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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  กับวิธีการสอนแบบปกติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอน
แบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน และ(3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562   จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วัดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 
2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นจับสลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  จ านวน 44 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่ม
ควบคุม ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 44 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  (2) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1      
ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  (2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบวิธีการสอน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ (3) ความสามารถในการ
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อ่านจับใจความของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05 

ค าส าคัญ : ความสามารถ; การอ่านจับใจความ; การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R;  

บทน า 
การอ่านจับใจความ  เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องท าความคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ท่ีผู้เขียนได้ก าหนดขึ้น  

และตอบสนองด้วยการท าความเข้าใจความหมายของค า  ประโยค  และข้อความ  โดยใช้ความคิดของตนช่วย
ตัดสินในการเลือกใจความส าคัญของเรื่อง  ผู้อ่านจะต้องท าความรู้จักกับความคิดของผู้เขียนโดยอาศัยการแปล
ความของภาษาท่ีปรากฏเป็นสัญลักษณ์  ซึ่งจะตรงกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางภาษาของท้ังสองฝ่าย   

จากการด าเนินการทดสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ         
ผลปรากฏว่ามีผลคะแนนการทดสอบวรรณคดีและวรรณกรรมอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด ครูผู้สอนจึงต้องปรับวิธีการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งหาวิธีการใหม่ ๆ และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้ศึกษานวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยต่าง ๆ กระท่ัง
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R สามารถช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน
จับใจความส าคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดระบบการอ่านได้อย่างมีขั้นตอน โดยการส ารวจก่อนอ่านจน
สามารถต้ังค าถามเพื่อค้นพบค าตอบได้ด้วยตนเอง และเริ่มอ่านอย่างจริงจังเพื่อค้นหาค าตอบท่ีถูกต้อง แต่ถ้ายัง
ไม่สามารถตอบค าถามท่ีต้ังไว้ต้องทบทวนเพื่อย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจอีกครั้งได้ ท้ังนี้การจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ4R จะข้ามข้ันตอนไม่ได้ ต้องเป็นไปตามล าดับข้ันตอนท่ีก าหนด เพื่อการเรียนรู้ท่ีถูกต้องและได้
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ จนสามารถอ่านจับใจความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
และน ามาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี-
เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R  กับวิธีการสอนแบบปกติ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธี   
การสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธี  
การสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธี   
การสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ SQ4R มีความสามารถในการอ่านจับใจความ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ SQ4R มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่า     
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ มีความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.1 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 ห้อง รวมนักเรียนท้ังหมด 432 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2         
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 44 คน รวม 88 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 น ามา
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนความสามารถไม่แตกต่างกัน จากนั้น        
จับสลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม ได้ผลดังนี้ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  จ านวน 44 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้วิธีสอนแบบ SQ4R และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 44 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรต้น มีวิธีการสอน ดังนี้ 
 1) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 2) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ขอบเขตของเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนก ลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี  1  การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวน      
การอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.1/2 จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน โดยมีเนื้อหาการอ่านจับใจความส าคัญจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
บทความ ข่าว และนิทาน 



4 

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองในครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562        ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 3 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช่ัวโมง แต่ละกลุ่มมีแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 
แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 6 ช่ัวโมง และวิธีการสอนแบบปกติ 6 ช่ัวโมง   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วย
วิธีการสอนแบบ SQ4R ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ SQ4R คู่กับการ        
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้น่าสนใจและ    
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เป็นแนวทางให้แก่ครูภาษาไทยท่ีสอนในระดับช้ันอื่น ๆ โดยสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความ 

การอ่านจับใจความ  เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องท าความคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ท่ีผู้เขียนได้ก าหนดขึ้น  
และตอบสนองด้วยการท าความเข้าใจความหมายของค า  ประโยค  และข้อความ  โดยใช้ความคิดของตนช่วย
ตัดสินในการเลือกใจความส าคัญของเรื่อง  ผู้อ่านจะต้องท าความรู้จักกับความคิดของผู้เขียนโดยอาศัยการแปล
ความของภาษาท่ีปรากฏเป็นสัญลักษณ์  ซึ่งจะตรงกันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางภาษาของท้ังสองฝ่าย  
(สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ 2540, หน้า88) นอกจากนี้ จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ  และบายัน อิ่มส าราญ  (2549, 
หน้า 42)  ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านจับใจความไว้ว่า  การอ่านจับใจความ หมายถึง การจับประเด็น
หลักและสาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านว่า  ผู้เขียนต้องการส่งสารหรือให้ข้อคิดอะไรส าคัญ 

