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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวธิีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R และ                 
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเปน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  sampling) โดยผูว้ิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นห้องเรียน
พิเศษที่มีค่าเฉลี่ยของผลการเรียนอยู่ในระดับเดียวกัน และนักเรียนทั้ง 2 ห้องเรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้
ใกล้เคียงกัน จากนั้นจบัสลากเปน็กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จึงได้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 จ านวน 24 
คน เป็นกลุ่มทดลองและนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ใน                   
การวิจัย ได้แก ่1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธสีอนแบบ SQ3R 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธี
สอนแบบปกต ิและ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test dependent และ t-test independent   

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ3R                

กับวิธีสอนแบบปกติ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



2) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ3R                  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
           3) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ                
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ: การอ่านจับใจความ; วิธีสอนแบบ SQ3R; วิธีสอนแบบปกต ิ
 
Abstract 
 This research aims to 1) to compare the reading comprehension competency of the 
Student at the 9th grade between SQ3R and traditional method, 2) To compare the reading 
comprehension competency of the student at the 9th grade between before and after SQ3R 
teaching method and 3) To compare the reading comprehension competency of the student 
at the 9th grade between before and after traditional method. Sample group in this research is 
2  classes of the student at the 9th grade of Suwannaram Vittayakom School, Semester 2, 
Academic Year 2020 acquired by purposive sampling. The researcher’s criteria to select 
sample classroom are the special class which has the same level of average study result and 
student from 2 classrooms has similar learning competency. Then randomly select experiment 
and control group. The result are 24 students of class 3/1 are experiment group and 24 
students of class 3/2 are control group. The tools used in this research are 1) learning 
management plan from SQ3R teaching method, 2) learning management plan from traditional 
method and 3) Quiz to test reading competency. Statistics used to analyze data are average, 
mean, standard deviation and t-test dependent and t-test independent. 

Result of the research is found that 
1)  Reading competency of the student at the 9th grade from SQ3R and traditional  

method exhibited differences with statistical significance level at 0.05. 
2)  Reading competency of the student at the 9th grade from SQ3R teaching method 

after studying is higher than before studying with statistical significance level at 0.05. 
3)  Reading competency of the student at the 9th grade from traditional method after 

studying is higher than before studying with statistical significance level at 0.05. 
Keywords: reading comprehension; SQ3R teaching method; traditional method 
 
บทน า 

ภาษาไทยเปน็เอกลักษณ์ประจ าชาติและเป็นสมบัตทิางวฒันธรรมอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
และสั่งสมมายาวนาน ภาษาไทยมีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดส าหรับคนไทยทุกคน เพราะเปน็เครื่องมือใน               
การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์อันดีตอ่กัน  

กิจกรรมทางภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนัน้ แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการอ่านนบัว่าเป็นทักษะที่มีความจ าเปน็ที่ใช้ในการรับสาร การสง่สาร 



ตลอดจนการแสวงหาความรู้ การอ่านยังมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คือ เป็นจุดเร่ิมต้นของ                     
การก่อให้เกิดความรู้ ความคิด เพราะในชวีิตประจ าวนัหรือการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ นักเรียนต้องได้อ่าน               
งานเขียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งงานเขียนแต่ละประเภท ผู้เขียนไดน้ าเสนอข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ 
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง เปน็ต้น ดงันัน้นักเรียนจงึควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มี
ความสามารถในด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่การอ่านจบัใจความ เพราะทักษะการอ่านที่มคีวามจ าเปน็ต่อ
นักเรียนทุกคน นักเรียนต้องน าไปใช้ในการอ่านงานเขียนทุกประเภท 

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อค้นหาสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่าน เม่ืออ่านแล้วท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
เร่ืองราว สามารถเรียงล าดบัเหตุการณ์ บอกจุดมุ่งหมาย บอกข้อคิดหรือแนวคิดตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ว่า 
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอ่าน                   
จับใจความส าคัญมีความส าคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก คือ เป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจ าเปน็อย่างยิ่งใน                 
การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการอ่านในชีวิตประจ าวนั การอ่านจับใจความส าคัญจะชว่ยให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี   

กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เห็นถึงความส าคัญของการอ่านและประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ                   
จึงก าหนด เร่ือง การอ่านจับใจความไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที ่1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ข้อที่ 3                             
(ม.3/3) ระบุว่า “ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนบัสนนุจากเรื่องที่อ่าน” และสาระการเรียนรู้
แกนกลางระบุว่า “การอ่านจับใจความจากสื่อตา่ง ๆ เชน่ วรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
บทความ บันเทิงคดี สารคด ีสารคดีเชิงประวัต ิต านาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  และเร่ืองราวจากบทเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2551, หน้า 13)             

