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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R เทียบกับเกณฑ์ 2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความสนใจในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอักษรศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster random sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่าน
จับใจความภาษาไทยที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านที่เรียน
โดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความและแบบสอบถามวัด
ความสนใจในการอ่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R มีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
2. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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3. ความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่าน
แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ
การอ่านจับใจความภาษาไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การอ่านแบบ SQ4R
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Abstract
The objectives of the study were: 1) to study the achievement of Thai language
reading comprehension of Prathomsuksa 6 students by applying SQ4R reading as compared
with the criteria, 2) to study the reading behavior of Prathomsuksa 6 students by
applying SQ4R reading and 3) to compare the interest in reading on pre-learning and
post-learning of Prathomsuksa 6 students by applying the SQ4R reading. The samples
consisted of 28 Prathomsuksa 6 students enrolled in the first semester of the academic
year 2018 at Aksornsuksa School. Cluster Random Sampling was used in the present
study. The research instruments were five lesson plans of Thai language reading comprehension by applying SQ4R reading, reading behavior observationforms, achievement
test for reading comprehension in Thai language and reading interest questionnaire.
The statistics used were percentage, mean ( X ), standard deviation (SD) and t-test.
Findings were as follows:
1. The achievement of reading comprehension of Thai language of Prathomsuksa
6 students by applying SQ4R reading werethat 28 students (100%) passed the criteria.
2. The reading behavior of Prathomsuksa 6 students by applying SQ4R reading
was at excellent level.
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3. The reading interest of Prathomsuksa 6 students by applying SQ4R reading
for the post-learning was higher than pre-learning at the significance level of 0.01
Keywords
Thai reading comprehension, Prathomsuksa 6 students, Reading SQ4R
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ทำ�ให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำ�รงชีวติ ร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำ�ไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพให้มคี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนีย้ งั เป็นสือ่ แสดงภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ภาษาไทยมีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมไทยเมือ่ เราต้องการ
ถ่ายทอดความคิดความรูส้ กึ และความต้องการเราก็จะใช้ภาษาสือ่ ความหมายไปสูผ่ อู้ นื่ ด้วยการพูดและ
การเขียนรวมทั้งใช้ภาษาทำ�ความเข้าใจเรื่องราวความคิดความรู้สึกความต้องการของผู้อื่นด้วยการฟัง
การอ่านและการดูภาษาไทยเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูท้ งั้ ด้านความรูแ้ ละประสบการณ์อนั มีคณ
ุ ค่าของ
บรรพบุรษุ โดยการใช้ภาษาบันทึกบอกเล่าเรือ่ งราวสืบต่อๆกันมาผ่านยุคสมัยมารุน่ แล้วรุน่ เล่าคนรุน่ หลัง
จึงใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์และสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาพัฒนาตนเองและ
สังคม (วิมลรัตน์สุนทรโรจน์, 2554)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นทักษะทีต่ อ้ งมีการฝึกฝนจนเกิดความ
ชำ�นาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง คำ�
ในภาษาไทยประกอบด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และความหมาย มีเสียงหนักเบา มีระดับ
ของภาษา มีการเปลีย่ นแปลงตามกาลเวลา สภาพวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยเป็นทักษะทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งฝึกฝน
ให้เกิดความชำ�นาญ ซึง่ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยได้ก�ำ หนดสาระทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับนักเรียนทุกคนซึง่
ประกอบด้วย 5 สาระ สารระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาทีใ่ ช้ในการรับรูท้ มี่ คี วามสำ�คัญเพราะการอ่านเป็นเครือ่ งมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ช่วยเพิ่มพูนความรู้จากงานเขียนของผู้รู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชาอีกทั้งยังเป็นรากฐาน
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ในการเรียนวิชาอื่นๆ นักเรียนที่มีทักษะการอ่านสามารถเรียนวิชาอื่นๆ ได้ดีตามไปด้วยดังนั้นการอ่าน
จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้อ่าน