จากความหมายของการอ่านจับใจความ สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็น  
ท่ีผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจในเรื่องหลักการอ่านจับใจความให้เข้าใจในเบื้องต้น รู้ความหมายของค าศัพท์ 
เข้าใจความหมายของข้อความ สามารถแยกแยะเป็นประเด็น เข้าใจจุดมุ่งหมายของเรื่อง และสามารถจับ
สาระส าคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 
 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และ บาหยัน อิ่มส าราญ (2552, หน้า 43) กล่าวถึง  วิธีการอ่านจับใจความว่า  
การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจนั้นต้องเริ่มต้ังแต่ระดับประโยค ย่อหน้า และเนื้อเรื่อง ท้ังหมดตามล าดับ โดย
อ่านเรื่องท่ีจะจับใจความท้ังหมด หาใจความของเรื่องท่ีอ่านท้ังท่ีเป็นใจความส าคัญ ใจความรองหรือพลความ 
จากนั้นก็ประมวลใจความท่ีได้ 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (2556, หน้า 57)  กล่าวถึงวิธีการอ่านจับใจความ ไว้ว่า อ่านผ่าน ๆ 
โดยตลอดเพื่อให้รู้ว่าเรื่องท่ีอ่านว่าด้วยเรื่องอะไรจุดใดเป็นจุดส าคัญของเรื่อง อา่นให้ละเอียดเพื่อท าความเข้าใจ
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อย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่องเพราะจะท าให้ความเข้าใจไม่ต่อเนื่อง  อ่านซ้ าตอนท่ีไม่เข้าใจ และ
ตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง  และสุดท้ายเรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องด้วยตนเอง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสอนอ่านจับใจความ เป็น
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีผู้สอนควรศึกษาวิธีการ ขั้นตอนแต่ละขั้นให้เข้าใจ และน าวิธีการสอนไปใช้ท่ีหลากหลายสอดแทรก
ไว้ในทุกขั้นตอนของการอ่านจับใจความ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้การท ากิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องการอ่านจับใจความบรรลุผลตามท่ีวางไว้ 