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เก่ียวข้องกับ
ทักษะการอ่าน จากรายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3    
ปีการศึกษา 2561-2562 ของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม แสดงให้เห็นว่า สาระที่ 1 การอ่าน นักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนต่ ากวา่ระดับจังหวัด สังกัด ภาค และระดับประเทศ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2561-2562  และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า เร่ือง การอ่านจับใจความ นักเรียนมีผลการทดสอบค่อนขา้งต่ า จงึมีความ
จ าเป็นต้องพฒันานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านจบัใจความ พบว่า วิธสีอนทีช่่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจบัใจความให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ วิธีหนึ่ง คือ วิธีสอนแบบ SQ3R                   
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย ์Francis B.Robinson โดยมีขั้นตอนการอ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจ 
(Survey-S)  หมายถึง การอ่านแบบส ารวจอย่างคร่าว ๆ ตั้งแตป่ระเภทของเรื่องที่อ่าน ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง และ
เนื้อเรื่องหมด โดยการกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว 2) การตั้งค าถาม (Question-Q) หมายถึง การตั้งค าถาม
เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการทราบ จากการอ่านแบบส ารวจในขั้นตอนแรก 3) การอ่าน (Read-R1) หมายถึง การอ่าน
อย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อค้นหาค าตอบที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 โดยเป็นการอ่านที่มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ
ให้ได้ 4) การจดจ า (Recite-R2) หมายถึง การจดจ า โดยการจดบันทึกย่อหรือการสรุปเร่ืองที่อ่าน ข้อค าถาม 
ค าตอบของค าถามนัน้ ๆ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง  และ 5) การทบทวน (Review-R3) หมายถึง การทบทวน



เนื้อหาที่อ่านมาทัง้หมด ตั้งแต่หัวข้อส าคัญ ข้อค าถาม ค าตอบ และตรวจดูบนัทึกย่อในขั้นตอนที่ 4 แล้วน ามา
สรุปซ้ าอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด  
 จะเห็นได้ว่าวิธีสอนแบบ SQ3R นั้นเปน็วิธีสอนที่เน้นนักเรียนเปน็ส าคัญ นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนการอ่านอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง เพิ่มความสามารถด้านการอ่านช่วยสร้างนิสัยการอ่าน                
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษางานวิจัยของ ศิริวรรณ มงคลคูณ (2555, บทคัดย่อ) ทีไ่ด้ศึกษา                    
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน เร่ืองการอ่านจับใจความ กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                  
ปีที่ 1 ที่ใช้วิธสีอนแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าวิธสีอนแบบปกติ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อน าผลการวิจัยคร้ังนี้มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอน เพือ่ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจบัใจความอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์และผูส้อนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง                 
วิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกต ิ

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R  

3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธสีอนแบบปกติ  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกัน 

2.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
SQ3R หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม ในภาคเรียน          

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 ห้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน 325 คน 



  2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม                        
ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
sampling) โดยผู้วิจยัมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นห้องเรียนพิเศษที่มี
ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนอยู่ในระดับเดียวกัน และนักเรียนทัง้ 2 ห้องเรียน มีความสามารถทางการเรียนรู้ใกล้เคียง
กัน จากนัน้จับสลากเปน็กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงไดน้ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1 จ านวน 24 คน                  
เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มควบคุม   

2. เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือเนือ้หาที่เก่ียวกับการอ่านจับใจความ อยู่ในสาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสนิใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง อ่านสนุกสุขใจ หัวข้อ  
ที่ 1 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ และได้ก าหนดเนื้อหาที่น ามาเปน็บทอ่าน ที่น ามาจากเร่ืองราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย (หนังสือวิวิธภาษา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ได้แก่ บทความ เร่ือง                 
“ที่เรียกว่ากา้วหน้า” สารคดี เร่ือง “เช้าฮาเย็นเฮ” ต านาน เร่ือง “เปิงซงกราน” และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
เร่ือง “คิดดีก็ได้บุญ” 

3. ตัวแปรที่ศึกษา    
 3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) วิธีสอน ได้แก ่วิธีสอนแบบ SQ3R และวิธีสอนแบบปกติ 
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน                
จับใจความอย่างมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในการน าวธิีสอนแบบ SQ3R ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความในระดบัชั้นที่ตนสอนต่อไป  