การรู้จักฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดีทั้งจะช่วยให้เกิดความชำ�นาญ
และมีความรู้กว้างขวางด้วย (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545) สอดคล้องกับ อัจฉรา ประดิษฐ์ (2552)
ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานเป็นรากฐานของการศึกษาที่จะทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
อย่างรวดเร็ว กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านย่อมมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา จริยธรรม ศีลธรรม และเชาวน์ปัญญาได้เป็นอย่างดี แม้ว่าการอ่าน
จะมีความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ แต่พบว่าการอ่านก็ยังคงเป็นปัญหา เพราะเด็กไทยหันไปดูโทรทัศน์
และเล่นเกมมากขึ้นจึงทำ�ให้อ่านหนังสือน้อยลง จากผลการสำ�รวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2558
โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 41.9 ชอบดูโทรทัศน์ร้อยละ 24.8
ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่าน (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ผลการประเมิน PISA 2015 ของสถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการอ่าน ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยการอ่านของนักเรียน
ไทยคือ 409 คะแนน ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ และตํ่ายิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับผลการ
ประเมิน PISA 2012 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านคือ 441 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2559)
การอ่านจับใจความเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ที่สำ�คัญที่สุด สามารถสร้างความคิดและ
จินตนาการได้ดีกว่าสื่อใด ๆ ถ้านักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ คือ อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องแล้ว
ถึงจะมีวรรณกรรมที่ดีเกิดขึ้นมากมายเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์ การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยากกว่า เช่น
การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ก็ล้มเหลว การจับใจความสำ�คัญจึงเป็นการอ่านเน้นเนื้อเรื่อง มุ่งค้นหา
ความเป็นสาระของเรื่อง  ซึ่งมีสาระครอบคลุมข้อความอื่น ๆ  ในย่อหน้านั้นหรือเนื้อเรื่องทั้งหมด
(แววมยุรา เหมือนนิล 2553, น. 6) สอดคล้องกับ พันธุท์ พิ าหลาบบุญเลิศ (2545) ได้กล่าวถึงความสำ�คัญ
ของการอ่านจับใจความว่าเป็นหัวใจของการอ่านจะเป็นผลให้เข้าใจจุดมุ่งหมายสำ�คัญของเรื่องที่อ่าน
ได้การเก็บใจความสำ�คัญจะเป็นพื้นฐานสำ�หรับความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือศึกษาค้นคว้า
เป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆ ต่อไปดังนั้นการอ่านจับใจความจึงมีความจำ�เป็นเพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ดียิ่งขึ้น
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศมีเฉลี่ยร้อยละ 46.58 ระดับภาคตะวันออกร้อยละ
47.94 ระดับจังหวัดชลบุรีร้อยละ 48.75 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) จากข้อมูล
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ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยอยู่ในระดับที่น่าวิตกอย่างยิ่งเพราะ
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 ทั้ง 3 ระดับซึ่งค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความพบว่าการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน
แบบ SQ4R เป็นวิธกี ารเรียนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในการอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นการสอนอ่าน
ที่พัฒนามาจากการสอนอ่านแบบ SQ3R ตามแนวคิดของโรบินสัน (Robinson, 1961) โดยมีขั้นตอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น กล่าวคือสำ�รวจบทอ่านอย่างคร่าวๆ โดยวิธีกวาดสายตาเพื่อหาจุด
สำ�คัญของเรื่อง (S-Survey) ต่อจากนั้นตั้งคำ�ถามจากบทอ่าน (Q-Question) อ่านเรื่องอย่างรอบคอบ
เพื่อทำ�ความเข้าใจและจับประเด็นที่สำ�คัญเพื่อหาคำ�ถามจากบทอ่านที่ตั้งไว้ (R-Read) จดจำ�ข้อความ
ทีส่ �ำ คัญโดยการจดบันทึกย่อหรือขีดเส้นใต้เพือ่ เตือนความจำ�ของตนเอง (R-Recite) ทบทวนเรือ่ งทีอ่ า่ น
ทั้งหมดโดยการอ่านคำ�ถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้และคำ�ตอบของแต่ละข้อ (R-Review) ต่อมาในปี 1984
วอลเตอร์พอค (Walter Pauk, 1984) ได้เสนอแนะวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยการเพิ่มขั้นตอนบันทึก
(R-Record) หลังจากนักเรียนได้อา่ นบทอ่าน และเปลีย่ นขัน้ ตอน (R-Review) เป็น (R-Reflect) ขัน้ ตอน
ทีใ่ ห้นกั เรียนได้วเิ คราะห์บทอ่านเมือ่ พิจารณาการสอนอ่านแบบ SQ4R แล้ว พบว่า ทุกขัน้ ตอนช่วยทำ�ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีที่เพิ่มความสามารถทางด้านการอ่าน ช่วยสร้างนิสัยการอ่าน
ทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรูท้ จี่ ะจับใจความสำ�คัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนือ้ หาทีม่ คี วามยาก
ได้ง่ายขึ้น นักเรียนจดจำ� เรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการตั้งคำ�ถาม และการคาดเดาคำ�ตอบที่พบใน
บทอ่าน นอกจากนีย้ งั ช่วยให้อา่ นได้เร็วขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนนัน้ จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้ รียน