2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554, หน้า19) วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนซึ่งสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเลือกส่ิงท่ีคาดว่าจะรู้จากเรื่องท่ีอ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างรวดเร็ว จดจ าได้ดี และทบทวน
เรื่องราวท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงจากการสอนแบบ SQ3R ของฟรานซีส พี โรบินสัน      ( 
Francis P. Robinson ) ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่าน แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 
 ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545, หน้า20)  วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นการอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของ
เรื่อง โดยการตอบค าถามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย Survey (S)  Question (Q)   Read (R) Record (R)  
Recite (R) Reflect (R) วิธีการสอนแบบ SQ4R มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 6 ข้ัน ดังนี้ 
 1. Survey – S คือ การส ารวจเพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพื่อดูขอบเขตของเนื้อหา
ของข้อเขียนนั้นอย่างคร่าว ๆ 
 2. Question - Q  คือ การต้ังค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน การต้ังค าถามในขณะ  ท่ีอ่านจะช่วยให้
เราต้ังใจ และจดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีอ่าน 
 3. Read - R คือ การอ่านเพื่อค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามท่ีต้ังไว้ ค าท่ีพิมพ์ด้วยลักษณะท่ีแตกต่างไป
จากปกติ และภาพประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่อง เมื่อพบค าตอบท่ีต้องการ ควรท าเครื่องหมายไว้
เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย แล้วเขียนค าส าคัญไว้ใน  ท่ีว่างด้านข้างหรือขอบเขตของหนังสือ แต่ยังไม่ต้องบันทึก
ข้อความท่ีได้จากการอ่าน เพราะอาจต้องอ่านข้อเขียนนั้นซ้ าอีกถ้ายังมีปัญหายังไม่เข้าใจดีพอ 
 4. Record – R คือ การทบทวนอ่านซ้ าอย่างรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลท่ีได้อ่านจากขั้นตอนท่ี 3 
บันทึกเฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจ าเป็น เป็นการบันทึกย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน 
 5. Recite - R คือ การเขียนสรุปใจความส าคัญ ด้วยภาษาของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอนใด
ตอนหนึ่งให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 
 6. Reflect – R คือ การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นท่ี
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนับสนุน อาจจะท าได้โดยการเช่ือมโยงความคิดจากเรื่องท่ีอ่านกับ
ความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างงถูกต้อง 
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 3.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กานต์ธิดา แก้วกาม (2556, บทคัดย่อ) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอน
แบบ SQ4R ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  และกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ  
1.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
      1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยศึกษาขอบข่ายเนื้อหา
รายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอ่านโดยใช้วิธีแบบ SQ4R  
     1.3 ศึกษาและเลือกบทความ ข่าว และนิทาน ท้ังหนังสือวารสารและจากอินเทอร์เน็ต โดย
พิจารณาถึงระดับความยากง่ายของการอ่านจับใจความส าคัญเพื่อให้สอดคล้องนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
     1.4 จัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ใช้เวลาแผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง   
     1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R จ านวน 3 แผน 6 ช่ัวโมง 
     1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R จ านวน 3 แผนท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
อ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา การ
จัดท าตามข้ันตอนของวิธีการแบบ SQ4R เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาขอบข่ายเนื้อหา
รายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     2.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
     2.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติตามเนื้อหาท่ีคัดเลือกไว้ท้ัง 3 เรื่อง จ านวน 3 แผน 6 
ช่ัวโมง 
     2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 3 แผนท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนการ
อ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ  ถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมตามข้ันตอนของวิธีการแบบปกติ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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  3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
     3.1 ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ต ารา 
     3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาเพื่อสร้างข้อสอบ จัดท าตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  
     3.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมานั้น สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ การเรียนรู้หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนน ความคิดเห็น ไว้ดังนี้  
คะแนนความคิดเห็น 
  + 1  เท่ากับ   แน่ใจว่าข้อสอบตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      0  เท่ากับ   ไม่แน่ใจว่าข้อสอบตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - 1   เท่ากับ   แน่ใจว่าข้อสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์  ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม จุดประสงค์ โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งแสดงว่าข้อสอบนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญได้ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าและเท่ากับ 0.50 จ านวน 56 ข้อ จากจ านวนข้อสอบ
ท้ังหมด 60 ข้อ 
 3.4 น าแบบทดสอบมาปรับปรุง ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐ-
บุตรบ าเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 
40 คน ท่ีเคยเรียนเรื่องการอ่านจับใจความมาแล้ว น ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนก โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ดังนี้ 
  ข้อท่ีตอบถูก    1  คะแนน 
  ข้อท่ีตอบผิด   0  คะแนน 
  ข้อท่ีตอบมากกว่า 1 แห่ง   0  คะแนน 
  ข้อท่ีไม่ตอบ    0  คะแนน 
  3.5 น าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย p และค่าอ านาจจ าแนก r โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อคัดเลือกข้อทดสอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ซึ่งแสดง
ว่าข้อค าถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบไว้ 30 ข้อ โดยข้อทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.50 - 0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 
 3.6 น าแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกแล้วไปค านวณหาค่าความ
เช่ือมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความเท่ากับ 0.84 
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 3.7 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความท่ีได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไปใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
2.  การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2      
ปีการศึกษา 2562 ตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 2.1  ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความส าคัญท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น และผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้วจ านวน 30 ข้อ โดยมีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 1 
ช่ัวโมง 
 2.2 ให้ความรู้พื้นฐาน แนะน าวิธีการสอนแบบ SQ4R ให้กับกลุ่มทดลอง และใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ กับกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
 2.3 ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มด้วยตนเอง 
 2.4 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความกับกลุ่มทดลอง     
ท้ังสองกลุ่ม 
 2.5 น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ทางสถิติ และข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
                   5.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content validity) และประเมินความ เหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับการประเมิน 5 ระดับ 
                   5.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความด าเนินการ
ดังนี้ 
  (1) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective 
Congruence IOC) ของแบบทดสอบ 
  (2) วิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  (3) วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 (Kuder 
Richardson)  
          5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ด าเนินการดังนี้ 

                5.2.1 หาค่าเฉล่ีย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
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               5.2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test independent) 
               5.2.3 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)   
ผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการ
สอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 
ตารางที่ 4.1 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ 

วิธีสอน N x̅ S.D. t Sig 
วิธีการสอนแบบ SQ4R 44 25.66 1.478 

5.925 0.000* 
วิธีการสอนแบบปกติ 44 21.18 4.790 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 4.1  สรุปได้ว่า  นักเรียนกลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีการสอน SQ4R มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
ด้วยวธิีการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 4.2 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 44 14.68 2.077 

-31.693 0.000* 
หลังเรียน 44 25.66 1.478 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 4.2 สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 



10 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 4.3 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
การทดสอบ N x̅ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 13.77 44 2.155 