3. เป็นการกระตุน้ให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้
น าวิธสีอนแบบ SQ3Rไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอน
ต่อไป  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
การอ่านเพื่อค้นหาสาระส าคัญของเร่ืองที่อ่าน เม่ืออ่านแล้วท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว สามารถแปล

ความหมายของค าหรือข้อความที่อ่าน เรียงล าดับเหตุการณ ์บอกจุดมุ่งหมาย บอกข้อคิดหรือแนวคิด                    
บอกรายละเอียดส าคัญได้วา่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร และระบุใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง ประทปี วานิกทินกร (2535, หน้า 18) กล่าววา่ การอ่านจับใจความนั้นมีความจ าเป็นตอ่การอ่านโดย                 



ทั่ว ๆ ไป การอ่านที่ถูกวิธีจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและเกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน                 
ท าให้ได้รับความรู้และเกิดความบันเทิงในการอ่านอีกด้วย  

การอ่านจับใจความจ าเปน็ต้องอาศัยการบูรณาการขององค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประสบการณ์
ความรู้พื้นฐาน วฒันธรรม ความสนใจ การเรียนรู้ การท างานของสายตาและพืน้ฐานทางภาษา สุนันทา                     
มั่นเศรษฐวิทย,์ 2545, หน้า 152-155) พฤติกรรมการอ่านที่แสดงให้เห็นลักษณะของอ่านจับใจความได้หรือไม่ 
อาจพิจารณาจาก 1) การจัดล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองที่อ่าน และสามารถเล่าได้โดยใช้ค าพูดของตนเอง                   
2) การบอกเล่าความทรงจ าจากการอ่านในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงได ้3) การปฏิบัติตามค าสัง่หรือข้อเสนอแนะหลัง
การอ่านได้ 4) การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือจินตนาการได้ 5) การรวมข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มี
อยู่แล้วได้ 6) การเลือกความหมายที่ถูกต้องและน าไปใชไ้ด้ 7) การให้ตัวอย่างประกอบได้ 8) การจ าแนกใจความ
ส าคัญและส่วนขยายใจความส าคัญได้ และ 9) การกล่าวสรปุได ้(แววมยุรา เหมือนนิล, 2553, หน้า 17-18)  

หลักการในการอ่านจับใจความ ควรอ่านตั้งแต่ชื่อเร่ืองและเนื้อหาทั้งหมดจนจบเร่ืองก่อน เพื่อให้เข้าใจ 
ความคิดโดยรวมของหนังสือเลม่นั้น ต่อมาก็เริ่มอ่านพิจารณาทลีะย่อหน้า เพื่อจับใจความส าคญัของเร่ืองหรือ
ดอนนั้น ๆ วา่ข้อความที่ส าคัญที่สุดของแต่ละย่อหน้าคืออะไร พยายามตดั ส่วนขยายใจความหรือพลความออก
ให้หมด เช่น ตัวอย่าง ส่วนขยายหรือรายละเอียดต่าง ๆ โวหาร ส านวน ศัพท์ ตัวเลข สถิติ แผนภูมิ ค าถาม ค าพดู 
ข้อคิดเห็นของผู้เขียน เป็นต้น ยอ่หน้าแต่ละย่อหน้าถา้ผู้เขียนมีวธิีการตี ย่อหน้านัน้จะมีใจความส าคัญเพียง
ใจความเดียว ผู้อ่านอาจมีวิธีสังเกตคือ หาประโยคใจความส าคญัของแต่ละย่อหน้าให้ได้เสียก่อน ซึ่งเรียกว่า 
ประโยคกุญแจ (Key Seriterce) ข้อความในย่อหน้าปกติจะแบง่ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนใจ ความส าคัญและ
ส่วนขยายใจความหรือพลความ ซึ่งส่วนที่เป็นใจความส าคัญนั้นจะเป็นประโยค ข้อความหลักทีท่ าหน้าที่
ครอบคลุมใจความอ่ืน ๆ ในย่อหน้าไว้ทัง้หมด ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ นั้น จะมีใจความส าคัญเพียงประการเดียว และ
ตรงกับข้อสรุปของประเด็นหลักนั้น ๆ สว่นอ่ืน ๆ ก็คือ ส่วนประกอบหรือประโยคขยายใจความเพื่อให้ข้อความ
ทั้งหมดชัดเจนยิ่งขึน้ (การุณันทน์ รัตนแสนวงษ,์ 2556, หน้า 38)  
 การวัดผลประเมินผลการอ่านจบัใจความส าคัญ เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านจบัใจความของ
นักเรียนเป็นสิ่งจ าเปน็ที่ครูจะตอ้งค านึงถึงความส าคัญ ทั้งนี้เพือ่ให้การเรียนการสอนอ่านบรรลุเป้าหมาย                  
การประเมินความสามารถในการอ่าน มีดังนี้ 1. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่ครูสรา้งขึ้นเองหรือ IRI 
(Internal Reading Inventory) (ก่อนอ่าน) 2. การประเมินการใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม (ก่อนอ่านและ
ระหว่างอ่าน) 3. การประเมินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน (หลังอ่าน) 4. การประเมินความสามารถใน
การแปลงบทอ่านเพื่อศึกษา (หลังอ่าน) (มณีรัตน์ จิตนุกูล, 2553, หน้า 21-27) 
 2. วิธีสอนแบบ SQ3R  