ได้เป็นอย่างดี เมื่อฝึกฝนด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ นักเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สุคนธ์
สินธพานนท์และคณะ (2545) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีสอนซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่านและเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วจดจำ�
ได้ดี และทบทวนเรือ่ งราวทีอ่ า่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผูเ้ รียนสามารถใช้ทกั ษะทางภาษาทัง้ ทาง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จนนำ�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอนคล้องกับ
งานวิจัยของ พิบูลย์ ตัญญบุตร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิน่ จังหวัดสุพรรณบุรี ผล
พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนเรือ่ งการพัฒนาการอ่านจับใจความสำ�หรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูก้ ารสอนอ่านแบบ SQ4R และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านที่ดีขึ้น
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้ดขี นึ้ และสามารถแสวงหาความรูเ้ พิม่
เติมจากการอ่านได้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพทางการเรียนระดับ
ชาติ (O-NET)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R เทียบกับเกณฑ์
2. ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้
การอ่านแบบ SQ4R
3. เปรียบเทียบความสนใจในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำ�วิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1.1 การอ่านจับใจความจากนิทาน
1.2 การอ่านจับใจความจากสารคดี
1.3 การอ่านจับใจความจากข่าว
1.4 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
1.5 การอ่านจับใจความจากบทความ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ การเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R
2.2.2 พฤติกรรมการอ่านที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
2.2.3 ความสนใจในการอ่านต่อการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอักษรศึกษา จำ�นวน
86 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 3 ห้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอักษรศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 28 คน ซึง่ ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R จำ�นวน 5 แผน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์
ใช้การอ่านแบบ SQ4R เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จำ�นวน 6 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำ�นวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำ�นวน 10 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน รวมถึงคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.2 ศึกษาเอกสาร ตำ�ราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
1.3 กำ�หนดโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตามโครงสร้าง จำ�นวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูต้ อ่ คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ จากนัน้ ปรับปรุง
แก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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1.5 นำ�แผนการจัดการเรียนรูไ้ ปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
พิจารณาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ได้คา่ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเ้ ท่ากับ 4.7
1.6 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำ�ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
1.7 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้
การอ่านแบบ SQ4R
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสังเกต
2.2 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ชนิด 2 ตัวเลือกจำ�นวน 6 ข้อ
2.3 นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
2.4 นำ�แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน และนำ�ผลการประเมินมาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
โดยใช้เกณฑ์ .50 - 1.00 ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .80 - 1.00
2.5 นำ�สังเกตพฤติกรรมการอ่านที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญจัดพิมพ์
ให้สมบูรณ์สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
3.1 ศึกษาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 กำ�หนดโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทย
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแผนการจัดการเรียนรู้
3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทย ตามโครงสร้างจำ�นวน
60 ข้อ
3.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทย ต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.5 นำ�แบบทดสอบวัดความผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน
ประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความและนำ�ผลการประเมิน
มาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ .50 - 1.00 ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .60
-1.00 คัดเลือกข้อที่ดีที่สุดจำ�นวน 30 ข้อ