-9.020 0.000* 
หลังเรียน 21.18 44 4.790 

*p < .05 
 จากตารางท่ี 4.3  สรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1      
ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัย 
ดังนี้ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบแบบ SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม มีวิธีท่ีท าให้
นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และเช่ือมโยงความรู้ตามล าดับ ตามหลักการอ่านเพื่อ        จับ
ใจความส าคัญ สอดคล้องกับ ฟองจันทร์  สุขย่ิง  (ม.ป.ป. , หน้า 23 )  กล่าวถึงหลักการอ่านเพื่อจับใจความไว้
ดังนี้ การอ่านจับใจความมีหลักการดังนี้   

1.  อ่าน ผู้อ่านควรท าความเข้าใจเนื้อหาต้ังแต่ต้นจนจบ เพื่อสรุปให้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือ
ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร และท าไม 

2.  พิจารณา ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความในแต่ละย่อหน้า เพื่อค้นหาใจความส าคัญหลัก ซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นประโยค โดยอาจปรากฏตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายย่อหน้า นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ใจความรอง ท่ีเป็นรายละเอียดสนับสนุน ใจความส าคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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3.  เรียบเรียง ผู้อ่านควรเรียบเรียงใจความส าคัญของเรื่องท่ีรวบรวมได้ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง
ให้เนื้อหาสอดคล้องกัน โดยเลือกใช้สันธาน หรือค าเช่ือมให้เหมาะสม 

4.  ทบทวน อ่านทบทวนเนื้อหาท่ีเรียบเรียงขึ้นใหม่ ว่ามีใจความส าคัญครบถ้วนหรือไม่ รวมถึง
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 

นอกจากนี้  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545,หน้า20)  วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นการอ่านเพื่อหา

จุดส าคัญของเรื่อง โดยการตอบค าถามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย Survey (S)  Question (Q)   Read (R) 

Record (R)  Recite (R) Reflect (R)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R 

วิธีการสอนแบบ SQ4R มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้ 

1. Survey – S คือ การส ารวจเพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพื่อดูขอบเขตของเนื้อหา

ของข้อเขียนนั้นอย่างคร่าว ๆ 

2. Question - Q  คือ การต้ังค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีอ่าน การต้ังค าถามในขณะ  ท่ีอ่านจะช่วยให้

เราต้ังใจ และจดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีอ่าน 

3. Read - R คือ การอ่านเพื่อค้นหาค าตอบให้แก่ค าถามท่ีต้ังไว้ ค าท่ีพิมพ์ด้วยลักษณะท่ีแตกต่างไป

จากปกติ และภาพประกอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่อง เมื่อพบค าตอบท่ีต้องการ ควรท าเครื่องหมายไว้

เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย แล้วเขียนค าส าคัญไว้ใน  ท่ีว่างด้านข้างหรือขอบเขตของหนังสือ แต่ยังไม่ต้องบันทึก

ข้อความท่ีได้จากการอ่าน เพราะอาจต้องอ่านข้อเขียนนั้นซ้ าอีกถ้ายังมีปัญหายังไม่เข้าใจดีพอ 

4. Record – R คือ การทบทวนอ่านซ้ าอย่างรอบคอบ ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลท่ีได้อ่านจากขั้นตอนท่ี 3 

บันทึกเฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจ าเป็น เป็นการบันทึกย่อ ๆ ตามความเข้าใจของผู้เรียน 

5. Recite - R คือ การเขียนสรุปใจความส าคัญ ด้วยภาษาของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจในตอนใด

ตอนหนึ่งให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 

6. Reflect – R คือ การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในประเด็นท่ี

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยใช้เหตุผลสนับสนุน อาจจะท าได้โดยการเช่ือมโยงความคิดจากเรื่องท่ีอ่านกับ

ความรู้เดิมโดยใช้ภาษาอย่างงถูกต้อง 

 ในการจัดเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ในการอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการท างานเป็นอย่างดี มีความต้ังใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ร่วมกันท างานภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้หาจุดส าคัญ
ของเรื่อง มีล าดับขั้นตอนในการท างาน อีกท้ังมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน 
และจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนได้ดีอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยคร้ังนี้ 
      1.1  ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องท าความเข้าใจเนื้อหาและกิจกรรมให้
เข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      1.2  ครูผู้สอนควรจดบันทึกผลหลังสอน  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนท่ีใช้การสอนอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R 
และวิธีการสอนท่ีอื่น ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
      2.2  ควรศึกษาการใช้นวัตกรรมประเภทอื่น ๆ  ในการสอนอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้ส่ือประเภท   
ต่าง ๆ เช่น เรื่องส้ัน  สารคดี  เป็นต้น 
      2.3  ควรศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับการอ่านประเภทอื่น ๆ หรือการทักษะอื่น ๆ 
ในวิชาภาษาไทย 
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