วิธีสอนแบบ SQ3R พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย ์Francis B.Robinson เป็นกระบวนการสอนอ่านที่จะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ จากการศึกษาวิธีการสอน
แบบ SQ3R สรุปได้ว่าวิธสีอนแบบ SQ3R มีขั้นตอนในการอ่าน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 1. การส ารวจ (Survey-S)  หมายถึง การอ่านแบบส ารวจอย่างคร่าว ๆ ตั้งแต่ประเภทของเรื่องที่
อ่าน ชื่อเร่ือง ชื่อผู้แต่ง และเนื้อเรื่องหมด โดยการกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว 

 2. การตั้งค าถาม (Question-Q) หมายถึง การตั้งค าถามเก่ียวกบัสิ่งที่ต้องการทราบ จากการอ่าน
แบบส ารวจในขั้นตอนแรก  



 3. การอ่าน (Read-R1) หมายถึง การอ่านอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อค้นหาค าตอบที่ตั้งไว้ในขั้น
ที่ 2 โดยเป็นการอ่านที่มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบให้ได้ 

 4. การจดจ า (Recite-R2) หมายถึง การจดจ า โดยการจดบนัทกึย่อหรือการสรุปเร่ืองที่อ่านข้อ
ค าถาม ค าตอบของค าถามนั้น ๆ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง   

 5. การทบทวน (Review-R3) หมายถึง การทบทวนเนื้อหาที่อ่านมาทั้งหมด ตั้งแต่หัวข้อส าคัญข้อ
ค าถาม ค าตอบ และตรวจดบูันทึกย่อในขั้นตอนที่ 4 แล้วน ามาสรุปซ้ าอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมาก
ที่สุด  
 3. วิธีสอนแบบปกต ิ

วิธีการสอนอ่านแบบปกติหรือวิธีสอนตามคู่มือครูนั้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูนิยมใช้กันทั่วไป 
ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม การจดบันทึก และการท าแบบฝึกหัด ขั้นตอนการสอนด้วยวิธีสอน
แบบปกติมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน และ ขัน้ที่ 3 ขั้นสรุป  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจัยจงึสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นี้           
แสดงในภาพ 1                  

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 ห้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน 325 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั  เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
sampling) โดยผู้วิจยัมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นห้องเรียนพิเศษที่มี
ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนอยู่ในระดับเดียวกัน และนักเรียนทัง้ 2 ห้องเรียน มีความสามารถทางการเรียนรู้ใกล้เคียง
กัน จากนัน้จับสลากเปน็กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงไดน้ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 24 คน                  
เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มควบคุม   
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธี
สอนแบบปกต ิ

 ผู้วิจัยด าเนนิการสรา้งแผนการจดัการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธสีอนแบบ SQ3R จ านวน 4 แผน แผนละ 
2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ               

วิธีสอนแบบ SQ3R  
และวิธีสอนแบบปกต ิ 

 

ความสามารถ 
ในการอ่านจับใจความ 

 



2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง จากนั้นให้อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา 
ก่อนนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และน าผลมาหาคา่ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธสีอนแบบ SQ3R ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 0.87 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธสีอนแบบปกต ิได้ค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.92 และ
ปรับปรุงแก้ไข จัดท าเปน็ฉบบัสมบูรณ์ 