Vol. 11 No. 1 January - June 2019

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

109

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

3.6 นำ�แบบทดสอบวัดความผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความไปทดลองใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช้
กลุม่ ตัวอย่าง นำ�ผลการสอบไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอำ�นาจจำ�แนก (r) ของแบบทดสอบ
เป็นรายข้อ โดยมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .32 - .68 ค่าอำ�นาจจำ�แนก อยู่ระหว่าง .29 - .71 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90
3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทย ฉบับจริงเพือ่ ใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยต่อไป
4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.1 ศึกษาเอกสาร ตำ�รา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน
4.2 กำ�หนดโครงสร้างของแบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน
4.3 สร้างแบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน จำ�นวน 10 ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำ�ถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
4.4 นำ�แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านเสนอต่อคณะอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 นำ�แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ประเมิน
ความสอดคล้องของแบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านและนำ�ผลการประเมินมาหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ .50 - 1.00 ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .80 - 1.00
4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านให้สมบูรณ์สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สอบถามความสนใจในการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบสอบถามวัดความสนใจ
ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จำ�นวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วันมีระยะเวลาดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5

แผนการจัด
การเรียนรู้ที่
1
2
3
4
5

เรื่อง
การอ่านจับใจความนิทาน
การอ่านจับใจความสารคดี
การอ่านจับใจความข่าว
การอ่านจับใจความเรื่องสั้น
การอ่านจับใจความบทความ
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
2
2
2
2
2

วัน เดือน ปี
28,30 สิงหาคม 2561
4,6 กันยายน 2561
11,13 กันยายน 2561
18,20 กันยายน 2561
25,27 กันยายน 2561
10 ชั่วโมง

3. สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลในขณะทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R
4. บันทึกคะแนนผลการเรียนรู้จากกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน แต่ละแผน
ประกอบด้วยแบบบันทึกการอ่านจับใจความ และแบบฝึกหัดเพื่อศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียน
ในการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน
5. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
6. สอบถามความสนใจในการอ่านของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบสอบถามวัดความสนใจ
ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับเดียวกันกับก่อนเรียน
7. นำ�คะแนนที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่าน และแบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน มาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)แล้วนำ�มาเทียบกับ
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้คือ นักเรียนที่มีคะแนน 21 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 70
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การ
อ่านแบบ SQ4R โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสนใจในการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ
พื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดย
ประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R เทียบกับเกณฑ์
จำ�นวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนเกณฑ์

28

30

21

จำ�นวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
28

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
100

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิก์ ารอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R มีนักเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ คือคะแนน 21 คะแนน
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีจำ�นวนที่ผ่านเกณฑ์28 คน จากจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือร้อยละ 70
2. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดย
ประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R โดยรวม
แผนการจัด
การเรียนรู้ที่
1
2
3

เรื่อง
การอ่านจับใจความนิทาน
การอ่านจับใจความสารคดี
การอ่านจับใจความข่าว

ร้อยละ

แปลผล

89.29
93.45
98.21

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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แผนการจัด
การเรียนรู้ที่
4
5

เรื่อง
การอ่านจับใจความเรื่องสั้น
การอ่านจับใจความบทความ
รวม

ร้อยละ

แปลผล

100
100
96.19

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จากตาราง 3 พบว่าพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยประยุกต์
ใช้การอ่านแบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีค่าคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 96.19
3. ความสนใจการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R
ความสนใจการอ่าน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
28
28

