า่เป็นวิธีสอนอ่านท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงท่ีคาดวา่จะรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจ
แนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว จดจ าไดดี้และทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บ าเพญ็ มาตราช (2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันา
กิจกรรมการอ่านจบัใจความโดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ กิจกรรมการอ่านจบัใจความโดยใชว้ิธีการสอนแบบ SQ4R 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.87/86.58 และ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการอ่านจบัใจความเร่ืองการสอนแบบ SQ4R มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อีกทั้งยงัมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด  
 2. ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา                       
ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                    
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวิไลลกัษณ์ ไชยอาจ (2560) 
ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบั
ใจความดว้ยวธีิการอ่านแบบ SQ4R ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้                              
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่น  
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ระดบัมาก อีกทั้งพิบูลย ์ ตญัญบุตร (2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบั
ใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูล
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีเรียนเร่ืองการพฒันา 
การอ่านจบัใจความส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 
ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ              
ท่ีระดบั .05 2) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความดว้ยวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกบัขอ้มูลทอ้งถ่ินจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยภาพรวมพึงพอใจมากท่ีสุด  
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนอ่านท่ีแตกต่างจากวิธีท่ีเคยปฏิบติัมา  
คือมีขั้นตอนเป็นระบบสามารถปฏิบติัตามไดง่้าย อีกทั้งยงัช่วยใหก้ารอ่านของนกัเรียนมีเป้าหมาย 
ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการคิดเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิด และจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งรวดเร็ว  จึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน ไดฝึ้กคิดและลงมือปฏิบติัตลอดเวลา นกัเรียน                    
จึงมีอิสระในการคิด ครูคอยใหค้  าแนะน าก ากบัดูแล  
  3. ผลการวิจยัความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                      
ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนมีการวางแผนโดยก าหนดล าดบั
ขั้นตอนในการจดักิจกรรม ประกอบไปดว้ย ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป  เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุ
ความมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ซ่ึงแต่ละขั้นตอน นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง ครูดูแล              
เอาใจใส่ในการสอนแต่ละขั้นตอน คอยใหค้  าแนะน า ท าใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ส่งผลความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย                    
วิธีการสอนแบบปกติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

 1. ในระหวา่งการท ากิจกรรมกลุ่มครูผูส้อนตอ้งคอยสงัเกตและใหค้  าแนะน า
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารปฏิบติัแต่ละขั้นตอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. กิจกรรมกลุ่มอาจจดัใหมี้การหมุนเวยีน เปล่ียนกนัท าหนา้ท่ี เพื่อใหน้กัเรียน                
ไดท้ าหนา้ท่ีท่ีหลากหลาย จะช่วยใหผู้เ้รียนฝึกความกลา้คิด กลา้ปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง
และเป็นการพฒันาตนเองไปในตวั 

 
 



13 
 

บรรณานุกรม 
 

กอบกาญจน์ วงศว์ิสิทธ์ิ. (2551). ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 

กาญจนา นาคสกุลและคณะ. (2524). การใช้ภาษา. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ:                            
 ส านกัพิมพเ์คลด็ไทย. 
 

ขนัธ์ชยั   อธิเกียรติ. (2558). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย Learning  Activities                   
 in Thai Teaching. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. 

 

คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย, คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสาตร์. (2546).                                    
 การใช้ภาษาไทย 1. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และบาหยนั  อ่ิมส าราญ. (2547). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : พี.เพรส.   
 

ชาญชยั  อินทรประวติั และ พวงเพญ็  อินทรประวติั. (2534). รูปแบบการสอน. สงขลา :                                     
        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 
 

บ าเพญ็ มาตราช. (2554). การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้ 
 วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4. วิทยานิพนธ์ 
 ค.ม. สกลนคร : มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์. 
 

พิบูลย ์ ตญัญบุตร. (2557). ศึกษาผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมลูท้องถ่ิน 
 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
 

ยรุฉตัร  บุญสนิท. (2528). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (080 176) ตามหลกัสูตรวิชาพืน้ฐานท่ัวไป 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากรพระราชวงัสนามจนัทร์. 
 

ยวุดี โปธายะ. (2546). การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน
 ภาษาอังกฤษและความสามารถในการสรุปใจความของนักเรียนในระดับช้ัน
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
 

 



14 
 

รัตนภณัฑ ์เลิศค าฟู. (2547). การใช้วิธีสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ในการสอน 
 อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์                                
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.    
 

วิไลลกัษณ์ ไชยอาจ. ( 2560). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ                         
 ในการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต :   
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
 

แววมยรุา  เหมือนนิล. (2538). การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาน์ส.   
 

แววมยรุา เหมือนนิล. (2541). การอ่านจับใจความ : หนังสือสร้างเสริมประสบการณ์                       
 วิชาภาษาไทย. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
 

สนิท  สัตโยภาส. (2546). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบค้น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ :              
 ธารอกัษร. 
 

สมบูรณ์ ตนัยะ. (2548). เอกสารค าสอนการวิจัยทางการศึกษา. นครราชสีมา :  มหาวิทยาลยัราชภฏั
 นครราชสีมา.   
 

ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน                    
 พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพค์ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
 

สุคนธ์  สินธพานนทแ์ละคณะ. (2554). วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ                 
 ของเยาวชน. กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วน จ ากดั 9119 เทคนิคพร้ินต้ิง. 
 

สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย.์ (2537). หลกัและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช. 
 

สุปาณี  พดัทอง. (2546). การใช้ภาษา 1. พมิพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 

สุพิน  บุญชูวงศ.์ (2536). หลกัการสอน. กรุงเทพฯ : ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน                
 คณะวิชาครุศาสตร์วิทยาลยัครูสวนดุสิต. 
 