 3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  
 ผู้วิจัยด าเนนิการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ใช้ทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน การจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R และการจัดการเรียนรู้ที่สอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ชุดละ 40 ข้อ จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและภาษา ก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ
น าผลมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.56-1.00 จากนั้นน าแบบทดสอบที่ผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพไป try out กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบบทดสอบฉบบัก่อนเรียน ได้คา่ความยากงา่ย (p)  
อยู่ระหว่าง 0.23-0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง - 0.62–0.86 ค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.92 และ
แบบทดสอบฉบบัหลังเรียน ได้คา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27–0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.04–0.84 ค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.95 จากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเปน็ฉบับ
สมบูรณ์  

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
 4.3 ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านจบัใจความฉบับก่อนเรียน 
  4.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้น โดยกลุ่มทดลอง

เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 24 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนอ่านจบัใจความด้วยวิธสีอน
แบบ SQ3R และกลุ่มควบคุมเปน็นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 24 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน
ด้วยวิธีสอนแบบปกต ิจ านวนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลากลุ่มละ 8 ชั่วโมง 
  4.5 ทดสอบหลังเรียนกบันักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความฉบับหลงัเรียน  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ” ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี ้

 
 
 



1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกต ิ

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธี
สอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกต ิ

กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 24 26.17 1.711 6.304 .000* 

กลุ่มควบคุม 24 21.38 3.308 
*p < .05 

จากตารางที่ 1 พบวา่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้                   
วิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่ง 
   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวธิีสอนแบบ SQ3R 

การทดสอบ N X S.D. t p-value 
ก่อนเรียน                      24 17.63 4.095 13.784 .000* 

หลังเรียน                      24 26.17 1.711 
*p < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้                  
วิธีสอนแบบ SQ3R หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง 
   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวธิีสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N X S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 24 17.58 3.525 6.833 .000* 

หลังเรียน 24 21.38 3.308 
*p < .05 



จากตารางที่ 3 พบวา่ ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้                  
วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจยัอภิปรายผลได้ ดงันี้  
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ที่ใช้

วิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติ แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะวา่ 
วิธีสอนแบบ SQ3R นั้นเปน็วิธีสอนที่นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการอ่านอย่างเป็นระบบด้วย
ตนเอง  โดยเร่ิมต้นฝึกจากข้ันตอนที่ง่ายไปขั้นตอนที่ยากข้ึนตามล าดับ คือ เร่ิมจากการอ่านแบบคร่าว ๆ 
(Survey-S)  แล้วตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งทีส่งสัย (Question-Q) จากนั้นอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาค าตอบจาก
ค าถามที่ตั้งไว้ (Read-R1) การจดจ าเนื้อเรื่องจากความเข้าใจ (Recite-R2) และการทบทวนเนื้อเร่ืองอย่าง
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนของวิธสีอนแบบ SQ3R ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีจับใจความได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธี
สอนแบบปกติ เข้าใจเนื้อหาที่มคีวามยากไดง้่ายขึน้มากกว่าวิธสีอนแบบปกติ อีกทั้งนักเรียนได้ฝกึการตั้งค าถาม
และการคาดเดาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน ท าให้นักเรียนจดจ าเร่ืองที่อ่านได้นาน และสามารถอ่านจับใจความได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  
 จะเห็นได้ว่า วิธีสอนแบบ SQ3R แต่ละขั้นตอนนั้นเนน้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ                  
การอ่านจับใจความของนักเรียนอย่างแท้จริง และมีขัน้ตอนการอ่านที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมที่จะน ามาใช้
สอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจบัใจความมากกว่าวธิีสอนแบบปกติ จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ3R สูงกว่าวิธสีอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ อรุณี พงษ์ไพบูลย์ (2550, 
บทคัดย่อ) ไดท้ าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธี สอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนตามคู่มอืครู ผลการวิจัยพบวา่ความสามารถในการอ่าน
จับใจความวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยวิธสีอนแบบ SQ3R สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวิธสีอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05  

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ที่ใช้
วิธีสอนแบบ SQ3R หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
วิธีการอ่านแบบ SQ3R ที่พัฒนาขึ้นโดย Robinson นั้นเป็นวธิสีอนที่มีขั้นตอนที่เป็นระบบ มีความชัดเจนเข้าใจ
ง่าย ไม่ซบัซ้อน เหมาะสมกบัช่วงวัยและความสามารถในการเรียนรู้ด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนนั้นเน้นให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการอ่านจับใจความของนักเรียนอย่างแท้จริง จึงท าให้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่านจับใจความมากข้ึน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการอ่าน                 
จับใจความได้ง่ายขึน้  