(X )
2.80
4.68

SD
.38
.19

t
-24.03*

p
.000

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 4 พบว่า ความสนใจการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนโดยประยุกต์
ใช้การอ่านแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดย
ประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R มีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ในแต่ละ
ขัน้ ตอนช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้ฝกึ ทักษะการอ่านอย่างเป็นขัน้
ตอนผ่านการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ทำ�ให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่
ได้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความสำ�คัญได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และ
คณะ (2545) ที่ให้ความเห็นว่า SQ4R เป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่อ่านได้เร็วขึ้น
สามารถจับใจความของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ดี บอกรายละเอียด จดจำ�เรือ่ งราว และสามารถทบทวนเรือ่ งทีอ่ า่ น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสอนอ่าน โดยการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ครูเป็นผู้วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการ
สอนอ่านทั้ง 6 ขั้นตอนการสอนของ SQ4R อย่างชัดเจน และในแต่ละขั้นตอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ครูจะคอยเป็นผู้ชี้แนะให้คำ�ปรึกษา
เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย หรือครูชี้แนะแนวทางในการทำ�กิจกรรมตามขั้นตอนการสอนอ่านทุกขั้นตอน
เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ นี่ กั เรียนมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างเรียน ทำ�ให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน และฝึกกระบวนการคิดวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การอ่านที่สามารถจับ
ประเด็นใจความสำ�คัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมขลา ลือโสภา (2555) ได้ศกึ ษาการ
พัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ จิตตะกาล (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยโดยใช้วธิ สี อนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผงั กราฟิกสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผงั กราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ พิบลู ย์ ตัญญบุตร
(2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธี
การจัดการเรียนรูแ้ บบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิน่ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลพบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ
SQ4R พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระบวนการของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
ทัง้ 5 แผนสอดคล้องกับขัน้ ตอนของการอ่านโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ซึง่ เน้นการปฏิบตั ขิ อง
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนของการอ่านอย่างเป็นระบบโดยมีครูเป็นผู้กำ�กับและให้คำ�แนะนำ�
ตลอดการทำ�กิจกรรม การเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R สามารถพัฒนาพฤติกรรมการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการฝึกอ่านอย่างต่อเนื่องทำ�ให้มีความชำ�นาญ
มากขึน้ เข้าใจขัน้ ตอนของการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ส่งผลให้นกั เรียนมีพฤติกรรมการ
อ่านดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อยจังหวัดจันทบุรี ผลพบว่า พฤติกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อยจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. ความสนใจในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลำ�ดับขั้นตอนที่ดีเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
การสอนอ่านมีระบบที่ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำ�กิจกรรมกิจกรรมยังส่ง
เสริมให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะจากการทำ�กิจกรรมอยูบ่ อ่ ย ๆ ครัง้ ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจรูส้ กึ ชอบหรือ
พอใจ เอาใจใส่ เกิดความกระตือรือร้น สนุกกับการอ่านตามขั้นตอนการสอน เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการอ่านหนังสือ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบที่
เกีย่ วกับความสนใจไว้วา่ เจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบทีบ่ คุ คลมีตอ่ สิง่ หนึง่ ถ้าเป็นเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ การอ่านก็หมายถึงความรูส้ กึ ทีพ่ อใจในการอ่าน เป็นความรูส้ กึ ในด้านบวก ความสนใจในการอ่าน
จะเกิดขั้นได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความรู้สึกชอบอ่านและต้องการจะอ่าน ดังนั้น การสร้างเสริมให้เด็กมี
เจตคติที่ดีต่อการอ่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ�ไปสู่ความสนใจในการอ่าน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การนำ�แผนการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ไปใช้ควรได้ศกึ ษารายละเอียด
ในแต่ละขัน้ ตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พร้อมศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การเลือกเนื้อเรื่องสำ�หรับอ่าน ควรเลือกเนื้อเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับวัย อาจมีภาพประกอบของเนื้อเรื่อง เพื่อส่งเสริมให้เนื้อหามีความน่าสนใจจะทำ�ให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่กำ�ลังอ่านได้ดีขึ้น
3. การทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน ครูต้องคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือแนะนำ�ถ้านักเรียน
ไม่เข้าใจ หากพบปัญหาอุปสรรค ครูผู้สอนต้องคอยชี้แนะหรืออธิบายช่วยเหลือผู้เรียน นอกจากนี้การ
กำ�หนดเวลาอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
4. ครูผู้สอนควรหาบทอ่านประเภทต่างๆมาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการอ่านจับใจความ
เพิ่มเติมอย่างหลากหลาย
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีสร้างแผนการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ระดับชัน้ อืน่ ๆ โดยการ
เลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรียน
2. ควรนำ�แผนการเรียนโดยประยุกต์ใช้การอ่านแบบ SQ4R ไปทดลองสอนบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
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