จะเห็นได้ว่าวิธีสอนแบบ SQ3R นั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเปน็ระบบ จงึท าให้ความสามารถในการอ่าน
จับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ สุธาทิพย์ เจริญรัตน์ (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทกัษะการอ่านจบัใจความด้วยวธิกีารสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 



SQ3R ที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.17/86.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบ SQ3R มีทักษะการอ่านจบัใจความ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ที่ใช้
วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้อาจเปน็เพราะว่าก่อน
เรียน นักเรียนยังไม่ทราบทฤษฎแีละหลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ่านจับใจความ โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ                   
เพราะส่วนใหญ่จะให้นักเรียนอา่นแล้วตอบค าถามทนัทีตามความเข้าใจของนักเรียน แต่หลังจากที่ครูผู้สอนได้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติแล้ว ท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน                    
จับใจความมากยิง่ขึ้น จึงท าให้ความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งขั้นตอนวิธสีอนแบบปกติจะมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
และขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ในขั้นที่ 1 เป็นขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน ครูผู้สอน
จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการซักถาม ชวนคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนก่อนจะเข้าสู่บทเรียน                  
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูผู้สอนจะอธบิาย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการอ่านจับใจความ ให้นักเรียนศึกษา
ใบความรู้ บทความ และท าใบงาน และขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูผู้สอนและนักเรียนจะร่วมกันสรปุองค์ความรู้จาก
บทเรียน จากนั้นครูผู้สอนจะมีวธิีการวัดและประเมินผลนักเรียน โดยตรวจใบงานของนักเรียน 
 จะเห็นได้ว่าวิธีสอนแบบปกติจะใช้การอธิบาย การบรรยาย ซักถาม ประกอบการใช้สื่อ เชน่ ใบความรู้ 
ใบงาน เป็นตน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2543, หน้า 179-180) กล่าวว่า การสอนแบบทั่วไปที่
เคยปฏิบัติมามักจะมลีักษณะเปน็แบบบรรยาย โดยที่ผูส้อนเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาเนื้อหามาแล้วอย่างดี ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับผลการศึกษาค้นควา้นั้น โดยทั่วไปมักจะเปน็การสื่อความหมายทางเดียว คือ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน                
โดยผู้เรียนจะมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยเพียงแต่จดบันทึกและซักถามเปน็บางคร้ัง จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่ใช้วธิีสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ                     
มงคลคูณ (2555, หน้า 72) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อการเรียน เร่ืองการ
อ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธี
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการอภิปรายผลขา้งตน้ จึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ท าให้ผู้วจิัยค้นพบวา่ การจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ3R สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ให้เพิ่ม
สูงขึ้น รวมทั้งสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจ จดจ ารายละเอียดจากเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น และเสริมสร้างนิสัยรัก                  
การอ่านได้เปน็อย่างด ี
 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

 1. จากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้วิธี
สอนแบบ SQ3R สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ ดงันัน้ ครูผู้สอนสามารถน าวิธีสอนแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในลกัษณะอ่ืนได้ เชน่ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ การอ่านวิเคราะห์ เป็นต้น 



  2. ในกระบวนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ SQ3R ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจนก่อน และพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา สื่อการเรียนรู้ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ครูผู้สอนควรคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดในการปฏบิัติกิจกรรม โดยเฉพาะการอ่านด้วยวิธี 
SQ3R ซึ่งมี 5 ขั้นตอน นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ฉะนั้นครูผูส้อนต้องค านงึถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาความสามารถด้านการอ่านส าหรับ
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาวจิัย เพื่อเปรียบเทียบความสามรถในการอ่านจบัใจความที่ใชว้ิธีสอนแบบ SQ3R 
กับวิธีสอนอ่านแบบอ่ืน ๆ 
  2. ควรมีการศึกษา วิจัยวิธสีอนแบบ SQ3R กับเนื้อหาวิชาหรือในระดับชัน้ อื่น ๆ เพื่อศึกษาว่า                  
การใช้วิธีสอนแบบ SQ3R มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวชิาหรือระดับชัน้ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

  3. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสอนอ่านโดยใชว้ิธีสอน แบบ SQ3R เช่น 
ความคงทนในการเรียนรู้ ความพึงพอใจ เป็นต้น 
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